
WITAMY W E-COMMERCE  

Od momentu powstania w 1995 roku, handel elektroniczny wzrósł w Stanach Zjednoczonych ze stałego 

startu do 600 miliardów dolarów handlu detalicznego, podróży i mediów oraz 6,7 biliona dolarów  

między przedsiębiorstwami, powodując ogromne zmiany w firmach, rynkach, i zachowania 

konsumentów. Podobnie wpływa to na gospodarki i firmy na całym świecie. W tym stosunkowo 

krótkim czasie e-commerce sam przekształcił się z pierwotnego mechanizmu sprzedaży detalicznej 

online w coś znacznie szerszego. Dziś handel elektroniczny stał się platformą dla mediów i nowych, 

unikalnych usług i możliwości, których nie ma w świecie fizycznym. Nie ma fizycznego odpowiednika 

Facebooka, Twitttera, wyszukiwarki Google czy wielu innych najnowszych innowacji online, od 

Pinteresta i iTunes po Tumblr. Internet ma zastąpić telewizję jako największa platforma rozrywkowa. 

Witamy w nowym e-commerce! 

Przewiduje się, że handel elektroniczny będzie nadal rozwijał się w tempie dwucyfrowym w ciągu 

najbliższych pięciu lat, pozostając najszybciej rozwijającą się formą handlu. Tak jak samochody, 

samoloty i elektronika definiowały XX wiek, tak e-commerce wszelkiego rodzaju definiuje biznes i 

społeczeństwo w XXI wieku. Szybki ruch w kierunku gospodarki i społeczeństwa handlu 

elektronicznego jest prowadzony zarówno przez uznane firmy biznesowe, takie jak Walmart, Ford, 

IBM, Macy's i General Electric, jak i firmy internetowe, takie jak Google, Amazon, Apple, Facebook, 

Yahoo, Twitter, i YouTube. Studenci biznesu i informatyki potrzebują gruntownej znajomości handlu 

elektronicznego, aby być skutecznymi i odnoszącymi sukcesy menedżerami w następnej dekadzie. 

Podczas gdy firmy takie jak Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest i Uber rozwinęły się gwałtownie w 

ciągu ostatnich dwóch lat i przyciągają naszą uwagę, tradycyjne formy detalicznego handlu 

elektronicznego i usług również pozostają istotne i okazały się bardziej odporne niż tradycyjny handel 

detaliczny kanałów w obliczu recesji gospodarczej. Cechą charakterystyczną tych firm jest to, że są 

rentowne, zrównoważone, wydajne i innowacyjne oraz mają silne marki. Wiele z tych już 

doświadczonych firm handlowych i usługowych, takich jak eBay, Amazon, E * Trade, Priceline i Expedia, 

przeżyło pierwszą erę handlu elektronicznego. Te firmy, które przetrwały ewolucję, rozwinęły swoje 

modele biznesowe, zintegrowały operacje online i offline oraz zmieniły modele przychodów, aby stać 

się dochodowymi. Zrozumienie, w jaki sposób te firmy internetowe odniosły sukces, pomoże uczniom 

zarządzać ich własnymi firmami w obecnym wielokanałowym środowisku biznesowym. Głupotą byłoby 

ignorowanie wniosków wyciągniętych we wczesnym okresie handlu elektronicznego. Podobnie jak 

wiele rewolucji technologicznych w przeszłości - samochody, elektryczność, telefony, telewizja i 

biotechnologia - nastąpiła eksplozja przedsiębiorczości, po której nastąpiła konsolidacja. Do 2005 roku 

osoby, które przeżyły wczesny okres, zaczęły zakładać zyskowne firmy przy jednoczesnym utrzymaniu 

szybkiego wzrostu przychodów. W 2016 r. handel elektroniczny znajdował się w środku nowego okresu 

dynamicznej działalności przedsiębiorczej, koncentrującej się na usługach na żądanie, sieciach 

społecznościowych i platformie mobilnej stworzonej przez smartfony i tablety. Te technologie i 

zachowania społeczne powodują niezwykłe zmiany w naszym życiu osobistym, rynkach, branżach, 

poszczególnych przedsiębiorstwach i społeczeństwie jako całości. Handel elektroniczny generuje 

tysiące nowych miejsc pracy we wszystkich dziedzinach, od marketingu po zarządzanie, studia 

przedsiębiorczości i systemy informacyjne. Dzisiaj handel elektroniczny wszedł do głównego nurtu 

życia firm o ugruntowanej pozycji, które mają marki rynkowe i siłę finansową wymaganą do 

długoterminowego wdrażania technologii i metod handlu elektronicznego. Jeśli pracujesz w firmie o 

ugruntowanej pozycji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że możliwości firmy w zakresie handlu 

elektronicznego są ważnymi czynnikami decydującymi o jej sukcesie. Jeśli chcesz założyć nowy biznes, 

istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiedza, której nauczysz się w u nas, będzie bardzo pomocna. 

BIZNES. TECHNOLOGIA. SPOŁECZEŃSTWO. 



Aby naprawdę zrozumieć e-commerce, musimy zrozumieć relacje między obawami związanymi z 

handlem elektronicznym, technologią internetową oraz społecznym i prawnym kontekstem handlu 

elektronicznego. Te trzy tematy przenikają wszystkie aspekty handlu elektronicznego, dlatego w każdej 

sekcji przedstawiamy materiał, który bada biznesowe, technologiczne i społeczne aspekty głównego 

tematu .Biorąc pod uwagę ciągły rozwój i rozpowszechnianie handlu elektronicznego, wszyscy 

niezależnie od swojej głównej dyscypliny, muszą również rozumieć podstawowe siły ekonomiczne i 

biznesowe napędzające handel elektroniczny. Handel elektroniczny stworzył nowe rynki cyfrowe, na 

których ceny są bardziej przejrzyste, rynki są globalne, a handel jest wysoce wydajny, choć nie 

doskonały. Handel elektroniczny ma bezpośredni wpływ na relacje firmy z dostawcami, klientami, 

konkurentami i partnerami, a także na to, jak firmy sprzedają produkty, reklamują i wykorzystują marki. 

Niezależnie od tego, czy interesujesz się marketingiem i sprzedażą, projektowaniem, produkcją, 

finansami, systemami informacyjnymi czy logistyką, musisz wiedzieć, w jaki sposób można wykorzystać 

technologie e-commerce do obniżenia kosztów łańcucha dostaw, zwiększyć wydajność produkcji i 

zacieśnić relacje z klientami. Ten tekst ma pomóc Ci zrozumieć podstawowe problemy biznesowe w 

handlu elektronicznym. Poświęcamy dużo wysiłku na analizę modeli biznesowych i strategii zarówno 

firm internetowych, jak i firm o ugruntowanej pozycji, które obecnie stosują modele biznesowe oparte 

na zasadzie „cegły i kliknięcia”. Badamy, dlaczego firmy e-commerce upadają i jakie wyzwania 

strategiczne, finansowe, marketingowe i organizacyjne napotykają. Omawiamy również, w jaki sposób 

firmy handlu elektronicznego uczyły się na błędach pierwszych firm i jak firmy o ugruntowanej pozycji 

wykorzystują handel elektroniczny, aby odnieść sukces. Przede wszystkim staramy się wnieść mocne 

poczucie realizmu biznesowego i wrażliwości do często przesadnych opisów e-commerce. Platforma 

internetowa i mobilna spowodowały wielką rewolucję w marketingu i reklamie w Stanach 

Zjednoczonych. Spędzamy dwie części omawiając marketing i reklamę online. Omówimy „tradycyjne” 

formaty marketingu online, takie jak marketing w wyszukiwarkach, reklamy graficzne i poczta e-mail, 

a także różne technologie marketingu internetowego leżące u podstaw tych działań oraz wskaźniki 

pomiaru sukcesu marketingowego. Dołączymy szczegółowe omówienie marketingu 

społecznościowego, mobilnego i lokalnego, który opiera się na urządzeniach mobilnych i sieciach 

społecznościowych. Handel elektroniczny jest napędzany technologią internetową. Technologia 

internetowa i ogólnie technologia informacyjna jest prawdopodobnie gwiazdą programu. Bez 

Internetu handel elektroniczny praktycznie nie istniałby. W związku z tym udostępniamy wiele 

,materiału dotyczącego Internetu i technologii handlu elektronicznego, a w każdym z nich zapewniamy 

ciągłe omówienie, ilustrując, w jaki sposób temat jest kształtowany przez nowe technologie 

informacyjne. Na przykład technologia internetowa napędza rozwój systemów bezpieczeństwa i 

płatności, strategii marketingowych i reklamy, aplikacji finansowych, dystrybucji mediów, handlu 

między przedsiębiorstwami i handlu elektronicznego w handlu detalicznym. Omawiamy szybki rozwój 

platformy mobilnej, pojawienie się chmury obliczeniowej, nowe narzędzia i aplikacje oprogramowania 

typu open source oraz nowe typy internetowych systemów informacyjnych, które obsługują cyfrowe 

rynki między przedsiębiorstwami. E-commerce to jednak nie tylko biznes i technologia. Trzecią częścią 

równania rozumienia handlu elektronicznego jest społeczeństwo. E-commerce i technologie 

internetowe mają ważne konsekwencje społeczne, które liderzy biznesu mogą ignorować tylko na 

własne ryzyko. Handel elektroniczny podważył nasze koncepcje prywatności, własności intelektualnej, 

a nawet nasze koncepcje dotyczące suwerenności i rządów narodowych. Google, Facebook, Amazon i 

różne sieci reklamowe utrzymują profile milionów kupujących i konsumentów na całym świecie. 

Rozprzestrzenianie się nielegalnie kopiowanej muzyki, filmów i książek w Internecie oraz rozwój portali 

społecznościowych, często opartych na wyświetlaniu materiałów chronionych prawem autorskim bez 

pozwolenia, stanowią wyzwanie dla praw własności intelektualnej wytwórni płytowych, studiów 

filmowych, artystów i pisarzy. Wiele krajów - w tym Stany Zjednoczone - domaga się kontroli treści 

witryn internetowych wyświetlanych w ich granicach z powodów politycznych i społecznych. Organy 



podatkowe w Stanach Zjednoczonych i Europie żądają, aby witryny handlu elektronicznego płaciły 

podatki od sprzedaży, tak jak zwykłe sklepy stacjonarne na Main Street. W wyniku tych wyzwań 

stojących przed istniejącymi instytucjami, handel elektroniczny i Internet są przedmiotem coraz 

częstszych dochodzeń, sporów sądowych i prawodawstwa. Liderzy biznesowi muszą rozumieć te 

zmiany społeczne i nie mogą już dłużej zakładać, że Internet nie ma granic, nie podlega kontroli 

społecznej i regulacjom lub jest miejscem, w którym liczy się tylko efektywność rynku.  

CECHY I ZAKRES  

Mocna podstawa koncepcyjna.  

Kładziemy nacisk na trzy główne siły napędowe handlu elektronicznego: rozwój i strategię biznesową, 

innowacje technologiczne oraz kontrowersje i skutki społeczne. Każda z tych sił napędowych jest 

reprezentowana w każdym rozdziale i razem tworzą mocne i spójne ramy koncepcyjne dla zrozumienia 

e-commerce. Analizujemy handel elektroniczny, rynki cyfrowe i firmy e-biznesowe, tak jak zwykłe firmy 

i rynki, wykorzystując koncepcje z ekonomii, marketingu, finansów, socjologii, filozofii i systemów 

informacyjnych. Staramy się zachować krytyczne spojrzenie na handel elektroniczny i unikać przesady 

w branży. Niektóre z ważnych pojęć ekonomicznych i marketingowych, których używamy do badania 

handlu elektronicznego, to koszt transakcji, efekty zewnętrzne sieci, asymetria informacji, sieci 

społecznościowe, doskonałe rynki cyfrowe, segmentacja, rozproszenie cen, targetowanie i 

pozycjonowanie. Ważną rolę odgrywają ważne pojęcia z badań systemów i technologii informacyjnych, 

w tym między innymi standardy i protokoły internetowe, przetwarzanie klient / serwer, przetwarzanie 

w chmurze, platforma mobilna i technologie bezprzewodowe oraz szyfrowanie klucza publicznego. W 

literaturze dotyczącej etyki i społeczeństwa posługujemy się ważnymi pojęciami, takimi jak własność 

intelektualna, prywatność, prawa do informacji i zarządzanie prawami, zarządzanie, zdrowie publiczne 

i dobrobyt. Z literatury dotyczącej biznesu posługujemy się takimi koncepcjami, jak projektowanie 

procesów biznesowych, zwrot z inwestycji, przewaga strategiczna, otoczenie konkurencyjne w branży, 

oligopol i monopol. Zapewniamy również podstawową wiedzę na temat finansów i rachunkowości, 

poszerzając ją o sprawę „E-commerce w akcji”, która krytycznie analizuje sprawozdania finansowe 

firmy Amazon. Jednym z dowcipów, które pojawiły się we wczesnych latach e-commerce i który nadal 

wydaje się trafny, jest przekonanie, że e-commerce zmienia wszystko oprócz reguł biznesowych. Firmy 

nadal muszą osiągać zyski, aby przetrwać w dłuższej perspektywie. 

Obecny i przyszły zakres technologii 

Internet i powiązane technologie informacyjne nadal szybko się zmieniają. Do najważniejszych zmian 

w handlu elektronicznym należą drastyczne obniżki cen infrastruktury e-commerce (znacznie tańsze 

tworzenie wyrafinowanej obecności w handlu elektronicznym), gwałtowny rozwój platformy mobilnej, 

takiej jak iPhone'y, iPady i tablety, oraz ekspansja w rozwoju technologii społecznościowych, które są 

podstawą internetowych sieci społecznościowych. To, co kiedyś było niedoborem przepustowości 

telekomunikacyjnej, teraz przekształciło się w nadwyżkę, ceny komputerów PC nadal spadają, sprzedaż 

smartfonów i tabletów rosła, szybkie łącza szerokopasmowe w Internecie są obecnie typowe i nadal 

wykazują dwucyfrowy wzrost, a łączność bezprzewodowa technologie takie jak Wi-Fi i 

szerokopasmowe sieci komórkowe zmieniają sposób, kiedy i gdzie ludzie uzyskują dostęp do Internetu. 

Dokładnie omawiając obecne środowisko internetowe, wiele uwagi poświęcamy opisowi 

pojawiających się technologii i zastosowań, takich jak Internet rzeczy, zaawansowana infrastruktura 

sieciowa, światłowody, technologie bezprzewodowe, Wi-Fi, multiemisja IP oraz przyszłe 

gwarantowane poziomy usług.  

Sekcja 1, „Wprowadzenie do handlu elektronicznego”, zawiera wprowadzenie do głównych tematów 

Część 1 definiuje handel elektroniczny, rozróżnia między handlem elektronicznym i biznesem 



elektronicznym oraz definiuje różne rodzaje handlu elektronicznego. Część 2 wprowadza i definiuje 

koncepcje modelu biznesowego i modelu przychodów, opisuje główne biznesy i modele przychodów 

w handlu elektronicznym zarówno dla firm B2C, jak i B2B oraz wprowadza podstawowe koncepcje 

biznesowe wymagane w całym tekście do zrozumienia firm handlu elektronicznego, w tym struktury 

branżowej , łańcuchy wartości i strategia firmy. 

Sekcja 2, „Infrastruktura technologiczna dla handlu elektronicznego”, skupia się na infrastrukturze 

technologicznej, która stanowi podstawę całego handlu elektronicznego. Część 3 przedstawia 

historyczny rozwój Internetu i szczegółowo opisuje, jak działa dzisiejszy Internet. Głównym tematem 

tego rozdziału są technologie mobilne, nowe aplikacje, oraz przyszły Internet w najbliższej przyszłości, 

który jest obecnie w fazie rozwoju i będzie kształtował przyszłość handlu elektronicznego. Część 4 

opiera się na sekcji dotyczącej Internetu, koncentrując się na krokach, które menedżerowie muszą 

wykonać, aby zbudować obecność w handlu elektronicznym. Ta część jest poświęcona infrastrukturze 

handlu elektronicznego obejmuje proces, którego należy przestrzegać podczas budowania obecności 

w handlu elektronicznym; najważniejsze decyzje dotyczące outsourcingu tworzenia witryn i / lub 

hostingu; jak wybrać oprogramowanie, sprzęt i inne narzędzia, które mogą poprawić wydajność 

witryny; oraz kwestie związane z tworzeniem mobilnej strony internetowej i aplikacji mobilnych. Część 

5 koncentruje się na bezpieczeństwie handlu elektronicznego i płatnościach, opierając się na 

omówieniu infrastruktury handlu elektronicznego z poprzedniej części, opis sposobów zapewniania 

bezpieczeństwa przez Internet. Zdefiniowano cyfrowe bezpieczeństwo informacji, opisano główne 

zagrożenia bezpieczeństwa, a następnie omówiono rozwiązania technologiczne i strategiczne 

dostępne dla menedżerów biznesowych, którzy chcą zabezpieczyć witryny firmy. Kończymy częścią 

dotyczącą handlu elektronicznego i systemu płatności. Identyfikujemy różne typy systemów płatności 

online (karty kredytowe, systemy płatności ze środkami zgromadzonymi, takie jak PayPal, portfele 

cyfrowe, takie jak Google Wallet i inne) oraz rozwój mobilnych i społecznościowych systemów 

płatności, takich jak Apple Pay, Venmo i Facebook Posłaniec. 

Sekcja 3, „Koncepcje biznesowe i problemy społeczne”, koncentruje się bezpośrednio na koncepcjach 

biznesowych i kwestiach społeczno-prawnych, które dotyczą rozwoju handlu elektronicznego. Część 6 

koncentruje się na zachowaniach konsumentów w handlu elektronicznym, odbiorcach internetowych 

i wprowadza studenta w podstawy marketingu online i budowania marki, w tym tradycyjne 

technologie marketingu online i strategie marketingowe. Tematy obejmują witrynę internetową jako 

platformę marketingową, marketing w wyszukiwarkach i reklamę, marketing reklam graficznych, 

kampanie e-mailowe, programy marketingowe dla partnerów i generowania potencjalnych klientów, 

marketing wielokanałowy oraz różne strategie utrzymania klientów, takie jak personalizacja (w tym 

reklamy oparte na zainteresowaniach, znane również jako kierowanie behawioralne) i narzędzia 

obsługi klienta. Rozdział obejmuje także inne strategie marketingowe, takie jak ceny i marketing 

długoterminowy. Technologie marketingu internetowego (dzienniki transakcji internetowych, pliki 

śledzenia, eksploracja danych i Big Data) oraz automatyzacja marketingu i systemy CRM są również 

badane. Rozdział kończy się częścią poświęconą zrozumieniu kosztów i korzyści różnych rodzajów 

marketingu online, w tym nową sekcją poświęconą oprogramowaniu do analizy marketingu. Część 7 

poświęcony jest dogłębnej analizie marketingu społecznościowego, mobilnego i lokalnego. Tematy 

obejmują platformy marketingowe Facebook, Twitter i Pinterest, ewolucję marketingu mobilnego oraz 

rosnące wykorzystanie technologii geo-świadomych do wspierania marketingu w pobliżu. Rozdział 8 

zawiera dokładne wprowadzenie do otoczenia społecznego i prawnego handlu elektronicznego. Tutaj 

znajdziesz opis etycznych i prawnych wymiarów handlu elektronicznego, w tym dokładną dyskusję na 

temat najnowszych osiągnięć w zakresie prywatności danych osobowych, własności intelektualnej, 

zarządzania Internetem, jurysdykcji oraz kwestii zdrowia publicznego i dobrobytu, takich jak informacje 

dotyczące pornografii, hazardu i zdrowia. 



Sekcja 4, „E-commerce w akcji”, skupia się na doświadczeniach z rzeczywistego handlu elektronicznego 

w handlu detalicznym i usługach, mediach online, aukcjach, portalach i sieciach społecznościowych 

oraz handlu elektronicznym między przedsiębiorstwami. Tu przyjęto podejście sektorowe, a nie 

podejście koncepcyjne stosowane we wcześniejszych częściach. Handel elektroniczny jest inny w 

każdym z tych sektorów. W Części 9 przyjrzymy się bliżej doświadczeniom firm na rynku detalicznym 

zarówno towarów, jak i usług, a także firmom usługowym na żądanie, takim jak Uber i Airbnb. Zawiera 

również przypadek „E-commerce w działaniu”, który zawiera szczegółową analizę strategii 

biznesowych i finansowych wyników operacyjnych firmy Amazon, którą można wykorzystać jako 

model do analizy innych firm handlu elektronicznego. Część 10 bada świat treści online i mediów 

cyfrowych oraz analizuje ogromne zmiany w branży wydawniczej i rozrywkowej online, które zaszły w 

ciągu ostatnich dwóch lat, w tym strumieniowe przesyłanie filmów, e-booków oraz gazet i czasopism 

online. Część 11 przedstawia świat sieci społecznościowych, aukcji i portali. Część 12 koncentruje się 

na świecie handlu elektronicznego B2B, opisując zarówno rynki sieciowe, jak i mniej 

rozpowszechnioną, ale bardzo dużą arenę prywatnych sieci przemysłowych oraz ruch w kierunku 

handlu opartego na współpracy. 

Uber: Nowe oblicze handlu elektronicznego? 

Gdybyś próbował wybrać kultowe przykłady e-commerce w ciągu dwóch dekad od jego powstania w 

1995 roku, prawdopodobnie wysoko na liście znalazłyby się takie firmy jak Amazon, eBay, Google, 

Apple i Facebook. Dziś pojawiła się nowa firma, która wkracza w trzecią dekadę e-handlu staje się jej 

twarzą: Uber. Uber i inne firmy o podobnych modelach biznesowych, takie jak Lyft (usługa przejazdów 

podobna do Ubera), Airbnb (pokoje do wynajęcia), Heal (wizyty domowe lekarzy), Handy (pomoc 

domowa w niepełnym wymiarze godzin), Instacart (zakupy spożywcze), Washio (usługi pralnicze) i 

BloomThat (dostawa kwiatów) są pionierami nowego modelu biznesowego e-handlu usługowego na 

żądanie, który pochłania miliardy dolarów inwestycji i zakłóca główne gałęzie przemysłu, od transportu 

po hotele, nieruchomości, sprzątanie domów, konserwacja i zakupy spożywcze. Firmy świadczące 

usługi na żądanie zebrały ponad 26 miliardów dolarów w postaci kapitału podwyższonego ryzyka w 

ciągu ostatnich pięciu lat, co czyni ten model biznesowy najgorętszym w handlu elektronicznym. Uber 

oferuje szereg różnych usług. Dwa najpopularniejsze to UberX, który korzysta z kompaktowych 

sedanów i jest najtańszy, oraz UberBlack, który zapewnia droższe usługi miejskie. UberPool to usługa 

współdzielenia przejazdów, która umożliwia użytkownikom współdzielenie przejazdu z inną osobą, 

która akurat jedzie w to samo miejsce. W kilku miastach Uber rozwija UberEats, usługę dostarczania 

jedzenia; UberRush, usługa dostawy tego samego dnia; i UberCargo, usługa przewozowa. Uber, z 

siedzibą w San Francisco, został założony w 2009 roku przez Travisa Kalanicka i Garretta Campa i od 

tego czasu gwałtownie rozrósł się do ponad 480 miast w 69 krajach. Kierowcy rejestrują się w tempie 

wykładniczym: na początku 2016 r. W Stanach Zjednoczonych było ponad 450 000 kierowców i ponad 

milion na całym świecie. Według sondażu sponsorowanego przez Ubera ponad 44% kierowców Ubera 

ma wykształcenie wyższe (w porównaniu z 15% taksówkarzy), 71% twierdzi, że zwiększyło swoje 

dochody i bezpieczeństwo finansowe, jeżdżąc dla Ubera, a 73% twierdzi, że woli pracę, w której 

wybierają godziny zamiast pracy od 9 do 17. Szacuje się, że przychody Ubera osiągną w 2016 r. Około 

2 miliardy dolarów, ale nadal nie oczekuje się, że przyniesie ogólny zysk, a straty na rynkach 

rozwijających się, takich jak Chiny i Indie, pochłaniają zyski generowane w Ameryce Północnej, Europie 

i innych krajach. Strategia Ubera polega na jak najszybszym rozwijaniu się, rezygnując z 

krótkoterminowych zysków w nadziei na długoterminowe zyski. Od lipca 2016 roku Uber zebrał ponad 

12,5 miliarda dolarów kapitału podwyższonego ryzyka. Uber jest obecnie wyceniany na około 68 

miliardów dolarów, więcej niż wszyscy jego konkurenci razem wzięci. W sierpniu 2016 roku Uber 

zgodził się sprzedać Uber China, w którym toczył kosztowną wojnę o wpływy z Chin, Didi Chuxing 

Technology, jego głównemu chińskiemu rywalowi. Uber otrzyma 18% udziałów w Didi Chuxing, a Didi 



zainwestuje 1 miliard dolarów w Ubera. W ten sposób Uber przekształcił zgłoszoną stratę 2 miliardów 

dolarów na swoich chińskich operacjach w nowy, połączony podmiot o wartości około 7 miliardów 

dolarów i uwolnił kapitał, aby móc intensywniej inwestować na innych rynkach wschodzących, takich 

jak Indonezja i Indie, gdzie nie ma tak znaczących konkurencja. Uber oferuje atrakcyjną ofertę wartości 

zarówno dla klientów, jak i kierowców. Klienci mogą zarejestrować się za darmo, zamówić przejazd i 

zapłacić za niego (koszt roszczeń Ubera jest o 40% niższy niż w przypadku tradycyjnej taksówki) za 

pomocą smartfona i karty kredytowej i zostanie odebrany w ciągu kilku minut. Nie musisz stać na rogu 

ulicy, machając gorączkowo, rywalizując z innymi lub czekając i czekając na dostępną taksówkę do 

przejechania, nie wiedząc, kiedy to się stanie. Zamiast tego klienci korzystający z aplikacji Uber wiedzą, 

ile czasu zajmie przybycie przejazdu i ile będzie kosztować. Według Ubera dzięki wspólnemu 

korzystaniu z UberPool koszt przejazdu spada o 50%, co czyni go konkurencyjnym cenowo w 

porównaniu z posiadaniem samochodu w mieście. Propozycja wartości Ubera dla kierowców polega 

na tym, że umożliwia im ustalanie własnych godzin pracy, pracę w dowolnym momencie i 

wykorzystywanie własnych samochodów do generowania przychodów. Uber jest obecnie dzieckiem z 

plakatu przedstawiającym „cyfrową rewolucję”. Łatwo zrozumieć, dlaczego Uber wywołał burzę 

sprzeciwu ze strony istniejących usług taksówkarskich zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na 

całym świecie. Kto może konkurować na rynku, na którym nowa, nowatorska firma oferuje 50% 

obniżkę ceny? Jeśli zapłaciłeś milion dolarów za licencję na prowadzenie taksówki w Nowym Jorku, ile 

jest ona warta teraz, gdy przybył Uber? Nawet rządy uważają, że Uber jest destrukcyjnym zagrożeniem. 

Rządy nie chcą rezygnować z kontroli regulacyjnej nad bezpieczeństwem pasażerów, szkoleniem 

kierowców ani zdrowym strumieniem dochodów generowanych przez pobieranie od firm 

taksówkowych licencji na taksówkę i podatków od sprzedaży. Model biznesowy Ubera różni się od 

tradycyjnego handlu elektronicznego. Uber nie sprzedaje towarów. Zamiast tego stworzył platformę 

opartą na smartfonach, która umożliwia osobom, które chcą usługi, takiej jak taksówka, znalezienie 

dostawcy z zasobami, takimi jak osobisty samochód i kierowca z dostępnym czasem, aby zaspokoić 

zapotrzebowanie. Ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż Uber i podobne firmy są często nazywane 

firmami „gospodarki współdzielenia”, jest to mylące. Kierowcy Ubera sprzedają swoje usługi jako 

kierowcy i tymczasowe użytkowanie swojego samochodu. Sam Uber również nie działa w branży 

udostępniania: pobiera wysoką opłatę za każdą transakcję na swojej platformie. Uber nie jest 

przykładem prawdziwego handlu elektronicznego typu „peer-to-peer” ponieważ transakcje Uber 

obejmują pośrednika internetowego: stronę trzecią, która przejmuje wszystkie transakcje i organizuje 

istnienie rynku w pierwszej kolejności. Uber zmienił tradycyjny model biznesowy taksówek, ponieważ 

oferuje lepszą, szybką i wygodną usługę wzywania taksówek w porównaniu z tradycyjnymi firmami 

taksówkowymi. W przypadku tradycyjnych usług taksówkowych nie ma gwarancji, że znajdziesz 

taksówkę. Uber zmniejsza tę niepewność: klient wprowadza prośbę o odbiór za pomocą swojego 

smartfona i prawie natychmiast (w najlepszych okolicznościach) Uber znajduje dostawcę i powiadamia 

klienta o szacowanym czasie przybycia i cenie. Zawodnicy mogą zaakceptować cenę lub znaleźć 

alternatywę. Model biznesowy Ubera jest znacznie wydajniejszy niż tradycyjna firma taksówkarska. 

Uber nie posiada taksówek i nie ponosi kosztów utrzymania ani finansowania. Uber nazywa swoich 

kierowców „niezależnymi kontrahentami”, a nie pracownikami. Dzięki temu Uber może uniknąć 

kosztów odszkodowania pracowniczego, minimalnego wynagrodzenia, szkolenia kierowców, 

ubezpieczenia zdrowotnego i licencji handlowych. Kontrola jakości wydawałaby się koszmarem z 

ponad milionem kierowców kontraktowych. Ale Uber polega na opiniach użytkowników, aby 

zidentyfikować problematycznych kierowców i recenzjach kierowców, aby zidentyfikować 

problematycznych pasażerów. Kierowcy oceniani są przez klinetów w 5-stopniowej skali. Kierowcy, 

którzy spadną poniżej 4,5, są ostrzegani i mogą zostać zwolnieni, jeśli nie poprawią się. Klienci są 

również oceniani za pomocą 5-punktowego systemu. Kierowcy mogą odmówić przyjęcia kłopotliwych 

klientów, a serwer Uber może opóźnić obsługę potencjalnych klientów o niskich ocenach lub 



całkowicie ich zablokować. Uber nie podaje publicznie, ilu kiepsko ocenianych kierowców lub 

pasażerów jest w jego systemie. Artykuły akademickie wykazały, że w podobnych firmach na żądanie, 

takich jak Airbnb, zarówno sprzedający, jak i kupujący mają wbudowaną skłonność do wydawania 

dobrych recenzji niezależnie od rzeczywistego doświadczenia. Jeśli regularnie wystawiasz niskie 

recenzje sprzedawcom (kierowcom), pomyślą, że jesteś zbyt wymagający i nie będziesz obsługiwać Cię 

w przyszłości. Jeśli kierowca wystawia pasażerom niskie recenzje, mogą w zamian nie ocenić Cię 

wysoko. Zamiast mieć dyspozytora w każdym mieście, Uber ma internetową usługę aplikacji działającą 

na serwerach w chmurze zlokalizowanych na całym świecie. Nie zapewnia swoim kierowcom 

radioodbiorników, którzy zamiast tego muszą korzystać z własnych smartfonów i usług komórkowych, 

za które kierowcy płacą. Nie zapewnia ubezpieczenia ani konserwacji samochodów swoich kierowców. 

Uber całkowicie przerzucił koszty prowadzenia usługi taksówkowej na kierowców. Uber pobiera ceny, 

które zmieniają się dynamicznie w zależności od popytu: im wyższy popyt, tym wyższa cena przejazdu. 

W związku z tym niemożliwe jest wykorzystanie informacji publicznych, aby dowiedzieć się, czy ceny 

Ubera są niższe niż w przypadku tradycyjnych taksówek. Oczywiście w sytuacjach dużego popytu są 

one wyższe, czasem dziesięciokrotnie wyższe niż taksówki regulowane. Nie ma regulacyjnej prowizji za 

taksówki ustalającej jednolite opłaty za kilometr. Konsumenci borykają się z pewnymi tradycyjnymi 

niepewnościami dotyczącymi dostępności: podczas burzy deszczowej, konwentu lub imprezy 

sportowej, kiedy popyt jest największy, za wszelką cenę może być dostępnych za mało kierowców. Jeśli 

Uber jest dzieckiem z plakatu nowej ekonomii usług na żądanie, jest to również kultowy przykład 

kosztów społecznych i konfliktów związanych z tym nowym rodzajem handlu elektronicznego. Uber 

został oskarżony przez prokuratorów generalnych w kilku stanach o błędne klasyfikowanie swoich 

kierowców jako wykonawców, a nie pracowników, tym samym odmawiając kierowcom korzyści 

wynikających ze statusu pracownika, takich jak płace minimalne, ubezpieczenie społeczne, 

odszkodowania pracownicze i ubezpieczenie zdrowotne. W czerwcu 2015 roku Kalifornijska Komisja 

Pracy orzekła, że kierowca Ubera był w rzeczywistości pracownikiem podlegającym bezpośredniemu, 

szczegółowemu nadzorowi i kontroli kierownictwa Ubera, pomimo twierdzeń Ubera, że stanowi on 

jedynie „platformę”. Jednak orzeczenie dotyczyło tylko tego konkretnego kierowcy, a Uber odwołuje 

się od decyzji. W kwietniu 2016 r. Uber rozstrzygnął dwa federalne pozwy zbiorowe wniesione w 

Kalifornii i Massachusetts w imieniu około 385 000 kierowców, którzy wytoczyli firmie sprawę za złe 

traktowanie i brak należytego procesu, w tym wykluczenie ich z aplikacji bez wyjaśnienia, brak 

przejrzystości w sposobie obliczania ocen kierowców oraz dezaktywację kierowców, którzy regularnie 

odmawiali przyjmowania wniosków. Uber zgodził się zapłacić kierowcom do 84 milionów dolarów, 

przekazać im więcej informacji o tym, dlaczego nie mogą korzystać z aplikacji, pomóc kierowcom w 

tworzeniu „stowarzyszeń kierowców” w tych dwóch stanach i zweryfikować swoją politykę zakazu 

dawania napiwków. Uber zgodził się również zapłacić dodatkowe 16 milionów dolarów, jeśli wejdzie 

na giełdę w przyszłym roku z wyceną przekraczającą 93,75 miliarda dolarów. Firma zachowała prawo 

do tymczasowego wyłączenia kierowców, jeśli ich wskaźniki akceptacji są niskie i może całkowicie 

dezaktywować kierowców, jeśli mają wysokie wskaźniki anulowania. Co najważniejsze, porozumienie 

umożliwiło Uberowi dalsze klasyfikowanie swoich kierowców jako niezależnych wykonawców w 

Kalifornii i Massachusetts, dzięki czemu Uber nadal nie płaci za ubezpieczenie odszkodowawcze 

pracowników, ubezpieczenie zdrowotne lub pracę w nadgodzinach. Jednak w sierpniu 2016 roku 

sędzia federalnego sądu okręgowego w Kalifornii odrzucił warunki ugody, argumentując, że jest ona 

niesprawiedliwa i nieracjonalna, w wyniku czego Uber i strony pozwu wznowili negocjacje. Warunki 

ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy mogą mieć istotny wpływ na model biznesowy usług na żądanie. 

Uber został również oskarżony o łamanie przepisów i regulacji dotyczących transportu publicznego w 

Stanach Zjednoczonych i na świecie; nadużywania zebranych danych osobowych o użytkownikach 

serwisu; usiłowanie wykorzystania danych osobowych do zastraszania dziennikarzy; brak ochrony 

bezpieczeństwa publicznego poprzez odmowę przeprowadzenia odpowiednich kontroli kryminalnych, 



medycznych i finansowych kierowców; podejmowanie potajemnych działań przeciwko swojemu 

głównemu konkurentowi Lyftowi w celu zakłócenia jego działalności; i bycie głuchym na skargi 

własnych kierowców na wysiłki firmy zmierzające do obniżenia opłat kierowców. Uber został zakazany 

w kilku europejskich miastach. Krytycy obawiają się również długoterminowego wpływu firm 

świadczących usługi na żądanie, ze względu na ich potencjał do tworzenia społeczeństwa 

zatrudniającego niskopłatną, tymczasową pracę w niepełnym wymiarze godzin, zastępującego 

tradycyjnie pełnoetatowe, bezpieczne miejsca pracy - tak zwaną „uberyzację” pracy. Jak to ujął jeden 

z krytyków, Uber nie jest Uberem do przejażdżek, ale Uberem do nisko płatnych prac. Uber odpowiada 

na ten strach, twierdząc, że obniża koszty transportu, lepiej wykorzystuje wolne zasoby ludzkie i 

finansowe, zwiększa popyt na usługi przewozowe i poszerza możliwości kierowców samochodów, 

których wynagrodzenie jest mniej więcej takie same jak u innych taksówkarzy. . Pomimo kontrowersji 

wokół niego, Uber nadal nie ma problemu z przyciągnięciem dodatkowych inwestorów i według  

byłego CEO Kalanicka planuje pozostać prywatną firmą w dającej się przewidzieć przyszłości. Chociaż 

Uber ma obecnie wielu rywali, zarówno dużych, jak i małych, większość analityków spodziewa się, że 

ostatecznie pozostanie tylko jeden lub dwóch głównych graczy. Uber robi wszystko, co w jego mocy, 

aby zapewnić, że to on zwycięży. 

W 1994 roku handel elektroniczny, jaki znamy, nie istniał. W 2016 roku, zaledwie 22 lata później, około 

177 milionów amerykańskich konsumentów wydawało około 600 miliardów dolarów, a firmy około 6,7 

biliona dolarów, kupując towary, usługi i treści cyfrowe za pośrednictwem komputera stacjonarnego 

lub urządzenia mobilnego. Podobna historia miała miejsce na całym świecie. W tym krótkim okresie e-

commerce został wymyślony na nowo nie tylko raz, ale dwa razy. Wczesne lata e-commerce, 

przypadające na koniec lat 90., były okresem biznesowej wizji, inspiracji i eksperymentów. Szybko 

okazało się jednak, że zbudowanie udanego modelu biznesowego opartego na tych wizjach nie będzie 

łatwe. Nastąpił okres oszczędności i ponownej wyceny, co doprowadziło do krachu na giełdzie w latach 

2000–2001, w wyniku którego gwałtownie spadła wartość akcji handlu elektronicznego, 

telekomunikacji i innych technologii. Po pęknięciu bańki wiele osób szybko zrezygnowało z handlu 

elektronicznego. Ale mylili się. Firmy, które przetrwały, udoskonalały i udoskonalały swoje modele 

biznesowe, a technologia stała się potężniejsza i tańsza, ostatecznie prowadząc do firm, które 

faktycznie przyniosły zyski. W latach 2002–2008 detaliczny handel elektroniczny rósł w tempie ponad 

25% rocznie. Dziś jesteśmy w trakcie kolejnej zmiany. Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, 

Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram i Tumblr, które umożliwiają użytkownikom rozpowszechnianie 

własnych treści (takich jak filmy, muzyka, zdjęcia, dane osobowe, komentarze, blogi i nie tylko), zyskały 

popularność. Nigdy wcześniej w historii mediów tak liczna publiczność nie została zagregowana i tak 

dostępna. Jednocześnie urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety, oraz aplikacje mobilne 

wyparły tradycyjną platformę stacjonarną / laptopową i przeglądarkę internetową jako 

najpopularniejsze metody dostępu konsumentów do Internetu. Wspierane przez technologie takie jak 

przetwarzanie w chmurze, sieci komórkowe i Wi-Fi, urządzenia mobilne stały się maszynami 

reklamowymi, zakupowymi, czytającymi i przeglądającymi media, a tym samym ponownie zmieniają 

zachowania konsumentów. Urządzenia mobilne, społecznościowe i lokalne stały się siłą napędową 

handlu elektronicznego. Infrastruktura platform mobilnych dała początek kolejnej innowacji w handlu 

elektronicznym: usługom na żądanie, które są lokalne i osobiste. Od przywołania taksówki, przez 

zakupy, po pranie ubrań - te nowe firmy tworzą przestrzeń rynkową, w której właściciele zasobów, 

takich jak samochody, wolne sypialnie i wolny czas, mogą znaleźć rynek chętnych konsumentów, którzy 

chcą kupić usługę w ciągu kilku minut używając smartfonów. Uber, omówiony w pierwszej sprawie, 

jest wiodącym przykładem tych nowych firm świadczących usługi na żądanie, które zakłócają 

tradycyjne modele biznesowe. 

Pierwsze trzydzieści sekund: dlaczego warto studiować e-commerce. 



Szybki wzrost i zmiany, które zaszły w pierwszych dwóch dekadach handlu elektronicznego, to dopiero 

początek - to, co można nazwać pierwszymi 30 sekundami rewolucji w handlu elektronicznym. 

Technologia nadal rozwija się wykładniczo. Ten podstawowy ferment stwarza przedsiębiorcom nowe 

możliwości tworzenia nowych modeli użyteczności i biznesów w tradycyjnych branżach oraz w trakcie 

procesu, zakłócania, a w niektórych przypadkach niszczenia istniejących modeli biznesowych i firm. 

Udoskonalenia podstawowych technologii informacyjnych i ciągłe innowacje w zakresie 

przedsiębiorczości w biznesie i marketingu obiecują taką samą zmianę w następnej dekadzie, jak w 

poprzednich dwóch dekadach. XXI wiek będzie epoką życia społecznego i komercyjnego z 

wykorzystaniem technologii cyfrowych, którego zarysy wciąż możemy w tej chwili ledwie dostrzec. 

Analitycy szacują, że do 2020 r. konsumenci wydadzą około 933 miliardów dolarów, a firmy około 9,1 

biliona dolarów na transakcje cyfrowe. Wydaje się prawdopodobne, że handel elektroniczny w końcu 

wpłynie na prawie cały handel, a większość handlu będzie dotyczyła handlu elektronicznego do roku 

2050, jeśli nie wcześniej. Biznesowe fortuny są tworzone i tracone w okresach niezwykłych zmian, 

takich jak ta. Kolejne pięć lat przyniesie ekscytujące możliwości - a także ryzyko - dla nowych i 

tradycyjnych firm w zakresie wykorzystania technologii cyfrowej w celu uzyskania przewagi rynkowej. 

Dla całego społeczeństwa, następnych kilka dziesięcioleci stwarza możliwość nadzwyczajnego wzrostu 

bogactwa społecznego, ponieważ rewolucja cyfrowa przechodzi przez coraz większe segmenty 

światowej gospodarki. Ważne jest, aby studiować handel elektroniczny, aby móc dostrzec i zrozumieć 

szanse i zagrożenia, które stoją przed nami. Zanim skończysz tę książkę, będziesz w stanie 

zidentyfikować siły technologiczne, biznesowe i społeczne, które ukształtowały i nadal kształtują 

rozwój handlu elektronicznego, a także być gotowym do uczestniczenia w dyskusjach, a ostatecznie do 

kierowania nimi. e-commerce w firmach, w których pracujesz. Dokładniej, będziesz w stanie 

przeanalizować istniejący lub nowy pomysł na biznes e-commerce, zidentyfikować najbardziej 

efektywny model biznesowy i zrozumieć technologiczne podstawy obecności w handlu 

elektronicznym, w tym podniesione kwestie bezpieczeństwa i etyczne, jak również optymalnie 

promować i reklamować firmę, korzystając zarówno z tradycyjnych narzędzi e-marketingu, jak i 

marketingu społecznościowego, mobilnego i lokalnego. 

WPROWADZENIE DO E-HANDLU 

W tej sekcji najpierw zdefiniujemy handel elektroniczny, a następnie omówimy różnicę między 

handlem elektronicznym a biznesem elektronicznym. Przedstawimy również najważniejsze 

technologiczne elementy składowe handlu elektronicznego: Internet, sieć WWW i platformę mobilną. 

Skończymy  omówieniem kilku głównych aktualnych trendów w handlu elektronicznym. 

CZYM JEST E-COMMERCE? 

Handel elektroniczny obejmuje korzystanie z Internetu, sieci WWW (sieci Web) oraz aplikacji i 

przeglądarek mobilnych działających na urządzeniach przenośnych do prowadzenia działalności 

gospodarczej. Chociaż terminy Internet i Sieć są często używane zamiennie, w rzeczywistości są to dwie 

bardzo różne rzeczy. Internet to ogólnoświatowa sieć sieci komputerowych, a Internet jest jedną z 

najpopularniejszych usług internetowych, zapewniającą dostęp do miliardów stron internetowych. 

App (skrót do aplikacji) to oprogramowanie aplikacji. Termin jest zwykle używany w odniesieniu do 

aplikacji mobilnych, chociaż czasami jest również używany w odniesieniu do aplikacji na komputery 

stacjonarne. Przeglądarka mobilna to wersja oprogramowania przeglądarki internetowej, do której 

można uzyskać dostęp za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Bardziej formalnie, handel 

elektroniczny można zdefiniować jako cyfrowe transakcje handlowe między organizacjami i osobami 

fizycznymi. Każdy z tych elementów naszej roboczej definicji handlu elektronicznego jest ważny. 

Transakcje z obsługą cyfrową obejmują wszystkie transakcje za pośrednictwem technologii cyfrowej. 

W większości przypadków oznacza to transakcje, które mają miejsce w Internecie, Internecie i / lub za 



pośrednictwem urządzeń mobilnych. Transakcje handlowe obejmują wymianę wartości (np. Pieniędzy) 

ponad granicami organizacyjnymi lub indywidualnymi w zamian za produkty i usługi. Wymiana 

wartości jest ważna dla zrozumienia ograniczeń handlu elektronicznego. Bez wymiany wartości nie ma 

handlu. W literaturze fachowej czasami mówi się o handlu elektronicznym jako o handlu cyfrowym. 

Dla naszych celów uważamy, że handel elektroniczny i handel cyfrowy są synonimami. 

RÓŻNICA MIĘDZY E-HANDLEM A E-BIZNESEM 

Trwa debata na temat znaczenia i ograniczeń zarówno handlu elektronicznego, jak i e-biznesu. 

Niektórzy twierdzą, że handel elektroniczny obejmuje cały świat elektronicznych działań 

organizacyjnych, które wspierają wymianę rynkową firmy - w tym całą infrastrukturę systemu 

informatycznego firmy. Inni natomiast twierdzą, że e-biznes obejmuje cały świat wewnętrznych i 

zewnętrznych działań elektronicznych, w tym handel elektroniczny. Uważamy, że ważne jest 

dokonanie roboczego rozróżnienia między e-commerce i e-biznesem, ponieważ uważamy, że odnoszą 

się one do różnych zjawisk. Handel elektroniczny nie jest „niczym cyfrowym”, co robi firma. Na 

potrzeby nasze termin „e-biznes” będzie odnosić się przede wszystkim do cyfrowego umożliwiania 

transakcji i procesów w firmie, obejmujących systemy informatyczne znajdujące się pod kontrolą firmy. 

Naszym zdaniem w przeważającej części e-biznes nie obejmuje transakcji handlowych obejmujących 

wymianę wartości ponad granicami organizacyjnymi. Na przykład internetowe mechanizmy kontroli 

zapasów firmy są składnikiem e-biznesu, ale takie wewnętrzne procesy nie generują bezpośrednio 

przychodów dla firmy od zewnętrznych firm lub konsumentów, jak to z definicji robi handel 

elektroniczny. Prawdą jest jednak, że infrastruktura e-biznesu firmy zapewnia obsługę wymiany handlu 

elektronicznego online; ta sama infrastruktura i zestawy umiejętności są zaangażowane zarówno w 

biznes elektroniczny, jak i handel elektroniczny. Systemy handlu elektronicznego i e-biznesu zlewają 

się na granicy firmy, w punkcie, w którym wewnętrzne systemy biznesowe łączą się z dostawcami lub 

klientami. Aplikacje e-biznesowe zamieniają się w handel elektroniczny właśnie wtedy, gdy następuje 

wymiana wartości. 

 

Internet: ogólnoświatowa sieć sieci komputerowych zbudowana w oparciu o wspólne standardy 

World Wide Web (Internet): system informacyjny działający w infrastrukturze internetowej, który 

zapewnia dostęp do miliardów stron internetowych. 

Platforma mobilna: zapewnia możliwość dostępu do Internetu z różnych urządzeń mobilnych, takich 

jak smartfony, tablety i inne ultralekkie laptopy 

Technologiczne bloki budulcowe handlu elektronicznego: Internet, platforma internetowa i mobilna 



Technologicznymi molochami stojącymi za e-commerce są Internet, WWW i coraz częściej platforma 

mobilna. Platformę internetową, WWW i mobilną opisujemy szczegółowo później. Internet to 

ogólnoświatowa sieć sieci komputerowych zbudowana w oparciu o wspólne standardy. Utworzony 

pod koniec lat 60. XX wieku w celu połączenia niewielkiej liczby komputerów typu mainframe i ich 

użytkowników, od tego czasu Internet stał się największą siecią na świecie. Nie można z całą pewnością 

określić, ile komputerów i innych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, jest jednocześnie 

podłączonych do Internetu na całym świecie, ale niektórzy eksperci szacują, że liczba ta przekracza 5 

miliardów. Internet łączy firmy, instytucje edukacyjne, agencje rządowe i osoby prywatne oraz 

zapewnia użytkownikom usługi, takie jak poczta e-mail, przesyłanie dokumentów, zakupy, badania, 

komunikatory, muzyka, filmy i wiadomości. Jednym ze sposobów pomiaru wzrostu Internetu jest 

przyjrzenie się liczbie hostów internetowych z nazwami domen. (Host internetowy jest definiowany 

przez konsorcjum Internet Systems jako dowolny adres IP, który zwraca nazwę domeny w domenie in-

addr.arpa, która jest specjalną częścią przestrzeni nazw DNS, która przekształca adresy IP w nazwy 

domen). W styczniu 2016 r. było ponad 1 miliard hostów internetowych w ponad 245 krajach, w 

porównaniu z zaledwie 70 milionami w 2000 roku. Internet wykazuje niezwykłe wzorce wzrostu w 

porównaniu z innymi technologiami elektronicznymi z przeszłości. Radiu zajęło 38 lat, aby osiągnąć 

30% udział w amerykańskich gospodarstwach domowych. Telewizji zajęło 17 lat osiągnięcie 30% 

udziału. Tylko 10 lat zajęło internetowi / sieciom osiągnięcie 53% udziału w gospodarstwach 

domowych w Stanach Zjednoczonych po wynalezieniu graficznego interfejsu użytkownika dla sieci w 

1993 roku. Obecnie w Stanach Zjednoczonych około 267 milionów ludzi w każdym wieku (około 82% 

populacji USA) korzystają z Internetu przynajmniej raz w miesiącu (eMarketer, Inc. 2016a). Sieć WWW 

(Internet) to system informacyjny działający w infrastrukturze internetowej. Internet był oryginalną 

„zabójczą aplikacją”, która uczyniła Internet komercyjnie interesującym i niezwykle popularnym. Sieć 

została opracowana we wczesnych latach 90., a zatem jest znacznie nowszy niż Internet.  Sieć zapewnia 

dostęp do miliardów stron internetowych zaindeksowanych przez Google i inne wyszukiwarki. Te 

strony są tworzone w języku o nazwie HTML (HyperText Markup Language). Strony HTML mogą 

zawierać tekst, grafikę, animacje i inne obiekty. Internet przed WWW był używany głównie do 

komunikacji tekstowej, przesyłania plików i zdalnego przetwarzania. Internet wprowadził znacznie 

potężniejsze i komercyjnie interesujące możliwości, mające bezpośrednie znaczenie dla handlu. Krótko 

mówiąc, Internet dodał kolor, głos i wideo do Internetu, tworząc infrastrukturę komunikacyjną i system 

przechowywania informacji, który konkuruje z telewizją, radiem, magazynami i bibliotekami. Nie ma 

dokładnego pomiaru liczby istniejących stron internetowych, częściowo dlatego, że dzisiejsze 

wyszukiwarki indeksują tylko część znanego świata stron internetowych. Firma Google zidentyfikowała 

ponad 30 000 bilionów unikalnych, jednolitych lokalizatorów zasobów (adresów URL), powszechnie 

znanych jako adresy internetowe, w porównaniu z 1 bilionem w 2008 r., Chociaż wiele z tych stron 

niekoniecznie zawiera unikalną treść . Oprócz tej „powierzchniowej” lub „widocznej” sieci istnieje 

również tak zwana głęboka sieć, która jest podobno od 500 do 1000 razy większa niż sieć 

powierzchniowa. Deep Web zawiera bazy danych i inne treści, które nie są rutynowo indeksowane 

przez wyszukiwarki, takie jak Google. Chociaż całkowity rozmiar sieci nie jest znany, bezsporne jest to, 

że zawartość sieci wzrosła wykładniczo od 1993 r. Platforma mobilna jest najnowszym osiągnięciem 

infrastruktury internetowej. Platforma mobilna zapewnia możliwość dostępu do Internetu z różnych 

urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety i inne ultralekkie laptopy za pośrednictwem sieci 

bezprzewodowych lub usług telefonii komórkowej. Urządzenia mobilne odgrywają coraz większą rolę 

w dostępie do Internetu. W 2016 roku w Stanach Zjednoczonych było ponad 360 milionów urządzeń 

mobilnych, które można podłączyć do internetu (więcej niż 1 urządzenie na osobę w Stanach 

Zjednoczonych), a prawie 93% Amerykanów korzystających z internetu używa urządzenia mobilnego 

do rób to przynajmniej przez pewien czas. Platforma mobilna to nie tylko zjawisko sprzętowe. 

Wprowadzenie Apple iPhone w 2007 r., a następnie Apple iPad w 2010 r. zapoczątkowało również 



ogromną zmianę w sposobie interakcji ludzi z Internetem z punktu widzenia oprogramowania. We 

wczesnych latach handlu elektronicznego internet i przeglądarki internetowe były jedynymi grami w 

mieście. Dziś natomiast więcej Amerykanów korzysta z Internetu za pośrednictwem aplikacji mobilnej 

niż za pomocą komputera stacjonarnego i przeglądarki internetowej. Wgląd w technologię: czy 

aplikacje spowodują, że sieć stanie się nieistotna? dokładniej analizuje wyzwanie, jakie aplikacje i 

platformy mobilne stanowią dla dominacji internetu w ekosferze internetowej. 

Wgląd w technologię 

Czy aplikacje sprawią, że internet stanie się zbędny? 

W dzisiejszych czasach trudno przypomnieć sobie czasy sprzed internetu. Jak sobie radziliśmy bez 

możliwości uruchomienia przeglądarki internetowej i wyszukania dowolnego przedmiotu, zapoznania 

się z dowolnym tematem lub grania w dowolną grę? Chociaż internet przeszedł zadziwiająco długą 

drogę od swoich skromnych początków, wielu ekspertów twierdzi, że najlepsze dni w sieci mają już za 

sobą, a na rynku pojawił się nowy gracz: aplikacje. Opinie na temat przyszłej roli sieci w świecie, w 

którym aplikacje stały się coraz większą częścią rynku internetowego, są bardzo zróżnicowane. Czy za 

10 lat przeglądarki internetowe staną się zapomnianymi reliktami, skoro całkowicie polegamy na 

aplikacjach, zarówno w pracy, jak i podczas zabawy w Internecie? Czy sieć i aplikacje będą pokojowo 

współistnieć jako kluczowe tryby w ekosystemie internetowym? A może szał aplikacji ostatecznie 

zaniknie, gdy użytkownicy technologii powrócą do sieci jako głównego sposobu wykonywania zadań 

związanych z Internetem? 

Aplikacje stały się przełomową siłą, odkąd Apple uruchomił App Store w 2008 roku. Lista aplikacji 

branżowych, w których dokonano przełomu, jest coraz szersza: komunikacja, media i rozrywka, 

logistyka, edukacja, opieka zdrowotna, a ostatnio Uber - branża taksówkarska. Mimo że aplikacje nie 

istniały nawet przed 2008 r., w 2016 r. szacuje się, że sprzedaż aplikacji na całym świecie przekroczy 59 

miliardów dolarów, a gospodarka aplikacji nadal wykazuje silny wzrost, z szacunkami przychodów 

przekraczającymi 100 miliardów dolarów do 2020 r. Więcej z przychody te będą prawdopodobnie 

pochodzić z zakupów w aplikacji niż z płatnych pobrań aplikacji. Nie tylko to, ale wzrost nie pochodzi 

kiedy więcej użytkowników wypróbowuje tę samą niewielką liczbę aplikacji. Chociaż korzystanie z 

aplikacji jest zwykle bardzo skoncentrowane, ponieważ prawie 75% minut spędzanych na smartfonach 

spędza się na 3 najpopularniejszych aplikacjach danej osoby, konsumenci cały czas próbują nowych 

aplikacji i odwiedzają około 27 aplikacji miesięcznie, pozostawiając dużo miejsca dla nowych twórców 

aplikacji wprowadzać innowacje i tworzyć najlepiej sprzedające się aplikacje. W rzeczywistości, według 

firmy zajmującej się reklamą mobilną Flurry, 280 milionów ludzi na całym świecie kwalifikuje się jako 

osoby uzależnione od telefonów komórkowych, które definiują jako osoby, które uruchamiają aplikację 

na smartfony ponad 60 razy dziennie. Według Flurry'ego liczba takich uzależnionych wzrosła o około 

350% od 2013 do 2015 roku. W styczniu 2014 r. Amerykanie po raz pierwszy w historii częściej 

korzystali z aplikacji mobilnych niż komputerów stacjonarnych, aby uzyskać dostęp do Internetu. Czas 

spędzany przez dorosłych Amerykanów na aplikacjach mobilnych eksplodował, zwiększając się o ponad 

110% w ciągu ostatnich trzech lat i obecnie stanowi 58% całkowitego czasu spędzanego na mediach 

cyfrowych; czas spędzony na komputerze stacjonarnym stanowi teraz zaledwie 33%, a przeglądarki 

mobilne tylko 9%. Dorośli w Stanach Zjednoczonych spędzają ponad 96 godzin miesięcznie (około 3¼ 

godziny dziennie) w aplikacjach na smartfonach i tabletach. Konsumenci są zainteresowani aplikacjami 

z kilku powodów. Po pierwsze, smartfony i tablety umożliwiają użytkownikom korzystanie z aplikacji w 

dowolnym miejscu, zamiast być przywiązanym do komputera stacjonarnego lub dźwigać ciężki laptop. 

Oczywiście smartfony i tablety umożliwiają użytkownikom również korzystanie z sieci, ale aplikacje są 

często wygodniejsze i oferują bardziej usprawnione, eleganckie interfejsy niż mobilne przeglądarki 

internetowe. Aplikacje są nie tylko bardziej atrakcyjne dla konsumentów pod pewnymi względami, ale 



są też znacznie bardziej atrakcyjne dla twórców treści i firm medialnych. Aplikacje są znacznie 

łatwiejsze do kontrolowania i zarabiania niż strony internetowe, nie wspominając o tym, że nie mogą 

być indeksowane przez Google ani inne usługi. W internecie średnia cena reklam za tysiąc wyświetleń 

spada, a wielu dostawców treści nadal ma trudności z przekształceniem Internetu w dochodową 

platformę dostarczania treści. Z tego powodu większość firm zajmujących się oprogramowaniem i 

mediami przeniosła się na tworzenie aplikacji mobilnych. Te trendy są powodem, dla którego niektórzy 

eksperci odważnie ogłaszają, że sieć jest martwa, a przejście od sieci do aplikacji dopiero się rozpoczęło. 

Ci analitycy uważają, że Internet będzie używany do przesyłania danych, ale poszczególne interfejsy 

aplikacji zastąpią przeglądarkę internetową jako najpowszechniejszy sposób uzyskiwania dostępu do 

treści i wyświetlania ich. Nawet twórca sieci, Tim Berners-Lee, uważa, że sieć, jaką znamy, jest 

zagrożona. To nie jest dobry znak. Nie ma jednak przewidywalnego konsensusu co do roli sieci w 

naszym życiu w następnym dziesięcioleciu i później. Wielu analityków uważa, że upadek sieci został 

znacznie przesadzony, a internet ma wiele zalet w porównaniu z dzisiejszymi aplikacjami, z których 

użytkownicy nie będą chcieli zrezygnować. Chociaż aplikacje mogą być wygodniejsze niż Internet pod 

wieloma względami, głębia przeglądania Internetu jest ważniejsza niż aplikacje. Internet to żywy, 

zróżnicowany zestaw witryn, a przeglądarki cechuje otwartość i elastyczność, której brakuje 

aplikacjom. Połączenia między witrynami internetowymi zwiększają ich użyteczność i wartość dla 

użytkowników, a aplikacje, które zamiast tego próbują zablokować użytkowników, nie mogą oferować 

takich samych wrażeń. Inni analitycy, którzy są bardziej optymistycznie nastawieni do szans, że sieć 

pozostanie istotna na coraz bardziej opartym na aplikacjach rynku online, czują się tak z powodu 

pojawienia się HTML5. HTML5 to język znaczników, który umożliwia bardziej dynamiczne treści 

internetowe i pozwala na dostępne dla przeglądarki aplikacje internetowe, które są równie atrakcyjne, 

jak aplikacje przeznaczone na urządzenia. W rzeczywistości istnieje inna grupa analityków, którzy 

uważają, że aplikacje i sieć połączą się, a HTML5 zapewni najlepsze wrażenia z aplikacji w Internecie, a 

aplikacje opracują nowe funkcje podobne do sieci. Obecnie trwają prace nad stworzeniem bardziej 

„inteligentnych” aplikacji, które obsługują szerszy wachlarz zadań niż dzisiejsze aplikacje, na przykład 

aplikacje z integracją Siri. Przejście w kierunku aplikacji i odejścia od sieci może mieć negatywny wpływ 

na firmy handlu elektronicznego. Jako pionier aplikacji i lider rynku aplikacji, smartfonów i tabletów 

Apple zyskuje na przejściu w kierunku aplikacji i chociaż staje w obliczu rosnącej konkurencji ze strony 

innych firm, w tym Google, ustalony sukces App Store będzie uczynić prawie niemożliwym 

zdetronizowanie Apple. Na przykład, podczas gdy sklep Google Play odnotował w 2015 r. dwukrotnie 

większą liczbę pobrań w porównaniu z Apple App Store, App Store nadal generował o 75% większe 

przychody niż Google Play. Wyszukiwarka Google prawdopodobnie ucierpi z powodu wszystkich 

aplikacji „otoczonego murem ogrodu”, do których nie ma dostępu, ale ma również duży udział w 

świecie smartfonów, tabletów i samych aplikacji dzięki systemowi operacyjnemu Android, z którego 

korzysta ponad 80% smartfonów na całym świecie. Facebook widział już, jak jego członkowie 

przechodzili z używania swojej strony internetowej do korzystania z aplikacji mobilnej i dokonał i nadal 

dokonuje znacznych inwestycji w samodzielne aplikacje, takie jak Instagram i WhatsApp. Firmy 

internetowe, które nie znajdą odpowiedzi na rozwój aplikacji mobilnych, mogą w końcu zboczyć z 

drogi. 

GŁÓWNE TRENDY W E-COMMERCE 

Zawieramy opis głównych trendów w handlu elektronicznym z biznesowego, technologicznego i 

społecznego punktu widzenia, trzech głównych tematów organizacyjnych, które wykorzystujemy do 

zrozumienia handlu elektronicznego. Z punktu widzenia biznesu jednym z najważniejszych trendów, 

na które należy zwrócić uwagę, jest to, że wszystkie formy handlu elektronicznego nadal wykazują 

bardzo silny wzrost. Detaliczny handel elektroniczny rośnie w tempie dwucyfrowym w ciągu ostatnich 

kilku lat i oczekuje się, że do 2017 r. osiągnie 460 mld USD, podczas gdy mobilny handel elektroniczny 



wzrośnie o prawie 30% do około 232 mld USD. Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Pinterest i 

Instagram, umożliwiają społecznościowy handel elektroniczny, zapewniając przyciski reklam, 

wyszukiwania i Kup, które umożliwiają konsumentom faktyczny zakup produktów. Lokalny handel 

elektroniczny jest napędzany przez eksplozję zainteresowania usługami na żądanie, takimi jak Uber i 

Airbnb. Handel elektroniczny B2B, który przewyższa wszystkie inne formy, również stale się umacnia i 

rozwija. Z perspektywy technologicznej platforma mobilna oparta na smartfonach i tabletach w końcu 

pojawiła się z hukiem, napędzając astronomiczny wzrost reklamy mobilnej i urzeczywistniając 

prawdziwy mobilny handel elektroniczny. Korzystanie z mobilnych usług przesyłania wiadomości, 

takich jak WhatsApp i Snapchat, stworzyło alternatywną platformę komunikacyjną, która zaczyna być 

wykorzystywana również w handlu. Przetwarzanie w chmurze jest nierozerwalnie związane z 

rozwojem platformy mobilnej, umożliwiając przechowywanie treści i oprogramowania 

konsumenckiego na serwerach w chmurze (internetowych) oraz udostępnianie ich urządzeniom 

mobilnym i komputerom stacjonarnym. Inne główne trendy technologiczne obejmują rosnącą 

zdolność firm do śledzenia i analizowania zalewu danych online (zwykle określanych jako duże zbiory 

danych). Internet rzeczy, składający się z miliardów urządzeń podłączonych do Internetu, nadal rośnie 

wykładniczo i będzie tylko zwiększać ten zalew danych w nadchodzących latach. Na poziomie 

społecznym widoczne są inne trendy. Platforma internetowa i mobilna zapewnia środowisko, które 

pozwala milionom ludzi tworzyć i udostępniać treści, nawiązywać nowe więzi społeczne i wzmacniać 

istniejące za pośrednictwem sieci społecznościowych, publikowania zdjęć i filmów oraz witryn i 

aplikacji do blogowania, a jednocześnie tworząc poważne problemy z prywatnością. Wydaje się, że 

prywatność straciła na znaczeniu w epoce, w której miliony tworzą publiczne profile osobiste w 

Internecie, a jednocześnie rosną obawy dotyczące inwazji na prywatność komercyjną i rządową. 

Główni właściciele cyfrowych praw autorskich zintensyfikowali pogoń za piractwem internetowym z 

mieszanym sukcesem, osiągając porozumienia z dużymi graczami technologicznymi, takimi jak Apple, 

Amazon i Google, w celu ochrony praw własności intelektualnej. Rządy z powodzeniem przeszły w 

kierunku opodatkowania sprzedaży w handlu elektronicznym. Suwerenne narody rozszerzyły nadzór i 

kontrolę nad komunikacją i treścią online w ramach swoich działań antyterrorystycznych i tradycyjnego 

zainteresowania egzekwowaniem prawa. Bezpieczeństwo w Internecie lub jego brak pozostaje 

istotnym problemem, ponieważ nowe historie o naruszeniach bezpieczeństwa, złośliwym 

oprogramowaniu, hakowaniu i innych atakach pojawiają się pozornie codziennie. 

GŁÓWNE TRENDY W E-COMMERCE 

BIZNES 

• Detaliczny handel elektroniczny w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się dwucyfrowy wzrost (ponad 

15%), a światowe stopy wzrostu są jeszcze wyższe w Europie i na rynkach wschodzących, takich jak 

Chiny, Indie i Brazylia. 

• Mobilny handel elektroniczny (zarówno sprzedaż detaliczna, jak i podróżnicza) eksploduje i szacuje 

się, że w 2016 roku osiągnie w Stanach Zjednoczonych ponad 180 miliardów dolarów. 

• Ekosystem aplikacji mobilnych stale się rozwija, a ponad 210 milionów Amerykanów korzysta z 

aplikacji mobilnych. 

• E-commerce społecznościowy, oparty na sieciach społecznościowych i wspierany przez reklamy, 

pojawia się i nadal rośnie, generując 3,9 miliarda dolarów przychodów dla 500 największych 

sprzedawców mediów społecznościowych w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku. 



• Lokalny handel elektroniczny, trzeci wymiar mobilnej, społecznościowej, lokalnej fali handlu 

elektronicznego, również rośnie w Stanach Zjednoczonych, napędzany eksplozją zainteresowania 

usługami na żądanie, takimi jak Uber, do ponad 40 miliardów dolarów w 2016 r. . 

• Handel elektroniczny B2B w Stanach Zjednoczonych stale się umacnia i rośnie do 6,7 bln USD. 

• Firmy świadczące usługi na żądanie, takie jak Uber i Airbnb, przyciągają miliardy kapitału, wyceniają 

wiele miliardów dolarów i wykazują gwałtowny wzrost. 

• Reklama mobilna stale rośnie w astronomicznym tempie, stanowiąc prawie dwie trzecie wszystkich 

wydatków na reklamy cyfrowe. 

• Małe firmy i przedsiębiorcy wciąż zalewają rynek handlu elektronicznego, często korzystając z 

infrastruktury stworzonej przez gigantów branżowych, takich jak Apple, Facebook, Amazon, Google i 

eBay. 

TECHNOLOGIA 

• Mobilna platforma komputerowa i komunikacyjna oparta na smartfonach, tabletach, urządzeniach 

do noszenia i aplikacjach mobilnych staje się rzeczywistością, tworząc alternatywną platformę dla 

transakcji online, marketingu, reklamy i oglądania mediów. Korzystanie z usług komunikacji mobilnej, 

takich jak WhatsApp i Snapchat, stale się rozwija, az usług tych korzysta obecnie ponad 60% 

użytkowników smartfonów. 

• Przetwarzanie w chmurze kończy transformację platformy mobilnej poprzez przechowywanie treści 

i oprogramowania konsumenckiego na serwerach „w chmurze” (opartych na Internecie) i 

udostępnianie ich każdemu urządzeniu podłączonemu do klienta, od komputera stacjonarnego po 

smartfon. 

• Internet przedmiotów, składający się z miliardów urządzeń podłączonych do Internetu, stale rośnie 

wykładniczo. 

• W miarę jak firmy śledzą biliony interakcji online, które mają miejsce każdego dnia, powstaje zalew 

danych, zwykle określanych jako duże zbiory danych. 

• Aby wykorzystać duże zbiory danych, firmy sięgają po zaawansowane oprogramowanie zwane 

analityką biznesową (lub siecią 

analityczne), które w ciągu milisekund mogą zidentyfikować wzorce zakupów, a także zainteresowania 

i zamiary konsumentów. 

SPOŁECZEŃSTWO 

• Treści generowane przez użytkowników, publikowane online jako posty w sieciach 

społecznościowych, tweety, blogi i pinezki, a także udostępnianie filmów i zdjęć, stale się rozwijają i 

stanowią metodę samodzielnego publikowania, która angażuje miliony. 

• Ilość danych, które konsumuje przeciętny Amerykanin, stale rośnie, ponad dwukrotnie, ze średniej 

około 34 gigabajtów w 2008 r. Do szacowanych 74 gigabajtów obecnie. 

• Sieci społecznościowe zachęcają do samoobjawienia się, jednocześnie zagrażając prywatności. 

• Wzrasta udział dorosłych w sieciach społecznościowych; Facebook staje się coraz bardziej popularny 

we wszystkich kategoriach demograficznych. 



• Konflikty dotyczące zarządzania i kontroli praw autorskich nadal trwają, ale między dystrybutorami 

online i właścicielami praw autorskich panuje znacząca zgoda co do tego, że potrzebują siebie 

nawzajem. 

• Opodatkowanie sprzedaży internetowej staje się coraz bardziej powszechne. 

• Wzrasta nadzór nad komunikacją online zarówno przez represyjne reżimy, jak i przez zachodnie 

demokracje. 

• Rosną obawy związane z inwazją na prywatność podmiotów komercyjnych i rządowych. 

• Bezpieczeństwo w sieci stale spada, ponieważ główne witryny są atakowane i tracą kontrolę nad 

informacjami o klientach. 

• Spam pozostaje poważnym problemem pomimo przepisów i obiecanych poprawek 

technologicznych. 

• E-handel usługami na żądanie powoduje zalew tymczasowych, słabo płatnych miejsc pracy bez 

świadczeń. 

asymetria informacji: wszelkie rozbieżności w odpowiednich informacjach rynkowych między 

stronami transakcji. 

marketplace: fizyczna przestrzeń, którą odwiedzasz w celu przeprowadzenia transakcji. 

wszechobecność: dostępne prawie wszędzie i zawsze. 

przestrzeń rynkowa: rynek rozszerzony poza tradycyjne granice i usunięty z czasowego i 

geograficznego położenia. 

zasięg: całkowita liczba użytkowników lub klientów, jaką może uzyskać firma e-commerce. 

uniwersalne standardy: standardy wspólne dla wszystkich narodów na całym świecie. 

bogactwo: złożoność i treść wiadomości. 

interaktywność: technologia umożliwiająca dwukierunkową komunikację między sprzedawcą a 

konsumentem. 

gęstość informacji: całkowita ilość i jakość informacji dostępnych dla wszystkich uczestników rynku. 

personalizacja: kierowanie komunikatów marketingowych do określonych osób poprzez dostosowanie 

przekazu do nazwiska osoby, zainteresowań i wcześniejszych zakupów. 

dostosowanie: zmiana dostarczonego produktu lub usługi na podstawie preferencji użytkownika lub 

wcześniejszego zachowania 

Technologie handlu elektronicznego zapewniają szereg unikalnych funkcji, które mają wpływ na 

prowadzenie działalności: 

* Wszechobecność 

* Globalny zasięg 

* Uniwersalne standardy 

* Technologia społeczna 



* Dostosowanie Personalizacji 

* Gęstość informacji 

* Interaktywność 

* Bogactwo 

Te wyjątkowe wymiary technologii e-commerce sugerują wiele nowych możliwości w zakresie 

marketingu i sprzedaży - potężny zestaw interaktywnych, spersonalizowanych i bogatych 

komunikatów jest dostępny do dostarczania podzielonym, ukierunkowanym odbiorcom. Przed 

rozwojem handlu elektronicznego marketing i sprzedaż towarów były procesem masowego 

marketingu i kierowanego przez siły sprzedaży. Marketerzy postrzegali konsumentów jako bierne cele 

kampanii reklamowych i „błyskawicznych” promocji marki, które miały wpłynąć na ich długoterminowe 

postrzeganie produktów i natychmiastowe zachowania zakupowe. Firmy sprzedawały swoje produkty 

dobrze izolowanymi kanałami. Konsumenci zostali uwięzieni przez geografię i społeczność, niezdolne 

do szerokiego poszukiwania najlepszej ceny i jakości. Informacje o cenach, kosztach i opłatach mogą 

być ukryte przed konsumentem, tworząc dochodowe asymetrie informacyjne dla firmy sprzedającej. 

Asymetria informacji odnosi się do wszelkich rozbieżności w odpowiednich informacjach rynkowych 

między stronami transakcji. Zmiana cen krajowych lub regionalnych w tradycyjnej sprzedaży 

detalicznej była tak kosztowna (tak zwane koszty menu), że jedna cena krajowa była normą, a 

dynamiczne ustalanie cen na rynku (zmiana cen w czasie rzeczywistym) było niespotykane. W tym 

środowisku producenci prosperowali, polegając na ogromnych seriach produkcyjnych produktów, 

których nie można było dostosować ani spersonalizować. Technologie handlu elektronicznego 

pozwalają sprzedawcom dowiedzieć się o wiele więcej o konsumentach i korzystać z tych informacji 

skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Sprzedawcy internetowi mogą wykorzystywać te informacje do 

rozwijania nowych asymetrii informacji, zwiększania ich zdolności do oznaczania produktów, naliczania 

wyższych cen za usługi wysokiej jakości i dzielenia rynku na nieskończoną liczbę podgrup, z których 

każda otrzymuje inną cenę. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, te same technologie pozwalają 

kupcom dowiedzieć się więcej o innych kupcach niż kiedykolwiek było prawdą w przeszłości. Stwarza 

to możliwość, że kupcy mogą zmotywować się co do cen, zamiast konkurować i podnosić ogólne 

średnie ceny. Ta strategia działa szczególnie dobrze, gdy jest tylko kilku dostawców. Omówimy te różne 

wizje handlu elektronicznego dokładniej później. 

WSZECHOBECNOŚĆ 

W handlu tradycyjnym rynek to fizyczne miejsce, które odwiedzasz w celu przeprowadzenia transakcji. 

Na przykład telewizja i radio zazwyczaj motywują konsumenta do udania się w jakieś miejsce w celu 

dokonania zakupu. Z kolei handel elektroniczny charakteryzuje się wszechobecnością: jest dostępny 

prawie wszędzie i zawsze. Uwalnia rynek od ograniczenia do fizycznej przestrzeni i umożliwia robienie 

zakupów na komputerze stacjonarnym, w domu, w pracy, a nawet w samochodzie, korzystając z 

mobilnego e-commerce. Rezultat jest nazywany przestrzenią rynkową - rynkiem rozciągniętym poza 

tradycyjne granice i usuniętym z czasowego i geograficznego położenia. Z punktu widzenia konsumenta 

wszechobecność zmniejsza koszty transakcyjne - koszty uczestnictwa w rynku. Aby dokonać transakcji, 

nie musisz już tracić czasu i pieniędzy na podróżowanie na targ. Na szerszym poziomie, 

wszechobecność handlu elektronicznego obniża energię poznawczą wymaganą do dokonywania 

transakcji w przestrzeni rynkowej. Energia poznawcza odnosi się do wysiłku umysłowego wymaganego 

do wykonania zadania. Ludzie na ogół dążą do zmniejszenia wydatków na energię poznawczą. Mając 

wybór, ludzie wybiorą ścieżkę wymagającą najmniejszego wysiłku - najwygodniejszą ścieżkę  

GLOBALNY ZASIĘG 



Technologia handlu elektronicznego pozwala transakcjom handlowym przekraczać granice kulturowe, 

regionalne i krajowe o wiele wygodniej i bardziej efektywnie kosztowo niż ma to miejsce w handlu 

tradycyjnym. W rezultacie potencjalna wielkość rynku dla sprzedawców e-commerce jest w 

przybliżeniu równa wielkości światowej populacji online (około 3,3 miliarda w 2016 r). Bardziej 

realistycznie, Internet znacznie ułatwia początkującym sprzedawcom e-commerce w jednym kraju 

dotarcie do krajowej publiczności, niż było to kiedykolwiek możliwe w przeszłości. Całkowita liczba 

użytkowników lub klientów, jaką może pozyskać firma e-commerce, jest miarą jej zasięgu. W 

przeciwieństwie do tego, większość handlu tradycyjnego ma charakter lokalny lub regionalny - 

obejmuje kupców lokalnych lub krajowych z lokalnymi punktami sprzedaży. Na przykład telewizja, 

stacje radiowe i gazety to przede wszystkim instytucje lokalne i regionalne z ograniczonymi, ale silnymi 

sieciami krajowymi, które mogą przyciągnąć publiczność krajową. W przeciwieństwie do technologii 

handlu elektronicznego te starsze technologie handlowe nie przekraczają łatwo granic krajowych dla 

globalnej publiczności. 

UNIWERSALNE STANDARDY 

Uderzająco niezwykłą cechą technologii handlu elektronicznego jest to, że standardy techniczne 

Internetu, a tym samym techniczne standardy prowadzenia handlu elektronicznego, są standardami 

uniwersalnymi - są wspólne dla wszystkich narodów na całym świecie. Z drugiej strony większość 

tradycyjnych technologii handlowych różni się w poszczególnych krajach. Na przykład standardy 

telewizji i radia różnią się na całym świecie, podobnie jak technologia telefonów komórkowych. 

Uniwersalne standardy techniczne handlu elektronicznego znacznie obniżają koszty wejścia na rynek - 

koszty, które kupcy muszą zapłacić tylko po to, aby wprowadzić swoje towary na rynek. W tym samym 

czasie dla konsumentów, uniwersalne standardy zmniejszają koszty wyszukiwania - wysiłek potrzebny 

do znalezienia odpowiednich produktów. Tworząc jedną, ogólnoświatową przestrzeń rynkową, w 

której ceny i opisy produktów mogą być niedrogo wyświetlane dla wszystkich, odkrywanie cen staje 

się prostsze, szybsze i dokładniejsze. Użytkownicy, zarówno firmy, jak i osoby fizyczne, również 

doświadczają zewnętrznych efektów sieciowych - korzyści wynikających z tego, że wszyscy używają tej 

samej technologii. Dzięki technologiom handlu elektronicznego po raz pierwszy w historii można łatwo 

znaleźć wielu dostawców, ceny i warunki dostawy określonego produktu w dowolne miejsce na świecie 

i wyświetlić je w spójnym, porównawczym środowisku. Chociaż obecnie niekoniecznie jest to 

realistyczne w przypadku wszystkich lub nawet większości produktów, jest to potencjał, który zostanie 

wykorzystany w przyszłości. 

BOGACTWO 

Bogactwo informacji odnosi się do złożoności i treści wiadomości. Tradycyjne rynki, krajowe siły 

sprzedaży i sklepy detaliczne mają ogromne bogactwo: są w stanie zapewnić osobistą obsługę przy 

użyciu wskazówek dźwiękowych i wizualnych podczas dokonywania sprzedaży. Bogactwo tradycyjnych 

rynków sprawia, że stanowią one potężne środowisko sprzedaży lub handlu. Przed rozwojem sieci 

istniał kompromis między bogactwem a zasięgiem: im większa grupa odbiorców docierała, tym mniej 

bogaty był przekaz. Technologie handlu elektronicznego mogą oferować znacznie więcej informacji niż 

tradycyjne media, takie jak prasy drukarskie, radio i telewizja, ponieważ są interaktywne i mogą 

dostosować przekaz do indywidualnych użytkowników. Na przykład rozmowa z osobą zajmującą się 

sprzedażą online jest bardzo zbliżona do doświadczenia klienta w małym sklepie detalicznym. 

Bogactwo technologii handlu elektronicznego pozwala sprzedawcom detalicznym i usługowym 

wprowadzać na rynek i sprzedawać „złożone” towary i usługi, które do tej pory wymagały 

bezpośredniej prezentacji ze strony sprzedawców znacznie większej liczbie odbiorców 



interaktywność: technologia umożliwiająca dwustronną komunikację między sprzedawcą a 

konsumentem 

INTERAKTYWNOŚĆ 

W odróżnieniu od wszelkich komercyjnych technologii XX wieku, z możliwym wyjątkiem telefonu, 

technologie handlu elektronicznego pozwalają na interaktywność, czyli umożliwiają dwustronną 

komunikację pomiędzy kupcem a konsumentem oraz między konsumentami. Na przykład tradycyjna 

telewizja lub radio nie może zadawać widzom pytań, nawiązywać z nimi rozmów ani żądać 

wprowadzenia informacji o kliencie do formularza. Interaktywność pozwala handlowcowi 

internetowemu zaangażować konsumenta w sposób podobny do bezpośredniego kontaktu. Funkcje 

komentowania, fora społeczności i sieci społecznościowe z funkcjami udostępniania 

społecznościowego, takimi jak przyciski Lubię to i Udostępnij, umożliwiają konsumentom aktywną 

interakcję ze sprzedawcami i innymi użytkownikami. Nieco mniej oczywiste formy interaktywności 

obejmują responsywne elementy projektu, takie jak strony internetowe, które zmieniają format w 

zależności od rodzaju urządzenia, na którym są oglądane, obrazy produktów, które zmieniają się po 

najechaniu na nie myszką, możliwość powiększania lub obracania obrazów, formularze które 

powiadamiają użytkownika o problemie, gdy są one wypełniane, i pola wyszukiwania, które są 

automatycznie wypełniane, gdy użytkownik wpisuje. 

gęstość informacji: całkowita ilość i jakość informacji dostępnych dla wszystkich uczestników rynku. 

GĘSTOŚĆ INFORMACJI 

Technologie handlu elektronicznego znacznie zwiększają gęstość informacji - całkowitą ilość i jakość 

informacji dostępnych dla wszystkich uczestników rynku, zarówno konsumentów, jak i handlowców. 

Technologie handlu elektronicznego zmniejszają koszty gromadzenia, przechowywania, przetwarzania 

i komunikacji informacji. Jednocześnie technologie te znacznie zwiększają aktualność, dokładność i 

aktualność informacji, dzięki czemu informacje stają się bardziej przydatne i ważne niż kiedykolwiek. 

W rezultacie informacje stają się obfitsze, tańsze i lepszej jakości. Szereg konsekwencji biznesowych 

wynika ze wzrostu gęstości informacji. Jedną ze zmian, które powoduje handel elektroniczny, jest 

zmniejszenie asymetrii informacji wśród uczestników rynku (konsumentów i handlowców). Ceny i 

koszty stają się bardziej przejrzyste. Przejrzystość cen odnosi się do łatwości, z jaką konsumenci mogą 

poznać różnorodność cen na rynku; przejrzystość kosztów odnosi się do zdolności konsumentów do 

poznania rzeczywistych kosztów, jakie kupcy płacą za produkty. Uniemożliwienie konsumentom 

poznania cen i kosztów staje się trudniejsze w przypadku handlu elektronicznego, w wyniku czego cały 

rynek staje się potencjalnie bardziej konkurencyjny cenowo. Ale są też korzyści dla kupców. 

Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się znacznie więcej o konsumentach; pozwala to kupcom na 

segmentację rynku na grupy, które chcą płacić różne ceny i pozwala im angażować się w dyskryminację 

cenową, sprzedając te same towary lub prawie te same towary różnym grupom docelowym po różnych 

cenach. Na przykład sprzedawca internetowy może odkryć, że konsument jest zainteresowany drogimi 

egzotycznymi wakacjami, a następnie przedstawić mu drogie egzotyczne wakacje po wyższej cenie, 

wiedząc, że jest on skłonny zapłacić dodatkowo za takie wakacje. Jednocześnie sprzedawca 

internetowy może zaoferować ten sam plan wakacyjny po niższej cenie konsumentom bardziej 

wrażliwym cenowo. Sprzedawcy mają również zwiększone możliwości różnicowania swoich produktów 

pod względem kosztów, marki i jakości. 

personalizacja: kierowanie komunikatów marketingowych do określonych osób poprzez dostosowanie 

przekazu do nazwiska osoby, zainteresowań i wcześniejszych zakupów 



dostosowanie: zmiana dostarczonego produktu lub usługi na podstawie preferencji użytkownika lub 

wcześniejszego zachowania 

PERSONALIZACJA I DOSTOSOWANIE 

Technologie handlu elektronicznego umożliwiają personalizację: sprzedawcy mogą kierować swoje 

komunikaty marketingowe do określonych osób, dostosowując je do imienia i nazwiska osoby, jej 

zainteresowań i wcześniejszych zakupów. Dziś odbywa się to w ciągu kilku milisekund, po czym 

następuje reklama oparta na profilu konsumenta. Technologia umożliwia również dostosowywanie - 

zmianę dostarczonego produktu lub usługi w oparciu o preferencje lub wcześniejsze zachowanie 

użytkownika. Biorąc pod uwagę interaktywny charakter technologii handlu elektronicznego, w tej 

chwili na rynku można zebrać wiele informacji o zakupach konsumenta. Wraz ze wzrostem gęstości 

informacji wiele informacji o wcześniejszych zakupach i zachowaniu konsumenta może być 

przechowywanych i wykorzystywanych przez sprzedawców internetowych. Rezultatem jest poziom 

personalizacji i dostosowywania nie do pomyślenia w przypadku tradycyjnych technologii handlowych. 

Na przykład możesz kształtować to, co widzisz w telewizji, wybierając kanał, ale nie możesz zmienić 

zawartości wybranego kanału. Natomiast wersja online Wall Street Journal pozwala wybrać rodzaj 

wiadomości, które chcesz zobaczyć jako pierwsze, i daje możliwość otrzymywania ostrzeżeń o 

wydarzeniach. Personalizacja i dostosowywanie pozwalają firmom precyzyjnie identyfikować 

segmenty rynku i odpowiednio dostosowywać swoje komunikaty. 

TECHNOLOGIA SPOŁECZNA: TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW I SPOŁECZNOŚCIOWE SIECI 

W sposób zupełnie odmienny od wszystkich poprzednich technologii, technologie handlu 

elektronicznego ewoluowały i stały się znacznie bardziej społecznościowe, umożliwiając użytkownikom 

tworzenie i udostępnianie treści społeczności na całym świecie. Korzystając z tych form komunikacji, 

użytkownicy mogą tworzyć nowe sieci społecznościowe i wzmacniać już istniejące. Wszystkie 

poprzednie media we współczesnej historii, w tym prasa drukarska, stosowały model transmisji (jeden 

do wielu): treść jest tworzona w centralnym miejscu przez ekspertów (profesjonalnych pisarzy, 

redaktorów, reżyserów, aktorów i producentów), a publiczność jest skoncentrowana w ogromnych 

zbiorach, aby konsumować standaryzowany produkt. Telefon wydaje się być wyjątkiem, ale nie jest to 

technologia komunikacji masowej. Zamiast tego telefon jest technologią „jeden do jednego”. 

Technologie handlu elektronicznego mogą potencjalnie odwrócić ten standardowy model mediów, 

dając użytkownikom możliwość tworzenia i rozpowszechniania treści na dużą skalę oraz pozwalając 

użytkownikom na programowanie własnej konsumpcji treści. Technologie handlu elektronicznego 

zapewniają unikalny model komunikacji masowej typu „wiele do wielu”. 

RODZAJE HANDLU ELEKTRONICZNEGO 

Istnieje wiele różnych rodzajów handlu elektronicznego i wiele różnych sposobów ich 

scharakteryzowania. W większości rozróżniamy różne rodzaje handlu elektronicznego ze względu na 

charakter relacji rynkowej - kto sprzedaje komu. Mobilny, społecznościowy i lokalny handel 

elektroniczny można postrzegać jako podzbiory tego rodzaju handlu elektronicznego. 

E-COMMERCE BIZNES-KONSUMENT (B2C) 

Najczęściej omawianym rodzajem handlu elektronicznego jest handel elektroniczny typu business-to-

consumer (B2C), w którym firmy internetowe próbują dotrzeć do konsumentów indywidualnych. 

Handel elektroniczny B2C obejmuje zakupy towarów detalicznych, podróże i inne rodzaje usług oraz 

treści online. Mimo że B2C jest stosunkowo małe, rośnie wykładniczo od 1995 r. i jest to rodzaj handlu 

elektronicznego, z którym prawdopodobnie zetknie się większość konsumentów. W kategorii B2C 



istnieje wiele różnych typów modeli biznesowych. Później szczegółowo omówimy siedem różnych 

modeli biznesowych B2C: sklepy internetowe, usługodawcy, pośrednicy transakcyjni, dostawcy treści, 

dostawcy społeczności / sieci społecznościowe, twórcy rynku i portale. Następnie przyjrzymy się 

każdemu z tych modeli biznesowych w działaniu. Zanalizujemy sprzedawców internetowych, 

dostawców usług, w tym usługi na żądanie, oraz brokerów transakcyjnych. Skupiamy się na dostawcach 

treści. Przyjrzymy się dostawcom społecznościowym (sieciom społecznościowym), twórcom rynku 

(aukcje) i portalom. Dane sugerują, że w ciągu najbliższych pięciu lat handel elektroniczny B2C w 

Stanach Zjednoczonych będzie rósł o ponad 10% rocznie. Istnieje ogromny potencjał wzrostu. Na 

przykład obecnie detaliczny handel elektroniczny (który obecnie stanowi lwią część przychodów z 

handlu elektronicznego B2C) nadal stanowi bardzo niewielką część (około 8%) całego rynku 

detalicznego o wartości 4,8 biliona dolarów w Stanach Zjednoczonych. Jest oczywiście dużo miejsca na 

rozwój. Jednak nie jest prawdopodobne, aby przychody z handlu elektronicznego B2C nadal rosły w 

nieskończoność przy obecnych stopach. Ponieważ sprzedaż online stanowi większy odsetek całej 

sprzedaży, wzrost sprzedaży online prawdopodobnie ostatecznie spadnie. Jednak ten punkt nadal 

wydaje się być odległy. Sprzedaż treści online, od muzyki po filmy, informacje medyczne, gry i 

rozrywkę, ma jeszcze dłuższy okres na rozwój, zanim osiągnie jakiekolwiek efekty sufitowe. 

E-COMMERCE BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B) 

Handel elektroniczny między przedsiębiorstwami (B2B), w którym firmy koncentrują się na sprzedaży 

innym firmom, jest największą formą handlu elektronicznego, z około 6,7 bln USD w transakcjach w 

Stanach Zjednoczonych w 2016 r. Szacuje się, że wszelkiego rodzaju wymiany między 

przedsiębiorstwami, online i offline, szacowane są na 14,5 bln USD, co sugeruje, że handel 

elektroniczny B2B ma znaczący potencjał wzrostu. Ostateczny rozmiar handlu elektronicznego B2B jest 

potencjalnie ogromny. Na arenie B2B stosowane są dwa podstawowe modele biznesowe: rynki 

sieciowe, które obejmują e-dystrybutorów, firmy e-zaopatrzeniowe, giełdy i konsorcja branżowe oraz 

prywatne sieci przemysłowe. 

E-COMMERCE KONSUMENT-KONSUMENT (C2C) 

Handel elektroniczny konsument do konsumenta (C2C) zapewnia konsumentom możliwość wzajemnej 

sprzedaży z pomocą animatora rynku internetowego (zwanego również dostawcą platformy), takiego 

jak eBay lub Etsy, witryna z ogłoszeniami Craigslist lub na -wymagają firm usługowych, takich jak Airbnb 

i Uber. W handlu elektronicznym C2C konsument przygotowuje produkt do wprowadzenia na rynek, 

wystawia go na aukcję lub sprzedaż i polega na animatorze rynku, który zapewni katalog, wyszukiwarkę 

i funkcje rozliczania transakcji, tak aby produkty można było łatwo wyświetlić, odkryć, i opłacone. 

Biorąc pod uwagę, że w 2015 r. Sam eBay wygenerował około 82 miliardów dolarów w wolumenie 

towarów brutto, prawdopodobnie można bezpiecznie oszacować, że wielkość rynku C2C w 2016 r. to 

ponad 100 miliardów dolarów 

MOBILNY E-COMMERCE (M-COMMERCE) 

Mobilny handel elektroniczny (m-commerce) oznacza wykorzystywanie urządzeń mobilnych do 

dokonywania transakcji online. m-commerce polega na wykorzystaniu sieci komórkowych i 

bezprzewodowych do łączenia smartfonów i tabletów z Internetem. Po nawiązaniu połączenia 

konsumenci mobilni mogą kupować produkty i usługi, dokonywać rezerwacji podróży, korzystać z 

poszerzania oferty usług finansowych, dostęp do treści online i wiele więcej. Oczekuje się, że zakupy 

M-commerce osiągną ponad 180 miliardów dolarów w 2016 roku i będą szybko rosły w Stanach 

Zjednoczonych w ciągu najbliższych pięciu lat. Czynniki, które napędzają rozwój m-commerce, 

obejmują rosnącą ilość czasu spędzanego przez konsumentów na urządzeniach mobilnych, większe 

rozmiary ekranów smartfonów, większe wykorzystanie responsywnego projektowania 



umożliwiającego lepszą optymalizację witryn e-commerce pod kątem urządzeń mobilnych 

,użytkowanie i płatności mobilne oraz ulepszona funkcja wyszukiwania mobilnego 

SOCIAL E-COMMERCE 

Social e-commerce to handel elektroniczny, który jest możliwy dzięki sieciom społecznościowym i 

relacjom społecznym online. Rozwój e-commerce społecznościowy jest napędzany przez szereg 

czynników, w tym rosnącą popularność logowania społecznościowego (logowanie się do witryn 

internetowych za pomocą swojego identyfikatora Facebooka lub innego identyfikatora sieci 

społecznościowej), powiadomień sieciowych (udostępnianie zgody lub dezaprobaty produktów , usługi 

i treści), narzędzia do wspólnych zakupów online, wyszukiwanie społecznościowe (rekomendacje od 

zaufanych znajomych online) oraz coraz większa popularność zintegrowanych narzędzi handlu 

społecznościowego, takich jak przyciski Kup, karty zakupów i wirtualne sklepy na Facebooku, 

Instagramie, Pinterest, YouTube i inne serwisy społecznościowe. Społecznościowy handel 

elektroniczny jest wciąż w powijakach, ale w 2015 roku 500 największych sprzedawców detalicznych 

w sieci Social Media 500 w Internecie zarobiło około 3,9 miliarda dolarów na handlu 

społecznościowym. Ruch z sieci społecznościowych do 500 największych sprzedawców również wzrósł 

o prawie 20% w 2015 r. Społeczny handel elektroniczny jest często powiązany z m-commerce, 

zwłaszcza że coraz więcej użytkowników sieci społecznościowych uzyskuje dostęp do tych sieci za 

pośrednictwem urządzeń mobilnych. Odmiana społecznościowego handlu elektronicznego znana jako 

handel konwersacyjny jeszcze bardziej wykorzystuje połączenie mobilne. Handel konwersacyjny 

obejmuje korzystanie z mobilnych aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak Facebook Messenger, 

WhatsApp, Snapchat, Slack i innych, jako narzędzia umożliwiającego firmom kontakt z konsumentami. 

LOKALNY E-COMMERCE 

Lokalny handel elektroniczny, jak sama nazwa wskazuje, jest formą handlu elektronicznego, która 

koncentruje się na zaangażowaniu konsumenta w oparciu o jego aktualne położenie geograficzne. 

Lokalni sprzedawcy używają różnych technik marketingu internetowego, aby przyciągać klientów do 

swoich sklepów. Lokalny handel elektroniczny jest trzecią fazą mobilnego, społecznościowego, 

lokalnego handlu elektronicznego i oczekuje się, że dzięki eksplozji zainteresowania lokalnymi usługami 

na żądanie, takimi jak Uber, wzrośnie w Stanach Zjednoczonych do ponad 40 miliardów dolarów. 2016. 

E-COMMERCE: KRÓTKA HISTORIA .WSTĘP 

Trudno jest dokładnie określić, kiedy zaczął się handel elektroniczny. Było kilku prekursorów handlu 

elektronicznego. Pod koniec lat 70. firma farmaceutyczna o nazwie Baxter Healthcare zainicjowała 

prymitywną formę handlu elektronicznego B2B, wykorzystując modem telefoniczny, który umożliwił 

szpitalom ponowne zamawianie produktów firmy Baxter. System ten został później rozszerzony w 

latach osiemdziesiątych do zdalnego systemu składania zamówień na komputer PC i był szeroko 

kopiowany w całych Stanach Zjednoczonych na długo przed tym, zanim Internet stał się środowiskiem 

komercyjnym. W latach 80. XX wieku opracowano standardy elektronicznej wymiany danych (EDI), 

które umożliwiły firmom wymianę dokumentów handlowych i przeprowadzanie cyfrowych transakcji 

handlowych w sieciach prywatnych. Na arenie B2C pierwszym naprawdę dużym, cyfrowym systemem 

transakcyjnym był Minitel, francuski system wideotekstu, który łączył telefon z 8-calowym ekranem. 

Minitel został wprowadzony po raz pierwszy w 1981 r., A do połowy lat 80. XX wieku wdrożono ponad 

3 miliony, z ponad 13 000 różnych usług, w tym agencji sprzedaży biletów, usług turystycznych, 

produktów detalicznych i bankowości internetowej. Usługa Minitel istniała do 31 grudnia 2006 roku, 

kiedy to ostatecznie została wycofana przez jej właściciela, firmę France Telecom. Jednak żaden z tych 

prekursorowych systemów nie miał takiej funkcjonalności jak Internet. 



Generalnie, gdy myślimy o dzisiejszym handlu elektronicznym, jest on nierozerwalnie związany z 

Internetem. Dla naszych celów powiemy, że e-commerce rozpoczął się w 1995 r., po pojawieniu się 

pierwszych banerów reklamowych umieszczonych przez AT&T, Volvo, Sprint i innych na Hotwired pod 

koniec października 1994 r. Oraz pierwszej sprzedaży powierzchni banerowej przez Netscape i Infoseek 

na początku 1995 roku. Chociaż e-commerce nie jest bardzo stary, ma już burzliwą historię, którą 

można z pożytkiem podzielić na trzy okresy: 1995–2000, okres wynalazków; 2001-2006 okres 

konsolidacji; i 2007-obecnie, okres odkrywania na nowo, wraz z ekspansją społeczną, mobilną i lokalną. 

W kolejnych wpisach krótko omówimy każdy z tych okresów 

dezintermediacja: wyparcie pośredników rynkowych, którzy są radykalnie pośrednikami między 

producentami a konsumentami, przez nowe bezpośrednie relacje między producentami a 

konsumentami  

E-COMMERCE 1995–2000: WYNALAZEK 

Wczesne lata handlu elektronicznego były okresem gwałtownego rozwoju i niezwykłej innowacyjności. 

W tym okresie e-commerce oznaczał sprzedaż detaliczną towarów, zwykle dość prostych, w Internecie. 

Po prostu nie było wystarczającej przepustowości dla bardziej złożonych produktów. Marketing 

ograniczał się do niewyszukanych statycznych reklam displayowych i niezbyt wydajnych wyszukiwarek. 

Polityka sieciowa większości dużych firm, jeśli w ogóle taką miała, polegała na posiadaniu podstawowej 

statycznej strony internetowej przedstawiającej ich marki. Szybki wzrost handlu elektronicznego był 

napędzany przez ponad 125 miliardów dolarów kapitału podwyższonego ryzyka. Ten okres e-

commerce zakończył się w 2000 r., Kiedy wyceny giełdowe spadły, a tysiące firm zniknęły („krach dot-

com”). Wczesne lata handlu elektronicznego były również jednym z najbardziej euforycznych okresów 

w historii amerykańskiego handlu. Był to również czas, kiedy powstawały kluczowe koncepcje e-

commerce. Dla informatyków i informatyków wczesny sukces handlu elektronicznego był potężnym 

potwierdzeniem zestawu technologii informacyjnych, które rozwinęły się przez 40 lat - począwszy od 

rozwoju wczesnego Internetu, poprzez komputery osobiste, aż po obszar lokalny. sieci. Wizja dotyczyła 

uniwersalnego środowiska komunikacyjnego i komputerowego, do którego każdy na Ziemi miałby 

dostęp za pomocą tanich, niedrogich komputerów - światowego wszechświata wiedzy 

przechowywanej na stronach HTML tworzonych przez setki milionów osób i tysiące bibliotek, rządów 

i instytutów naukowych. Technologowie świętowali fakt, że Internet nie był kontrolowany przez nikogo 

ani przez żaden naród, ale był wolny dla wszystkich. Uważali, że internet - i handel elektroniczny, który 

powstał dzięki tej infrastrukturze - powinien pozostać samorządnym, samoregulującym się 

środowiskiem. Dla ekonomistów wczesne lata handlu elektronicznego przyniosły realistyczną 

perspektywę niemal doskonałego konkurencyjnego rynku: na którym informacje o cenach, kosztach i 

jakości są równomiernie rozłożone, prawie nieskończona liczba dostawców konkuruje ze sobą, a klienci 

mają dostęp do wszystkich istotne informacje rynkowe na całym świecie. Internet stworzyłby rynki 

cyfrowe, na których informacje byłyby prawie doskonałe - co rzadko jest prawdą na innych rynkach 

świata rzeczywistego. Handlowcy z kolei mieliby równy bezpośredni dostęp do setek milionów 

klientów. Na tym niemal idealnym obszarze rynku informacji koszty transakcji gwałtownie spadłyby, 

ponieważ koszty wyszukiwania - koszty wyszukiwania cen, opisów produktów, rozliczenia płatności i 

realizacji zamówień - drastycznie spadłyby. Dla sprzedawców spadłby również koszt poszukiwania 

klientów, zmniejszając potrzebę marnotrawstwa reklamy. Jednocześnie reklamy można było 

spersonalizować do potrzeb każdego klienta. Ceny, a nawet koszty, byłyby coraz bardziej przejrzyste 

dla konsumenta, który mógłby teraz dokładnie i natychmiast poznać najlepszą na świecie cenę, jakość 

i dostępność większości produktów. Asymetria informacji zostałaby znacznie zmniejszona. Biorąc pod 

uwagę natychmiastowy charakter komunikacji internetowej, dostępność potężnych systemów 

informacji o sprzedaży oraz niskie koszty związane ze zmianami cen na stronie internetowej (niskie 



koszty menu), producenci mogli dynamicznie wyceniać swoje produkty, aby odzwierciedlić faktyczny 

popyt, kończąc ideę jednego krajowego cena lub cena katalogowa sugerowana przez producenta. Z 

kolei pośrednicy rynkowi - dystrybutorzy i hurtownicy będący pośrednikami między producentami a 

konsumentami, każdy żądający zapłaty i podnoszący koszty przy niewielkim dodaniu wartości - 

zniknęliby (dezintermediacja). Producenci i twórcy treści nawiązaliby bezpośrednie relacje rynkowe ze 

swoimi klientami. Wynikająca z tego intensywna konkurencja, spadek liczby pośredników i niższe 

koszty transakcyjne zlikwidowałyby marki produktów, a wraz z nimi możliwość monopolu zysków w 

oparciu o marki, położenie geograficzne czy specjalny dostęp do czynników produkcji. Ceny produktów 

i usług spadłyby do punktu, w którym ceny obejmowałyby koszty produkcji plus uczciwą, „rynkową 

stopę” zwrotu z kapitału oraz dodatkowe drobne płatności za wysiłek przedsiębiorcy (który nie trwałby 

długo). Nieuczciwa przewaga konkurencyjna (która występuje, gdy jeden konkurent ma przewagę, 

której inni nie mogą kupić) byłaby ograniczona, podobnie jak nadzwyczajne zyski z zainwestowanego 

kapitału. Ta wizja została nazwana handlem bez tarć. Dla prawdziwych przedsiębiorców, ich sponsorów 

finansowych i specjalistów od marketingu handel elektroniczny stanowił niezwykłą okazję do uzyskania 

znacznie przekraczających normalne zwroty z inwestycji. Jest to przeciwieństwo tego, na co liczyli 

ekonomiści. Przestrzeń rynkowa handlu elektronicznego stanowiła dostęp do milionów konsumentów 

na całym świecie, którzy korzystali z Internetu oraz zestawu technologii komunikacji marketingowej 

(poczta e-mail i strony internetowe), który był uniwersalny, niedrogi i potężny. Te nowe technologie 

pozwoliłyby marketerom praktykować to, co zawsze robili - segmentację rynku na grupy o różnych 

potrzebach i wrażliwości na ceny, kierowanie do segmentów wiadomości promujących markę i 

promocję oraz pozycjonowanie produktu i ceny dla każdej grupy - ale z jeszcze większą precyzją . Na 

tym nowym rynku nadzwyczajne zyski trafiałyby do pierwszych osób, które jako pierwsze wprowadziły 

na rynek w określonym obszarze i które szybko przeniosły się, aby zdobyć udział w rynku. Na rynku 

„zwycięzca bierze wszystko”, pierwsi przedsiębiorcy mogli szybko zbudować dużą bazę klientów i 

zbudować rozpoznawalność marki na wczesnym etapie, stworzyć całkowicie nowy kanał dystrybucji, a 

następnie powstrzymać konkurentów (nowych uczestników), zwiększając koszty zmiany dla swoich 

klientów dzięki zastrzeżonym projektom interfejsów i funkcjom dostępnym tylko w jednym miejscu. 

Pomysł dla przedsiębiorców polegał na stworzeniu w pobliżu monopoli online w oparciu o rozmiar, 

wygodę, wybór i markę. Firmy internetowe korzystające z nowej technologii mogą tworzyć 

informacyjne funkcje podobne do społeczności, niedostępne dla tradycyjnych sprzedawców. Te 

„wspólnoty konsumpcyjne” również zwiększyłyby wartość i byłyby trudne do naśladowania dla 

tradycyjnych kupców. Myślenie polegało na tym, że gdy klienci przyzwyczaili się do korzystania z 

unikalnego interfejsu internetowego firmy i zestawu funkcji, nie mogli łatwo przejść na konkurencję. 

W najlepszym przypadku przedsiębiorcza firma wymyśliłaby zastrzeżone technologie i techniki, które 

przyjęli prawie wszyscy, tworząc efekt sieci. Efekt sieciowy występuje, gdy wszyscy uczestnicy czerpią 

korzyści z faktu, że wszyscy inni używają tego samego narzędzia lub produktu (na przykład wspólnego 

systemu operacyjnego, systemu telefonicznego lub aplikacji, takiej jak zastrzeżony standard 

komunikatora internetowego lub system operacyjny, taki jak Windows ), z których wszystkie zyskują 

na wartości, gdy coraz więcej osób je przyjmuje. Aby zainicjować ten proces, przedsiębiorcy 

argumentowali, że ceny musiałyby być bardzo niskie, aby przyciągnąć klientów i odeprzeć 

potencjalnych konkurentów. W końcu handel elektroniczny był całkowicie nowym sposobem zakupów, 

który musiałby przynosić konsumentom natychmiastowe korzyści finansowe. Jednakże, ponieważ 

prowadzenie działalności w Internecie było rzekomo o wiele bardziej wydajne w porównaniu z 

tradycyjnymi firmami typu „stacjonarny” (nawet w porównaniu z bezpośrednimi katalogami 

pocztowymi) oraz ponieważ koszty pozyskania i utrzymania klientów byłyby takie znacznie niższe, zyski 

nieuchronnie zmaterializowałyby się z tych sprawności. Biorąc pod uwagę tę dynamikę, udział w rynku, 

liczbę odwiedzających witrynę („gałki oczne”) i przychody brutto na wcześniejszych etapach 

działalności firmy internetowej stały się o wiele ważniejsze niż zarobki lub zyski. Przedsiębiorcy i ich 



sponsorzy finansowi we wczesnych latach e-commerce spodziewali się, że nadejdzie nadzwyczajna 

rentowność, ale dopiero po kilku latach strat. Dlatego wczesne lata e-commerce były napędzane w 

dużej mierze przez wizję czerpania korzyści z nowych technologii, z naciskiem na szybkie osiągnięcie 

bardzo wysokiej widoczności rynkowej. Źródłem finansowania były fundusze venture capital. Ideologia 

tamtego okresu podkreślała niekontrolowany „dziki zachód” charakter sieci i poczucie, że rządy i sądy 

nie mogą w żaden sposób ograniczać ani regulować Internetu; panowało powszechne przekonanie, że 

tradycyjne korporacje są zbyt powolne i zbiurokratyzowane, zbyt przywiązane do starych sposobów 

prowadzenia działalności, aby „zdobyć” to - być konkurencyjne w handlu elektronicznym. Młodzi 

przedsiębiorcy byli zatem siłą napędową handlu elektronicznego, wspieraną przez ogromne kwoty 

zainwestowane przez inwestorów venture capital. Nacisk położono na zakłócenie (zniszczenie) 

tradycyjnych kanałów dystrybucji i wyeliminowanie pośrednictwa z istniejących kanałów, 

wykorzystując nowe firmy działające wyłącznie w Internecie, które miały na celu osiągnięcie nie do 

zdobycia przewagi jako pionierów. Ogólnie rzecz biorąc, ten okres handlu elektronicznego 

charakteryzował się eksperymentowaniem, kapitalizacją i hiperkonkurencją 

E-COMMERCE 2001–2006: KONSOLIDACJA 

W drugim okresie handlu elektronicznego, od 2000 do 2006 roku, nastąpił otrzeźwiający okres 

ponownej oceny handlu elektronicznego, w którym wielu krytyków wątpiło w jego długoterminowe 

perspektywy. Nacisk przesunięto na podejście bardziej „biznesowe” niż technologiczne; duże, 

tradycyjne firmy nauczyły się wykorzystywać Internet do wzmacniania swojej pozycji rynkowej; 

rozszerzenie i wzmocnienie marki stało się ważniejsze niż tworzenie nowych marek; finansowanie 

skurczyło się, gdy rynki kapitałowe unikały firm rozpoczynających działalność; oraz tradycyjne 

finansowanie bankowe oparte na rentowności. W tym okresie konsolidacji handel elektroniczny 

zmienił się, obejmując nie tylko produkty detaliczne, ale także bardziej złożone usługi, takie jak podróże 

i usługi finansowe. Okres ten był możliwy dzięki upowszechnieniu się sieci szerokopasmowych w 

amerykańskich domach i firmach, w połączeniu z rosnącą mocą i niższymi cenami komputerów 

osobistych, które były podstawowym środkiem dostępu do Internetu, zwykle z pracy lub z domu. 

Marketing w Internecie w coraz większym stopniu oznaczał wykorzystywanie reklam w 

wyszukiwarkach kierowanych na zapytania użytkowników, reklam multimedialnych i wideo oraz 

behawioralnego kierowania wiadomości marketingowych w oparciu o sieci reklamowe i rynki 

aukcyjne. Polityka internetowa zarówno dużych, jak i małych firm rozszerzyła się, obejmując szerszą 

„obecność w sieci”, obejmującą nie tylko strony internetowe, ale także kampanie e-mailowe, 

reklamowe i w wyszukiwarkach; wiele witryn internetowych dla każdego produktu; oraz budowanie 

pewnych ograniczonych udogodnień dla społeczności. Handel elektroniczny w tym okresie ponownie 

rósł o ponad 10% rocznie. 

E-COMMERCE 2007 - OBECNOŚĆ: REINWENCJA 

Począwszy od 2007 roku, wraz z wprowadzeniem iPhone'a, do dnia dzisiejszego handel elektroniczny 

został ponownie przekształcony przez szybki rozwój Web 2.0 (zestaw aplikacji i technologii, które 

umożliwiają tworzenie treści generowanych przez użytkowników, takich jak sieci społecznościowe, 

blogi, witryny do udostępniania filmów i zdjęć oraz witryny wiki), powszechne stosowanie urządzeń 

mobilnych, takich jak smartfony i tablety, rozszerzenie handlu elektronicznego na lokalne towary i 

usługi oraz pojawienie się gospodarki usług na żądanie, którą umożliwiają miliony aplikacji na 

urządzenia mobilne i przetwarzanie w chmurze. Okres ten można postrzegać zarówno jako zjawisko 

socjologiczne, jak i technologiczno-biznesowe. Charakterystyczne cechy tego okresu są często 

określane jako „społeczny, mobilny, lokalny” świat online. Treści rozrywkowe rozwinęły się jako główne 

źródło przychodów z handlu elektronicznego, a urządzenia mobilne stały się centrami rozrywki, a także 

mobilnymi urządzeniami do zakupów towarów i usług w handlu detalicznym. Marketing został 



przekształcony przez coraz częstsze korzystanie z sieci społecznościowych, marketingu szeptanego, 

marketingu wirusowego oraz znacznie potężniejszych repozytoriów danych i narzędzi analitycznych do 

prawdziwie osobistego marketingu. Firmy znacznie rozszerzyły swoją obecność w Internecie, 

przechodząc poza statyczne strony internetowe do sieci społecznościowych, takich jak Facebook, 

Twitter, Pinterest i Instagram, próbując otoczyć konsumentów online skoordynowanymi 

komunikatami marketingowymi. Te sieci społecznościowe mają wiele wspólnych cech. Po pierwsze, 

opierają się na treści generowanej przez użytkownika. „Zwykli” ludzie (nie tylko eksperci czy 

profesjonaliści) tworzą, udostępniają i transmitują treści do ogromnej liczby odbiorców. Są z natury 

wysoce interaktywne, stwarzając ludziom nowe możliwości kontaktu społecznego z innymi. Przyciągają 

niezwykle dużą widownię (około 1,7 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie 

od czerwca 2016 r. W przypadku Facebooka). Te grupy odbiorców dają marketerom niezwykłe 

możliwości ukierunkowanego marketingu i reklamy. Niedawno ponowne wynalezienie handlu 

elektronicznego zaowocowało nowym zestawem firm świadczących usługi osobiste na żądanie, takich 

jak Uber, Airbnb, Instacart i Handy. Firmy te były w stanie wykorzystać duży rezerwuar nieużywanych 

aktywów (samochody, wolne pokoje i osobisty czas wolny) i stworzyć lukratywne rynki w oparciu o 

infrastrukturę platform mobilnych. Insight on Business Case, Startup Boot Camp, przedstawia Y 

Combinator, który był mentorem wielu nowych przedsięwzięć społecznościowych, mobilnych i 

lokalnych e-commerce 

OCENA E-HANDLU: SUKCESÓW, NIESPODZIANEK I NIEPOWODZEŃ. 

Patrząc wstecz na ewolucję handlu elektronicznego, widać, że handel elektroniczny odniósł 

oszałamiający sukces technologiczny, ponieważ Internet i sieć internetowa zwiększyły się z kilku tysięcy 

do miliardów transakcji e-commerce rocznie, generując szacunkowo łączne przychody B2C sięgające 

600 miliardów dolarów i około 6,7 biliona dolarów przychodów B2B, przy około 177 milionach 

kupujących online w Stanach Zjednoczonych. Dzięki ulepszeniom i wzmocnieniom, jest jasne, że 

infrastruktura cyfrowa handlu elektronicznego jest wystarczająco solidna, aby utrzymać znaczący 

wzrost handlu elektronicznego w ciągu następnej dekady. Internet dobrze się skaluje. „E” w handlu 

elektronicznym odniosło ogromny sukces. Jednak z biznesowego punktu widzenia pierwsze lata handlu 

elektronicznego były mieszanym sukcesem i przyniosły wiele niespodzianek. Tylko bardzo niewielki 

odsetek firm internetowych utworzonych od 1995 roku przetrwał jako niezależne firmy w 2016 roku, 

a jeszcze mniej z nich jest rentownych. Jednak sprzedaż detaliczna towarów i usług online nadal rośnie 

bardzo szybko. Jednak wbrew nadziejom ekonomistów sprzedaż internetowa jest coraz bardziej 

skoncentrowana. Tak więc tysiące firm upadło, a te nieliczne, które przetrwały, zdominowały rynek. 

Pomysł tysięcy dostawców konkurujących ceną został zastąpiony rynkiem zdominowanym przez 

gigantyczne firmy. 

Konsumenci wykorzystują Internet jako potężne źródło informacji o produktach, które często 

faktycznie kupują innymi kanałami, na przykład w tradycyjnym sklepie stacjonarnym. Na przykład 

badanie z 2014 r. wykazało, że prawie 90% ankietowanych „korzystało z internetu” (szukało produktu 

w internecie przed zakupem w fizycznym sklepie). Dotyczy to zwłaszcza drogich dóbr konsumpcyjnych 

trwałego użytku, takich jak samochody, urządzenia i elektronika. Ten handel offline „pod wpływem 

Internetu” jest bardzo trudny do oszacowania, ale zdecydowanie znaczący. Na przykład Forrester 

Research oszacował kwotę na około 1,3 bln USD w 2015 r. W sumie handel elektroniczny (rzeczywiste 

zakupy online) i zakupy, na które wpływają zakupy online, ale faktycznie kupowane w sklepie (handel 

internetowy), mają wynieść prawie 1,7 bln USD w 2016 r. „handell” w handlu elektronicznym jest w 

zasadzie bardzo rozsądny, przynajmniej w sensie przyciągania rosnącej liczby klientów oraz 

generowania przychodów i zysków dla dużych graczy e-commerce. Chociaż handel elektroniczny 

rozwijał się w niezwykle szybkim tempie pod względem klientów i przychodów, jasne jest, że wiele 



wizji, przewidywań i twierdzeń dotyczących handlu elektronicznego opracowanych we wczesnych 

latach nie spełniło się. Na przykład wizje ekonomistów „wolnego od tarcia” handlu nie zostały w pełni 

zrealizowane. Ceny w Internecie są czasami niższe, ale czasami niskie ceny są funkcją przedsiębiorców 

sprzedających produkty poniżej swoich kosztów. W niektórych przypadkach ceny online są wyższe niż 

ceny lokalnych sprzedawców, ponieważ konsumenci są skłonni zapłacić niewielką premię za wygodę 

zakupów online. Konsumenci są mniej wrażliwi na ceny niż oczekiwano; Co zaskakujące, strony o 

największych przychodach często mają najwyższe ceny. Wciąż utrzymuje się znaczne, a nawet rosnące 

zróżnicowanie cen: konkurencja internetowa obniżyła ceny, ale na wielu rynkach zróżnicowanie cen 

jest powszechne pomimo niższych kosztów wyszukiwania. W badaniu 50000 towarów w Wielkiej 

Brytanii i Stanach Zjednoczonych naukowcy odkryli, że ceny w Internecie były sztywne nawet w obliczu 

dużych zmian popytu, sprzedawcy internetowi nie zmienili cen znacznie bardziej niż sprzedawcy 

offline, a zróżnicowanie cen wśród sprzedawców internetowych było nieco większe niż tradycyjne 

sklepy z cegłami i zaprawami. Koncepcja jednego świata, jednego rynku, jednej ceny nie pojawiła się w 

rzeczywistości, ponieważ przedsiębiorcy odkrywają nowe sposoby różnicowania swoich produktów i 

usług. Sprzedawcy dostosowali się do konkurencyjnego środowiska internetowego, stosując metodę 

„hit and run” lub zmieniając ceny każdego dnia lub godziny (stosując „szybkie ceny” lub „błyskawiczne 

wyprzedaże”), aby konkurenci nigdy nie wiedzieli, ile pobierają (klienci też nie ); utrudniając znalezienie 

ich cen i siejąc zamieszanie wśród konsumentów poprzez „wabienie i przestawianie” klientów z 

produktów niskomarżowych na wysokomarżowe produkty rzekomo „wyższej jakości”. Wreszcie, marki 

pozostają bardzo ważne w handlu elektronicznym - konsumenci ufają niektórym firmom bardziej niż 

innym, że dostarczą wysokiej jakości produkt na czas i są gotowi za to zapłacić. 

Model „konkurencji doskonałej”, polegający na ekstremalnej efektywności rynku, nie spełnił się. 

Sprzedawcy i marketerzy nieustannie wprowadzają asymetrie informacyjne. Koszty wyszukiwania 

ogólnie spadły, ale całkowity koszt transakcji rzeczywistego zakupu w handlu elektronicznym pozostaje 

wysoki, ponieważ użytkownicy mają do rozważenia oszałamiającą liczbę nowych pytań: Czy 

sprzedawca faktycznie dostarczy? Jakie są ramy czasowe dostawy? Czy sprzedawca naprawdę posiada 

ten przedmiot? Jak wypełnić ten formularz? Wiele potencjalnych zakupów w handlu elektronicznym 

kończy się na etapie koszyka z powodu niepewności konsumentów. Niektórym nadal łatwiej jest 

zadzwonić do zaufanego sprzedawcy katalogowego przez telefon niż złożyć zamówienie na stronie 

internetowej. Wreszcie, jak przewidywano, pośrednicy nie zniknęli. Na przykład większość 

producentów nie przyjęła modelu sprzedaży bezpośredniej przez producenta w sprzedaży online, a 

niektórzy, jak Sony, wrócili do modelu pośredniego. Dell, jeden z pionierów sprzedaży bezpośredniej 

online przez producenta, przeszedł w kierunku modelu mieszanego, w dużym stopniu polegającego na 

sprzedaży w sklepie, w którym klienci mogą „kopnąć opony”; Sklepy stacjonarne Apple należą do 

odnoszących największe sukcesy sklepów na świecie. Ludzie nadal lubią robić zakupy w sklepie 

stacjonarnym. Jeśli już, to handel elektroniczny stworzył pośrednikom wiele możliwości gromadzenia 

treści, produktów i usług, a tym samym przedstawiania się jako „nowi” pośrednicy. Przykładami tego 

rodzaju pośredników są zewnętrzne witryny turystyczne, takie jak Travelocity, Orbitz i Expedia. Handel 

elektroniczny nie wyparł istniejących sieci detalicznych i sprzedawców katalogowych z biznesu, chociaż 

stworzył możliwości odniesienia sukcesu dla przedsiębiorczych firm działających wyłącznie online. 

Wizje wielu przedsiębiorców i inwestorów wysokiego ryzyka dotyczące handlu elektronicznego 

również nie spełniły się dokładnie tak, jak przewidywano. Wydaje się, że przewaga wynikająca z 

pierwszeństwa odniosła sukces tylko w przypadku bardzo małej grupy firm, chociaż niektóre z nich są 

niezwykle znane, takie jak Google, Facebook, Amazon i inne. Szybkie osiąganie dużych rozmiarów 

czasami działa, ale często nie. Historycznie rzecz biorąc, ci pierwsi na dłuższą metę przegrywali, a 

innowatorzy wcześnie wchodzący na rynek byli zazwyczaj wypierani przez firmy o ugruntowanej 

pozycji „szybko podążające” z odpowiednim zestawem aktywów finansowych, marketingowych, 



prawnych i produkcyjnych potrzebnych do rozwoju dojrzałych rynków, i sprawdziło się to również w 

przypadku handlu elektronicznego. Wiele pierwszych podmiotów zajmujących się handlem 

elektronicznym, takich jak eToys, FogDog (artykuły sportowe), Webvan (artykuły spożywcze) i Eve.com 

(produkty kosmetyczne), nie powiodło się. Koszty pozyskania i utrzymania klientów w pierwszych 

latach handlu elektronicznego były niezwykle wysokie, a niektóre firmy, takie jak E * Trade i inne firmy 

świadczące usługi finansowe, płaciły nawet 400 USD za pozyskanie nowego klienta. Całkowite koszty 

prowadzenia działalności online - w tym koszty technologii, projektowania i konserwacji witryny oraz 

magazynów do realizacji - często nie są niższe niż koszty najbardziej wydajnych sklepów stacjonarnych. 

Duży magazyn kosztuje dziesiątki milionów dolarów, niezależnie od obecności firmy w Internecie. 

Wiedza o tym, jak prowadzić magazyn jest bezcenna i niełatwa do przeniesienia. Koszty uruchomienia 

mogą być oszałamiające. Próby osiągnięcia lub zwiększenia rentowności poprzez podniesienie cen 

często prowadziły do wielu dezercji klientów. Z perspektywy sprzedawcy handlu elektronicznego „e” 

w handlu elektronicznym nie oznacza „łatwego”. Z drugiej strony nastąpiły niezwykłe i nieoczekiwane 

niespodzianki w ewolucji handlu elektronicznego. Niewielu przewidywało wpływ platformy mobilnej. 

Niewielu spodziewało się szybkiego rozwoju sieci społecznościowych lub ich rosnącego sukcesu jako 

platform reklamowych opartych na bardziej szczegółowym zrozumieniu zachowań osobistych, niż 

osiągnął nawet Google. Niewielu, jeśli w ogóle, przewidywało pojawienie się handlu elektronicznego 

na żądanie, który umożliwia ludziom korzystanie z urządzeń mobilnych do zamawiania wszystkiego, od 

taksówek, przez artykuły spożywcze, po usługi pralnicze. 

ZROZUMIENIE HANDLU ELEKTRONICZNEGO: ORGANIZACJA TEMATÓW 

Zrozumienie całego handlu elektronicznego jest trudnym zadaniem, ponieważ istnieje wiele aspektów 

tego zjawiska. Żadna dyscyplina akademicka nie jest przygotowana do objęcia całego handlu 

elektronicznego. Warto pomyśleć o handlu elektronicznym jako o trzech szeroko powiązanych ze sobą 

tematach: technologii, biznesie i społeczeństwie. Nie zamierzamy sugerować tutaj żadnego ważnego 

porządku, ponieważ te tekst i nasze myślenie swobodnie obejmują te tematy, odpowiednio do 

problemu, który próbujemy zrozumieć i opisać. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku 

poprzednich komercyjnych rewolucji napędzanych technologią, nastąpił historyczny postęp. Najpierw 

rozwijają się technologie, a następnie te osiągnięcia są wykorzystywane komercyjnie. Kiedy 

komercyjne wykorzystanie technologii staje się powszechne, pojawia się szereg problemów 

społecznych, kulturowych i politycznych, na które społeczeństwo jest zmuszone reagować. 

TECHNOLOGIA: INFRASTRUKTURA 

Rozwój i opanowanie cyfrowych technologii komputerowych i komunikacyjnych jest sercem nowo 

powstającej globalnej gospodarki cyfrowej, którą nazywamy handlem elektronicznym. Aby zrozumieć 

prawdopodobną przyszłość handlu elektronicznego, potrzebujesz podstawowej wiedzy na temat 

technologii informacyjnych, na których jest on zbudowany. Handel elektroniczny to przede wszystkim 

zjawisko technologiczne, które opiera się na wielu technologiach informacyjnych oraz podstawowych 

koncepcjach informatyki rozwijanych przez 50 lat. U podstaw handlu elektronicznego leży Internet i 

Sieć. U podstaw tych technologii znajduje się szereg uzupełniających się technologii: przetwarzanie w 

chmurze, komputery stacjonarne, smartfony, tablety, sieci lokalne, relacyjne i nierelacyjne bazy 

danych, obliczenia klient / serwer, eksploracja danych i przełączniki światłowodowe, żeby wymienić 

tylko kilka. Technologie te leżą u podstaw wyrafinowanych biznesowych aplikacji komputerowych, 

takich jak systemy informacyjne w całym przedsiębiorstwie, systemy zarządzania łańcuchem dostaw, 

systemy planowania zasobów produkcyjnych i systemy zarządzania relacjami z klientami. Handel 

elektroniczny opiera się na wszystkich tych podstawowych technologiach - nie tylko na Internecie. 

Internet, mimo że stanowi ostry odstęp od wcześniejszych korporacyjnych technologii komputerowych 

i komunikacyjnych, jest jednak tylko najnowszym osiągnięciem w ewolucji korporacyjnego 



przetwarzania danych i częścią ciągłego łańcucha innowacji komputerowych w biznesie. Aby naprawdę 

zrozumieć e-commerce, musisz wiedzieć coś o komunikacji przełączanej pakietowo, protokołach takich 

jak TCP / IP, klient / serwer i przetwarzanie w chmurze, mobilnych platformach cyfrowych, serwerach 

internetowych, HTML5, CSS i narzędziach programistycznych, takich jak Flash i JavaScript po stronie 

klienta i Java, PHP, Ruby on Rails i ColdFusion po stronie serwera. Internet i sieć WWW oraz pojawienie 

się platformy mobilnej utrzymywanej razem przez chmurę internetową to najnowsze osiągnięcia w 

łańcuchu ewoluujących technologii i powiązanych aplikacji biznesowych, z których każda opiera się na 

swoich poprzednikach. 

BIZNES: PODSTAWOWE POJĘCIA 

Podczas gdy technologia zapewnia infrastrukturę, to aplikacje biznesowe - potencjał nadzwyczajnych 

zwrotów z inwestycji - tworzą zainteresowanie i ekscytację w handlu elektronicznym. Nowe 

technologie dają przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom nowe sposoby organizacji produkcji i 

prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe technologie zmieniają strategie i plany istniejących firm: 

stare strategie stają się przestarzałe, a nowe trzeba wymyślić. Nowe technologie są miejscem narodzin, 

na którym powstają tysiące nowych firm z nowymi produktami i usługami. Nowe technologie są 

cmentarzyskiem wielu tradycyjnych biznesów. Aby naprawdę zrozumieć e-commerce, musisz znać 

niektóre kluczowe koncepcje biznesowe, takie jak natura rynków cyfrowych, towary cyfrowe, modele 

biznesowe, łańcuchy wartości firmy i branży, sieci wartości, struktura branży, zakłócenia cyfrowe i 

konsumenci zachowania na rynkach cyfrowych, a także podstawowe pojęcia finansowe 

SPOŁECZEŃSTWO: OSWAJANIE MOLOCHA 

Ponieważ około 267 milionów Amerykanów korzysta obecnie z Internetu, wielu do celów handlu 

elektronicznego i ponad 3,3 miliarda użytkowników na całym świecie, wpływ Internetu i handlu 

elektronicznego na społeczeństwo jest znaczący i globalny. W coraz większym stopniu handel 

elektroniczny podlega prawom narodów i podmiotów globalnych. Będziesz musiał zrozumieć presję, 

jaką globalny handel elektroniczny wywiera na współczesne społeczeństwo, aby prowadzić udany 

biznes e-commerce lub zrozumieć fenomen handlu elektronicznego. Głównymi kwestiami 

społecznymi, które omawiamy, są prywatność jednostki, własność intelektualna i polityka społeczna. 

Ponieważ Internet i Sieć są wyjątkowo biegli w śledzeniu tożsamości i zachowań osób fizycznych w 

Internecie, handel elektroniczny stwarza trudności w zachowaniu prywatności - zdolności osób do 

nakładania ograniczeń na rodzaj i ilość gromadzonych o nich informacji oraz kontrolowania 

wykorzystanie ich danych osobowych. Ponieważ koszt dystrybucji cyfrowych kopii chronionej prawem 

autorskim własności intelektualnej - materialnych dzieł umysłu, takich jak muzyka, książki i nagrania 

wideo - jest prawie zerowy w Internecie, handel elektroniczny stanowi szczególne wyzwanie dla 

różnych metod stosowanych w przeszłości przez społeczeństwa. chronić prawa własności 

intelektualnej. Globalny charakter handlu elektronicznego stwarza również kwestie porządku 

publicznego, takie jak sprawiedliwość, równy dostęp, regulacja treści i opodatkowanie. Na przykład w 

Stanach Zjednoczonych, zgodnie z przepisami prawa o usługach użyteczności publicznej i lokalach 

publicznych, dostawcy usług telefonii publicznej są zobowiązani do udostępnienia podstawowych 

usług po przystępnych cenach, aby każdy mógł mieć dostęp do usług telefonicznych. Czy te przepisy 

powinny zostać rozszerzone na Internet i Sieć? Jeśli towary są kupowane przez mieszkańca stanu Nowy 

Jork ze strony internetowej w Kalifornii, wysyłane z centrum w Illinois i dostarczane do Nowego Jorku, 

który stan ma prawo pobierać podatek od sprzedaży? Czy niektórzy intensywni użytkownicy Internetu, 

którzy zużywają ogromne ilości pasma, przesyłając strumieniowe niekończące się filmy, powinni być 

obciążani dodatkowymi opłatami za usługę, czy też Internet powinien być neutralny pod względem 

użytkowania? Jakie prawa mają państwa narodowe i ich obywatele w odniesieniu do Internetu, sieci i 

handlu elektronicznego?  



DYSCYPLINY NAUKOWE ZWIĄZANE Z E-COMMERCE 

Zjawisko handlu elektronicznego jest tak szerokie, że wymagana jest perspektywa multidyscyplinarna. 

Istnieją dwa podstawowe podejścia do handlu elektronicznego: techniczne i behawioralne. 

PODEJŚCIA TECHNICZNE 

Informatycy interesują się handlem elektronicznym jako przykładowym zastosowaniem technologii 

internetowej. Zajmują się rozwojem sprzętu komputerowego, oprogramowania i systemów 

telekomunikacyjnych, a także normami, szyfrowaniem oraz projektowaniem i eksploatacją baz danych. 

Naukowcy zajmujący się zarządzaniem operacyjnym są zainteresowani przede wszystkim budowaniem 

modeli matematycznych procesów biznesowych i optymalizacją tych procesów. Interesują się handlem 

elektronicznym jako okazją do zbadania, w jaki sposób firmy biznesowe mogą wykorzystywać Internet 

do osiągania bardziej wydajnych operacji biznesowych. Dyscyplina systemów informacyjnych obejmuje 

podejście techniczne i behawioralne. Grupy techniczne specjalizujące się w systemach 

informatycznych zajmują się eksploracją danych, projektowaniem wyszukiwarek i sztuczną 

inteligencją. 

PODEJŚCIA BEHAWIORALNE 

Z perspektywy behawioralnej badacze systemów informatycznych są zainteresowani handlem 

elektronicznym przede wszystkim ze względu na jego implikacje dla łańcuchów wartości firm i 

przemysłu, struktury przemysłu i strategii korporacyjnej. Ekonomiści skupili się na zachowaniach 

konsumentów w Internecie, cenach towarów cyfrowych oraz na wyjątkowych cechach cyfrowych 

rynków elektronicznych. Zawód marketingu jest zainteresowany marketingiem, rozwojem i 

rozszerzaniem marki, zachowaniami konsumentów w Internecie oraz zdolnością technologii handlu 

elektronicznego do segmentowania i kierowania reklam do grup konsumentów oraz różnicowania 

produktów. Ekonomiści podzielają zainteresowania z naukowcami zajmującymi się marketingiem, 

którzy skupili się na reakcji konsumentów w handlu elektronicznym na kampanie marketingowe i 

reklamowe oraz na zdolności firm do tworzenia marek, segmentacji rynków, docelowych odbiorców i 

pozycjonowania produktów w celu osiągnięcia ponad normalnych zwrotów z inwestycji. Naukowcy 

zajmujący się zarządzaniem skupili się na zachowaniach przedsiębiorczych i wyzwaniach stojących 

przed młodymi firmami, od których wymaga się rozwijania struktur organizacyjnych w krótkim czasie. 

Naukowcy zajmujący się finansami i księgowością skupili się na wycenie firm handlu elektronicznego i 

praktykach księgowych. Socjolodzy - i, w mniejszym stopniu, psycholodzy - skupili się na badaniach 

populacji ogólnej nad korzystaniem z Internetu, roli nierówności społecznych w wypaczaniu korzyści z 

Internetu oraz wykorzystaniu sieci jako sieci społecznościowej i narzędzia komunikacji grupowej. 

Prawnicy interesują się takimi kwestiami, jak ochrona własności intelektualnej, prywatność i regulacje 

dotyczące treści. Żadna perspektywa nie dominuje w badaniach dotyczących handlu elektronicznego. 

Wyzwanie polega na tym, aby dowiedzieć się wystarczająco dużo o różnych dyscyplinach 

akademickich, aby w całości zrozumieć znaczenie handlu elektronicznego. 

KLUCZOWE IDEE 

• Zrozum, dlaczego ważne jest studiowanie handlu elektronicznego. 

• Kolejne pięć lat przyniesie ekscytujące możliwości - a także ryzyko - dla nowych i tradycyjnych firm, 

aby wykorzystać technologię cyfrową w celu uzyskania przewagi rynkowej. Ważne jest, aby 

przestudiować handel elektroniczny, aby móc dostrzec i zrozumieć możliwości i zagrożenia, które są 

przed nami. 



• Zdefiniuj handel elektroniczny, zrozum, czym różni się e-commerce od e-biznesu, zidentyfikuj 

podstawowe technologiczne elementy składowe handlu elektronicznego i rozpoznaj główne aktualne 

tematy w handlu elektronicznym. 

• Handel elektroniczny obejmuje cyfrowe transakcje handlowe pomiędzy organizacjami i osobami 

fizycznymi. 

• E-biznes odnosi się przede wszystkim do cyfrowego umożliwiania transakcji i procesów w firmie, w 

tym systemów informatycznych znajdujących się pod kontrolą firmy. W przeważającej części, w 

przeciwieństwie do handlu elektronicznego, biznes elektroniczny nie obejmuje transakcji handlowych 

przekraczających granice organizacyjne, w których dokonuje się wymiany wartości. 

• Technologicznymi molochami stojącymi za e-commerce są Internet, Internet i coraz częściej 

platforma mobilna. 

• Z punktu widzenia biznesu jednym z najważniejszych trendów, na które należy zwrócić uwagę, jest 

to, że wszystkie formy handlu elektronicznego nadal wykazują bardzo silny wzrost. Z punktu widzenia 

technologii platforma mobilna w końcu pojawiła się z hukiem, napędzając astronomiczny wzrost 

reklamy mobilnej i urzeczywistniając prawdziwy mobilny handel elektroniczny. Na poziomie 

społecznym główne problemy obejmują prywatność i nadzór rządowy, ochronę własności 

intelektualnej, bezpieczeństwo online i zarządzanie Internetem. 

• Zidentyfikuj i opisz unikalne cechy technologii e-commerce i omów ich znaczenie biznesowe. 

Istnieje osiem cech technologii e-commerce, które są unikalne dla tego medium: 

• Wszechobecność - dostępna niemal wszędzie i przez cały czas, umożliwiając robienie zakupów z 

komputera, w domu, w pracy, a nawet w samochodzie. 

• Globalny zasięg pozwala transakcjom handlowym przekraczać granice kulturowe i narodowe o wiele 

wygodniej i efektywniej niż w handlu tradycyjnym. 

• Uniwersalne standardy wspólne dla wszystkich narodów na całym świecie, w przeciwieństwie do 

większości tradycyjnych technologii handlowych, które różnią się w poszczególnych krajach. 

• Bogactwo - umożliwia handlowcowi internetowemu dostarczanie komunikatów marketingowych w 

sposób niedostępny w przypadku tradycyjnych technologii handlowych. 

• Interaktywność - umożliwia dwustronną komunikację między sprzedawcą a konsumentem i 

umożliwia handlowcowi zaangażowanie konsumenta w sposób podobny do bezpośredniego 

doświadczenia, ale na znacznie bardziej masową, globalną skalę. 

• Gęstość informacji - to całkowita ilość i jakość informacji dostępnych dla wszystkich uczestników 

rynku. Internet zmniejsza koszty gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i komunikacji 

informacji, jednocześnie zwiększając aktualność, dokładność i aktualność informacji. 

• Personalizacja i dostosowywanie - wzrost gęstości informacji umożliwia handlowcom kierowanie 

komunikatów marketingowych do określonych osób i skutkuje poziomem personalizacji i 

dostosowywania nie do pomyślenia w przypadku wcześniej istniejących technologii handlowych. 

• Technologia społeczna - zapewnia model komunikacji masowej „wiele do wielu”. Miliony 

użytkowników są w stanie generować treści konsumowane przez miliony innych użytkowników. 

Rezultatem jest tworzenie sieci społecznościowych na szeroką skalę i agregacja dużej liczby odbiorców 

na platformach sieci społecznościowych. 



• Opisz główne rodzaje handlu elektronicznego. 

Istnieje sześć głównych rodzajów handlu elektronicznego: 

• Handel elektroniczny B2C obejmuje firmy sprzedające konsumentom i jest typem handlu 

elektronicznego, z którym najprawdopodobniej zetknie się większość konsumentów. 

• Handel elektroniczny B2B obejmuje firmy sprzedające innym firmom i jest największą formą handlu 

elektronicznego. 

• E-commerce C2C jest sposobem dla konsumentów do wzajemnej sprzedaży. W handlu 

elektronicznym C2C konsument przygotowuje produkt do wprowadzenia na rynek, wystawia go na 

aukcję lub sprzedaż i polega na animatorze rynku, który zapewni katalog, wyszukiwarkę i funkcje 

rozliczania transakcji, tak aby produkty można było łatwo wyświetlić, odkryć i zapłacić za. 

• Społeczny handel elektroniczny to handel elektroniczny, który jest możliwy dzięki sieciom 

społecznościowym i relacjom społecznym online. 

• M-commerce wiąże się z wykorzystaniem bezprzewodowych urządzeń cyfrowych w celu 

umożliwienia transakcji online. 

• Lokalny handel elektroniczny to forma handlu elektronicznego, która koncentruje się na 

zaangażowaniu konsumenta w oparciu o jego aktualną lokalizację geograficzną. 

* Zrozum ewolucję handlu elektronicznego od jego wczesnych lat do dnia dzisiejszego. 

Handel elektroniczny przeszedł przez trzy etapy: innowacje, konsolidacja i odnowienie. 

• Wczesne lata handlu elektronicznego były sukcesem technologicznym, a infrastruktura cyfrowa 

stworzona w tym okresie była wystarczająco solidna, aby utrzymać znaczny wzrost handlu 

elektronicznego w ciągu następnej dekady, a także mieszany sukces biznesowy, ze znacznym wzrostem 

przychodów i wykorzystaniem klientów, ale niskie marże zysku. 

• Handel elektroniczny wszedł w okres konsolidacji od 2001 roku do 2006 roku. 

• Handel elektroniczny wkroczył w okres rewolucji w 2007 r. Wraz z pojawieniem się mobilnej 

platformy cyfrowej, sieci społecznościowych i aplikacji Web 2.0, które w bardzo krótkim czasie 

przyciągnęły ogromne rzesze odbiorców. 

• Opisz główne tematy leżące u podstaw badania handlu elektronicznego. 

Handel elektroniczny obejmuje trzy szerokie, powiązane ze sobą tematy: 

• Technologia - aby zrozumieć handel elektroniczny, potrzebujesz podstawowej wiedzy na temat 

technologii informacyjnych, na których jest on zbudowany, w tym Internetu, sieci i platformy mobilnej, 

a także wielu uzupełniających się technologii - przetwarzanie w chmurze, komputery stacjonarne, 

smartfony, tablety, sieci lokalne, przetwarzanie klient / serwer, komunikacja z komutacją pakietów, 

protokoły takie jak TCP / IP, serwery WWW, HTML oraz relacyjne i nierelacyjne bazy danych. 

• Biznes - Podczas gdy technologia zapewnia infrastrukturę, to aplikacje biznesowe - potencjał do 

nadzwyczajnych zwrotów z inwestycji - powodują zainteresowanie i ekscytację w handlu 

elektronicznym. W związku z tym należy również zrozumieć niektóre kluczowe koncepcje biznesowe, 

takie jak rynki elektroniczne, towary informacyjne, modele biznesowe, łańcuchy wartości firm i branży, 

struktura branży i zachowania konsumentów na rynkach cyfrowych. 



• Społeczeństwo Zrozumienie presji, jaką globalny handel elektroniczny wywiera na współczesne 

społeczeństwo, ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu na rynku handlu elektronicznego. 

Podstawowymi kwestiami społecznymi są własność intelektualna, prywatność jednostki i porządek 

publiczny. 

• Zidentyfikuj główne dyscypliny akademickie przyczyniające się do handlu elektronicznego. 

Istnieją dwa podstawowe podejścia do handlu elektronicznego: techniczne i behawioralne. Każde z 

tych podejść jest reprezentowane przez kilka dyscyplin naukowych. 

• Od strony technicznej obejmuje to informatykę, zarządzanie operacyjne i systemy informacyjne. 

• Po stronie behawioralnej obejmuje systemy informacyjne, a także socjologię, ekonomię, finanse i 

rachunkowość, zarządzanie i marketing 

PYTANIA KONTROLNE 

1. Co to jest handel elektroniczny? Czym różni się od e-biznesu? Gdzie przecina się z e-biznesem? 

2. Co to jest asymetria informacji? 

3. Jakie są unikalne cechy technologii e-commerce? 

4. Co to jest przestrzeń rynkowa? 

5. Jakie są trzy zalety uniwersalnych standardów? 

6. Porównaj bogactwo transakcji internetowych i tradycyjnych. 

7. Wymień trzy konsekwencje biznesowe, które mogą wynikać ze wzrostu gęstości informacji. 

8. Co to jest Web 2.0? Podaj przykłady witryn Web 2.0 i wyjaśnij, dlaczego umieściłeś je na swojej liście. 

9. Podaj przykłady B2C, B2B, C2C oraz społecznościowego, mobilnego i lokalnego handlu 

elektronicznego poza wymienionymi w materiałach rozdziałów. 

10. W jaki sposób technologie handlu elektronicznego są podobne lub różnią się od innych technologii, 

które zmieniły handel w przeszłości? 

11. Opisz trzy różne etapy ewolucji handlu elektronicznego. 

12. Zdefiniuj brak pośrednictwa i wyjaśnij, jakie korzyści dla internautów przynosi takie zjawisko. Jak 

wykluczenie pośredników wpływa na handel bez tarcia? 

13. Jakie są główne zalety i wady bycia pierwszym graczem? 

14. Co to jest efekt sieciowy i dlaczego jest cenny? 

15. Omów sposoby, w jakie wczesne lata handlu elektronicznego można uznać zarówno za sukces, jak 

i porażkę. 

16. Jakie jest pięć głównych różnic między wczesnymi latami handlu elektronicznego a dzisiejszym e-

commerce? 

17. Dlaczego konieczne jest podejście multidyscyplinarne, jeśli chce się zrozumieć handel 

elektroniczny? 

18. Jakie problemy prywatności stworzył Facebook? 



19. Czym zainteresowani są ci, którzy przyjmują behawioralne podejście do studiowania handlu 

elektronicznego? 

Str. 56 

model biznesowy: zestaw planowanych działań, których celem jest osiągnięcie zysku na rynku 

biznesplan: dokument opisujący model biznesowy firmy 

model biznesowy e-commerce: model biznesowy, który ma na celu wykorzystanie i wykorzystanie 

wyjątkowych cech Internetu, sieci i platformy mobilnej 

Historia Twittera ilustruje trudności w przekształceniu dobrego pomysłu na biznes z ogromną 

publicznością w udany model biznesowy, który generuje przychody, a nawet zyski. Tysiące firm 

odkryło, że mogą wydać zainwestowany kapitał innych osób znacznie szybciej, niż skłonić klientów do 

zapłacenia za ich produkty lub usługi. W większości przypadków niepowodzenia model biznesowy 

firmy jest wadliwy od samego początku. Z drugiej strony, odnoszące sukcesy firmy handlu 

elektronicznego mają modele biznesowe, które są w stanie wykorzystać wyjątkowe cechy Internetu, 

sieci i platformy mobilnej, zapewnić klientom realną wartość, rozwijać wysoce efektywne i wydajne 

operacje, unikać uwikłań prawnych i społecznych, które mogą szkodzić firmie i przynosić zyskowne 

wyniki biznesowe. Ponadto udane modele biznesowe muszą się skalować. Firma musi być w stanie 

osiągnąć wydajność w miarę wzrostu wielkości. Ale czym jest model biznesowy i po czym można 

stwierdzić, czy model biznesowy firmy przyniesie zysk? W tym rozdziale skupiamy się na modelach 

biznesowych i podstawowych koncepcjach biznesowych musi być zaznajomiony, aby zrozumieć handel 

elektroniczny. 

WPROWADZENIE MODELI BIZNESOWYCH E-COMMERCE 

Model biznesowy to zestaw zaplanowanych działań (czasami nazywanych procesami biznesowymi), 

których celem jest osiągnięcie zysku na rynku. Model biznesowy nie zawsze jest tym samym, co 

strategia biznesowa, chociaż w niektórych przypadkach są one bardzo zbliżone, o ile model biznesowy 

wyraźnie uwzględnia konkurencyjne otoczenie. Model biznesowy znajduje się w centrum biznesplanu. 

Biznesplan to dokument opisujący model biznesowy firmy. Biznesplan zawsze uwzględnia 

konkurencyjne otoczenie. Model biznesowy handlu elektronicznego ma na celu wykorzystanie i 

wykorzystanie unikalnych cech Internetu, sieci i platformy mobilnej. 

OSIEM KLUCZOWYCH ELEMENTÓW MODELU BIZNESOWEGO 

Jeśli chcesz rozwinąć udany model biznesowy na dowolnej arenie, nie tylko w handlu elektronicznym, 

musisz upewnić się, że model skutecznie uwzględnia osiem elementów. Te elementy to propozycja 

wartości, model przychodów, możliwości rynkowe, otoczenie konkurencyjne, przewaga 

konkurencyjna, strategia rynkowa, rozwój organizacyjny i zespół zarządzający. Wielu autorów 

koncentruje się na propozycji wartości firmy i modelu przychodów. Chociaż mogą to być najważniejsze 

i najłatwiejsze do zidentyfikowania aspekty modelu biznesowego firmy, pozostałe elementy są równie 

ważne przy ocenie modeli biznesowych i planów lub przy próbie zrozumienia, dlaczego dana firma 

odniosła sukces lub przegrała. W kolejnych sekcjach dokładniej opiszemy każdy z kluczowych 

elementów modelu biznesowego. 

propozycja wartości: określa, w jaki sposób produkt lub usługa firmy spełnia potrzeby klientów 

Propozycja wartości firmy znajduje się w samym sercu jej modelu biznesowego. Propozycja wartości 

określa, w jaki sposób produkt lub usługa firmy spełnia potrzeby klientów. Aby opracować i / lub 

przeanalizować propozycję wartości firmy, musisz zrozumieć, dlaczego klienci zdecydują się prowadzić 



interesy z Twoją firmą zamiast z inną firmą i co firma zapewnia, czego inne firmy nie mogą i nie mogą. 

Z punktu widzenia konsumenta, udane propozycje wartości w handlu elektronicznym obejmują 

personalizację i dostosowywanie oferty produktów, redukcję kosztów wyszukiwania produktów, 

redukcję kosztów odkrywania cen oraz ułatwienie transakcji poprzez zarządzanie dostawami 

produktów. Na przykład, zanim Amazon istniał, większość klientów osobiście podróżowała, aby 

dokonać rezerwacji u sprzedawców detalicznych, aby złożyć zamówienie. W niektórych przypadkach 

żądana książka może być niedostępna, a klient musiałby poczekać kilka dni lub tygodni, a następnie 

wrócić do księgarni, aby ją odebrać. Amazon umożliwia miłośnikom książek dokonywanie zakupów 

praktycznie każdej wydrukowanej książki w zaciszu własnego domu lub biura, 24 godziny na dobę, i 

natychmiastowe sprawdzenie, czy dana książka jest w magazynie. Amazon Kindle idzie o krok dalej, 

udostępniając e-booki natychmiast, bez oczekiwania na wysyłkę. Główne propozycje wartości Amazon 

to niezrównany wybór i wygoda. 

model przychodów: opisuje, w jaki sposób firma będzie zarabiać, produkować zyski i zapewniają 

wyższy zwrot z zinwestowanego kapitału 

model przychodów z reklam: firma zapewnia forum dla reklam i otrzymuje opłaty od reklamodawców 

model przychodów z subskrypcji: firma oferuje swoim użytkownikom treści lub usługi i pobiera opłatę 

abonamentową za dostęp do części lub całości jego oferty 

Strategia freemium: firmy udostępniają określony poziom produktów lub usług za darmo, ale 

następnie pobierają opłatę abonamentową za poziomy premium produktu lub usługi 

model przychodów z opłat transakcyjnych: firma otrzymuje opłatę za umożliwienie lub wykonanie 

transakcji 

model przychodów ze sprzedaży: firma uzyskuje przychody ze sprzedaży towarów, informacji lub usług 

model przychodów stowarzyszonych: firma kieruje działalność do podmiotu stowarzyszonego i 

otrzymuje opłatę za polecenie lub procent przychodów z każdej wynikającej ze sprzedaży 

Model przychodów 

Model przychodów firmy opisuje, w jaki sposób firma będzie zarabiać, generować zyski i zapewniać 

wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału. Używamy zamiennie terminów model przychodów i model 

finansowy. Zadaniem organizacji biznesowych jest zarówno generowanie zysków, jak i generowanie 

zwrotów z zainwestowanego kapitału, które przewyższają inwestycje alternatywne. Same zyski nie 

wystarczą, aby firma „odniosła sukces”. Aby firma odniosła sukces, musi przynosić większe zyski niż 

inwestycje alternatywne. Firmy, które nie przejdą tego testu, znikają. Chociaż opracowano wiele 

różnych modeli przychodów z handlu elektronicznego, większość firm polega na jednym lub kilku z 

następujących głównych modeli przychodów: reklama, subskrypcja, opłata transakcyjna, sprzedaż i 

podmiot stowarzyszony. W modelu przychodów z reklam firma oferująca treści, usługi i / lub produkty 

zapewnia również forum reklamowe i otrzymuje opłaty od reklamodawców. Firmy, które są w stanie 

przyciągnąć największą oglądalność lub które mają wysoce wyspecjalizowaną, zróżnicowaną 

oglądalność i są w stanie utrzymać uwagę użytkowników („lepkość”), mogą pobierać wyższe stawki za 

reklamy. Na przykład Yahoo uzyskuje znaczną część przychodów z reklam graficznych i wideo. W 

modelu przychodów z subskrypcji firma oferująca treści lub usługi pobiera opłatę abonamentową za 

dostęp do niektórych lub wszystkich swoich ofert. Na przykład cyfrowa wersja Consumer Reports 

zapewnia internetowy i mobilny dostęp do treści premium, takich jak szczegółowe oceny, recenzje i 

rekomendacje, tylko dla subskrybentów, którzy mają do wyboru 6,95 USD miesięcznej opłaty 

abonamentowej lub 30,00 USD opłaty rocznej. Doświadczenie z modelem przychodów z subskrypcji 



wskazuje, że aby skutecznie przezwyciężyć niechęć użytkowników do płacenia za treści, oferowane 

treści muszą być postrzegane jako oferta premium o wysokiej wartości dodanej, która nie jest łatwo 

dostępna gdzie indziej ani łatwa do skopiowania. Firmy z powodzeniem oferujące treści lub usługi 

online na zasadzie subskrypcji obejmują eHarmony (usługi randkowe), Ancestry (badania 

genealogiczne), Microsoft Xbox Live (gry wideo), Pandora, Spotify i Apple Music (muzyka), Scribd i 

Amazon's Kindle Unlimited ( e-booki) oraz Netflix i Hulu (telewizja i filmy). Ostatnio wiele firm łączy 

model przychodów z subskrypcji ze strategią freemium. W ramach strategii freemium firmy 

udostępniają określony poziom produktów lub usług za darmo, a następnie pobierają opłatę 

abonamentową za poziomy premium produktu lub usługi. W modelu przychodów z opłat 

transakcyjnych firma otrzymuje opłatę za umożliwienie lub wykonanie transakcji. Na przykład eBay 

udostępnia rynek aukcyjny i otrzymuje niewielką opłatę transakcyjną od sprzedającego, jeśli 

sprzedający pomyślnie sprzedaje przedmiot. E * Trade, dostawca usług finansowych, pobiera opłaty 

transakcyjne za każdym razem, gdy wykonuje transakcję giełdową w imieniu klienta. W modelu 

przychodów ze sprzedaży firmy uzyskują przychody ze sprzedaży towarów, treści lub usług klientom. 

Firmy takie jak Amazon, L.L. Bean i Gap mają modele przychodów ze sprzedaży. Wiele firm korzysta 

również z modelu przychodów ze sprzedaży opartego na subskrypcji. Przykładem może być Birchbox, 

który oferuje dostawę do domu produktów kosmetycznych za 10 USD miesięcznie lub 100 USD rocznej 

subskrypcji. Kolejnym jest Dollar Shave Club, który sprzedaje żyletki w ramach subskrypcji i został 

niedawno przejęty przez Unilever za 1 miliard dolarów. W modelu przychodów stowarzyszonych firmy, 

które kierują biznes do „podmiotu stowarzyszonego”, otrzymują opłatę za polecenie lub odsetek 

przychodów z jakiejkolwiek wynikającej z tego sprzedaży. Na przykład MyPoints zarabia, łącząc firmy z 

potencjalnymi klientami, oferując swoim członkom specjalne oferty. Kiedy korzystają z oferty i 

dokonują zakupu, członkowie zbierają „punkty”, które mogą wymienić na gratisy, a MyPoints 

otrzymuje opłatę. Firmy zajmujące się opiniami społecznościowymi zazwyczaj uzyskują część swoich 

dochodów z kierowania potencjalnych klientów na strony internetowe, na których dokonują zakupu. 

szansa rynkowa: odnosi się do planowanej przestrzeni rynkowej firmy i ogólnych potencjalnych 

możliwości finansowych dostępnych dla firmy w tej przestrzeni rynkowej 

przestrzeń rynkowa: obszar faktycznej lub potencjalnej wartości handlowej, w którym firma zamierza 

działać 

Szansa na rynku 

Termin szansa rynkowa odnosi się do planowanej przestrzeni rynkowej firmy (tj. Obszaru o rzeczywistej 

lub potencjalnej wartości handlowej) oraz ogólnych potencjalnych możliwości finansowych 

dostępnych dla firmy w tej przestrzeni rynkowej. Szansę rynkową zwykle dzieli się na mniejsze nisze 

rynkowe. Realistyczna szansa rynkowa jest określana przez potencjał przychodów w każdej z nisz 

rynkowych, w których masz nadzieję konkurować. Załóżmy na przykład, że analizujesz firmę zajmującą 

się szkoleniem w zakresie oprogramowania, która tworzy systemy do nauki oprogramowania online na 

sprzedaż firmom. Całkowita wielkość rynku szkoleń z oprogramowania dla wszystkich segmentów 

rynku wynosi około 70 miliardów USD. Cały rynek można jednak podzielić na dwa główne segmenty 

rynku: produkty szkoleniowe prowadzone przez instruktorów, które stanowią około 70% rynku (49 

miliardów dolarów przychodu) oraz szkolenia komputerowe, które stanowią 30% (21 dolarów miliard). 

W każdym z tych głównych segmentów rynku istnieją inne nisze rynkowe, takie jak rynek szkoleń 

komputerowych z listy Fortune 500 oraz rynek szkoleń komputerowych dla małych firm. Ponieważ 

firma jest firmą typu start-up, nie może skutecznie konkurować na dużym biznesowym rynku szkoleń 

komputerowych (około 15 miliardów dolarów). W tej niszy dominują duże, markowe firmy 

szkoleniowe. Prawdziwą szansą rynkową start-upu jest sprzedaż tysiącom małych firm, które wydają 



około 6 miliardów dolarów na szkolenia z obsługi oprogramowania komputerowego. To jest wielkość 

realnych możliwości rynkowych firmy 

otoczenie konkurencyjne: odnosi się do innych firm działających na tym samym rynku, które sprzedają 

podobne produkty 

Konkurencyjne środowisko 

Otoczenie konkurencyjne firmy odnosi się do innych firm sprzedających podobne produkty i 

działających na tym samym rynku. Odnosi się również do obecności produktów zastępczych i 

potencjalnych nowych podmiotów wchodzących na rynek, a także do władzy klientów i dostawców 

nad Twoją firmą. W dalszej części rozdziału omówimy otoczenie firmy. Na otoczenie konkurencyjne 

firmy wpływa kilka czynników: liczba aktywnych konkurentów, wielkość ich działalności, udział w rynku 

każdego z nich, zyskowność tych firm i cena ich produktów. Firmy mają zazwyczaj zarówno 

bezpośrednich, jak i pośrednich konkurentów. Bezpośrednimi konkurentami są firmy, które sprzedają 

bardzo podobne produkty i usługi w tym samym segmencie rynku. Na przykład Priceline i Travelocity, 

które sprzedają tanie bilety lotnicze przez Internet, są bezpośrednimi konkurentami, ponieważ obie 

firmy sprzedają identyczne produkty - tanie bilety. Pośrednimi konkurentami są firmy, które mogą 

działać w różnych branżach, ale nadal konkurują pośrednio, ponieważ ich produkty mogą się 

wzajemnie zastępować. Na przykład producenci samochodów i linie lotnicze działają w różnych 

branżach, ale nadal konkurują pośrednio, ponieważ oferują konsumentom alternatywne środki 

transportu. CNN, serwis informacyjny, jest pośrednim konkurentem ESPN nie dlatego, że sprzedaje 

identyczne produkty, ale dlatego, że obaj konkurują o czas konsumentów online. Istnienie dużej liczby 

konkurentów w jakimkolwiek segmencie może świadczyć o nasyceniu rynku i utrudnianiu osiągania 

zysków. Z drugiej strony brak konkurentów może oznaczać albo niewykorzystaną niszę rynkową 

gotową do wyboru, albo rynek, który został już wypróbowany bez powodzenia, ponieważ nie ma 

pieniędzy do zarobienia. Analiza otoczenia konkurencyjnego może pomóc Ci zdecydować, które to jest. 

przewaga konkurencyjna: osiągnięta przez firmę, gdy jest w stanie wyprodukować lepszy produkt i / 

lub wprowadzić produkt na rynek po niższej cenie niż większość lub wszyscy jej konkurenci 

asymetria: występuje, gdy jeden uczestnik rynku ma więcej zasobów niż inni uczestnicy 

przewaga pierwszego gracza: przewaga konkurencyjna na rynku dla firmy wynika z bycia pierwszym 

na rynku z możliwym do serwisowania produktem lub usługą 

zasoby uzupełniające: zasoby i aktywa, które nie są bezpośrednio zaangażowane w produkcję 

produktu, ale są wymagane do sukcesu, takie jak marketing, zarządzanie, aktywa finansowe i reputacja 

nieuczciwa przewaga konkurencyjna: występuje, gdy jedna firma uzyskuje przewagę w oparciu o 

czynnik, którego inne firmy nie mogą kupić 

rynek doskonały: rynek, na którym nie ma przewag konkurencyjnych ani asymetrii, ponieważ wszystkie 

firmy mają równy dostęp do wszystkich czynników produkcji 

dźwignia finansowa: kiedy firma wykorzystuje swoje przewagi konkurencyjne, aby osiągnąć większą 

przewagę na sąsiednich rynkach 

strategia rynkowa: przygotowany przez Ciebie plan, który dokładnie określa, w jaki sposób zamierzasz 

wejść na nowy rynek i przyciągnąć nowych klientów 

Przewaga konkurencyjna 



Firmy uzyskują przewagę konkurencyjną, kiedy mogą wyprodukować lepszy produkt i / lub wprowadzić 

go na rynek po niższej cenie niż większość lub wszyscy ich konkurenci. Firmy konkurują również pod 

względem zakresu. Niektóre firmy mogą rozwijać rynki globalne, podczas gdy inne firmy mogą rozwijać 

tylko rynek krajowy lub regionalny. Firmy, które mogą dostarczać najwyższej jakości produkty po 

najniższych kosztach na całym świecie, mają naprawdę przewagę. Firmy uzyskują przewagę 

konkurencyjną, ponieważ w jakiś sposób były w stanie uzyskać zróżnicowany dostęp do czynników 

produkcji, których odmawia się ich konkurentom - przynajmniej w krótkim okresie. Być może firmie 

udało się uzyskać bardzo korzystne warunki od dostawców, spedytorów lub źródeł siły roboczej. A 

może firma ma bardziej doświadczonych, kompetentnych i lojalnych pracowników niż konkurencja. 

Być może firma ma patent na produkt, którego inni nie mogą naśladować, lub dostęp do kapitału 

inwestycyjnego poprzez sieć byłych kolegów z biznesu lub markę i popularny wizerunek, którego inne 

firmy nie mogą skopiować. Asymetria występuje wtedy, gdy jeden uczestnik rynku ma więcej zasobów 

- zaplecza finansowego, wiedzy, informacji i / lub władzy - niż inni uczestnicy. Asymetrie prowadzą do 

tego, że niektóre firmy mają przewagę nad innymi, umożliwiając im wejście na rynek z lepszymi 

produktami, szybciej niż konkurenci, a czasem po niższych kosztach. Na przykład, kiedy Apple ogłosił 

iTunes, usługę oferującą legalne, możliwe do pobrania pojedyncze utwory za 99 centów utwór, który 

można odtworzyć na dowolnym urządzeniu cyfrowym z oprogramowaniem iTunes, firma miała 

większe niż przeciętne szanse na sukces tylko z powodu wcześniejszego Apple sukces dzięki 

innowacyjnym projektom sprzętu i dużej stajni firm muzycznych, które Apple skrupulatnie 

przygotowało do obsługi swojego internetowego katalogu muzycznego. Niewielu konkurentów 

mogłoby dorównać połączeniu tanich, legalnych piosenek i potężnego sprzętu do ich odtwarzania. 

Jedną raczej wyjątkową przewagą konkurencyjną jest bycie pierwszym graczem. Przewaga pierwszego 

gracza to przewaga konkurencyjna dla firmy wynikająca z wejścia na rynek z produktem lub usługą 

nadającą się do użytku. Jeśli pierwsi użytkownicy uzyskają lojalnych fanów lub unikalny interfejs, który 

jest trudny do naśladowania, mogą przez długi czas utrzymywać przewagę jako pierwszy. Amazon 

dostarcza dobrego przykładu. Jednak w historii innowacji biznesowych napędzanych technologią, 

większości pionierów często brakuje uzupełniających zasobów potrzebnych do utrzymania ich 

przewagi, a firmy naśladowcze często czerpią największe korzyści. Rzeczywiście, wiele historii sukcesu, 

które omawiamy w tej książce, dotyczy firm, które powoli podążały za nimi - firm, które zdobyły wiedzę 

z upadku firm pionierskich i późno weszły na rynek. Niektóre przewagi konkurencyjne nazywane są 

„nieuczciwymi”. Nieuczciwa przewaga konkurencyjna ma miejsce, gdy jedna firma uzyskuje przewagę 

w oparciu o czynnik, którego inne firmy nie mogą kupić. Na przykład nazwa marki nie może zostać 

zakupiona i stanowi w tym sensie „nieuczciwą” przewagę. Marki są budowane na lojalności, zaufaniu, 

niezawodności i jakości. Po uzyskaniu są trudne do skopiowania lub naśladowania i pozwalają firmom 

na pobieranie wyższych cen za swoje produkty. Na rynkach doskonałych nie ma przewag 

konkurencyjnych ani asymetrii, ponieważ wszystkie firmy mają równy dostęp do wszystkich czynników 

produkcji (w tym informacji i wiedzy). Jednak rzeczywiste rynki są niedoskonałe, a asymetrie 

prowadzące do przewagi konkurencyjnej istnieją, przynajmniej w krótkim okresie. Większość przewag 

konkurencyjnych ma charakter krótkoterminowy, chociaż niektóre można utrzymać przez bardzo długi 

czas. Ale nie na zawsze. W rzeczywistości wiele szanowanych marek co roku upada. Mówi się, że firmy 

wykorzystują swoje konkurencyjne aktywa, gdy wykorzystują swoją przewagę konkurencyjną, aby 

osiągnąć większą przewagę na otaczających je rynkach. Na przykład przejście Amazona do branży 

spożywczej online wykorzystuje ogromną bazę klientów firmy i lata doświadczenia w handlu 

elektronicznym 

Strategia rynkowa 



Bez względu na to, jak niezwykłe są cechy firmy, jej strategia marketingowa i realizacja są często równie 

ważne. Najlepsza koncepcja biznesowa lub pomysł nie powiedzie się, jeśli nie zostanie odpowiednio 

sprzedana potencjalnym klientom. 

Wszystko, co robisz, by promować produkty i usługi swojej firmy wśród potencjalnych klientów, 

nazywa się marketingiem. Strategia rynkowa to opracowany przez Ciebie plan, który dokładnie określa, 

w jaki sposób zamierzasz wejść na nowy rynek i przyciągnąć nowych klientów. Na przykład Twitter, 

YouTube i Pinterest mają strategię marketingową w sieciach społecznościowych, która zachęca 

użytkowników do bezpłatnego publikowania swoich treści, tworzenia osobistych stron profilowych, 

kontaktowania się ze znajomymi i budowania społeczności. W takich przypadkach klient staje się 

częścią personelu marketingowego! 

rozwój organizacyjny: plan, który opisuje, w jaki sposób firma zorganizuje pracę, którą należy wykonać 

Rozwój organizacyjny 

Chociaż wiele przedsięwzięć przedsiębiorczych jest inicjowanych przez jedną wizjonerską osobę, 

rzadko zdarza się, aby jedna osoba mogła samodzielnie przekształcić pomysł w firmę wartą wiele 

milionów dolarów. W większości przypadków szybko rozwijające się firmy - zwłaszcza firmy handlu 

elektronicznego - potrzebują pracowników i zestawu procedur biznesowych. Krótko mówiąc, wszystkie 

firmy - w szczególności nowe - potrzebują organizacji, która skutecznie wdraża ich biznesplany i 

strategie. Wiele firm handlu elektronicznego i wiele firm tradycyjnych, które próbowały strategii 

handlu elektronicznego, poniosło porażkę, ponieważ brakowało im struktur organizacyjnych i 

wspierających wartości kulturowych wymaganych do wspierania nowych form handlu. Firmy, które 

mają nadzieję się rozwijać i prosperować, muszą mieć plan rozwoju organizacyjnego, który opisuje, w 

jaki sposób firma zorganizuje pracę, którą należy wykonać. Zazwyczaj praca jest podzielona na działy 

funkcjonalne, takie jak produkcja, wysyłka, marketing, obsługa klienta i finanse. Określane są 

stanowiska pracy w tych obszarach funkcjonalnych, a następnie rozpoczyna się rekrutacja na określone 

stanowiska i obowiązki. Zazwyczaj na początku zatrudniani są generaliści, którzy mogą wykonywać 

wiele zadań. Wraz z rozwojem firmy rekrutacja staje się coraz bardziej wyspecjalizowana. Na przykład 

na początku firma może mieć jednego menedżera ds. marketingu. Ale po dwóch lub trzech latach 

stałego wzrostu, to jedno stanowisko marketingowe może zostać podzielone na siedem oddzielnych 

prac wykonywanych przez siedem osób. Na przykład, według niektórych źródeł, założyciel eBay, Pierre 

Omidyar, założył internetową aukcję internetową, aby pomóc swojej dziewczynie w handlu 

dozownikami Pez z innymi kolekcjonerami, ale w ciągu kilku miesięcy wielkość transakcji znacznie 

przekroczyła to, z czym on sam mógł sobie poradzić. Zaczął więc zatrudniać do pomocy osoby z 

większym doświadczeniem biznesowym. Wkrótce firma miała wielu pracowników, działów i 

menedżerów, którzy byli odpowiedzialni za nadzorowanie różnych aspektów organizacji. 

zespół zarządzający: pracownicy firmy odpowiedzialni za działanie modelu biznesowego 

Zespół zarządzający 

Prawdopodobnie najważniejszym elementem modelu biznesowego jest zespół zarządzający 

odpowiedzialny za jego działanie. Silny zespół zarządzający zapewnia modelowi natychmiastową 

wiarygodność inwestorom zewnętrznym, natychmiastową znajomość specyfiki rynku i doświadczenie 

we wdrażaniu biznesplanów. Silny zespół zarządzający może nie być w stanie uratować słabego modelu 

biznesowego, ale zespół powinien być w stanie zmienić model i przedefiniować biznes, gdy zajdzie taka 

potrzeba. Ostatecznie większość firm dochodzi do tego, że ma kilku kierowników wyższego szczebla 

lub menedżerów. Jednak to, jak wykwalifikowani są menedżerowie, może być źródłem przewagi 

konkurencyjnej lub niekorzystnej sytuacji. Wyzwaniem jest znalezienie ludzi, którzy mają zarówno 



doświadczenie, jak i umiejętność zastosowania tego doświadczenia w nowych sytuacjach. Aby móc 

zidentyfikować dobrych menedżerów do rozpoczęcia działalności gospodarczej, najpierw rozważ 

rodzaje doświadczeń, które byłyby pomocne dla menedżera dołączającego do Twojej firmy. Jakie 

zaplecze techniczne jest pożądane? Jakie doświadczenie w zakresie nadzoru jest konieczne? Ile lat 

powinno trwać pełnienie określonej funkcji? Jakie funkcje zawodowe należy spełnić w pierwszej 

kolejności: marketing, produkcja, finanse czy operacje? Zwłaszcza w sytuacjach, w których potrzebne 

będzie finansowanie, aby uruchomić firmę, czy przyszli menedżerowie wyższego szczebla mają 

doświadczenie i kontakty w zakresie pozyskiwania finansowania od inwestorów zewnętrznych? 

KLUCZOWE ELEMENTY MODELU BIZNESOWEGO 

Propozycja wartości: dlaczego klient powinien kupować od Ciebie? 

Model przychodów: jak będziesz zarabiać pieniądze? 

Szansa rynkowa: jaki obszar rynkowy zamierzasz obsługiwać i jaki jest jego rozmiar? 

Otoczenie konkurencyjne: kto jeszcze zajmuje planowaną przez Ciebie przestrzeń rynkową? 

Przewaga konkurencyjna: jakie szczególne zalety wnosi Twoja firma na rynek? 

Strategia rynkowa: jak planujesz promować swoje produkty lub usługi, aby przyciągnąć docelowych 

odbiorców? 

Rozwój organizacyjny: jakie rodzaje struktur organizacyjnych w firmie są niezbędne do realizacji 

biznesplanu? 

Zespół zarządzający: Jakie doświadczenia i wykształcenie są ważne dla liderów firmy? 

kapitał zalążkowy: zazwyczaj osobiste fundusze przedsiębiorcy pochodzące z oszczędności, pożyczek 

na karcie kredytowej, pożyczek pod zastaw domu lub od rodziny i przyjaciół 

prezentacja w windzie: krótka, trwająca od dwóch do trzech minut prezentacja mająca na celu 

przekonanie inwestorów do inwestowania 

inkubatory: zazwyczaj zapewniają niewielką kwotę finansowania, a także szereg usług dla firm 

rozpoczynających działalność 

inwestorzy-aniołowie: zazwyczaj zamożne osoby lub grupa osób, które inwestują własne pieniądze w 

zamian za udział w kapitale przedsiębiorstwa; często są pierwszymi inwestorami zewnętrznymi w start-

upie 

kapitał wysokiego ryzyka: inwestorzy zazwyczaj inwestują fundusze, którymi zarządzają, dla innych 

inwestorów; zazwyczaj inwestorzy na późniejszym etapie 

finansowanie społecznościowe: obejmuje korzystanie z Internetu w celu umożliwienia osobom 

fizycznym zbiorowego wnoszenia pieniędzy na wsparcie projektu 

PODNOSZENIE KAPITAŁU 

Pozyskiwanie kapitału to jedna z najważniejszych funkcji założyciela start-upu i jego zespołu 

zarządzającego. Brak wystarczającego kapitału do skutecznego działania jest głównym powodem 

upadku tak wielu nowo powstałych przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców początkowo „inicjuje 

działalność gospodarczą”, aby rozpocząć działalność, korzystając ze środków osobistych pochodzących 

z oszczędności, pożyczek na karcie kredytowej, pożyczek pod zastaw domu lub od rodziny i przyjaciół. 

Fundusze tego typu nazywane są często kapitałem zalążkowym. Po wyczerpaniu tych środków, jeśli 



firma nie generuje przychodów wystarczających na pokrycie kosztów operacyjnych, potrzebny będzie 

dodatkowy kapitał. Tradycyjne źródła kapitału obejmują inkubatory, banki komercyjne, aniołów 

biznesu, firmy venture capital i partnerów strategicznych. Jednym z najważniejszych aspektów 

pozyskiwania kapitału jest umiejętność sprowadzenia elementów biznesplanu firmy do wyciągu windy, 

krótkiej 2-3 minuty (o długości jazdy windą, stąd jej nazwa) prezentacja mająca na celu przekonanie 

inwestorów aby zainwestować. Inkubatory (czasami nazywane również akceleratorami), takie jak Y 

Combinator, zazwyczaj zapewniają niewielką kwotę finansowania, ale co ważniejsze, zapewniają 

również szereg usług start-upom, które wybierają do udziału w swoich programach, np. oraz pomoc 

marketingowa, a także wprowadzenie do innych źródeł kapitału. Do znanych programów inkubatorów 

należą TechStars, DreamIt i Capital Factory. Uzyskanie pożyczki z banku komercyjnego jest często 

trudne dla firmy rozpoczynającej działalność bez dużych przychodów. Zaletą pozyskania kapitału w 

postaci pożyczki (zadłużenia) jest to, że choć wymaga spłaty, nie wymaga od przedsiębiorcy zrzeczenia 

się własności przedsiębiorstwa. Inwestorzy aniołowie to zazwyczaj zamożne osoby (lub grupa osób), 

które inwestują własne pieniądze w zamian za udział w akcjach firmy. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy-

aniołowie dokonują mniejszych inwestycji (zazwyczaj 1 mln USD lub mniej) niż firmy venture capital, 

są zainteresowani pomocą w rozwoju firmy i odniesieniu sukcesu oraz inwestują na stosunkowo 

korzystnych warunkach w porównaniu z inwestorami na późniejszym etapie. Pierwsza runda inwestycji 

zewnętrznej w spółkę jest czasami nazywana finansowaniem serii A. Inwestorzy kapitału 

podwyższonego ryzyka zwykle bardziej interesują się nowo powstałą firmą, która zaczyna przyciągać 

dużą publiczność i generować pewne dochody, nawet jeśli nie jest to opłacalne. Inwestorzy venture 

capital inwestują fundusze, którymi zarządzają, dla innych inwestorów, takich jak banki inwestycyjne, 

fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe lub inne firmy, i zazwyczaj chcą uzyskać większy udział w 

biznesie i sprawować większą kontrolę nad działalnością firmy. Inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka 

zazwyczaj chcą również dobrze zdefiniowanej „strategii wyjścia”, takiej jak plan pierwszej oferty 

publicznej lub przejęcia firmy przez bardziej ugruntowaną firmę w stosunkowo krótkim czasie (zwykle 

od 3 do 7 lat), która umożliwi im uzyskanie odpowiedniego zwrotu z inwestycji. Inwestycja typu venture 

capital często ostatecznie oznacza, że założyciel(e) i początkowi inwestorzy nie będą już kontrolować 

firmy w pewnym momencie w przyszłości. Finansowanie społecznościowe polega na korzystaniu z 

Internetu w celu umożliwienia osobom fizycznym zbiorowego przekazywania pieniędzy na wsparcie 

projektu. Koncepcje finansowania społecznościowego zostały spopularyzowane przez Kickstarter i 

Indiegogo 

KATEGORYZACJA MODELI BIZNESOWYCH E-COMMERCE: NIEKTÓRE TRUDNOŚCI 

Istnieje wiele modeli biznesowych handlu elektronicznego, a każdego dnia wymyślane są nowe. Ilość 

takich modeli ogranicza jedynie ludzka wyobraźnia, a nasza lista różnych modeli biznesowych z 

pewnością nie jest wyczerpująca. Jednak pomimo obfitości potencjalnych modeli możliwe jest 

zidentyfikowanie głównych typów ogólnych (i subtelnych odmian) modeli biznesowych, które zostały 

opracowane na arenę handlu elektronicznego i opisanie ich kluczowych cech. Należy jednak zdać sobie 

sprawę, że nie ma jednego prawidłowego sposobu sklasyfikowania tych modeli biznesowych. Nasze 

podejście polega na kategoryzowaniu modeli biznesowych według różnych głównych sektorów handlu 

elektronicznego - B2C i B2B - w których są wykorzystywane. Zauważysz jednak, że zasadniczo podobne 

modele biznesowe mogą pojawić się w więcej niż jednym sektorze. Na przykład modele biznesowe 

sprzedawców internetowych (często nazywanych sprzedawcami internetowymi) i dystrybutorów 

internetowych są dość podobne. Wyróżnia je jednak zorientowanie na rynek sektora, w którym są 

używane. W przypadku e-handlarzy z sektora B2C model biznesowy koncentruje się na sprzedaży do 

konsumenta indywidualnego, natomiast w przypadku e-dystrybutora model biznesowy koncentruje 

się na sprzedaży do innego biznesu. Wiele firm korzysta z wielu różnych modeli biznesowych, próbując 

rozszerzyć się na tak wiele obszarów handlu elektronicznego jak to możliwe. Platforma technologiczna 



firmy jest czasami mylona z jej modelem biznesowym. Na przykład „mobilny handel elektroniczny” 

odnosi się do wykorzystania urządzeń mobilnych oraz sieci komórkowych i rozległych do obsługi 

różnych modeli biznesowych. Czasami komentatorzy gmatwają sprawy, odnosząc się do mobilnego 

handlu elektronicznego jako odrębnego modelu biznesowego, którym tak nie jest. Wszystkie 

podstawowe modele biznesowe, które omówimy poniżej, można wdrożyć zarówno na tradycyjnych 

platformach internetowych / internetowych, jak i mobilnych. Podobnie, chociaż czasami są tak 

nazywane, społeczny handel elektroniczny i lokalny handel elektroniczny nie są modelami 

biznesowymi same w sobie, ale raczej podsektorami handlu elektronicznego B2C i B2B, w których mogą 

działać różne modele biznesowe. Zauważysz również, że niektóre firmy stosują wiele modeli 

biznesowych. Na przykład Amazon ma wiele modeli biznesowych: jest sprzedawcą internetowym, 

dostawcą treści, twórcą rynku, dostawcą infrastruktury handlu elektronicznego i nie tylko. eBay to 

rynek twórca w sektorach e-commerce B2C i C2C, wykorzystujący zarówno tradycyjne platformy 

internetowe / internetowe, jak i mobilne, a także dostawca infrastruktury e-commerce. Firmy często 

poszukują wielu modeli biznesowych jako sposobu na wykorzystanie swoich marek, inwestycji 

infrastrukturalnych i aktywów opracowanych za pomocą jednego modelu biznesowego w nowe 

modele biznesowe. Wreszcie, żadna dyskusja na temat modeli biznesowych e-commerce nie byłaby 

kompletna bez wspomnienia o grupie firm, których model biznesowy koncentruje się na zapewnieniu 

infrastruktury niezbędnej do istnienia, rozwoju i prosperowania firm handlu elektronicznego. To są 

czynniki umożliwiające handel elektroniczny. Zapewniają sprzęt, oprogramowanie systemu 

operacyjnego, sieci i technologie komunikacyjne, oprogramowanie użytkowe, projektowanie stron 

internetowych, usługi konsultingowe. i inne narzędzia potrzebne do handlu elektronicznego. Chociaż 

firmy te mogą nie prowadzić handlu elektronicznego jako takiego (chociaż w wielu przypadkach handel 

elektroniczny w tradycyjnym sensie jest w rzeczywistości jednym z ich kanałów sprzedaży), jako grupa 

prawdopodobnie najbardziej zyskały na rozwoju e- handel. 

GŁÓWNE MODELE BIZNESOWE  DLA BUSINESS –TO - CONSUMER (B2C) 

e-sprzedawca: sklep internetowy 

bariery wejścia: całkowity koszt wejścia na nowy rynek 

Handel elektroniczny między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C), w ramach którego firmy 

internetowe starają się dotrzeć do konsumentów indywidualnych, jest najbardziej znanym i znanym 

rodzajem handlu elektronicznego. 

E-TAILER 

Internetowe sklepy detaliczne, często nazywane e-sklepami, są dostępne we wszystkich rozmiarach, 

od gigantycznego Amazon po małe lokalne sklepy. Sprzedawcy internetowi są podobni do typowych 

sklepów stacjonarnych, z tym że klienci muszą tylko połączyć się z Internetem lub złożyć zamówienie 

za pomocą smartfona. Niektórzy sprzedawcy internetowi, określani mianem „cegiełek i kliknięć”, to 

spółki zależne lub oddziały istniejących sklepów stacjonarnych i oferują te same produkty. REI, 

JCPenney, Barnes & Noble, Walmart i Staples to przykłady firm posiadających uzupełniające się sklepy 

internetowe. Inne jednak działają tylko w wirtualnym świecie, bez żadnych powiązań z fizycznymi 

lokalizacjami. Amazon, Blue Nile i Bluefly to przykłady tego typu sklepów internetowych. Istnieje 

również kilka innych odmian e-sprzedawców - takich jak wersje online katalogów przesyłek typu „direct 

mail”, centra handlowe online i bezpośrednia sprzedaż internetowa producenta. Biorąc pod uwagę, że 

całkowity rynek detaliczny w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. Szacuje się na około 4,8 bln USD, 

możliwości rynkowe dla sprzedawców internetowych są bardzo duże. Każdy użytkownik internetu i 

smartfona to potencjalny klient. Klienci, którzy odczuwają brak czasu, mają jeszcze lepsze perspektywy, 

ponieważ chcą rozwiązań zakupowych, które wyeliminują konieczność dojeżdżania do centrum 



handlowego lub sklepu. Model przychodów e-tail jest oparty na produktach, a klienci płacą za zakup 

określonego przedmiotu. Sektor ten jest jednak niezwykle konkurencyjny. Ponieważ bariery wejścia 

(całkowity koszt wejścia na nowy rynek) na rynek e-tail są niskie, pojawiły się dziesiątki tysięcy małych 

sklepów e-tail. Uzyskanie rentowności i przetrwanie jest jednak bardzo trudne dla sprzedawców 

internetowych bez wcześniejszej marki lub doświadczenia. Wyzwaniem dla sprzedawcy internetowego 

jest odróżnienie swojej działalności od istniejących konkurentów. Firmy, które starają się dotrzeć do 

każdego konsumenta w Internecie, prawdopodobnie szybko wyczerpią swoje zasoby. Tych, którzy 

opracowują strategię niszową, jasno określając swój cel rynkowy i jego potrzeby są najlepiej 

przygotowane do osiągnięcia zysku. Utrzymanie niskich kosztów, szeroki wybór i kontrolowanie 

zapasów to klucz do sukcesu w e-tailing, gdzie zapasy są najtrudniejsze do zmierzenia. 

dostawca społecznościowy: tworzy środowisko online, w którym osoby o podobnych 

zainteresowaniach mogą dokonywać transakcji (kupować i sprzedawać towary); udostępniać 

zainteresowania, zdjęcia i filmy; komunikować się z podobnie myślącymi ludźmi; i otrzymuj informacje 

dotyczące odsetek. 

DOSTAWCA WSPÓLNOTOWY 

Chociaż dostawcy usług społecznościowych nie są nowym zjawiskiem, Internet sprawił, że takie strony 

internetowe dla osób o podobnych poglądach są znacznie łatwiejsze do spotykania się i prowadzenia 

rozmów, bez ograniczeń geograficznych i czasu utrudniających uczestnictwo. Dostawcy wspólnotowi 

tworzą środowisko online, w którym osoby o podobnych zainteresowaniach mogą dokonywać 

transakcji (kupować i sprzedawać towary); udostępniać zainteresowania, zdjęcia, filmy; komunikować 

się z ludźmi o podobnych poglądach; otrzymywać informacje dotyczące odsetek; a nawet odgrywaj 

fantazje, przyjmując osobowości online zwane awatarami. Facebook, LinkedIn, Twitter i Pinterest oraz 

setki innych mniejszych, niszowych sieci społecznościowych oferują użytkownikom narzędzia i usługi 

do budowania społeczności. Podstawową propozycją dostawców społeczności jest stworzenie szybkiej, 

wygodnej i kompleksowej witryny, w której użytkownicy mogą skupić się na swoich najważniejszych 

problemach i zainteresowaniach, dzielić się doświadczeniami ze znajomymi i dowiedzieć się więcej o 

swoich zainteresowaniach. Dostawcy wspólnotowi zazwyczaj opierają się na hybrydowym modelu 

przychodów, który obejmuje opłaty abonamentowe, przychody ze sprzedaży, opłaty transakcyjne, 

opłaty stowarzyszone i opłaty reklamowe od innych firm, które są przyciągane przez ściśle określoną 

grupę odbiorców. Dostawcy społecznościowi zarabiają na reklamach i dzięki powiązaniom partnerskim 

ze sprzedawcami detalicznymi. Niektóre z najstarszych społeczności internetowych to The Well, która 

stanowi forum dyskusji o technologii i Internecie, oraz The Motley Fool, która zapewnia porady 

finansowe, wiadomości i opinie. The Well oferuje różne plany członkostwa, od 10 do 15 USD 

miesięcznie. Motley Fool wspiera się poprzez reklamy i sprzedaż produktów, które na początku są 

„bezpłatne”, ale przekształcają się w roczne subskrypcje. Wzrasta zainteresowanie konsumentów 

społecznościami. Społeczność jest prawdopodobnie najszybciej rozwijającą się aktywnością online. 

Podczas gdy wielu usługodawcom społecznościowym trudno było osiągnąć zyski, wielu z nich odniosło 

sukces, a głównym źródłem dochodów była reklama. Zarówno bardzo duże sieci społecznościowe, 

takie jak Facebook, Twitter i LinkedIn, jak również niszowe sieci społecznościowe z mniejszymi, 

dedykowanymi odbiorcami, są idealnymi obszarami marketingu i reklamy. Tradycyjne społeczności 

internetowe, takie jak The Motley Fool i WebMD (które dostarczają członkom informacji medycznych), 

uważają, że szeroki zakres i głębia oferowanej wiedzy jest ważnym czynnikiem. Członkowie 

społeczności często proszą o wiedzę, wskazówki i porady. Brak doświadczonego personelu może 

poważnie utrudnić rozwój społeczności, która potrzebuje moderatorów i menedżerów, aby dyskusje 

toczyły się i były istotne. W przypadku nowszych społecznościowych sieci społecznościowych 

najważniejszymi składnikami sukcesu wydaje się łatwość i elastyczność użytkowania oraz silna 



propozycja wartości dla klienta. Na przykład Facebook przeskoczył swój rywal MySpace, zachęcając do 

tworzenia aplikacji generujących dochody stron trzecich. Społeczności internetowe odnoszą znaczne 

korzyści z szeptanego marketingu wirusowego offline. Społeczności internetowe zwykle 

odzwierciedlają relacje offline. Kiedy Twoi znajomi mówią, że mają profil na Facebooku i proszą Cię o 

„zaprzyjaźnienie się” z nimi, zachęcamy do stworzenia własnego profilu online 

dostawca treści: rozpowszechnia treści informacyjne, takie jak wiadomości cyfrowe, muzyka, zdjęcia, 

wideo i dzieła sztuki 

DOSTAWCA TREŚCI 

Dostawcy treści rozpowszechniają treści informacyjne, takie jak cyfrowe wideo, muzyka, zdjęcia, tekst 

i grafika. Szacuje się, że w 2016 r. konsumenci w USA wydalo ponad 23 miliardy dolarów na treści 

online, takie jak filmy, muzyka, nagrania wideo, programy telewizyjne, e-booki i gazety. Dostawcy treści 

mogą zarabiać dzięki różnym modelom przychodów, w tym reklamom. , opłaty abonamentowe i 

sprzedaż towarów cyfrowych. Na przykład w przypadku Apple Music miesięczna opłata 

abonamentowa zapewnia użytkownikom dostęp do milionów utworów muzycznych. Inni dostawcy 

treści, tacy jak gazeta internetowa Wall Street Journal, Harvard Business Review i wielu innych, 

pobierają od klientów opłaty za pobranie treści oprócz lub zamiast opłaty abonamentowej. Oczywiście 

nie wszyscy dostawcy treści online pobierają opłaty za swoje informacje: wystarczy spojrzeć na strony 

internetowe lub aplikacje mobilne ESPN, CIO, CNN oraz internetowe wersje wielu gazet i czasopism. 

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wiadomości i informacji bez płacenia ani grosza, chociaż czasami 

mogą być zobowiązani do zarejestrowania się jako członek. Ci popularni dostawcy treści online 

zarabiają na inne sposoby, na przykład poprzez reklamy i promocje partnerów. Coraz częściej jednak 

„darmowe treści” mogą ograniczać się do nagłówków i tekstu, podczas gdy szczegółowe artykuły lub 

filmy premium są sprzedawane za opłatą. Ogólnie rzecz biorąc, kluczem do odniesienia sukcesu jako 

dostawcy treści jest posiadanie zawartości. Tradycyjni właściciele treści chronionych prawem 

autorskim - wydawcy książek i gazet, nadawcy treści radiowych i telewizyjnych, wydawcy muzyczni i 

studia filmowe - mają potężną przewagę nad nowicjuszami, którzy po prostu oferują dystrybucję 

kanałów i muszą płacić za treści, często po bardzo wysokich cenach. Jednak niektórzy dostawcy treści 

nie są właścicielami treści, ale syndykują (agregują), a następnie rozpowszechniają treści stworzone 

przez innych. Syndykacja to główna odmiana standardowego modelu dostawcy treści. Kolejną odmianą 

są agregatory, które zbierają informacje z wielu różnych źródeł, a następnie dodają wartość do tych 

informacji za pośrednictwem usług post-agregacyjnych. Na przykład Shopzilla gromadzi informacje o 

cenach tysięcy towarów w Internecie, analizuje je i przedstawia użytkownikom tabele przedstawiające 

zakres cen i linki do stron, na których można kupić produkty. Shopzilla dodaje wartość do treści, które 

gromadzi i odsprzedaje tę wartość reklamodawcom. Każdy start-up handlu elektronicznego, który 

zamierza zarabiać na dostarczaniu treści, może napotkać trudności, chyba że ma unikalne źródło 

informacji, do którego inni nie mają dostępu. W większości ta kategoria biznesowa jest zdominowana 

przez tradycyjnych dostawców treści. Sprawa Insight on Technology, Czy Connected Car stanie się 

kolejnym Hot Entertainment Vehicle? Omawia, w jaki sposób zmiany w technologii internetowej 

napędzają rozwój nowych modeli biznesowych na rynku treści online. 

portal: oferuje użytkownikom zaawansowane narzędzia wyszukiwania, a także zintegrowany pakiet 

treści i usług w jednym miejscu 

PORTAL 

Portale, takie jak Yahoo, MSN i AOL, oferują użytkownikom zaawansowane narzędzia wyszukiwania, a 

także zintegrowany pakiet treści i usług, takich jak wiadomości, e-mail, komunikatory, kalendarze, 

zakupy, pobieranie muzyki, strumieniowe przesyłanie wideo i wiele innych. w jednym miejscu. 



Początkowo portale miały być postrzegane jako „bramy” do Internetu. Dziś jednak celem ma być model 

biznesowy portalu. Są one reklamowane jako miejsca, w których konsumenci, miejmy nadzieję, 

zostaną długo, aby czytać wiadomości, znaleźć rozrywkę i spotkać się z innymi ludźmi (pomyśl o 

ośrodkach turystycznych). Portale nie sprzedają niczego bezpośrednio - a przynajmniej tak się wydaje 

– i w tym sensie mogą przedstawiać się jako bezstronne. Możliwości rynkowe są bardzo duże: w 2016 

r. około 265 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych korzystało z internetu za pośrednictwem różnych 

urządzeń w pracy lub w domu. Portale generują przychody głównie poprzez pobieranie opłat od 

reklamodawców za umieszczanie reklam, pobieranie opłat za przekierowanie klientów do innych 

witryn oraz pobieranie opłat za usługi premium. Chociaż istnieje wiele portali / wyszukiwarek, pierwsza 

piątka (Google, Microsoft's Bing, Yahoo, Ask i AOL) gromadzi ponad 95% ruchu w wyszukiwarkach 

dzięki doskonałej rozpoznawalności marki. Wiele z najpopularniejszych portali / wyszukiwarek było 

jednymi z pierwszych, które pojawiły się w sieci i dzięki temu miały przewagę jako pionier. Bycie 

pierwszym daje przewagę, ponieważ klienci zaczynają ufać niezawodnemu dostawcy i doświadczają 

kosztów zmiany, jeśli przestawią się na spóźnione osoby na rynku. Gromadząc dużą część rynku, 

pierwsi operatorzy - podobnie jak pojedyncza sieć telefoniczna - mogą zaoferować klientom dostęp do 

powszechnie dzielonych pomysłów, standardów i doświadczeń (coś, co nazywa się zewnętrznymi 

skutkami sieci). Tradycyjne portale mają swoją firmę: Facebook i inne sieci społecznościowe są teraz 

początkowym startem lub stroną główną (portalem) dla milionów internautów w Stanach 

Zjednoczonych. Yahoo, AOL i im podobne są uważane za portale horyzontalne, ponieważ definiują 

swoją przestrzeń rynkową tak, aby obejmowała wszystkich użytkowników Internetu. Portale 

wertykalne (czasami nazywane wortalami) próbują świadczyć podobne usługi jak portale poziome, ale 

koncentrują się wokół określonej tematyki lub segmentu rynku. Na przykład Sailnet specjalizuje się w 

rynku żaglówek konsumenckich, który obejmuje około 8 milionów Amerykanów posiadających lub 

wynajmujących łodzie żaglowe. Chociaż łączna liczba użytkowników wortalu może być znacznie niższa 

niż liczba użytkowników portalu, przy odpowiednio atrakcyjnym segmencie rynku reklamodawcy są 

skłonni zapłacić wyższą cenę, aby dotrzeć do grupy docelowej. Ponadto odwiedzający 

wyspecjalizowane wortale niszowe wydają więcej pieniędzy niż przeciętny użytkownik Yahoo. Google 

i Ask również można uznać za swego rodzaju portale, ale koncentrują się głównie na oferowaniu usług 

wyszukiwania i reklam. Generują przychody głównie ze sprzedaży reklam w wyszukiwarkach, a także z 

opłat za polecenie partnerów. 

broker transakcji: przetwarza transakcje dla konsumentów, którzy są zwykle rozpatrywani osobiście, 

telefonicznie lub pocztą. 

BROKER TRANSAKCJI 

Firmy, które przetwarzają transakcje dla konsumentów zwykle obsługiwane osobiście, telefonicznie 

lub pocztą, są pośrednikami transakcji. Największymi branżami stosującymi ten model są usługi 

finansowe, usługi turystyczne i usługi pośrednictwa pracy. Podstawowymi propozycjami brokera 

transakcji online są oszczędności czasu i pieniędzy. Ponadto większość brokerów transakcyjnych 

zapewnia aktualne informacje i opinie. Firmy takie jak Monster oferują osobom poszukującym pracy 

krajowy rynek dla swoich talentów, a pracodawcom krajowe źródło tych talentów. Zarówno 

pracodawców, jak i poszukujących pracy przyciąga wygoda i aktualność informacji. Internetowi 

brokerzy giełdowi pobierają prowizje znacznie niższe niż tradycyjni brokerzy, a wielu z nich oferuje 

znaczne oferty, takie jak gotówka i pewna liczba darmowych transakcji, aby przyciągnąć nowych 

klientów. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie konsumentów planowaniem finansowym i 

rynkiem akcji, rozszerzenie, okazja rynkowa dla brokerów transakcji online wydaje się być duża. Jednak 

podczas gdy miliony klientów przeniosły się do brokerów internetowych, niektórzy nadal obawiają się 

odejścia od swojego tradycyjnego brokera, który zapewnia osobiste porady i markę. Obawy przed 



naruszeniem prywatności i utratą kontroli nad osobistymi informacjami finansowymi również 

przyczyniają się do oporu rynku. W związku z tym wyzwaniem dla brokerów internetowych jest 

przezwyciężenie obaw konsumentów poprzez podkreślenie obowiązujących środków bezpieczeństwa 

i prywatności oraz, podobnie jak banki fizyczne i firmy maklerskie, zapewnienie szerokiego zakresu 

usług finansowych, a nie tylko handlu akcjami. Branża ta jest szczegółowo opisana w Rozdziale 9. 

Brokerzy transakcyjni zarabiają pieniądze za każdym razem, gdy dochodzi do transakcji. Na przykład, 

każda obrót akcjami obciąża firmę opłatą w oparciu o stawkę ryczałtową lub ruchomą skalę zależną od 

wielkości transakcji. Przyciąganie nowych klientów i zachęcanie ich do częstego handlu jest kluczem do 

generowania większych przychodów dla tych firm. Witryny turystyczne generują prowizje z rezerwacji 

podróży, a witryny z ofertami pracy generują opłaty za oferty od pracodawców z góry, zamiast pobierać 

opłatę, gdy stanowisko jest obsadzone. 

kreator rynku: tworzy cyfrowe środowisko, w którym kupujący i sprzedający mogą się spotykać, 

prezentować produkty, wyszukiwać produkty i ustalać ceny produktów 

KREATOR RYNKU 

Twórcy rynku tworzą cyfrowe środowisko, w którym kupujący i sprzedający mogą się spotykać, 

wyświetlać i wyszukiwać produkty i usługi oraz ustalać ceny. Przed pojawieniem się Internetu i sieci 

twórcy rynku korzystali z fizycznych miejsc podczas tworzenia rynku. Począwszy od średniowiecznego 

rynku, a skończywszy na dzisiejszej nowojorskiej giełdzie, rynek oznaczał fizyczną przestrzeń do 

przeprowadzania transakcji. Przed pojawieniem się Internetu istniało kilka prywatnych rynków sieci 

cyfrowych. Sieć zmieniła to, umożliwiając oddzielenie rynków od przestrzeni fizycznej. Najważniejszymi 

przykładami są Priceline, która umożliwia konsumentom ustalanie ceny, jaką są skłonni zapłacić za 

różne obiekty turystyczne i inne produkty (czasami określane jako aukcja odwrotna) oraz eBay, 

internetowy serwis aukcyjny używany zarówno przez firmy, jak i konsumentów. Twórcy rynku zarabiają 

albo pobierając procent od każdej dokonanej transakcji, albo pobierając od handlowców opłaty za 

dostęp do rynku. Na przykład model biznesowy aukcji w serwisie eBay polega na stworzeniu cyfrowego 

środowiska, w którym kupujący i sprzedający będą mogli się spotkać, uzgodnić cenę i przeprowadzić 

transakcję. Różni się to od pośredników transakcyjnych, którzy faktycznie dokonują transakcji dla 

swoich klientów, działając jako agenci na większych rynkach. W serwisie eBay kupujący i sprzedający 

są swoimi agentami. Każda sprzedaż w serwisie eBay zapewnia firmie prowizję obliczaną na podstawie 

wartości procentowej ceny sprzedaży przedmiotu, oprócz opłaty za wystawienie. eBay jest jedną z 

nielicznych firm zajmujących się handlem elektronicznym, która praktycznie od samego początku 

przynosiła zyski. Czemu? Jedną z odpowiedzi jest to, że eBay nie ma żadnych zapasów ani kosztów 

produkcji. To po prostu pośrednik. Możliwości rynkowe dla twórców rynku są potencjalnie ogromne, 

ale tylko wtedy, gdy firma ma zasoby finansowe i plan marketingowy, aby przyciągnąć na rynek 

wystarczającą liczbę sprzedawców i kupujących. Na dzień 30 czerwca 2016 r. W serwisie eBay było 

ponad 164 miliony aktywnych kupujących, co zapewnia efektywny rynek (eBay Inc., 2016). Istnieje 

wielu sprzedawców i kupujących dla każdego rodzaju produktu, czasem tego samego produktu, na 

przykład modeli laptopów. Wiele innych aukcji cyfrowych pojawiło się w mniejszych, bardziej 

wyspecjalizowanych segmentach rynku wertykalnego, takich jak biżuteria i samochody. Uber, Airbnb i 

Lyft to kolejny przykład modelu biznesowego kreatora rynku (chociaż można je również sklasyfikować 

jako dostawców usług). Firmy świadczące usługi na żądanie (czasami nazywane również spółkami 

ekonomii współdzielenia) są twórcami rynku, którzy opracowali platformy internetowe, które 

umożliwiają sprzedawanie usług, takich jak transport lub pokoje zapasowe, na rynku działającym w 

chmurze i korzystającym z Internetu lub smartfona aplikacje do przeprowadzania transakcji. Należy 

zauważyć, że chociaż nazywane są one przedsiębiorstwami gospodarki współdzielenia lub gospodarki 

siatkowej, w rzeczywistości przedsiębiorstwa te nie dzielą się zasobami. Użytkownicy tych usług albo 



coś sprzedają, albo coś kupują, a firmy uzyskują dochody, pobierając opłaty za każdą transakcję. 

Odblokowują jednak wartość ekonomiczną wolnych zasobów (samochodów osobowych i pokoi), które 

w przeciwnym razie mogłyby zostać utracone. W tym czasie stworzyli ogromne rynki internetowe. Na 

przykład Uber (założony w 2009 roku) działa obecnie w ponad 480 miastach w 69 krajach na całym 

świecie. Airbnb, założone w 2008 r., Działa w ponad 190 krajach i 34 000 miast, oferuje ponad 2 miliony 

pokoi do wynajęcia, a ponad 60 milionów osób korzysta z jego usług, aby zarezerwować pokój. Airbnb 

zebrał do tej pory około 2,4 miliarda dolarów i jest wyceniany na 30 miliardów dolarów; Uber zebrał 

ponad 12,5 miliarda dolarów i jest wyceniany na około 68 miliardów dolarów. 

usługodawca: oferuje usługi online 

DOSTAWCA USŁUGI 

Podczas gdy e-sprzedawcy sprzedają produkty online, usługodawcy oferują usługi online. Nastąpiła 

eksplozja usług online, które są często nierozpoznawane. Udostępnianie zdjęć, udostępnianie wideo i 

treści generowane przez użytkowników (na blogach i w sieciach społecznościowych) to wszystkie usługi 

świadczone klientom. Firma Google jest liderem w tworzeniu aplikacji internetowych, takich jak Mapy 

Google, Dokumenty Google i Gmail. Inne usługi osobiste, takie jak zarządzanie rachunkami 

medycznymi online, planowanie finansowe i emerytalne oraz rekomendacje dotyczące podróży, 

wykazują silny wzrost. Dostawcy usług stosują różne modele przychodów. Niektóre pobierają opłatę 

lub miesięczne subskrypcje, podczas gdy inne generują przychody z innych źródeł, takich jak reklamy i 

gromadzenie danych osobowych, które są przydatne w marketingu bezpośrednim. Wielu dostawców 

usług stosuje model dochodów typu freemium, w którym niektóre podstawowe usługi są bezpłatne, 

ale inne wymagają uiszczenia dodatkowych opłat. Podobnie jak sprzedawcy detaliczni, którzy handlują 

produktami za gotówkę, usługodawcy wymieniają wiedzę, doświadczenie i możliwości uzyskania 

przychodów. Oczywiście niektórych usług nie można świadczyć online. Na przykład stomatologia, 

hydraulika i naprawa samochodów nie mogą być wykonywane przez Internet. W przypadku tych usług 

można jednak dokonać ustaleń online. Dostawcy usług online mogą oferować usługi komputerowe, 

takie jak przechowywanie danych (Dropbox i Carbonite), świadczyć usługi prawne (RocketLawyer) lub 

usługi księgowe lub księgowe (Wave, Bench). Usługi świadczone są również przez sklepy spożywcze, 

takie jak FreshDirect i Peapod. Aby trochę skomplikować sprawę, większość brokerów transakcji 

finansowych (opisanych wcześniej) zapewnia takie usługi, jak czesne i planowanie emerytalne. 

Pośrednicy turystyczni również zapewniają usługi planowania wakacji, a nie tylko transakcje z liniami 

lotniczymi i hotelami. Rzeczywiście, łączenie usług z produktami jest potężną strategią biznesową 

realizowaną przez wiele firm produkujących towary twarde (na przykład gwarancje są usługami). 

Podstawową propozycją dostawców usług jest to, że oferują konsumentom wartościowe, wygodne, 

oszczędzające czas i tanie alternatywy dla tradycyjnych usługodawców lub świadczą usługi, które są 

naprawdę wyjątkowe. Gdzie jeszcze możesz przeszukiwać miliardy stron internetowych lub 

natychmiast udostępniać zdjęcia dowolnej liczbie osób? Badania wykazały na przykład, że głównym 

czynnikiem w przewidywaniu zachowań zakupowych w Internecie jest głód czasu. Osoby spragnione 

czasu są zwykle zajętymi profesjonalistami, którzy pracują długo i po prostu nie mają czasu na 

odbieranie paczek, kupowanie artykułów spożywczych, wysyłanie zdjęć lub odwiedzanie planitów 

finansowych. Szanse rynkowe dla usługodawców są tak duże, jak różnorodność usług, które mogą być 

świadczone, i potencjalnie są znacznie większe niż możliwości rynkowe dla dóbr fizycznych. Żyjemy w 

gospodarce i społeczeństwie opartym na usługach; świadkami rozwoju restauracji typu fast food, usług 

dostarczania paczek i bezprzewodowych usług telefonii komórkowej. Rosnące zapotrzebowanie 

konsumentów na gotowe produkty i usługi wróży dobrze obecnym i przyszłym dostawcom usług 

online. Marketing usługodawców musi rozwiać obawy konsumentów związane z zatrudnianiem 

sprzedawcy przez Internet, a także budować zaufanie i znajomość wśród obecnych i potencjalnych 



klientów. Budowanie pewności i zaufania ma kluczowe znaczenie dla usługodawców, podobnie jak dla 

sprzedawców detalicznych. 

GŁÓWNE MODELE  BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B) 

Wcześniej zauważyliśmy, że handel elektroniczny między przedsiębiorstwami (B2B), w którym firmy 

sprzedają innym firmom, jest ponad 10 razy większy niż handel elektroniczny B2C, mimo że większość 

uwagi opinii publicznej skupiła się na B2C. Na przykład szacuje się, że przychody ze wszystkich rodzajów 

handlu elektronicznego B2B w Stanach Zjednoczonych wyniosą łącznie około 6,7 bln USD w 2016 r., W 

porównaniu z około 600 miliardami USD w przypadku wszystkich rodzajów handlu elektronicznego 

B2C. Oczywiście większość dolarowych przychodów z handlu elektronicznego dotyczy handlu 

elektronicznego B2B. Wiele z tych działań jest niewidocznych i nieznanych dla przeciętnego 

konsumenta. 

e-dystrybutor: firma, która dostarcza produkty i usługi bezpośrednio do poszczególnych firm 

E-DYSTRYBUTOR 

Firmy dostarczające produkty i usługi bezpośrednio do poszczególnych firm są e-dystrybutorami. Na 

przykład Grainger jest największym dystrybutorem materiałów do konserwacji, napraw i eksploatacji 

(MRO). W przeszłości Grainger polegał na sprzedaży katalogów i fizycznych centrach dystrybucji w 

obszarach metropolitalnych. Katalog sprzętu pojawił się w Internecie w 1995 r. W 2015 r. Platforma 

handlu elektronicznego Grainger, która obejmuje strony internetowe i aplikacje mobilne, przyniosła 

firmie 3,3 mld USD sprzedaży (41% całkowitych przychodów). E-dystrybutorzy są własnością jednej 

firmy, która chce obsługiwać wielu klientów. Jednak podobnie jak w przypadku wymian (opisanych na 

następnej stronie), istotnym czynnikiem jest masa krytyczna. W przypadku e-dystrybutorów im więcej 

produktów i usług firma udostępnia, tym bardziej jest atrakcyjna dla potencjalnych klientów. Zawsze 

lepiej jest robić zakupy w jednym miejscu niż odwiedzać wiele witryn w celu zlokalizowania określonej 

części lub produktu. 

Firma zajmująca się e-zamówieniami: tworzy i sprzedaje dostęp do rynków cyfrowych 

Dostawca usług B2B: sprzedaje usługi biznesowe innym firmom 

korzyści skali: korzyści wynikające ze zwiększenia rozmiaru przedsiębiorstwa 

E-ZAMÓWIENIA 

Podobnie jak e-dystrybutorzy dostarczają produkty innym firmom, firmy e-zaopatrzeniowe tworzą i 

sprzedają dostęp do rynków cyfrowych. Firmy takie jak Ariba, na przykład, stworzyły oprogramowanie, 

które pomaga dużym firmom organizować procesy zakupowe poprzez tworzenie minidigitalnych 

rynków dla jednej firmy. Ariba tworzy niestandardowe, zintegrowane katalogi internetowe (w których 

firmy dostawców mogą umieszczać swoje oferty) dla firm zakupowych. Jeśli chodzi o sprzedaż, Ariba 

pomaga sprzedawcom w sprzedaży dużym nabywcom, dostarczając oprogramowanie do obsługi 

tworzenia katalogów, wysyłki, ubezpieczenia i finansów. Zarówno oprogramowanie po stronie kupna, 

jak i sprzedającego jest ogólnie określane jako oprogramowanie do „zarządzania łańcuchem wartości”. 

Dostawcy usług B2B zarabiają na opłatach transakcyjnych, opłatach opartych na liczbie stacji roboczych 

korzystających z usługi lub rocznych opłatach licencyjnych. Oferują firmom zakupowym wyrafinowany 

zestaw narzędzi do pozyskiwania i zarządzania łańcuchem dostaw, które pozwalają firmom obniżyć 

koszty łańcucha dostaw. W świecie oprogramowania firmy takie jak Ariba są czasami nazywane 

również dostawcami oprogramowania jako usługi (SaaS) lub platformy jako usługi (PaaS); są w stanie 

zaoferować firmom znacznie niższe koszty oprogramowania, osiągając korzyści skali. Ekonomia skali to 



efektywność wynikająca ze zwiększenia rozmiaru przedsiębiorstwa, na przykład gdy duże systemy 

produkcyjne o stałych kosztach (takie jak fabryki lub systemy oprogramowania) mogą działać z pełną 

wydajnością bez przestojów. W przypadku oprogramowania koszt krańcowy cyfrowej kopii programu 

jest prawie zerowy, a znalezienie dodatkowych nabywców na drogie oprogramowanie jest wyjątkowo 

opłacalne. Jest to o wiele bardziej wydajne niż zmuszanie każdej firmy do budowania własnego 

systemu zarządzania łańcuchem dostaw i pozwala firmom takim jak Ariba specjalizować się i oferować 

swoje oprogramowanie firmom po cenie znacznie niższej niż koszt jego rozwoju. 

Exchange: niezależny rynek cyfrowy, na którym dostawcy i  nabywcy komercyjni mogą przeprowadzać 

transakcje. 

GIEŁDA 

Giełdy przyciągnęły większość uwagi B2B i wczesnego finansowania ze względu na ich potencjalny 

rozmiar rynku, mimo że obecnie stanowią niewielką część ogólnego obrazu B2B. Giełda to niezależny 

rynek cyfrowy, na którym setki dostawców spotykają się z mniejszą liczbą bardzo dużych nabywców 

komercyjnych. Giełdy są własnością niezależnych, zwykle przedsiębiorczych firm typu start-up, których 

działalność polega na tworzeniu rynku i generują przychody, pobierając prowizję lub opłatę w oparciu 

o wielkość transakcji przeprowadzanych między stronami handlowymi. Zwykle obsługują jeden 

pionowy przemysł, taki jak stal, polimery lub aluminium, i koncentrują się na wymianie bezpośrednich 

materiałów wejściowych do produkcji i kontraktach krótkoterminowych lub zakupach spotowych. Dla 

kupujących giełdy B2B umożliwiają gromadzenie informacji, sprawdzanie dostawców, zbieranie cen i 

śledzenie najnowszych wydarzeń w jednym miejscu. Z drugiej strony sprzedawcy korzystają z 

rozszerzonego dostępu do kupujących. Im większa liczba sprzedających i kupujących, tym niższy koszt 

sprzedaży i większe szanse na sprzedaż. Łatwość, szybkość i wolumen transakcji są w skrócie określane 

jako płynność rynku. Teoretycznie, wymiany sprawiają, że identyfikacja potencjalnych dostawców, 

klientów i partnerów oraz prowadzenie interesów jest znacznie tańsze i bardziej czasochłonne. W 

rezultacie mogą obniżyć koszty transakcyjne - koszt dokonania sprzedaży lub zakupu. Giełdy mogą 

również obniżyć koszty produktów i koszty magazynowania - koszt trzymania produktu pod ręką w 

magazynie. W rzeczywistości, jak zostanie omówione w rozdziale 12, giełdy B2B miały trudności z 

przekonaniem tysięcy dostawców do przejścia na pojedyncze rynki cyfrowe, na których stoją w obliczu 

silnej konkurencji cenowej, oraz równie trudne chwile w przekonaniu firm do zmiany zachowań 

zakupowych od zaufanych długoterminowi partnerzy handlowi. W rezultacie liczba wymian znacznie 

spadła. 

konsorcja branżowe: wertykalne rynki branżowe, które służą określonej branży 

KONSORCJE PRZEMYSŁOWE 

Konsorcja branżowe to wertykalne rynki handlowe należące do przemysłu, które obsługują określone 

branże, takie jak przemysł samochodowy, lotniczy, chemiczny, kwiatowy lub pozyskiwania drewna. 

Natomiast rynki poziome sprzedają określone produkty i usługi szerokiemu gronu odbiorców firm. 

Rynki wertykalne dostarczają mniejszej liczbie firm produkty i usługi o szczególnym znaczeniu dla ich 

branży, podczas gdy rynki poziome dostarczają firmom z różnych branż określony rodzaj produktów i 

usług, takich jak usługi marketingowe, finansowe lub informatyczne. Na przykład SupplyOn, założona 

w 2000 roku i będąca własnością gigantów przemysłowych Bosch (jednego z największych na świecie 

dostawców komponentów motoryzacyjnych), Continental (wiodąca firma z branży motoryzacyjnej) i 

Schaeffler (światowy producent różnego typu łożysk), między innymi. , zapewnia platformę współpracy 

w ramach wspólnego łańcucha dostaw dla firm z różnych branż produkcyjnych. W 2016 roku, oprócz 

udziałowców, do jego klientów należą Airbus, BMW, BorgWarner, Siemens, Thales i wiele innych 

dużych globalnych firm produkcyjnych. Konsorcja branżowe zwykle odnosiły większe sukcesy niż 



niezależne giełdy, częściowo dlatego, że są sponsorowane przez potężnych, posiadających głębokie 

kieszenie graczy branżowych, a także dlatego, że raczej wzmacniają tradycyjne zachowania zakupowe, 

niż dążą do ich zmiany. 

prywatna sieć przemysłowa: cyfrowa sieć sieciowa zaprojektowana w celu koordynowania przepływu 

komunikacji między firmami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą 

PRYWATNE SIECI PRZEYSMŁOWE 

Prywatna sieć przemysłowa (czasami nazywana prywatną giełdą handlową lub PTX) to sieć cyfrowa 

zaprojektowana w celu koordynowania przepływu komunikacji między firmami prowadzącymi 

wspólnie interesy. Sieć należy do jednej dużej firmy zakupowej. Udział jest możliwy tylko za 

zaproszeniem zaufanych długoterminowych dostawców bezpośrednich materiałów. Sieci te zazwyczaj 

wyrastają z własnego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i są próbą włączenia 

kluczowych dostawców do procesu podejmowania decyzji biznesowych przez firmę. Na przykład 

Walmart obsługuje jedną z największych prywatnych sieci przemysłowych na świecie dla swoich 

dostawców, którzy na co dzień używają sieci Walmart do monitorowania sprzedaży swoich towarów, 

statusu wysyłek i faktycznego poziomu zapasów swoich towarów. 

JAK E-COMMERCE ZMIENIA BIZNES: STRATEGIA, STRUKTURA I PROCES 

Teraz, gdy masz już jasne pojęcie o różnorodności modeli biznesowych stosowanych przez firmy e-

commerce, musisz również zrozumieć, jak handel elektroniczny zmienił środowisko biznesowe w ciągu 

ostatniej dekady, w tym struktury branżowe, strategie biznesowe oraz branżę i firmę. operacje 

(procesy biznesowe i łańcuchy wartości). W dalszej części książki powracamy do tych koncepcji, badając 

zjawisko handlu elektronicznego. Ogólnie rzecz biorąc, Internet jest systemem opartym na otwartych 

standardach, dostępnym dla wszystkich graczy, a fakt ten nieodłącznie ułatwia nowym konkurentom 

wejście na rynek i oferowanie produktów zastępczych lub kanałów dostaw. Internet ma tendencję do 

intensyfikacji konkurencji. Ponieważ informacje stają się dostępne dla wszystkich, Internet z natury 

przenosi władzę na kupujących, którzy mogą szybko znaleźć najtańszego dostawcę. Z drugiej strony 

Internet oferuje wiele nowych możliwości tworzenia wartości, tworzenia marki produktów i naliczania 

wysokich cen, a także powiększania już potężnej fizycznej firmy, takiej jak Walmart czy Sears.  

Wszechobecność: zmienia strukturę branży, tworząc nowe kanały marketingowe i zwiększając rozmiar 

całego rynku. Tworzy nową efektywność w operacjach branżowych i obniża koszty operacji 

sprzedażowych firm. Umożliwia nowe strategie różnicowania. 

Globalny zasięg: zmienia strukturę branży poprzez obniżenie barier wejścia, ale jednocześnie znacznie 

rozszerza rynek. Obniża koszty przemysłu i działalności firmy dzięki wydajności produkcji i sprzedaży. 

Umożliwia konkurencję w skali globalnej. 

Uniwersalne standardy: Zmienia strukturę branży poprzez obniżenie barier wejścia i zaostrzenie 

konkurencji w branży. Obniża koszty działalności przemysłu i firm poprzez obniżenie kosztów 

obliczeniowych i komunikacyjnych. Umożliwia strategie o szerokim zakresie. 

Bogactwo: zmienia strukturę branży, zmniejszając siłę potężnych kanałów dystrybucji. Zmienia branżę 

i koszty operacyjne firmy o zmniejszenie zależności od sił sprzedaży. Poprawia  strategię obsługi 

posprzedażowej. 

Interaktywność: zmienia strukturę branży, zmniejszając zagrożenie ze strony substytutów dzięki 

ulepszonej personalizacji. Zmniejsza koszty przemysłu i firmy poprzez zmniejszenie zależności od sił 

sprzedaży. Umożliwia strategie różnicowania. 



Personalizacja / dostosowywanie: zmienia strukturę branży poprzez zmniejszenie zagrożeń 

związanych ze substytutami, podnosząc bariery wejścia. Zmniejsza koszty łańcucha wartości w 

przemyśle i firmach, zmniejszając zależność od sił sprzedaży. Umożliwia spersonalizowane strategie 

marketingowe. 

Gęstość informacji: zmienia strukturę branży, osłabiając potężne kanały sprzedaży, przenosząc siłę 

przetargową na konsumentów. Obniża koszty przemysłu i firmy poprzez obniżenie kosztów 

pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o dostawcach i konsumentach. 

Technologie społecznościowe: Zmienia strukturę branży, przenosząc decyzje programowe i redakcyjne 

na konsumentów. Tworzy zastępcze produkty rozrywkowe. Energetyzuje dużą grupę nowych 

dostawców. 

struktura branży: odnosi się do charakteru graczy w branży i ich względnej siły przetargowej 

analiza strukturalna branży: próba zrozumienia i opisania charakteru konkurencji w branży, charakteru 

substytutu produktu, bariery wejścia oraz względna siła konsumentów i dostawców 

STRUKTURA PRZEMYSŁU 

Handel elektroniczny zmienia strukturę branży, w niektórych branżach bardziej niż w innych. Struktura 

branży odnosi się do charakteru graczy w branży i ich względnej siły przetargowej. Strukturę branży 

charakteryzuje pięć sił: rywalizacja między istniejącymi konkurentami, zagrożenie produktami 

zastępczymi, bariery wejścia na rynek, siła przetargowa dostawców i siła przetargowa nabywców. 

Opisując strukturę branży, opisujesz ogólne środowisko biznesowe w branży oraz ogólną rentowność 

prowadzenia działalności w tym środowisku. Handel elektroniczny może zmienić względną siłę tych sił 

konkurencyjnych. Handel elektroniczny ma duży wpływ na strukturę branży i warunki konkurencji. Z 

punktu widzenia pojedynczej firmy zmiany te mogą mieć negatywne lub pozytywne skutki, w 

zależności od sytuacji. W niektórych przypadkach cała branża może zostać zakłócona, podczas gdy w 

tym samym czasie rodzi się nowa branża. Poszczególne firmy mogą prosperować lub być 

zdewastowane. Rozważając model biznesowy i jego potencjalną długoterminową rentowność, należy 

zawsze przeprowadzić analizę strukturalną branży. Analiza strukturalna branży to próba zrozumienia i 

opisania charakteru konkurencji w branży, charakteru produktów zastępczych, barier wejścia oraz 

względnej siły konsumentów i dostawców. Handel elektroniczny może wpływać na strukturę i 

dynamikę branż na bardzo różne sposoby. Weźmy pod uwagę branżę nagrań muzycznych, branżę, w 

której zaszły znaczące zmiany z powodu handlu elektronicznego. Historycznie rzecz biorąc, największe 

firmy fonograficzne posiadały wyłączne prawa do nagrań muzycznych różnych artystów. Wraz z 

wejściem na rynek dostawców zastępczych, takich jak Napster i Kazaa, miliony konsumentów zaczęły 

wykorzystywać Internet, aby całkowicie omijać tradycyjne wytwórnie muzyczne i ich dystrybutorów. 

W branży turystycznej zupełnie nowi pośrednicy, tacy jak Travelocity, weszli na rynek, aby konkurować 

z tradycyjnymi biurami podróży. Po tym, jak Travelocity, Expedia, CheapTickets i inne usługi turystyczne 

zademonstrowały siłę marketingu e-commerce dla biletów lotniczych, faktyczni właściciele miejsc w 

liniach lotniczych - główne linie lotnicze - połączyli siły, aby stworzyć własny punkt internetowy z 

biletami, Orbitz, do bezpośredniego sprzedaż konsumentom (chociaż ostatecznie sprzedaje firmę 

prywatnej grupie inwestorów). Oczywiście, e-commerce tworzy nową dynamikę w branży, którą 

najlepiej można opisać jako dawanie i branie rynku, zmieniające się losy konkurentów. Jednak w innych 

branżach handel elektroniczny wzmocnił istniejących graczy. W przemyśle chemicznym i 

motoryzacyjnym handel elektroniczny jest skutecznie wykorzystywany przez producentów do 

wzmocnienia ich tradycyjnych dystrybutorów. W tych branżach technologia handlu elektronicznego 

nie zmieniła zasadniczo sił konkurencyjnych - siły przetargowej dostawców, bariery wejścia, siły 

przetargowej kupujących, zagrożenia substytutami ani rywalizacji między konkurentami w branży. 



Dlatego każda branża jest inna i musisz dokładnie zbadać każdą z nich, aby zrozumieć wpływ handlu 

elektronicznego na konkurencję i strategię. Nowe formy dystrybucji stworzone przez nowych 

uczestników rynku mogą całkowicie zmienić siły konkurencyjne w branży. Na przykład konsumenci 

chętnie zastąpili bezpłatny dostęp do Wikipedii zestawem encyklopedii World Book za 699 dolarów lub 

DVD za 40 dolarów, radykalnie zmieniając siły konkurencyjne w branży encyklopedii. Jak opisujemy w 

rozdziale 10, branża treści gazet, książek, filmów, gier i telewizji została przekształcona przez 

pojawienie się nowych platform dystrybucji. Rywalizacja między firmami (konkurencja) to jeden z 

obszarów otoczenia biznesowego, w którym technologie handlu elektronicznego miały wpływ na 

większość branż. Ogólnie rzecz biorąc, handel elektroniczny zwiększył konkurencję cenową na prawie 

wszystkich rynkach. Istniejącym firmom stosunkowo łatwo było zaadaptować technologię handlu 

elektronicznego i próbować ją wykorzystać do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nad rywalami. Na 

przykład handel elektroniczny nieodłącznie zmienia zakres konkurencji z lokalnego i regionalnego na 

krajowy i globalny. Ponieważ konsumenci mają dostęp do globalnych informacji o cenach, handel 

elektroniczny wywiera presję na firmy, aby konkurowały poprzez obniżanie cen (i zmniejszanie 

zysków). Z drugiej strony handel elektroniczny umożliwił niektórym firmom odróżnienie swoich 

produktów lub usług od innych. Na przykład Amazon opatentował kupowanie jednym kliknięciem, 

podczas gdy eBay stworzył unikalny, łatwy w użyciu interfejs i wyróżniającą się marką. Dlatego też, 

chociaż handel elektroniczny kładzie większy nacisk na konkurencję cenową, umożliwił również firmom 

tworzenie nowych strategii różnicowania i budowania marki, aby mogły utrzymać wyższe ceny. 

Niemożliwe jest ustalenie, czy technologie handlu elektronicznego miały ogólnie pozytywny czy 

negatywny wpływ na rentowność przedsiębiorstw. Każda branża jest inna, dlatego dla każdej 

konieczne jest wykonanie oddzielnej analizy. Oczywiście handel elektroniczny wstrząsnął 

fundamentami niektórych branż, w szczególności branż treści (takich jak przemysł muzyczny, 

gazetowy, książkowy i oprogramowania), a także innych branż intensywnie informujących, takich jak 

usługi finansowe. W tych branżach siła konsumentów wzrosła w porównaniu z dostawcami, ceny 

spadły, a ogólna rentowność została zakwestionowana. W innych branżach, zwłaszcza w produkcji, 

handel elektroniczny nie zmienił znacząco relacji z kupującymi, ale zmienił relacje z dostawcami. Coraz 

częściej firmy produkcyjne z całych branż łączą się w celu agregowania zakupów, tworzenia giełd 

branżowych lub rynków oraz outsourcingu procesów przemysłowych w celu uzyskania lepszych cen od 

dostawców. 

łańcuch wartości: zestaw czynności wykonywanych w branży lub w firmie, która przekształca surowe 

nakłady w produkty i usługi końcowe. 

PRZEMYSŁOWE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI 

Podczas gdy analiza strukturalna branży pomaga zrozumieć wpływ technologii handlu elektronicznego 

na ogólne środowisko biznesowe w branży, bardziej szczegółowa analiza łańcucha wartości w branży 

może pomóc dokładniej określić, jak handel elektroniczny może zmienić operacje biznesowe na 

poziomie branży. Jednym z podstawowych narzędzi do zrozumienia wpływu technologii 

informacyjnych na przemysł i działalność firm jest łańcuch wartości. Koncepcja jest dość prosta. 

Łańcuch wartości to zestaw czynności wykonywanych w branży lub w firmie, która przekształca surowe 

nakłady w produkty i usługi końcowe. Każda z tych czynności dodaje wartości ekonomicznej do 

produktu końcowego; stąd termin „łańcuch wartości” jako połączony zestaw działań tworzących 

wartość. Każdą branżę można scharakteryzować za pomocą zestawu działań tworzących wartość 

dodaną wykonywanych przez różne podmioty. Handel elektroniczny potencjalnie wpływa na 

możliwości każdego gracza, a także na ogólną wydajność operacyjną branży. Obniżając koszty 

informacji, handel elektroniczny oferuje każdemu z kluczowych graczy w łańcuchu wartości branży 

nowe możliwości maksymalizacji ich pozycji poprzez obniżenie kosztów i / lub podniesienie cen. Na 



przykład producenci mogą obniżyć koszty opłat za towary, rozwijając internetowe wymiany B2B ze 

swoimi dostawcami. Producenci mogą rozwijać bezpośrednie relacje ze swoimi klientami, omijając 

koszty dystrybutorów i detalistów. Dystrybutorzy mogą opracować wysoce wydajne systemy 

zarządzania zapasami, aby obniżyć koszty, a sprzedawcy detaliczni mogą opracować wysoce wydajne 

systemy zarządzania relacjami z klientami, aby wzmocnić ich obsługę klientów. Klienci z kolei mogą 

szukać najlepszej jakości, najszybszej dostawy i najniższych cen, obniżając w ten sposób koszty 

transakcji i obniżając ceny, jakie płacą za towary końcowe. Wreszcie, wydajność operacyjna całej 

branży może wzrosnąć, obniżając ceny i zwiększając wartość dla konsumentów oraz pomagając branży 

konkurować z branżami alternatywnymi. 

łańcuch wartości firmy: zestaw działań, w które firma angażuje się, aby wytworzyć produkty końcowe 

z surowców. 

FIRMOWE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI 

Pojęcie łańcucha wartości można również wykorzystać do analizy efektywności operacyjnej 

pojedynczej firmy. Pytanie brzmi: w jaki sposób technologia handlu elektronicznego może wpływać na 

łańcuchy wartości firm w branży? Łańcuch wartości firmy to zestaw działań, w które firma angażuje się, 

aby stworzyć produkty końcowe z surowców. Każdy etap procesu produkcji dodaje wartości do 

produktu końcowego. Ponadto firmy rozwijają działania wspierające, które koordynują proces 

produkcji i przyczyniają się do ogólnej wydajności operacyjnej. Handel elektroniczny oferuje firmom 

wiele możliwości zwiększenia ich wydajności operacyjnej i zróżnicowania produktów. Na przykład firmy 

mogą wykorzystać wydajność komunikacji internetowej do outsourcingu niektórych podstawowych i 

drugorzędnych działań wyspecjalizowanym, bardziej wydajnym dostawcom bez widocznego dla 

konsumenta takiego outsourcingu. Ponadto firmy mogą wykorzystywać handel elektroniczny do 

dokładniejszej koordynacji etapów łańcuchów wartości i obniżania kosztów. Wreszcie firmy mogą 

korzystać z handlu elektronicznego, aby dostarczać użytkownikom bardziej zróżnicowane i 

wartościowe produkty. Na przykład Amazon zapewnia konsumentom znacznie większy asortyment 

książek do wyboru po niższych kosztach niż tradycyjne księgarnie. Zapewnia również wiele usług - 

takich jak natychmiast dostępne recenzje specjalistów i konsumentów oraz informacje o wzorcach 

zakupów innych konsumentów - których tradycyjne księgarnie nie mogą. 

Sieć wartości: sieciowy ekosystem biznesowy, który koordynuje łańcuchy wartości kilku firm 

FIRMOWE SIECI WARTOŚCI 

Chociaż firmy wytwarzają wartość poprzez swoje łańcuchy wartości, opierają się również na 

łańcuchach wartości swoich partnerów - dostawców, dystrybutorów i firm dostawczych. Handel 

elektroniczny stwarza firmom nowe możliwości współpracy i tworzenia wartościowej sieci. Sieć 

wartości to sieciowy ekosystem biznesowy, który wykorzystuje technologię handlu elektronicznego do 

koordynowania łańcuchów wartości partnerów biznesowych w danej branży lub na pierwszym 

poziomie w celu koordynowania łańcuchów wartości grupy firm. Sieć wartości koordynuje dostawców 

firmy z jej własnymi potrzebami produkcyjnymi przy użyciu internetowego systemu zarządzania 

łańcuchem dostaw.  Firmy wykorzystują również Internet do rozwijania bliskich relacji ze swoimi 

partnerami logistycznymi. Na przykład Amazon polega na systemach śledzenia UPS, aby zapewnić 

swoim klientom śledzenie przesyłek online, i polega na systemach poczty amerykańskiej w celu 

wstawiania paczek bezpośrednio do strumienia poczty. Amazon współpracuje z setkami firm w celu 

pozyskiwania klientów i zarządzania relacjami z klientami. W rzeczywistości, gdy dokładnie przyjrzysz 

się Amazon, zdasz sobie sprawę, że wartość, jaką zapewnia on klientom, jest w dużej mierze wynikiem 

koordynacji z innymi firmami, a nie tylko wynikiem działań wewnętrznych Amazon. Wartość firmy 



Amazon to w dużej mierze wartość dostarczana przez jej wartościowych partnerów internetowych. 

Innym firmom trudno to naśladować na krótką metę. 

strategia biznesowa: zestaw planów osiągnięcia najwyższej długoterminowej stopy zwrotu z kapitału 

zainwestowanego w firmę 

zysk: różnica między ceną, jaką firma jest w stanie pobrać za swoje produkty, a kosztem produkcji i 

dystrybucji towarów 

zróżnicowanie: odnosi się do wszystkich sposobów, w jakie producenci mogą uczynić swoje produkty 

lub usługi wyjątkowymi i odmiennymi, aby odróżnić je od produktów konkurencji 

utowarowienie: sytuacja, w której nie ma różnic między produktami lub usługami, a jedyną podstawą 

wyboru jest cena 

strategia konkurencji kosztowej: oferowanie produktów i usług po niższych kosztach niż konkurenci 

strategia zakresu: konkurowanie na wszystkich rynkach na całym świecie, a nie tylko na rynkach 

lokalnych, regionalnych lub krajowych 

cel / strategia niszowa rynkowa: konkurowanie na wąskim rynku lub segmencie produktów bliskość z 

klientem koncentruje się na rozwijaniu silnych więzi z klientami w celu zwiększenia kosztów zmiany 

STRATEGIA BIZNESOWA 

Strategia biznesowa to zestaw planów mających na celu osiągnięcie najwyższej długoterminowej stopy 

zwrotu z kapitału zainwestowanego w firmę biznesową. Strategia biznesowa to zatem plan osiągania 

zysków w konkurencyjnym środowisku w długim okresie. Zysk to po prostu różnica między ceną, jaką 

firma jest w stanie pobierać za swoje produkty, a kosztem produkcji i dystrybucji towarów. Zysk 

reprezentuje wartość ekonomiczną. Wartość ekonomiczna powstaje zawsze, gdy klienci są skłonni 

zapłacić za produkt więcej, niż kosztuje jego wytworzenie. Dlaczego ktoś miałby płacić za produkt 

więcej, niż kosztuje jego wytworzenie? Istnieje wiele odpowiedzi. Produkt może być wyjątkowy (nie 

ma innych dostawców), może być najtańszym dostępnym produktem tego typu, konsumenci mogą go 

kupić w dowolnym miejscu na świecie lub może zaspokajać pewne unikalne potrzeby, których nie 

spełniają inne produkty . Każde z tych źródeł wartości ekonomicznej określa strategię firmy dotyczącą 

pozycjonowania swoich produktów na rynku. Istnieją cztery ogólne strategie osiągania dochodowego 

biznesu: zróżnicowanie, koszt, zakres i koncentracja. Poniżej opisujemy każdą z nich. Konkretne 

strategie, które stosuje firma, będą zależeć od produktu, branży i rynku, na którym występuje 

konkurencja. Chociaż Internet jest wyjątkowym rynkiem, obowiązują te same zasady strategii i biznesu. 

Jak zobaczysz, skuteczne strategie handlu elektronicznego obejmują wykorzystanie Internetu i 

platformy mobilnej do wykorzystania i wzmocnienia istniejącego biznesu (zamiast niszczyć Twój 

biznes) oraz do dostarczania produktów i usług, których Twoi konkurenci nie mogą skopiować (i tak w 

krótkim okresie). Oznacza to opracowywanie unikalnych produktów, zastrzeżonych treści, rozróżniania 

procesów (takich jak zakupy w serwisie Amazon za jednym kliknięciem) oraz spersonalizowanych lub 

dostosowanych usług i produktów. Istnieje pięć ogólnych strategii biznesowych: zróżnicowanie 

produktów / usług, konkurencja kosztowa, zakres, ukierunkowanie i zażyłość z klientem / dostawcą. 

Przyjrzyjmy się bliżej tym pomysłom. Zróżnicowanie dotyczy wszystkich sposobów, w jakie producenci 

mogą uczynić swoje produkty lub usługi wyjątkowymi i odróżnić je od produktów konkurencji. 

Przeciwieństwem zróżnicowania jest utowarowienie - sytuacja, w której nie ma różnic między 

produktami czy usługami, a jedyną podstawą wyboru jest cena. Jak mówią nam ekonomiści, kiedy sama 

cena staje się podstawą konkurencji i jest wielu dostawców i klientów, ostatecznie cena dobra / usługi 

spada do kosztu jego wytworzenia (krańcowe przychody z n-tej jednostki równe są kosztom 



krańcowym). A wtedy zyski są zerowe! To niedopuszczalna sytuacja dla każdego biznesmena. 

Rozwiązaniem jest zróżnicowanie produktu lub usługi i stworzenie sytuacji przypominającej monopol, 

w której jesteś jedynym dostawcą. Firmy mogą różnicować swoje produkty lub usługi na wiele 

sposobów. Firma może zacząć od podstawowego produktu lub usługi, ale potem stworzyć wśród 

użytkowników oczekiwania dotyczące „doświadczenia” konsumowania produktu lub korzystania z 

usługi - „Nic nie równa się doświadczeniu z prowadzeniem BMW”. Firmy mogą również ulepszać 

produkty i usługi, dodając funkcje, które będą różnić się od produktów konkurencji. Firmy mogą 

dodatkowo różnicować swoje produkty i usługi, zwiększając swoje umiejętności rozwiązywania 

powiązanych problemów konsumenckich. Na przykład programy podatkowe, takie jak TurboTax może 

importować dane z arkuszy kalkulacyjnych, a także służyć do składania deklaracji podatkowych online. 

Te możliwości to udoskonalenia produktu, które rozwiązują problemy klienta. Celem marketingu jest 

stworzenie tych cech wyróżniających i uświadomienie konsumentowi wyjątkowych cech produktów i 

usług, tworzenie w ten sposób „marki”, która reprezentuje te cechy. W sumie cechy zróżnicowania 

produktu lub usługi stanowią propozycję wartości dla klienta, którą opisaliśmy we wcześniejszych 

sekcjach tej sekcji. Handel elektroniczny oferuje unikalne sposoby różnicowania produktów i usług, 

takie jak możliwość personalizacji zakupów i dostosowania produktu lub usługi do szczególnych 

wymagań każdego konsumenta. Przedsiębiorstwa handlu elektronicznego mogą również różnicować 

produkty i usługi, umożliwiając zakup produktu w domu, pracy lub w drodze (wszechobecność); 

umożliwiając zakup w dowolnym miejscu na świecie (zasięg globalny); tworząc unikalne interaktywne 

treści, filmy, historie o użytkownikach i recenzje użytkowników (bogactwo i interaktywność); oraz 

poprzez przechowywanie i przetwarzanie informacji dla konsumentów produktu lub usługi, takich jak 

informacje o gwarancji na wszystkie produkty zakupione za pośrednictwem witryny lub informacje o 

podatku dochodowym online (gęstość informacji). Przyjęcie strategii konkurencji kosztowej oznacza, 

że firma odkryła unikalny zestaw procesów biznesowych lub zasobów, których inne firmy nie mogą 

uzyskać na rynku. Procesy biznesowe to atomowe jednostki łańcucha wartości. Na przykład zbiór 

działań tworzących wartość, zwanych logistyką przychodzącą, składa się w rzeczywistości z wielu 

różnych zbiorów czynności wykonywanych przez ludzi na dokach załadunkowych i w magazynach. Te 

różne zbiory czynności nazywane są procesami biznesowymi - to zbiór kroków lub procedur 

wymaganych do wykonania różnych elementów łańcucha wartości. Kiedy firma odkryje nowy, bardziej 

wydajny zestaw procesów biznesowych, może uzyskać przewagę kosztową nad konkurentami. Wtedy 

może przyciągnąć klientów, pobierając niższą cenę, jednocześnie osiągając przyzwoity zysk. 

Ostatecznie konkurenci wycofują się z rynku, ponieważ rynek zdecydowanie zmierza w stronę 

najtańszego dostawcy. Lub gdy firma odkryje unikalny zasób lub tańszego dostawcę, może również 

skutecznie konkurować kosztami. Na przykład przestawienie produkcji na obszary świata o niskich 

kosztach płac jest jednym ze sposobów obniżenia kosztów. Rywalizacja kosztowa może być 

krótkotrwała i bardzo trudna. Konkurenci mogą również odkryć te same lub różne wydajności w 

produkcji. Konkurenci mogą również przenosić produkcję do tanich obszarów świata. Konkurenci mogą 

również zdecydować się na utratę pieniędzy przez pewien okres, ponieważ konkurują kosztami. Handel 

elektroniczny oferuje pewne sposoby konkurowania kosztami, przynajmniej w krótkim okresie. Firmy 

mogą wykorzystać wszechobecność, obniżając koszty wprowadzania zamówień (klient wypełnia 

wszystkie formularze, więc nie ma działu wprowadzania zamówień); wykorzystać globalny zasięg i 

uniwersalne standardy dzięki jednemu systemowi składania zamówień na całym świecie; Wykorzystaj 

bogactwo, interaktywność i personalizację, tworząc profile klientów online i traktując każdego 

konsumenta w inny sposób - bez korzystania z kosztownych sprzedawców, którzy pełnili te funkcje w 

przeszłości. Wreszcie firmy mogą wykorzystać intensywność informacji, dostarczając konsumentom 

szczegółowe informacje o produktach, bez konieczności utrzymywania drogich katalogów lub siły 

roboczej. Chociaż handel elektroniczny oferuje potężne możliwości zintensyfikowania konkurencji 

kosztowej, przez co konkurencja kosztowa wydaje się realną strategią, istnieje niebezpieczeństwo, że 



konkurenci mają dostęp do tej samej technologii. Rynki czynnikowe - na których producenci kupują 

dostawy - są otwarte dla wszystkich. Zakładając, że posiadają umiejętności i chęć organizacyjną do 

korzystania z technologii, konkurenci mogą kupić na rynku wiele takich samych technik obniżania 

kosztów. Ostatecznie można kupić nawet wykwalifikowaną siłę roboczą. Jednak, samowiedza, ukryta 

wiedza zastrzeżona (wiedza, która nie jest publikowana ani skodyfikowana) oraz lojalna, 

wykwalifikowana siła robocza są w krótkim okresie trudne do nabycia na rynkach czynników produkcji. 

Dlatego konkurencja kosztowa pozostaje realną strategią. Dwie inne ogólne strategie biznesowe to 

zakres i cel. Strategia zakresu to strategia konkurowania na wszystkich rynkach na całym świecie, a nie 

tylko na lokalnych, rynki regionalne lub krajowe. Globalny zasięg Internetu, uniwersalne standardy i 

wszechobecność z pewnością można wykorzystać, aby pomóc firmom stać się globalnymi 

konkurentami. Na przykład Yahoo, wraz ze wszystkimi innymi 20 największymi firmami handlu 

elektronicznego, z łatwością osiągnęło globalną obecność. Strategia koncentracji / niszy rynkowej to 

strategia konkurowania w wąskim segmencie rynku lub segmencie produktów. Jest to strategia 

specjalizacji, której celem jest zostanie czołowym dostawcą na wąskim rynku. Na przykład L.L. Beean 

wykorzystuje handel elektroniczny, aby w przeszłości skupiać się na odzieży sportowej na świeżym 

powietrzu; i W.W. Grainger koncentruje się na wąskim segmencie rynku usług MRO. Handel 

elektroniczny oferuje pewne oczywiste możliwości, które umożliwiają skoncentrowanie się na strategii. 

Firmy mogą wykorzystać bogactwo i interaktywność do tworzenia wysoce ukierunkowanych 

komunikatów dla różnych segmentów rynku; intensywność informacji umożliwia skoncentrowanie e-

maili i innych kampanii marketingowych na małych segmentach rynku; personalizacja i związana z nią 

personalizacja - oznacza, że ten sam produkt można dostosować i spersonalizować, aby spełnić bardzo 

konkretne potrzeby określonych segmentów rynku i konsumentów. Inną ogólną strategią jest zażyłość 

z klientem, która koncentruje się na rozwijaniu silnych więzi z klientami. Silne powiązania z klientami 

zwiększają koszty zmiany (koszty zmiany jednego produktu lub usługi na konkurencyjny produkt lub 

usługę), a tym samym zwiększają przewagę konkurencyjną firmy. Na przykład zakupy w Amazon za 

jednym kliknięciem, które zachowują dane klientów i usługi rekomendacji oparte na poprzednich 

zakupach, zwiększają prawdopodobieństwo, że klienci wrócą, aby dokonać kolejnych zakupów. 

Struktura branży, przemysł i łańcuchy wartości firm, sieci wartości i strategia biznesowa to główne 

koncepcje biznesowe wykorzystywane w tej książce do analizy rentowności i perspektyw firm handlu 

elektronicznego. 

przełomowe technologie: technologie, które stanowią podstawę zakłócenia modelu biznesowego 

rewolucja cyfrowa: zakłócenie modelu biznesowego napędzane zmianami technologii informacyjnej 

podtrzymujące technologie: technologie umożliwiające stopniowe ulepszanie produktów i usług 

czynniki zakłócające: przedsiębiorcy i ich firmy, które prowadzą do zakłócenia modelu biznesowego 

ZAKŁÓCENIA TECHNOLOGII E-COMMERCE I MODELU BIZNESOWEGO 

Podczas gdy handel elektroniczny zmienił większość branż pod względem ich struktury, procesów i 

strategii, w niektórych przypadkach handel elektroniczny radykalnie zmienił całe branże, wypychając 

istniejące firmy z biznesu, znacznie zmieniając ekonomikę branży i tworząc zupełnie nowe firm i 

łańcuchów wartości. Gdy nowe technologie znajdują się u podstaw zmiany sposobu prowadzenia 

działalności gospodarczej, nazywane są technologiami przełomowymi. Kiedy dana technologia jest 

cyfrowa, używa się terminu zakłócenia cyfrowe. Zwykle to nie technologia sama w sobie jest 

destrukcyjna - w rzeczywistości może być raczej zwyczajna i powszechna. Zamiast tego zakłócenie 

pojawia się, gdy innowacyjna firma stosuje technologię, aby realizować inny model biznesowy i 

strategię niż istniejące firmy, być może odkrywając zupełnie nowy rynek, o istnieniu którego istniejące 

firmy nawet nie wiedziały. Na przykład komputery osobiste korzystające z gotowych, niedrogich 



procesorów i technologii zrewolucjonizowały rynek komputerów mainframe i minikomputerów. 

Przełomowe technologie mogą mieć wpływ na wszystkie osiem elementów modelu biznesowego 

zidentyfikowane wcześniej, od propozycji wartości biznesowej po model przychodów, możliwości 

rynkowe, otoczenie konkurencyjne, przewagę konkurencyjną, strategię rynkową, rozwój organizacyjny 

i zarządzanie. Krótko mówiąc, jest to zupełnie nowy świat, który często dezorientuje i zaskakuje 

odnoszące sukcesy firmy, które ignorują, odrzucają i / lub kpią z pierwszych przełomowych produktów. 

Na przykład przedsiębiorcy, którzy wprowadzili osobiste komputery, zidentyfikowali cały nowy rynek 

klientów, który został zignorowany przez duże firmy komputerowe, wraz z nowymi punktami 

cenowymi, czynnikami konkurencyjności i strategią rynkową, wykorzystując nowe zespoły 

organizacyjne, kierownicze i pracowników o różnych umiejętnościach. Wiele istniejących firm nie 

mogło konkurować i zostało rozwiązanych. Podobną dynamikę można znaleźć w komunikacji 

(zakłócanej przez e-mail), przechowywaniu danych, muzyce, fotografii, publikacjach i transporcie. W 

2016 roku firmy takie jak Uber i Airbnb zaczynają mieć znaczący wpływ na branżę taksówkarską i 

hotelarską. Nie wszystkie technologie są uciążliwe. W rzeczywistości większość firm odnoszących 

sukcesy wykorzystuje technologię, aby utrzymać swój model biznesowy, strukturę branży, procesy i 

strategie. Takie wykorzystanie technologii określa się mianem technologii podtrzymującej, ponieważ 

pomaga firmom radzić sobie z presją konkurencji i ulepszać ich produkty, a także oferować klientom 

tańsze, wydajniejsze lub unikalne produkty. Ale można użyć tej samej technologii przez innowacyjnych 

przedsiębiorców (przełomowych) w celu zniszczenia istniejących modeli biznesowych. Oto jak to działa. 

Firmy odnoszące sukcesy wykorzystują dostępną technologię do stopniowego ulepszania swoich 

produktów, koncentrując się na kliencie poprzez poprawę jakości, ceny i obsługi. Obecne i dominujące 

firmy starają się utrzymać status quo  przemysłu i ich firm. Na pierwszym przełomowym etapie 

podmioty zakłócające, często finansowane z nowych źródeł finansowania, wprowadzają nowe 

produkty, które są tańsze, mniej wydajne i gorszej jakości. Pierwsze komputery osobiste 

wykorzystywały stosunkowo prostą technologię w porównaniu z komputerami typu mainframe z lat 

70. Te wczesne produkty znajdują jednak niszę na rynku, której operatorzy nie obsługują lub której nie 

są świadomi. Na drugim etapie firmy rewolucjonistyczne ulepszają swoje produkty w szybkim tempie, 

wykorzystując nowsze technologie w szybszym tempie niż firmy zasiedziałe, poszerzając swój niszowy 

rynek i ostatecznie przyciągając większą bazę klientów z rynku operatorów zasiedziałych. Kiedy edytory 

tekstu, a ostatecznie Microsoft Office, zostały połączone z mocniejszym komputerem z lat 80., 

przyciągnęły nowy rynek menedżerów i specjalistów, który nie był obsługiwany przez dominujących 

operatorów. W tamtym czasie koncepcja była zupełnie nowa. Odnoszący sukcesy urzędnicy nigdy nie 

myśleli, że specjaliści biznesowi, nie mówiąc już o osobach pracujących w domu, chcieliby mieć 

komputer przy biurku do tworzenia dokumentów, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji 

slajdów. Osoby i firmy, które opracowały komputery osobiste, były osobami z zewnątrz w branży 

komputerów mainframe. Byli przeszkodami. Mieli wizję. W trzecim etapie nowe produkty i model 

biznesowy stają się wystarczająco dobre, a nawet lepsze od produktów oferowanych przez operatorów 

zasiedziałych. Na czwartym etapie firmy zasiedziałe tracą udział w rynku i albo kończą działalność, albo 

są konsolidowane w inne odnoszące większe sukcesy firmy, które obsługują znacznie bardziej 

ograniczoną bazę klientów. Niektórzy operatorzy mogą przetrwać, znajdując nowych klientów dla 

swojego istniejącego produktu, przyjmując niektóre z nowszych produktów i modeli biznesowych w 

oddzielnych oddziałach swoich firm lub przenosząc się na inne, często pobliskie rynki. Na przykład 

komputery mainframe są nadal produkowane przez IBM, ale są jednymi z nielicznych, które przeżyły. 

Przetrwali, utrzymując innowacje na ich tradycyjnym rynku obliczeń wielkoskalowych dla firm z listy 

Fortune 500, przechodząc do usług obliczeniowych, centrów danych, oprogramowania dla 

przedsiębiorstw, a ostatnio do przetwarzania w chmurze, analityki biznesowej, eksploracji danych i 

uczenia maszynowego. Jeśli chodzi o branżę komputerów osobistych, obecnie zakłócają ją smartfony i 

tablety, stworzone przez osoby z zewnątrz, które odegrały niewielką rolę w świecie komputerów 



osobistych i które zidentyfikowały ogromne rynki konsumenckie, o których istnieniu dotychczasowi 

producenci komputerów osobistych nie zdawali sobie sprawy. Na razie mają wizję, ale muszą zmierzyć 

się z nowymi cyfrowymi rewolucjami, które nadejdą. Dlaczego istniejące firmy nie zdają sobie sprawy 

z nadchodzących zmian i nie podejmują kroków, aby bezpośrednio konkurować z tymi, którzy 

wprowadzają zmiany? Odnoszący sukcesy operatorzy mają zwykle ogromne rezerwy kapitałowe, 

dogłębną technologię i umiejętności intelektualne oraz dostęp do prestiżowych firm doradczych w 

zakresie zarządzania. Dlaczego firma Kodak nie zauważyła przejścia na fotografię cyfrową? Dlaczego 

Canon nie postrzegał aparatu w smartfonie jako potężnego konkurenta dla aparatów cyfrowych? 

Dlaczego firmy nie zakłócają swoich własnych modeli biznesowych? Odpowiedzi są złożone. Obecni 

technolodzy i specjaliści mogą zostać przeszkoleni w zakresie niezdolności do pracy, posiadając 

umiejętności nieodpowiednie dla obecnego środowiska. Akcjonariusze oczekują zwrotu z inwestycji, a 

nie zniszczenia historycznych i cenionych dochodowych produktów firmy. Istniejąca baza klientów 

oczekuje ciągłego doskonalenia istniejących produktów - nie zakłóceń w biznesie, ale zwykłego 

działania. Te potężne praktyki, z których wszystkie mają sens biznesowy, uniemożliwiają obecnym 

firmom sprostanie wyzwaniom związanym z zakłóceniami modelu biznesowego. W tej chwili nie jest 

jasne, czy dwie najbardziej innowacyjne firmy w obecnym środowisku handlu elektronicznego, Apple i 

Google, okażą się inne niż poprzedni operatorzy. 

KLUCZOWE IDEE 

Zidentyfikuj kluczowe elementy modeli biznesowych e-commerce. Udany model biznesowy skutecznie 

uwzględnia osiem kluczowych elementów: 

• Propozycja wartości - jak produkt lub usługa firmy spełnia potrzeby klientów. Typowe propozycje 

wartości w handlu elektronicznym obejmują personalizację, dostosowywanie, wygodę i redukcję 

produktu koszty wyszukiwania i ceny dostawy. 

• Model przychodów - w jaki sposób firma planuje zarabiać na swojej działalności. Główne modele 

przychodów z handlu elektronicznego obejmują model reklamowy, model subskrypcji, model opłat 

transakcyjnych, model sprzedaży i model afiliacyjny. 

• Szansa rynkowa - potencjał dochodu w ramach planowanej przestrzeni rynkowej firmy. 

• Otoczenie konkurencyjne - bezpośredni i pośredni konkurenci prowadzący interesy na tej samej 

przestrzeni rynkowej, w tym ich liczba i poziom zysków. 

• Przewaga konkurencyjna - czynniki, które odróżniają firmę od konkurencji, umożliwiając jej 

dostarczenie doskonałego produktu po niższych kosztach. 

• Strategia rynkowa - plan opracowywany przez firmę, który określa, w jaki sposób wejdzie na rynek i 

przyciągnie klientów. 

• Rozwój organizacyjny - proces definiowania wszystkich funkcji w przedsiębiorstwie i umiejętności 

niezbędnych do wykonywania każdej pracy, a także proces rekrutacji i zatrudniania silnych 

pracowników. 

• Zespół zarządzający - grupa osób zaangażowanych do kierowania wzrostem i ekspansją firmy. 

• Opisz główne modele biznesowe B2C. 

Na arenie e-commerce B2C stosowanych jest wiele różnych modeli biznesowych. Główne modele 

obejmują: 



• Portal - oferuje potężne narzędzia wyszukiwania oraz zintegrowany pakiet treści i usług; zazwyczaj 

wykorzystuje model łącznych subskrypcji / przychodów z reklam / opłat transakcyjnych; może być 

ogólny lub specjalistyczny (wortal). 

• Wersja online sprzedawcy tradycyjnego sklepu internetowego; obejmuje sprzedawców wirtualnych 

(tylko w sklepie detalicznym online), sprzedawców internetowych typu „cegły i kliknięcia” (kanał 

dystrybucji online dla firmy, która ma również sklepy stacjonarne), sprzedawców katalogowych (wersja 

online katalogu direct mail) oraz producentów sprzedających bezpośrednio konsumentowi. 

• Dostawcy treści i firmy rozrywkowe, które dostarczają treści cyfrowe; zazwyczaj wykorzystuje model 

przychodów z reklam, subskrypcji lub opłat za polecenie partnera. 

• Broker transakcyjny - przetwarza transakcje sprzedaży online; zazwyczaj wykorzystuje model 

przychodów z opłat transakcyjnych. 

• Twórca rynku - wykorzystuje technologię internetową do tworzenia rynków, które łączą kupujących 

i sprzedających; zazwyczaj wykorzystuje model przychodów z opłat transakcyjnych. 

• Dostawca usług oferuje usługi online. 

• Dostawca społeczności - zapewnia społeczność online osób o podobnych poglądach do tworzenia 

sieci i wymiany informacji; przychody są generowane przez reklamy, opłaty za polecenie i subskrypcje. 

•  Opisz główne modele biznesowe B2B. 

Do głównych modeli biznesowych stosowanych do tej pory na arenie B2B należą: 

• E-dystrybutor dostarcza produkty bezpośrednio do poszczególnych firm. 

• Pojedyncze firmy zajmujące się e-zamówieniami tworzą rynki cyfrowe dla tysięcy sprzedawców i 

kupujących. 

• Niezależny od giełdy rynek cyfrowy dla bezpośrednich danych wejściowych, zwykle dla pionowej 

grupy przemysłowej. 

• Pionowy rynek cyfrowy należący do konsorcjum branżowego. 

• Prywatna sieć przemysłowa - prywatna sieć przemysłowa, która koordynuje łańcuchy dostaw z 

ograniczoną liczbą partnerów. 

•  Zrozum kluczowe koncepcje biznesowe i strategie mające zastosowanie do handlu elektronicznego. 

Handel elektroniczny miał duży wpływ na otoczenie biznesowe w ostatniej dekadzie i wpłynął na: 

• Struktura branżowa - charakter graczy w branży i ich względna siła przetargowa poprzez zmianę 

podstaw konkurencji między rywalami, barier wejścia, groźby nowych produktów zastępczych, siły 

dostawców i siły przetargowej nabywców. 

• Branżowe łańcuchy wartości - zestaw działań wykonywanych w branży przez dostawców, 

producentów, przewoźników, dystrybutorów i detalistów, które przekształcają surowe materiały 

wejściowe w produkty i usługi końcowe poprzez redukcję kosztów informacji i innych kosztów 

transakcyjnych. 

• Firmowe łańcuchy wartości - zestaw działań wykonywanych w ramach pojedynczej firmy w celu 

wytworzenia produktów końcowych z surowców poprzez zwiększenie wydajności operacyjnej. 



• Strategia biznesowa - zestaw planów osiągnięcia najwyższych długoterminowych zwrotów z kapitału 

zainwestowanego w firmę poprzez oferowanie unikalnych sposobów różnicowania produktów, 

uzyskiwania przewagi kosztowej, konkurowania globalnie lub konkurowania na wąskim rynku lub 

segmencie produktów 

Internet: połączona sieć tysięcy sieci i milionów komputerów łączących firmy, instytucje edukacyjne, 

agencje rządowe i osoby fizyczne. 

Web: jedna z najpopularniejszych usług internetowych, zapewniająca dostęp do miliardów, a może 

bilionów stron internetowych. 

Omówimy dzisiejszą i przyszłą platformę internetową, internetową i mobilną, sposób ich ewolucji, 

sposób działania oraz sposób, w jaki ich obecna i przyszła infrastruktura zapewnia nowe możliwości 

biznesowe. Pierwszy przypadek ilustruje, jak ważne jest zrozumienie, jak działa Internet i powiązane 

technologie oraz świadomość nowości. Internet i technologia, na której się on opiera, nie są zjawiskami 

statycznymi, lecz zmieniają się w czasie. Komputery połączyły się z usługami telefonii komórkowej; 

Szerokopasmowy dostęp w domu i szerokopasmowy bezprzewodowy dostęp do Internetu za 

pośrednictwem smartfonów, tabletów i laptopów szybko się rozwijają; samodzielne publikowanie za 

pośrednictwem sieci społecznościowych i blogowanie angażuje obecnie miliony użytkowników 

Internetu; a technologie oprogramowania, takie jak przetwarzanie w chmurze i aplikacje na smartfony, 

rewolucjonizują sposób, w jaki firmy korzystają z Internetu. Wybiegając w przyszłość za kilka lat, 

strategie biznesowe przyszłości będą wymagały dokładnego zrozumienia tych technologii i nowych, 

takich jak różne rodzaje technologii do noszenia, takich jak Apple Watch profilowany w etui 

otwierającym, Internet przedmiotów, „smart / Connected ”(inteligentne domy, inteligentne telewizory 

i połączone samochody), rzeczywistość rozszerzona i wirtualna oraz sztuczna inteligencja w celu 

dostarczania produktów i usług konsumentom. 

INTERNET: TŁO TECHNOLOGII 

Co to internet? Skąd się to wzięło i jak wsparło rozwój sieci? Jakie są najważniejsze zasady działania 

internetu? Ile naprawdę musisz wiedzieć o technologii Internetu? Zajmijmy się najpierw ostatnim 

pytaniem. Odpowiedź brzmi: to zależy od twoich zainteresowań zawodowych. Jeśli jesteś na ścieżce 

kariery marketingowej lub ogólnej ścieżce biznesowej menedżera, to ty  musisz znać podstawy 

technologii internetowej, których nauczysz się . Jeśli jesteś na technicznej ścieżce kariery i masz 

nadzieję zostać projektantem stron internetowych lub rozpocząć karierę techniczną w dziedzinie 

infrastruktury internetowej dla firm, musisz zacząć od tych podstaw, a następnie tworzyć na ich 

podstawie. Musisz także wiedzieć o biznesowej stronie handlu elektronicznego. Jak zauważono, 

Internet to połączona ze sobą sieć tysięcy sieci i milionów komputerów (czasami nazywanych 

komputerami-hostami lub po prostu hostami), łącząca firmy, instytucje edukacyjne, agencje rządowe 

i osoby fizyczne. Internet zapewnia około 3,3 miliarda ludzi na całym świecie  usługi takie jak poczta e-

mail, aplikacje, grupy dyskusyjne, zakupy, badania, komunikatory, muzyka, filmy i wiadomości. Żadna 

organizacja nie kontroluje Internetu ani sposobu jego funkcjonowania, ani nie należy do nikogo, a 

mimo to zapewniła infrastrukturę do transformacji w handlu, badaniach naukowych i kulturze. Słowo 

Internet pochodzi od słowa intersieć, czyli połączenia dwóch lub więcej sieci komputerowych. Sieć jest 

jedną z najpopularniejszych usług internetowych, zapewniającą dostęp do miliardów, a może bilionów 

stron internetowych, które są dokumentami utworzonymi w języku programowania zwanym HTML, 

który może zawierać tekst, grafikę, dźwięk, wideo i inne obiekty, a także jako „hiperłącza”, które 

umożliwiają użytkownikom łatwe przechodzenie z jednej strony na drugą. Strony internetowe są 

obsługiwane za pomocą oprogramowania przeglądarki internetowej. 

EWOLUCJA INTERNETU: 1961 - TERAŹNIEJSZOŚĆ 



Chociaż dziennikarze zręcznie mówią o czasie „Internetu” - sugerując szybki, niemal natychmiastowy 

mechanizm globalnych zmian na całym świecie - w rzeczywistości dzisiejszy Internet rozpoczął się około 

55 lat temu i od tego czasu powoli ewoluuje. Historię Internetu można podzielić na trzy fazy. Podczas 

fazy innowacji, od 1961 do 1974, podstawowe elementy składowe sprzętu do przełączania pakietów 

w Internecie, protokołu komunikacyjnego zwanego TCP / IP oraz przetwarzania typu klient / serwer - 

zostały opracowane i następnie wdrożone w rzeczywistym sprzęcie i oprogramowaniu. Pierwotnym 

celem Internetu było połączenie dużych komputerów typu mainframe w różnych kampusach uczelni. 

Ten rodzaj komunikacji jeden do jednego między kampusami był wcześniej możliwy tylko za 

pośrednictwem systemu telefonicznego lub sieci prywatnych należących do dużych producentów 

komputerów. Podczas fazy instytucjonalizacji, od 1975 do 1995 r., Duże instytucje, takie jak 

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) i National Science Foundation (NSF), zapewniały 

finansowanie i legitymizację raczkującego Internetu. Kiedyś koncepcje  internetu zostały udowodnione 

w kilku wspieranych przez rząd projektach demonstracyjnych, Departament Obrony przekazał 1 milion 

dolarów na dalszy rozwój ich w solidny wojskowy system łączności. Wysiłek ten stworzył coś, co 

wówczas nazwano ARPANET (Sieć Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych). W 1986 roku NSF 

przejęło odpowiedzialność za rozwój cywilnego Internetu (wówczas zwanego NSFNET) i rozpoczęło 10-

letni program rozbudowy o wartości 200 milionów dolarów. Podczas fazy komercjalizacji, od 1995 r. 

Do chwili obecnej, rząd USA zachęcał prywatne korporacje do przejęcia i rozszerzenia sieci szkieletowej 

Internetu, a także usług lokalnych, poza instalacje wojskowe i kampusy uniwersyteckie, do reszty 

populacji na całym świecie. 

INTERNET : FAZA INNOWACJI 1961 - 1974 

1961: Leonard Kleinrock (MIT) publikuje artykuł na temat sieci z „przełączaniem pakietów” : Narodziła 

się koncepcja przełączania pakietów. 

1962: J.C.R. Licklider (MIT) pisze notatkę wzywającą do „Międzygalaktycznej sieci komputerowej” : 

Rodzi się wizja globalnej sieci komputerowej. 

1969: BBN Technologies przyznaje ARPA kontrakt na budowę ARPANET  : Koncepcja sieci z komutacją 

pakietów zbliża się do rzeczywistości fizycznej. 

1969: Pierwsza wiadomość z komutacją pakietów zostaje wysłana przez ARPANET z UCLA do Stanford 

: Sprzęt komunikacyjny stanowiący podstawę Internetu jest wdrażany po raz pierwszy. Pierwotny 

ARPANET składał się z czterech routerów (zwanych wówczas Interface Message Processors (IMP)) na 

UCLA, Stanford, UCSB i University of Utah. 

1972: E-mail został wymyślony przez Raya Tomlinsona z BBN. Larry Roberts pisze pierwszy program 

narzędziowy do obsługi poczty elektronicznej, który umożliwia wyświetlanie, przekazywanie i 

odpowiadanie na wiadomości e-mail  : Narodziny pierwszej „zabójczej aplikacji” w Internecie. 

1973: Bob Metcalfe (Xerox PARC Labs) wynajduje Ethernet i sieci lokalne : Wynaleziono przetwarzanie 

typu klient / serwer. Ethernet pozwolił na rozwój sieci lokalnych i klienta / serwera i obliczenia, w 

których tysiące w pełni funkcjonalnych komputerów stacjonarnych można podłączyć do sieci o 

niewielkiej odległości (<1000 metrów) w celu udostępniania plików, uruchamiania aplikacji i wysyłania 

wiadomości. 

1974: „Otwarta architektura” sieci i koncepcje TCP / IP są przedstawione w artykule Vinta Cerfa 

(Stanford) i Boba Kahna (BBN): Wynalazek TCP / IP. Powstają koncepcyjne podstawy dla jednego 

wspólnego protokołu komunikacyjnego, który mógłby potencjalnie łączyć dowolne z tysięcy różnych 

sieci lokalnych i komputerów, oraz wspólny schemat adresowania dla wszystkich komputerów 



podłączonych do sieci. Wcześniej komputery mogły się komunikować tylko wtedy, gdy miały wspólną, 

zastrzeżoną architekturę sieci. Dzięki TCP / IP komputery i sieci mogą współpracować niezależnie od 

ich lokalnych systemów operacyjnych lub protokołów sieciowych 

INTERNET: FAZA INSTYTUCJONALIZACJI 1975 – 1995 

W 1977 Lawrence Landweber wyobraża sobie CSNET (Computer Science Network): CSNET to 

pionierska sieć dla amerykańskich uniwersytetów i grupy zajmujące się komputerowymi badaniami 

przemysłowymi, które nie mogły połączyć się bezpośrednio z ARPANET i były kamieniem milowym na 

drodze do rozwoju globalnego Internetu. 

1980: TCP / IP zostaje oficjalnie przyjęty jako standard DoD 

protokół komunikacyjny: Największa pojedyncza organizacja komputerowa na świecie przyjmuje 

protokół TCP / IP i technologię sieci z przełączaniem pakietów. 

1980: Wynalezienie komputerów osobistych. : Wynaleziono komputery osobiste Altair, Apple i IBM. Te 

komputery stają się fundamentem dzisiejszego Internetu, umożliwiając milionom ludzi dostęp do niego 

i sieci. 

1984: Apple Computer wypuszcza program HyperCard jako część systemu operacyjnego z graficznym 

interfejsem użytkownika o nazwie Macintosh: Koncepcja „połączonych hiperłączami” dokumentów i 

zapisów, które pozwalają użytkownikowi przeskoczyć z jednej strony lub rekordu na inną, została 

wprowadzona na rynek. 

1984: Wprowadzenie systemu nazw domen (DNS): DNS zapewnia przyjazny dla użytkownika system 

tłumaczenia adresów IP na słowa zrozumiałe dla ludzi. 

1989: Tim Berners-Lee z CERN w Szwajcarii proponuje ogólnoświatową sieć dokumentów 

zawierających hiperłącza w oparciu o wspólny język znaczników zwany HTML-HyperText Markup 

Language: rodzi się koncepcja usługi internetowej o nazwie World Wide Web, opartej na stronach 

HTML. Sieć WWW byłaby zbudowana ze „stron” utworzonych we wspólnym języku znaczników z 

„hiperłączami”, które umożliwiałyby łatwy dostęp między stronami. 

1990: NSF planuje i przejmuje odpowiedzialność za cywilną sieć szkieletową Internetu i tworzy NSFNET. 

ARPANET zostaje wycofany z użytku: Koncepcja „cywilnego” Internetu otwartego dla wszystkich jest 

realizowana z pozamilitarnego finansowania przez NSF. 

1993: Pierwsza graficzna przeglądarka internetowa o nazwie Mosaic została wynaleziona przez Marca 

Andreessena i innych w National Center for Supercomputing Applications na University of Illinois: 

Mosaic bardzo ułatwia zwykłym użytkownikom łączenie się z dokumentami HTML w dowolnym miejscu 

w sieci. Rozpoczyna się sieć internetowa z obsługą przeglądarki. 

1994: Andreessen i Jim Clark tworzą Netscape Corporation: Dostępna jest pierwsza komercyjna 

przeglądarka internetowa - Netscape -. 

1994: Pierwsze banery reklamowe pojawiają się na Hotwired.com w październiku 1994: Początek e-

commerce. 

INTERNET: FAZA KOMERCJALIZACJI 1995 - OBECNA 

1995: NSF prywatyzuje sieć szkieletową, a operatorzy komercyjni przejmują działalność sieci 

szkieletowej: rodzi się w pełni komercyjny cywilny Internet. Główne sieci dalekiego zasięgu, takie jak 



AT&T, Sprint, GTE, UUNet i MCI aby przejąć obsługę kręgosłupa. Network Solutions (firma prywatna) 

ma monopol na przydzielanie adresów internetowych. 

1995: Jeff Bezos zakłada Amazon; Pierre Omidyar tworzy portal AuctionWeb (eBay): Handel 

elektroniczny zaczyna się na dobre od sklepów internetowych i aukcje. 

1998: Rząd federalny USA zachęca do założenia Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN). Zarządzanie nazwami domen i adresami przechodzi na prywatną międzynarodową 

organizację non-profit. 

1999: Zostaje otwarty pierwszy bank oferujący wyłącznie usługi internetowe, First Internet Bank of 

Indiana: działalność w Internecie obejmuje tradycyjne usługi. 

2003: Szybka sieć Internet2 Abilene zostaje zaktualizowana do 10 Gb / s: ważny kamień milowy w 

kierunku rozwoju ultraszybkiej sieci transkontynentalnej są osiągane kilka razy szybciej niż istniejący 

szkielet. 

2005: NSF proponuje inicjatywę Global Environment for Network Innovations (GENI) w celu 

opracowania nowej podstawowej funkcjonalności dla Internetu: Uznanie, że przyszłe potrzeby w 

zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności Internetu mogą wymagać gruntownego przemyślenia 

istniejącej technologii internetowej. 

2006: Komisja ds. Handlu, Nauki i Transportu Senatu USA organizuje przesłuchania na temat 

„Neutralności sieci”: debata nabiera tempa w związku z różnicami cenowymi opartymi na 

wykorzystaniu, które stawia właścicieli sieci szkieletowej przed dostawcami treści i usług online oraz 

producentami urządzeń. 

2007: Wprowadzenie Apple iPhone: Wprowadzenie iPhone'a to początek rozwoju opłacalnej platformy 

mobilnej, która ostatecznie zmieni sposób interakcji ludzi z Internetem. 

2008: Stowarzyszenie Internet Society (ISOC) określa zaufanie i tożsamość jako główny element 

projektu dla każdej warstwy Internetu i podejmuje inicjatywę w celu rozwiązania tych problemów: 

wiodąca grupa ds. Polityki internetowej uznaje, że obecny Internet jest zagrożony naruszeniami 

bezpieczeństwa i zaufania które są wbudowane w istniejącą sieć. 

2008: Internetowe „przetwarzanie w chmurze” staje się branżą wartą miliardy dolarów: pojemność 

Internetu jest wystarczająca do obsługi zasobów obliczeniowych na żądanie (przetwarzanie i 

przechowywanie), a także aplikacji oprogramowania dla dużych korporacji i osób prywatnych. 

2009: Smartfony z dostępem do Internetu stają się główną nową platformą dostępu do sieci: smartfony 

zwiększają zasięg i zasięg Internetu, aby lepiej realizować obietnicę internetu w dowolnym miejscu, 

zawsze i wszędzie. 

2009: Uchwalenie pakietu stymulacyjnego dla łączy szerokopasmowych i ustawy o poprawie danych 

szerokopasmowych: Prezydent Obama podpisuje pakiet stymulacyjny zawierający 7,2 mld USD na 

rozszerzenie dostępu szerokopasmowego w Stanach Zjednoczonych. 

2011: ICANN rozszerza system nazw domen: ICANN zgadza się na rozszerzenie ogólnych nazw domen 

najwyższego poziomu z około 300 do potencjalnie tysięcy przy użyciu dowolnego słowa w dowolnym 

języku. 

2012: Światowy dzień wprowadzenia protokołu IPv6: od 6 czerwca 2012 r. Główni dostawcy usług 

internetowych (ISP), producenci sprzętu do sieci domowych oraz firmy internetowe zaczynają na stałe 

włączać protokół IPv6 dla swoich produktów i usług. 



2013: Internet rzeczy (IoT) zaczyna stawać się rzeczywistością: technologia internetowa 

rozprzestrzenia się poza komputer i urządzenie mobilne na wszystko, co może być wyposażone w 

czujniki, co prowadzi do przewidywań, że do 100–200 miliardów jednoznacznie identyfikowalnych 

obiektów zostanie podłączonych Internet do 2020 roku. 

2014: Apple wprowadza Apple Pay i Apple Watch: Apple Pay prawdopodobnie stanie się pierwszym 

szeroko stosowanym systemem płatności mobilnych; Apple Watch może zapoczątkować nową erę 

technologii połączonej z Internetem do noszenia i jest kolejnym zwiastunem Internetu rzeczy. 

2015: Federalna Komisja Łączności przyjmuje przepisy nakazujące neutralność sieci: dostawcy usług 

internetowych są zobowiązani do równego traktowania wszystkich danych w Internecie i nie mogą 

dyskryminować ani naliczać różnic w zależności od użytkownika, treści, witryny, platformy, aplikacji, 

rodzaju sprzętu lub trybu Komunikacja. 

2016: FCC proponuje zasady „otwartego dekodera”; przepisy dotyczące neutralności sieci 

podtrzymane przez Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych: FCC nadal promuje koncepcję otwartego 

Internetu, pomimo ciągłego sprzeciwu ze strony branży telekomunikacyjnej. 

INTERNET: KLUCZOWE POJĘCIA TECHNOLOGICZNE 

W 1995 roku Federalna Rada ds. Sieci (FNC) przyjęła rezolucję formalnie definiującą termin Internet 

jako sieć wykorzystującą schemat adresowania IP, obsługującą protokół kontroli transmisji (TCP) i 

udostępniającą użytkownikom usługi, podobnie jak system telefoniczny, który udostępnia głos oraz 

usługi danych dostępne dla publiczności. Za tą formalną definicją kryją się trzy niezwykle ważne 

pojęcia, które są podstawą zrozumienia Internetu: przełączanie pakietów, protokół komunikacyjny TCP 

/ IP oraz przetwarzanie w trybie klient / serwer. Chociaż Internet ewoluował i zmieniał się dramatycznie 

w ciągu ostatnich 35 lat, te trzy koncepcje stanowią podstawę dzisiejszego funkcjonowania Internetu i 

są podstawą Internetu przyszłości. 

przełączanie pakietów: metoda dzielenia wiadomości cyfrowych na pakiety, wysyłania pakietów 

różnymi ścieżkami komunikacyjnymi, gdy staną się dostępne, a następnie ponownego składania 

pakietów, gdy dotrą do celu 

pakiety: dyskretne jednostki, na które dzielone są wiadomości cyfrowe w celu transmisji przez Internet 

router: komputer specjalnego przeznaczenia, który łączy sieci komputerowe tworzące Internet i 

kieruje pakiety do ich ostatecznego miejsca docelowego, gdy podróżują po Internecie 

algorytm routingu: program komputerowy zapewniający, że pakiety dotrą do miejsca przeznaczenia 

najlepszą dostępną ścieżką 

Przełączanie pakietów 

Przełączanie pakietów to metoda dzielenia cyfrowych wiadomości na dyskretne jednostki zwane 

pakietami, wysyłania pakietów różnymi ścieżkami komunikacyjnymi, gdy staną się dostępne, a 

następnie ponownego składania pakietów, gdy dotrą do celu. Przed rozwojem komutacji pakietów 

wczesne sieci komputerowe wykorzystywały dzierżawione, dedykowane obwody telefoniczne do 

komunikacji z terminalami i innymi komputerami. W sieciach z komutacją łączy, takich jak system 

telefoniczny, zestawiany jest kompletny obwód typu punkt-punkt, a następnie komunikacja może być 

kontynuowana. Jednak te „dedykowane” techniki przełączania obwodów były kosztowne i 

powodowały marnowanie dostępnej przepustowości - obwód byłby utrzymywany niezależnie od tego, 

czy przesyłane były jakiekolwiek dane. Przez prawie 70% czasu wydzielony obwód głosowy nie jest w 

pełni wykorzystywany z powodu przerw między słowami i opóźnień w składaniu segmentów obwodu, 



z których oba wydłużają czas potrzebny na znalezienie i połączenie obwodów. Potrzebna była lepsza 

technologia. Pierwsza książka na temat przełączania pakietów została napisana przez Leonarda 

Kleinrocka w 1964 roku, a technika ta była dalej rozwijana przez innych w laboratoriach badawczych w 

dziedzinie obronności w Stanach Zjednoczonych i Anglii. W przypadku przełączania pakietów, 

przepustowość sieci może zostać zwiększona 100-krotnie lub więcej. (Przepustowość sieci cyfrowej jest 

mierzona liczbą bitów na sekundę. 2) Wyobraź sobie, że przebieg paliwa w Twoim samochodzie wzrósł 

z 15 mil na galon do 1500 mil na galon - a wszystko to bez zmiany zbyt dużej części samochodu! W 

sieciach z przełączaniem pakietów wiadomości są najpierw dzielone na pakiety. Do każdego pakietu 

dołączane są kody cyfrowe wskazujące adres źródłowy (punkt początkowy) i adres docelowy, a także 

informacje o sekwencjonowaniu i informacje o kontroli błędów pakietu. Zamiast wysyłać je 

bezpośrednio pod adres docelowy, w sieci pakietowej pakiety podróżują z komputera na komputer, aż 

dotrą do miejsca przeznaczenia. Te komputery nazywane są routerami. Router to komputer 

specjalnego przeznaczenia, który łączy różne sieci komputerowe wchodzące w skład Internetu i kieruje 

pakiety do ich ostatecznego miejsca przeznaczenia podczas ich podróży. Aby upewnić się, że pakiety 

podążają najlepszą dostępną ścieżką do miejsca docelowego, routery używają programu 

komputerowego zwanego algorytmem routingu. Przełączanie pakietów nie wymaga wydzielonego 

obwodu, ale może wykorzystywać dowolną wolną pojemność dostępną w dowolnym z kilkuset 

obwodów. Przełączanie pakietów prawie w pełni wykorzystuje prawie wszystkie dostępne linie 

komunikacyjne i przepustowość. Ponadto, jeśli niektóre linie są wyłączone lub zbyt zajęte, pakiety 

mogą być wysyłane dowolną dostępną linią, która ostatecznie prowadzi do punktu docelowego. 

protokół: zbiór zasad i standardów przesyłania danych 

Protokół kontroli transmisji / protokół internetowy (TCP / IP): podstawowy protokół komunikacyjny 

dla Internetu 

TCP: ustanawia połączenia pomiędzy wysyłającymi i odbierającymi komputerami oraz obsługuje 

montaż i ponowny montaż pakietów 

IP: zapewnia schemat adresowania w Internecie i jest odpowiedzialny za dostarczanie pakietów 

Warstwa interfejsu sieciowego: odpowiedzialna za umieszczanie pakietów i odbieranie ich z nośnika 

sieciowego 

Warstwa internetowa: odpowiedzialna za adresowanie, pakowanie i routing wiadomości w Internecie 

Warstwa transportowa: odpowiada za zapewnienie komunikacji z innymi protokołami w ramach 

pakietu TCP / IP 

Warstwa aplikacji: obejmuje protokoły używane do świadczenia usług dla użytkowników lub wymiany 

danych 

Border Gateway Protocol: umożliwia wymianę informacji o trasach między systemami w Internecie 

Protokół kontroli transmisji / protokół internetowy (TCP / IP) 

Podczas gdy przełączanie pakietów było ogromnym postępem  zdolności komunikacyjnych, nie było 

powszechnie uzgodnionej metody dzielenia wiadomości cyfrowych na pakiety, kierowania ich pod 

właściwy adres, a następnie ponownego składania ich w spójną wiadomość. To było jak system do 

produkcji znaczków, ale bez systemu pocztowego (seria urzędów pocztowych i zestaw adresów). 

Odpowiedzią było opracowanie protokołu (zbioru reguł i standardów przesyłania danych) do 

zarządzania formatowaniem, porządkowaniem, kompresją i sprawdzaniem błędów komunikatów, a 

także określania szybkości transmisji i środków, za pomocą których urządzenia w sieci wskaże, że 



przestał wysyłać i / lub odbierać wiadomości. Protokół kontroli transmisji / protokół internetowy (TCP 

/ IP) stał się podstawowym protokołem komunikacyjnym w Internecie. Protokół TCP ustanawia 

połączenia między wysyłającymi i odbierającymi komputerami i zapewnia, że pakiety wysyłane przez 

jeden komputer są odbierane w tej samej kolejności przez drugi, bez brakujących pakietów. IP 

zapewnia schemat adresowania w Internecie i jest odpowiedzialny za faktyczne dostarczanie pakietów. 

Protokół TCP / IP jest podzielony na cztery oddzielne warstwy, przy czym każda warstwa obsługuje inny 

aspekt problemu komunikacyjnego. Warstwa interfejsu sieciowego jest odpowiedzialna za 

umieszczanie pakietów i odbieranie ich z medium sieciowego, którym może być sieć LAN (Ethernet) 

lub Token Ring lub inna technologia sieciowa. TCP / IP jest niezależny od jakiejkolwiek technologii sieci 

lokalnej i może dostosowywać się do zmian na poziomie lokalnym. Warstwa internetowa jest 

odpowiedzialna za adresowanie, pakowanie i routing wiadomości w Internecie. Warstwa transportowa 

jest odpowiedzialna za zapewnienie komunikacji z innymi protokołami (aplikacjami) w ramach zestawu 

protokołów TCP / IP poprzez potwierdzanie i sekwencjonowanie pakietów do iz aplikacji. Warstwa 

aplikacji obejmuje różne protokoły używane do świadczenia usług dla użytkowników lub wymiany 

danych. Jednym z najważniejszych jest Border Gateway Protocol (BGP), który umożliwia wymianę 

informacji o trasach pomiędzy różnymi systemami autonomicznymi w Internecie. BGP używa TCP jako 

protokołu transportowego. Inne ważne protokoły zawarte w warstwie aplikacji to HyperText Transfer 

Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP) i Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), które omówimy 

później. 

Adres internetowy IPv4: adres internetowy wyrażony jako 32-bitowa liczba wyświetlana jako ciąg 

czterech oddzielnych liczb oddzielonych kropkami, na przykład 64.49.254.91 

Adres internetowy IPv6: adres internetowy wyrażony jako 128-bitowa liczba 

Adresy IP 

Schemat adresowania IP odpowiada na pytanie „W jaki sposób miliardy komputerów podłączonych do 

Internetu mogą komunikować się ze sobą?” Odpowiedź jest taka, że każdy komputer podłączony do 

Internetu musi mieć przypisany adres - w przeciwnym razie nie będzie mógł wysyłać ani odbierać 

pakietów TCP. Na przykład, gdy logujesz się do Internetu za pomocą modemu telefonicznego, DSL lub 

kablowego, Twój komputer otrzymuje tymczasowy adres od dostawcy usług internetowych. Większość 

komputerów firmowych i uniwersyteckich podłączonych do sieci lokalnej ma stały adres IP. Obecnie 

używane są dwie wersje protokołu IP: IPv4 i IPv6. Adres internetowy IPv4 to 32-bitowa liczba 

wyświetlana jako seria czterech oddzielnych liczb oddzielonych kropkami, na przykład 64.49.254.91. 

Każda z czterech liczb może wynosić od 0 do 255. Ten schemat adresowania „kropkowany poczwórny” 

obsługuje do około 4 miliardów adresów (od 2 do potęgi 32). W typowej sieci klasy C pierwsze trzy 

zestawy numerów identyfikują sieć (w poprzednim przykładzie 64.49.254 to identyfikator sieci 

lokalnej), a ostatnia liczba (91) identyfikuje określony komputer. Ponieważ wiele dużych domen 

korporacyjnych i rządowych otrzymało miliony adresów IP każda (aby pomieścić ich obecne i przyszłe 

siły robocze), a wszystkie nowe sieci i nowe urządzenia z obsługą Internetu wymagające unikalnych 

adresów IP są dołączone do Internetu, liczba ta dostępnych do przypisania adresów IPv4 znacznie się 

zmniejszyło. W zasadzie wyczerpały się rejestry w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce 

Łacińskiej. IPv6 został utworzony, aby rozwiązać ten problem. Adres internetowy IPv6 ma 128 bitów, 

więc może obsługiwać do 2128 (3,4 × 1038) adresów, znacznie więcej niż IPv4. Według Akamai w 

Stanach Zjednoczonych około 20% ruchu internetowego odbywa się obecnie za pośrednictwem 

protokołu IPv6. Belgia jest liderem na świecie, gdzie ponad 40% ruchu internetowego jest 

konwertowane na IPv6 

 



nazwa domeny: adres IP wyrażony w języku naturalnym 

Domain Name System (DNS): system do wyrażania numerycznych adresów IP w języku naturalnym 

Uniform Resource Locator (URL): adres używany przez przeglądarkę internetową do identyfikacji 

lokalizacji treści w Internecie. 

Nazwy domen, DNS i adresy URL 

Większość ludzi nie pamięta liczb 32-bitowych. Adres IP może być reprezentowany przez konwencję 

języka naturalnego zwaną nazwą domeny. System nazw domenowych (DNS) umożliwia wyrażeniom, 

takim jak Cnet.com, oznaczanie numerycznego adresu IP (numeryczny adres IP cnet. Com to 

216.239.113.101) .3 Uniform Resource Locator (URL), czyli adres używany przez sieć przeglądarka do 

identyfikowania lokalizacji treści w sieci Internet wykorzystuje również nazwę domeny jako część 

adresu URL. Typowy adres URL zawiera protokół używany podczas uzyskiwania dostępu do adresu, a 

następnie jego lokalizację. Na przykład adres URL http://www.azimuth-interactive.com/flash_test 

odnosi się do adresu IP 208.148.84.1 z nazwą domeny „azimuth-interactive.com” i protokołem 

używanym do uzyskania dostępu do adresu HTTP. Zasób o nazwie „flash_test” znajduje się w katalogu 

serwera ścieżka / flash_test. Adres URL może mieć od dwóch do czterech części; na przykład 

imię1.nazwa2.nazwa3.org. 

Domain Name System to hierarchiczna przestrzeń nazw z serwerem głównym na górze. Domeny 

najwyższego poziomu pojawiają się jako następne i określają typ organizacji (np. .Com, .gov, .org itp.) 

Lub lokalizację geograficzną (np. .Uk [Wielka Brytania] lub .ca [Kanada]). Serwery drugiego poziomu 

dla każdej domeny najwyższego poziomu przypisują i rejestrują nazwy domen drugiego poziomu dla 

organizacji i osób, takich jak IBM.com, Microsoft.com i Stanford.edu. Wreszcie domeny trzeciego 

poziomu identyfikują określony komputer lub grupę komputerów w organizacji, np. 

www.finance.nyu.edu. 

 

CZĘŚCI INTERNETOWYCH PUZZLI : NAZWY I ADRESY 

Adresy IP: Każde urządzenie podłączone do Internetu musi mieć unikalny numer adresu zwany 

adresem protokołu internetowego (IP). 

Nazwy domen: system nazw domen umożliwia wyrażeniom takim jak Pearsoned.com (witryna Pearson 

Education) oznaczanie numerycznych lokalizacji adresów IP. 

Serwery DNS: serwery DNS to bazy danych, które śledzą adresy IP i nazwy domen w Internecie. 

Serwery główne: serwery główne to centralne katalogi zawierające listę wszystkich nazw domen 

aktualnie używanych dla określonych domen; na przykład serwer główny .com. Serwery DNS 

konsultują się z serwerami głównymi w celu wyszukania nieznanych nazw domen podczas kierowania 

ruchu. 

przetwarzanie klient / serwer: model przetwarzania, w którym komputery klienckie są połączone w 

sieci razem z jednym lub większą liczbą serwerów 

klient: potężny komputer stacjonarny będący częścią sieci 

serwer: komputer w sieci przeznaczony do wykonywania typowych funkcji, których potrzebują 

komputery klienckie w sieci. 

Komputery typu klient / serwer 

http://www.finance.nyu.edu/


Podczas gdy przełączanie pakietów spowodowało eksplozję dostępnej przepustowości 

komunikacyjnej, a protokół TCP / IP zapewnił zasady i przepisy dotyczące komunikacji, potrzeba było 

rewolucji w informatyce, aby stworzyć dzisiejszy Internet i Internet. Ta rewolucja nazywa się 

przetwarzaniem klient / serwer i bez niej Internet - w całym jej bogactwie - by nie istniał. Przetwarzanie 

klient / serwer to model przetwarzania, w którym komputery klienckie są połączone w sieci z jednym 

lub większą liczbą serwerów, które są komputerami przeznaczonymi do wykonywania typowych 

funkcji, których potrzebują komputery klienckie w sieci, takich jak przechowywanie plików, aplikacje , 

drukowanie i dostęp do Internetu. Komputery klienckie są wystarczająco wydajne, aby wykonywać 

złożone zadania. Serwery to komputery w sieci przeznaczone do wykonywania typowych funkcji, 

których potrzebują komputery klienckie w sieci, takich jak przechowywanie plików, aplikacje, programy 

narzędziowe zapewniające połączenia internetowe i drukarki. Internet jest gigantycznym przykładem 

przetwarzania typu klient / serwer, w którym miliony serwerów WWW zlokalizowanych na całym 

świecie są łatwo dostępne dla milionów komputerów klienckich, również zlokalizowanych na całym 

świecie. Aby docenić możliwości obliczeniowe typu klient / serwer, należy zrozumieć, co je 

poprzedzało. W środowisku komputerów mainframe w latach 60. i 70. moc obliczeniowa była bardzo 

droga i ograniczona. Na przykład największe komercyjne komputery typu mainframe z późnych lat 60. 

miały 128 tys. Pamięci RAM i 10-megabajtowe dyski twarde i zajmowały setki stóp kwadratowych. Moc 

obliczeniowa była niewystarczająca do obsługi grafiki lub koloru w dokumentach tekstowych, nie 

mówiąc już o plikach dźwiękowych, wideo lub dokumentach zawierających hiperłącza. W tym okresie 

obliczenia były całkowicie scentralizowane: cała praca była wykonywana przez jeden komputer typu 

mainframe, a użytkownicy byli podłączani do komputera mainframe za pomocą terminali. Wraz z 

rozwojem komputerów osobistych i sieci lokalnych w późnych latach siedemdziesiątych i wczesnych 

osiemdziesiątych XX wieku przetwarzanie danych typu klient / serwer stało się możliwe. Przetwarzanie 

typu klient / serwer ma wiele zalet w porównaniu ze scentralizowanymi komputerami typu mainframe. 

Na przykład łatwo jest zwiększyć pojemność, dodając serwery i klientów. Ponadto sieci klient / serwer 

są mniej podatne na ataki niż scentralizowane architektury obliczeniowe. Jeśli jeden serwer ulegnie 

awarii, serwery kopii zapasowych lub lustrzane mogą przejąć zapas luzu; jeśli komputer kliencki nie 

działa, reszta sieci nadal działa. Co więcej, obciążenie przetwarzania jest równoważone na wiele 

potężnych, mniejszych komputerów, zamiast koncentrować się w jednym ogromnym komputerze, 

który przetwarza dla wszystkich. Zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt w środowiskach klient / serwer 

można zbudować w prostszy i tańszy sposób. Szacuje się, że w 2016 r. Na całym świecie używanych jest 

około 1,8 miliarda „tradycyjnych” komputerów osobistych. Możliwości komputerów osobistych zostały 

również przeniesione na smartfony i tablety (wszyscy są znacznie „cieńszymi” klientami z nieco 

mniejszą mocą obliczeniową i ograniczoną pamięcią, ale polegają na serwerach internetowych do 

wykonywania swoich zadań). W tym procesie więcej przetwarzania komputerowego będzie 

wykonywane przez serwery centralne. 

NOWY KLIENT: PLATFORMA MOBILNA 

W mieście jest nowy klient. Podstawowym sposobem dostępu do Internetu, zarówno w Stanach 

Zjednoczonych, jak i na całym świecie, są obecnie przenośne smartfony i tablety, a nie tradycyjne 

komputery stacjonarne lub laptopy. Oznacza to, że podstawowa platforma produktów i usług handlu 

elektronicznego również zmienia się w platformę mobilną. Zmiana sprzętu osiągnęła punkt krytyczny. 

Kształt komputerów PC zmienił się z komputerów stacjonarnych na laptopy i tablety, takie jak iPad (i 

ponad 100 innych konkurentów). Tablety są lżejsze, nie wymagają skomplikowanego systemu 

operacyjnego i polegają na chmurze internetowej do przetwarzania i przechowywania. W Stanach 

Zjednoczonych około 155 milionów ludzi korzysta z Internetu za pomocą tabletu. Smartfony to 

przełomowa technologia, która radykalnie zmienia środowisko komputerów osobistych i handlu 

elektronicznego. Smartfony spowodowały poważną zmianę w procesorach komputerowych i 



oprogramowaniu, która zakłóciła podwójny monopol od dawna ustanowiony przez Intela i Microsoft, 

których chipy, systemy operacyjne i aplikacje zaczęły dominować na rynku komputerów PC w 1982 

roku. Niewiele smartfonów używa chipów Intela, które zasilają 90 % komputerów na świecie; tylko 

niewielki odsetek smartfonów korzysta z systemu operacyjnego firmy Microsoft (Windows Mobile). 

Zamiast tego producenci smartfonów albo kupują systemy operacyjne, takie jak Symbian, światowy 

lider, albo tworzą własne, takie jak iPhone iOS firmy Apple, zazwyczaj oparte na platformach Linux i 

Java. Smartfony nie używają energochłonnych dysków twardych, ale zamiast tego używają układów 

pamięci flash o pojemności do 128 gigabajtów, które również wymagają znacznie mniej energii. W 

2016 roku ponad 210 milionów Amerykanów korzysta z telefonów komórkowych w celu uzyskania 

dostępu do Internetu. Platforma mobilna ma poważne konsekwencje dla handlu elektronicznego, 

ponieważ wpływa na to, jak, gdzie i kiedy konsumenci robią i kupują. 

przetwarzanie w chmurze: model przetwarzania, w którym przetwarzanie komputerowe, 

przechowywanie, oprogramowanie i inne usługi są świadczone jako wspólna pula zwirtualizowanych 

zasobów przez Internet. 

chmura publiczna: zewnętrzni dostawcy usług, którzy są właścicielami dużych, skalowalnych centrów 

danych i zarządzają nimi, oferując przetwarzanie, przechowywanie danych i szybki Internet wielu 

klientom, którzy płacą tylko za zasoby, z których korzystają. 

prywatna chmura L zapewnia podobne opcje jak chmura publiczna, ale tylko do pojedynczego najemcy 

chmura hybrydowa: oferuje klientom zarówno chmurę publiczną, jak i prywatną 

MODEL INTERNETOWY „CLOUD COMPUTING”: SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE JAKO USŁUGA 

Przetwarzanie w chmurze to model przetwarzania, w którym przetwarzanie komputerowe, 

przechowywanie, oprogramowanie i inne usługi są świadczone jako wspólna pula zwirtualizowanych 

zasobów przez Internet. Te „chmury” zasobów obliczeniowych mogą być dostępne w razie potrzeby z 

dowolnego podłączonego urządzenia i lokalizacji. 

Amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) definiuje przetwarzanie w chmurze 

jako mające następujące podstawowe cechy: 

• Samoobsługa na żądanie: konsumenci mogą samodzielnie uzyskiwać funkcje obliczeniowe, takie jak 

czas serwera lub pamięć sieciowa, w razie potrzeby. 

• Wszechobecny dostęp do sieci: dostęp do zasobów w chmurze można uzyskać za pomocą 

standardowych urządzeń sieciowych i internetowych, w tym platform mobilnych. 

• Pule zasobów niezależne od lokalizacji: zasoby obliczeniowe są łączone w celu obsługi wielu 

użytkowników, a różne zasoby wirtualne są dynamicznie przydzielane zgodnie z zapotrzebowaniem 

użytkowników. Użytkownik na ogół nie wie, gdzie znajdują się zasoby obliczeniowe. 

• Szybka elastyczność: zasoby obliczeniowe można szybko udostępniać, zwiększać lub zmniejszać, aby 

sprostać zmieniającym się wymaganiom użytkowników. 

• Usługa mierzona: Opłaty za zasoby w chmurze są oparte na ilości faktycznie wykorzystywanych 

zasobów. 

Przetwarzanie w chmurze składa się z trzech podstawowych rodzajów usług: 

• Infrastruktura jako usługa (IaaS): Klienci używają przetwarzania, przechowywania, sieci i innych 

zasobów obliczeniowych od zewnętrznych dostawców zwanych dostawcami usług w chmurze (CSP) do 



obsługi swoich systemów informatycznych. Na przykład Amazon wykorzystał wolne moce produkcyjne 

swojej infrastruktury informatycznej, aby opracować Amazon Web Services (AWS), które oferują 

środowisko chmurowe dla niezliczonych różnych usług infrastruktury IT. 

• Oprogramowanie jako usługa (SaaS): Klienci używają oprogramowania udostępnianego przez 

dostawcę w infrastrukturze chmury dostawcy i dostarczanego jako usługa w sieci. Wiodącymi 

przykładami SaaS są Google Apps, która udostępnia popularne aplikacje biznesowe online, oraz 

Salesforce.com, która zapewnia zarządzanie relacjami z klientami i powiązane usługi oprogramowania 

przez Internet. Oba pobierają od użytkowników roczną opłatę subskrypcyjną, chociaż Google Apps ma 

również zmniejszoną bezpłatną wersję. Użytkownicy uzyskują dostęp do tych aplikacji z przeglądarki 

internetowej, a dane i oprogramowanie są przechowywane na zdalnych serwerach dostawców. 

• Platforma jako usługa (PaaS): Klienci używają infrastruktury i narzędzi programistycznych 

obsługiwanych przez dostawcę CSP do tworzenia własnych aplikacji. Na przykład IBM oferuje Bluemix 

do tworzenia oprogramowania i testowania w infrastrukturze chmury. Innym przykładem jest 

Force.com firmy Salesforce.com, która umożliwia programistom tworzenie aplikacji hostowanych na 

jej serwerach jako usługa. 

Chmura może być prywatna, publiczna lub hybrydowa. Chmura publiczna jest własnością dostawców 

CSP, takich jak Amazon Web Services, IBM, HP i Dell, i jest przez nich utrzymywana. Udostępnia 

stosunkowo bezpieczną niezawodność klasy korporacyjnej przy znacznych oszczędnościach kosztów. 

Ponieważ organizacje korzystające z chmur publicznych nie są właścicielami infrastruktury, nie muszą 

dokonywać dużych inwestycji we własny sprzęt i oprogramowanie. Zamiast tego kupują swoje usługi 

komputerowe od zdalnych dostawców i płacą tylko za ilość mocy obliczeniowej, z której faktycznie 

korzystają (obliczenia użytkowe) lub są rozliczani na podstawie miesięcznej lub rocznej subskrypcji. Do 

opisu takich usług używa się również terminu „obliczenia na żądanie”. W związku z tym chmury 

publiczne są idealnymi środowiskami dla małych i średnich firm, które nie mogą sobie pozwolić na 

pełny rozwój własnej infrastruktury; dla aplikacji wymagających wysokiej wydajności, skalowalności i 

dostępności; do tworzenia i testowania nowych aplikacji; i dla firm, które mają sporadyczne duże 

projekty komputerowe. Firma Gartner szacuje, że wydatki na usługi w chmurze publicznej na całym 

świecie wzrosną w 2016 r. O ponad 15% do 204 mld USD (Gartner, Inc., 2016a). Firmy takie jak Google, 

Apple, Dropbox i inne również oferują chmury publiczne jako usługę konsumencką do przechowywania 

danych, muzyki i zdjęć online. Google Drive, Dropbox i Apple iCloud to wiodące przykłady tego typu 

konsumenckich usług chmurowych. Chmura prywatna zapewnia podobne możliwości jak chmura 

publiczna, ale jest obsługiwana wyłącznie dla korzyści jednego najemcy. Może być zarządzany przez 

organizację lub stronę trzecią i hostowany wewnętrznie lub zewnętrznie. 

Podobnie jak chmury publiczne, chmury prywatne mogą bezproblemowo przydzielać pamięć masową, 

moc obliczeniową lub inne zasoby, aby zapewnić zasoby obliczeniowe w zależności od potrzeb. Firmy, 

które mają rygorystyczne wymagania dotyczące zgodności z przepisami lub wyspecjalizowane 

wymagania licencyjne, które wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa, takie jak usługi finansowe 

lub firmy medyczne, lub które chcą elastycznych zasobów technologii informacyjnej i modelu usług w 

chmurze, zachowując kontrolę nad własną infrastrukturą IT, skłaniają się ku takim chmurom 

prywatnym . Duże firmy najprawdopodobniej przyjmą hybrydowy model przetwarzania w chmurze, w 

którym wykorzystują własną infrastrukturę do swoich najważniejszych podstawowych działań i 

przyjmują chmurę publiczną dla mniej krytycznych systemów lub dla dodatkowej mocy obliczeniowej 

w szczytowych okresach działalności. Przetwarzanie w chmurze będzie stopniowo odsuwać firmy od 

stałej przepustowości infrastruktury w kierunku bardziej elastycznej infrastruktury, której część należy 

do firmy, a część jest wynajmowana od gigantycznych centrów danych należących do dostawców CSP. 

Przetwarzanie w chmurze ma pewne wady. O ile użytkownicy nie zdecydują się na lokalne 



przechowywanie danych, odpowiedzialność za przechowywanie i kontrolę danych spoczywa na 

dostawcy. Niektóre firmy obawiają się zagrożeń bezpieczeństwa związanych z powierzeniem ich 

krytycznych danych i systemów zewnętrznemu dostawcy, który współpracuje również z innymi 

firmami. Firmy oczekują, że ich systemy będą dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i nie chcą 

tracić możliwości biznesowych w przypadku awarii infrastruktury chmury. Niemniej jednak istnieje 

tendencja do przenoszenia większej części przetwarzania i przechowywania danych komputerowych 

do jakiejś formy infrastruktury chmurowej. Przetwarzanie w chmurze ma wiele znaczących implikacji 

dla handlu elektronicznego. W przypadku firm zajmujących się handlem elektronicznym przetwarzanie 

w chmurze radykalnie obniża koszty budowy i obsługi witryn internetowych, ponieważ niezbędna 

infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie mogą być licencjonowane jako usługa od dostawców CSP 

za ułamek kosztów zakupu tych usług jako produktów. Oznacza to, że przy tworzeniu witryn 

internetowych firmy mogą stosować strategie „płać zgodnie z rzeczywistym użyciem” i „płacić w miarę 

rozwoju”. Na przykład, według Amazon, setki tysięcy klientów korzysta z Amazon Web Services. Dla 

osób fizycznych przetwarzanie w chmurze oznacza, że nie potrzebujesz już wydajnego laptopa lub 

komputera stacjonarnego do prowadzenia handlu elektronicznego lub innych działań. Zamiast tego 

możesz skorzystać ze znacznie tańszych tabletów lub smartfonów, które kosztują kilkaset dolarów. W 

przypadku korporacji przetwarzanie w chmurze oznacza, że znaczną część kosztów sprzętu i 

oprogramowania (kosztów infrastruktury) można obniżyć, ponieważ firmy mogą uzyskać te usługi 

online za ułamek kosztów posiadania i nie muszą zatrudniać personelu IT do obsługi infrastruktura 

HyperText Transfer Protocol (HTTP): protokół internetowy używany do przesyłania stron 

internetowych 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): protokół internetowy używany do wysyłania poczty na serwer 

Post Office Protocol 3 (POP3): protokół używany przez klienta do pobierania poczty z serwera 

internetowego 

Internet Message Access Protocol (IMAP): bardziej aktualny protokół poczty e-mail, który umożliwia 

użytkownikom wyszukiwanie, porządkowanie i filtrowanie poczty przed pobraniem jej z serwera 

File Transfer Protocol (FTP): jedna z oryginalnych usług internetowych. Część protokołu TCP / IP, która 

umożliwia użytkownikom przesyłanie plików z serwera na komputer kliencki i odwrotnie 

Telnet: program do emulacji terminala działający w protokole TCP / IP Secure Sockets Layer (SSL) / 

Transport Layer Security (TLS); protokoły zabezpieczające komunikację między klientem a serwerem. 

Ping: program, który pozwala sprawdzić połączenie między klientem a serwerem 

Tracert: jedno z kilku narzędzi do śledzenia tras, które umożliwiają śledzenie ścieżki wiadomości 

wysyłanej od klienta do zdalnego komputera w Internecie. 

INNE PROTOKOŁY INTERNETOWE I PROGRAMY NARZĘDZIOWE 

Istnieje wiele innych protokołów internetowych i programów narzędziowych, które zapewniają 

użytkownikom usługi w postaci aplikacji internetowych działających na klientach i serwerach 

internetowych. Te usługi internetowe opierają się na powszechnie akceptowanych protokołach - lub 

standardach - dostępnych dla każdego, kto korzysta z Internetu. Nie należą do żadnej organizacji, ale 

są to usługi, które są rozwijane przez wiele lat i udostępniane wszystkim użytkownikom Internetu. 

HyperText Transfer Protocol (HTTP) to protokół internetowy używany do przesyłania stron 

internetowych (opisany w następnej sekcji). Protokół HTTP został opracowany przez World Wide Web 

Consortium (W3C) i Internet Engineering Task Force (IETF). Protokół HTTP działa w warstwie aplikacji 



protokołu TCP / IP. Sesja HTTP rozpoczyna się, gdy przeglądarka klienta żąda zasobu, takiego jak strona 

WWW, ze zdalnego serwera internetowego. Gdy serwer odpowie, wysyłając żądaną stronę, sesja HTTP 

dla tego obiektu kończy się. Ponieważ strony internetowe mogą zawierać wiele obiektów - grafikę, pliki 

dźwiękowe lub wideo, ramki itd. - każdy obiekt musi być zażądany w oddzielnym komunikacie HTTP. 

Więcej informacji na temat protokołu HTTP można znaleźć w dokumencie RFC 2616, w którym opisano 

szczegółowo standardy protokołu HTTP / 1.1, najczęściej używanej obecnie wersji protokołu HTTP 

(Internet Society, 1999). (RFC to dokument opublikowany przez Internet Society [ISOC] lub jedną z 

innych organizacji zaangażowanych w zarządzanie Internetem określające standardy dla różnych 

technologii internetowych. Dowiesz się więcej o organizacjach zaangażowanych w ustanawianie 

standardów dla Internetu w dalszej części rozdziału.) Zaktualizowana wersja protokołu HTTP, znana 

jako HTTP / 2, została opublikowana jako RFC 7540 w maju 2015 r. (IETF, 2015). Protokół HTTP / 2 

dotyczy wielu protokołów http 1.1 i ma na celu zwiększenie wydajności poprzez wyeliminowanie 

konieczności otwierania wielu połączeń TCP między klientem a serwerem (tzw. Multipleksowanie), 

umożliwiając serwerom przekazywanie zasobów do klienta bez konieczności żądania ich przez klienta 

(tzw. Serwer push), i zmniejszenie rozmiaru nagłówka HTTP (kompresja nagłówka). Protokół HTTP / 2 

będzie również zapewniał korzyści w zakresie bezpieczeństwa, zwiększając wydajność zaszyfrowanych 

danych przesyłanych przez HTTP / 2. Protokół HTTP / 2 jest obsługiwany przez prawie wszystkie 

wiodące przeglądarki internetowe, ale od sierpnia 2016 r. Został przyjęty tylko przez około 10% z 10 

milionów najpopularniejszych witryn, po części ze względu na wyzwania związane z przenoszeniem 

aplikacji z protokołu HTTP przez organizacje do HTTP / 2. Poczta elektroniczna to jedna z najstarszych, 

najważniejszych i najczęściej używanych usług internetowych. Podobnie jak HTTP, różne protokoły 

internetowe używane do obsługi poczty elektronicznej działają w warstwie aplikacji TCP / IP. Simple 

Mail Transfer Protocol (SMTP) to protokół internetowy używany do wysyłania wiadomości e-mail na 

serwer. SMTP to stosunkowo prosty protokół tekstowy, który został opracowany na początku lat 80. 

SMTP obsługuje tylko wysyłanie wiadomości e-mail. Aby pobrać pocztę e-mail z serwera, komputer 

kliencki używa albo Post Office Protocol 3 (POP3), albo Internet Message Access Protocol (IMAP). 

Możesz ustawić POP3 tak, aby pobierał wiadomości e-mail z serwera, a następnie usuwał wiadomości 

z serwera lub zachowywał je na serwerze. IMAP to bardziej aktualny protokół poczty e-mail. IMAP 

umożliwia użytkownikom wyszukiwanie, porządkowanie i filtrowanie poczty przed pobraniem jej z 

serwera. Protokół transferu plików (FTP) jest jedną z oryginalnych usług internetowych. Protokół FTP 

działa w warstwie aplikacji protokołu TCP / IP i umożliwia użytkownikom przesyłanie plików z serwera 

na komputer kliencki i odwrotnie. Pliki mogą być dokumentami, programami lub dużymi plikami baz 

danych. FTP to najszybszy i najwygodniejszy sposób przesyłania plików większych niż 1 megabajt, 

którego niektóre serwery poczty e-mail nie akceptują. Więcej informacji na temat protokołu FTP można 

znaleźć w dokumencie RFC 959. Telnet to protokół sieciowy, który działa również w warstwie aplikacji 

protokołu TCP / IP i służy do zdalnego logowania na innym komputerze. Termin Telnet odnosi się 

również do programu Telnet, który zapewnia część protokołu dla klienta i umożliwia klientowi emulację 

terminala komputerowego typu mainframe. (Standardowe terminale branżowe zdefiniowane w 

czasach komputerów mainframe to VT-52, VT-100 i IBM 3250). Następnie można podłączyć się do 

komputera w Internecie obsługującego usługę Telnet i uruchamiać programy lub pobierać pliki z tego 

komputera. . Telnet był pierwszym programem do „pracy zdalnej”, który umożliwiał użytkownikom 

pracę na komputerze z lokalizacji zdalnej. Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) 

to protokoły, które działają między warstwą transportową i aplikacyjną protokołu TCP / IP oraz 

zapewniają bezpieczną komunikację między klientem a serwerem. SSL / TLS pomaga zabezpieczyć 

komunikację w handlu elektronicznym i płatności za pomocą różnych technik, takich jak szyfrowanie 

wiadomości i podpisy cyfrowe. Packet InterNet Groper (Ping) to program narzędziowy, który umożliwia 

sprawdzenie połączenia między komputerem klienckim a siecią TCP / IP. Ping poinformuje również, ile 

czasu zajmuje odpowiedź serwera, dając pewne wyobrażenie o szybkości serwera i Internetu w tym 



momencie. Ping można uruchomić z wiersza polecenia na komputerze osobistym z systemem 

operacyjnym Windows, wpisując: 

ping <nazwa domeny>. 

Ping może być również używany do spowolnienia lub nawet awarii serwera domeny, wysyłając do 

niego miliony żądań ping. Tracert jest jednym z kilku narzędzi do śledzenia tras, które umożliwiają 

śledzenie ścieżki wiadomości wysyłanej od klienta do zdalnego komputera w Internecie. 

Warstwa podłoża technologii sieciowej: warstwa technologii internetowej, na którą składają się sieci 

i protokoły telekomunikacyjne 

Warstwa usług transportowych i standardów reprezentacji: warstwa architektury internetowej, w 

której znajduje się protokół TCP / IP 

Warstwa aplikacji: warstwa architektury internetowej zawierająca aplikacje klienckie 

Warstwa usług oprogramowania pośredniego: „klej”, który wiąże aplikacje z sieciami 

komunikacyjnymi i obejmuje takie usługi, jak zabezpieczenia, uwierzytelnianie, adresy i repozytoria 

pamięci 

INTERNET DZIŚ 

Szacuje się, że w 2016 r. na świecie  było około 3,3 miliarda użytkowników Internetu, w porównaniu ze 

100 milionami użytkowników pod koniec 1997 r. Chociaż jest to ogromna liczba, nadal stanowi mniej 

niż połowę (około 45%) światowej populacji. Chociaż wzrost liczby użytkowników Internetu spowolnił 

w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej do około 1–2% rocznie na całym świecie, tempo 

wzrostu wynosi około 7%, przy czym obszarami najwyższego wzrostu są Bliski Wschód / Afryka i Azja-

Pacyfik (oba nadal rośnie o ponad 8%). Przewiduje się, że do 2020 r. Na całym świecie będzie ponad 

3,9 miliarda użytkowników Internetu. Można by pomyśleć, że Internet byłby przeciążony tak 

niesamowitym wzrostem; jednakże nie było to prawdą z kilku powodów. Po pierwsze, przetwarzanie 

typu klient / serwer jest wysoce rozszerzalne. Po prostu dodając serwery i klientów, populacja 

użytkowników Internetu może rosnąć w nieskończoność. Po drugie, architektura Internetu jest 

zbudowana z warstw, dzięki czemu każda warstwa może się zmieniać bez zakłócania rozwoju w innych 

warstwach. Na przykład technologia używana do przesyłania wiadomości przez Internet może ulec 

radykalnym zmianom, aby przyspieszyć obsługę bez zakłócania działania aplikacji komputerowych 

działających w Internecie. Internet można postrzegać koncepcyjnie jako mający cztery warstwy: 

podłoża technologii sieciowych, usługi transportowe i standardy reprezentacji, usługi oprogramowania 

pośredniego i aplikacje. Warstwa podłoża technologii sieciowej składa się z sieci telekomunikacyjnych 

i protokołów. Warstwa usług transportowych i standardów reprezentacji zawiera protokół TCP / IP. 

Warstwa Aplikacje zawiera aplikacje klienckie, takie jak Internet, poczta e-mail i odtwarzanie audio lub 

wideo. Warstwa usług oprogramowania pośredniego to klej, który wiąże aplikacje z sieciami 

komunikacyjnymi i obejmuje takie usługi, jak zabezpieczenia, uwierzytelnianie, adresy i repozytoria 

magazynu. Użytkownicy pracują z aplikacjami (takimi jak poczta e-mail) i rzadko dostrzegają 

oprogramowanie pośredniczące działające w tle. Ponieważ wszystkie warstwy używają protokołu TCP 

/ IP i innych wspólnych standardów łączących wszystkie cztery warstwy, możliwe są znaczące zmiany 

w warstwie podłoża technologii sieciowej bez wymuszania zmian w warstwie aplikacji. 

Dostawcy usług internetowych warstwy 1 (dostawcy usług internetowych warstwy 1): posiadają i 

kontrolują główne światłowodowe sieci kablowe o dużym zasięgu, składające się z podstaw internetu. 

szkielet: kabel światłowodowy o dużej przepustowości, który przesyła dane w Internecie 



przepustowość: mierzy, ile danych można przesłać przez medium komunikacyjne w określonym czasie; 

jest zwykle wyrażana w bitach na sekundę (bps), kilobitach na sekundę (Kbps),  megabity na sekundę 

(Mb / s) lub gigabity na sekundę (Gb / s) 

nadmiarowość: wiele zduplikowanych urządzeń i ścieżek w sieci 

SIEĆ SZKIELETOWA INTERNETU 

Początkowo Internet miał jedną sieć szkieletową, ale dzisiejszy Internet składa się z wielu prywatnych 

sieci składających się z szerokopasmowych kabli światłowodowych, które są fizycznie połączone ze 

sobą i przesyłają informacje z jednej sieci prywatnej do drugiej. Te długodystansowe sieci 

światłowodowe są własnością firm zwanych czasami dostawcami usług internetowych warstwy 1 (ISP 

warstwy 1) (czasami nazywanymi również dostawcami tranzytowymi). Dostawcy usług internetowych 

warstwy 1 zawarli umowy „peering” z innymi dostawcami usług internetowych warstwy 1, aby 

umożliwić przepływ ruchu internetowego przez kable i sprzęt drugiej strony bez opłat. Dostawcy usług 

internetowych warstwy 1 zajmują się tylko innymi dostawcami usług internetowych warstwy 1 lub 2 

(opisanymi w następnej sekcji), a nie konsumentami końcowymi. Dla uproszczenia będziemy nazywać 

te sieci szkieletowe pojedynczą „siecią szkieletową”. Szkielet został porównany do gigantycznego 

rurociągu, który transportuje dane na całym świecie w milisekundach. W Stanach Zjednoczonych sieć 

szkieletowa składa się w całości z kabla światłowodowego o przepustowości od 155 Mb / s do 2,5 Gb / 

s. Przepustowość mierzy, ile danych można przesłać przez medium komunikacyjne w ustalonym 

okresie czasu i jest zwykle wyrażana w bitach na sekundę (Bps), kilobitach (tysiące bitów) na sekundę 

(Kbps), megabitach (miliony bitów) na sekundę (Mbps) lub gigabity (miliardy bitów) na sekundę (Gbps). 

Połączenia z innymi kontynentami są realizowane za pomocą połączenia podmorskich kabli 

światłowodowych i łączy satelitarnych. Coraz częściej, zamiast dzierżawić przepustowość od 

dostawców usług internetowych pierwszego poziomu, giganci internetowi, tacy jak Google, Microsoft 

i Facebook, zakładają własne sieci światłowodowe. Na przykład Google ma jeden kabel rozciągający się 

z Kalifornii do Japonii, a drugi łączący Stany Zjednoczone z Brazylią, podczas gdy Facebook i Microsoft 

sprzymierzyły się, by położyć kabel przez Atlantyk, łączący Wirginię z Hiszpanią. Sieć szkieletowa w 

innych krajach jest zwykle obsługiwana przez właścicieli prywatnych i publicznych. Sieć szkieletowa ma 

wbudowaną nadmiarowość, dzięki czemu w przypadku awarii jednej części dane mogą zostać 

przekierowane do innej części sieci szkieletowej. Nadmiarowość odnosi się do wielu zduplikowanych 

urządzeń i ścieżek w sieci. Niedawne badanie fizycznej struktury Internetu w Stanach Zjednoczonych 

stworzyło jedną z pierwszych map istniejącej obecnie sieci światłowodowej dalekiego zasięgu. Mapa 

pokazuje, że nie jest zaskakujące, że na północno-wschodnich i przybrzeżnych obszarach Stanów 

Zjednoczonych istnieją gęste sieci światłowodowe, podczas gdy w regionach Upper Plains i Four 

Corners występuje wyraźny brak infrastruktury. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów 

Zjednoczonych udostępnił mapę, a także dane, na których się ona opiera, badaczom rządowym, 

prywatnym i publicznym, wierząc, że może to zwiększyć odporność Internetu poprzez poprawę wiedzy 

Internet Exchange Point (IXP): hub, w którym sieć szkieletowa przecina się z sieciami lokalnymi i 

regionalnymi i gdzie właściciele sieci szkieletowej łączą się ze sobą. 

PUNKTY WYMIANY INTERNETOWEJ 

W Stanach Zjednoczonych istnieje wiele regionalnych węzłów, w których dostawcy usług 

internetowych warstwy 1 fizycznie łączą się ze sobą i / lub z dostawcami regionalnymi (warstwy 2). 

Dostawcy usług internetowych warstwy 2 wymieniają ruch internetowy zarówno za pośrednictwem 

połączeń peeringowych, jak i kupując tranzyt internetowy, i łączą dostawców usług internetowych 

warstwy 1 z dostawcami usług internetowych warstwy 3, którzy zapewniają dostęp do Internetu 

konsumentom i firmom. Dostawcy usług internetowych warstwy 3 są opisani dokładniej w następnej 



sekcji. Centra te były pierwotnie nazywane punktami dostępu do sieci (NAP) lub giełdami 

metropolitalnymi (MAE), ale obecnie są częściej nazywane punktami wymiany internetowej (IXP). 

Dostawca usług internetowych warstwy 3: firma, która zapewnia najniższy poziom usług w 

wielopoziomowej architekturze Internetu poprzez dzierżawę dostępu do Internetu właścicielom 

domów, małym firmom i niektórym dużym instytucjom. 

wąskopasmowe: tradycyjne połączenie modemowe telefoniczne, obecnie działające z szybkością 56,6 

Kb / s 

szerokopasmowy: odnosi się do dowolnej technologii komunikacyjnej, która umożliwia klientom 

odtwarzanie strumieniowych plików audio i wideo z akceptowalną prędkością. 

Cyfrowa linia abonencka (DSL): zapewnia szybki dostęp za pośrednictwem zwykłych linii 

telefonicznych znajdujących się w domach lub firmach 

FiOS (usługa światłowodowa): forma DSL zapewniająca prędkość do 500 Mb / s 

Internet kablowy: cyfrowy dostęp do Internetu poprzez analogowy kabel wideo dostarczający sygnały 

telewizyjne do domu 

T1: międzynarodowy standard telefoniczny dla komunikacji cyfrowej, który zapewnia gwarantowaną 

przepustowość 1,54 Mb / s 

T3: międzynarodowy standard telefoniczny dla komunikacji cyfrowej, który zapewnia gwarantowaną 

przepustowość 45 Mb / s 

Internet satelitarny: szybki, szerokopasmowy dostęp do Internetu za pośrednictwem satelity 

DOSTAWCY USŁUG INTERNETOWYCH TIER 3 

Firmy, które zapewniają najniższy poziom usług w wielopoziomowej architekturze Internetu, 

dzierżawiąc dostęp do Internetu właścicielom domów, małym firmom i niektórym dużym instytucjom, 

są czasami nazywane dostawcami usług internetowych trzeciego stopnia (ISP). Dostawcy usług 

internetowych warstwy 3 są dostawcami detalicznymi. Zajmują się „ostatnią milą usług” przy 

krawężnikach i biurach handlowych. Dostawcy usług internetowych Tier 3 zazwyczaj łączą się z IXP za 

pomocą szybkich linii telefonicznych lub kablowych (45 Mb / s i więcej). Trzy firmy, Comcast, Verizon i 

Time Warner Cable, wspólnie kontrolują prawie połowę infrastruktury przewodowej „ostatniej mili” w 

Stanach Zjednoczonych. Inni główni dostawcy usług internetowych Tier 3 to AT&T, Charter (który ma 

zamiar piąć się po drabinie wraz z proponowanym zakupem, obecnie oczekującym na federalne 

zatwierdzenie, Time Warner Cable i Bright House Networks), Altice (Optimum Online), Cox, Sprint i 

CenturyLink . Istnieją również tysiące znacznie mniejszych, lokalnych dostawców usług internetowych. 

Jeśli masz dostęp do Internetu w domu lub w małej firmie, prawdopodobnie usługodawca zapewni Ci 

tę usługę. (Należy zauważyć, że wielu dostawców usług internetowych warstwy 3 jest również 

dostawcami usług internetowych warstwy I; te dwie role nie wykluczają się wzajemnie). Firmy 

satelitarne również oferują dostęp do Internetu, zwłaszcza w odległych obszarach, gdzie usługi 

szerokopasmowe nie są dostępne. Istnieją dwa rodzaje usług: wąskopasmowe i szerokopasmowe. 

Usługa wąskopasmowa to tradycyjne połączenie modemowe telefoniczne działające obecnie z 

szybkością 56,6 Kb / s (chociaż rzeczywista przepustowość oscyluje wokół 30 Kb / s ze względu na 

zakłócenia linii, które powodują częste ponowne wysyłanie pakietów). Kiedyś była to 

najpowszechniejsza forma połączenia na świecie, ale w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji w dużej 

mierze została zastąpiona połączeniami szerokopasmowymi. Usługi szerokopasmowe są oparte na 

technologiach DSL (w tym szybkich światłowodach), kablowych, telefonicznych (linie T1 i T3) oraz 



satelitarnych. W kontekście usług internetowych, szerokopasmowe oznacza dowolną technologię 

komunikacyjną, która umożliwia klientom odtwarzanie strumieniowych plików audio i wideo z 

akceptowalną prędkością. W styczniu 2015 roku Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych 

zaktualizowała swoje wzorcowe prędkości szerokopasmowe do 25 Mb / s dla pobierania i 3 Mb / s dla 

wysyłania. Według Akamai, średnia globalna prędkość połączenia w 2016 r. Wynosiła 6,3 Mb / s, a 

globalna średnia szczytowa prędkość połączenia wyniosła 34,7 Mb / s. Stany Zjednoczone zajmują 16 

miejsce ze średnią szybkością połączenia 15,3 Mb / s (Korea Południowa prowadzi, 29,9 Mb / s) i 22. 

ze średnią szczytową szybkością łącza 67,8 Mb / s (prowadzi Singapur, 146,9 Mb / s) (Akamai, 2016c). 

FCC stwierdziła, że 17% wszystkich Amerykanów nie ma dostępu do usługi 25 Mb / s / 3 Mb / s, a 

obszary wiejskie w Ameryce są szczególnie zaniedbane, z czego ponad połowa nie ma takiego dostępu 

(Federal Communication Commission, 2015). W Stanach Zjednoczonych użytkownicy Internetu 

szerokopasmowego przekroczyli liczbę użytkowników dial-up w 2004 r., A w 2016 r. Szacuje się, że 92 

mln gospodarstw domowych z dostępem szerokopasmowym (ponad 75% wszystkich gospodarstw 

domowych). Rzeczywista przepustowość danych będzie zależeć od wielu czynników, w tym szumu na 

linii i liczby abonentów żądających usługi. Prędkości na poziomie usług cytowane są zazwyczaj tylko do 

pobierania treści internetowych; prędkości wysyłania są zwykle niższe, chociaż wielu dostawców usług 

szerokopasmowych ma plany, które oferują taką samą prędkość wysyłania, jak prędkość pobierania. 

Linie T1 i T3 to linie użyteczności publicznej podlegające regulacjom publicznym, które zapewniają 

gwarantowany poziom usług, ale rzeczywista przepustowość innych form usług internetowych nie jest 

gwarantowana. Usługa cyfrowej linii abonenckiej (DSL) to technologia telefoniczna zapewniająca 

szybki dostęp do Internetu za pośrednictwem zwykłych linii telefonicznych w domu lub firmie. Poziomy 

usług zwykle wahają się od około 0,5 do 15 Mb / s. Usługa DSL wymaga, aby klienci mieszkali w 

promieniu dwóch mil (około 4000 metrów) od najbliższej centrali telefonicznej. Aby konkurować z 

firmami kablowymi, firmy telekomunikacyjne oferują teraz również zaawansowaną formę DSL o 

nazwie FiOS (usługa światłowodowa), która zapewnia do 500 Mb / s dla domów i firm. Internet kablowy 

odnosi się do technologii telewizji kablowej, która łączy cyfrowy dostęp z Internetem za pomocą tego 

samego analogowego lub cyfrowego kabla wideo dostarczającego sygnały telewizyjne do domu. 

Internet kablowy jest główną szerokopasmową alternatywą dla usługi DSL, generalnie zapewniającą 

większe prędkości i abonament „triple play”: telefon, telewizja i Internet za jedną miesięczną opłatą. 

Jednak dostępna przepustowość Internetu kablowego jest współdzielona z innymi osobami w 

sąsiedztwie za pomocą tego samego kabla. Gdy wiele osób próbuje jednocześnie uzyskać dostęp do 

Internetu przez kabel, prędkość może spaść, a wydajność ucierpi. Internetowe usługi kablowe mają 

zwykle zakres od 1 Mb / s do 500 Mb / s. Comcast, Time Warner Cable, Charter, Cox i Altice (Optimum 

Online) to jedni z głównych dostawców telewizji kablowej. T1 i T3 to międzynarodowe standardy 

telefoniczne do komunikacji cyfrowej. Łącza T1 oferują gwarantowaną przepustowość 1,54 Mb / s, 

natomiast linie T3 oferują 45 Mb / s. Linie T1 kosztują około 200–300 USD miesięcznie, a linie T3 około 

2500–6000 USD miesięcznie. Są to linie dzierżawione, dedykowane, gwarantowane, odpowiednie dla 

korporacji, agencji rządowych i firm, takich jak dostawcy usług internetowych, którzy wymagają 

gwarantowanych poziomów usług o dużej szybkości. Internet satelitarny jest oferowany przez firmy 

satelitarne, które zapewniają szybki szerokopasmowy dostęp do Internetu głównie do domów i biur 

zlokalizowanych na obszarach wiejskich, gdzie nie jest dostępny dostęp do Internetu DSL lub 

kablowego. Prędkości dostępu i miesięczne koszty są porównywalne z DSL i kablami, ale zazwyczaj 

wymagają wyższej opłaty początkowej za instalację małej (18-calowej) anteny satelitarnej. Szybkość 

wysyłania jest zwykle wolniejsza, zwykle wynosi 1–5 Mb / s. Dostawcy satelitarni zazwyczaj mają 

zasady, które ograniczają całkowitą liczbę megabajtów danych, które pojedyncze konto może pobrać 

w ustalonym okresie, zwykle miesięcznym. Głównymi dostawcami satelitarnymi są Dish, HughesNet i 

Exede. W sierpniu 2016 r. Facebook ogłosił plany wystrzelenia satelity mającego na celu zapewnienie 

łączności z Internetem w niektórych częściach Afryki Subsaharyjskiej, ale plany te zostały wstrzymane, 



gdy rakieta SpaceX, która miała wystrzelić satelitę, eksplodowała podczas testów podczas działań przed 

startem . Prawie wszystkie firmy i agencje rządowe mają szerokopasmowe łącza internetowe. 

Zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowe wzrosło tak szybko, ponieważ znacznie przyspiesza 

proces pobierania stron internetowych oraz dużych plików wideo i audio. Wraz ze wzrostem jakości 

oferty usług internetowych popyt na dostęp szerokopasmowy będzie nadal rósł. 

kampus / sieć korporacyjna (CAN): ogólnie obszar lokalnej sieci działającej w ramach jednej 

organizacji, która dzierżawi dostęp do sieci bezpośrednio od przewoźników regionalnych i krajowych. 

intranet: sieć TCP / IP znajdująca się w ramach jednej organizacji do celów komunikacji i przetwarzania 

informacji 

KAMPUSY / SIECI KORPORACYJNE 

Sieci kampusowe / korporacyjne (CAN) to na ogół sieci lokalne działające w ramach jednej organizacji, 

takiej jak New York University lub Microsoft Corporation. W rzeczywistości większość dużych 

organizacji ma setki takich sieci lokalnych. Organizacje te są na tyle duże, że dzierżawią dostęp do sieci 

bezpośrednio od przewoźników regionalnych i krajowych. Te sieci lokalne zazwyczaj korzystają z sieci 

Ethernet (protokół sieci lokalnej) i mają sieciowe systemy operacyjne, takie jak Windows Server lub 

Linux, które umożliwiają klientom stacjonarnym łączenie się z Internetem za pośrednictwem lokalnego 

serwera internetowego podłączonego do ich sieci kampusowych. Prędkości połączeń w sieciach 

kampusowych mieszczą się w zakresie 10–100 Mb / s do komputera stacjonarnego. 

INTRANETY 

Te same technologie internetowe, które umożliwiają obsługę światowej sieci publicznej, mogą być 

również wykorzystywane przez organizacje prywatne i rządowe jako sieci wewnętrzne. Intranet to sieć 

TCP / IP znajdująca się w ramach jednej organizacji w celu komunikacji i przetwarzania informacji. 

Technologie internetowe są generalnie znacznie tańsze niż sieci firmowe, a ponadto istnieje globalne 

źródło nowych aplikacji, które mogą działać w intranetach. W rzeczywistości wszystkie aplikacje 

dostępne w publicznym Internecie mogą być używane w prywatnych intranetach. Największym 

dostawcą oprogramowania do sieci lokalnych jest firma Microsoft, a następnie system Linux o 

otwartym kodzie źródłowym, z których oba korzystają z protokołu TCP / IP. 

KTO ZARZĄDZA INTERNETEM? 

Miłośnicy i dziennikarze często twierdzą, że internetem nikt nie rządzi i nie można nim rządzić, i że jest 

on z natury ponad prawem. Ci ludzie zapominają, że Internet działa przez prywatne i publiczne obiekty 

telekomunikacyjne, które same podlegają prawu i podlegają takiej samej presji, jak wszyscy operatorzy 

telekomunikacyjni. W rzeczywistości Internet jest powiązany ze złożoną siecią organów 

zarządzających, rządów krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Nie ma jednej 

organizacji zarządzającej, która kontroluje aktywność w Internecie, zamiast tego istnieje szereg 

organizacji, które mają wpływ na system i monitorują jego działanie. Wśród organów zarządzających 

Internetem są: 

• Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), która koordynuje internetowe 

systemy unikatowych identyfikatorów: adresy IP, rejestry parametrów protokołów i systemy domen 

najwyższego poziomu. ICANN powstała w 1998 roku jako organizacja non-profit i zarządza Internet 

Assigned Numbers Authority (IANA), który jest odpowiedzialny za przydzielanie adresów IP. 

• Internet Engineering Task Force (IETF), która jest otwartą międzynarodową społecznością 

operatorów sieci, sprzedawców i badaczy zajmujących się ewolucją architektury Internetu i jego 



działaniem. IETF posiada wiele grup roboczych, zorganizowanych w kilka różnych obszarów, które 

opracowują i promują standardy internetowe, które mają wpływ na sposób korzystania z Internetu i 

zarządzania nim. 

• Internet Research Task Force (IRTF), który koncentruje się na ewolucji Internetu. IRTF posiada wiele 

długoterminowych grup badawczych zajmujących się różnymi tematami, takimi jak protokoły 

internetowe, aplikacje, aplikacje i technologia. 

• Grupa sterująca ds. Inżynierii Internetu (IESG), która jest odpowiedzialna za techniczne zarządzanie 

działaniami IETF i procesem tworzenia standardów internetowych. 

• Rada Architektury Internetu (IAB), która pomaga zdefiniować ogólną architekturę Internetu i 

nadzoruje IETF i IRTF. 

• Stowarzyszenie Internet Society (ISOC), które jest konsorcjum korporacji, agencji rządowych i 

organizacji non-profit, które monitoruje zasady i praktyki internetowe. 

• Forum Zarządzania Internetem (IGF), które jest otwartym forum z udziałem wielu zainteresowanych 

stron, służącym do debaty na tematy związane z zarządzaniem Internetem. 

• Konsorcjum World Wide Web (W3C), które jest w dużej mierze grupą akademicką, która ustala HTML 

i inne standardy programowania w sieci. 

• Grupy Operatorów Sieci Internetowych (NOG), które są nieformalnymi grupami, które składają się z 

ISP, IXP i innych, które omawiają i próbują wpływać na sprawy związane z operacjami i regulacjami 

internetowymi. 

Chociaż żadna z tych organizacji nie ma faktycznej kontroli nad Internetem i jego funkcjonowaniem, 

mogą one wpływać i wpływają na agencje rządowe, głównych właścicieli sieci, dostawców usług 

internetowych, korporacje i twórców oprogramowania, mając na celu utrzymanie możliwie jak 

największej wydajności Internetu. ICANN jest najbliżej zarządzania Internetem i odzwierciedla potężną 

rolę, jaką Departament Handlu Stanów Zjednoczonych odgrywał w przeszłości w zarządzaniu 

Internetem. Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za funkcję IANA od początku istnienia Internetu. 

Jednak po utworzeniu ICANN spodziewano się, że funkcja ta zostanie ostatecznie usunięta spod 

kontroli rządu USA. Jednak w 2006 roku Departament Handlu USA ogłosił, że rząd USA zachowa nadzór 

nad serwerami głównymi, wbrew początkowym oczekiwaniom. Było kilka powodów takiego 

posunięcia, w tym wykorzystanie Internetu do podstawowych usług komunikacyjnych przez grupy 

terrorystyczne oraz niepewność, która mogłaby powstać w przypadku przejęcia władzy przez organ 

międzynarodowy. W 2008 roku Departament Handlu potwierdził to stanowisko, stwierdzając, że nie 

planuje przeniesienia zarządzania autorytatywnym plikiem strefy głównej do ICANN (Departament 

Handlu Stanów Zjednoczonych, 2008). Jednocześnie rosnące potęgi Internetu Chiny i Rosja lobbowały 

za objęciem większej liczby funkcji Internetu kontrolą ONZ, budząc obawy, że zarządzanie Internetem 

może stać się jeszcze bardziej upolitycznione (Pfanner, 2012). W 2014 roku Stany Zjednoczone, pod 

ciągłą presją innych krajów, ostatecznie ogłosiły gotowość do przejęcia kontroli nad IANA, pod 

warunkiem spełnienia określonych warunków, w tym, że organizacja zarządzająca funkcjami IANA nie 

jest specjalnie kontrolowana przez żaden inny rząd lub między- organizacja rządowa (np. Organizacja 

Narodów Zjednoczonych). Przejście miało miejsce 1 października 2016 r. Oprócz tych organizacji 

zawodowych, Internet musi być również zgodny z prawami suwerennych państw narodowych, w 

których działa, a także z infrastrukturą techniczną istniejącą w każdym państwie narodowym. Chociaż 

w pierwszych latach internetu 



było bardzo niewiele ingerencji ustawodawczej lub wykonawczej, sytuacja się zmienia, ponieważ 

Internet odgrywa coraz większą rolę w rozpowszechnianiu informacji i wiedzy, w tym treści, które 

niektórzy uważają za niepożądane. 

PRZYSZŁA INFRASTRUKTURA INTERNETOWA 

Internet zmienia się w miarę pojawiania się nowych technologii i opracowywania nowych aplikacji. 

Następną erę Internetu tworzą dziś prywatne korporacje, uniwersytety i agencje rządowe. Aby docenić 

potencjalne korzyści wynikające z Internetu w przyszłości, należy najpierw zrozumieć ograniczenia 

obecnej infrastruktury Internetu. 

opóźnienie: opóźnienia w wiadomościach spowodowane nierównomiernym przepływem pakietów 

informacji w sieci 

OGRANICZENIA OBECNEGO INTERNETU 

Znaczna część obecnej infrastruktury internetowej ma kilkadziesiąt lat (co odpowiada stuleciu w 

czasach internetu). Cierpi na szereg ograniczeń, w tym: 

• Ograniczenia przepustowości. Nie ma wystarczającej przepustowości w całej sieci szkieletowej, w 

centrach przełączania metropolii i, co najważniejsze, na „ostatniej mili” do domu i małych firm. 

Rezultatem jest powolna usługa w godzinach szczytu (zatory) i ograniczona zdolność do obsługi dużego 

ruchu wideo i głosowego. 

• Ograniczenia jakości usług. Dzisiejsze pakiety informacyjne wędrują okrężną drogą do miejsca 

przeznaczenia. Stwarza to zjawisko opóźnień latencji w wiadomościach spowodowane 

nierównomiernym przepływem pakietów informacji w sieci. W przypadku poczty elektronicznej 

opóźnienia nie są zauważalne. Jednak w przypadku przesyłania strumieniowego wideo i komunikacji 

synchronicznej, takiej jak rozmowa telefoniczna, opóźnienie jest zauważalne dla użytkownika i 

postrzegane jako „szarpanie” w filmach lub opóźnienia w komunikacji głosowej. Dzisiejszy Internet 

korzysta z jakości usług (QoS) „z największą starannością”, która nie gwarantuje, kiedy i czy dane 

zostaną dostarczone, i zapewnia każdemu pakietowi ten sam poziom usług, bez względu na to, kim jest 

użytkownik i jakiego typu dane znajduje się w pakiecie. Wyższy poziom jakości usług jest wymagany, 

jeśli Internet ma się rozszerzać o nowe usługi, takie jak wideo na żądanie i telefonia. 

• Ograniczenia architektury sieci. Obecnie tysiąc żądań pojedynczej ścieżki muzycznej z centralnego 

serwera spowoduje tysiąc wysiłków serwera, aby pobrać muzykę do każdego żądającego klienta. 

Spowalnia to wydajność sieci, ponieważ ta sama ścieżka muzyczna jest wysyłana tysiące razy do 

klientów, którzy mogą znajdować się w tym samym obszarze metropolitalnym. To bardzo różni się od 

telewizji, w której program jest nadawany raz w milionach domów. 

• Internet przewodowy. Internet jest nadal w dużej mierze oparty na kablach światłowodowych i 

koncentrycznych kablach miedzianych. Kable miedziane wykorzystują wielowiekową technologię, a 

umieszczenie kabla światłowodowego pod ziemią jest drogie. Przewodowy charakter Internetu 

ogranicza mobilność użytkowników, chociaż szybko się zmienia w miarę rozprzestrzeniania się 

hotspotów Wi-Fi i postępu technologii telefonii komórkowej. Jednak systemy komórkowe są często 

przeciążone ze względu na wzrost liczby smartfonów. 

Teraz wyobraź sobie Internet co najmniej 1000 razy potężniejszy niż dzisiejszy Internet, który nie 

podlega opisanym wcześniej ograniczeniom przepustowości, protokołów, architektury, połączeń 

fizycznych i języka. Witamy w świecie Internetu przyszłości oraz nowej generacji usług i produktów e-

commerce 



Internet2: zaawansowane konsorcjum sieciowe składające się z ponad 450 instytucji członkowskich 

współpracujących w celu ułatwienia opracowywania, wdrażania i wykorzystywania rewolucyjnych 

technologii internetowych 

PROJEKT INTERNET2 

Internet2 to zaawansowane konsorcjum sieciowe składające się z ponad 450 instytucji członkowskich, 

w tym uniwersytetów, korporacji, rządowych agencji badawczych i organizacji non-profit, 

współpracujących w ramach partnerstwa w celu ułatwienia opracowywania, wdrażania i 

wykorzystywania rewolucyjnych technologii internetowych. Szersza społeczność internetowa2 

obejmuje ponad 90 000 instytucji w Stanach Zjednoczonych oraz międzynarodowych partnerów 

sieciowych w ponad 100 krajach. Praca Internet2 jest kontynuacją współpracy między organizacjami 

rządowymi, prywatnymi i edukacyjnymi, które stworzyły oryginalny Internet. Zaawansowane sieci 

tworzone i używane przez członków Internet2 zapewniają środowisko, w którym można testować i 

ulepszać nowe technologie. Na przykład Internet2 zapewnia ogólnokrajową sieć nowej generacji o 

przepustowości 100 gigabitów na sekundę, która nie tylko udostępnia niezawodną platformę usług 

produkcyjnych dla obecnych potrzeb w zakresie wysokiej wydajności, ale także tworzy potężną 

platformę eksperymentalną do rozwoju nowych możliwości sieciowych. Czwarta generacja tej sieci, 

zbudowana w ramach federalnego grantu stymulacyjnego w ramach programu szerokopasmowych 

możliwości technologicznych National Telecommunications and Information Administration, została 

już wdrożona. Hybrydowa sieć optyczna i pakietowa zapewnia 8,8 terabita pojemności z możliwością 

bezproblemowego skalowania wraz ze wzrostem wymagań, obejmuje ponad 15 000 mil posiadanego 

kabla światłowodowego i dociera do niedostatecznie obsługiwanych obszarów kraju, obsługując 

łączność dla około 200 000 amerykańskich instytucji wspierających społeczność ( szkół, lokalnych 

bibliotek i muzeów) i umożliwiając im zapewnienie obywatelom w całym kraju telemedycyny, 

nauczania na odległość i innych zaawansowanych aplikacji, które nie są możliwe w przypadku usług 

internetowych na poziomie konsumenckim. Infrastruktura obsługuje szeroką gamę usług IP i 

optycznych, które są już dostępne, a także będzie stymulować nową generację innowacyjnych usług. 

Celem jest stworzenie inteligentnego globalnego ekosystemu, który umożliwi naukowcom, 

naukowcom i innym osobom „włączanie” połączeń sieciowych o dużej przepustowości, kiedykolwiek i 

gdziekolwiek są potrzebne. Inne inicjatywy obejmują naukę i inżynierię (zaawansowane aplikacje 

sieciowe wspierające rozproszone środowiska laboratoryjne, zdalny dostęp do rzadkich instrumentów 

naukowych oraz rozproszone obliczenia na dużą skalę i dostęp do danych), nauki o zdrowiu i sieci 

zdrowotne (telemedycyna, badania medyczne i biologiczne oraz zdrowie edukacja i świadomość) oraz 

sztuki i nauki humanistyczne (wspólne występy na żywo, kursy mistrzowskie, przesłuchania zdalne oraz 

interaktywna edukacja artystyczna i wydarzenia medialne). 

PIERWSZY I OSTATNI KILOMETR 

Projekt Internet2 to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o przyszłe ulepszenia Internetu. W 

2007 roku NSF rozpoczęło prace nad inicjatywą Global Environment for Network Innovations (GENI). 

GENI to wyjątkowe wirtualne laboratorium do badania przyszłych sieci internetowych na dużą skalę. 

GENI ma na celu promowanie innowacji w nauce o sieciach, technologiach bezpieczeństwa, usługach i 

aplikacjach. GENI to partnerstwo wiodących ośrodków akademickich i prywatnych korporacji, takich 

jak między innymi Cisco, IBM i HP. Do tej pory przyznano nagrody 83 zespołom akademickim / 

przemysłowym za różne projekty budowy, integracji i obsługi wczesnych prototypów wirtualnego 

laboratorium GENI. W latach 2015-2017 GENI przejdzie z nadzorowania przez Biuro Projektów GENI 

NSF do modelu zarządzania społecznościami. Najważniejsze zmiany zapoczątkowane prywatnie (ale 

często przez rząd) dotyczą dwóch obszarów: przepustowości światłowodowych łączy 

światłowodowych i usług bezprzewodowego Internetu. Światłowody są związane z usługami 



internetowymi pierwszej mili lub szkieletowymi, które przenoszą ruch masowy na duże odległości. 

Internet bezprzewodowy dotyczy ostatniej mili od większego Internetu do smartfona, tabletu lub 

laptopa użytkownika. 

kabel światłowodowy: składa się z nawet setek pasm szkła lub tworzywa sztucznego, które 

wykorzystują światło do przesyłania danych. 

Wi-Fi: bezprzewodowy standard dla sieci Ethernet o większej szybkości i zasięgu niż Bluetooth. 

Bluetooth: standard technologii bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu poniżej 9 metrów.  

Światłowody i eksplozja pasma na pierwszej mili 

Kabel światłowodowy składa się z nawet setek pasm szkła, które wykorzystują światło do transmisji 

danych. Często zastępuje istniejące okablowanie współosiowe i skrętkę, ponieważ może przesyłać 

znacznie więcej danych z większą prędkością, przy mniejszych zakłóceniach i lepszym bezpieczeństwie 

danych. Światłowód jest również cieńszy i lżejszy, zajmując mniej miejsca podczas instalacji. Istnieje 

nadzieja na wykorzystanie światłowodów do rozszerzenia przepustowości sieci aby przygotować się na 

spodziewany wzrost ruchu w sieci, gdy usługi internetowe nowej generacji staną się powszechne. 

Firmy telekomunikacyjne dokonały znacznych inwestycji w globalne, krajowe i regionalne systemy 

światłowodowe w ciągu ostatniej dekady. Na przykład Verizon wydał ponad 23 miliardy dolarów od 

2004 roku, budując i rozbudowując swoją światłowodową usługę internetową FiOS, która może 

zapewnić prędkość do 500 Mb / s i obecnie ma około 6,6 miliona klientów FiOS. W 2012 roku Google 

dołączył do walki z Google Fiber, siecią światłowodową 1 Gb / s, która jest obecnie dostępna w 7 

miastach. Ta zainstalowana baza kabla światłowodowego stanowi ogromną cyfrową autostradę, która 

jest obecnie wykorzystywana przez YouTube (Google), Facebook i inne aplikacje o dużej 

przepustowości. Ale pomimo zainteresowania światłowodami tylko około 12,3% domów w USA miało 

połączenia światłowodowe od 2015 r., Czyli znacznie mniej niż w wielu innych krajach na całym świecie. 

The Last Mile: Mobilny dostęp do Internetu 

Sieci światłowodowe przenoszą długodystansowy ruch masowy w Internecie i odgrywają ważną rolę w 

dostarczaniu szybkich łączy szerokopasmowych do gospodarstw domowych i małych firm. Celem 

projektów Internet2 i GENI jest zapewnienie przepustowości gigabitowej, a docelowo terabitowej, do 

gospodarstwa domowego w ciągu następnych 20 lat. Jednak obok światłowodów prawdopodobnie 

najważniejszym wydarzeniem dla Internetu i sieci było pojawienie się mobilnego dostępu do Internetu. 

Bezprzewodowy Internet dotyczy ostatniej mili dostępu do Internetu do domu, biura, samochodu, 

smartfona lub tabletu użytkownika, gdziekolwiek się on znajduje. Aż do 2000 r. Dostęp ostatniej mili 

do Internetu - z wyjątkiem małej populacji łączącej się z Internetem satelitarnym - był związany z 

pewnego rodzaju liniami naziemnymi: miedzianymi koncentrycznymi kablami telewizyjnymi lub liniami 

telefonicznymi lub, w niektórych przypadkach, światłowodami linie do biura. Dziś dla porównania, 

szybkie sieci telefonii komórkowej i hotspoty Wi-Fi stanowią główną alternatywę. Obecnie sprzedaż 

komputerów stacjonarnych została przyćmiona przez sprzedaż smartfonów i tabletów oraz 

ultramobilnych laptopów z wbudowaną funkcją sieci bezprzewodowej. Oczywiście duża część 

Internetu to obecnie mobilna usługa szerokopasmowa umożliwiająca dostęp z dowolnego miejsca w 

celu dostarczania wideo, muzyki i wyszukiwania w Internecie. Według eMarketer w 2016 roku w 

Stanach Zjednoczonych jest ponad 210 milionów użytkowników mobilnego Internetu (około 65% 

populacji) i prawie 2,5 miliarda na całym świecie. 

Bezprzewodowy dostęp do Internetu przez telefon a sieci komputerowe 



Istnieją dwa różne podstawowe typy bezprzewodowej łączności z Internetem: systemy telefoniczne i 

systemy oparte na sieci komputerowej. Telefoniczny bezprzewodowy dostęp do Internetu łączy 

użytkownika z globalnym systemem telefonicznym (naziemnym, satelitarnym i mikrofalowym), który 

ma długą historię współpracy z milionami użytkowników jednocześnie i ma już wdrożony system 

rozliczeń transakcyjnych na dużą skalę i powiązaną infrastrukturę. Telefony komórkowe i branża 

telefoniczna są obecnie największymi dostawcami bezprzewodowego dostępu do Internetu. Oczekuje 

się, że w 2016 r. Na całym świecie zostanie sprzedanych około 1,5 miliarda smartfonów. Smartfony 

łączą funkcjonalność telefonu komórkowego i laptopa z funkcją Wi-Fi. Dzięki temu możliwe jest 

połączenie w jednym urządzeniu muzyki, wideo, dostępu do internetu i usług telefonicznych. 

Komputery typu tablety mogą również uzyskiwać dostęp do sieci komórkowych. Chociaż oficjalne 

standardy nie zostaną w pełni wdrożone za kilka lat, firmy telekomunikacyjne prawdopodobnie zaczną 

wprowadzać technologię oznaczoną jako „5G” już w 2017 roku. Dostęp do Internetu w oparciu o 

bezprzewodową sieć lokalną (WLAN) wywodzi się z zupełnie innego tła niż telefoniczny 

bezprzewodowy dostęp do Internetu. Popularnie znane jako Wi-Fi, sieci WLAN są oparte na 

komputerowych sieciach lokalnych, których zadaniem jest połączenie komputerów klienckich 

(zazwyczaj stacjonarnych) z serwerami w obszarach lokalnych, powiedzmy kilkuset metrów. Wi-Fi 

działa poprzez wysyłanie sygnałów radiowych nadawanych drogą radiową przy użyciu określonych 

zakresów częstotliwości radiowych (od 2,4 GHz do 5,875 GHz, w zależności od typu stosowanego 

standardu). Główne technologie to różne wersje standardu Wi-Fi, WiMax i Bluetooth. W sieci Wi-Fi 

punkt dostępu bezprzewodowego (zwany także „hot spot”) łączy się z Internetem bezpośrednio za 

pośrednictwem połączenia szerokopasmowego (kablowego, telefonicznego DSL lub linii T1), a 

następnie przesyła sygnał radiowy do nadajnika / odbiornik zainstalowany w tablecie, laptopie lub 

smartfonie. Wi-Fi zapewniane zgodnie ze specyfikacjami 802.11 a / b / g / n oferuje przepustowość od 

11 Mb / s do maksymalnie 7 Gb / s - znacznie większą niż jakakolwiek obecnie istniejąca usługa 3G lub 

4G - ale ma ograniczony zasięg 300 mierników, z wyjątkiem WiMax omówionego poniżej. Wi-Fi jest 

również wyjątkowo niedrogie. Koszt stworzenia firmowej sieci Wi-Fi w pojedynczym 14-piętrowym 

budynku z punktem dostępu na każdym piętrze to mniej niż 100 USD za punkt dostępu. Okablowanie 

tego samego budynku kablem Ethernet kosztowałoby znacznie ponad 500 000 USD. IEEE 802.11ac to 

wersja specyfikacji 802.11 przyjęta w grudniu 2013 r., Która zapewnia efektywną przepustowość od 

500 Mb / s do ponad 1 Gb / s. Najnowszy standard IEEE 802.11ad zapewnia teoretyczną maksymalną 

przepustowość do 7 Gb / s. Pierwsze urządzenia 802.11ad zaczęły być dostarczane na początku 2016 

r. Standardy Wi-Fi nowej generacji, nad którymi obecnie pracuje Grupa Robocza IEEE 802.11, obejmują 

standard 802.11ay, który obsługuje operacje bezprzewodowe 60 GHz i zapewni szybkość transmisji 

danych nawet do 20 Gbps i 802.11ax, przeznaczone do wysokowydajnych sieci WLAN używanych na 

stadionach i innych obszarach, w których wiele osób chce jednocześnie uzyskać dostęp do sieci Wi-Fi. 

Opracowywany jest również standard nowej generacji 802.11ah skierowany do Internetu rzeczy 

(Weiss, 2015; Hsu, 2015). Początkowo technologia publicznego dostępu „hippisów i hakerów” była 

początkowo oddolną technologią, ale miliardy dolarów zostały następnie przelane na prywatne 

przedsięwzięcia mające na celu stworzenie dochodowych sieci Wi-Fi. Jedna z najbardziej znanych sieci 

została stworzona przez Boingo Wireless z ponad 1 milionem hotspotów na całym świecie. Optimum 

WiFi (dostępne bezpłatnie dla klientów Optimum Online) oferuje również ponad 1,5 miliona 

hotspotów na całym świecie. AT&T Wi-Fi Services (dawniej Wayport) ma kolejną dużą sieć, która 

zapewnia usługi Wi-Fi w hotelach, na lotniskach, w restauracjach McDonald's i IHOP oraz w biurach 

wynajmu na lotniskach Hertz, z tysiącami hotspotów w całych Stanach Zjednoczonych. T-Mobile i 

Sprint mają również ogólnokrajowe usługi Wi-Fi w kawiarniach Starbucks i tysiącach innych miejsc 

publicznych. Apple z kolei automatycznie udostępnił Wi-Fi urządzeniom iPhone i iPad jako alternatywę 

dla droższych i znacznie wolniejszych systemów komórkowych 3G i 4G. W 2015 r. Po raz pierwszy 

większość (51%) mobilnego ruchu internetowego pochodziła z sieci Wi-Fi, a nie z systemów 



komórkowych i oczekuje się, że do 2019 r. Wi-Fi będzie przenosić ponad połowę całego ruchu 

internetowego. Drugi Technologia WLAN służąca do łączenia się z Internetem i łączenia ze sobą 

urządzeń internetowych nosi nazwę Bluetooth. Bluetooth to technologia łączności osobistej, która 

umożliwia połączenia między urządzeniami mobilnymi i łączność z Internetem (Bluetooth.com, 2016). 

Bluetooth to uniwersalna przecinarka do kabli, która obiecuje pozbyć się plątaniny przewodów, 

podstawek i specjalnych akcesoriów, które są plagą obecnego świata komputerów osobistych. Dzięki 

Bluetooth użytkownicy mogą nosić bezprzewodowe słuchawki douszne, udostępniać pliki na korytarzu 

lub sali konferencyjnej, synchronizować smartfon z laptopem bez kabla, wysyłać dokument do 

drukarki, a nawet płacić rachunek w restauracji ze stołu do urządzenia wyposażonego w Bluetooth 

Kasa. Bluetooth to również nieuregulowany nośnik działający w paśmie 2,4 GHz, ale z bardzo 

ograniczonym zasięgiem wynoszącym 30 stóp lub mniej. Wykorzystuje sygnał przeskoku częstotliwości 

z prędkością do 1600 przeskoków na sekundę na 79 częstotliwościach, co zapewnia dobrą ochronę 

przed zakłóceniami i przechwytywaniem. Urządzenia wyposażone w Bluetooth nieustannie skanują 

swoje otoczenie w poszukiwaniu połączeń z kompatybilnymi urządzeniami. Obecnie prawie wszystkie 

urządzenia mobilne obsługują technologię Bluetooth. W przyszłości Bluetooth może również odgrywać 

rolę jako platforma dla Internetu rzeczy 

DRONY DOSTĘPU DO INTERNETU 

Firmy takie jak Google i Facebook badają nową metodę zapewniania dostępu do Internetu w 

obszarach, które nie są dobrze obsługiwane przez sieci przewodowe lub komórkowe. Obie firmy 

zakupiły ostatnio firmy produkujące drony (bezzałogowe statki powietrzne / satelity), które mogą 

służyć do zapewniania dostępu do Internetu do odległych części świata. W 2014 roku Google kupił 

Titan Aerospace, który produkuje drony zasilane energią słoneczną, które mogą latać przez kilka lat na 

wysokości 20 000 metrów stóp. Google podobno eksperymentuje z wykorzystaniem dronów do 

dostarczania bezprzewodowego internetu 5G. Google eksperymentuje również z balonami na dużych 

wysokościach w ramach projektu Loon. Google wyobraża sobie sieć balonów krążących wysoko nad 

ziemią w stratosferze, tworzących pierścień nieprzerwanej łączności. W 2014 roku Google wysłał 

prototyp połączonego w sieć balonu na ogrzane powietrze dookoła świata w 22 dni, robiąc nawet 

zdjęcia do programu Street View, a w 2015 roku rząd Sri Lanki ogłosił, że Sri Lanka będzie pierwszym 

krajem, który skorzysta Projekt Loon zapewni powszechny dostęp do Internetu w całej Sri Lance. W 

sierpniu 2016 r. Google podejmuje podobno kroki, aby przenieść Project Loon z projektu badawczego 

do dochodowego biznesu. W podobny sposób Facebook utworzył Facebook Connectivity Lab, w 

którym inżynierowie koncentrują się na zasilanych energią słoneczną dronach, satelitach i laserach na 

podczerwień, które mogą zapewnić dostęp do Internetu. Aby przyspieszyć ten wysiłek, Facebook kupił 

brytyjską firmę Ascenta, której założyciele pomogli stworzyć najdłuższy na świecie latający dron 

zasilany energią słoneczną. W 2016 roku Facebook zakończył pełnowymiarowy lot testowy swojego 

pierwszego drona zasilanego energią słoneczną z dostępem do Internetu, Aquila. Stworzony z włókna 

węglowego dron ma rozpiętość skrzydeł Boeinga 737, ale waży mniej niż mały samochód i jest 

zaprojektowany do latania na wysokości od 18 000 do 27 500 metrów przez okres do trzech miesięcy. 

Podobno wykorzystuje system komunikacji laserowej, który może przesyłać dane z nieba. 

zróżnicowana jakość usług (diffserv): nowa technologia, która nadaje pakietom priorytety na 

podstawie typu przesyłanych danych. 

Internet przedmiotów (IoT): korzystanie z Internetu do łączenia wielu różnych urządzeń, maszyn i 

czujników 

PRZYSZŁOŚĆ INTERNETU 



Zwiększona przepustowość i rozszerzona łączność sieciowa z Internetem przyszłości przyniosą korzyści 

wykraczające poza szybszy dostęp i bogatszą komunikację. Ulepszenia pierwszego kilometra stworzone 

przez sieci światłowodowe zwiększą niezawodność i jakość transmisji internetowych oraz stworzą 

nowe modele biznesowe i możliwości. Niektóre z głównych zalet tych postępów technologicznych 

obejmują rozwiązania opóźniające, gwarantowany poziom usług, niższe wskaźniki błędów i malejące 

koszty. Powszechny bezprzewodowy dostęp do internetu zasadniczo podwoi, a nawet potroi rozmiar 

rynku zakupów online, ponieważ konsumenci będą mogli robić zakupy w dowolnym miejscu. Jest to 

równoważne podwojeniu fizycznej powierzchni wszystkich centrów handlowych w Ameryce. W 

kolejnych sekcjach opisujemy bardziej szczegółowo niektóre z tych korzyści. 

Rozwiązania w zakresie opóźnień 

Jednym z wyzwań związanych z przełączaniem pakietów, w którym dane są dzielone na fragmenty, a 

następnie wysyłane osobno, aby spotkać się ponownie w miejscu docelowym, jest to, że Internet nie 

rozróżnia pakietów o wysokim priorytecie, takich jak klipy wideo, od pakietów o niższym jako 

samodzielne wiadomości e-mail. Ponieważ pakiety nie mogą być jeszcze składane jednocześnie, 

rezultatem mogą być zniekształcone strumienie audio i wideo. Zróżnicowana jakość usług (diffserv) to 

technologia, która nadaje pakietom priorytety na podstawie typu przesyłanych danych. Na przykład 

pakiety wideokonferencji, które muszą dotrzeć do miejsca docelowego niemal natychmiast, otrzymują 

znacznie wyższy priorytet niż wiadomości e-mail. W końcu jakość obrazu i dźwięku gwałtownie 

wzrośnie bez nadmiernego obciążenia sieci. Usługa różnicowa jest bardzo kontrowersyjna, ponieważ 

oznacza, że niektórzy użytkownicy mogą uzyskać większą przepustowość niż inni i potencjalnie mogą 

być zmuszeni zapłacić wyższą cenę za większą przepustowość. 

Gwarantowane poziomy usług i niższe wskaźniki błędów 

W dzisiejszym Internecie nie ma gwarancji poziomu usług ani możliwości zakupu prawa do 

przenoszenia danych przez Internet w stałym tempie. Dzisiejszy Internet obiecuje tylko „najlepsze 

starania”. Internet jest demokratyczny - jednakowo przyspiesza lub spowalnia ruch. W przyszłości 

może istnieć możliwość wykupienia prawa do przenoszenia danych w sieci z gwarantowaną prędkością 

w zamian za wyższe opłaty. 

Spadające koszty 

Wraz z modernizacją rurociągu internetowego dostępność usług szerokopasmowych rozszerzy się poza 

główne obszary metropolitalne, znacznie obniżając koszt dostępu. Więcej użytkowników oznacza 

niższe koszty, ponieważ produkty i technologie zyskują popularność na rynku masowym. Większy 

wolumen umożliwia dostawcom obniżenie kosztów zarówno urządzeń dostępowych lub klientów, jak 

i usług wymaganych do korzystania z takich produktów. Oczekuje się, że zarówno opłaty za usługi 

szerokopasmowe, jak i bezprzewodowe spadną wraz ze wzrostem obszarów usług geograficznych, 

częściowo z powodu konkurencji o tę działalność. 

Internet rzeczy 

Żadna dyskusja na temat przyszłego Internetu nie byłaby kompletna bez wspomnienia o Internecie 

rzeczy (IoT), nazywanym czasami internetem przemysłowym. Technologia internetowa rozprzestrzenia 

się poza komputery stacjonarne, laptopy i tablety, a także poza smartfony, do elektroniki użytkowej, 

urządzeń elektrycznych, samochodów, urządzeń medycznych, systemów użyteczności publicznej, 

wszelkiego rodzaju maszyn, a nawet odzieży - prawie wszystkiego, co można wyposażyć. czujniki, które 

mogą zbierać dane i łączyć się z Internetem, umożliwiając analizę danych za pomocą oprogramowania 

do analizy danych. IoT opiera się na istniejących technologiach, takich jak tagi identyfikacji radiowej 



(RFID), i jest możliwe dzięki dostępności niedrogich czujników, spadek cen przechowywania danych, 

rozwój oprogramowania analitycznego „big data”, które może pracować z bilionami fragmentów 

danych, a także wdrożenie protokołu IPv6, który pozwoli na przypisanie adresów internetowych do 

wszystkich tych nowych urządzeń. Chociaż urządzenia IoT niekoniecznie muszą być bezprzewodowe, 

większość wykorzystuje omówione wcześniej technologie komunikacji bezprzewodowej, takie jak sieci 

komórkowe, Wi-Fi, Bluetooth lub inne protokoły bezprzewodowe, takie jak ZigBee lub Z-Wave, do 

łączenia się bezpośrednio lub za pośrednictwem aplikacja mobilna do internetu (często usługa w 

chmurze). Technologia IoT napędza rozwój „inteligentnych” połączonych „rzeczy” - telewizorów, 

domów i samochodów, a także odzieży i urządzeń do noszenia, takich jak Apple Watch, 

wyprofilowanych w otwieranej obudowie. Inteligentne telewizory, które integrują się bezpośrednio z 

Internetem i mogą uruchamiać aplikacje, stały się bardzo popularne, a ponad połowa (52%) wszystkich 

domów internetowych w USA ma co najmniej jeden telewizor podłączony do Internetu (NPD Group 

Inc, 2016). Inteligentne domy cieszą się jeszcze większym zainteresowaniem, napędzanym zakupem 

przez Google Nest Labs za 3,2 mld USD w 2014 r. Nest Labs produkuje inteligentne termostaty, 

domowe kamery monitorujące oraz czujniki dymu i czadu. W 2015 roku Nest Labs ogłosił, że tworzy 

Nest Weave, opracowany przez siebie protokół, który umożliwia urządzeniom, termostatom, zamkom 

do drzwi i innym urządzeniom komunikowanie się ze sobą i innymi produktami Nest, dostępnym dla 

zewnętrznych programistów i producentów. Firma Apple ogłosiła platformę inteligentnego domu, 

którą nazywa HomeKit w 2014 roku. HomeKit to platforma i protokół sieciowy do sterowania 

urządzeniami w domu, który jest zaprogramowany bezpośrednio w oprogramowaniu Apple iOS dla 

iPhone'ów i iPadów i jest zintegrowany z Siri, sztuczną aktywacją głosową firmy Apple. asystent 

wywiadu. Do 2016 roku wiele urządzeń zostało zaprojektowanych specjalnie do użytku z HomeKit, 

takich jak inteligentny termostat, inteligentny zamek z zasuwą, czujnik domowy, który zapewnia 

odczyty temperatury, wilgotności i jakości powietrza oraz przełącznik iDevices, który umożliwia 

obracanie włączanie i wyłączanie urządzeń elektronicznych za pomocą Siri. Wiele firm kablowych, 

takich jak Time Warner Cable, Comcast i AT&T, już oferuje połączone systemy domowe, które obejmują 

urządzenia i oświetlenie. Podsumowując, oczekuje się, że globalny rynek produktów inteligentnego 

domu wzrośnie z około 47 miliardów dolarów w 2015 roku do ponad 120 miliardów dolarów do 2022 

roku. We wrześniu 2014 roku, jak omówiono w sprawie otwierającej rozdziały, Apple przedstawił Apple 

Watch. Apple Watch jest wyposażony w moduł do śledzenia aktywności / aktywności podobny do ofert 

Fitbit, Nike +, FuelBand i Jawbone Up, ma dostęp do szerokiej gamy aplikacji, a także współpracuje z 

Apple Pay, usługą płatności mobilnych Apple. Wielu innych producentów, takich jak Samsung, LG, 

Motorola i Swatch, również wprowadziło smartwatche. Oczekuje się, że do 2021 r. Komputery do 

noszenia wzrosną do 170 miliardów dolarów. Pojawiły się również samochody z dostępem do internetu 

z wbudowanym dostępem do Internetu. Tutaj również Google i Apple są głównymi graczami. W 2014 

roku Google ogłosił Open Automotive Alliance, grupę wiodących producentów samochodów i firm 

technologicznych skupiających się na wprowadzeniu platformy Android do samochodów. Wkrótce 

potem Apple ogłosił CarPlay, platformę oprogramowania, która synchronizuje iPhone'y z systemem 

informacyjno-rozrywkowym samochodu. Pojazdy obsługujące Android Auto i CarPlay zaczęły być 

wprowadzane w 2015 r., A stały się bardziej dostępne w 2016 r. W przyszłości samochody z dostępem 

do sieci prawdopodobnie zostaną zintegrowane z inicjatywami inteligentnego domu. Już iControl, 

który dostarcza oprogramowanie leżące u podstaw zautomatyzowanych systemów domowych firm 

Comcast, TimeWarner, ADT i innych, nawiązał współpracę z Zubie, dostawcą usług związanych z 

samochodami. Następną granicą na froncie samochodu z dostępem do internetu jest samochód 

autonomiczny, łączący technologie IoT i sztucznej inteligencji. Wiele firm zajmujących się 

technologiami internetowymi, od gigantów, takich jak Google, Baidu (chińska wersja Google), Uber i 

Intel, po start-upy, takie jak Drive.ai i Mobileye, wskoczyło do walki obok firm motoryzacyjnych, takich 

jak Tesla, BMW, Volvo , GM, Ford i innych, w celu zaoferowania autonomicznych samochodów do 2019 



roku lub wcześniej. Jednak pomimo całej działalności IoT interoperacyjność pozostaje głównym 

problemem. Podobnie jak w przypadku wielu technologii na wczesnych etapach rozwoju, wiele 

organizacji walczy o stworzenie standardów, którymi będą kierować się uczestnicy rynku. AllSeen 

Alliance, utworzony przez Qualcomm w 2013 roku wraz z 50 innymi firmami, w tym Microsoft i Cisco, 

to grupa, która ma nadzieję na stworzenie standardu open source. Członkostwo w Sojuszu wzrosło od 

czasu jego powstania iw 2016 roku liczy już ponad 200 członków. Inna grupa, Open Connectivity 

Foundation (dawniej Open Interconnect Consortium), utworzona w 2014 roku przez Intel, Broadcom, 

Dell i innych, najwyraźniej niezadowolonych z wysiłków AllSeen, również odnotowała wzrost liczby 

członków do ponad 200 członków. Inna grupa, Industrial Internet Consortium, została utworzona przez 

AT&T, Cisco, GE, IBM i Intel w celu skoncentrowania się na standardach inżynieryjnych dla aktywów 

przemysłowych. Projekt Wolfram Connected Devices ma na celu stworzenie bazy danych urządzeń IoT 

i obecnie obejmuje ponad 3000. Podobnie jak w przypadku wielu innych rodzajów technologii 

związanych z Internetem, Google ze swoim systemem operacyjnym Android i Apple z protokołem 

bezprzewodowego przesyłania strumieniowego AirPlay mogą próbować stworzyć własne standardy. 

Inne obawy dotyczą bezpieczeństwa i prywatności. Eksperci uważają, że urządzenia IoT mogą 

potencjalnie stanowić katastrofę dla bezpieczeństwa, z możliwością rozprzestrzeniania się złośliwego 

oprogramowania w połączonej sieci i trudnościami w wydawaniu poprawek do urządzeń, narażając je 

na niebezpieczeństwo. Dane z samodzielnych urządzeń inteligentnych mogą ujawnić wiele osobistych 

szczegółów dotyczących życia konsumenta, a jeśli wszystkie te urządzenia są ostatecznie ze sobą 

połączone, niewiele będzie rzeczy naprawdę prywatnych. Chociaż wyzwania pozostają zanim Internet 

przedmiotów zostanie w pełni zrealizowany, zbliża się on coraz bliżej do realizacji. Eksperci szacują, że 

od 2016 roku istnieje od 6,4 miliarda do 9 miliardów urządzeń IoT (nie licząc smartfonów, tabletów i 

komputerów stacjonarnych), przy czym niektóre z nich przewidują nawet 100 miliardów podłączonych 

urządzeń IoT, a globalny wpływ ekonomiczny na ponad 11 bilionów dolarów do 2025 roku. 

Mosaic: przeglądarka internetowa z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), umożliwiająca 

graficzne przeglądanie dokumentów w sieci WWW 

przetwarzanie uniwersalne: udostępnianie plików, informacji, grafiki, dźwięku, wideo i innych 

obiektów na wszystkich platformach komputerowych na świecie, niezależnie od systemu operacyjnego 

Netscape Navigator: pierwsza komercyjna przeglądarka internetowa 

Internet Explorer: przeglądarka internetowa firmy Microsoft 

hipertekst: sposób formatowania stron za pomocą osadzonych łączy, które łączą dokumenty ze sobą, 

a także łączą strony z innymi obiektami, takimi jak pliki dźwiękowe, wideo lub animacje 

SIEĆ 

Bez Internetu nie byłoby handlu elektronicznego. Wynalazek sieci Web przyniósł niezwykłą ekspansję 

usług cyfrowych milionom amatorów komputerów, w tym kolorowego tekstu i stron, sformatowanego 

tekstu, obrazów, animacji, wideo i dźwięku. Krótko mówiąc, Internet udostępnia prawie wszystkie 

bogate elementy ludzkiej ekspresji potrzebne do ustanowienia rynku komercyjnego dla 

nietechnicznych użytkowników komputerów na całym świecie. Podczas gdy Internet narodził się w 

latach 60. XX wieku, Sieć została wynaleziona dopiero w latach 1989–1991 przez dr Tima Berners-Lee 

z Europejskiego Laboratorium Fizyki Cząstek, lepiej znanego jako CERN. Kilku wcześniejszych autorów 

- takich jak Vannevar Bush (w 1945 r.) I Ted Nelson (w latach sześćdziesiątych) - sugerowało możliwość 

organizowania wiedzy jako zestawu połączonych ze sobą stron, które użytkownicy mogliby swobodnie 

przeglądać . Berners-Lee i jego współpracownicy w CERN oparli się na tych pomysłach i opracowali 

wstępne wersje HTML, HTTP, serwera WWW i przeglądarki, czterech podstawowych składników sieci. 



Po pierwsze, Berners-Lee napisał program komputerowy, który umożliwia łączenie sformatowanych 

stron w jego własnym komputerze za pomocą słów kluczowych (hiperłączy). Kliknięcie słowa 

kluczowego w dokumencie natychmiast przenosi go do innego dokumentu. Berners-Lee stworzył 

strony przy użyciu zmodyfikowanej wersji zaawansowanego języka znaczników tekstowych o nazwie 

Standard Generalized Markup Language (SGML). Berners-Lee nazwał ten język HyperText Markup 

Language lub HTML. Następnie wpadł na pomysł przechowywania swoich stron HTML w Internecie. 

Zdalne komputery klienckie mogą uzyskiwać dostęp do tych stron przy użyciu protokołu HTTP. Ale te 

wczesne strony internetowe nadal pojawiały się jako czarno-białe strony tekstowe z hiperłączami 

umieszczonymi w nawiasach. Wczesna sieć WWW opierała się wyłącznie na tekście; oryginalna 

przeglądarka internetowa zapewniała tylko interfejs liniowy. Informacje udostępniane w Internecie 

pozostawały oparte na tekście do 1993 r., kiedy Marc Andreessen i inni z National Center for 

Supercomputing Applications (NCSA) na Uniwersytecie Illinois stworzyli przeglądarkę internetową z 

graficznym interfejsem użytkownika (GUI) o nazwie Mosaic, która to umożliwiła do przeglądania 

dokumentów w sieci WWW przy użyciu kolorowego tła, obrazów, a nawet prymitywnych animacji. 

Mosaic był programem, który mógł działać na dowolnym interfejsie graficznym, takim jak Macintosh, 

Windows lub Unix. Oprogramowanie przeglądarki Mosaic odczytuje tekst HTML ze strony internetowej 

i wyświetla go jako dokument interfejsu graficznego w systemie operacyjnym GUI, takim jak Windows 

lub Macintosh. Uwolnione od prostych, czarno-białych stron tekstowych, strony HTML mogą być teraz 

przeglądane przez każdego, kto potrafi obsługiwać mysz i używać komputera Macintosh lub PC. Oprócz 

uczynienia zawartości stron internetowych kolorowymi i dostępnymi dla ludności świata, graficzna 

przeglądarka internetowa stworzyła możliwość uniwersalnego przetwarzania, udostępnianie plików, 

informacji, grafiki, dźwięku, wideo i innych obiektów na wszystkich platformach komputerowych na 

świecie, niezależnie od systemu operacyjnego. Przeglądarka mogłaby być wykonana dla każdego z 

głównych systemów operacyjnych, a strony internetowe utworzone dla jednego systemu, powiedzmy 

Windows, byłyby również wyświetlane dokładnie tak samo lub prawie tak samo na komputerach z 

systemem operacyjnym Macintosh lub Unix. Dopóki każdy system operacyjny miał przeglądarkę 

Mosaic, te same strony internetowe mogą być używane na różnych typach komputerów i systemów 

operacyjnych. Oznaczało to, że bez względu na rodzaj używanego komputera, w dowolnym miejscu na 

świecie, zobaczysz te same strony internetowe. Przeglądarka i Internet wprowadziły nas w zupełnie 

nowy świat przetwarzania i zarządzania informacją, który był nie do pomyślenia przed 1993 rokiem. W 

1994 roku Andreessen i Jim Clark założyli Netscape, która stworzyła pierwszą komercyjną przeglądarkę, 

Netscape Navigator. Chociaż Mosaic był rozprowadzany bezpłatnie, Netscape początkowo pobierał 

opłaty za swoje oprogramowanie. W sierpniu 1995 roku Microsoft Corporation wydała własną 

bezpłatną wersję przeglądarki o nazwie Internet Explorer. W następnych latach Netscape spadł ze 

100% udziału w rynku do mniej niż 0,5% w 2009 roku. Los Netscape ilustruje ważną lekcję biznesu e-

commerce. Innowatorzy zwykle nie są zwycięzcami na dłuższą metę, podczas gdy sprytni zwolennicy 

często dysponują zasobami potrzebnymi do długoterminowego przetrwania. Znaczna część kodu 

przeglądarki Netscape przetrwała do dziś w przeglądarce Firefox wyprodukowanej przez Mozillę, 

organizację non-profit mocno finansowaną przez Google. 

HIPERTEXT 

Dostęp do stron internetowych można uzyskać za pośrednictwem Internetu, ponieważ 

oprogramowanie przeglądarki internetowej na komputerze może żądać stron internetowych 

przechowywanych na serwerze hosta internetowego przy użyciu protokołu HTTP. Hipertekst to sposób 

formatowania stron za pomocą osadzonych łączy, które łączą ze sobą dokumenty, a także łączą strony 

z innymi obiektami, takimi jak pliki dźwiękowe, wideo lub animacje. Po kliknięciu grafiki i odtworzeniu 

klipu wideo kliknięto hiperłącze. Na przykład, po wpisaniu w przeglądarce adresu internetowego, 

takiego jak http://www.sec.gov, przeglądarka wysyła żądanie HTTP do serwera sec.gov, żądając strony 



głównej sec.gov. HTTP to pierwszy zestaw liter na początku każdego adresu internetowego, po którym 

następuje nazwa domeny. Nazwa domeny określa serwer organizacji, na którym znajduje się 

dokument. Większość firm ma nazwę domeny, która jest taka sama lub blisko związana z oficjalną 

nazwą firmy. Ścieżka do katalogu i nazwa dokumentu to dwie dodatkowe informacje w adresie 

internetowym, które pomagają przeglądarce wyśledzić żądaną stronę. Razem ten adres jest nazywany 

Uniform Resource Locator lub URL. Po wpisaniu w przeglądarce adres URL mówi dokładnie, gdzie 

szukać informacji. Na przykład pod następującym adresem URL:  

http://www.megacorp.com/content/features/082602.html 

http = protokół używany do wyświetlania stron internetowych  

www.megacorp.com = nazwa domeny  

content / features = ścieżka katalogu, która identyfikuje miejsce na serwerze internetowym domeny  

082602.html = nazwa dokumentu i jego format (strona HTML ) . 

Najpopularniejsze rozszerzenia domen (znane jako ogólne domeny najwyższego poziomu lub gTLD) 

obecnie dostępne i oficjalnie usankcjonowane przez ICANN. Są one czasami nazywane domenami 

najwyższego poziomu countrycode lub ccTLD. W 2008 roku ICANN zatwierdził znaczną ekspansję 

domen gTLD, w których potencjalne nowe domeny reprezentują miasta (takie jak .berlin), regiony 

(.africa), pochodzenie etniczne (.eus), przemysł / działalność (np. .health), a nawet marki ( takie jak 

.deloitte). W 2009 roku ICANN rozpoczął proces wdrażania tych wytycznych. W 2011 roku ICANN 

usunął prawie wszystkie ograniczenia dotyczące nazw domen, znacznie zwiększając w ten sposób 

liczbę różnych dostępnych nazw domen. Od sierpnia 2016 r. Złożono wnioski o ponad 1150 gTLD, 

pozyskano i uruchomiono. Nowe domeny gTLD są dostępne w wielu językach i skryptach / znakach (w 

tym arabskim, chińskim, japońskim i rosyjskim) i zawierają geograficzne nazwy miejsc, takie jak .nyc, 

.london i .paris; identyfikatory biznesowe, takie jak .restauracja,. sprzedawca,. technologia i. prawnik; 

nazwy marek, takie jak .bmw i .suzuki; i całą masę innych nazw opisowych. 

HyperText Markup Language (HTML): język GML, który jest stosunkowo łatwy w użyciu przy 

projektowaniu stron internetowych. HTML zapewnia projektantom stron internetowych stały zestaw 

„znaczników”, które są używane do formatowania strony internetowej. 

eXtensible Markup Language (XML): specyfikacja języka znaczników opracowana przez World Wide 

Web Consortium (W3C), która ma na celu opisywanie danych i informacji 

Really Simple Syndication (RSS): program, który umożliwia użytkownikom automatyczne przesyłanie 

treści cyfrowych, w tym tekstów, artykułów, blogów i plików audio podcastów, do ich komputerów 

przez Internet. 

JĘZYKI ZNACZNIKÓW 

Chociaż najpopularniejszym językiem formatowania stron internetowych jest HTML, koncepcja 

formatowania dokumentów ma swoje korzenie w latach 60. XX wieku wraz z rozwojem Generalized 

Markup Language (GML). HyperText Markup Language (HTML) HyperText Markup Language (HTML) 

to stosunkowo łatwy w użyciu język GML. HTML zapewnia projektantom stron internetowych stały 

zestaw „znaczników”, które są używane do formatowania strony internetowej. Po wstawieniu tych 

znaczników do strony internetowej są one odczytywane przez przeglądarkę i interpretowane na 

wyświetlanej stronie. Możesz zobaczyć źródłowy kod HTML dowolnej strony internetowej, klikając po 

prostu polecenie „Źródło strony” we wszystkich przeglądarkach. HTML definiuje strukturę i styl 

dokumentu, w tym nagłówki, pozycjonowanie grafiki, tabele i formatowanie tekstu. Od czasu jego 



wprowadzenia, główne przeglądarki nieustannie dodawały funkcje do HTML, aby umożliwić 

programistom dalsze udoskonalanie układów stron. Niestety, niektóre ulepszenia przeglądarki mogą 

działać tylko w przeglądarce jednej firmy. Tworząc witrynę e-commerce, należy zadbać o to, aby strony 

mogły być przeglądane przez główne przeglądarki, nawet przestarzałe wersje przeglądarek. Strony 

internetowe w formacie HTML można tworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstu, takiego jak 

Notatnik lub WordPad, przy użyciu programu Microsoft Word (po prostu zapisz dokument Worda jako 

stronę internetową) lub dowolnego z kilku narzędzi do tworzenia stron internetowych, takich jak 

Microsoft Expression Web lub Adobe Dreamweaver CC . Najnowsza wersja HTML to HTML5. HTML5 

wprowadza funkcje, takie jak odtwarzanie wideo i przeciąganie i upuszczanie, które w przeszłości były 

dostarczane przez wtyczki, takie jak Adobe Flash. HTML5 jest również używany do tworzenia witryn 

mobilnych i aplikacji mobilnych i jest ważnym narzędziem zarówno w projektowaniu responsywnym, 

jak i adaptacyjnym dostarczaniu sieci, z których wszystkie zostały dokładniej omówione w rozdziale 4. 

Przypadek Insight on Technology, The Rise of HTML5 , analizuje rosnące wykorzystanie HTML5. 

eXtensible Markup Language (XML) 

eXtensible Markup Language (XML) to ogromny krok naprzód w formatowaniu dokumentów 

internetowych. XML to specyfikacja języka znaczników opracowana przez W3C, która jest podobna do 

HTML, ale ma zupełnie inny cel. Podczas gdy celem HTML jest kontrolowanie „wyglądu i działania” oraz 

wyświetlania danych na stronie internetowej, XML jest przeznaczony do opisywania danych i 

informacji. Na przykład, rozważ przykładowy dokument XML na rysunku. 

 

Pierwsza linia w przykładowym dokumencie to deklaracja XML, która jest zawsze dołączana; definiuje 

wersję XML dokumentu. W tym przypadku dokument jest zgodny ze specyfikacją XML 1.0. Kolejna linia 

definiuje pierwszy element dokumentu (element główny): <note>. Następne cztery wiersze definiują 

cztery elementy potomne katalogu głównego (do, od, nagłówek i treść). Ostatnia linia definiuje koniec 

elementu głównego. Zwróć uwagę, że XML nie mówi nic o wyświetlaniu danych ani o tym, jak tekst 

powinien wyglądać na ekranie. HTML służy do wyświetlania informacji w połączeniu z XML, który jest 

używany do opisu danych. Rysunek pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać XML do zdefiniowania 

bazy danych nazw firm w katalogu firm. 



 

Tagi, takie jak <Firma>, <Name> i <Specialty>, można zdefiniować dla pojedynczej firmy lub całej 

branży. Na poziomie podstawowym XML jest niezwykle łatwy do nauczenia i jest bardzo podobny do 

HTML, z wyjątkiem tego, że możesz tworzyć własne tagi. Na głębszym poziomie, XML ma bogatą 

składnię i ogromny zestaw narzędzi programowych, dzięki czemu XML jest idealny do przechowywania 

i przesyłania wielu typów danych w sieci WWW. XML jest „rozszerzalny”, co oznacza, że tagi używane 

do opisywania i wyświetlania danych są definiowane przez użytkownika, podczas gdy w HTML tagi są 

ograniczone i predefiniowane. XML może również przekształcać informacje w nowe formaty, na 

przykład importując informacje z bazy danych i wyświetlając je w postaci tabeli. Dzięki XML informacje 

mogą być analizowane i wyświetlane wybiórczo, co czyni go bardziej wydajną alternatywą dla HTML. 

Oznacza to, że firmy lub całe branże mogą opisywać wszystkie swoje faktury, zobowiązania, listy płac i 

informacje finansowe przy użyciu języka znaczników zgodnego z Internetem. Po opisaniu te dokumenty 

biznesowe mogą być przechowywane na serwerach intranetowych i udostępniane w całej korporacji. 

Really Simple Syndication (RSS) to format XML, który umożliwia użytkownikom automatyczne 

przesyłanie treści cyfrowych, w tym tekstów, artykułów, blogów i plików audio podcastów, do ich 

komputerów przez Internet. Aplikacja agregująca RSS, którą instalujesz na swoim komputerze, 

gromadzi materiały ze stron internetowych i blogów, które każesz jej przeskanować, i dostarcza nowe 

informacje z tych witryn. Czasami jest to określane jako zawartość „dystrybuowana”, ponieważ jest 

rozpowszechniana przez organizacje informacyjne i innych syndykatorów (lub dystrybutorów). 

Użytkownicy pobierają agregator RSS, a następnie „subskrybują” „kanały” RSS. Po przejściu do strony 

agregatora RSS zostaną wyświetlone najnowsze aktualizacje dla każdego kanału, który subskrybujesz. 

RSS wyskoczył z rozrywki „techie” do szeroko zakrojonego ruchu. Chociaż Google zamknął Czytnik 

Google, popularny produkt RSS, pozostało wiele innych opcji czytników RSS, w tym Feedly, Reeder i 

NewsBlur 

oprogramowanie serwera WWW: oprogramowanie umożliwiające komputerowi dostarczanie stron 

internetowych napisanych w formacie HTML do komputerów klienckich w sieci, które żądają tej usługi, 

wysyłając żądanie HTTP. 

serwer bazy danych: serwer przeznaczony do uzyskiwania dostępu do określonych informacji w bazie 

danych. 



serwer reklam: serwer przeznaczony do dostarczania ukierunkowanych banerów reklamowych. 

serwer pocztowy: serwer udostępniający wiadomości e-mail. 

serwer wideo: serwer obsługujący klipy wideo. 

klient sieciowy: dowolne urządzenie komputerowe podłączone do Internetu, które może wysyłać 

żądania HTTP i wyświetlać strony HTML, najczęściej komputer z systemem Windows lub Macintosh. 

SERWERY I KLIENCI WWW 

Opisaliśmy już przetwarzanie typu klient / serwer oraz rewolucję w architekturze obliczeniowej, jaką 

przyniosła technologia klient / serwer. Wiesz już, że serwer to komputer podłączony do sieci, który 

przechowuje pliki, kontroluje urządzenia peryferyjne, łączy się ze światem zewnętrznym - w tym z 

Internetem - i wykonuje pewne przetwarzanie dla innych komputerów w sieci. Ale co to jest serwer 

WWW? Oprogramowanie serwera sieci Web oznacza oprogramowanie, które umożliwia komputerowi 

dostarczanie stron internetowych napisanych w formacie HTML do komputerów klienckich w sieci, 

które żądają tej usługi, wysyłając żądanie HTTP. Apache, który współpracuje z systemami operacyjnymi 

Linux i Unix, jest najczęściej używanym typem oprogramowania serwera WWW. Internetowe usługi 

informacyjne (IIS) firmy Microsoft również mają znaczący udział w rynku. Oprócz odpowiadania na 

żądania stron internetowych, wszystkie serwery internetowe zapewniają niektóre pliki dodatkowe 

podstawowe możliwości, takie jak: 

• Usługi bezpieczeństwa - składają się głównie z usług uwierzytelniania, które sprawdzają, czy osoba 

próbująca uzyskać dostęp do witryny jest do tego upoważniona. W przypadku witryn internetowych, 

które przetwarzają transakcje płatnicze, serwer sieciowy obsługuje również SSL i TLS, protokoły do 

bezpiecznego przesyłania i otrzymywania informacji przez Internet. Gdy prywatne informacje, takie jak 

imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy i dane kart kredytowych, muszą zostać podane na stronie 

internetowej, serwer sieciowy używa SSL, aby zapewnić, że dane przesyłane tam iz powrotem z 

przeglądarki na serwer nie zostaną naruszone. 

• FTP - ten protokół umożliwia użytkownikom przesyłanie plików do iz serwera. Niektóre witryny 

ograniczają przesyłanie plików na serwer WWW, podczas gdy inne ograniczają pobieranie w zależności 

od tożsamości użytkownika. 

• Wyszukiwarka - podobnie jak witryny wyszukiwarek umożliwiają użytkownikom przeszukiwanie całej 

sieci WWW pod kątem określonych dokumentów, moduły wyszukiwarek w podstawowym pakiecie 

oprogramowania serwera WWW umożliwiają indeksowanie stron internetowych i treści witryny oraz 

umożliwiają łatwe wyszukiwanie zawartości witryny za pomocą słów kluczowych. Podczas 

wyszukiwania wyszukiwarka korzysta z indeksu, czyli listy wszystkich dokumentów na serwerze. 

Wyszukiwane hasło jest porównywane z indeksem, aby zidentyfikować prawdopodobne dopasowania. 

• Serwery WWW do przechwytywania danych są również pomocne w monitorowaniu ruchu w 

witrynie, gromadzeniu informacji o tym, kto odwiedził witrynę, jak długo tam przebywał użytkownik, 

dacie i godzinie każdej wizyty oraz do których konkretnych stron na serwerze uzyskano dostęp. 

Informacje te są kompilowane i zapisywane w pliku dziennika, który można następnie przeanalizować. 

Analizując plik dziennika, menedżer witryny może poznać całkowitą liczbę odwiedzających, średnią 

długość każdej wizyty oraz najpopularniejsze miejsca docelowe lub strony internetowe. 

Termin serwer WWW jest również używany w odniesieniu do fizycznego komputera, na którym działa 

oprogramowanie serwera WWW. Wiodący producenci serwerów WWW to Lenovo, Dell i Hewlett-

Packard. Chociaż na każdym komputerze stacjonarnym można uruchomić oprogramowanie serwera 



WWW, najlepiej jest użyć komputera zoptymalizowanego do tego celu. Aby być serwerem WWW, 

komputer musi mieć zainstalowane oprogramowanie serwera WWW i być połączony z Internetem. 

Każdy komputer z publicznym serwerem WWW ma adres IP. Na przykład, jeśli wpiszesz 

http://www.pearsonhighered.com/laudon w przeglądarce, oprogramowanie przeglądarki wysyła 

żądanie usługi HTTP do serwera WWW, którego nazwa domeny to pearsonhighered.com. Serwer 

następnie lokalizuje stronę o nazwie „laudon” na swoim dysku twardym, wysyła ją z powrotem do 

przeglądarki i wyświetla ją na ekranie. Oczywiście firmy mogą również wykorzystywać serwery 

internetowe do ściśle wewnętrznych sieci lokalnych w intranetach. Oprócz ogólnych pakietów 

oprogramowania serwera WWW istnieje w rzeczywistości wiele typów wyspecjalizowanych serwerów 

w sieci WWW, od serwerów baz danych, które uzyskują dostęp do określonych informacji w bazie 

danych, przez serwery reklam, które dostarczają ukierunkowane banery reklamowe, po serwery 

pocztowe dostarczające wiadomości e-mail oraz serwery wideo udostępniające klipy wideo. W małej 

witrynie handlu elektronicznego wszystkie te pakiety oprogramowania mogą działać na jednym 

komputerze z jednym procesorem. W dużej siedzibie korporacyjnej mogą znajdować się setki lub 

tysiące oddzielnych serwerów, z których wiele ma wiele procesorów, obsługujących wyspecjalizowane 

funkcje serwera WWW. Z drugiej strony klient sieciowy to dowolne urządzenie komputerowe 

podłączone do Internetu, które może wysyłać żądania HTTP i wyświetlać strony HTML. 

Najpopularniejszym klientem jest komputer stacjonarny z systemem Windows lub Macintosh, a 

odległą trzecią część stanowią komputery z systemami Unix / Linux. Jednak najszybciej rozwijającą się 

kategorią klientów internetowych nie są wcale komputery, ale urządzenia mobilne. Ogólnie klientem 

sieciowym może być dowolne urządzenie - w tym drukarka, lodówka, kuchenka, system oświetlenia 

domu lub tablica przyrządów samochodowych - zdolne do wysyłania i odbierania informacji z serwera 

internetowego 

przeglądarka internetowa: oprogramowanie, którego głównym celem jest wyświetlanie stron 

internetowych 

PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE 

Przeglądarka internetowa to program, którego głównym celem jest wyświetlanie stron internetowych. 

Przeglądarki mają również dodane funkcje, takie jak poczta e-mail i grupy dyskusyjne (internetowa 

grupa dyskusyjna lub forum). Od lipca 2016 r. Wiodącą przeglądarką internetową na komputery 

stacjonarne jest Google Chrome, mała, ale zaawansowana technologicznie przeglądarka typu open 

source, z około 51% udziałem w rynku. Chrome jest również wiodącą przeglądarką mobilną / 

tabletową, z około 52% udziałem w tym rynku. Drugą najpopularniejszą przeglądarką komputerową 

jest Internet Explorer firmy Microsoft z około 30% udziałem. Jednak udział Internet Explorera w rynku 

telefonów komórkowych / tabletów jest znikomy i wynosi mniej niż 2%. Mozilla Firefox zajmuje trzecie 

miejsce na rynku przeglądarek na komputery stacjonarne, z zaledwie około 8% udziałem. Ma mniej niż 

1% udział w rynku przeglądarek mobilnych / tabletów. Firefox, wydany po raz pierwszy w 2004 roku, 

jest bezpłatną przeglądarką internetową typu open source dla systemów operacyjnych Windows, Linux 

i Macintosh, opartą na otwartym kodzie źródłowym Mozilli (który pierwotnie dostarczał kod dla 

Netscape). Jest mały i szybki oraz oferuje wiele funkcji, takich jak blokowanie wyskakujących okienek i 

przeglądanie w kartach. Przeglądarka Safari firmy Apple ma tylko około 4,5% udziału w rynku 

przeglądarek na komputery stacjonarne, ale jest drugą najpopularniejszą przeglądarką na telefony 

komórkowe / tablety, z 28% udziałem, w dużej mierze dzięki używaniu jej na iPhone'ach i iPadach. W 

2015 roku Microsoft przedstawił Edge, zupełnie nową przeglądarkę w pakiecie z nowym systemem 

operacyjnym Windows 10. Edge został zaprojektowany, aby zastąpić Internet Explorera. Jednak 

pomimo popularności systemu Windows 10 Edge był dotychczas w dużej mierze ignorowany przez 



użytkowników systemu Windows 10 i został zainstalowany tylko na około 5% komputerów 

stacjonarnych. 

poczta elektroniczna (e-mail): najczęściej używana aplikacja w Internecie. Wykorzystuje szereg 

protokołów, aby umożliwić przesyłanie wiadomości zawierających tekst, obrazy, dźwięk i klipy wideo 

od jednego użytkownika Internetu do drugiego 

załącznik: plik wstawiony do wiadomości e-mail 

komunikator (IM): wyświetla tekst wprowadzony niemal natychmiast. Odbiorcy mogą następnie 

natychmiast odpowiedzieć nadawcy w ten sam sposób, dzięki czemu komunikacja bardziej przypomina 

rozmowę na żywo, niż jest to możliwe za pośrednictwem poczty e-mail. 

forum dyskusyjne online: aplikacja internetowa, która umożliwia użytkownikom Internetu 

komunikować się ze sobą, chociaż nie w czasie rzeczywistym. 

Telefonia IP: ogólne określenie technologii, które wykorzystują VoIP i internetową sieć przełączania 

pakietów do przesyłania głosu i innych form komunikacji audio w Internecie 

Voice over Internet Protocol (VoIP): protokół umożliwiający przesyłanie głosu i innych form 

komunikacji audio przez Internet 

INTERNET I STRONA INTERNETOWA: CECHY I USŁUGI 

Internet i sieć WWW dały początek wielu potężnym aplikacjom, na których zbudowano fundamenty 

handlu elektronicznego. Możesz myśleć o nich jak o usługach internetowych i podczas lektury warto 

porównać te usługi z innymi tradycyjnymi mediami, takimi jak telewizja lub prasa. Jeśli to zrobisz, 

szybko zdasz sobie sprawę z bogactwa środowiska internetowego. 

NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE 

Internet i sieć WWW zapewniają szereg narzędzi komunikacyjnych, które umożliwiają ludziom na 

całym świecie komunikowanie się ze sobą, zarówno na zasadzie „jeden do jednego”, jak i „jeden do 

wielu”. Narzędzia komunikacyjne obejmują pocztę e-mail, komunikatory, tablice ogłoszeń online 

(fora), aplikacje telefonii internetowej oraz wideokonferencje, czaty wideo i teleobecność. W kolejnych 

sekcjach przyjrzymy się każdemu z nich bardziej szczegółowo. 

E-mail 

Poczta elektroniczna, czyli e-mail, jest od najmłodszych lat najczęściej używaną aplikacją w Internecie. 

Na całym świecie jest ponad 2,6 miliarda użytkowników poczty e-mail, wysyłających ponad 2,15 

miliarda e-maili dziennie. Szacuje się, że na całym świecie jest około 1,7 miliarda użytkowników 

mobilnych poczty e-mail, z których ponad 65% wszystkich użytkowników poczty e-mail na całym 

świecie ma dostęp do poczty na urządzeniu mobilnym (Radicati Group, 2016). Szacunki różnią się pod 

względem ilości spamu i wahają się od 40% do 90%. Poczta e-mail wykorzystuje szereg protokołów, 

aby umożliwić przesyłanie wiadomości zawierających tekst, obrazy, dźwięk i klipy wideo od jednego 

użytkownika Internetu do drugiego. Ze względu na swoją elastyczność i szybkość jest obecnie 

najpopularniejszą formą komunikacji biznesowej - bardziej popularną niż telefon, faks czy poczta 

zwykła (US Postal Service). Oprócz tekstu wpisywanego w wiadomości e-mail umożliwia również 

załączanie załączników, czyli plików wstawianych do wiadomości e-mail. Plikami mogą być dokumenty, 

obrazy, dźwięki lub klipy wideo. 

Aplikacje do przesyłania wiadomości 



Wiadomości błyskawiczne (IM) umożliwiają wysyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, w 

przeciwieństwie do poczty e-mail, w przypadku której między wysłaniem a odebraniem wiadomości 

występuje kilkusekundowe lub minutowe opóźnienie. Komunikator wyświetla tekst wprowadzony 

niemal natychmiast. Odbiorcy mogą następnie natychmiast odpowiedzieć nadawcy w ten sam sposób, 

dzięki czemu komunikacja bardziej przypomina rozmowę na żywo, niż jest to możliwe za 

pośrednictwem poczty e-mail. Aby korzystać z komunikatorów, użytkownicy tworzą listę znajomych, z 

którymi chcą się komunikować, a następnie wpisują krótkie wiadomości tekstowe, które ich znajomi 

otrzymają natychmiast (jeśli są w tym czasie online). I chociaż tekst pozostaje głównym mechanizmem 

komunikacji w komunikatorze, bardziej zaawansowane systemy zapewniają również funkcjonalność 

czatu głosowego i wideo. Wiadomości błyskawiczne przez Internet konkurują z krótkimi 

wiadomościami tekstowymi (SMS) i multimedialnymi wiadomościami tekstowymi (MMS), które są 

znacznie droższe niż wiadomości błyskawiczne. Główne systemy komunikatorów internetowych 

obejmują Skype, Yahoo Messenger, Google Hangouts i AIM (AOL Instant Messenger). Systemy 

komunikatorów internetowych były początkowo opracowywane jako systemy zastrzeżone, a 

konkurencyjne firmy oferowały wersje, które nie współpracowały ze sobą. Obecnie nadal nie ma 

wbudowanej interoperacyjności między głównymi systemami komunikatorów internetowych. 

Mobilne aplikacje do przesyłania wiadomości, takie jak Facebook Messenger, WhatsApp (zakupiony 

przez Facebooka za 22 miliardy dolarów w 2014 r.), Snapchat (który umożliwia użytkownikom 

wysyłanie zdjęć, filmów i tekstów, które znikną po krótkim czasie), Kik, Viber i inne również stały się 

szalenie popularne, zapewniając konkurencję zarówno dla tradycyjnych stacjonarnych komunikatorów 

internetowych, jak i wiadomości tekstowych SMS. W Stanach Zjednoczonych w 2016 roku ponad 130 

milionów ludzi (około 40% populacji) korzysta z aplikacji do przesyłania wiadomości mobilnych, a firmy 

coraz częściej zwracają uwagę na wykorzystywanie tych aplikacji do promowania swoich marek. 

Telefonia internetowa 

Gdyby system telefoniczny miał być dziś budowany od podstaw, byłaby to oparta na Internecie sieć z 

komutacją pakietów przy użyciu protokołu TCP / IP, ponieważ byłaby tańsza i bardziej wydajna niż 

istniejący alternatywny system, który obejmuje mieszankę przełączanych obwodów i cyfrowy szkielet. 

W rzeczywistości AT&T rozpoczęła testowanie całkowicie cyfrowych sieci telefonicznych IP w kilku 

miastach w USA. Podobnie, gdyby systemy telewizji kablowej były dziś budowane od podstaw, 

najprawdopodobniej korzystałyby z technologii internetowych z tych samych powodów. Telefonia IP 

to ogólne określenie technologii, które używają protokołu Voice over Internet Protocol (VoIP) oraz 

internetowej sieci komutowanej pakietowo do przesyłania głosu, faksu i innych form komunikacji 

audio przez Internet. VoIP może być używany zarówno na tradycyjnej słuchawce, jak i na urządzeniu 

mobilnym. VoIP pozwala uniknąć opłat za połączenia międzymiastowe nakładanych przez tradycyjne 

firmy telefoniczne. W 2015 r. Na całym świecie było około 230 milionów abonentów VoIP. W Stanach 

Zjednoczonych ponad połowa klientów indywidualnych korzysta obecnie z VoIP, a liczba ta gwałtownie 

rośnie, ponieważ systemy kablowe świadczą usługi telefoniczne w ramach „triple play”: głos, Internet 

i TV w jednym pakiecie. Liczba ta jest jednak przyćmiona przez liczbę abonentów telefonii komórkowej 

VoIP, która gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat, napędzana gwałtownym rozwojem 

mobilnych aplikacji do przesyłania wiadomości, które teraz zapewniają również bezpłatne usługi VoIP, 

takie jak Facebook Messenger, WhatsApp (także należący do Facebooka), Viber (należący do 

japońskiego giganta handlu elektronicznego Rakuten), WeChat, Line, KakaoTalk i innych. VoIP to 

przełomowa technologia. W przeszłości głos i faks były wyłącznym źródłem regulowanych sieci 

telefonicznych. Jednak wraz z konwergencją Internetu i telefonii dominacja ta już zaczyna się zmieniać, 

a lokalni i międzymiastowi dostawcy usług telefonicznych oraz firmy kablowe stają się dostawcami 

usług internetowych, a dostawcy usług internetowych wchodzą na rynek telefoniczny. Kluczowi gracze 

na rynku VoIP to niezależni dostawcy usług, tacy jak pionierzy VoIP, Vonage i Skype (obecnie należący 



do Microsoft), a także tradycyjni gracze, tacy jak firmy telefoniczne i kablowe, które agresywnie 

wkroczyły na rynek. Obecnie Skype dominuje na rynku międzynarodowym. Skype obsługuje ponad 3 

miliardy minut dziennie (co przekłada się na około 90 miliardów minut miesięcznie) od 300 milionów 

użytkowników na całym świecie. 

Wideokonferencje, czaty wideo i teleobecność 

Wideokonferencje internetowe są dostępne dla każdego, kto ma szerokopasmowe łącze internetowe 

i kamerę internetową (kamerę internetową). Najpopularniejszym zestawem narzędzi do konferencji 

internetowych jest WebEx (obecnie należący do Cisco). Firmy VoIP, takie jak Skype i ooVoo, oferują 

również bardziej ograniczone możliwości prowadzenia konferencji internetowych, zwane powszechnie 

czatami wideo. FaceTime firmy Apple to kolejna technologia czatu wideo dostępna dla urządzeń 

mobilnych z systemem iOS z przednim aparatem i komputerów Macintosh wyposażonych w kamerę 

internetową firmy Apple, zwaną kamerą FaceTime. Telepresence zwiększa możliwości 

wideokonferencji o kilka stopni. Zamiast „spotykania się” pojedynczych osób przy użyciu kamer 

internetowych, teleobecność tworzy otoczenie w pomieszczeniu za pomocą wielu kamer i ekranów, 

które otaczają użytkowników. Na początku doświadczenie jest niesamowite i dziwne, ponieważ kiedy 

patrzysz na ludzi na ekranach, patrzą one bezpośrednio na Ciebie. Jakość transmisji i wyższe 

rozdzielczości ekranu pomagają stworzyć efekt. Użytkownicy mają wrażenie „przebywania w obecności 

swoich kolegów” w sposób, który nie jest prawdziwy w przypadku tradycyjnych spotkań przy użyciu 

kamery internetowej. Dostawcy oprogramowania i sprzętu telepresence to Cisco, LifeSize, BlueJeans 

Network i Polycom ATX.  

wyszukiwarka: identyfikuje strony internetowe, które wydają się pasować do słów kluczowych, 

zwanych także zapytaniami, wprowadzonych przez użytkownika, a następnie wyświetla listę najlepiej 

dopasowanych. 

WYSZUKIWARKI 

Wyszukiwarki identyfikują strony internetowe, które wydają się pasować do słów kluczowych, zwanych 

także zapytaniami, wprowadzonych przez użytkownika, a następnie dostarczają listę najlepszych 

dopasowań (wyniki wyszukiwania). Prawie 85% amerykańskich użytkowników internetu regularnie 

korzysta z wyszukiwarek na komputerach stacjonarnych lub urządzeniach mobilnych i generuje około 

16 miliardów zapytań miesięcznie na komputerach stacjonarnych, z czego około 10,2 miliarda jest 

przeprowadzanych za pomocą Google. Liczba operacji wyszukiwania na komputerach spada, ponieważ 

coraz więcej operacji wyszukiwania przenosi się na urządzenia mobilne. W rzeczywistości Google 

poinformował, że zapytania wyszukiwania mobilnego przekroczyły liczbę zapytań na komputery 

stacjonarne w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach po raz pierwszy w 2015 r. Istnieją setki 

różnych wyszukiwarek, ale zdecydowana większość wyników wyszukiwania pochodzi z pierwszej trójki. 

dostawcy: Google, Microsoft's Bing i Yahoo. Na podstawie liczby wyszukiwań Google ma obecnie około 

64% rynku wyszukiwania na komputerach stacjonarnych, następnie Bing firmy Microsoft z około 22% 

i Yahoo z około 12%. Wyszukiwarki internetowe powstały na początku lat 90., wkrótce po 

wypuszczeniu przez firmę Netscape pierwszej komercyjnej przeglądarki internetowej. Wczesne 

wyszukiwarki były stosunkowo prostymi programami, które wędrowały po powstającej sieci WWW, 

odwiedzały strony i gromadziły informacje o zawartości każdej strony internetowej. Te wczesne 

programy były różnie nazywane pełzaczami, pająkami i wędrowcami; pierwszy pełnotekstowy robot 

indeksujący zawartość całej strony internetowej został nazwany WebCrawler, wydany w 1994 roku. 

AltaVista (1995), jedna z pierwszych szeroko używanych wyszukiwarek, jako pierwsza zezwoliła na 

zapytania „w języku naturalnym”, takie jak „ historia wyszukiwarek internetowych ”zamiast„ historia + 

wyszukiwarka + internet ”. Pierwsze wyszukiwarki wykorzystywały proste indeksy słów kluczowych 



wszystkich odwiedzanych stron internetowych. Policzyliby, ile razy słowo pojawiło się na stronie 

internetowej i zapisali te informacje w indeksie. Te wyszukiwarki mogą być łatwo oszukane przez 

projektantów stron internetowych, którzy po prostu powtarzają słowa na swoich stronach domowych. 

Prawdziwe innowacje w rozwoju wyszukiwarki nastąpił w ramach programu finansowanego przez 

Departament Obrony o nazwie Digital Library Initiative, mającego na celu pomóc Pentagonowi w 

znajdowaniu prac badawczych w dużych bazach danych. Stanford, Berkeley i trzy inne uniwersytety 

stały się wylęgarniami innowacji w wyszukiwarkach internetowych w połowie lat 90. Na Uniwersytecie 

Stanforda w 1994 r. Dwóch studentów informatyki, David Filo i Jerry Yang, stworzyło ręcznie wybraną 

listę swoich ulubionych stron internetowych i nazwali ją „Yet Another Hierarchical Officious Oracle” 

lub Yahoo !. Yahoo początkowo nie było prawdziwą wyszukiwarką, ale raczej zmodyfikowanym 

wyborem stron internetowych uporządkowanych według kategorii, które redaktorzy uznali za 

przydatne. Yahoo opracowało później „prawdziwe” możliwości wyszukiwarki. W 1998 roku Larry Page 

i Sergey Brin, dwaj studenci informatyki ze Stanford, opublikowali swoją pierwszą wersję wyszukiwarki 

Google. Ta wyszukiwarka była inna: nie tylko indeksowała słowa każdej strony internetowej, ale Page 

odkryła, że wyszukiwarka AltaVista nie tylko zbierała słowa kluczowe z witryn, ale także obliczała, jakie 

inne witryny prowadzą do każdej strony. Patrząc na adresy URL na każdej stronie internetowej, mogli 

obliczyć indeks popularności. AltaVista nic nie zrobiła z tymi informacjami. Strona skorzystała z tego 

pomysłu i uczyniła z niego centralny czynnik oceniający adekwatność strony internetowej do 

wyszukiwanego hasła. Opatentował pomysł systemu rankingu stron internetowych (System 

PageRank), który w istocie mierzy popularność strony internetowej. Brin stworzył unikalny program do 

przeszukiwania sieci, który indeksował nie tylko słowa kluczowe na stronie internetowej, ale także 

kombinacje słów (takich jak autorzy i tytuły artykułów). Te dwa pomysły stały się podstawą 

wyszukiwarki Google. Początkowo niewielu rozumiało, jak zarabiać na wyszukiwarkach. Zmieniło się to 

w 2000 roku, kiedy Goto.com (później Overture) pozwolił reklamodawcom ubiegać się o miejsce w ich 

wynikach wyszukiwania, a Google poszedł w ich ślady w 2003 roku ze swoim programem AdWords, 

który pozwolił reklamodawcom ubiegać się o umieszczanie krótkich reklam tekstowych w wynikach 

wyszukiwania Google . Spektakularny wzrost przychodów z reklam internetowych (które rosły o około 

20–25% rocznie w ciągu ostatnich kilku lat) pomógł wyszukiwarkom przekształcić się w główne 

narzędzia zakupowe i stworzył całą nową branżę zwaną „marketingiem w wyszukiwarkach”. Gdy 

użytkownicy wprowadzają wyszukiwane hasło w Google, Bing, Yahoo lub w dowolnej innej witrynie 

obsługiwanej przez te wyszukiwarki, otrzymują dwa typy list: linki sponsorowane, za które 

reklamodawcy zapłacili za wyświetlenie (zwykle u góry listy wyniki wyszukiwania) i niesonsorowane 

„bezpłatne” wyniki wyszukiwania. Reklamodawcy mogą również kupować małe reklamy tekstowe w 

prawej części strony wyników wyszukiwania. Ponadto wyszukiwarki rozszerzyły swoje usługi o 

wiadomości, mapy, obrazy satelitarne, obrazy komputerowe, e-maile, kalendarze grupowe, narzędzia 

do spotkań grupowych i indeksy artykułów naukowych. Chociaż główne wyszukiwarki są używane do 

znajdowania ogólnych informacji interesujących użytkowników, wyszukiwarki stały się również 

kluczowym narzędziem w witrynach handlu elektronicznego. Klienci mogą łatwiej wyszukiwać 

informacje o produktach, których potrzebują, za pomocą wewnętrznego programu wyszukiwania; 

różnica polega na tym, że w witrynach wyszukiwarka ogranicza się do znajdowania dopasowań z tej 

jednej witryny. Na przykład więcej kupujących online korzysta z wewnętrznej wyszukiwarki Amazon w 

celu wyszukania produktów niż wyszukiwania produktów za pomocą Google, co zauważył prezes 

Google Eric Schmidt, który uważa, że wyszukiwarka Amazon stanowi poważne zagrożenie dla Google. 

Pinterest ma nadzieję rzucić wyzwanie Google w dziedzinie wyszukiwania wizualnego 

download: przesyła plik z serwera internetowego i przechowuje go na komputerze do późniejszego 

wykorzystania 



media strumieniowe: umożliwia przesyłanie wideo, muzyki i innych plików o dużej przepustowości do 

użytkownika na różne sposoby, które umożliwiają użytkownikowi odtwarzanie plików w trakcie ich 

dostarczania 

podcast: prezentacja audio - taka jak audycja radiowa, dźwięk z filmu lub po prostu osobista 

prezentacja audio - przechowywana online jako cyfrowy plik multimedialny 

MEDIA DO POBRANIA I TRANSMISJI STRUMIENIOWEJ 

Kiedy pobierasz plik z Internetu, plik jest przesyłany z serwera WWW i przechowywany na Twoim 

komputerze do późniejszego wykorzystania. Przy połączeniach o niskiej przepustowości we wczesnym 

Internecie, pliki audio i wideo były trudne do pobrania, ale wraz z ogromnym wzrostem połączeń 

szerokopasmowych pliki te są nie tylko powszechne, ale obecnie stanowią większość ruchu 

internetowego. Media strumieniowe są alternatywą dla pobieranych multimediów i umożliwiają 

przesyłanie wideo, muzyki i innych plików o dużej przepustowości do użytkownika na różne sposoby, 

które umożliwiają użytkownikowi odtwarzanie plików w trakcie ich dostarczania. W niektórych 

sytuacjach pliki są dzielone na fragmenty i przekazywane przez wyspecjalizowane serwery wideo do 

oprogramowania klienckiego, które łączy te fragmenty i odtwarza wideo. W innych sytuacjach 

pojedynczy duży plik jest dostarczany ze standardowego serwera WWW do użytkownika, który może 

rozpocząć odtwarzanie wideo przed dostarczeniem całego pliku. Pliki przesyłane strumieniowo muszą 

być przeglądane w czasie rzeczywistym; nie można ich przechowywać na dyskach twardych klientów 

bez specjalnego oprogramowania. Pliki przesyłane strumieniowo są „odtwarzane” przez 

oprogramowanie, takie jak Windows Media Player, Apple QuickTime, Adobe Flash i Real Player. Istnieje 

wiele narzędzi służących do tworzenia plików strumieniowych, w tym HTML5 i Adobe Flash, a także 

technologie specjalnie dostosowane do platformy mobilnej, takie jak aplikacje Meerkat i Periscope. 

Wraz ze wzrostem pojemności Internetu media strumieniowe będą odgrywać jeszcze większą rolę w 

handlu elektronicznym. Napędzany światową sprzedażą ponad 2,5 miliarda urządzeń z systemem iOS 

(iPhone, iPad i iPod Touch) i Androidem, Internet stał się wirtualną cyfrową rzeką plików muzycznych, 

audio i wideo. Sklep Apple iTunes jest prawdopodobnie najbardziej znanym repozytorium muzyki 

cyfrowej online, z katalogiem zawierającym ponad 43 miliony utworów na całym świecie według stanu 

na wrzesień 2016 r. Google Play oferuje ponad 35 milionów, a setki innych witryn oferuje pobieranie 

muzyki. Ponadto usługi przesyłania strumieniowego muzyki i radio internetowe, takie jak Apple Music, 

Spotify, Pandora, Amazon Prime Music, Tidal i setki innych, zwiększają przepustowość przeznaczoną 

na dostarczanie muzyki online. Popularność zyskuje także podcasting (nazwa pochodzi od połączenia 

słowa „iPod” i słowa „broadcasting”). Podcast to prezentacja audio - taka jak audycja radiowa, dźwięk 

z konferencji lub po prostu osobista prezentacja - przechowywana online jako cyfrowy plik 

multimedialny. Słuchacze mogą pobrać plik i odtworzyć go na swoich urządzeniach mobilnych lub 

komputerach. Podcasting przeszedł z amatorskiego niezależnego producenta mediów w tradycji 

„pirackiego radia” do profesjonalnego kanału dystrybucji wiadomości i rozmów. Na przykład podcast 

This American Life’s Serial został pobrany ponad 175 milionów razy. NPR jest czołowym amerykańskim 

producentem podcastów, z łączną miesięczną widownią wynoszącą prawie 8 milionów, a następnie 

WNYC Studios, publiczna organizacja nadawcza z siedzibą w Nowym Jorku, z miesięczną oglądalnością 

około 6 milionów. Popularność oglądania filmów online również wzrosła. Na przykład w 2016 r. Około 

215 milionów Amerykanów ogląda przesyłane strumieniowo lub pobierane treści wideo na komputer 

stacjonarny lub urządzenie mobilne przynajmniej raz w miesiącu. Cisco szacuje, że ruch wideo 

konsumentów w Internecie stanowił aż 70% całości konsumencki ruch internetowy w 2015 r. oczekuje 

się, że odsetek ten wzrośnie do 82% do 2020 r. Internet stał się głównym kanałem dystrybucji filmów, 

programów telewizyjnych i wydarzeń sportowych. Innym popularnym rodzajem wideo w Internecie 

jest YouTube, z ponad miliardem użytkowników na całym świecie, którzy każdego dnia oglądają setki 



milionów godzin treści wideo, od szerokiej gamy treści tworzonych przez użytkowników, po treści 

firmowe z dużych korporacji, teledyski, oryginalne programy i nie tylko. Witryny takie jak YouTube, 

Metacafe i Facebook spopularyzowały strumieniowanie wideo generowane przez użytkowników. 

Wiele aplikacji, takich jak Instagram, Twitter, Snapchat i inne, zawiera również funkcje wideo. 

Reklamodawcy internetowi coraz częściej wykorzystują wideo, aby przyciągnąć widzów. Firmy, które 

chcą zademonstrować zastosowanie swoich produktów, uznały wideoklipy za niezwykle skuteczne. 

Segmenty przesyłania strumieniowego wideo używane w reklamach internetowych i wiadomościach 

to prawdopodobnie najczęściej używane usługi przesyłania strumieniowego. Wysokiej jakości 

interaktywne wideo i audio sprawiają, że prezentacje handlowe i demonstracje są bardziej efektywne 

i realistyczne, a także umożliwiają firmom opracowywanie nowych form obsługi klienta. 

blog: osobista strona internetowa tworzona przez osobę fizyczną lub korporację w celu 

komunikowania się z czytelnikami. 

wiki: aplikacja internetowa, która umożliwia użytkownikowi łatwe dodawanie i edytowanie treści na 

stronie internetowej. 

APLIKACJE I USŁUGI WEB 2.0 

Dzisiejsza infrastruktura szerokopasmowego Internetu znacznie rozszerzyła zakres usług dostępnych 

dla użytkowników. Te możliwości stworzyły podstawę dla nowych modeli biznesowych. Aplikacje i 

usługi Web 2.0 mają charakter „społecznościowy”, ponieważ wspierają komunikację między osobami 

w ramach grup lub sieci społecznościowych. 

Sieci społecznościowe online 

Sieci społecznościowe online to usługi, które wspierają komunikację w sieciach przyjaciół, 

współpracowników i całych zawodów. Internetowe sieci społecznościowe rozwinęły się bardzo licznie 

na całym świecie (ponad 2,3 miliarda ludzi w 2016 r., Prawie jedna trzecia światowej populacji) i 

stanowią podstawę nowych platform reklamowych i społecznościowego handlu elektronicznego. 

Największe sieci społecznościowe to Facebook (1,7 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie na 

całym świecie), Instagram (500 milionów członków na całym świecie), LinkedIn (ponad 450 milionów 

członków na całym świecie), Twitter (ponad 310 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie) 

i Pinterest (ponad 110 milionów aktywnych użytkowników). Sieci te opierają się na treściach 

generowanych przez użytkowników (wiadomościach, zdjęciach i filmach) i kładą nacisk na 

udostępnianie treści. Wszystkie te funkcje wymagają znacznej łączności szerokopasmowej i równie 

dużych obiektów przetwarzania w chmurze do przechowywania treści. 

Blogi 

Blog (pierwotnie nazywany blogiem) to osobista strona internetowa, która zazwyczaj zawiera serię 

chronologicznych wpisów (od najnowszych do najstarszych) autora oraz linki do powiązanych stron 

internetowych. Blog może zawierać blogroll (zbiór linków do innych blogów) i trackbacki (listę wpisów 

na innych blogach, które odnoszą się do posta na pierwszym blogu). Większość blogów pozwalają 

czytelnikom na zamieszczanie komentarzy do wpisów na blogu. Tworzenie bloga jest często określane 

jako „blogowanie”. Blogi są hostowane w witrynach innych firm, takich jak WordPress, Tumblr, 

Blogger, LiveJournal, TypePad i Xanga, lub potencjalni blogerzy mogą pobierać oprogramowanie, takie 

jak Movable Type, w celu utworzenia bloga obsługiwanego przez dostawcę usług internetowych 

użytkownika. Strony blogów są zwykle odmianami szablonów udostępnianych przez usługę blogowania 

lub oprogramowanie i dlatego nie wymagają znajomości języka HTML. Dlatego miliony ludzi bez 

jakiejkolwiek umiejętności HTML mogą publikować własne strony internetowe i udostępniać treści 



znajomym i krewnym. Całość witryn związanych z blogami jest często określana jako „blogosfera”. Blogi 

stały się niezwykle popularne. Tumblr i Wordpress wspólnie hostowały ponad 400 milionów blogów 

od września 2016 r., Więc jest prawdopodobne, że łączna liczba jest znacznie wyższa. Według 

eMarketer, w USA jest około 29 milionów aktywnych blogerów i 81 milionów czytelników. Nikt nie wie, 

ile z tych blogów jest aktualizowanych lub to tylko wczorajsze wiadomości. I nikt nie wie, ile z tych 

blogów ma więcej czytelników niż jeden (autor bloga). W rzeczywistości jest tak wiele blogów, że 

potrzebujesz wyszukiwarki, aby je znaleźć, lub możesz po prostu przejść do listy 100 

najpopularniejszych blogów i poszukać. 

Wiki  

Wiki to aplikacja internetowa, która umożliwia użytkownikowi łatwe dodawanie i edytowanie treści na 

stronie internetowej. (Termin wiki pochodzi od „wiki wiki” (szybkich lub szybkich) autobusów 

wahadłowych na lotnisku w Honolulu.) Oprogramowanie Wiki umożliwia wspólne i wspólne pisanie 

dokumentów. Większość systemów wiki to systemy po stronie serwera typu open source, które 

przechowują treść w relacyjnej bazie danych. Oprogramowanie zazwyczaj udostępnia szablon, który 

definiuje układ i elementy wspólne dla wszystkich stron, wyświetla kod źródłowy edytowalny przez 

użytkownika (zwykle zwykły tekst), a następnie renderuje zawartość na stronę opartą na HTML do 

wyświetlenia w przeglądarce internetowej. Niektóre programy typu wiki umożliwiają tylko 

podstawowe formatowanie tekstu, podczas gdy inne pozwalają na użycie tabel, obrazów, a nawet 

elementów interaktywnych, takich jak ankiety i gry. Ponieważ wiki z natury są bardzo otwarte, 

pozwalając każdemu na dokonywanie zmian na stronie, większość wiki umożliwia weryfikację 

poprawności zmian za pośrednictwem strony „Ostatnie zmiany”, która umożliwia członkom 

społeczności wiki monitorowanie i przeglądanie pracę innych użytkowników, poprawianie błędów i 

miejmy nadzieję, że powstrzyma to „wandalizm”. Najbardziej znaną wiki jest Wikipedia, internetowa 

encyklopedia, która zawiera ponad 40 milionów artykułów w 294 różnych językach na różne tematy. 

Fundacja Wikimedia, która obsługuje Wikipedię, prowadzi również szereg powiązanych projektów, w 

tym Wikibooks, zbiór bezpłatnych podręczników i podręczników wspólnie napisanych; Wikinews, 

darmowe źródło informacji; oraz Wikisłownik, wspólny projekt mający na celu stworzenie bezpłatnego 

wielojęzycznego słownika w każdym języku, z definicjami, etymologiami, wymową, cytatami i 

synonimami. 

Rzeczywistość wirtualna (VR): polega na pełnym zanurzeniu użytkowników w wirtualnym świecie, 

zazwyczaj za pomocą wyświetlacza montowanego na głowie (HMD) podłączonego do słuchawek i 

innych urządzeń. 

rzeczywistość rozszerzona (AR): polega na nakładaniu wirtualnych obiektów na rzeczywisty świat za 

pośrednictwem smartfonów, tabletów lub urządzeń HMD. 

RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA I RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA 

W 2016 roku technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości zaczęły wkraczać na 

rynek konsumencki i przyciągać dużą uwagę. Rzeczywistość wirtualna (VR) polega na pełnym 

zanurzeniu użytkowników w wirtualnym świecie, zwykle za pomocą wyświetlacza montowanego na 

głowie (HMD) podłączonego do słuchawek i innych urządzeń, które umożliwiają nawigację po 

doświadczeniach i pozwalają użytkownikom poczuć się tak, jakby byli rzeczywiście obecni w 

wirtualnym świecie. Zaawansowane urządzenia VR przeznaczone do użytku z komputerami PC lub 

systemami do gier to między innymi Oculus Rift firmy Facebook, HTC Vive i Sony PlayStation VR. 

Samsung Gear VR i Google Cardboard to przykłady tańszych, mobilnych urządzeń klasy podstawowej. 

Wielu wydawców eksperymentuje z treściami VR, które mogą korzystać z tych tańszych urządzeń. Na 

przykład New York Times ma aplikację mobilną VR, której widzowie mogą używać z Google Cardboard 



do oglądania filmów VR i reklam z filmami 360 stopni. Niektórzy analitycy szacują, że do 2020 r. Na 

całym świecie będzie prawie 155 milionów użytkowników rzeczywistości wirtualnej (z czego około 135 

milionów będzie korzystało ze smartfonów, a kolejne 20 milionów z wyższej klasy komputerów PC / 

konsoli do gier). Rzeczywistość rozszerzona (AR) polega na nakładaniu wirtualnych obiektów na świat 

rzeczywisty za pośrednictwem smartfonów, tabletów lub urządzeń HMD. Być może jak dotąd 

największym profilem wykorzystania AR było użycie go w grze Pokemon GO firmy Nintendo. Inne 

zastosowania obejmują funkcję soczewek Snapchata, która wykorzystuje technologię rozpoznawania 

twarzy i modele 3-D, które pozwalają użytkownikom rozszerzać swoje selfie poprzez nakładanie na nie 

animacji lub innych obrazów, oraz aplikacje typu „spróbuj przed zakupem” stworzone dla marek 

kosmetycznych i modowych . 

INTELIGENTNI ASYSTENCI OSOBISTE 

Pomysł na rozmowę z komputerem, sprawienie, by cię rozumiał i mógł wykonywać zadania zgodnie z 

twoim kierunkiem, od dawna jest częścią science fiction, od hollywoodzkiego filmu 2001: A Space 

Odyssey z 1968 r. Do starego Apple film promocyjny przedstawiający profesora używającego swojego 

osobistego asystenta cyfrowego do organizowania swojego życia, zbierania danych i składania 

zamówień w restauracjach. To była fantazja. Ale Siri firmy Apple, nazywany inteligentnym osobistym 

asystentem i nawigatorem wiedzy i wydany w 2011 r., Ma wiele możliwości asystentów 

komputerowych występujących w literaturze. Siri ma naturalny język, interfejs konwersacyjny, 

świadomość sytuacyjną i jest w stanie wykonywać wiele zadań w oparciu o komendy werbalne, 

delegując żądania do różnych usług internetowych. Na przykład możesz poprosić Siri o znalezienie 

pobliskiej restauracji, która serwuje dania kuchni włoskiej. Siri może w tym czasie wyświetlać reklamę 

lokalnej restauracji. Po zidentyfikowaniu restauracji, w której chcesz zjeść, możesz poprosić Siri o 

dokonanie rezerwacji za pomocą OpenTable. Możesz też poprosić Siri o umieszczenie spotkania w 

Twoim kalendarzu, wyszukanie lotów lotniczych i ustalenie najszybszej trasy między Twoją aktualną 

lokalizacją a miejscem docelowym za pomocą transportu publicznego. Odpowiedzi nie zawsze są 

całkowicie dokładne, ale krytycy byli pod wrażeniem jego niesamowitych umiejętności. Siri jest obecnie 

dostępna w Apple Watch, iPhone 4S i późniejszych wersjach, iPadach z wyświetlaczem Retina, iPadzie 

Mini i iPodzie Touch (piąta generacja i nowsze wersje). W 2012 roku Google wypuściło swoją wersję 

inteligentnego asystenta dla smartfonów z systemem Android, którą nazywa Google Now. Google Now 

jest częścią aplikacji mobilnej wyszukiwarki Google. Chociaż Google Now ma wiele możliwości Siri firmy 

Apple, próbuje pójść dalej, przewidując, czego mogą potrzebować użytkownicy w oparciu o 

świadomość sytuacyjną, w tym lokalizację fizyczną, porę dnia, historię poprzedniej lokalizacji, 

kalendarz i wyrażone zainteresowania na podstawie wcześniejszej aktywności, jak opisano w 

zgłoszeniu patentowym. Na przykład, jeśli często szukasz konkretnego muzyka lub stylu muzycznego, 

Google Now może zaproponować rekomendacje dotyczące podobnej muzyki. Jeśli wie, że chodzisz do 

klubu fitness co drugi dzień, Google Now przypomni Ci, aby nie planować wydarzeń w tych okresach. 

Jeśli wie, że zazwyczaj czytasz artykuły o problemach zdrowotnych, system może monitorować Google 

News pod kątem podobnych artykułów i wydawać zalecenia. W 2016 roku Google zaprezentował 

Asystenta Google, podobnego wirtualnego asystenta do swojej aplikacji do czatu Allo i zintegrowany z 

produktami Google Home i nowymi telefonami Pixel. Inni inteligentni asystenci to między innymi S 

Voice firmy Samsung, Voice Mate firmy LG i Cortana firmy Microsoft. Wgląd w uzasadnienie biznesowe, 

sztuczną inteligencję, inteligentnych asystentów i chatboty koncentruje się na coraz większym 

wykorzystaniu technologii AI w handlu elektronicznym. 

APLIKACJE MOBILNE: TU JEST KOLEJNA WIELKA RZECZ 

Kiedy Steve Jobs przedstawił iPhone'a w styczniu 2007 roku, nikt, łącznie z nim, nie przewidywał, że 

urządzenie to rozpocznie rewolucję oprogramowania lub stanie się główną platformą handlu 



elektronicznego, nie mówiąc już o platformie gier, platformie reklamowej i ogólnej platformie 

medialnej dla programów telewizyjnych. , filmy, nagrania wideo i e-booki. Oryginał iPhone'a z 

podstawowymi funkcjami, poza telefonem komórkowym, miała być kamera, urządzenie do przesyłania 

wiadomości tekstowych i przeglądarka internetowa. To, czego początkowo brakowało Apple w 

iPhone'ach, to aplikacje („aplikacje”), które w pełni wykorzystywałyby jego możliwości obliczeniowe. 

Rozwiązaniem były aplikacje opracowane przez zewnętrznych programistów. W lipcu 2008 roku Apple 

wprowadził App Store, który zapewnia platformę do dystrybucji i sprzedaży aplikacji zarówno przez 

Apple, jak i przez niezależnych programistów. Mniej więcej w tym samym czasie Google rozwijał 

Androida jako system operacyjny typu open source dla urządzeń mobilnych. W październiku 2008 roku 

ukazał się pierwszy smartfon z Androidem, a Google uruchomił Android Market (obecnie Google Play) 

jako oficjalny sklep z aplikacjami dla Androida. W 2010 roku wprowadzono tablety, takie jak iPad firmy 

Apple i tablet Samsung Galaxy Tab, które zapewniały dodatkowe platformy dla aplikacji mobilnych. W 

czerwcu 2016 r. Pobrano ponad 130 miliardów aplikacji z App Store, a ponad 2 miliony zatwierdzonych 

aplikacji jest dostępnych do pobrania. W Google Play jest również dostępnych ponad 2 miliony aplikacji 

na urządzenia z systemem Android. I chociaż liczba łącznych pobrań aplikacji na Androida nie jest 

publicznie dostępna, Google ogłosił, że użytkownicy Androida pobrali ponad 65 miliardów aplikacji 

tylko od maja 2015 do maja 2016 roku. Zjawisko aplikacji mobilnych zrodziło nowy cyfrowy ekosystem: 

dziesiątki tysięcy programistów, szalenie popularna platforma sprzętowa i miliony konsumentów 

używających teraz urządzeń mobilnych, aby zastąpić niezgrabny komputer stacjonarny-laptop z 

systemem Microsoft Windows i działać jako cyfrowe centrum multimedialne jako dobrze. Aplikacje 

mobilne przywłaszczyły sobie nawet telewizję jako najpopularniejsze medium rozrywkowe. Raport 

firmy Flurry z 2015 roku wykazał, że przeciętny konsument w USA spędza obecnie prawie 200 minut 

dziennie w aplikacjach, znacznie wcześniej niż 168 minut spędzonych na oglądaniu telewizji. Jeszcze w 

2014 roku telewizja nadal komfortowo wyprzedziła aplikacje. Więcej konsumentów niż kiedykolwiek 

wcześniej decyduje się na korzystanie z multimediów na swoich telefonach i tabletach, co jest lepszą 

wiadomością dla twórców aplikacji. Konsekwencje ekosystemu aplikacji dla handlu elektronicznego są 

znaczące. Smartfon w kieszeni lub tablet na kolanach staje się nie tylko komputerem ogólnego 

przeznaczenia, ale także zawsze obecnym narzędziem zakupowym dla konsumentów, a także zupełnie 

nową platformą marketingowo-reklamową dla sprzedawców. Wczesne aplikacje handlu 

elektronicznego korzystające z komputerów stacjonarnych i laptopów były chwalone jako pozwalające 

ludziom robić zakupy w piżamach. Smartfony i tablety rozszerzają tę gamę, od piżam, przez biurka, po 

pociągi, samoloty i samochody, wszystkie w pełni ubrani. Możesz robić zakupy w dowolnym miejscu, 

robić zakupy wszędzie i robić zakupy przez cały czas, pomiędzy rozmową, wysyłaniem SMS-ów, 

oglądaniem wideo i słuchaniem muzyki. Prawie wszystkie ze 100 najlepszych marek są obecne w co 

najmniej jednym z głównych sklepów z aplikacjami, a ponad 90% ma aplikację w Apple App Store. 

Oczekuje się, że handel mobilny w postaci zakupów detalicznych i turystycznych produktów i usług za 

pośrednictwem urządzenia mobilnego przyniesie w 2016 r. Ponad 180 miliardów dolarów, podczas gdy 

pobrania aplikacji mobilnych i zakupy w aplikacji mają wygenerować ponad 10 miliardów dolarów. 

PLATFORMY DO TWORZENIA APLIKACJI MOBILNYCH 

W przeciwieństwie do mobilnych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pomocą 

dowolnego urządzenia mobilnego z obsługą sieci, aplikacje natywne, zaprojektowane specjalnie do 

działania przy użyciu sprzętu i systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, są specyficzne dla 

platformy. Aplikacje na iPhone'a, iPada i inne urządzenia iOS są napisane w języku programowania 

Objective-C przy użyciu zestawu iOS SDK (zestaw dla programistów). Aplikacje dla telefonów z 

systemem operacyjnym Android są zazwyczaj napisane w języku Java, chociaż fragmenty kodu mogą 

być w języku programowania C lub C ++. Aplikacje na urządzenia mobilne Windows są napisane w C 

lub C ++. Oprócz tworzenia natywnych aplikacji przy użyciu języka programowania, takiego jak 



Objective C lub Java, istnieją również setki tanich lub otwartych zestawów narzędzi do tworzenia 

aplikacji, które sprawiają, że tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych jest stosunkowo łatwe 

i niedrogie bez konieczności korzystania z urządzenia. określony język programowania. 

RYNKI APLIKACJI 

Po napisaniu aplikacje są dystrybuowane na różnych platformach handlowych. Aplikacje na Androida 

dla telefonów z systemem Android są dystrybuowane za pośrednictwem Google Play, kontrolowanego 

przez Google. Aplikacje na iPhone'a są dystrybuowane za pośrednictwem Apple App Store. Microsoft 

obsługuje Windows Phone Marketplace dla urządzeń mobilnych z systemem Windows. Aplikacje 

można również kupować od dostawców zewnętrznych, takich jak Amazon's Appstore. Ważne jest, aby 

odróżnić „natywne” aplikacje mobilne, które działają bezpośrednio na urządzeniu mobilnym i polegają 

na wewnętrznym systemie operacyjnym urządzenia, od aplikacji internetowych, które są instalowane 

w przeglądarce, chociaż mogą one również działać w środowisku mobilnym. 

KLUCZOWE IDEE KLUCZOWE IDEE 

• Omów pochodzenie i kluczowe koncepcje technologiczne w Internecie. 

• Internet ewoluował od zbioru komputerów typu mainframe zlokalizowanych na kilku kampusach 

uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych do połączonej sieci tysięcy sieci i milionów komputerów na 

całym świecie. 

• Historię Internetu można podzielić na trzy fazy: fazę innowacji (1961–1974), fazę instytucjonalizacji 

(1975–1995) i fazę komercjalizacji (od 1995 do chwili obecnej). 

• Przełączanie pakietów, TCP / IP i technologia klient / serwer to kluczowe koncepcje technologiczne 

stosowane w Internecie. 

• Platforma mobilna stała się podstawowym środkiem dostępu do Internetu. 

• Przetwarzanie w chmurze odnosi się do modelu przetwarzania, w którym firmy i osoby fizyczne 

uzyskują moc obliczeniową i aplikacje przez Internet, zamiast kupować sprzęt i oprogramowanie oraz 

instalowanie go na swoich komputerach. 

• Protokoły internetowe i programy narzędziowe, takie jak BGP, HTTP, SMTP i POP, SSL i TLS, FTP, 

Telnet, Ping i Tracert zapewniają szereg usług internetowych. 

* Wyjaśnij obecną strukturę Internetu. 

• Główne elementy strukturalne Internetu to sieć szkieletowa (złożona głównie z kabli 

światłowodowych o dużej przepustowości), IXP (koncentratory, które wykorzystują szybkie komputery 

przełączające do łączenia się z siecią szkieletową), CAN (sieci kampusowe / korporacyjne) i dostawcy 

usług internetowych (które dotyczą „ostatniej mili” obsługi domów i biur). 

• Organy zarządzające, takie jak IAB, ICANN, IESG, IETF, ISOC i W3C, mają wpływ na Internet i 

monitorują jego działania, chociaż go nie kontrolują. 

* Zapoznaj się z ograniczeniami dzisiejszego Internetu i potencjalnymi możliwościami Internetu w 

przyszłości. 

• Aby wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał Internet jutra, musimy najpierw przyjrzeć się ograniczeniom 

dzisiejszego Internetu, które obejmują ograniczenia przepustowości, ograniczenia jakości usług, 



ograniczenia architektury sieci, ograniczenia językowe oraz ograniczenia wynikające z przewodowego 

charakteru Internetu. . 

• Internet2 to konsorcjum pracujące razem nad rozwojem i testowaniem nowych technologii do 

potencjalnego wykorzystania w Internecie. Inne grupy pracują nad rozszerzeniem przepustowości 

Internetu poprzez ulepszenie światłowodów. Technologie bezprzewodowe i komórkowe zapewniają 

użytkownikom urządzeń mobilnych zwiększony dostęp do Internetu i różnych jego usług. Zwiększona 

przepustowość i rozszerzone połączenia przyniosą szereg korzyści, w tym rozwiązania w zakresie 

opóźnień; gwarantowany poziom usług; niższe poziomy błędu; i malejące koszty. Internet rzeczy będzie 

dużą częścią Internetu przyszłości, z coraz większą liczbą maszyn i urządzeń podłączonych do Internetu. 

• Dowiedz się, jak działa sieć. 

• Sieć została stworzona w latach 1989-1991 przez dr Tima Berners-Lee, który stworzył program 

komputerowy, który umożliwia łączenie sformatowanych stron przechowywanych w Internecie za 

pomocą słów kluczowych (hiperłączy). W 1993 roku Marc Andreessen stworzył pierwszą graficzną 

przeglądarkę internetową, która umożliwiła graficzne przeglądanie dokumentów w sieci i stworzyła 

możliwość uniwersalnego przetwarzania. 

• Kluczowe pojęcia, z którymi należy się zapoznać, aby zrozumieć, jak działa sieć WWW, to hipertekst, 

HTTP, adresy URL, HTML, XML, oprogramowanie serwera WWW, klienci sieci Web i przeglądarki 

internetowe. 

• Opisz, w jaki sposób funkcje i usługi internetowe i sieciowe wspierają handel elektroniczny. 

• Razem Internet i sieć WWW umożliwiają handel elektroniczny, umożliwiając użytkownikom 

komputerów dostęp do informacji o produktach i usługach oraz dokonywanie zakupów online. 

• Niektóre specyficzne funkcje obsługujące handel elektroniczny obejmują narzędzia komunikacyjne, 

takie jak poczta elektroniczna, komunikatory, tablice ogłoszeń online, telefonia internetowa, 

wideokonferencje, czaty wideo i teleobecność; Wyszukiwarki; oraz media do pobrania i przesyłania 

strumieniowego. 

• Aplikacje i usługi Web 2.0 obejmują sieci społecznościowe, blogi i wiki. 

• Wirtualna rzeczywistość, rzeczywistość rozszerzona i technologie sztucznej inteligencji zaczęły 

wkraczać na rynek konsumencki i przyciągać znaczną uwagę. 

• Zrozum wpływ aplikacji mobilnych. 

• Zjawisko aplikacji mobilnych stworzyło nowy ekosystem cyfrowy. 

• Użytkownicy smartfonów i tabletów spędzali większość czasu korzystając z aplikacji mobilnych, a nie 

z mobilnej sieci WWW. 

• Istnieje wiele różnych platform do tworzenia aplikacji mobilnych, w tym Objective-C (dla urządzeń 

iOS), Java (smartfony z systemem Android) oraz C i C ++ (urządzenia mobilne z systemem Windows). 

• Aplikacje mobilne na iPhone'a są dystrybuowane za pośrednictwem App Store firmy Apple, na 

urządzenia z systemem Android za pośrednictwem Google Play, a na urządzenia mobilne z systemem 

Windows za pośrednictwem Microsoft Windows Phone Marketplace. Istnieją również dostawcy 

zewnętrzni, tacy jak Amazon's Appstore. 

Dowiedziałeś się o technologicznych podstawach handlu elektronicznego: Internecie, Internecie i 

platformie mobilnej. W tym rozdziale przeanalizujesz ważne czynniki, które menedżer musi wziąć pod 



uwagę podczas budowania obecności w handlu elektronicznym. Nacisk zostanie położony na decyzje 

zarządcze i biznesowe, które musisz podjąć przed rozpoczęciem i które będziesz musiał stale 

podejmować. Chociaż budowanie wyrafinowanej obecności w handlu elektronicznym nie jest łatwe, 

dzisiejsze narzędzia są znacznie tańsze i potężniejsze niż we wczesnych latach handlu elektronicznego. 

Jednocześnie upowszechnianie się urządzeń mobilnych i sieci społecznościowych zwiększa złożoność, 

ponieważ firmy muszą budować swoją obecność na trzech platformach: internetowej, mobilnej i 

sieciach społecznościowych. W tym rozdziale skupiamy się zarówno na małych i średnich firmach, jak i 

na znacznie większych podmiotach korporacyjnych, które obsługują tysiące klientów dziennie, a nawet 

godzinę. Jak zobaczysz, chociaż skala może być bardzo różna, zasady i rozważania są zasadniczo takie 

same. 

WYOBRAŹ SOBIE OBECNOŚĆ W E-COMMERCE 

Zanim zaczniesz tworzyć własną witrynę internetową lub aplikację, musisz przemyśleć kilka ważnych 

pytań i odpowiedzieć na nie. Odpowiedzi na te pytania będą napędzać rozwój i wdrażanie Twojej 

obecności w handlu elektronicznym. 

JAKI JEST POMYSŁ? (PROCES WIDZENIA) 

Zanim będziesz mógł zaplanować i faktycznie zbudować obecność w handlu elektronicznym, musisz 

mieć wizję tego, co masz nadzieję osiągnąć i jak masz nadzieję to osiągnąć. Wizja obejmuje nie tylko 

określenie misji, ale także identyfikację docelowych odbiorców, charakterystykę przestrzeni rynkowej, 

analizę strategiczną, matrycę marketingową i harmonogram rozwoju. Zaczyna się od marzenia o tym, 

co jest możliwe, a kończy na harmonogramie i wstępnym budżecie na rozwój. Jeśli zbadasz jakąkolwiek 

stronę internetową, która odniosła sukces, zwykle możesz stwierdzić na stronie głównej, jaka wizja 

inspiruje witrynę. Jeśli firma jest spółką publiczną, często można znaleźć zwięzłe przedstawienie jej 

wizji lub misji w raportach, które przekazuje do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Dla Amazon 

ma stać się największym rynkiem zbytu na świecie. W przypadku Facebooka ma to na celu uczynienie 

świata bardziej otwartym i połączonym. W przypadku Google chodzi o porządkowanie światowych 

zasobów informacji, aby były powszechnie dostępne i użyteczne. Obecność w handlu elektronicznym, 

którą chcesz zbudować, może nie mieć tak wszechstronnych ambicji, ale zwięzłe określenie misji, celu 

i kierunku jest kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój Twojego projektu. Na przykład misją 

TheKnot jest bycie wszechstronnym, kompleksowym rozwiązaniem do planowania ślubów w 

Internecie. 

GDZIE SĄ PIENIĄDZE: MODEL BIZNESOWY I PRZYCHODOWY 

Po zdefiniowaniu misji, wizji, musisz zacząć myśleć o tym, skąd będą pochodzić pieniądze. Będziesz 

musiał opracować wstępną koncepcję swojego modelu biznesowego i dochodowego. Na tym etapie 

nie potrzebujesz szczegółowych prognoz przychodów i kosztów. Zamiast tego potrzebujesz ogólnego 

wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądać Twoja firma i jak generować przychody. Podstawowe modele 

biznesowe obejmują portal, e-sprzedawcę, dostawcę treści, pośrednika transakcji, twórcę rynku, 

dostawcę usług i dostawcę społeczności (sieć społecznościowa). Podstawowymi alternatywami 

modelu przychodów są reklamy, subskrypcje, opłaty transakcyjne, sprzedaż i przychody podmiotów 

stowarzyszonych. Nie ma powodu, aby przyjmować jeden model biznesowy lub model przychodów, a 

w rzeczywistości wiele firm ma wiele modeli. Na przykład cyfrowy model biznesowy New York Times 

zakłada zarówno sprzedaż subskrypcji, jak i sprzedaż przestrzeni reklamowej. Ponadto sprzedają 

wyjątkowe zdjęcia i prezenty. Na TheKnot, wertykalnym portalu dla branży ślubnej, znajdziesz reklamy, 

relacje partnerskie i sponsoring od głównych twórców produktów i usług ślubnych, w tym katalog 

lokalnych ślubów planistów, z których wszyscy generują przychody dla TheKnot. PetSmart, 

najpopularniejsza witryna internetowa dla zwierząt domowych w Stanach Zjednoczonych, ma bardziej 



ukierunkowany model przychodów ze sprzedaży i prawie całkowicie przedstawia się jako e-sprzedawca 

artykułów dla zwierząt. 

KTO I GDZIE JEST DOCELOWA PUBLICZNOŚĆ? 

Bez jasnego zrozumienia odbiorców docelowych nie odniesiesz sukcesu w handlu elektronicznym. Są 

tu dwa pytania: kim są Twoi docelowi odbiorcy i gdzie najlepiej do nich dotrzeć? Grupę docelową 

można opisać na wiele sposobów: dane demograficzne, wzorce zachowań (styl życia), aktualne wzorce 

konsumpcji (zakupy online i offline), wzorce korzystania z materiałów cyfrowych, preferencje 

dotyczące tworzenia treści (blogi, sieci społecznościowe, witryny takie jak Pinterest) oraz persony 

kupujących (profile typowego klienta). Zrozumienie danych demograficznych docelowych odbiorców 

jest zwykle pierwszym krokiem. Informacje demograficzne obejmują wiek, dochód, płeć i lokalizację. 

W niektórych przypadkach może to być oczywiste, w innych znacznie mniej. Na przykład Harley-

Davidson sprzedaje motocykle bardzo szerokiemu gronu demograficznemu o różnym wieku, 

dochodach i lokalizacjach, od 34-latków do 65-latków. Chociaż większość kupujących to mężczyźni w 

średnim wieku, o średnich dochodach, wielu z nich jeździ z kobietami, a witryna Harley-Davidson 

zawiera zbiór damskiej odzieży i kilka stron internetowych poświęconych jeźdźcom. Podczas gdy 

większość mężczyzn kupujących Harley-Davidson ma skromne dochody, znaczną grupę kupujących 

stanowią profesjonaliści z ponadprzeciętnymi dochodami. W związku z tym docelowy wiek i dochód 

jest dość szeroki. To, co łączy motocyklistów Harley-Davidson, to nie ich wspólna charakterystyka 

demograficzna, ale zamiłowanie do motocykli i marki oraz styl życia związany z podróżowaniem po 

amerykańskich autostradach na potężnym motocyklu, który brzmi jak ziemniak. Natomiast firma taka 

jak TheKnot jest skierowana do kobiet w wieku 18–34 lat, które znajdują się na różnych etapach 

zawierania małżeństw, a ich styl życia obejmuje zakupy online, używanie smartfonów i tabletów, 

pobieranie aplikacji i korzystanie z Facebooka. Ta publiczność jest technicznie modna. Te kobiety 

czytają i publikują na blogach, komentują fora i używają Pinteresta do wyszukiwania pomysłów na 

modę. „Typowym” gościem w TheKnot byłaby 28-letnia kobieta, która ma pierścionek zaręczynowy, 

właśnie rozpoczyna proces planowania ślubu, ma 45 000 dolarów dochodu, mieszka na północnym 

wschodzie i jest zainteresowana ślubem na plaży. Istnieją oczywiście inne „typowe” profile. Dla 

każdego profilu Twojej witryny będziesz musiał opracować szczegółowy opis. 

CZYM JEST BALLPARK? CHARAKTERYZUJ RYNEK 

Szanse na sukces będą w dużej mierze zależeć od cech rynku, na który zamierzasz wejść, a nie tylko od 

błyskotliwości przedsiębiorczości. Wejdź na upadający rynek pełen silnych konkurentów, a zwiększysz 

swoje szanse na porażkę. Wejdź na rynek, który dopiero się rozwija, rośnie i ma niewielu konkurentów, 

a masz większe szanse. Wejdź na rynek, na którym nie ma graczy, a albo zostaniesz sowicie 

wynagrodzony zyskownym monopolem na udany produkt, o którym nikt inny nie pomyślał (Apple), 

albo szybko zostaniesz zapomniany, ponieważ nie ma na nim rynku dla twojego produktu punkt w 

czasie (czytnik e-booków Franklin około 1999 r.). Cechy rynku, na których należy się skoncentrować, 

obejmują demografię rynku i sposób, w jaki obecność e-commerce pasuje do rynku. Ponadto będziesz 

chciał poznać strukturę rynku: konkurencję i produkty zastępcze. Jakie są cechy rynku, na który masz 

zamiar wejść? Czy rynek rośnie czy maleje? Jeśli rośnie, wśród jakich grup wiekowych i dochodowych? 

Czy rynek zmienia się z dostarczania offline na online? Jeśli tak, czy rynek przesuwa się w kierunku 

tradycyjnych witryn internetowych, telefonów komórkowych i / lub tabletów? Czy obecność mobilna 

na tym rynku ma szczególne znaczenie? Jaki procent docelowych odbiorców korzysta ze strony 

internetowej, smartfona lub tabletu? A co z sieciami społecznościowymi? Jaki jest szum na temat 

produktów takich jak Twoje? Czy Twoi potencjalni klienci rozmawiają o produktach i usługach, które 

chcesz oferować na Facebooku, Twitterze, Instagramie lub blogach? Ile blogów skupia się na 

produktach takich jak Twój? Ile postów na Twitterze wspomina o podobnych ofertach? Ile polubień na 



Facebooku (oznak zaangażowania klientów) jest dołączonych do produktów, które chcesz zaoferować? 

Struktura rynku jest opisana w kategoriach twoich bezpośrednich konkurentów, dostawców i 

produktów zastępczych. Będziesz chciał sporządzić listę pięciu lub dziesięciu największych 

konkurentów i spróbować opisać ich udział w rynku oraz cechy wyróżniające. Niektórzy z twoich 

konkurentów mogą oferować tradycyjne wersje twoich produktów, podczas gdy inni będą oferować 

nowe wersje lub wersje produktów, które mają nowe funkcje. Musisz dowiedzieć się wszystkiego o 

swoich konkurentach. Jaki jest szum rynkowy na temat konkurencji? Ilu unikalnych miesięcznych 

odwiedzających (UMV) mają oni? Ile polubień na Facebooku, obserwujących na Twitterze i / lub na 

Pinterest? W jaki sposób Twoi konkurenci wykorzystują serwisy społecznościowe i urządzenia mobilne 

jako część swojej obecności w Internecie. Czy jest coś specjalnego, co możesz zrobić z sieciami 

społecznościowymi, które robią Twoi konkurenci? Nie? Wyszukaj opinie klientów na temat ich 

produktów. Możesz znaleźć usługi online (niektóre z nich bezpłatne), które będą mierzyć liczbę rozmów 

online na temat Twoich konkurentów i całkowity udział głosu internetowego, jaki otrzymuje każdy z 

Twoich konkurentów. Czy twoi konkurenci mają szczególne relacje ze swoimi dostawcami, do których 

możesz nie mieć dostępu? Wyłączne ustalenia marketingowe byłyby jednym z przykładów specjalnych 

relacji z dostawcami. Wreszcie, czy istnieją substytuty dla Twoich produktów i usług? Na przykład Twoja 

witryna może oferować porady społeczności właścicieli zwierząt, ale lokalne sklepy zoologiczne lub 

lokalne grupy mogą być bardziej zaufanym źródłem porad dotyczących zwierząt. 

SKĄD POCHODZĄ TREŚCI? 

Witryny internetowe są jak książki: składają się z wielu stron zawierających treści od tekstu, przez 

grafikę, zdjęcia i filmy. Ta treść jest katalogiem wyszukiwarek podczas przeszukiwania wszystkich 

nowych i zmienionych stron internetowych w Internecie. Zawartość ,dlatego Twoi klienci odwiedzają 

Twoją witrynę i albo kupują, albo oglądają reklamy, które generują dla Ciebie przychody. Dlatego treść 

jest najważniejszym fundamentem Twoich przychodów i ostatecznego sukcesu. Ogólnie istnieją dwa 

rodzaje treści: statyczne i dynamiczne. Treść statyczna to tekst i obrazy, które nie zmieniają się często, 

takie jak opisy produktów, zdjęcia lub tekst, który tworzysz w celu udostępnienia odwiedzającym. 

Treści dynamiczne to treści, które zmieniają się regularnie, powiedzmy codziennie lub co godzinę. 

Treści dynamiczne mogą być tworzone przez Ciebie lub coraz częściej przez blogerów i fanów Twojej 

witryny i produktów. Treści tworzone przez użytkowników mają wiele zalet: są bezpłatne, angażują 

fanów, a wyszukiwarki częściej katalogują Twoją witrynę, jeśli zawartość się zmienia. Inne źródła treści, 

zwłaszcza zdjęcia, to zewnętrzne strony internetowe, które agregują treści, takie jak Pinterest, 

omówione w ostatnim studium przypadku w rozdziale 

Analiza SWOT: opisuje mocne i słabe strony firmy, szanse i zagrożenia 

POZNAJ SIEBIE: PRZEPROWADŹ ANALIZĘ SWOT 

Analiza SWOT to prosta, ale skuteczna metoda tworzenia strategii dotyczącej firmy i zrozumienia, na 

czym należy skoncentrować swoje wysiłki. W analizie SWOT opisujesz swoje mocne i słabe strony, 

zagrożenia i szanse. W przykładowej analizie SWOT na rysunku 4.1 zobaczysz profil typowego 

przedsięwzięcia startupowego, który obejmuje unikalne podejście do istniejącego rynku, obietnicę 

zaspokojenia niezaspokojonych potrzeb na tym rynku oraz wykorzystanie nowszych technologii 

(platformy społecznościowe i mobilne). ), które starsi konkurenci mogli przeoczyć. Istnieje wiele 

możliwości zajęcia się dużym rynkiem z niezaspokojonymi potrzebami, a także potencjał wykorzystania 

początkowej strony internetowej jako bazy domowej i witryn powiązanych lub pobliskich, 

wykorzystujących inwestycje w projektowanie i technologię. Ale są też słabości i zagrożenia. Brak 

zasobów finansowych i ludzkich jest zazwyczaj największą słabością startupów. Zagrożenia obejmują 

konkurencję, która może rozwinąć te same możliwości co Ty, oraz niskie koszty wejścia na rynek, co 



może zachęcić do wejścia na rynek znacznie więcej startupów. Po przeprowadzeniu analizy SWOT 

możesz rozważyć sposoby przezwyciężenia swoich słabości i wykorzystania swoich mocnych stron. Na 

przykład, możesz rozważyć zatrudnienie lub partnerstwo w celu uzyskania wiedzy technicznej i 

menedżerskiej oraz szukanie możliwości finansowania (w tym przyjaciół i krewnych). 

OPRACUJ MAPĘ OBECNOŚCI W E-HANDLU 

Handel elektroniczny zmienił się z działalności opartej na komputerach PC w Internecie na działalność 

opartą na urządzeniach mobilnych i tabletach. Podczas gdy około 70% przychodów ze sprzedaży 

detalicznej i podróży w handlu elektronicznym jest nadal generowanych przez zakupy dokonywane z 

poziomu komputera stacjonarnego, do zakupów coraz częściej używa się smartfonów i tabletów. 

Większość użytkowników internetu w Stanach Zjednoczonych używa również smartfonów i tabletów 

do robienia zakupów towarów i usług, sprawdzania możliwości zakupu, sprawdzania cen i uzyskiwania 

dostępu do serwisów społecznościowych. Twoi potencjalni klienci używają tych różnych urządzeń o 

różnych porach dnia i angażują się w różne rozmowy w zależności od tego, co robią - kontaktują się ze 

znajomymi, przeglądają zdjęcia na Instagramie, tweetują lub czytają bloga. Każdy z tych punktów to 

„punkty styku”, w których możesz spotkać się z klientem i musisz pomyśleć o tym, jak rozwinąć swoją 

obecność w tych różnych wirtualnych miejscach. Mamy cztery różne rodzaje obecności w handlu 

elektronicznym: strona internetowa / aplikacja, poczta e-mail, media społecznościowe i media offline. 

Dla każdego z tych typów istnieją różne platformy, którymi należy się zająć. Na przykład w przypadku 

stron internetowych i / lub aplikacji istnieją trzy różne platformy: tradycyjny komputer stacjonarny, 

tablety i smartfony, z których każda ma inne możliwości. A dla każdego rodzaju obecności w handlu 

elektronicznym istnieją powiązane działania, które należy wziąć pod uwagę. Na przykład w przypadku 

stron internetowych i aplikacje, będziesz chciał zaangażować się w marketing w wyszukiwarkach, 

reklamy graficzne, programy partnerskie i sponsorowanie. Media offline, czwarty rodzaj obecności w 

handlu elektronicznym, są tutaj uwzględnione, ponieważ wiele firm stosuje marketing 

wieloplatformowy lub zintegrowany, w którym reklamy prasowe, telewizyjne lub radiowe kierują 

klientów do witryn i aplikacji. 

OPRACUJ OŚ CZASU: KAMIENIE MILOWE 

Gdzie chciałbyś być za rok od teraz? Na początku dobrze jest mieć ogólne pojęcie o ramach czasowych 

rozwoju swojej obecności w handlu elektronicznym. Powinieneś podzielić swój projekt na niewielką 

liczbę faz, które można by zakończyć w określonym czasie. Na tym etapie sześć faz jest zwykle 

wystarczającą szczegółowością. Tabela 4.1 przedstawia roczny harmonogram rozwoju firmy e-

commerce typu startup. Zwróć uwagę, że ta przykładowa oś czasu odracza opracowanie planu 

mobilnego do czasu, gdy strona internetowa i plan mediów społecznościowych zostaną opracowane i 

wdrożone. Istnieje jednak rosnący trend, aby odwrócić tę oś czasu i zamiast tego rozpocząć od planu 

mobilnego (czasami określanego jako pierwszy projekt mobilny). Projekt Mobile First ma zarówno 

zalety, jak i wady, które zostaną dokładniej zbadane w sekcji 4.6. 

CZAS OBECNOŚCI E-COMMERCE 

FAZA: AKTYWNOŚĆ: KAMIEŃ MILOWY 

Faza 1: Planowanie: Wyobraź sobie obecność w handlu elektronicznym; określić personel: misja 

Faza 2: Opracowanie strony internetowej: pozyskanie treści; opracować projekt witryny; zorganizować 

hosting strony: Plan strony internetowej 

Faza 3: Wdrażanie w sieci: Opracuj słowa kluczowe i metatagi; skup się na optymalizacji wyszukiwarek; 

zidentyfikować potencjalnych sponsorów: funkcjonalna witryna internetowa 



Faza 4: Plan mediów społecznościowych: Określ odpowiednie platformy społecznościowe i treści dla 

swoich produktów i usług: Plan mediów społecznościowych 

Faza 5: Wdrażanie mediów społecznościowych: Rozwijaj obecność na Facebooku, Twitterze i Pinterest: 

Funkcjonująca obecność w mediach społecznościowych 

Faza 6: Plan mobilny: Opracuj plan mobilny; rozważ opcje dla przenoszenie witryny na smartfony: 

media plan mobilny 

ILE BĘDZIE TO KOSZTOWAĆ? 

Jest zbyt wcześnie, aby opracować szczegółowy budżet dla Twojej obecności w handlu elektronicznym, 

ale jest to dobry moment, aby opracować wstępne wyobrażenie o związanych z tym kosztach. Na 

przykład to, ile wydajesz na stronę internetową, zależy od tego, czego chcesz. Proste witryny 

internetowe można budować i hostować, kosztując w pierwszym roku 5000 USD lub mniej, jeśli cała 

praca jest wykonywana na miejscu przez Ciebie i innych chętnych do pracy bez wynagrodzenia. Bardziej 

rozsądny budżet dla małego startupu korzystającego z dostępnych narzędzi i usług projektowych, 

takich jak WordPress, może wynosić od 10 000 do 25 000 USD. Tutaj właściciel firmy opracowałby całą 

zawartość bez żadnych kosztów, a projektant stron internetowych i programista zostałby zatrudniony 

do wdrożenia pierwszej strony internetowej. Jak omówiono później, witryna byłaby hostowana na 

serwerze w chmurze. Tworzenie i eksploatacja witryn dużych firm, które oferują wysoki poziom 

interaktywności i połączenia z systemami korporacyjnymi, może kosztować od kilkuset tysięcy do 

milionów dolarów rocznie. Duże firmy często zlecają tworzenie stron internetowych i hosting 

całkowicie na zewnątrz, chociaż wiele dużych firm niedawno się zmieniło i włożyło cały wysiłek w 

tworzenie sieci we własnym zakresie. (patrz końcowe studium przypadku, Dick’s Sporting Goods: 

Taking Control of Its E-commerce Operations). 

Chociaż to, ile wydajesz na zbudowanie strony internetowej, zależy od tego, ile możesz sobie pozwolić 

i oczywiście od wielkości możliwości, Rysunek 4.3 przedstawia pewne wyobrażenie o względnej 

wielkości różnych kosztów witryny. Ogólnie rzecz biorąc, koszt sprzętu, oprogramowania i 

telekomunikacji do budowy i obsługi witryny internetowej drastycznie spadł (o ponad 50%) w ciągu 

ostatniej dekady, umożliwiając bardzo małym przedsiębiorcom tworzenie dość zaawansowanych 

witryn. Jednocześnie, chociaż technologia obniżyła koszty rozwoju systemu, koszty marketingu, 

rozwoju treści i projektowania wzrosły i stanowią ponad połowę typowych budżetów witryn 

internetowych. Koszty długoterminowe musiałyby również obejmować konserwację witryny i systemu, 

które nie są tutaj uwzględnione. Koszty rozwoju strony mobilnej i aplikacji omówiono w sekcji 4.6 

BUDOWANIE OBECNOŚCI E-COMMERCE: PODEJŚCIE SYSTEMATYCZNE 

Po opracowaniu wizji obecności w handlu elektronicznym, którą chcesz zbudować, nadszedł czas, aby 

pomyśleć o tym, jak zbudować i wdrożyć tę obecność. Budowanie udanej obecności w handlu 

elektronicznym wymaga dobrego zrozumienia biznesu, technologii i kwestii społecznych, a także 

systematycznego podejścia. Handel elektroniczny jest zbyt ważny, aby pozostawić go całkowicie 

technologom i programistom. Dwa najważniejsze wyzwania związane z zarządzaniem to (1) dokładne 

zrozumienie celów biznesowych oraz (2) wiedza, jak wybrać odpowiednią technologię, aby osiągnąć te 

cele. Pierwsze wyzwanie wymaga stworzenia planu rozwoju obecności firmy. Drugie wyzwanie 

wymaga zrozumienia niektórych podstawowych elementów infrastruktury e-commerce. Pozwól firmie 

napędzać technologię. Nawet jeśli zdecydujesz się zlecić prace rozwojowe i operacje dostawcy usług, 

nadal będziesz potrzebować planu rozwoju i zrozumienia podstawowych zagadnień związanych z 

infrastrukturą handlu elektronicznego, takich jak koszty, możliwości i ograniczenia. Bez planu i bazy 

wiedzy nie będziesz w stanie podejmować rozsądnych decyzji zarządczych dotyczących handlu 



elektronicznego w swojej firmie. Załóżmy, że jesteś kierownikiem w średniej wielkości firmie 

zajmującej się częściami przemysłowymi w Stanach Zjednoczonych. Otrzymałeś budżet w wysokości 

100 000 USD na rozwinięcie obecności firmy w handlu elektronicznym. Celem będzie sprzedaż i obsługa 

klientów firmy, którymi są głównie małe zakłady produkujące maszyny i metale, oraz zaangażowanie 

klientów za pośrednictwem strony internetowej, być może za pośrednictwem bloga i forum 

użytkowników. Gdzie zaczynasz? W kolejnych sekcjach przeanalizujemy tworzenie witryny handlu 

elektronicznego, a na końcu rozdziału omówimy niektóre bardziej szczegółowe kwestie związane z 

tworzeniem witryny mobilnej i aplikacji mobilnych. Po pierwsze, musisz zdawać sobie sprawę z 

głównych obszarów, w których będziesz musiał podejmować decyzje (patrz Rysunek 4.4). Na froncie 

organizacyjnym i kadrowym będziesz musiał zebrać zespół osób posiadających umiejętności potrzebne 

do zbudowania udanej obecności w handlu elektronicznym i zarządzania nią. Ten zespół podejmie 

kluczowe decyzje dotyczące celów biznesowych i strategii, technologii, projektowania oraz polityki 

społecznej i informacyjnej. Cały wysiłek na rzecz rozwoju musi być ściśle zarządzany, jeśli chcesz 

uniknąć katastrof, które miały miejsce w niektórych firmach. Będziesz także musiał podjąć decyzje 

dotyczące sprzętu, oprogramowania i infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania klientów 

powinny wpływać na wybór technologii. Twoi klienci będą chcieli technologii, która pozwoli im łatwo 

znaleźć to, czego chcą, obejrzeć produkt, kupić produkt, a następnie szybko otrzymać produkt z 

magazynów. Będziesz także musiał dokładnie przemyśleć projekt. Po zidentyfikowaniu kluczowych 

obszarów decyzyjnych będziesz musiał pomyśleć o planie projektu. 

cykl życia rozwoju systemów (SDLC): metodologia rozumienia celów biznesowych dowolnego systemu 

i projektowania odpowiedniego rozwiązania 

Drugim krokiem w tworzeniu witryny handlu elektronicznego będzie utworzenie dokumentu planu. 

Aby poradzić sobie ze złożonym problemem, takim jak budowa witryny e-commerce, będziesz musiał 

systematycznie wykonywać szereg kroków. Jedną z metod jest cykl życia rozwoju systemów. Cykl życia 

rozwoju systemów (SDLC) to metodologia umożliwiająca zrozumienie celów biznesowych każdego 

systemu i zaprojektowanie odpowiedniego rozwiązania. Przyjęcie metodologii cyklu życia nie 

gwarantuje sukcesu, ale jest o wiele lepsze niż brak planu. Metoda SDLC pomaga również w tworzeniu 

dokumentów, które komunikują cele, ważne kamienie milowe i wykorzystanie zasobów do 

zarządzania. Oto pięć głównych etapów cyklu życia systemów w witrynie handlu elektronicznego: 

• Analiza / planowanie systemów 

• Projektowanie systemów 

• Budowa systemu 

• Testowanie 

• Realizacja 

cele biznesowe: możliwości, które ma mieć Twoja witryna 

funkcjonalności systemu: rodzaje możliwości systemów informatycznych, które będą potrzebne do 

osiągnięcia celów biznesowych 

wymagania informacyjne: elementy informacyjne, które system musi wytworzyć, aby osiągnąć cele 

biznesowe 

ANALIZA / PLANOWANIE SYSTEMÓW: IDENTYFIKACJA CELÓW BIZNESOWYCH, 

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU I WYMAGANIA INFORMACYJNE 



Na etapie analizy / planowania systemów w SDLC starasz się odpowiedzieć na pytanie: „Co chcemy, 

aby ta witryna e-commerce wpłynęła na naszą firmę?” Kluczową kwestią jest to, aby decyzje biznesowe 

napędzały technologię, a nie odwrotnie. Zapewni to dopasowanie platformy technologicznej do Twojej 

firmy. Zakładamy tutaj, że zidentyfikowałeś strategię biznesową i wybrałeś model biznesowy, aby 

osiągnąć swoje cele strategiczne (patrz Rozdział 2). Ale jak przełożyć swoje strategie, modele 

biznesowe i pomysły na działającą witrynę e-commerce? Jednym ze sposobów na rozpoczęcie jest 

zidentyfikowanie konkretnych celów biznesowych witryny, a następnie opracowanie listy funkcji 

systemu i wymagań informacyjnych. Cele biznesowe to po prostu możliwości, które ma mieć Twoja 

witryna. Funkcjonalności systemu to rodzaje możliwości systemów informatycznych, które będą 

potrzebne do osiągnięcia celów biznesowych. Wymagania informacyjne dla systemu to elementy 

informacyjne, które system musi wytworzyć, aby osiągnąć cele biznesowe. Będziesz musiał dostarczyć 

te listy deweloperom systemu i programistom, aby wiedzieli, czego oczekujesz od nich jako menedżer. 

Tabela 4.2 zawiera opis podstawowych celów biznesowych, funkcjonalności systemu i wymagań 

informacyjnych dla typowej witryny handlu elektronicznego. Jak pokazano w tabeli, istnieje dziesięć 

podstawowych celów biznesowych, które musi spełniać witryna handlu elektronicznego. Cele te należy 

przełożyć na opis funkcjonalności systemu, a docelowo na zestaw precyzyjnych wymagań 

informacyjnych. Konkretne wymagania informacyjne dla systemu są zwykle zdefiniowane znacznie 

bardziej szczegółowo.  

WYMOGI DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU CELU BIZNESOWEGO  

Wystawa towarów: Katalog cyfrowy: Dynamiczny katalog tekstowy i graficzny 

Podaj informacje o produkcie (zawartość): Baza danych produktów: opis produktu, numery 

magazynowe, poziomy zapasów 

Personalizuj / dostosuj produkt: Śledzenie klienta na miejscu: dziennik witryny dla każdej wizyty 

klienta; możliwość eksploracji danych w celu identyfikacji typowych ścieżek klientów i odpowiednich 

odpowiedzi 

Angażuj klientów w rozmowy: Blog na miejscu; fora użytkowników: oprogramowanie z funkcjami 

blogowania i forum społeczności 

Wykonaj transakcję: Koszyk / system płatności: Bezpieczne rozliczenie karty kredytowej; wiele opcji 

płatności 

Gromadzenie informacji o klientach: Baza danych klientów: imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail dla 

wszystkich klientów; rejestracja klienta online 

Zapewnij obsługę posprzedażową klienta: Baza danych sprzedaży Identyfikator klienta, produkt, data, 

płatność, data wysyłki 

Koordynacja marketingu / reklamy: serwer reklam, serwer e-mail, e-mail, menadżer kampanii, 

menadżer banerów reklamowych: dziennik zachowań w witrynie potencjalnych i klientów powiązany 

z kampaniami e-mailowymi i banerowymi 

Zrozum skuteczność marketingu: Śledzenie witryny i system raportowania: liczba unikalnych 

użytkowników, odwiedzone strony, zakupione produkty, zidentyfikowane w ramach kampanii 

marketingowej 

Podaj linki do produkcji i dostawców: System zarządzania zapasami: poziomy produktów i zapasów, 

identyfikator dostawcy i kontakt, dane dotyczące ilości zamówienia według produktu 



 

W dużej mierze cele biznesowe witryny e-commerce nie różnią się tak bardzo od celów zwykłego 

sklepu detalicznego. Prawdziwa różnica polega na funkcjonalności systemu i wymaganiach 

informacyjnych. W witrynie e-commerce cele biznesowe muszą być dostarczane w całości w formie 

cyfrowej, bez budynków lub sprzedawców, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

specyfikacja projektu systemu: opis głównych komponentów systemu i ich wzajemne relacje 

projekt logiczny: opisuje przepływ informacji w Twojej witrynie e-commerce, funkcje przetwarzania, 

które muszą być wykonane, bazy danych, które będą używane, procedury bezpieczeństwa i tworzenia 

kopii zapasowych w sytuacjach awaryjnych, które zostaną ustanowione oraz kontrole, które będą 

używane system 

projekt fizyczny: przekłada projekt logiczny na komponenty fizyczne 

PROJEKT SYSTEMU: PLATFORMY SPRZĘTOWE I OPROGRAMOWANIA 

Po zidentyfikowaniu celów biznesowych i funkcjonalności systemu oraz opracowaniu listy 

szczegółowych wymagań dotyczących informacji, możesz zacząć rozważać, w jaki sposób wszystkie te 

funkcje zostaną dostarczone. Musisz opracować specyfikację projektu systemu - opis głównych 

komponentów systemu i ich wzajemnych relacji. Sam projekt systemu można podzielić na dwa 

elementy: projekt logiczny i projekt fizyczny. Projekt logiczny obejmuje diagram przepływu danych, 

który opisuje przepływ informacji w witrynie handlu elektronicznego, funkcje przetwarzania, które 

należy wykonać, oraz bazy danych, które będą używane. Projekt logiczny zawiera również opis 

procedur bezpieczeństwa i awaryjnego tworzenia kopii zapasowych, które zostaną wprowadzone, oraz 

kontroli, które będą używane w systemie. Projekt fizyczny przekłada projekt logiczny na komponenty 

fizyczne. Na przykład projekt fizyczny szczegółowo określa konkretny model zakupionego serwera, 

oprogramowanie, które ma być używane, rozmiar łącza telekomunikacyjnego, które będzie wymagane, 

sposób, w jaki system będzie składowany i chroniony przed osobami postronnymi i tak dalej. Rysunek 

(a) przedstawia diagram przepływu danych dla prostego projektu logicznego wysokiego poziomu dla 

bardzo podstawowej witryny internetowej, która dostarcza strony katalogu w formacie HTML w 

odpowiedzi na żądania HTTP z przeglądarki klienta, podczas gdy rysunek 4.6 (b) przedstawia 

odpowiedni projekt fizyczny . Każdy z głównych procesów można podzielić na projekty niższego 

poziomu, które są znacznie bardziej precyzyjne pod względem dokładnego określania, w jaki sposób 

przepływ informacji i jakiego sprzętu dotyczy. 



 

 

outsourcing: wynajęcie zewnętrznego dostawcy do świadczenia usług, których nie możesz wykonywać 

z personelem wewnętrznym. 

WordPress: narzędzie do zarządzania treścią typu open source i projektowania witryn internetowych 

system zarządzania treścią (CMS): organizuje, przechowuje i przetwarza zawartość strony 

internetowej 

kolokacja: gdy firma kupuje lub wynajmuje serwer WWW (i ma całkowitą kontrolę nad swoim 

działaniem), ale umieszcza serwer w fizycznym obiekcie dostawcy. Sprzedawca utrzymuje obiekt, linie 

komunikacyjne i maszyny 



 

BUDOWA SYSTEMU: WEWNĘTRZNE A OUTSOURCING 

Teraz, gdy masz już jasny obraz zarówno logicznego, jak i fizycznego projektu witryny, możesz zacząć 

zastanawiać się, jak faktycznie ją zbudować. Masz wiele możliwości wyboru, a wiele zależy od ilości 

pieniędzy, które chcesz wydać. Dostępne opcje obejmują outsourcing wszystkiego (w tym rzeczywistą 

analizę i projektowanie systemów) po samodzielne budowanie wszystkiego (we własnym zakresie). 

Outsourcing oznacza, że zatrudniasz zewnętrznego dostawcę do świadczenia usług związanych z 

budową witryny, zamiast zatrudniać personel wewnętrzny. Musisz także podjąć drugą decyzję: czy 

będziesz hostować (obsługiwać) witrynę na serwerach swojej firmy, czy też zlecisz hosting dostawcy 

usług hostingowych? 

Decyzje te są od siebie niezależne, ale zwykle są rozważane w tym samym czasie. Jest kilku dostawców, 

którzy zaprojektują, zbudują i będą hostować Twoją witrynę, podczas gdy inni będą budować lub 

hostować (ale nie jedno i drugie). 

Zbuduj swój własny kontra outsourcing 

Najpierw podejmijmy decyzję dotyczącą budowy. Jeśli zdecydujesz się zbudować własną witrynę, 

istnieje wiele opcji. Jeśli nie masz dość umiejętności, do stworzenia witryny internetowej powinieneś 

użyć gotowego szablonu. Na przykład Yahoo Aabaco Small Business (dawniej Yahoo Stores) udostępnia 

szablony, które wymagają jedynie wprowadzenia tekstu, grafiki i innych danych, a także infrastrukturę 

do prowadzenia witryny internetowej zorientowanej na sprzedaż po jej utworzeniu. Jeśli Twoja witryna 

nie jest witryną zorientowaną na sprzedaż i wymagającą koszyka na zakupy, jednym z najtańszych i 

najczęściej używanych narzędzi do tworzenia witryn jest WordPress. WordPress to narzędzie do 

tworzenia stron internetowych z zaawansowanym systemem zarządzania treścią. System zarządzania 

treścią (CMS) to oprogramowanie bazy danych zaprojektowane specjalnie do zarządzania 

ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi danymi i obiektami w środowisku serwisu WWW. CMS 

zapewnia menedżerom i projektantom sieci scentralizowaną strukturę kontrolną do zarządzania 

zawartością witryny. WordPress zawiera również tysiące wtyczek i widżetów tworzonych przez 

użytkowników, których można użyć do rozszerzenia funkcjonalności witryny internetowej. Strony 

internetowe zbudowane w WordPress są traktowane przez wyszukiwarki jak każda inna strona 

internetowa: ich zawartość jest indeksowana i udostępniana całej społeczności internetowej. Reklamy 

generujące dochody, partnerzy i sponsorzy są głównymi źródłami przychodów dla witryn WordPress. 

Inne podobne narzędzia do tworzenia witryn są dostarczane przez Witryny Google, Wix, Squarespace 

i Weebly. Chociaż są to najmniej kosztowne sposoby tworzenia witryny sieci Web, będziesz 

ograniczony do wyglądu i działania oraz funkcjonalności zapewnianych przez szablony i infrastrukturę 

dostarczaną przez tych dostawców. Jeśli masz jakieś doświadczenie w programowaniu, możesz 

zdecydować się na samodzielne zbudowanie witryny „od podstaw”. Dostępnych jest wiele różnych 

narzędzi, od tych, które pomagają zbudować wszystko „od zera”, takich jak Adobe Dreamweaver CC i 

Microsoft Visual Studio, po najwyższej klasy gotowe narzędzia do tworzenia witryn, które mogą 

tworzyć wyrafinowane witryny dostosowane do Twoich potrzeb. Decyzja o samodzielnym zbudowaniu 

strony internetowej wiąże się z szeregiem zagrożeń. Biorąc pod uwagę złożoność funkcji, takich jak 

wózki sklepowe, uwierzytelnianie i przetwarzanie kart kredytowych, zarządzanie zapasami i 

przetwarzanie zamówień, związane z tym koszty są wysokie, podobnie jak ryzyko wykonania złej pracy. 

Będziesz odkrywał na nowo to, co inne wyspecjalizowane firmy już zbudowały, a Twoi pracownicy 

mogą napotkać długą i trudną krzywą uczenia się, opóźniając wejście na rynek. Twoje wysiłki mogą się 

nie udać. Z drugiej strony możesz lepiej zbudować witrynę, która robi dokładnie to, co chcesz, a co 

ważniejsze, rozwinąć wewnętrzną wiedzę, aby umożliwić szybką zmianę witryny, jeśli jest to konieczne 



ze względu na zmieniające się środowisko biznesowe. Jeśli wybierzesz droższe pakiety do tworzenia 

witryn, kupisz najnowocześniejsze oprogramowanie, które jest dobrze przetestowane. Możesz szybciej 

wejść na rynek. Jednak aby podjąć dobrą decyzję, będziesz musiał ocenić wiele różnych pakietów, a to 

może zająć dużo czasu. Być może będziesz musiał zmodyfikować pakiet, aby odpowiadał potrzebom 

biznesowym, i być może zatrudnić dodatkowych zewnętrznych dostawców, aby dokonali modyfikacji. 

Koszty szybko rosną w miarę wzrostu liczby modyfikacji. Pakiet o wartości 4000 USD może łatwo 

przekształcić się w projekt deweloperski od 40 000 do 60 000 USD. W przeszłości tradycyjni sprzedawcy 

detaliczni potrzebujący witryny handlu elektronicznego zazwyczaj projektowali witrynę samodzielnie 

(ponieważ dysponowali już wykwalifikowanym personelem i dokonali znacznych inwestycji w kapitał 

informatyczny, taki jak bazy danych i telekomunikacja). Jednak w miarę jak aplikacje internetowe stały 

się bardziej wyrafinowane, więksi sprzedawcy detaliczni polegają obecnie w dużym stopniu na 

dostawcach, którzy zapewniają zaawansowane funkcje witryn internetowych, jednocześnie 

utrzymując znaczną liczbę pracowników wewnętrznych. Małe startupy mogą budować własne witryny 

od podstaw, korzystając z wewnętrznego personelu technicznego, starając się utrzymać niskie koszty. 

Średnie startupy często kupują projekty witryn internetowych i wiedzę programistyczną od 

dostawców. Bardzo małe firmy typu mom and pop szukające prostych witryn sklepowych będą używać 

szablonów takich jak WordPress. W przypadku witryn e-commerce koszt budowy dramatycznie spadł 

w ciągu ostatnich pięciu lat, co spowodowało niższe wymagania kapitałowe dla wszystkich graczy 

(patrz Insight on Business: Weebly ułatwia tworzenie witryn internetowych). 

Hostuj własne a outsourcing 

Przyjrzyjmy się teraz decyzji dotyczącej hostingu. Większość firm decyduje się na outsourcing hostingu 

i płacenie firmie za hostowanie swojej witryny internetowej, co oznacza, że firma hostingowa jest 

odpowiedzialna za zapewnienie, że witryna jest „aktywna” lub dostępna przez całą dobę. Zgadzając się 

na miesięczne opłaty, firma nie musi zajmować się wieloma aspektami technicznymi związanymi z 

konfiguracją serwera WWW i utrzymaniem go, łączami telekomunikacyjnymi ani potrzebami 

kadrowymi. Możesz także wybrać kolokację. Dzięki umowie dotyczącej kolokacji firma kupuje lub 

wynajmuje serwer sieciowy (i ma całkowitą kontrolę nad jego działaniem), ale lokalizuje serwer w 

fizycznej placówce dostawcy. Sprzedawca konserwuje obiekt, linie komunikacyjne i maszyny. Kolokacja 

rozwinęła się wraz z rozprzestrzenianiem się wirtualizacji, gdzie jeden serwer ma wiele procesorów (od 

4 do 16) i może obsługiwać wiele witryn internetowych jednocześnie z wieloma systemami 

operacyjnymi. W takim przypadku nie kupujesz serwera, ale wynajmujesz jego możliwości co miesiąc, 

zwykle za jedną czwartą kosztu posiadania samego serwera. Zobacz Tabela 4.3, aby zapoznać się z listą 

niektórych głównych hostingu / kolokacji /dostawcy chmury. Istnieje niezwykły zakres cen kolokacji, 

od 4,95 USD miesięcznie do kilkuset tysięcy dolarów miesięcznie, w zależności od rozmiaru witryny 

internetowej, przepustowości, pamięci masowej i wymagań dotyczących wsparcia. Podczas gdy 

kolokacja wiąże się z wynajmowaniem fizycznej przestrzeni na sprzęt, możesz pomyśleć o korzystaniu 

z dostawcy usług w chmurze jako o wynajmie wirtualnej przestrzeni w infrastrukturze dostawcy. Usługi 

w chmurze szybko zastępują kolokację, ponieważ są tańsze i prawdopodobnie bardziej niezawodne. W 

przeciwieństwie do kolokacji, Twoja firma nie jest właścicielem sprzętu. Dostawcy usług w chmurze 

oferują znormalizowaną infrastrukturę, technologię wirtualizacji i stosują system rozliczeń na bieżąco. 

Hosting, kolokacja i usługi w chmurze stały się towarem i narzędziem: koszty są napędzane przez 

bardzo dużych dostawców (takich jak IBM), którzy mogą osiągnąć duże korzyści skali, tworząc ogromne 

„farmy serwerów” zlokalizowane strategicznie w całym kraju i glob. Oznacza to, że koszt czystego 

hostingu spadł tak szybko, jak spadek cen serwerów, spadając o około 50% każdego roku! Spadły 

również koszty telekomunikacyjne. W rezultacie większość usług hostingowych stara się odróżnić od 

firm zajmujących się hostingiem towarów, oferując rozbudowane usługi projektowania witryn, 

marketingu, optymalizacji i innych. Mali, lokalni dostawcy usług internetowych również mogą być 



wykorzystywani jako hosty, ale problemem jest niezawodność usług. Czy mali dostawcy usług 

internetowych będą w stanie zapewnić nieprzerwaną usługę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 

365 dni w roku? Czy będą mieli dostęp do personelu serwisowego, gdy tego potrzebujesz? Istnieje kilka 

wad outsourcingu hostingu. Jeśli wybierzesz dostawcę, upewnij się, że może on rozwijać się razem z 

Tobą. Musisz wiedzieć, jakie rodzaje zabezpieczeń są stosowane w przypadku kopii zapasowych Twojej 

witryny, wewnętrznego monitorowania działań i historii bezpieczeństwa. Czy istnieje publiczny rejestr 

naruszenia bezpieczeństwa u dostawcy? Większość firm z listy Fortune 500 ma własne centra danych 

w chmurze prywatnej, dzięki czemu mogą kontrolować środowisko internetowe. Z drugiej strony 

hostowanie własnej witryny wiąże się z ryzykiem, jeśli jesteś małą firmą. Twoje koszty będą wyższe niż 

w przypadku korzystania z dużej firmy outsourcingowej, ponieważ nie masz siły rynkowej, aby uzyskać 

tani sprzęt i usługi telekomunikacyjne. Będziesz musiał zakupić sprzęt i oprogramowanie, posiadać 

fizyczny obiekt, wydzierżawić linie komunikacyjne, zatrudnić personel i samodzielnie zbudować 

zabezpieczenia i tworzenie kopii zapasowych 

TESTOWANIE SYSTEMU 

Po zbudowaniu i zaprogramowaniu systemu będziesz musiał przystąpić do procesu testowania. W 

zależności od rozmiaru systemu może to być dość trudne i długotrwałe. Wymagane jest sprawdzenie, 

czy system jest zlecany na zewnątrz, czy też jest budowany we własnym zakresie. Złożona witryna e-

commerce może mieć tysiące ścieżek w witrynie, z których każda musi zostać udokumentowana, a 

następnie przetestowana. Należy zauważyć, że testy są generalnie niedofinansowane. Aż 50% budżetu 

można zużyć na testowanie i przebudowę (zwykle w zależności od jakości początkowego projektu). 

Testowanie jednostkowe polega na testowaniu modułów programu witryny pojedynczo. Testowanie 

systemu polega na testowaniu witryny jako całości, w taki sam sposób, w jaki zrobiłby to typowy 

użytkownik podczas korzystania z witryny. Ponieważ nie ma naprawdę „typowego” użytkownika, 

testowanie systemu wymaga przetestowania każdej możliwej ścieżki. Ostateczne testy akceptacyjne 

wymagają, aby kluczowy personel i menedżerowie firmy zajmujący się marketingiem, produkcją, 

sprzedażą i ogólnym zarządzaniem faktycznie używali systemu zainstalowanego na testowym serwerze 

internetowym lub intranetowym. Ten test akceptacyjny sprawdza, czy cele biznesowe systemu, 

zgodnie z pierwotnym założeniem, faktycznie działają. Inną formą testowania jest testowanie A / B (lub 

testowanie dzielone). Ta forma testowania polega na wyświetlaniu dwóch wersji (A i B) strony 

internetowej lub witryny internetowej różnym użytkownikom, aby sprawdzić, która z nich działa lepiej. 

Istnieje kilka różnych typów testów A / B, których można użyć w projekcie strony internetowej. Test 

szablonu porównuje tę samą ogólną zawartość strony przy użyciu dwóch różnych układów i / lub 

projektowania. Nowy test koncepcji porównuje stronę kontrolną ze stroną, która jest zupełnie inna. 

Test lejka porównuje przepływ przez serię stron (takich jak strona produktu, strona rejestracji, strona 

koszyka z pominięciem strony rejestracji), aby zobaczyć, która z nich powoduje wyższy procent 

konwersji. Testowanie na wielu odmianach to znacznie bardziej wyrafinowana forma testowania niż 

testy A / B. Testowanie na wielu odmianach obejmuje identyfikowanie określonych elementów lub 

zmiennych na stronie internetowej, takich jak nagłówek, obraz, przycisk i tekst, tworzenie wersji dla 

każdego elementu, a następnie tworzenie unikalnej kombinacji każdego elementu i wersji do 

przetestowania. Na przykład, jeśli istnieją trzy elementy i dwie wersje każdego z nich, będzie osiem 

możliwych kombinacji (2 * 2 * 2 = 8) do przetestowania. Prawidłowo stosowane testowanie 

wielowymiarowe umożliwia projektantom identyfikację najbardziej optymalnego układu, koloru, 

zawartości i formatu. 

WDROŻENIE I KONSERWACJA 

Większość osób niezaznajomionych z systemami błędnie myśli, że po zainstalowaniu systemu 

informatycznego proces się kończy. W rzeczywistości, gdy początek procesu dobiegł końca, żywotność 



systemu dopiero się zaczyna. Systemy psują się z różnych powodów - większość z nich jest 

nieprzewidywalna. Dlatego potrzebują ciągłej kontroli, testowania i naprawy. Konserwacja systemów 

jest niezbędna, ale czasami nie jest przewidziana w budżecie. Ogólnie rzecz biorąc, roczny koszt 

utrzymania systemu będzie mniej więcej odpowiadał kosztowi rozwoju. Witryna e-commerce o 

wartości 40 000 USD będzie prawdopodobnie wymagać rocznych wydatków w wysokości 40 000 USD. 

Bardzo duże witryny handlu elektronicznego doświadczają pewnych korzyści skali, więc na przykład 

witryna o wartości 1 miliona dolarów prawdopodobnie będzie wymagać budżetu na utrzymanie w 

wysokości od 500 000 do 700 000 USD. Dlaczego utrzymanie witryny e-commerce kosztuje tak dużo? 

W przeciwieństwie do systemów płacowych, na przykład witryny handlu elektronicznego są zawsze w 

trakcie zmian, ulepszeń i poprawek. Badania nad konserwacją tradycyjnych systemów wykazały, że 

20% czasu jest poświęcane na debugowanie kodu i reagowanie na sytuacje awaryjne (na przykład nowy 

serwer został zainstalowany przez Twojego dostawcę usług internetowych i wszystkie łącza 

hipertekstowe zostały utracone, a skrypty CGI wyłączone) - witryna jest na dół!). Kolejne 20% czasu 

dotyczy zmian w raportach, plikach danych i linkach do baz danych zaplecza. Pozostałe 60% czasu 

utrzymania jest poświęcone na ogólną administrację (wprowadzanie zmian produktowych i cenowych 

w katalogu) oraz wprowadzanie zmian i usprawnień w systemie. Witryny e-commerce nigdy nie są 

skończone: są zawsze w trakcie tworzenia i przebudowy. Są dynamiczne - znacznie bardziej niż systemy 

płacowe. Długoterminowy sukces witryny e-commerce będzie zależał od dedykowanego zespołu 

pracowników (zespołu internetowego), którego jedynym zadaniem będzie monitorowanie i 

dostosowywanie witryny do zmieniających się warunków rynkowych. Zespół internetowy musi 

posiadać wiele umiejętności; zazwyczaj obejmuje programistów, projektantów i menedżerów 

biznesowych wytypowanych z działu marketingu, produkcji i wsparcia sprzedaży. Jednym z pierwszych 

zadań zespołu internetowego jest wysłuchanie opinii klientów w witrynie i odpowiadanie na nie w razie 

potrzeby. Drugim zadaniem jest opracowanie planu systematycznego monitorowania i testowania, 

którego należy przestrzegać co tydzień, aby upewnić się, że wszystkie linki działają, ceny są prawidłowe, 

a strony są aktualizowane. Duża firma może mieć tysiące stron internetowych, z których wiele jest 

połączonych, które wymagają systematycznego monitorowania. 

Inne ważne zadania zespołu internetowego obejmują benchmarking (proces, w którym witryna jest 

porównywana z konkurencją pod względem szybkości reakcji, jakości układu i projektu) oraz 

utrzymywanie aktualności witryny w zakresie cen i promocji. Internet jest konkurencyjnym 

środowiskiem, w którym możesz bardzo szybko frustrować i tracić klientów z powodu 

nieprawidłowego działania witryny. 

CZYNNIKI OPTYMALIZUJĄCE WYDAJNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ 

Jeśli jesteś małą firmą korzystającą z jednej z dostępnych witryn do projektowania i hostingu, takich 

jak WordPress, nie musisz martwić się o sprzęt, oprogramowanie i techniki optymalizacji witryn, 

ponieważ dostawca zapewni tę wiedzę. Jeśli jednak tworzysz witrynę swojej firmy we własnym 

zakresie, musisz wziąć pod uwagę te kwestie. Cel serwisu internetowego to dostarczanie treści 

klientom i realizowanie transakcji. Im szybciej i bardziej niezawodnie te dwa cele zostaną osiągnięte, 

tym skuteczniejsza jest witryna z komercyjnego punktu widzenia. Jeśli jesteś menedżerem lub 

dyrektorem ds. Marketingu, chcesz, aby witryna działała w sposób, który spełnia oczekiwania klientów. 

Musisz upewnić się, że witryna jest zoptymalizowana, aby osiągnąć ten cel biznesowy. Optymalizacja 

wydajności witryny jest bardziej skomplikowana niż się wydaje i obejmuje co najmniej trzy czynniki: 

zawartość strony, generowanie strony i dostarczanie strony. W tym rozdziale opiszemy opcje 

oprogramowania i sprzętu, których będziesz musiał dokonać budowanie serwisu e-commerce; są to 

również ważne czynniki w optymalizacji strony internetowej. Korzystanie z wydajnych stylów i technik 

projektowania stron i zawartości może skrócić czas odpowiedzi o dwie do pięciu sekund. Proste kroki 



obejmują redukcję niepotrzebnych komentarzy HTML i białych znaków, stosowanie wydajniejszej 

grafiki i unikanie niepotrzebnych linków do innych stron w serwisie. Szybkość generowania stron 

można zwiększyć, rozdzielając serwery komputerowe w celu wykonywania dedykowanych funkcji 

(takich jak generowanie stron statycznych, logika aplikacji, serwery multimediów i serwery baz danych) 

oraz przy użyciu różnych urządzeń od dostawców w celu przyspieszenia tych serwerów. Używanie 

jednego serwera lub wielu serwerów do wykonywania wielu zadań zmniejsza przepustowość o ponad 

50%. Dostarczanie stron można przyspieszyć, korzystając ze specjalistycznych sieci dostarczania treści, 

takich jak Akamai, lub zwiększając lokalną przepustowość. Omówimy niektóre z tych czynników w 

całym rozdziale, ale pełne omówienie optymalizacji wydajności witryny wykracza poza zakres tego 

tekstu. 

WYBÓR OPROGRAMOWANIA 

architektura systemu: rozmieszczenie oprogramowania, maszyn i zadań w systemie informatycznym 

potrzebne do osiągnięcia określonej funkcjonalności 

architektura dwuwarstwowa: architektura systemu e-commerce, w której serwer WWW odpowiada 

na żądania stron WWW, a serwer bazy danych zapewnia przechowywanie danych backendowych 

architektura wielowarstwowa: architektura systemu handlu elektronicznego, w której serwer 

sieciowy jest połączony z warstwą pośrednią, która zazwyczaj obejmuje serię serwerów aplikacji 

wykonujących określone zadania, a także warstwa zaplecza istniejących systemów korporacyjnych 

Wraz z telekomunikacją, oprogramowanie i sprzęt stanowią infrastrukturę obecności e-commerce. 

Jako menadżer odpowiedzialny za tworzenie obecności w handlu elektronicznym musisz znać kilka 

podstawowych informacji na temat obu. 

PROSTA KONTRA WIELOPOZIOMOWA ARCHITEKTURA STRONY INTERNETOWEJ 

Przed rozwojem handlu elektronicznego strony internetowe po prostu dostarczały strony internetowe 

użytkownikom, którzy wysyłali za pośrednictwem swoich przeglądarek żądania stron HTML 

zawierających różnego rodzaju treści. Oprogramowanie strony internetowej było dość proste - 

składało się z komputera-serwera z podstawowym oprogramowaniem serwera WWW. Możemy 

nazwać ten układ pojedynczą architekturą systemu. Architektura systemu odnosi się do rozmieszczenia 

oprogramowania, maszyn i zadań w systemie informacyjnym potrzebnym do osiągnięcia określonej 

funkcjonalności (podobnie jak architektura domu odnosi się do rozmieszczenia materiałów 

budowlanych w celu uzyskania określonej funkcjonalności). Wiele witryn zaczęło się w ten sposób - nie 

ma transakcji pieniężnych. Dziesiątki tysięcy witryn nadal działają w ten sposób. Zamówienia można 

zawsze składać telefonicznie i nie przyjmować ich online. Rozwój handlu elektronicznego wymagał 

jednak znacznie bardziej interaktywnych funkcji, takich jak możliwość reagowania na dane 

wprowadzane przez użytkownika (formularze nazw i adresów), przyjmowanie zamówień klientów na 

towary i usługi, rozliczanie transakcji kartą kredytową w locie, konsultowanie cen i baz danych 

produktów, a nawet dostosuj reklamy na ekranie na charakterystykę użytkownika. Ten rodzaj 

rozszerzonej funkcjonalności wymagał opracowania serwerów aplikacji internetowych i 

wielopoziomowej architektury systemu do obsługi obciążeń przetwarzania. Serwery aplikacji sieci 

Web, opisane dokładniej w dalszej części tej sekcji, to wyspecjalizowane programy, które wykonują 

różnorodne przetwarzanie transakcji wymagane przez e-commerce. Oprócz wyspecjalizowanych 

serwerów aplikacji, witryny handlu elektronicznego muszą mieć możliwość pobierania i dodawania 

informacji do istniejących wcześniej korporacyjnych baz danych. Te starsze bazy danych, które 

powstały przed erą handlu elektronicznego, nazywane są bazami danych zaplecza lub starszymi. 

Korporacje dokonały ogromnych inwestycji w te systemy, aby przechowywać informacje o klientach, 



produktach, pracownikach i dostawcach. Te systemy zaplecza stanowią dodatkową warstwę w 

wielopoziomowej witrynie. W architekturze dwuwarstwowej serwer WWW odpowiada na żądania 

stron WWW, a serwer bazy danych zapewnia przechowywanie danych w zapleczu. Z kolei w 

architekturze wielowarstwowej serwer sieciowy jest połączony z warstwą środkową, która zazwyczaj 

zawiera serię serwerów aplikacji wykonujących określone zadania, a także z warstwą zaplecza 

istniejących systemów korporacyjnych zawierających produkt, klienta, i ceny. Lokacja wielowarstwowa 

zazwyczaj wykorzystuje kilka komputerów fizycznych, z których każdy uruchamia niektóre aplikacje i 

współdzieli obciążenie pracą z wieloma komputerami fizycznymi. W pozostałej części tej sekcji opisano 

podstawowe funkcje oprogramowania serwera WWW i różne typy serwerów aplikacji WWW. 

narzędzia do zarządzania witryną: sprawdź, czy linki na stronach są nadal prawidłowe, a także 

zidentyfikuj osierocone pliki 

dynamiczne generowanie stron: zawartość strony internetowej jest przechowywana jako obiekty w 

bazie danych, a nie na stałe zakodowana w HTML. Gdy użytkownik żąda strony internetowej, zawartość 

tej strony jest następnie pobierana z bazy danych. 

OPROGRAMOWANIE SERWERA INTERNETOWEGO 

Wszystkie witryny handlu elektronicznego wymagają podstawowego oprogramowania serwera 

WWW, aby odpowiadać na żądania klientów dotyczące stron HTML i XML. Wybierając 

oprogramowanie serwera WWW, wybierasz również system operacyjny dla komputerów w witrynie. 

Apache, który współpracuje z systemami operacyjnymi Linux i Unix, jest wiodącym oprogramowaniem 

serwera WWW (Netcraft, 2016). Unix jest oryginalnym językiem programowania w Internecie i sieci, a 

Linux jest pochodną Uniksa przeznaczonym dla komputerów osobistych. Apache został opracowany 

przez światową społeczność innowatorów internetowych. Apache jest darmowy i można go pobrać z 

wielu witryn internetowych; jest również instalowany na większości serwerów WWW IBM. Dosłownie 

tysiące programistów pracowało nad Apache przez lata; dzięki temu jest wyjątkowo stabilny. Istnieją 

tysiące programów narzędziowych napisanych dla Apache, które mogą zapewnić wszystkie funkcje 

wymagane dla współczesnych witryn e-commerce. Aby korzystać z Apache, potrzebujesz personelu 

znającego się na systemach Unix lub Linux. Internetowe usługi informacyjne (IIS) firmy Microsoft to 

kolejny popularny typ oprogramowania serwera sieci Web. Usługi IIS są oparte na systemie 

operacyjnym Windows i są zgodne z szeroką gamą narzędzi i programów pomocniczych firmy 

Microsoft. Istnieje również co najmniej 100 innych mniejszych dostawców lub wersje oprogramowania 

serwera WWW o otwartym kodzie źródłowym. Zauważ, że wybór serwera WWW ma niewielki wpływ 

na użytkowników twojego systemu. Strony, które zobaczą, będą wyglądać tak samo niezależnie od 

środowiska programistycznego. 

Pakiet narzędzi programistycznych firmy Microsoft ma wiele zalet - są one zintegrowane, wydajne i 

łatwe w użyciu. Z drugiej strony, system operacyjny Unix jest wyjątkowo niezawodny i stabilny, a na 

całym świecie istnieje społeczność otwartego oprogramowania, która opracowuje i testuje 

oprogramowanie serwera WWW oparte na systemie Unix. 

Narzędzia do zarządzania witryną 

Inną funkcjonalnością, która nie została wcześniej opisana, są narzędzia do zarządzania witryną. 

Narzędzia do zarządzania witryną są niezbędne, jeśli chcesz, aby witryna działała i chcesz wiedzieć, jak 

dobrze działa. Narzędzia do zarządzania witryną sprawdzają, czy linki na stronach są nadal prawidłowe, 

a także identyfikują osierocone pliki lub pliki w witrynie, które nie są połączone z żadnymi stronami. 

Przeglądając linki w witrynie, narzędzie do zarządzania witryną może szybko raportować potencjalne 

problemy i błędy, które mogą napotkać użytkownicy. Twoi klienci nie będą pod wrażeniem, jeśli 



napotkają komunikat „Błąd 404: strona nie istnieje” w Twojej witrynie. Linki do adresów URL, które 

zostały przeniesione lub usunięte, nazywane są martwymi linkami; mogą one powodować komunikaty 

o błędach dla użytkowników próbujących uzyskać dostęp do tego łącza. Regularne sprawdzanie, czy 

wszystkie linki w witrynie działają, pomaga zapobiegać irytacji i frustracji użytkowników, którzy mogą 

zdecydować się na przeniesienie swojej firmy w inne miejsce na lepiej działającą witrynę. Co 

ważniejsze, narzędzia do zarządzania witryną mogą pomóc w zrozumieniu zachowań konsumentów w 

Twojej witrynie. Oprogramowanie i usługi do zarządzania witryną, takie jak te oferowane przez firmę 

Webtrends, można kupić w celu skuteczniejszego monitorowania zakupów klientów i skuteczności 

kampanii marketingowych, a także śledzenia standardowych liczb odwiedzin i informacji o 

odwiedzinach na stronie. Usługi te mogą śledzić Twoją obecność w handlu elektronicznym na 

platformach internetowych, mobilnych i społecznościowych  

Narzędzia do dynamicznego generowania stron 

Jedną z najważniejszych innowacji w działaniu serwisu internetowego jest rozwój narzędzi do 

dynamicznego generowania stron. Przed rozwojem handlu elektronicznego strony internetowe 

dostarczały przede wszystkim niezmienną statyczną zawartość w postaci stron HTML. Chociaż ta 

funkcja może być wystarczająca do wyświetlania zdjęć produktów, weź pod uwagę wszystkie elementy 

typowej dzisiejszej witryny handlu elektronicznego, przeglądając tabelę 4.2 (na stronie 200) lub 

odwiedź witrynę, która Twoim zdaniem jest doskonałą witryną handlu elektronicznego. Zawartość 

odnoszących sukcesy witryn e-commerce ciągle się zmienia, często z dnia na dzień. Są nowe produkty 

i promocje, zmieniające się ceny, wiadomości i historie odnoszących sukcesy użytkowników. Witryny 

handlu elektronicznego muszą intensywnie współdziałać z użytkownikami, którzy nie tylko żądają 

stron, ale także żądają informacji o produkcie, cenie, dostępności i zapasach. Jedną z najbardziej 

dynamicznych witryn jest eBay - serwis aukcyjny. Tam zawartość zmienia się z minuty na minutę. 

Witryny e-commerce są jak prawdziwe rynki - są dynamiczne. Serwisy informacyjne, w których historie 

stale się zmieniają, również są dynamiczne. Dynamiczny i złożony charakter witryn handlu 

elektronicznego wymaga, oprócz statycznych stron HTML, szeregu specjalistycznych aplikacji 

oprogramowania. Być może jednym z najważniejszych jest oprogramowanie do dynamicznego 

generowania stron. W przypadku dynamicznego generowania stron zawartość strony internetowej jest 

przechowywana jako obiekty w bazie danych, a nie na stałe zakodowana w HTML. Gdy użytkownik 

żąda strony internetowej, zawartość tej strony jest następnie pobierana z bazy danych. Obiekty są 

pobierane z bazy danych przy użyciu interfejsu Common Gateway Interface (CGI), Active Server Pages 

(ASP), Java Server Pages (JSP) lub innych programów po stronie serwera. CGI, ASP i JSP zostały opisane 

w ostatniej sekcji tego rozdziału. Ta technika jest znacznie wydajniejsza niż praca bezpośrednio w 

kodzie HTML. O wiele łatwiej jest zmienić zawartość bazy danych niż zmienić plik kodowanie strony 

HTML. Standardowa metoda dostępu do danych o nazwie Open Database Connectivity (ODBC) 

umożliwia aplikacjom napisanym w języku programowania C dostęp do danych z dowolnej bazy 

danych, niezależnie od używanej bazy danych i oprogramowania systemu operacyjnego za 

pośrednictwem sterownika ODBC, który służy jako translator między aplikacji i bazy danych. Sterowniki 

ODBC są dostępne dla większości głównych systemów zarządzania bazami danych oferowanych przez 

takie firmy, jak Oracle, SAP, Sybase i IBM. Java Database Connectivity (JDBC) to wersja ODBC, która 

zapewnia łączność między aplikacjami napisanymi w języku programowania Java a szeroką gamą baz 

danych. Jednak chociaż ODBC pozostaje de facto standardem dla dostępu do danych między 

platformami, obecnie wiele platform do tworzenia stron internetowych zapewnia funkcjonalność, 

która pozwala programiście na bezpośrednie połączenie z docelową bazą danych, dzięki czemu 

sterowniki ODBC / JDBC są niepotrzebne. Dynamiczne generowanie stron daje e-commerce kilka 

znaczących możliwości, które generują przewagę kosztów i rentowności w porównaniu z tradycyjnym 

handlem. Dynamiczne generowanie stron obniża koszty menu (koszty ponoszone przez handlowców 



za zmianę opisów produktów i cen). Dynamiczne generowanie stron umożliwia również łatwą 

segmentację rynku online - możliwość sprzedaży tego samego produktu na różnych rynkach. Na 

przykład możesz chcieć odmian tego samego banera reklamowego w zależności od tego, ile razy klient 

widział reklamę. Przy pierwszej ekspozycji na reklamę samochodu warto podkreślić identyfikację marki 

i unikalne cechy. Przy drugim wyświetlaniu możesz zechcieć podkreślić superlatywy, takie jak 

„najbardziej przyjazny rodzinie”, aby zachęcić do porównania z innymi markami. Ta sama zdolność 

umożliwia niemal bezkosztową dyskryminację cenową - możliwość sprzedaży tego samego produktu 

różnym klientom po różnych cenach. Na przykład możesz chcieć sprzedać ten sam produkt 

korporacjom i agencjom rządowym, ale używać innych tematów marketingowych. Na podstawie pliku 

cookie umieszczanego na komputerach klienckich lub w odpowiedzi na pytanie w Twojej witrynie, 

które pyta odwiedzających, czy pochodzą z agencji rządowej lub korporacji, możesz korzystać z różnych 

materiałów marketingowych i promocyjnych dla klientów korporacyjnych i rządowych. Możesz chcieć 

nagrodzić lojalnych klientów niższymi cenami, na przykład na płytach DVD lub utworach muzycznych, 

i pobierać pełną cenę od kupujących po raz pierwszy. Dynamiczne generowanie stron pozwala na 

podejście różnych klientów z różnymi komunikatami i cenami. Dynamiczne generowanie stron 

umożliwia również korzystanie z systemu zarządzania treścią (CMS). Jak opisano wcześniej, do 

tworzenia treści internetowych i zarządzania nimi służy system CMS. CMS oddziela projektowanie i 

prezentację treści (takich jak dokumenty HTML, obrazy, wideo, audio) od procesu tworzenia treści. 

Treść jest utrzymywana w bazie danych i dynamicznie łączona ze stroną internetową. CMS zazwyczaj 

zawiera szablony, które mogą być automatycznie stosowane do nowych i istniejących treści, narzędzia 

do edycji WYSIWYG, które ułatwiają edytowanie i opisywanie (oznaczanie) treści oraz narzędzia do 

współpracy, przepływu pracy i zarządzania dokumentami. Zazwyczaj do zainstalowania systemu 

potrzebny jest doświadczony programista, ale później zawartość może być tworzona i zarządzana przez 

nietechniczny personel. Dostępnych jest wiele komercyjnych systemów CMS, od najwyższej klasy 

systemów korporacyjnych oferowanych przez OpenText, IBM, Adobe i Oracle po systemy średniej klasy 

Sitecore, PaperThin i Episerver, a także oprogramowanie hostowane jako usługa (SaaS ), między innymi 

Acquia, Clickability (Upland) i Crownpeak Technology. Dostępnych jest również kilka systemów 

zarządzania treścią typu open source, takich jak WordPress, Joomla, Drupal, OpenCms i inne. 

serwer aplikacji sieci Web: oprogramowanie zapewniające określone funkcje biznesowe wymagane 

od strony internetowej 

SERWERY APLIKACJI 

Serwery aplikacji sieci Web to programy zapewniające określone funkcje biznesowe wymagane od 

witryny sieci Web. Podstawową ideą serwerów aplikacji jest odizolowanie aplikacji biznesowych od 

szczegółów wyświetlania stron internetowych użytkownikom na front-endzie i szczegółów łączenia się 

z bazami danych na zapleczu. Serwery aplikacji to rodzaj oprogramowania pośredniego, które 

zapewnia klej łączący tradycyjne systemy korporacyjne z klientem, a także całą funkcjonalność 

potrzebną do prowadzenia handlu elektronicznego. We wczesnych latach wiele firm 

programistycznych opracowało specyficzne oddzielne programy dla każdej funkcji, ale coraz częściej te 

konkretne programy są zastępowane przez zintegrowane narzędzia programowe, które łączą wszystkie 

potrzebne   funkcjonalności witryny handlu elektronicznego w jednym środowisku programistycznym, 

podejście oparte na oprogramowaniu pakietowym. 

FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA SERWERA E-COMMERCE SPREDAWCÓW 

oprogramowanie serwera sprzedawcy w handlu elektronicznym: oprogramowanie zapewniające 

rozszerzenie podstawowych funkcji potrzebnyh do sprzedaży online, w tym katalog online, 

przyjmowanie zamówień przez internetowy koszyk oraz przetwarzanie kart kredytowych online 



katalog online: lista produktów dostępnych na stronie internetowej 

koszyk: umożliwia kupującym odłożenie pożądanych zakupów w ramach przygotowań do realizacji 

transakcji, przejrzenie tego, co wybrali, edycję ich wyboru w razie potrzeby, a następnie faktyczne 

dokonanie zakupu, klikając przycisk 

Pakiety oprogramowania serwera handlowca (oprogramowanie platformy handlu elektronicznego): 

oferuje zintegrowane środowisko, które zapewnia większość lub wszystkie funkcje i możliwości 

potrzebne do stworzenia wyrafinowanej witryny zorientowanej na klienta 

oprogramowanie open source: oprogramowanie opracowane przez społeczność programistów i 

projektantów i jest darmowy w użyciu i modyfikowaniu 

Oprogramowanie serwera handlowców dla handlu elektronicznego zapewnia podstawowe funkcje 

potrzebne do sprzedaży online, w tym katalog online, przyjmowanie zamówień za pośrednictwem 

internetowego koszyka na zakupy oraz przetwarzanie kart kredytowych online. 

Katalog online 

Firma, która chce sprzedawać produkty online, musi mieć listę lub katalog online swoich produktów, 

dostępny na swojej stronie internetowej. Oprogramowanie serwera sprzedawcy zazwyczaj zawiera 

funkcję bazy danych, która pozwoli na zbudowanie niestandardowego katalogu online. Złożoność i 

wyrafinowanie katalogu będą się różnić w zależności od wielkości firmy i jej linii produktów. Małe firmy 

lub firmy z małymi liniami produktów mogą publikować prostą listę z opisami tekstowymi i być może 

kolorowymi zdjęciami. Większy serwis może zdecydować o dodaniu dźwięku, animacji lub filmów 

(przydatnych do prezentacji produktów) do katalogu lub elementów interaktywnych, takich jak 

przedstawiciele obsługi klienta dostępni za pośrednictwem komunikatorów internetowych w celu 

udzielenia odpowiedzi na pytania. Obecnie większe firmy szeroko wykorzystują streaming wideo. 

Wózek sklepowy 

Wózki na zakupy online są podobne do ich odpowiedników w świecie rzeczywistym; obie pozwalają 

kupującym na odłożenie pożądanych zakupów w ramach przygotowań do realizacji transakcji. Różnica 

polega na tym, że oferta online jest częścią oprogramowania serwera sprzedawcy znajdującego się na 

serwerze internetowym i umożliwia konsumentom wybór towaru, przeglądanie tego, co wybrali, 

edycję swoich wyborów w razie potrzeby, a następnie faktycznie dokonanie zakupu, klikając przycisk . 

Oprogramowanie serwera sprzedawcy automatycznie przechowuje dane koszyka zakupów. 

Przetwarzanie karty kredytowej 

Koszyk na zakupy w witrynie zazwyczaj działa w połączeniu z oprogramowaniem do przetwarzania kart 

kredytowych, które weryfikuje kartę kredytową kupującego, a następnie przekazuje obciążenie na 

kartę, a kredyt na konto firmy przy kasie. Zintegrowane pakiety oprogramowania do handlu 

elektronicznego zazwyczaj dostarczają oprogramowanie do tej funkcji. W przeciwnym razie będziesz 

musiał dokonać ustaleń z różnymi bankami i pośrednikami obsługującymi karty kredytowe. 

PAKIETY OPROGRAMOWANIA MERCHANT SERVER (PLATFORMY OPROGRAMOWANIA E-

COMMERCE)  

Zamiast tworzyć witrynę na podstawie zbioru różnych aplikacji, łatwiej, szybciej i ogólnie bardziej 

opłacalnie jest kupić pakiet oprogramowania serwera sprzedawcy (zwany także platformą 

oprogramowania do handlu elektronicznego). Oprogramowanie serwera handlowców oferuje 

zintegrowane środowisko, które obiecuje zapewnić większość lub wszystkie funkcje i możliwości 



potrzebne do stworzenia wyrafinowanej witryny zorientowanej na klienta. Ważnym elementem 

pakietów oprogramowania handlowców jest wbudowany koszyk, który może wyświetlać towary, 

zarządzać zamówieniami i rozliczać transakcje kartą kredytową. Platformy oprogramowania do handlu 

elektronicznego występują w trzech ogólnych przedziałach cenowych i funkcjonalnych. Podczas gdy 

istniejące firmy często mają kapitał finansowy, aby zainwestować w oprogramowanie serwerów 

komercyjnych, wiele małych firm i firm rozpoczynających działalność nie. Istnieją naprawdę dwie opcje, 

a kluczowym czynnikiem jest to, ile masz doświadczenia w programowaniu i czasu. Jedną z opcji jest 

skorzystanie z usług handlu elektronicznego świadczonych przez witryny, które ułatwiają tworzenie 

witryny handlu elektronicznego z dostosowywanymi szablonami, takimi jak Yahoo Aabaco Small 

Business, który oferuje plan Basic za 29 USD miesięcznie i 1,5% transakcji opłata za każdą transakcję 

realizowaną za pośrednictwem sklepu. Stanowisko e-commerce to wstępnie zaprojektowana witryna 

internetowa, która umożliwia użytkownikom dostosowanie wyglądu i działania witryny do ich potrzeb 

biznesowych oraz zapewnia standardowy zestaw funkcji. Większość dzisiejszych szablonów zawiera 

gotowe projekty witryn z wbudowanymi funkcjami handlu elektronicznego, takimi jak koszyki na 

zakupy, rozliczanie płatności i narzędzia do zarządzania witryną. Plan podstawowy obejmuje również 

sklep mobilny, narzędzia do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, obsługę mediów 

społecznościowych i wiele innych narzędzi marketingowych. Wiele innych, takich jak Bigcommerce, 

Homestead, Vendio i Shopify, oferuje podobne usługi. Jeśli masz znaczące lub przynajmniej pewne 

doświadczenie w programowaniu, możesz rozważyć oprogramowanie serwera handlowego typu open 

source. Oprogramowanie open source to oprogramowanie opracowane przez społeczność 

programistów i projektantów, które można swobodnie używać i modyfikować. Tabela 4.6 zawiera opis 

niektórych opcji open source. Zaletą korzystania z narzędzi do tworzenia stron internetowych typu 

open source jest to, że otrzymujesz dokładnie to, czego chcesz, naprawdę dostosowaną, unikalną 

witrynę internetową. Wadą jest to, że opracowanie witryny i zapewnienie bezproblemowej 

współpracy wszystkich narzędzi zajmie jednemu programiście kilka miesięcy. Ile miesięcy chcesz 

czekać, zanim trafisz na rynek ze swoimi pomysłami? Platformy oprogramowania do handlu 

elektronicznego średniej klasy obejmują IBM WebSphere Commerce Express Edition i Sitecore 

Commerce Server (dawniej Microsoft Commerce Server). Zaawansowane rozwiązania dla dużych firm 

globalnych są dostarczane przez IBM Websphere Professional i Enterprise Editions, IBM Commerce on 

Cloud, Oracle ATG Web Commerce, Salesforce Commerce Cloud (dawniej Demandware), Magento, 

NetSuite i inne. Wiele z tych platform oprogramowania do handlu elektronicznego jest teraz 

dostępnych na zasadzie oprogramowania jako usługi (SaaS), modelu, w którym oprogramowanie jest 

hostowane w chmurze i uruchamiane przez klienta za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

Model ten umożliwia firmie bardzo szybkie uruchomienie serwisu e-commerce. Na przykład Williams-

Sonoma, sieć sprzedaży detalicznej artykułów gospodarstwa domowego w Stanach Zjednoczonych, 

wykorzystała hostowane w sieci oprogramowanie e-commerce od NetSuite do uruchomienia witryny 

e-commerce w Australii w zaledwie 3 miesiące (Dusto, 2014). Istnieje kilkaset firm programistycznych, 

które dostarczają oprogramowanie e-commerce, co podnosi koszty podejmowania rozsądnych decyzji 

w tej sprawie. 

Wybór platformy oprogramowania do handlu elektronicznego 

W przypadku wszystkich tych dostawców, jak wybrać właściwego? Ocena tych narzędzi i dokonanie 

wyboru to jedna z najważniejszych i najbardziej niepewnych decyzji, jakie podejmiesz podczas 

budowania witryny e-commerce. Prawdziwe koszty są ukryte - wiążą się ze szkoleniem 

oprogramowania open source, które jest opracowywane przez społeczność programistów i 

projektantów i które można swobodnie używać i modyfikować personel w celu korzystania z narzędzi 

i integracji narzędzi z procesami biznesowymi i kulturą organizacyjną. Oto niektóre z kluczowych 

czynników, które należy wziąć pod uwagę: 



• Funkcjonalność, w tym dostępność na zasadzie SaaS 

• Wsparcie dla różnych modeli biznesowych, w tym m-commerce 

• Narzędzia do modelowania procesów biznesowych 

• Narzędzia do wizualnego zarządzania witryną i raportowania 

• Wydajność i skalowalność 

• Łączność z istniejącymi systemami biznesowymi 

• Zgodność z normami 

• Zdolność globalna i wielokulturowa 

• Lokalny podatek od sprzedaży i zasady wysyłki 

Na przykład, chociaż platformy oprogramowania do handlu elektronicznego obiecują zrobić wszystko, 

Twoja firma może wymagać specjalnych funkcji - takich jak strumieniowe przesyłanie dźwięku i obrazu. 

Będziesz potrzebować listy wymagań dotyczących funkcji biznesowych. Twoja firma może obejmować 

kilka różnych modeli biznesowych - na przykład detaliczną i biznesową; możesz prowadzić aukcje na 

nadwyżki zapasów, a także sprzedaż po stałej cenie. Upewnij się, że pakiet może obsługiwać wszystkie 

Twoje modele biznesowe. Możesz chcieć zmienić swoje procesy biznesowe, takie jak przyjmowanie i 

realizacja zamówień. Czy platforma zawiera narzędzia do modelowania procesów biznesowych i 

przepływów pracy? Zrozumienie, jak działa Twoja witryna, będzie wymagało wizualnych narzędzi 

raportowania, które umożliwiają jej działanie , przejrzyste dla wielu różnych osób w Twojej firmie. Źle 

zaprojektowany pakiet oprogramowania znacznie spadnie, gdy liczba odwiedzających i transakcji 

wzrośnie do tysięcy na godzinę lub minutę. Sprawdź wydajność i skalowalność, testując wersję 

pilotażową w warunkach skrajnych lub uzyskując od dostawcy dane dotyczące wydajności pod 

obciążeniem. Będziesz musiał połączyć platformę e-commerce z tradycyjnymi systemami 

biznesowymi. W jaki sposób zostanie nawiązane połączenie z istniejącymi systemami i czy Twój 

personel ma odpowiednie umiejętności? Ze względu na zmieniające się środowisko techniczne - w 

szczególności zmiany na platformach m-commerce - ważne jest, aby dokładnie udokumentować, jakie 

standardy obsługuje obecnie platforma i jaka będzie ścieżka migracji w przyszłości. Wreszcie, Twoja 

witryna e-commerce może działać zarówno globalnie, jak i lokalnie. Możesz potrzebować wydania w 

obcym języku z denominacjami w obcej walucie. Będziesz musiał pobierać podatki od sprzedaży w 

wielu lokalnych, regionalnych i krajowych systemach podatkowych. Czy platforma handlu 

elektronicznego obsługuje ten poziom globalizacji i lokalizacji? 

WYBÓR SPRZĘTU 

platforma sprzętowa: odnosi się do całego podstawowego sprzętu komputerowego, którego system 

używa do realizacji swoich funkcji handlu elektronicznego 

bezstanowe: odnosi się do faktu, że serwer nie musi utrzymywać stałej, dedykowanej interakcji z 

klientem 

Intensywne operacje we / wy: wymaga raczej operacji wejścia / wyjścia niż dużej mocy obliczeniowej 

Niezależnie od tego, czy hostujesz własną witrynę, czy zlecasz jej hosting i obsługę na zewnątrz, musisz 

zrozumieć pewne aspekty platformy sprzętu komputerowego. Platforma sprzętowa odnosi się do 

całego podstawowego sprzętu komputerowego, którego system używa do realizacji swoich funkcji 

handlu elektronicznego. Twoim celem jest posiadanie wystarczającej pojemności latform, aby sprostać 



szczytowemu zapotrzebowaniu (uniknięcie stanu przeciążenia), ale nie tyle platformy, aby marnować 

pieniądze. Niespełnienie szczytowego zapotrzebowania może oznaczać, że nasza witryna działa wolno 

lub w rzeczywistości ulega awarii. Ile mocy obliczeniowej i telekomunikacyjnej jest wystarczające, aby 

sprostać szczytowemu zapotrzebowaniu? Ile odwiedzin dziennie może wytrzymać Twoja witryna? Aby 

odpowiedzieć na te pytania, musisz zrozumieć różne czynniki, które wpływają na szybkość, pojemność 

i skalowalność witryny e-commerce. 

ODPOWIEDNI WYMIAR PLATFORMY SPRZĘTOWEJ: PO STRONIE POPYTU 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na szybkość Twojej witryny jest zapotrzebowanie, które 

klienci stawiają na stronie. 

Popyt na witrynę internetową jest dość złożony i zależy przede wszystkim od typu witryny, którą 

prowadzisz. Liczba jednoczesnych użytkowników w okresach szczytu, charakter żądań klientów, rodzaj 

treści, wymagane zabezpieczenia, liczba pozycji w magazynie, liczba żądań stron i szybkość starszych 

aplikacji, które mogą być potrzebne do dostarczania danych na strony internetowe są ważnymi 

czynnikami wpływającymi na ogólny popyt na system strony internetowej. Z pewnością ważnym 

czynnikiem do rozważenia jest liczba jednoczesnych użytkowników, którzy prawdopodobnie odwiedzą 

Twoją witrynę. Ogólnie rzecz biorąc, obciążenie generowane przez indywidualnego klienta na serwerze 

jest zwykle dość ograniczone i krótkotrwałe. Sesja internetowa zainicjowana przez typowego 

użytkownika jest bezstanowa, co oznacza, że serwer nie musi utrzymywać ciągłej, dedykowanej 

interakcji z klientem. Sesja internetowa zwykle rozpoczyna się żądaniem strony, po czym serwer 

odpowiada i sesja zostaje zakończona. Sesje mogą trwać od dziesiątych części sekundy do minuty na 

użytkownika. Niemniej jednak wydajność systemu spada, ponieważ coraz więcej jednoczesnych 

użytkowników żąda usługi. Na szczęście degradacja (mierzona jako „transakcje na sekundę” i 

„opóźnienie” lub opóźnienie w odpowiedzi) jest dość łagodna w szerokim zakresie, aż do osiągnięcia 

szczytowego obciążenia i jakości usług nie do zaakceptowania (patrz Rysunek 4.13). Obsługa 

statycznych stron internetowych wymaga intensywnych operacji we / wy, co oznacza, że wymaga 

operacji wejścia / wyjścia (I / O), a nie dużej mocy obliczeniowej. W rezultacie wydajność witryny jest 

ograniczona głównie przez ograniczenia we / wy serwera i telekomunikację połączenia, a nie szybkości 

procesora. Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu popytu na stronę 

internetową, to profil użytkownika i charakter treści. Jeśli użytkownicy zażądają przeszukiwania, 

formularzy rejestracyjnych i przyjmowania zamówień za pośrednictwem wózków sklepowych, 

zapotrzebowanie na podmioty przetwarzające znacznie wzrośnie. 

skalowalność: zdolność witryny do zwiększania rozmiaru zgodnie z wymogami popytu 

skalowanie pionowe: zwiększenie mocy obliczeniowej poszczególnych komponentów 

skalowanie poziome: wykorzystywanie wielu komputerów do współdzielenia obciążenia 

ODPOWIEDNI WYMIAR PLATFORMY SPRZĘTOWEJ: STRONA DOSTAW 

Gdy oszacujesz prawdopodobny popyt w swojej witrynie, musisz zastanowić się, jak skalować witrynę, 

aby sprostać popytowi. Omówiliśmy już jedno rozwiązanie, które nie wymaga wiele przemyślenia: 

outsourcing hostingu Twojej strony internetowej do usługi w chmurze. Możesz także skorzystać z usług 

sieci dostarczania treści (CDN), takiej jak Akamai. W rozdziale 3 omówiono usługi przetwarzania w 

chmurze oraz studium przypadku dotyczące Akamai. Jeśli jednak zdecydujesz się hostować własną 

witrynę internetową, ważna jest skalowalność. Skalowalność odnosi się do zdolności witryny do 

zwiększania rozmiaru w zależności od zapotrzebowania. Istnieją trzy kroki, które możesz podjąć, aby 

spełnić wymagania dotyczące usług w Twojej lokalizacji: skalowanie sprzętu w pionie, skalowanie 



sprzętu w poziomie i / lub ulepszanie architektury przetwarzania w lokalizacji (patrz Tabela 4.8). 

Skalowanie pionowe odnosi się do zwiększenia mocy obliczeniowej poszczególnych komponentów. 

Skalowanie poziome odnosi się do wykorzystywania wielu komputerów do współdzielenia obciążenia 

i zwiększania „śladu” instalacji (IBM, 2002). Możesz skalować swoją witrynę w pionie, modernizując 

serwery z jednego procesora do wielu procesorów. Możesz dodawać procesory do komputera w 

zależności od systemu operacyjnego, a także uaktualniać do szybszych układów. Skalowanie w pionie 

ma dwie wady. Po pierwsze, zakup dodatkowych procesorów z każdym cyklem wzrostu może być 

kosztowny, a po drugie, cała witryna staje się zależna od niewielkiej liczby bardzo wydajnych 

komputerów. Jeśli masz dwa takie komputery i jeden z nich ulegnie awarii, połowa witryny lub cała 

witryna może stać się niedostępna. Skalowanie poziome polega na dodaniu wielu serwerów 

jednoprocesorowych do witryny i zrównoważeniu obciążenia między serwerami. Następnie można 

podzielić obciążenie tak, aby niektóre serwery obsługiwały tylko żądania stron HTML lub ASP, a inne 

tylko obsługa aplikacji bazodanowych. Będziesz potrzebował specjalnego oprogramowania do 

równoważenia obciążenia (dostarczanego przez różnych dostawców, takich jak Cisco, Microsoft i IBM), 

aby kierować przychodzące żądania do różnych serwerów. Skalowanie poziome ma wiele zalet. Jest to 

niedrogie i często można je wykonać przy użyciu starszych komputerów, które w przeciwnym razie 

zostałyby usunięte. Skalowanie poziome również wprowadza nadmiarowość - jeśli jeden komputer 

ulegnie awarii, istnieje prawdopodobieństwo, że inny komputer może dynamicznie przejąć obciążenie. 

Jednak gdy witryna rozrasta się z jednego komputera do około 10 do 20 komputerów, rozmiar 

wymaganego obiektu fizycznego („ślad”) wzrasta i zwiększa się złożoność zarządzania. Trzecia 

alternatywa - ulepszenie architektury przetwarzania - to połączenie skalowania w pionie i poziomie, w 

połączeniu z pomysłowymi decyzjami projektowymi. W tabeli 4.9 wymieniono niektóre z typowych 

czynności, które można wykonać, aby znacznie poprawić wydajność witryny. Większość z tych kroków 

obejmuje podzielenie obciążenia na działania intensywnie korzystające z operacji we / wy (takie jak 

obsługa stron internetowych) i działania intensywnie korzystające z procesora (takie jak przyjmowanie 

zamówień). Po oddzieleniu tej pracy możesz dostosować serwery do każdego rodzaju obciążenia. 

Jednym z najtańszych kroków dostrajania jest po prostu dodanie pamięci RAM do kilku serwerów i 

przechowywanie wszystkich stron HTML w pamięci RAM. Zmniejsza to obciążenie dysków twardych i 

znacznie zwiększa prędkość. Pamięć RAM jest tysiące razy szybsza niż dyski twarde, a pamięć RAM jest 

niedroga. Następnym najważniejszym krokiem jest przeniesienie działań intensywnie obciążających 

procesor, takich jak przyjmowanie zamówień, na wysokiej klasy serwer wieloprocesorowy, który jest 

przeznaczony do obsługi zamówień i uzyskiwania dostępu do niezbędnych baz danych. Podjęcie tych 

kroków może pozwolić zmniejszyć liczbę serwerów wymaganych do obsługi 10 000 jednoczesnych 

użytkowników ze 100 do 20, zgodnie z jednym szacunkiem 

INNE NARZĘDZIA WITRYNY E-COMMERCE 

Teraz, gdy rozumiesz kluczowe czynniki wpływające na szybkość, pojemność i skalowalność Twojej 

witryny, możemy rozważyć kilka innych ważnych wymagań. Będziesz potrzebować spójnego projektu 

strony internetowej, który ma sens biznesowy - niekoniecznie witryny, która zachwyci lub podnieci 

odwiedzających, ale aby coś im sprzedać. Musisz również wiedzieć, jak budować aktywną zawartość i 

interaktywność w swojej witrynie - a nie tylko wyświetlać statyczne strony HTML. Musisz mieć 

możliwość śledzenia klientów, którzy przychodzą, wychodzą i wracają do Twojej witryny, aby móc witać 

powracających użytkowników („Cześć Sarah, witaj ponownie!”). Będziesz także chciał śledzić klientów 

w całej witrynie, aby móc personalizować i dostosowywać ich doświadczenie. Na pewno chcesz, aby 

klienci mieli możliwość generowania treści i opinii w Twojej witrynie, aby zwiększyć ich zaangażowanie 

w Twoją markę. Wreszcie, będziesz musiał ustanowić zestaw zasad dotyczących informacji dla swojej 

witryny - polityki prywatności, dostępności i dostępu do informacji. Aby osiągnąć te możliwości 



biznesowe, należy zapoznać się z pewnymi wytycznymi projektowymi i dodatkowymi narzędziami 

programowymi, które mogą efektywnie kosztowo osiągnąć wymagane funkcje biznesowe. 

PROJEKT STRONY INTERNETOWEJ: PODSTAWOWE ROZWAŻANIA BIZNESOWE 

To nie jest tekst o tym, jak projektować strony internetowe. (W rozdziale 6 omawiamy kwestie 

projektowania witryn internetowych z punktu widzenia marketingu). Niemniej jednak z punktu 

widzenia menedżera biznesowego istnieją pewne cele projektowe, które należy przekazać 

projektantom witryn internetowych, aby poinformować ich, jak oceniasz ich pracę. Twoi klienci będą 

musieli przynajmniej znaleźć to, czego potrzebują w Twojej witrynie, dokonać zakupu i odejść. Witryna 

internetowa, która denerwuje klientów, narażona jest na ryzyko utraty klienta na zawsze. Niektórzy 

krytycy uważają, że zły projekt jest bardziej powszechny niż dobry projekt. Łatwiej jest opisać, co irytuje 

ludzi w witrynach internetowych, niż opisać, jak zaprojektować dobrą witrynę. Najgorsze witryny e-

commerce utrudniają znalezienie informacji o ich produktach i utrudniają zakup towarów; mają 

brakujące strony i uszkodzone linki, mylącą strukturę nawigacji i irytującą grafikę lub dźwięki których 

nie możesz wyłączyć. 

NARZĘDZIA DO OPTYMALIZACJI WYSZUKIWAREK 

Strona internetowa jest tak cenna z biznesowego punktu widzenia, jak liczba osób, które ją odwiedzają. 

Pierwszym przystankiem dla większości klientów szukających produktu lub usługi jest rozpoczęcie od 

wyszukiwarki i śledzenie ofert na stronie, zwykle zaczynając od trzech do pięciu ofert, a następnie 

zerkając na sponsorowane reklamy po prawej stronie. Im wyżej jesteś na stronach wyszukiwarki, tym 

większy ruch otrzymasz. Strona 1 jest znacznie lepsza niż strona 2. Jak więc dostać się do strony 1 w 

naturalnych (bezpłatnych) listach wyszukiwania? Chociaż każda wyszukiwarka jest inna i żadna z nich 

nie publikuje swoich algorytmów do rankingu stron, istnieje kilka podstawowych pomysłów, które 

dobrze się sprawdzają: 

• Metatagi, tytuły, zawartość stron: Wyszukiwarki „indeksują” Twoją witrynę i identyfikują słowa 

kluczowe oraz strony tytułowe, a następnie indeksują je w celu wykorzystania w argumentach 

wyszukiwania. Dopraw swoje strony słowami kluczowymi, które dokładnie opisują to, co robisz, w 

sekcjach „opis” i „słowa kluczowe” kodu źródłowego witryny z metatagiem. Eksperyment: użyj różnych 

słów kluczowych, aby zobaczyć, które działają. „Samochody zabytkowe” mogą przyciągać więcej 

odwiedzających niż „samochody zabytkowe” czy „samochody odrestaurowane”. 

• Zidentyfikuj nisze rynkowe: Zamiast sprzedawać „biżuterię”, bądź bardziej konkretny, na przykład 

„biżuteria wiktoriańska” lub „biżuteria z lat 50. XX wieku”, aby przyciągnąć małe, konkretne grupy, 

które są intensywnie zainteresowane biżuterią z epoki i są bliżej zakupu. 

• Oferuj wiedzę specjalistyczną: białe księgi, analizy branżowe, strony z często zadawanymi pytaniami, 

przewodniki i historie to doskonałe sposoby na budowanie zaufania ze strony użytkowników i 

zachęcanie ich do postrzegania Twojej witryny jako miejsca, w którym można uzyskać pomoc i 

wskazówki. 

• Uzyskaj linki: zachęcaj inne witryny do umieszczania linków do Twojej witryny; zbuduj bloga, który 

przyciągnie ludzi i który będzie udostępniać Twój adres URL innym osobom i umieszczać linki w tym 

procesie. Zbuduj stronę na Facebooku dla swojej firmy i zastanów się nad wykorzystaniem Instagrama 

lub Pinteresta, aby rozwinąć grupę obserwujących lub fanów Twoich produktów. 

• Kup reklamy: uzupełnij swoje wysiłki optymalizacji bezpłatnych wyników wyszukiwania płatnymi 

słowami kluczowymi i reklamami w wyszukiwarkach. Wybierz słowa kluczowe i kup bezpośrednią 

ekspozycję na stronach internetowych. Możesz ustawić swój budżet i ustalić jego pułap, aby zapobiec 



dużym stratom. Zobacz, co działa, i obserwuj liczbę wizyt w witrynie wygenerowaną przez każdy ciąg 

słów kluczowych. 

• Lokalny handel elektroniczny: Rozwój rynku krajowego może zająć dużo czasu. Jeśli Twoja witryna 

jest szczególnie atrakcyjna dla mieszkańców lub zawiera produkty sprzedawane lokalnie, użyj słów 

kluczowych, które kojarzą się z Twoją lokalizacją, aby ludzie mogli Cię znaleźć w pobliżu. Nazwy miast, 

miast i regionów w słowach kluczowych mogą być pomocne, np. „Ser Vermont” lub „San Francisco 

blues”. 

NARZĘDZIA INTERAKTYWNOŚCI I AKTYWNEJ TREŚCI 

Im bardziej interaktywna jest witryna, tym skuteczniejsza będzie generowanie sprzedaży i zachęcanie 

do powrotu. Chociaż funkcjonalność i łatwość użytkowania są nadrzędnymi celami w projektowaniu 

serwisu, będziesz chciał także wchodzić w interakcje z użytkownikami i prezentować im żywe, 

„aktywne” doświadczenie. Będziesz chciał spersonalizować doświadczenie dla klientów, odpowiadając 

na ich indywidualne potrzeby i dostosować zawartość swojej oferty w oparciu o ich zachowanie lub 

wyrażane pragnienia. Aby osiągnąć te cele biznesowe, należy dokładnie rozważyć narzędzia niezbędne 

do zbudowania tych możliwości. Proste interakcje, takie jak podanie nazwiska klienta, a także bardziej 

złożone interakcje dotyczące kart kredytowych, preferencji użytkownika i odpowiedzi użytkowników 

na monity, wymagają specjalnych programów. Poniższe sekcje zawierają krótki opis niektórych 

powszechnie używanych narzędzi programowych do osiągania wysokiego poziomu interaktywności 

witryny. 

Common Gateway Interface (CGI): zestaw standardów komunikacji między przeglądarką a programem 

działającym na serwerze, który umożliwia interakcję między użytkownikiem a serwerem 

Interfejs Common Gateway (CGI)  

Common Gateway Interface (CGI) to zestaw standardów komunikacji między przeglądarką a 

programem działającym na serwerze, który umożliwia interakcję między użytkownikiem a serwerem. 

CGI umożliwia programowi wykonywalnemu dostęp do wszystkich informacji w żądaniach 

przychodzących od klientów. Program może następnie wygenerować wszystkie dane wyjściowe 

wymagane do utworzenia strony zwrotnej (kod HTML, kod skryptu, tekst itp.) I wysłać je z powrotem 

do klienta za pośrednictwem serwera WWW. Na przykład, jeśli użytkownik kliknie przycisk Mój koszyk, 

serwer odbierze to żądanie i wykona program CGI. Program CGI pobiera zawartość koszyka z bazy 

danych i zwraca ją na serwer. Serwer wysyła stronę HTML, która wyświetla zawartość koszyka na 

zakupy na ekranie użytkownika. Zwróć uwagę, że całe przetwarzanie odbywa się po stronie serwera 

(dlatego programy CGI i inne podobne nazywane są programami „po stronie serwera”). 

Programy CGI można pisać w prawie każdym języku programowania, o ile są one zgodne ze 

standardami CGI. Obecnie Perl jest jednym z najpopularniejszych języków do tworzenia skryptów CGI. 

Ogólnie rzecz biorąc, programy CGI są używane z serwerami Unix. Podstawową wadą CGI jest to, że 

nie jest wysoce skalowalny, ponieważ dla każdego żądania musi być utworzony nowy proces, co 

ogranicza liczbę współbieżnych żądań, które można obsłużyć. Skrypty CGI najlepiej sprawdzają się w 

małych i średnich aplikacjach, które nie wymagają dużego ruchu użytkowników. Dostępne są również 

rozszerzenia serwera WWW, takie jak FastCGI, które poprawiają skalowalność CGI oraz SCGI, który jest 

prostszą wersją FastCGI (Doyle i Lopes, 2005). Skrypty CGI również mają problemy z bezpieczeństwem. 

W 2014 roku odkryto poważną lukę w zabezpieczeniach powłoki wiersza poleceń używanej przez wiele 

systemów operacyjnych Linux i Unix. Dziura ta, nazwana Shellshock, umożliwiła hakerom atakowanie 

podatnych na ataki skryptów CGI na serwerach WWW Apache. Tego typu problemy z bezpieczeństwem 



spowodowały, że niektóre usługi hostingowe, takie jak Rackspace, wymagały od swoich klientów 

korzystania z alternatyw dla CGI 

Active Server Pages (ASP): autorskie narzędzie do rozwoju oprogramowania, które umożliwia 

programistom korzystającym z pakietu IIS firmy Microsoft budować dynamiczne strony 

ASP.NET: następca ASP 

Active Server Pages (ASP) i ASP.NET 

Active Server Pages (ASP) to oryginalna wersja oprogramowania firmy Microsoft po stronie serwera 

dla systemu Windows. Platforma ASP, wynaleziona przez Microsoft pod koniec 1996 roku, szybko się 

rozrosła i stała się główną techniką programowania stron WWW po stronie serwera w środowisku 

Windows. ASP umożliwia programistom łatwe tworzenie i otwieranie rekordów z bazy danych oraz 

uruchamianie programów na stronie HTML, a także obsługę wszystkich różnych form interaktywności 

występujących w witrynach handlu elektronicznego. Podobnie jak CGI, ASP umożliwia interakcję 

między przeglądarką a serwerem. ASP używa tych samych standardów co CGI do komunikacji z 

przeglądarką. Programy ASP są ograniczone do używania na serwerach Windows, na których działa 

oprogramowanie serwera internetowego IIS firmy Microsoft. ASP.NET, wydany po raz pierwszy w 

styczniu 2002 r. I będący częścią platformy .NET firmy Microsoft, jest następcą ASP. Od września 2015 

r. ASP.NET 4.6 jest najbardziej aktualną wersją programu ASP.NET. Obecnie trwają prace nad ASP.NET 

5, głównym przepisem mającym na celu zapewnienie ulepszonej, nowoczesnej, wieloplatformowej 

platformy internetowej dla chmury i zwykłych serwerów aplikacji. 

Java: język programowania, który umożliwia programistom tworzenie interaktywności i aktywnej 

zawartości na kliencie komputera, oszczędzając w ten sposób znaczne obciążenie serwera.  

Java Server Pages (JSP): podobnie jak CGI i ASP, standard kodowania stron internetowych, który 

umożliwia programistom dynamiczne generowanie stron internetowych w odpowiedzi na żądania 

użytkowników 

JavaScript: język programowania wymyślony przez firmę Netscape służy do kontrolowania obiektów 

na stronie HTML i obsługi interakcji z przeglądarką 

ActiveX: język programowania stworzony przez Microsoft do konkurowania z Javą 

VBScript: język programowania wymyślony przez firmę Microsoft w celu konkurowania z JavaScriptem 

ColdFusion: zintegrowane środowisko po stronie serwera do programowania interaktywnych aplikacji 

internetowych 

PHP: open source, język skryptowy ogólnego przeznaczenia 

Ruby on Rails (RoR / Rails): framework aplikacji internetowych typu open source oparty na języku 

programowania Ruby 

Django: framework aplikacji internetowych typu open source oparty na języku programowania Python 

Java, Java Server Pages (JSP) i JavaScript 

Java to język programowania, który umożliwia programistom tworzenie interaktywnych i aktywnych 

treści na komputerze klienckim, oszczędzając tym samym znaczne obciążenie serwera. Java została 

początkowo opracowana przez Sun Microsystems jako niezależny od platformy język programowania 

dla elektroniki użytkowej. Pomysł polegał na stworzeniu języka, którego programy (tzw. programy 

Write Once Run Anywhere [WORA]) mogły działać na każdym komputerze niezależnie od systemu 



operacyjnego. Byłoby to możliwe, gdyby każdy system operacyjny w tamtym czasie (systemy 

Macintosh, Windows, Unix, DOS i mainframe MVS) miał zainstalowaną wirtualną maszynę Java (VM), 

która interpretowałaby programy Java dla tego środowiska. Jednak w 1995 roku, kiedy firma Sun 

Microsystems wypuściła Javę 1.0, pierwszą publiczną wersję języka, stało się jasne, że Java ma większe 

zastosowanie w sieci niż w elektronice użytkowej. Programy w języku Java (zwane apletami Java) 

można było pobierać do klienta za pośrednictwem sieci WWW i uruchamiać w całości na komputerze 

klienta. Tagi apletów można umieścić na stronie HTML. Aby to umożliwić, każda przeglądarka 

musiałaby zawierać maszynę wirtualną Java. Obecnie wiodące przeglądarki obejmują maszynę 

wirtualną do uruchamiania programów w języku Java, a według firmy Oracle, która odziedziczyła 

nadzór nad Javą po przejęciu Sun Microsystems, Java jest używana na 97% komputerów stacjonarnych 

w przedsiębiorstwach. 

Gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do strony z apletem, do serwera wysyłane jest żądanie pobrania i 

wykonania programu oraz przydzielenia miejsca na stronie w celu wyświetlenia wyników programu. 

Java może służyć do wyświetlania interesujących grafik, tworzenia interaktywnych środowisk (takich 

jak kalkulator hipoteczny) i bezpośredniego dostępu do serwera WWW. JDK (Java Development Kit) 8 

i Java SE 8 Runtime Environment (do uruchamiania aplikacji Java) zostały wydane w 2014 r., A Java 9, 

która podobno będzie koncentrować się na modularyzacji platformy, ma zostać wydana w 2016 r. 

Obecnie Java pozostaje jednym z najpopularniejszych języków programowania, z wieloma krytycznymi 

technologiami, takimi jak mobilna platforma Google Android (choć nie iOS firmy Apple), 

wykorzystujących aspekty języka. Jednak Java ma pewne wyzwania. W ostatnich latach nękają go luki 

w zabezpieczeniach, które Oracle stara się usuwać, często publikując nowe wersje i poprawki 

zabezpieczeń. Java Server Pages (JSP), podobnie jak CGI i ASP, to standard kodowania stron 

internetowych, który umożliwia programistom używanie kombinacji HTML, skryptów JSP i języka Java 

do dynamicznego generowania stron internetowych w odpowiedzi na żądania użytkowników. JSP 

używa „serwletów” Java, małych programów Java, które są określone na stronie WWW i uruchamiane 

na serwerze WWW w celu zmodyfikowania strony WWW przed wysłaniem jej do użytkownika, który o 

to poprosił. JSP jest obsługiwany przez większość popularnych serwerów aplikacji dostępnych obecnie 

na rynku. JavaScript to język programowania wymyślony przez firmę Netscape, który służy do 

sterowania obiektami na stronie HTML i obsługi interakcji z przeglądarką. Jest najczęściej używany po 

stronie klienta do obsługi weryfikacji i walidacji danych wejściowych użytkownika, a także do 

implementacji logiki biznesowej. Na przykład JavaScript może być używany w formularzach 

rejestracyjnych klientów, aby potwierdzić, że podano prawidłowy numer telefonu, kod pocztowy, a 

nawet adres e-mail. Zanim użytkownik zakończy wypełnianie formularza, podany adres e-mail może 

zostać przetestowany pod kątem ważności. JavaScript wydaje się być znacznie bardziej akceptowalny 

dla korporacji i innych środowisk, w dużej mierze, ponieważ jest bardziej stabilny, a także ogranicza się 

do działania żądanych stron HTML. JavaScript jest również używany jako część Node.js, 

wieloplatformowego środowiska dla aplikacji po stronie serwera (w tym mobilnych), z którego 

korzystają firmy takie jak PayPal, Walmart i LinkedIn. W 2015 roku został wydany Node.js v4.0, łączący 

Node.js i io.js, wariant platformy JavaScript zbudowany na V8, wirtualną maszynę JavaScript używaną 

w Google Chrome, po raz pierwszy w jednej bazie kodu. Ajax (asynchroniczny JavaScript i XML) 

wykorzystuje wiele różnych narzędzi, w tym JavaScript, aby umożliwić asynchroniczne aktualizowanie 

stron internetowych (tj. Aktualizowanie tylko części strony zamiast konieczności ponownego 

ładowania całej strony, aby zmienić tylko część treści) . 

ActiveX i VBScript 

Microsoft wynalazł język programowania ActiveX, aby konkurować z Javą i VBScriptem, aby 

konkurować z JavaScript. Kiedy przeglądarka odbiera stronę HTML z formantem ActiveX 



(porównywalnym z apletem Java), przeglądarka po prostu wykonuje program. Jednak w 

przeciwieństwie do Javy, ActiveX ma pełny dostęp do wszystkich zasobów klienta - drukarek, sieci i 

dysków twardych. VBScript działa tak samo jak JavaScript. Formanty ActiveX i VBScript działają tylko w 

przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer. W przeciwnym razie ta część ekranu będzie 

pusta. Jednak dni ActiveX i VBScript są policzone. Microsoft zrezygnował ze wsparcia dla obu w 

Microsoft Edge, przeglądarce, która zastąpiła Internet Explorera w systemie operacyjnym Windows 10. 

Microsoft uważa, że zapotrzebowanie na ActiveX i VBScript zostało znacznie zmniejszone, biorąc pod 

uwagę możliwości HTML5 i że ich wyeliminowanie zwiększy bezpieczeństwo przeglądarki. 

ColdFusion 

ColdFusion to zintegrowane środowisko po stronie serwera do tworzenia interaktywnych aplikacji 

internetowych i mobilnych. Pierwotnie opracowany przez firmę Macromedia, a obecnie oferowany 

przez firmę Adobe, ColdFusion łączy w sobie intuicyjny język skryptowy oparty na tagach oraz język 

skryptowy oparty na tagach (CFML), który obniża koszt tworzenia funkcji interaktywnych. 

ColdFusion oferuje potężny zestaw narzędzi do projektowania wizualnego, programowania, 

debugowania i wdrażania. Najnowsza wersja ColdFusion, wydana w 2016 roku, zapewnia zwiększoną 

możliwość tworzenia aplikacji mobilnych, a także szereg nowych funkcji bezpieczeństwa i ulepszeń 

języka programowania, a także zwiększoną obsługę interoperacyjności. 

PHP, Ruby on Rails (RoR) i Django 

PHP jest otwartym językiem skryptowym ogólnego przeznaczenia, który jest najczęściej używany w 

aplikacjach internetowych po stronie serwera do generowania dynamicznej zawartości stron 

internetowych, chociaż może być również używany w aplikacjach graficznego interfejsu użytkownika 

po stronie klienta. PHP jest również częścią wielu frameworków do tworzenia aplikacji internetowych, 

takich jak CakePHP, CodeIgniter i inne, a także jest częścią modelu LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 

open source do tworzenia stron internetowych i aplikacji internetowych ( Perl i Python są czasami 

zastępowane PHP w niektórych projektach LAMP). Według W3Techs, PHP jest zdecydowanie 

najczęściej używanym językiem skryptowym po stronie serwera (używanym przez ponad 80% stron 

internetowych, których język programowania po stronie serwera był w stanie zidentyfikować), a 

ASP.NET na drugim miejscu , używany przez około 16%, a następnie Java, z 3%. ColdFusion, Ruby on 

Rails, Perl, JavaScript i Python były poniżej 1% (W3techs.com, 2016). PHP jest również popularne wśród 

hakerów; według Netcraft prawie wszystkie zestawy phishingowe są napisane w PHP (Mutton, 2015). 

Ruby on Rails (RoR lub Rails) to framework aplikacji internetowych typu open source oparty na języku 

programowania Ruby. RoR opiera się na filozofii znanej jako konwencja nad konfiguracją lub 

kodowanie według konwencji (CoC), co oznacza, że framework zapewnia uporządkowany układ, który 

minimalizuje liczbę decyzji, które musi podjąć programista, upraszczając i przyspieszając w ten sposób 

rozwój. JavaScript i Ajax są wysoce zintegrowane z RoR, co ułatwia obsługę żądań Ajax o aktualizację 

strony. Niektóre znane strony internetowe oparte na RoR to Shopify, Groupon, Indiegogo i Airbnb, 

Django to także framework aplikacji internetowych typu open source. Opiera się na języku 

programowania Python. Django jest zoptymalizowane do tworzenia złożonych, opartych na bazach 

danych witryn internetowych. Pozwala na szybki rozwój, skupia się na jak największej automatyzacji, 

kładzie nacisk na możliwość ponownego użycia różnych komponentów i podąża za zasadą 

programowania DRY (Don't Repeat Yourself). Niektóre dobrze znane strony internetowe oparte na 

Django to Instagram, Pinterest i satyryczny serwis informacyjny The Onion  widget: mały, wstępnie 

utworzony fragment kodu, który jest wykonywany automatycznie na twojej stronie HTML; zdolne do 

wykonywania różnorodnych zadań 



Inne elementy projektu 

Jednym z łatwych sposobów na zwiększenie energii w witrynie jest dołączenie odpowiednich widżetów 

(czasami nazywanych gadżetami, wtyczkami lub fragmentami). Widżety to małe fragmenty kodu, które 

są wykonywane automatycznie na Twojej stronie HTML. Są wstępnie zbudowane, a wiele z nich jest 

bezpłatnych. Sieci społecznościowe i blogi używają widżetów do prezentowania użytkownikom treści 

pochodzących z całej sieci (nagłówki wiadomości z określonych źródeł wiadomości, ogłoszenia, 

komunikaty prasowe i inne rutynowe treści), kalendarzy, zegarów, pogody, telewizji na żywo, gier i 

innych funkcji. Możesz skopiować kod na stronę internetową HTML. Możesz znajdź widżety w Apple 

Dashboard Widgets, Wolfram | Alpha Widgets i SIMILE Widgets. Istnieją również widżety dla 

określonych platform, takich jak WordPress, Amazon Widgets i Pinterest Widget Builder. Mashupy są 

nieco bardziej skomplikowane i obejmują pobieranie funkcji i danych z jednego programu i 

umieszczanie ich w innym. Najczęstszy mashup obejmuje korzystanie z danych i oprogramowania Map 

Google oraz łączenie ich z innymi danymi. Na przykład, jeśli masz lokalną witrynę dotyczącą 

nieruchomości, możesz pobrać Mapy Google i aplikacje graficzne do witryny, aby odwiedzający mogli 

zorientować się w okolicy. Istnieją tysiące mashupów Map Google, od map protestów politycznych w 

Birmie po mapy firm z listy Fortune 500, wszystkie z powiązanymi wiadomościami i innymi treściami. 

Inne mashupy obejmują sport, zdjęcia, wideo, zakupy i wiadomości. 

NARZĘDZIA DO PERSONALIZACJI 

Na pewno będziesz chciał wiedzieć, jak traktować każdego klienta indywidualnie i naśladować 

tradycyjny rynek twarzą w twarz. Personalizacja (możliwość traktowania ludzi na podstawie ich 

osobistych cech i wcześniejszej historii z Twoją witryną) i personalizacja (możliwość zmiany produktu, 

aby lepiej odpowiadał potrzebom klienta) to dwa kluczowe elementy e-commerce, które potencjalnie 

mogą to zrobić prawie tak potężny, jak tradycyjny targowisko, a może nawet potężniejszy niż poczta 

reklamowa lub zakupy w anonimowym podmiejskim centrum handlowym. Bezpośrednia rozmowa z 

klientem na zasadzie „jeden do jednego”, a nawet dostosowanie produktu do klienta jest dość trudne 

w typowym typie masowego marketingu, uniwersalnej transakcji handlowej, która charakteryzuje 

większość współczesnego handlu. Istnieje wiele metod dostosowywania i dostosowywania. Na 

przykład, możesz spersonalizować zawartość internetową, znając osobiste tło gościa. Możesz również 

przeanalizować wzorzec kliknięć i odwiedzanych witryn dla każdego klienta, który wejdzie na Twoją 

witrynę. Omówimy te metody w dalszych rozdziałach poświęconych marketingowi. Podstawową 

metodą personalizacji i dostosowywania jest umieszczanie plików cookie na komputerze klienckim 

użytkownika. Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczony na komputerze klienta użytkownika, który 

może zawierać wszelkiego rodzaju informacje o kliencie, takie jak identyfikator klienta, identyfikator 

kampanii lub zakupy w witrynie. A potem, gdy użytkownik wróci do witryny lub wejdzie do niej dalej, 

można uzyskać dostęp do wcześniejszej historii klienta z bazy danych. Informacje zebrane podczas 

poprzednich wizyt mogą następnie służy do personalizacji wizyty i dostosowania produktu. Na 

przykład, gdy użytkownik wraca do witryny, można odczytać plik cookie, aby znaleźć identyfikator 

klienta, wyszukać go w bazie nazwisk i powitać klienta („Witaj Mary! Można również zapisać zapis 

wcześniejszych zakupów, a następnie polecić powiązany produkt („A co powiesz na skrzynkę z 

narzędziami po zakupie kluczy?”). Możesz pomyśleć o dostosowaniu produktu („Wykazałeś 

zainteresowanie podstawowymi programami szkoleniowymi dla programu Word. Mamy specjalny 

program„ Jak się uczyć ”dla początkujących w oprogramowaniu Office. Czy chcesz zobaczyć 

przykładową kopię online? ”). 

ZESTAW POLITYKI INFORMACYJNEJ 



Tworząc witrynę handlu elektronicznego, należy również skupić się na zestawie zasad dotyczących 

informacji, które będą rządzić witryną. Będziesz musiał opracować politykę prywatności - zbiór 

publicznych oświadczeń deklarujących swoim klientom, w jaki sposób traktujesz ich dane osobowe, 

które zbierasz w witrynie. Konieczne będzie również ustanowienie reguł dostępności - zestawu założeń 

projektowych, które zapewnią niepełnosprawnym użytkownikom efektywny dostęp do witryny. Ponad 

50 milionów Amerykanów jest niepełnosprawnych i potrzebuje specjalnych dróg dostępu do 

budynków, a także systemów komputerowych 

polityka prywatności: zbiór publicznych oświadczeń deklarujących swoim klientom w jaki sposób 

traktujesz ich dane osobowe, które zbierasz w witrynie 

reguły dostępności: zestaw założeń projektowych, które zapewniają niepełnosprawnym 

użytkownikom efektywny dostęp do Twojej witryny 

witryna mobilna: wersja zwykłej witryny internetowej na komputery z ograniczeniem treści i nawigacji. 

mobilna aplikacja internetowa: aplikacja stworzona do uruchamiania w mobilnej przeglądarce 

internetowej wbudowanej w smartfon lub tablet 

aplikacja natywna: aplikacja zaprojektowana specjalnie do działania przy użyciu sprzętu i systemu 

operacyjnego urządzenia mobilnego 

aplikacja hybrydowa: ma wiele funkcji zarówno aplikacji natywnej, jak i mobilnej aplikacji internetowej 

TWORZENIE MOBILNEJ STRONY INTERNETOWEJ I TWORZENIE APLIKACJI MOBILNYCH 

Dziś zbudowanie strony internetowej to tylko jeden z elementów rozwoju obecności w handlu 

elektronicznym. Biorąc pod uwagę, że ponad 90% wszystkich użytkowników Internetu uzyskuje dostęp 

do sieci przynajmniej przez część czasu z urządzeń mobilnych, firmy muszą dziś opracowywać witryny 

mobilne i mobilne aplikacje internetowe, aplikacje natywne lub aplikacje hybrydowe, aby wchodzić w 

interakcje z klientami, dostawcami. i pracowników. Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, które z 

tych narzędzi rozszerzonej obecności w sieci mają być używane. Do rozważenia są różne rodzaje 

platform m-commerce, z których każda ma wyjątkowe zalety i koszty. Witryna mobilna to wersja 

zwykłej witryny internetowej, która jest ograniczona pod względem treści i nawigacji, dzięki czemu 

użytkownicy mogą znaleźć to, czego chcą i szybko podjąć decyzję lub dokonać zakupu. Możesz zobaczyć 

różnicę między zwykłą witryną internetową a witryną mobilną, odwiedzając witrynę Amazon na 

komputerze stacjonarnym, a następnie smartfonie lub tablecie. Witryna mobilna Amazon jest bardziej 

przejrzystą, bardziej interaktywną witryną, która umożliwia nawigację palcem i efektywne 

podejmowanie decyzji przez konsumentów. Podobnie jak tradycyjne witryny internetowe, witryny 

mobilne działają na serwerach firmy i są tworzone przy użyciu standardowych narzędzi internetowych, 

takich jak HTML po stronie serwera, Linux, PHP i SQL. Podobnie jak w przypadku wszystkich witryn 

internetowych, użytkownik musi być podłączony do sieci, a wydajność zależy od przepustowości. 

Zasadniczo witryny mobilne działają wolniej niż tradycyjne witryny internetowe wyświetlane na 

komputerze stacjonarnym podłączonym do szerokopasmowej sieci biurowej. Większość dużych firm 

ma obecnie witryny mobilne. Mobilna aplikacja internetowa to aplikacja stworzona do uruchamiania 

w zbudowanej mobilnej przeglądarce internetowej do smartfona lub tabletu. W przypadku Apple 

natywną przeglądarką jest Safari. Ogólnie rzecz biorąc, jest zbudowany tak, aby naśladować cechy 

aplikacji natywnej przy użyciu języka HTML5 i Javy. Mobilne aplikacje internetowe są specjalnie 

zaprojektowane dla platformy mobilnej pod względem rozmiaru ekranu, nawigacji palcami i prostoty 

graficznej. Mobilne aplikacje internetowe mogą obsługiwać złożone interakcje używane w grach i 

multimediach, wykonywać obliczenia w czasie rzeczywistym w locie i mogą być wrażliwe na dane 



geograficzne dzięki wbudowanej w smartfonie funkcji globalnego systemu pozycjonowania (GPS). 

Mobilne aplikacje internetowe zwykle działają szybciej niż witryny mobilne, ale nie tak szybko, jak 

aplikacje natywne. Aplikacja natywna to aplikacja zaprojektowana specjalnie do działania przy użyciu 

sprzętu i systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. Te samodzielne programy mogą łączyć się z 

Internetem w celu pobierania i wysyłania danych oraz mogą działać na tych danych nawet wtedy, gdy 

nie są połączone z Internetem. Pobierz książkę do czytnika aplikacji, odłącz się od Internetu i przeczytaj 

książkę. Ponieważ różne typy smartfonów mają różny sprzęt i systemy operacyjne, aplikacje nie są 

„jeden rozmiar dla wszystkich” i dlatego muszą być opracowywane dla różnych platform mobilnych. 

Aplikacja Apple działająca na iPhonie nie może działać na telefonach z systemem Android. Jak 

dowiedziałeś się z rozdziału 3, aplikacje natywne są tworzone przy użyciu różnych języków 

programowania w zależności od urządzenia, dla którego są przeznaczone, a następnie kompilowane 

do postaci kodu binarnego i wykonującego się niezwykle szybko na urządzeniach mobilnych, znacznie 

szybciej niż oparte na HTML lub Javie. mobilne aplikacje internetowe. Z tego powodu aplikacje natywne 

są idealne do gier, złożonych interakcji, obliczeń w locie, manipulacji graficznych i reklam 

multimedialnych. Coraz częściej programiści łączą elementy aplikacji natywnych i mobilnych aplikacji 

internetowych w aplikacje hybrydowe. Aplikacja hybrydowa ma wiele funkcji zarówno aplikacji 

natywnej, jak i mobilnej aplikacji internetowej. Podobnie jak aplikacja natywna, działa w natywnym 

kontenerze na urządzeniu mobilnym i ma dostęp do interfejsów API urządzenia, umożliwiając 

korzystanie z wielu funkcji urządzenia, takich jak żyroskop, które zwykle nie są dostępne dla mobilnej 

aplikacji internetowej . Może być również spakowany jako aplikacja do dystrybucji ze sklepu z 

aplikacjami. Podobnie jak mobilna aplikacja internetowa jest oparta na HTML5, CSS3 i JavaScript, ale 

wykorzystuje silnik przeglądarki urządzenia do renderowania HTML5 i lokalnego przetwarzania 

JavaScript. 

PLANOWANIE I BUDOWANIE MOBILNEJ OBECNOŚCI 

Jaka jest „właściwa” obecność mobilna dla Twojej firmy? Odpowiedź zależy od określenia celów 

biznesowych, a na ich podstawie określą wymagania dotyczące informacji związanych z obecnością w 

telefonie komórkowym. Ten sam rodzaj analizy i wnioskowania w zakresie projektowania (SAD), który 

opisano wcześniej w tym rozdziale, jest potrzebny do planowania i budowania mobilnej obecności, 

chociaż istnieją istotne różnice. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie celów biznesowych, które 

próbujesz osiągnąć. Dlaczego rozwijasz obecność na urządzeniach mobilnych? Czy ma to na celu 

zwiększenie sprzedaży poprzez stworzenie łatwego do przeglądania katalogu, w którym użytkownicy 

mogą robić zakupy i kupować? Wzmocnić swoją markę, tworząc angażujące, interaktywne 

doświadczenie? Umożliwić klientom interakcję ze społecznością klientów? W jaki sposób Twoi 

konkurenci wykorzystują obecność na urządzeniach mobilnych? Gdy masz już jasne wyobrażenie o 

celach biznesowych, będziesz w stanie opisać rodzaj potrzebnej funkcjonalności systemu i określić 

wymagania informacyjne dotyczące Twojej obecności mobilnej. Po określeniu celów biznesowych, 

funkcjonalności systemu i wymagań dotyczących informacji można pomyśleć o zaprojektowaniu i 

zbudowaniu systemu. Nadszedł czas, aby zastanowić się, który z nich opracować: witrynę mobilną, 

mobilną aplikację internetową czy aplikację natywną. Na przykład, jeśli Twoim celem jest budowanie 

marki lub budowanie społeczności, najlepszym wyborem może być aplikacja natywna, ponieważ 

zapewnia bogate, interaktywne i wciągające doświadczenie, które może wzmocnić emocjonalny 

związek z marką. Ponieważ aplikacje natywne są przechowywane lokalnie na urządzeniu, można 

uzyskać do nich dostęp nawet wtedy, gdy użytkownik jest offline, co umożliwia mu głębsze 

zaangażowanie. Ponadto aplikacje natywne mogą wykorzystywać unikalne cechy urządzenia 

mobilnego, takie jak używanie żyroskopu do wyświetlania widoku 360 stopni. Z drugiej strony, jeśli 

Twoim celem jest zwiększenie świadomości, dostarczenie konkretnych informacji o konkretnych 

produktach lub zwiększenie sprzedaży, to strona mobilna lub aplikacja mobilna ma większy sens, 



ponieważ stosunkowo łatwe i niedrogie jest po prostu opublikowanie informacji w mobilna sieć i 

konsumenci nadal czują się najwygodniej przeprowadzając transakcje w sieci (choć sytuacja się 

zmienia, ponieważ coraz więcej sprzedawców detalicznych dodaje funkcje handlu elektronicznego 

bezpośrednio do aplikacji). Coraz częściej jednak wybór nie będzie stanowił decyzji „albo / albo”. 

Aplikacje mobilne i witryny mobilne oferują różne korzyści, a w większości przypadków najlepszą 

strategią będzie zaplanowanie dostarczania atrakcyjnych treści na wszystkie urządzenia. mobile first 

design: rozpoczęcie procesu rozwoju e-commerce od strony mobilnej, a nie desktopowej 

responsive web design (RWD): narzędzia i zasady projektowania, które automatycznie dostosowują 

układ strony internetowej w zależności od rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest 

wyświetlana. 

Adaptive web design (AWD): technika po stronie serwera, która wykrywa atrybuty urządzenia 

wysyłającego żądanie i, korzystając z predefiniowanych szablonów opartych na rozmiarze ekranu 

urządzenia wraz z CSS i JavaScript, ładuje wersję strony zoptymalizowaną dla urządzenia 

OBECNOŚĆ MOBILNA: UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU 

Projektowanie witryny mobilnej różni się nieco od tradycyjnego projektowania witryn na komputery 

stacjonarne ze względu na inny sprzęt, oprogramowanie i oczekiwania konsumentów. Projektanci 

muszą wziąć pod uwagę ograniczenia platformy mobilnej podczas projektowania na platformę 

mobilną. Rozmiary plików powinny być mniejsze, a liczba plików wysyłanych do użytkownika 

zmniejszona. Skoncentruj się na kilku potężnych grafikach i zminimalizuj liczbę obrazów wysyłanych do 

użytkownika. Uprość pola wyboru i listy, aby użytkownik mógł łatwo przewijać i wybierać opcje. 

Obecność na urządzeniach mobilnych stała się tak ważna, że napędza rosnący trend polegający na 

odwróceniu tradycyjnego procesu rozwoju handlu elektronicznego i rozpoczęciu zamiast tego rozwoju 

obecności mobilnej zamiast strony internetowej na komputery stacjonarne (znanej jako projekt mobile 

first). Pierwszy projekt mobilny ma kilka zalet. Zamiast tworzyć w pełni funkcjonalny projekt witryny 

internetowej na komputery stacjonarne, który następnie musi zostać zmniejszony, projekt z myślą o 

urządzeniach mobilnych koncentruje się na tworzeniu możliwie najlepszych wrażeń z uwzględnieniem 

ograniczeń platformy mobilnej, a następnie dodawaniu elementów z powrotem do platformy 

komputerowej, stopniowo zwiększając funkcjonalność teren. Zwolennicy projektowania mobile first 

twierdzą, że zmusza to projektantów do skupienia się na tym, co najważniejsze, a to pomaga stworzyć 

szczupły i wydajny projekt mobilny, który działa znacznie lepiej niż projekt, który zaczyna się od 

tradycyjnej platformy, którą należy rozebrać do pracy na urządzeniach mobilnych . Projekt Mobile First 

nie jest jednak pozbawiony wyzwań. Może to być trudniejsze dla projektantów, którzy są bardziej 

zadowoleni z bardziej tradycyjnego procesu. Inne ważne trendy w rozwoju mobilnych witryn 

internetowych obejmują responsywne projektowanie witryn internetowych i adaptacyjne 

projektowanie witryn internetowych. Responsywne narzędzia do projektowania stron internetowych 

(RWD) i techniki projektowania umożliwiają zaprojektowanie strony internetowej, która 

automatycznie dostosowuje jej układ i sposób wyświetlania do rozdzielczości ekranu urządzenia, na 

którym jest wyświetlana, czy to na komputerze stacjonarnym, tablecie czy smartfonie. Narzędzia RWD 

obejmują HTML5 i CSS3, a jego trzy kluczowe zasady projektowania obejmują stosowanie elastycznych 

układów opartych na siatce, elastycznych obrazów i multimediów oraz zapytań o media. RWD używa 

tego samego kodu HTML i projektu dla każdego urządzenia, ale używa CSS (który określa układ strony 

internetowej), aby dostosować układ i wyświetlanie do kształtu ekranu. Witryny RWD zwykle dobrze 

działają w przypadku witryn o stosunkowo prostej funkcjonalności (tj. Witryn, które głównie 

dostarczają treści), z którymi użytkownicy korzystają w podobny sposób, niezależnie od używanego 

urządzenia. Jednak korzystanie z RWD może być kosztowne i często wymaga całkowitego 

przeprojektowania interfejsu witryny. Innym problemem związanym z RWD, szczególnie jeśli nie jest 



połączony z projektem mobile first, jest to, że responsywna witryna nadal ma rozmiar i złożoność 

tradycyjnej witryny na komputery stacjonarne, co czasami powoduje jej powolne ładowanie i działanie 

na urządzeniu mobilnym. Aby rozwiązać ten problem, opracowano inną technikę, znaną jako 

adaptacyjne projektowanie witryn internetowych. W przypadku adaptacyjnego projektowania witryn 

internetowych (AWD) (czasami określanego również jako adaptacyjne dostarczanie lub responsywne 

projektowanie witryn internetowych z komponentami po stronie serwera (RESS)) serwer obsługujący 

witrynę wykrywa atrybuty urządzenia wysyłającego żądanie i korzystając z predefiniowanych rozmiar 

ekranu urządzenia wraz z CSS i JavaScript ładuje wersję strony zoptymalizowaną dla urządzenia. AWD 

ma wiele zalet, w tym krótsze czasy ładowania, możliwość ulepszania lub usuwania funkcji w locie i 

zazwyczaj lepsze wrażenia użytkownika, szczególnie w firmach, w których intencje użytkownika różnią 

się w zależności od używanej platformy. Na przykład stworzenie mobilnej strony internetowej z AWD 

umożliwiło Lufthansie skupienie się na działaniach, które najczęściej podejmują jej użytkownicy 

mobilni, takich jak odprawa, uzyskiwanie informacji o statusie lotu i sprawdzanie tras podróży, a także 

zapewnienie zróżnicowanych wrażeń z tradycyjnego komputera. teren . Odmiana AWD wykorzystuje 

platformę opartą na chmurze, aby zapewnić podobną funkcjonalność. 

NARZĘDZIA ROZWOJU MIĘDZY PLATFORMOWYCH APLIKACJI MOBILNYCH 

Oprócz tworzenia natywnych aplikacji od podstaw przy użyciu języka programowania, takiego jak 

Objective C lub Java, istnieją setki tanich lub open source zestawów narzędzi do tworzenia aplikacji, 

które sprawiają, że tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych jest stosunkowo łatwe i 

niedrogie bez konieczności korzystania z urządzenia -specyficzny język programowania. Narzędzia 

obejmują Appery.io, platformę opartą na chmurze, która umożliwia wizualne narzędzie do tworzenia 

aplikacji typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia aplikacji HTML5 przy użyciu jQuery Mobile. Appery.io 

obsługuje aplikacje na Androida, iOS i Windows Phone. Codiqa to podobne narzędzie, które jest jeszcze 

łatwiejsze w użyciu. Zapewnia również interfejs typu `` przeciągnij i upuść '' i buduje aplikację ze 100% 

komponentami HTML5 bez konieczności kodowania. Dla tych, którzy są jeszcze mniej techniczni, 

Conduit to darmowy kreator aplikacji mobilnych, który pozwala na włączenie różnych funkcji, w tym 

handlu elektronicznego, powiadomień i kanału społecznościowego. Z bardziej technicznego punktu 

widzenia PhoneGap to platforma programistyczna dla telefonów komórkowych, która wykorzystuje 

oprogramowanie o nazwie Apache Cordova, aby umożliwić tworzenie hybrydowych aplikacji 

mobilnych przy użyciu HTML, CSS i JavaScript. MoSync to kolejne zaawansowane narzędzie do 

tworzenia aplikacji wieloplatformowych na systemy operacyjne iOS, Android, Linux Mobile, Windows 

Mobile i Symbian. Appcelerator to podobne, mniej techniczne narzędzie do tworzenia i zarządzania 

hybrydowymi aplikacjami mobilnymi. 

OBECNOŚĆ MOBILNA: WYDAJNOŚĆ I KOSZTY 

Jeśli nie masz istniejącej witryny internetowej, najskuteczniejszym procesem może być zastosowanie 

filozofii projektowania mobile first i zaprojektowanie najpierw witryny mobilnej. Alternatywnie możesz 

zdecydować się na zbudowanie tradycyjnej witryny internetowej przy użyciu technik RWD lub AWD. 

Jeśli masz już witrynę internetową, której nie chcesz całkowicie przebudowywać, najtańszą ścieżką jest 

zmiana jej rozmiaru w celu utworzenia witryny mobilnej przyjaznej dla smartfonów. Zwykle nie 

wymaga to całkowitego przeprojektowania. Będziesz musiał zmniejszyć grafikę i tekst, uprościć 

nawigację i skupić się na poprawie obsługi klienta, aby nie wprowadzać w błąd ludzi. Ponieważ Twoi 

klienci mogą czasami potrzebować stosunkowo wolnego połączenia komórkowego, konieczne będzie 

zmniejszenie ilości przesyłanych danych. Ponadto, biorąc pod uwagę trudność wprowadzania danych 

klientów na urządzeniu mobilnym, nie można oczekiwać, że klienci będą szczęśliwie wprowadzać 

długie ciągi cyfr lub znaków tekstowych. Dla przejrzystości marketingowej upewnij się, że obrazy marki 

używane w witrynie mobilnej są zgodne z obrazami w tradycyjnej witrynie. Koszt stworzenia mobilnej 



strony internetowej może wahać się w szerokim zakresie, od 1 miliona USD za niestandardową witrynę 

dla dużego globalnego przedsiębiorstwa do znacznie poniżej 1000 USD dla małej firmy, która wybiera 

firmę taką jak Wix lub MoFuse, która oferuje szablon lub telefon komórkowy twórca strony 

internetowej. Tworzenie mobilnej aplikacji internetowej korzystającej z przeglądarki urządzenia 

mobilnego wymaga więcej wysiłku i kosztów niż tworzenie mobilnej witryny internetowej i podlega 

tym samym ograniczeniom, co każda aplikacja przeglądarkowa. Oferuje jednak pewne zalety, takie jak 

lepsza grafika, większa interaktywność i szybsze obliczenia lokalne, na przykład w mobilnych 

aplikacjach geolokalizacyjnych, takich jak Foursquare, które wymagają lokalnego obliczenia pozycji, a 

następnie komunikacji z serwerem internetowym witryny. Najdroższą drogą do obecności na 

urządzeniach mobilnych jest zbudowanie aplikacji natywnej. Aplikacje natywne mogą wymagać 

większej wiedzy programistycznej, chociaż istnieje wiele nowych pakietów programistycznych, które 

mogą tworzyć natywne aplikacje mobilne przy minimalnej wiedzy programistycznej. Ponadto 

praktycznie żaden z elementów użytych w istniejącej witrynie internetowej nie może zostać ponownie 

użyty, a będziesz musiał przeprojektować całą logikę interfejsu i dokładnie przemyśleć doświadczenia 

klienta. Na przykład istnieje dość stabilny tradycyjny interfejs witryny HTML z przyciskami, grafiką, 

filmami i reklamami, który rozwinął się w ciągu ostatniej dekady. Nie dotyczy to aplikacji. Nie ma 

zestawu standardów ani oczekiwań nawet ze strony użytkowników - aplikacja wygląda inaczej niż każda 

inna. Oznacza to, że użytkownik ma do czynienia z dużymi różnicami w projektowaniu aplikacji, więc 

interfejs użytkownika musi być dość prosty i oczywisty. Wiele dzwonków i gwizdków znajdujących się 

na dużym ekranie witryny na komputery stacjonarne nie może być używanych w aplikacjach 

mobilnych. Będziesz potrzebować jeszcze większego uproszczenia i skupienia. Te słabości są również 

największą siłą aplikacji natywnych: masz możliwość stworzenia naprawdę oszałamiającego, 

wyjątkowego doświadczenia klienta, w którym użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z Twoją 

marką. Jeśli chcesz intensywnego budowania marki z klientami, gdzie interakcja między Twoją marką 

a klientami jest łatwa i wydajna, najlepszym wyborem są aplikacje natywne. 

KLUCZOWE IDEE 

Zrozum pytania, które musisz zadać i na które musisz odpowiedzieć, a także kroki, które należy podjąć, 

aby rozwinąć obecność w handlu elektronicznym. 

• Pytania, które należy zadać i na które należy odpowiedzieć, rozwijając obecność w handlu 

elektronicznym, obejmują: 

• Jaka jest Twoja wizja i jak masz nadzieję ją osiągnąć? 

• Jaki jest Twój model biznesowy i model przychodów? 

• Kto i gdzie jest grupą docelową? 

• Jakie są cechy rynku? 

• Skąd pochodzi treść? 

• Przeprowadź analizę SWOT. 

• Opracuj mapę obecności w handlu elektronicznym. 

• Opracuj harmonogram. 

• Opracuj szczegółowy budżet. 

Wyjaśnij proces, który należy zastosować, budując obecność w handlu elektronicznym. 



• Czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia witryny handlu elektronicznego, obejmują 

sprzęt, oprogramowanie, możliwości telekomunikacyjne, projektowanie witryn internetowych i 

platform mobilnych, zasoby ludzkie i możliwości organizacyjne. 

• Cykl życia rozwoju systemów (metodologia rozumienia celów biznesowych systemu i projektowania 

odpowiedniego rozwiązania) do budowy serwisu e-commerce obejmuje pięć głównych etapów: 

• Zidentyfikuj konkretne cele biznesowe witryny, a następnie opracuj listę funkcji systemu i wymagań 

informacyjnych. 

• Opracuj specyfikację projektu systemu (zarówno projekt logiczny, jak i projekt fizyczny). 

• Zbuduj witrynę przez własny personel lub zlecając całość lub część odpowiedzialności zewnętrznym 

wykonawcom. 

• Przetestuj system (testy jednostkowe, testy systemowe, testy akceptacyjne, testy A / B (dzielone) i 

testy wielowymiarowe). 

• Wdrożenie i utrzymanie witryny. 

• Podstawowe funkcje biznesowe i systemowe, które witryna e-commerce powinna zawierać, 

obejmują katalog cyfrowy, bazę danych produktów, śledzenie klientów, koszyk / system płatności, blog 

na miejscu, bazę danych klientów, serwer reklam, śledzenie witryny i system raportowania i system 

zarządzania zapasami. 

• Zalety budowania witryny we własnym zakresie obejmują możliwość szybkiej zmiany i dostosowania 

witryny do wymagań rynku oraz możliwość zbudowania witryny spełniającej dokładnie to, czego 

potrzebuje firma. 

• Wady budowy zakładu we własnym zakresie obejmują wyższe koszty, większe ryzyko niepowodzenia, 

bardziej czasochłonny proces oraz dłuższą krzywą uczenia się personelu, która opóźnia czas 

wprowadzenia produktu na rynek. 

• Korzystanie z szablonów projektowych skraca czas projektowania, ale gotowe szablony mogą również 

ograniczać funkcjonalność. 

• Podobna decyzja jest również konieczna w przypadku outsourcingu hostingu witryny w porównaniu 

z utrzymaniem jej we własnym zakresie. Poleganie na zewnętrznym dostawcy nakłada ciężar 

niezawodności na kogoś innego w zamian za miesięczną opłatę za hosting. Wadą jest to, że jeśli witryna 

wymaga szybkich aktualizacji z powodu dużego ruchu, wybrana firma hostingowa może, ale nie musi, 

być w stanie nadążyć. Niezawodność a skalowalność to problem w tym przypadku. 

Zidentyfikuj i zrozum główne kwestie związane z wyborem serwera WWW i oprogramowania serwera 

sprzedawcy w handlu elektronicznym. 

• Wczesne witryny internetowe wykorzystywały jednopoziomową architekturę systemu i składały się 

z komputera z jednym serwerem, który dostarczał statyczne strony internetowe użytkownikom 

wysyłającym żądania za pośrednictwem ich przeglądarek. Rozszerzona funkcjonalność dzisiejszych 

witryn internetowych wymaga opracowania wielopoziomowej architektury systemów, która 

wykorzystuje różnorodne wyspecjalizowane serwery internetowe, a także łącza do istniejących 

wcześniej zaplecza lub starszych firmowych baz danych. 

• Wszystkie witryny handlu elektronicznego wymagają podstawowego oprogramowania serwera 

WWW, aby odpowiadać na żądania klientów dotyczące stron HTML i XML. Wybierając 



oprogramowanie serwera WWW, firmy wybierają również system operacyjny, na którym będzie 

działać witryna. Liderem na rynku jest Apache, który działa w systemie Unix. 

• Serwery internetowe zapewniają szereg usług, w tym przetwarzanie żądań HTML użytkowników, 

usługi bezpieczeństwa, transfer plików, wyszukiwarkę, przechwytywanie danych, pocztę elektroniczną 

i narzędzia do zarządzania witryną. 

• Oprogramowanie serwera dynamicznego umożliwia witrynom dostarczanie treści dynamicznych 

zamiast statycznych, niezmiennych informacji. Programy serwerowe aplikacji WWW zapewniają 

szeroki zakres funkcjonalności e-commerce, w tym tworzenie bazy danych klientów, tworzenie 

programu promocyjnego poczty elektronicznej, przyjmowanie i realizację zamówień, a także wiele 

innych usług. 

• Oprogramowanie serwera sprzedawcy dla handlu elektronicznego to kolejny ważny pakiet 

oprogramowania, który zapewnia wyświetlanie katalogów, przechowywanie informacji i śledzenie 

klientów, przyjmowanie zamówień (koszyk) i przetwarzanie zakupów za pomocą karty kredytowej. 

Platformy oprogramowania do handlu elektronicznego mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, ale 

dostosowywanie może znacznie podnieść koszty. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze 

platformy oprogramowania do handlu elektronicznego, obejmują jej funkcjonalność, obsługę różnych 

modeli biznesowych, wizualne narzędzia do zarządzania witryną i systemy raportowania, wydajność i 

skalowalność, łączność z istniejącymi systemami biznesowymi, zgodność ze standardami oraz 

możliwości globalne i wielokulturowe. 

Zapoznaj się z kwestiami związanymi z wyborem najbardziej odpowiedniego sprzętu dla witryny handlu 

elektronicznego. 

• Szybkość, pojemność i skalowalność to trzy najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę 

przy wyborze systemu operacyjnego, a tym samym sprzętu, na którym działa. 

• Aby ocenić, jak szybka musi być witryna, firmy muszą ocenić liczbę jednoczesnych użytkowników, 

których witryna spodziewa się zobaczyć, charakter ich żądań, rodzaj żądanych informacji i 

przepustowość dostępną dla witryny. Odpowiedzi na te pytania dostarczą wskazówek dotyczących 

procesorów niezbędnych do spełnienia wymagań klientów. W niektórych przypadkach dodatkowa moc 

obliczeniowa może zwiększyć pojemność, poprawiając w ten sposób szybkość systemu. 

• Ważną kwestią jest również skalowalność. Zwiększenie podaży przetwarzania poprzez skalowanie w 

górę w celu zaspokojenia popytu można osiągnąć poprzez skalowanie pionowe lub poziome lub 

poprzez ulepszenie architektury przetwarzania. 

Znajdź dodatkowe narzędzia, które mogą poprawić wydajność witryny. 

• Oprócz zapewniania szybkiej witryny internetowej firmy muszą również dążyć do posiadania dobrze 

zaprojektowanej witryny, która zachęca odwiedzających do zakupu. Budowanie interaktywności 

poprawia efektywność witryny, podobnie jak techniki personalizacji. 

• Powszechnie używane narzędzia programowe do osiągania wysokiego poziomu interaktywności 

strony internetowej i personalizacji klienta obejmują skrypty Common Gateway Interface (CGI), Active 

Server Pages (ASP) i ASP.NET, Java aplety, JavaScript, ActiveX i VBScript, Ajax, PHP, Ruby on Rails (RoR 

lub Rails) oraz Django. 

Zapoznaj się z ważnymi kwestiami związanymi z tworzeniem mobilnej witryny internetowej i 

tworzeniem aplikacji mobilnych. 



• Tworząc obecność mobilną, ważne jest, aby zrozumieć różnicę między witryną mobilną, mobilnymi 

aplikacjami internetowymi, aplikacjami natywnymi i aplikacjami hybrydowymi. 

• Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie celów biznesowych, ponieważ pomagają one określić, który 

typ obecności mobilnej jest najlepszy. 

• Projekt powinien uwzględniać ograniczenia platformy mobilnej. Najnowsze trendy obejmują 

projektowanie mobilne, responsywne projektowanie witryn internetowych i adaptacyjne dostarczanie 

w sieci. 

• Stworzenie mobilnej strony internetowej jest prawdopodobnie najtańszą opcją; mobilne aplikacje 

internetowe wymagają więcej wysiłku i kosztują; najdroższe w tworzeniu będą prawdopodobnie 

aplikacje natywne. 

Bezpieczeństwo handlu elektronicznego i systemy płatności 

Jak pokazuje Cyberwar: MAD 2.0, Internet i Sieć są coraz bardziej podatne na ataki na dużą skalę i 

potencjalnie na dużą skalę awarie. Coraz częściej ataki te są kierowane przez zorganizowane gangi 

przestępców działających na całym świecie - niezamierzona konsekwencja globalizacji. Jeszcze bardziej 

niepokojąca jest rosnąca liczba ataków na dużą skalę, które są finansowane, organizowane i kierowane 

przez różne kraje, wymierzone w zasoby internetowe innych krajów. Przewidywanie i przeciwdziałanie 

tym atakom okazało się trudnym zadaniem zarówno dla biznesu, jak i dla organizacji rządowych. 

Istnieje jednak kilka kroków, które możesz podjąć, aby chronić swoje witryny internetowe, urządzenia 

mobilne i dane osobowe przed rutynowymi atakami. Czytając ten rozdział, powinieneś także pomyśleć 

o tym, jak Twoja firma mogłaby przetrwać w przypadku „awarii” Internetu na dużą skalę. W tym 

rozdziale przeanalizujemy kwestie bezpieczeństwa handlu elektronicznego i płatności. Najpierw 

określimy główne zagrożenia bezpieczeństwa i ich koszty oraz opiszemy różnorodność obecnie 

dostępnych rozwiązań. Następnie przyjrzymy się głównym metodom płatności i zastanowimy się, jak 

osiągnąć bezpieczne środowisko płatności. 

ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA E-COMMERCE 

Dla większości przestrzegających prawa obywateli Internet jest obietnicą ogromnego i wygodnego 

globalnego rynku, zapewniającego dostęp do ludzi, towarów, usług i firm na całym świecie po okazyjnej 

cenie. Internet stworzył dla przestępców całkowicie nowe i lukratywne sposoby na okradanie ponad 

1,6 miliarda konsumentów Internetu na całym świecie w 2016 roku. Od produktów i usług, przez 

gotówkę, po informacje - wszystko to jest do zrobienia w internecie. Kradzież online jest też mniej 

ryzykowna. Zamiast okradać bank osobiście, Internet umożliwia okradanie ludzi zdalnie i prawie 

anonimowo. Zamiast kraść płytę CD w lokalnym sklepie z płytami, możesz pobrać tę samą muzykę za 

darmo i prawie bez ryzyka z Internetu. Potencjał anonimowości w Internecie maskuje wielu 

przestępców w wyglądających legalnie tożsamościach, umożliwiając im składanie fałszywych 

zamówień u sprzedawców internetowych, kradzież informacji poprzez przechwytywanie wiadomości 

e-mail lub po prostu zamykanie witryn handlu elektronicznego za pomocą wirusów oprogramowania i 

ataków roju. Internet nigdy nie został zaprojektowany jako globalny rynek z miliardami użytkowników 

i brakuje mu wielu podstawowych funkcji bezpieczeństwa, które można znaleźć w starszych sieciach, 

takich jak system telefoniczny lub sieci telewizyjne. Dla porównania, Internet jest otwartą, podatną na 

ataki siecią. Działania cyberprzestępców są kosztowne zarówno dla firm, jak i konsumentów, którzy są 

następnie narażeni na wyższe ceny i dodatkowe środki bezpieczeństwa. Koszty złośliwej 

cyberaktywności obejmują nie tylko koszt faktycznego przestępstwa, ale także dodatkowe koszty, 

które są wymagane do zabezpieczenia sieci i odzyskania sprawności po cyberatakach, potencjalne 

uszkodzenie reputacji firmy, której dotyczy problem, a także zmniejszenie zaufania do działań online, 



utrata potencjalnie wrażliwych informacji biznesowych, w tym własności intelektualnej i poufnych 

informacji biznesowych, a także koszt możliwości utraconych w wyniku przerw w świadczeniu usług. 

Ponemon Institute szacuje, że średni całkowity koszt naruszenia danych dla korporacji w USA w 2016 

roku wyniósł 4 miliony dolarów 

ZAKRES PROBLEMU 

Cyberprzestępczość staje się coraz poważniejszym problemem zarówno dla organizacji, jak i 

konsumentów. Sieci botów, ataki DDoS, trojany, phishing, oprogramowanie ransomware, kradzież 

danych, oszustwa tożsamości, oszustwa związane z kartami kredytowymi i oprogramowanie 

szpiegowskie to tylko niektóre z zagrożeń, które pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Sieci 

społecznościowe również miały luki w zabezpieczeniach. Ale pomimo zwracając coraz większą uwagę 

na cyberprzestępczość, trudno jest dokładnie oszacować faktyczną kwotę takiego przestępstwa, po 

części dlatego, że wiele firm waha się, czy zgłosić to z obawy przed utratą zaufania klientów, a nawet 

w przypadku zgłoszenia przestępstwa, ilościowe określenie rzeczywistej kwoty straty w dolarach może 

być trudne. W badaniu przeprowadzonym w 2014 r. Przez Centrum Studiów Strategicznych i 

Międzynarodowych zbadano trudności w dokładnym oszacowaniu wpływu gospodarczego 

cyberprzestępczości i cyberszpiegostwa, a jego badanie wykazało zakres od 375 do 575 miliardów 

dolarów na całym świecie. Planowane są dalsze badania, które pomogą określić jeszcze dokładniejsze 

oszacowanie. Jednym ze źródeł informacji jest badanie przeprowadzone przez Ponemon Institute na 

58 reprezentatywnych amerykańskich firmach z różnych branż. Badanie z 2015 r. Wykazało, że średni 

roczny koszt cyberprzestępczości dla badanych organizacji wyniósł 15 mln USD, co stanowi 20% wzrost 

w porównaniu z rokiem poprzednim i 82% wzrost od czasu pierwszego badania w 2009 r. Średni koszt 

ataku był wyższy. niż 1,9 mln USD, co stanowi 22% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrosła 

również liczba udanych cyberataków, o ponad 15%. Najkosztowniejsze cyberprzestępstwa były 

spowodowane atakiem typu „odmowa usługi”, złośliwymi osobami wewnątrz i złośliwym kodem. 

Najbardziej rozpowszechnionymi typami ataków były wirusy, robaki i trojany, których doświadczyło 

100% ankietowanych firm, a następnie złośliwe oprogramowanie (97%), ataki internetowe (76%), 

botnety (66%), phishing i socjotechnika ataki (59%) i złośliwy kod (52%). Kolejnym źródłem danych są 

raporty wydawane przez dostawców produktów zabezpieczających, takich jak Symantec. Firma 

Symantec co pół roku publikuje raport na temat zagrożeń bezpieczeństwa w Internecie, w oparciu o 

57,6 miliona czujników monitorujących aktywność w Internecie w ponad 157 krajach. Postęp 

technologiczny znacznie zmniejszył koszty wejścia i umiejętności wymagane do wejścia do biznesu 

cyberprzestępczości. Niedrogie i łatwo dostępne zestawy do ataków internetowych umożliwiają 

hakerom tworzenie złośliwego oprogramowania bez konieczności pisania oprogramowania od 

podstaw. Ponadto nastąpił gwałtowny wzrost liczby polimorficznego złośliwego oprogramowania, 

które umożliwia atakującym wygenerowanie unikalnej wersji złośliwego oprogramowania dla każdej 

ofiary, co znacznie utrudnia wykrycie oprogramowania dopasowującego wzorce używanego przez 

firmy zabezpieczające. Według firmy Symantec liczba włamań do danych wzrosła w 2015 r. O 23%, 

skradziono ponad pół miliarda osobistych danych, liczba ataków typu spear-phishing wzrosła o 55%, 

złośliwe oprogramowanie o 36%, a ataki ransomware o 35%. Jednak firma Symantec nie podejmuje 

prób ilościowego określenia faktycznych przestępstw i / lub strat związanych z tymi zagrożeniami. 

Oszustwa związane z kartami kredytowymi w Internecie to jedna z najbardziej znanych form 

przestępstw w handlu elektronicznym. Chociaż średnia kwota strat związanych z oszustwami 

związanymi z kartami kredytowymi, jakich doznała jedna osoba, jest zazwyczaj stosunkowo niewielka, 

ogólna kwota jest znaczna. Szacuje się, że ogólny wskaźnik oszustw związanych z kartami kredytowymi 

w Internecie wynosi około 0,8% wszystkich transakcji dokonywanych za pomocą kart online, w tym 

transakcji mobilnych i internetowych. Charakter oszustw związanych z kartami kredytowymi znacznie 

się zmienił - od kradzieży jednego numeru karty kredytowej i prób zakupu towarów w kilku witrynach, 



do jednoczesnej kradzieży milionów numerów kart kredytowych i ich dystrybucji wśród tysięcy 

przestępców działających jako gangi złodziei . Pojawienie się oszustw związanych z tożsamością, 

szczegółowo opisanych w dalszej części tego rozdziału, jako główny rodzaj oszustw online / offline 

może znacznie zwiększyć częstotliwość i liczbę oszustw związanych z kartami kredytowymi, ponieważ 

oszustwa tożsamości często obejmują wykorzystanie skradzionych informacji o karcie kredytowej i 

tworzenie fałszywych rachunków kart kredytowych 

Rynek gospodarki podziemnej: wartość skradzionych informacji 

Przestępcy, którzy kradną informacje w Internecie, nie zawsze wykorzystują te informacje 

samodzielnie, ale zamiast tego czerpią wartość ze sprzedaży informacji innym osobom na tzw. Rynku 

podziemnym lub szarej strefy. Dane są walutą dla cyberprzestępców i mają „wartość uliczną”, na której 

można zarabiać. Na przykład w 2013 r. Vladislav Horohorin (alias „BadB”) został skazany na ponad 7 lat 

więzienia federalnego za wykorzystywanie internetowych forów przestępczych do sprzedawania 

skradzionych informacji o kartach kredytowych i debetowych (zwanych „zrzutami”). W momencie 

aresztowania Horohorin posiadał ponad 2,5 miliona skradzionych numerów kart kredytowych i 

debetowych. Na całym świecie istnieje kilka tysięcy znanych rynków podziemnej gospodarki, które 

sprzedają skradzione informacje, a także złośliwe oprogramowanie, takie jak zestawy exploitów, 

dostęp do botnetów i nie tylko. W tabeli 5.2 wymieniono ostatnio zaobserwowane ceny różnych 

rodzajów skradzionych danych, które zazwyczaj różnią się w zależności od kupowanej ilości, 

dostępnych dostaw i „świeżości”. Na przykład, kiedy informacje o kartach kredytowych z naruszenia 

danych Target po raz pierwszy pojawiły się na rynku, poszczególne numery kart wzrosły do 120 dolarów 

za sztukę. Jednak po kilku tygodniach cena dramatycznie spadła (Leger, 2014). Eksperci uważają, że 

koszt skradzionych informacji ogólnie spadł, ponieważ narzędzia służące do ich zbierania zwiększyły 

podaż. Po stronie popytu te same wydajności i możliwości, jakie daje nowa technologia, zwiększyły 

liczbę osób, które chcą wykorzystać skradzione informacje. To solidny rynek. Znalezienie tych rynków 

i serwerów, które je obsługują, może być trudne dla przeciętnego użytkownika (i dla organów ścigania), 

a potencjalni uczestnicy są zwykle weryfikowani przez innych przestępców przed przyznaniem 

dostępu. Ten proces weryfikacji odbywa się za pośrednictwem usług Twitter, Tor i VPN, a czasami e-

mailowej wymiany informacji, pieniędzy (często Bitcoinów, formy cyfrowej gotówki, którą omówimy 

dokładniej w sekcji 5.5 oraz w studium przypadku Insight on Business na stronach 315–316) i reputację. 

Na rynku istnieje ogólna hierarchia cyberprzestępców, z kryminalistami niskiego szczebla, 

nietechnicznymi, którzy często odwiedzają „fora kart kredytowych”, na których sprzedawane są 

skradzione dane kart kredytowych i debetowych w celu zarobienia pieniędzy, oświadczenia 

politycznego lub obu tych rzeczy. ; pośrednicy odsprzedawcy działający jako pośrednicy; oraz 

technicznych geniuszy, którzy tworzą złośliwy kod na szczycie. A więc co możemy powiedzieć na temat 

ogólnego rozmiaru cyberprzestępczości? Cyberprzestępczość wymierzona w witryny handlu 

elektronicznego jest dynamiczna i ciągle się zmienia, a nowe zagrożenia pojawiają się często. Ilość strat 

dla przedsiębiorstw jest znaczna i rośnie. Menedżerowie witryn handlu elektronicznego muszą 

przygotować się na stale zmieniającą się różnorodność ataków kryminalnych i na bieżąco śledzić 

najnowsze techniki bezpieczeństwa. 

CZYM JEST DOBRE BEZPIECZEŃSTWO W E-HANDLU? 

Co to jest bezpieczna transakcja handlowa? Za każdym razem, gdy wchodzisz na rynek, podejmujesz 

ryzyko, w tym utratę prywatności (informacje o zakupach). Twoim głównym ryzykiem jako konsumenta 

jest to, że nie otrzymasz tego, za co zapłaciłeś. Jako sprzedawca na rynku ryzykujesz, że nie otrzymasz 

zapłaty za to, co sprzedajesz. Złodzieje zabierają towar, a następnie odchodzą bez płacenia lub płacą 

fałszywym instrumentem, skradzioną kartą kredytową lub sfałszowaną walutą. Sprzedawcy i 

konsumenci handlu elektronicznego stoją w obliczu wielu takich samych zagrożeń jak uczestnicy 



handlu tradycyjnego, aczkolwiek w nowym środowisku cyfrowym. Kradzież to kradzież, niezależnie od 

tego, czy jest to kradzież cyfrowa, czy tradycyjna. Włamanie, włamanie, włamanie, defraudacja, 

wtargnięcie, złośliwe zniszczenie, wandalizm - wszystkie przestępstwa w tradycyjnym środowisku 

komercyjnym - są również obecne w handlu elektronicznym. Jednak zmniejszanie ryzyka w handlu 

elektronicznym jest złożonym procesem, który obejmuje nowe technologie, zasady i procedury 

organizacyjne oraz nowe przepisy i standardy branżowe, które umożliwiają organom ścigania 

prowadzenie dochodzeń i ściganie przestępców. Rysunek 5.1 ilustruje wielowarstwowy charakter 

bezpieczeństwa handlu elektronicznego. Aby osiągnąć najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, 

dostępne są nowe technologie i należy je stosować. Ale te technologie same w sobie nie rozwiązują 

problemu. Zasady i procedury organizacyjne są wymagane, aby zapewnić, że technologie nie zostaną 

naruszone. Wreszcie, standardy branżowe i przepisy rządowe są wymagane do egzekwowania 

mechanizmów płatności, a także do prowadzenia dochodzeń i ścigania osób naruszających przepisy 

mające na celu ochronę transferu własności w transakcjach handlowych. Historia bezpieczeństwa w 

transakcjach handlowych uczy, że każdy system bezpieczeństwa może zostać złamany, jeśli przyłoży 

się do niego wystarczające środki. Bezpieczeństwo nie jest absolutne. Ponadto doskonałe 

zabezpieczenie każdego przedmiotu nie jest potrzebne wiecznie, zwłaszcza w dobie informacji. 

Informacje mają wartość czasową, podobnie jak pieniądze. Czasami wystarczy zabezpieczyć 

wiadomość przez kilka godzin lub dni. Ponadto, ponieważ bezpieczeństwo jest kosztowne, zawsze 

musimy porównać koszt z potencjalną stratą. Wreszcie dowiedzieliśmy się również, że bezpieczeństwo 

to łańcuch, który zrywa się najczęściej w najsłabszym ogniwie. Nasze zamki są często znacznie 

mocniejsze niż nasze zarządzanie kluczami. Możemy zatem wywnioskować, że dobre bezpieczeństwo 

handlu elektronicznego wymaga zestawu przepisów, procedur, zasad i technologii, które w możliwym 

zakresie chronią osoby i organizacje przed nieoczekiwanymi zachowaniami na rynku handlu 

elektronicznego. 

integralność: zdolność do zapewnienia, że informacje wyświetlane na stronie internetowej lub 

przesyłane lub odbierane przez Internet nie zostały w żaden sposób zmienione przez osobę 

nieupoważnioną 

niezaprzeczalność: zdolność do zapewnienia, że uczestnicy handlu elektronicznego tak robią aby nie 

zaprzeczać (tj. odrzucać) ich działań online 

autentyczność: umiejętność identyfikacji tożsamości osoby lub podmiotu, z którym masz do czynienia 

w Internecie 

poufność: możliwość zapewnienia, że wiadomości i dane są dostępne tylko dla tych, którzy są 

upoważnieni do ich przeglądania 

prywatność: możliwość kontrolowania wykorzystania informacji o sobie 

dostępność: możliwość zapewnienia, że witryna handlu elektronicznego będzie nadal działać zgodnie 

z przeznaczeniem 

WYMIARY BEZPIECZEŃSTWA E-HANDLU 

Istnieje sześć kluczowych wymiarów bezpieczeństwa handlu elektronicznego: integralność, 

niezaprzeczalność, autentyczność, poufność, prywatność i dostępność. Integralność odnosi się do 

możliwości zapewnienia, że informacje wyświetlane na stronie internetowej lub przesyłane lub 

otrzymywane przez Internet nie zostały w żaden sposób zmienione przez nieupoważnioną stronę. Na 

przykład, jeśli nieupoważniona osoba przechwyci i zmieni treść komunikacji online, na przykład 

przekierowując przelew bankowy na inne konto, integralność wiadomości została naruszona, ponieważ 



komunikacja nie odzwierciedla już tego, co zamierzał pierwotny nadawca. Niezaprzeczalność odnosi 

się do możliwości zapewnienia, że uczestnicy handlu elektronicznego nie zaprzeczają (tj. Odrzucają) ich 

działań online. Na przykład dostępność bezpłatnych kont e-mail z aliasami ułatwia osobie 

zamieszczanie komentarzy lub wysyłanie wiadomości, a być może później odmówić zrobienia tego. 

Nawet jeśli klient używa prawdziwego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, łatwo jest mu zamówić 

towar online, a następnie odmówić. W większości przypadków, ponieważ handlowcy zwykle nie 

otrzymują fizycznej kopii podpisu, wystawca karty kredytowej będzie po stronie klienta, ponieważ 

handlowiec nie ma prawnie ważnego dowodu, że klient zamówił towar. Autentyczność odnosi się do 

zdolności do identyfikacji tożsamości osoby lub podmiotu, z którym masz do czynienia w Internecie. 

Skąd klient wie, że operator witryny jest tym, za kogo się podaje? W jaki sposób kupiec może być 

pewny, że klient jest naprawdę tym, za kogo się podaje? Ktoś, kto twierdzi, że jest kimś, kim nie jest, 

„podszywa się” lub fałszywie przedstawia siebie. Poufność odnosi się do możliwości zapewnienia, że 

wiadomości i dane są dostępne tylko dla tych, którzy są upoważnieni do ich przeglądania. Poufność 

jest czasami mylona z prywatnością, która odnosi się do możliwości kontrolowania wykorzystania 

informacji o sobie, które klient przekazuje sprzedawcy w handlu elektronicznym. Sprzedawcy e-

commerce mają dwa obawy związane z prywatnością. Muszą ustanowić wewnętrzne zasady regulujące 

ich własne wykorzystanie informacji o klientach i muszą chronić te informacje przed bezprawnym lub 

nieautoryzowanym użyciem. Na przykład, jeśli hakerzy włamują się do witryny handlu elektronicznego 

i uzyskują dostęp do kart kredytowych lub innych informacji, narusza to nie tylko poufność danych, ale 

także prywatność osób, które je dostarczyły. Dostępność oznacza możliwość zapewnienia, że witryna 

handlu elektronicznego będzie nadal działać zgodnie z przeznaczeniem. 

NAPIĘCIE MIĘDZY BEZPIECZEŃSTWEM A INNYMI WARTOŚCIAMI 

Czy może być za dużo bezpieczeństwa? Odpowiedź brzmi tak. Wbrew temu, co niektórzy mogą sądzić, 

bezpieczeństwo nie jest dobrem całkowitym. Bezpieczeństwo komputerowe zwiększa nakłady i koszty 

operacji biznesowych, a także daje przestępcom nowe możliwości ukrywania swoich zamiarów i 

przestępstw. 

Łatwość użycia 

Istnieją nieuniknione napięcia między bezpieczeństwem a łatwością użytkowania. Kiedy tradycyjni 

kupcy tak boją się złodziei, że robią interesy w sklepach zamkniętych za bramkami bezpieczeństwa, 

zwykli klienci są zniechęcani do wchodzenia do środka. To samo może dotyczyć handlu 

elektronicznego. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej środków bezpieczeństwa zostanie dodanych do 

witryny e-commerce, tym trudniej z niej będzie korzystać i tym wolniej się ona stanie. Jak przekonasz 

się czytając ten rozdział, cyfrowe bezpieczeństwo kupuje się za cenę spowolnienia procesorów i 

znacznego zwiększenia zapotrzebowania na przechowywanie danych na urządzeniach pamięci 

masowej. Bezpieczeństwo to obciążenie technologiczne i biznesowe, które może przeszkadzać w 

prowadzeniu działalności. Zbyt wiele zabezpieczeń może zaszkodzić rentowności, a niewystarczające 

zabezpieczenia mogą potencjalnie doprowadzić do upadku. Jednym z rozwiązań jest dostosowanie 

ustawień zabezpieczeń do preferencji użytkownika. Niedawny raport McKinsey wykazał, że kiedy 

konsumenci uważają uwierzytelnianie na stronach internetowych za łatwe, kupują od 10% do 20% 

więcej. Około 30% populacji Internetu przedkłada łatwość obsługi i wygodę nad bezpieczeństwo, a 10% 

przedkłada bezpieczeństwo. Raport sugeruje, że można mieć zarówno łatwość użytkowania, jak i 

bezpieczeństwo, dostosowując proces uwierzytelniania dla każdego klienta, zapewniając opcje od 

automatycznego logowania (niskie bezpieczeństwo), po jednorazowe hasła do pobrania (wysokie 

bezpieczeństwo). 

Bezpieczeństwo publiczne i przestępcze wykorzystanie Internetu 



Istnieje również nieuniknione napięcie między pragnieniami jednostek, aby działać anonimowo (aby 

ukryć swoją tożsamość), a potrzebami funkcjonariuszy publicznych w zakresie utrzymania 

bezpieczeństwa publicznego, które może być zagrożone przez przestępców lub terrorystów. To nie jest 

nowy problem, ani nawet nowość w erze elektronicznej. Rząd Stanów Zjednoczonych zaczął 

podsłuchiwać przewody telegraficzne podczas wojny secesyjnej w połowie lat sześćdziesiątych XIX 

wieku, aby schwytać spiskowców i terrorystów, a pierwsze podsłuchy policyjne lokalnych systemów 

telefonicznych miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku - 20 lat po wynalezieniu telefonu 

(Schwartz 2001). Żadne państwo narodowe nigdy nie dopuściło do istnienia technologicznej przystani, 

w której przestępcy mogą planować przestępstwa lub grozić państwu narodowemu bez obawy o 

oficjalny nadzór lub dochodzenie. W tym sensie Internet nie różni się od innych systemów komunikacji. 

Kartele narkotykowe w szerokim zakresie wykorzystują głos, faks, Internet i zaszyfrowaną pocztę 

elektroniczną; wiele dużych międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych kradnie 

informacje z komercyjnych witryn internetowych i odsprzedaje je innym przestępcom, którzy 

wykorzystują je do oszustw finansowych. Przez lata rząd Stanów Zjednoczonych z powodzeniem 

prowadził różne „fora kartowe” (strony internetowe, które ułatwiają sprzedaż skradzionych numerów 

kart kredytowych i debetowych), takie jak Shadowcrew, Carderplanet i Cardersmarket, co 

doprowadziło do aresztowania i ścigania wielu ich członków i zamknięcie witryn. Jednak pojawiły się 

inne organizacje przestępcze, które zajęły ich miejsce. Platforma internetowa i mobilna zapewnia 

również terrorystom wygodne kanały komunikacji. Zaszyfrowane pliki wysłane pocztą elektroniczną 

zostały wykorzystane przez Ramzi Yousefa - członka grupy terrorystycznej odpowiedzialnej za 

zbombardowanie World Trade Center w 1993 roku - do ukrycia planów zbombardowania 11 

amerykańskich samolotów. Internet był również używany do planowania i koordynowania kolejnych 

ataków na World Trade Center 11 września 2001 r. Przypadek Umara Farouka Abdulmutallaba 

dodatkowo ilustruje, w jaki sposób terroryści efektywnie wykorzystują Internet do radykalizacji, 

rekrutacji, szkolenia i koordynowania młodych terrorystów . Abdulmutallab rzekomo usiłował wysadzić 

w powietrze amerykański samolot pasażerski w Detroit w Boże Narodzenie 2009 r. Został 

zidentyfikowany, skontaktowano się z nim, zwerbowano i przeszkolono go, a wszystko to w ciągu 

sześciu tygodni, według urzędnika ds. Zwalczania terroryzmu Pentagonu. Starając się zwalczać taki 

terroryzm, rząd USA w ciągu ostatnich kilku lat znacznie zintensyfikował nadzór nad komunikacją 

dostarczaną przez Internet. Zakres tego nadzoru wywołał poważne kontrowersje w związku z 

ujawnieniem niejawnych dokumentów NSA Edwarda Snowdena, wykonawcy agencji bezpieczeństwa 

narodowego, które ujawniły, że NSA uzyskała dostęp do serwerów głównych firm internetowych, 

takich jak Facebook, Google, Apple, Microsoft i innych, takich jak: a także, że analitycy NSA 

przeszukiwali e-maile, czaty online i przeszukiwali historie obywateli USA bez zgody sądu. Agencje 

bezpieczeństwa przestawiły się z masowej inwigilacji na mniejszą, ukierunkowaną inwigilację 

terrorystów i grup terrorystycznych oraz stosowanie algorytmów predykcyjnych w celu 

skoncentrowania swoich wysiłków (N.F. Johnson i in., 2016). Właściwa równowaga między 

bezpieczeństwem publicznym a prywatnością w walce z terroryzmem okazała się bardzo drażliwym 

problemem dla rządu USA. 

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU E-COMMERCE 

Z perspektywy technologii istnieją trzy kluczowe punkty podatności w handlu elektronicznym: klient, 

serwer i potok komunikacyjny. Rysunek  ilustruje typową transakcję e-commerce z konsumentem 

używającym karty kredytowej do zakupu produktu.  



 

Rysunek poniższy ilustruje niektóre rzeczy, które mogą się nie udać w każdym głównym punkcie luki w 

transakcji - przez kanały komunikacji internetowej, na poziomie serwera i na poziomie klienta.  

 

W tej sekcji opisujemy kilka najczęstszych i najbardziej szkodliwych form zagrożeń bezpieczeństwa dla 

konsumentów handlu elektronicznego i operatorów witryn: złośliwy kod, potencjalnie niechciane 

programy, phishing, włamania i cyberwandalizm, oszustwa / kradzież kart kredytowych, spoofing, 

pharming , witryny spamowe (śmieciowe) (farmy linków), oszustwa związane z tożsamością, ataki typu 

„odmowa usługi” (DoS) i DDoS, podsłuchiwanie, ataki wewnętrzne, źle zaprojektowane 

oprogramowanie serwera i klienta, problemy z bezpieczeństwem sieci społecznościowych, problemy z 

bezpieczeństwem platformy mobilnej i wreszcie chmura Problemy z bezpieczeństwem. 

złośliwy kod (złośliwe oprogramowanie): obejmuje różnorodne zagrożenia, takie jak wirusy, robaki, 

konie trojańskie i boty 



zestaw exploitów: zbiór exploitów zebranych razem i wypożyczonych lub sprzedanych jako produkt 

komercyjny 

niewłaściwa reklama: reklama internetowa zawierająca złośliwy kod 

pobieranie drive-by: złośliwe oprogramowanie, które jest dostarczane z pobranym plikiem żądanym 

przez użytkownika 

wirus: program komputerowy, który może się powielać lub kopiować i rozprzestrzeniać na inne pliki. 

robak: złośliwe oprogramowanie zaprojektowane do rozprzestrzeniania się z komputera na komputer 

ransomware (scareware): złośliwe oprogramowanie, które uniemożliwia dostęp do komputera lub 

plików i żąda zapłaty grzywny 

Koń trojański: wydaje się być łagodny, ale potem robi coś innego niż oczekiwano. Często jest to sposób 

na wprowadzenie wirusów lub innego złośliwego kodu do systemu komputerowego 

backdoor: funkcja wirusów, robaków i koni trojańskich, która umożliwia rozszerzenie atakujący, aby 

uzyskać zdalny dostęp do zaatakowanego komputera 

bot: typ złośliwego kodu, który można potajemnie zainstalować na komputerze podłączonym do 

Internetu. Po zainstalowaniu bot reaguje na zewnętrzne polecenia wysłane przez atakującego 

botnet: zbiór przechwyconych komputerów botów 

ZŁOŚLIWY KOD 

Szkodliwy kod (czasami nazywany „złośliwym oprogramowaniem”) obejmuje różnorodne zagrożenia, 

takie jak wirusy, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie ransomware i boty. Niektóre złośliwe kody, 

czasami określane jako exploity, mają na celu wykorzystanie luk w zabezpieczeniach oprogramowania 

w systemie operacyjnym komputera, przeglądarce internetowej, aplikacjach lub innych składnikach 

oprogramowania. Zestawy exploitów to zbiory exploitów zebrane razem i wynajmowane lub 

sprzedawane jako produkt komercyjny, często ze zgrabnymi interfejsami użytkownika i szczegółowymi 

funkcjami analitycznymi. Korzystanie z zestawu exploitów zazwyczaj nie wymaga dużych umiejętności 

technicznych, dzięki czemu nowicjusze mogą stać się cyberprzestępcami. Zestawy exploitów są zwykle 

przeznaczone dla szeroko rozpowszechnionego oprogramowania, takiego jak Microsoft Windows, 

Internet Explorer, Adobe Flash i Reader oraz Oracle Java. Według Cisco, Angler, zestaw exploitów 

wykorzystujący luki Flash, Java, Microsoft Internet Explorer i Microsoft Silverlight, był w 2014 roku 

jednym z najczęściej obserwowanych „na wolności” zestawów exploitów (Cisco, 2016). Według firmy 

Symantec w 2015 r. Powstało ponad 430 milionów nowych wariantów złośliwego oprogramowania, 

średnio ponad milion szczepów dziennie, co oznacza wzrost o 36% w ciągu jednego roku (Symantec, 

2016). W przeszłości złośliwy kod często miał po prostu zaszkodzić komputerom i często był tworzony 

przez samotnego hakera, ale coraz częściej obejmuje małą grupę hakerów lub grupę wspieraną przez 

państwo, a jego celem jest kradzież adresów e-mail , dane logowania, dane osobowe i informacje 

finansowe. Na tym polega różnica między drobną przestępczością a przestępczością zorganizowaną. 

Złośliwe oprogramowanie jest często dostarczane w postaci złośliwego załącznika do wiadomości e-

mail lub osadzane jako łącze w wiadomości e-mail. Złośliwe łącza można również umieszczać w 

niewinnie wyglądających dokumentach programu Microsoft Word lub Excel. Odsyłacze prowadzą 

bezpośrednio do pobrania złośliwego kodu lub witryn zawierających złośliwy kod (Symantec, 2016). 

Jedną z najnowszych innowacji w dystrybucji złośliwego kodu jest osadzenie go w łańcuchu reklam 

online (znanym jako maladvertising), w tym w Google, AOL i innych sieciach reklamowych (Goodin, 

2016). Ponieważ łańcuch sieci reklamowej staje się bardziej skomplikowany, witrynom internetowym 



coraz trudniej jest sprawdzać reklamy umieszczane w ich witrynach, aby upewnić się, że są wolne od 

złośliwego oprogramowania. Badanie przeprowadzone w 2014 roku wskazało, że aż 1% wszystkich 

wyświetlanych reklam może mieć charakter nieprawidłowy. Największa infekcja złośliwym 

oprogramowaniem reklamowym miała miejsce w Yahoo, gdzie ponad 6,9 mln odwiedzających dziennie 

było narażonych na złośliwe reklamy pop-up. Te złośliwe reklamy można zatrzymać, włączając 

blokowanie wyskakujących okienek w przeglądarkach użytkowników. Wiele z niewłaściwych reklam w 

ostatnich latach miało formę pobrań drive-by, które wykorzystywały częste luki w zabezpieczeniach 

typu „zero-day”, które nękają Adobe Flash, który jest często używany do reklam online. W rezultacie 

Biuro Reklamy Internetowej wezwało reklamodawców do porzucenia Adobe Flash na rzecz HTML5, a 

Mozilla Firefox, Safari firmy Apple i przeglądarka Google Chrome blokują teraz automatyczne 

odtwarzanie reklam Flash. Amazon również przestał akceptować reklamy Flash (zobacz przypadek z 

rozdziału 3 Insight on Technology, The Rise of HTML5). Pobieranie drive-by to złośliwe 

oprogramowanie, które jest dostarczane z pobranym plikiem, którego użytkownik żąda celowo lub 

nieumyślnie. Drive-by to obecnie jedna z najpopularniejszych metod infekowania komputerów. Na 

przykład w witrynach tak odmiennych, jak New York Times, MSN, Yahoo i AOL wystąpiły przypadki, w 

których reklamy umieszczone w ich witrynach albo zawierały złośliwy kod, albo kierowały klikacze do 

złośliwych witryn. Według firmy Symantec zestawy exploitów typu drive-by download, w tym 

aktualizacje i całodobową pomoc techniczną, można wypożyczyć w cenie od 100 do 700 USD 

tygodniowo. Często występuje również złośliwy kod osadzony w plikach PDF. Co równie ważne, 

nastąpiła znacząca zmiana wśród twórców złośliwego oprogramowania z hakerów-amatorów i 

poszukiwaczy przygód w zorganizowane działania przestępcze mające na celu oszukiwanie firm i osób. 

Innymi słowy, teraz chodzi bardziej o pieniądze niż kiedykolwiek wcześniej. Wirus to program 

komputerowy, który może się powielać lub kopiować i rozprzestrzeniać na inne pliki. Oprócz 

możliwości replikacji większość wirusów komputerowych dostarcza „ładunek”. Ładunek użyteczny 

może być stosunkowo nieszkodliwy, na przykład wyświetlacz wiadomości lub obrazu albo może to być 

wysoce destrukcyjne niszczenie plików, ponowne formatowanie dysku twardego komputera lub 

niepoprawne działanie programów.  

Wirusy są często łączone z robakiem. Zamiast po prostu rozprzestrzeniać się z pliku do pliku, robak ma 

rozprzestrzeniać się z komputera na komputer. Robak nie musi być koniecznie aktywowany przez 

użytkownika lub program, aby mógł się replikować. Robak Slammer jest jednym z najbardziej znanych. 

Slammer zaatakował znaną lukę w oprogramowaniu bazy danych SQL Server firmy Microsoft i 

zainfekował ponad 90% podatnych komputerów na całym świecie w ciągu 10 minut od jego 

udostępnienia w Internecie; rozbite bankomaty Bank of America, zwłaszcza w południowo-zachodniej 

części Stanów Zjednoczonych; dotyczył kas fiskalnych w supermarketach, takich jak sieć Publix w 

Atlancie, gdzie pracownicy nie mogli wydawać gotówki sfrustrowanym kupującym; i zlikwidował 

większość połączeń internetowych w Korei Południowej, powodując spadek na tamtejszej giełdzie. 

Robak Conficker, który pojawił się po raz pierwszy w listopadzie 2008 r., Jest najważniejszym robakiem 

od czasów Slammera i podobno zainfekował 11 milionów komputerów na całym świecie (Microsoft, 

2015). Zaprojektowany pierwotnie w celu stworzenia globalnego botnetu, ogromny wysiłek branży 

pokonał ten wysiłek, ale w 2016 roku Conficker nadal znajduje się na ponad 800 000 urządzeń 

internetowych. Jest to najczęściej wykrywane złośliwe oprogramowanie w Internecie. 

Oprogramowanie ransomware (scareware) to rodzaj złośliwego oprogramowania (często robaka), 

które blokuje komputer lub pliki, aby uniemożliwić dostęp do nich. Oprogramowanie ransomware 

często wyświetla powiadomienie, które mówi, że organ, taki jak FBI, Departament Sprawiedliwości lub 

IRS, wykrył nielegalną działalność na twoim komputerze i żąda zapłaty grzywny w celu odblokowania 

komputera i uniknięcia ścigania. Jeden rodzaj oprogramowania ransomware nazywa się CryptoLocker. 

CryptoLocker szyfruje pliki ofiar za pomocą praktycznie niezniszczalnego asymetrycznego szyfrowania 



i żąda okupu za ich odszyfrowanie, często w Bitcoinach. Jeśli ofiara nie zastosuje się w wyznaczonym 

czasie, pliki nigdy nie będą mogły zostać odszyfrowane. Inne warianty to CryptoDefense i Cryptowall. 

Ataki ransomware wzrosły o ponad 400% w 2016 r., A Departament Sprawiedliwości Stanów 

Zjednoczonych donosi, że codziennie dochodzi do ponad 4000 ataków ransomware, w porównaniu z 

1000 w 2015 r. (Departament Sprawiedliwości USA, 2016). Infekcje crypto-ransomware często mają 

miejsce za pośrednictwem złośliwego załącznika wiadomości e-mail, który ma być fakturą (Symantec, 

2016). Rozwój oprogramowania ransomware jest również związany ze wzrostem wirtualnej waluty 

Bitcoin. Hakerzy często żądają od ofiar zapłaty za pomocą Bitcoin, aby ich transakcje były ukryte przed 

władzami (McMillan, 2016). Koń trojański wydaje się być łagodny, ale wtedy robi coś innego niż 

oczekiwano. Koń trojański sam w sobie nie jest wirusem, ponieważ nie replikuje się, ale często jest 

sposobem na wprowadzenie wirusów lub innego złośliwego kodu, takiego jak boty lub rootkity 

(program, którego celem jest obalenie kontroli nad systemem operacyjnym komputera). system 

komputerowy. Termin koń trojański odnosi się do ogromnego drewnianego konia z Iliady Homera, 

którego Grecy dali swoim przeciwnikom, Trojan - dar, który w rzeczywistości zawierał setki greckich 

żołnierzy. Gdy mieszkańcy Troi wpuścili masywnego konia do swoich bram, żołnierze ujawnili się i 

zdobyli miasto. W dzisiejszym świecie koń trojański może udawać grę, ale w rzeczywistości ukrywa 

program w celu kradzieży haseł i wysłania ich e-mailem do innej osoby. Różne trojany oraz trojany 

downloadery i droppery (trojany, które instalują szkodliwe pliki na zainfekowanym komputerze, 

pobierając je z komputera zdalnego lub z kopii zawartej w ich własnym kodzie) to powszechny typ 

złośliwego oprogramowania. Według Panda Security trojany stanowiły ponad 50% wszystkich 

szkodliwych programów stworzonych w 2015 r. I ponad 60% wszystkich infekcji złośliwym 

oprogramowaniem (Panda Security, 2016). W 2011 r. Firma Sony doświadczyła największego 

naruszenia bezpieczeństwa danych w historii, aż do tego czasu, gdy koń trojański przejął komputery 

administracyjne centrum gier Sony PlayStation i pobrał dane osobowe i dane kart kredytowych, w 

których uczestniczyło 77 milionów zarejestrowanych użytkowników. Konie trojańskie są często 

wykorzystywane do finansowego szkodliwego oprogramowania rozpowszechnianego za 

pośrednictwem botnetów. Jednym z przykładów jest Zeus, który kradnie informacje poprzez 

rejestrowanie naciśnięć klawiszy i zainfekował ponad 10 milionów komputerów od czasu, gdy stał się 

znany w 2007 roku. Inne przykłady obejmują SpyEye, trojan, który może kraść informacje bankowe za 

pośrednictwem aplikacji rejestrującej klawisze oraz wykonywania zrzutów ekranu na komputer ofiary; 

Torpig, botnet rozprzestrzeniany przez konia trojańskiego o nazwie Meboot; oraz Vawtrak, trojan, 

który rozprzestrzenia się za pośrednictwem mediów społecznościowych, poczty e-mail i FTP, i jest w 

stanie ukryć dowody oszustwa, zmieniając salda bankowe pokazywane ofierze w locie. 

Backdoor to funkcja wirusów, robaków i trojanów, która umożliwia atakującemu zdalny dostęp do 

zaatakowanego komputera. Downadup to przykład robaka z backdoorem, podczas gdy Virut, wirus 

infekujący różne typy plików, zawiera również backdoora, który może służyć do pobierania i 

instalowania dodatkowych zagrożeń. Boty (skrót od robotów) to rodzaj złośliwego kodu, który można 

potajemnie zainstalować na komputerze podłączonym do Internetu. Po zainstalowaniu bot odpowiada 

na zewnętrzne polecenia wysłane przez atakującego; Twój komputer staje się „zombie” i może być 

kontrolowany przez zewnętrzną stronę trzecią („pasterza botów”). Botnety to zbiory przechwyconych 

komputerów wykorzystywane do złośliwych działań, takich jak wysyłanie spamu, udział w ataku DDoS, 

kradzież informacji z komputerów i przechowywanie ruchu sieciowego w celu późniejszej analizy. 

Liczba botnetów działających na całym świecie nie jest znana, ale szacuje się, że wynosi ona wiele 

tysięcy i kontroluje miliony komputerów. Boty i sieci botów stanowią istotne zagrożenie dla Internetu 

i handlu elektronicznego, ponieważ mogą być wykorzystywane do przeprowadzania ataków na bardzo 

dużą skalę przy użyciu wielu różnych technik. W 2011 r. Marszałkowie federalni towarzyszyli członkom 

jednostki Microsoft ds. Przestępstw cyfrowych w nalotach mających na celu wyłączenie botnetu 



Rustock, w tym czasie wiodącego źródła spamu na świecie, z prawie 500 000 niewolniczych 

komputerów PC pod kontrolą jego serwerów dowodzenia i kontroli zlokalizowanych w sześciu 

Internecie. usługi hostingowe w Stanach Zjednoczonych. Urzędnicy skonfiskowali serwery sterujące 

Rustock w witrynach hostingowych, twierdząc, że nie mają pojęcia, co robią serwery Rustock. 

Rzeczywiste wiadomości spamowe były wysyłane przez komputery podrzędne pod kontrolą serwerów 

Rustock (Wingfield, 2011). W 2013 r. Microsoft i FBI zaangażowały się w kolejną agresywną operację 

botnetów, wymierzoną w 1400 botnetów Citadel wywodzących się ze Zeusa, które zostały użyte w 

2012 r. Do napadu na konta bankowe w największych bankach na całym świecie, przynosząc ponad 

500 milionów dolarów netto (Chirgwin, 2013). W kwietniu 2015 r. Międzynarodowy cyberquad usunął 

botnet Beebone, składający się z 12 000 komputerów, które infekowały około 30 000 komputerów 

miesięcznie na całym świecie poprzez pobieranie za pomocą narzędzia Changeup, polimorficznego 

robaka używanego do dystrybucji trojanów, robaków, backdoorów, i inne typy złośliwego 

oprogramowania (Constantin, 2015). W 2015 r. FBI i brytyjska policja były również w stanie 

powstrzymać botnet, który ukradł ponad 10 milionów dolarów z banków (Pagliery, 2015). W wyniku 

takich działań liczba botów znacznie spadła, szczególnie w Stanach Zjednoczonych (Symantec, 2016). 

Złośliwy kod jest zagrożeniem zarówno na poziomie klienta, jak i serwera, chociaż serwery zazwyczaj 

wykonują znacznie dokładniejsze działania antywirusowe niż konsumenci. Na poziomie serwera 

złośliwy kod może spowodować uszkodzenie całej witryny, uniemożliwiając milionom ludzi korzystanie 

z niej. Takie zdarzenia są rzadkie. Znacznie częstsze ataki złośliwego kodu mają miejsce na poziomie 

klienta, a szkody mogą szybko rozprzestrzenić się na miliony innych komputerów podłączonych do 

Internetu. 

potencjalnie niechciany program (PUP): program, który instaluje się na komputerze, zazwyczaj bez 

świadomej zgody użytkownika 

adware: PUP, który wyświetla wyskakujące reklamy na Twoim komputerze 

pasożyt przeglądarki: program, który może monitorować i zmieniać ustawienia przeglądarki 

użytkownika 

oprogramowanie szpiegowskie: program używany do uzyskiwania informacji, takich jak naciśnięcia 

klawiszy użytkownika, wiadomości e-mail, wiadomości błyskawiczne itp. 

inżynieria społeczna: wykorzystywanie omylności i łatwowierności człowieka do dystrybucji złośliwego 

oprogramowania 

phishing: każda oszukańcza próba internetowa osoby trzeciej w celu uzyskania poufnych informacji w 

celu uzyskania korzyści finansowych 

POTENCJALNIE NIEPOŻĄDANE PROGRAMY (PUPSY) 

Oprócz złośliwego kodu, środowisko bezpieczeństwa handlu elektronicznego jest dodatkowo 

zagrożone przez potencjalnie niechciane programy (PUP), takie jak adware, pasożyty przeglądarki, 

oprogramowanie szpiegowskie i inne aplikacje, które instalują się na komputerze, takie jak fałszywe 

oprogramowanie zabezpieczające, paski narzędzi i Narzędzia diagnostyczne komputera, zazwyczaj bez 

świadomej zgody użytkownika. Takie programy coraz częściej pojawiają się w sieciach 

społecznościowych i witrynach z treścią generowaną przez użytkowników, skąd użytkownicy są 

oszukiwani, aby je pobrać. Po zainstalowaniu te aplikacje są zwykle niezwykle trudne do usunięcia z 

komputera. Jednym z przykładów PUP jest System Doctor, który infekuje komputery PC z systemem 

operacyjnym Windows. System Doctor udaje legalny program antyspyware, podczas gdy w 

rzeczywistości jest to złośliwe oprogramowanie, które po zainstalowaniu wyłącza oprogramowanie 



zabezpieczające użytkownika, zmienia przeglądarkę internetową użytkownika i kieruje użytkowników 

na oszukańcze witryny, z których pobiera się więcej złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie 

typu adware jest zwykle używane do wywoływania wyskakujących reklam wyświetlanych, gdy 

użytkownik odwiedza określone witryny. Choć irytujące, oprogramowanie reklamowe nie jest zwykle 

wykorzystywane do działań przestępczych. Pasożyt przeglądarki to program, który może monitorować 

i zmieniać ustawienia przeglądarki użytkownika, na przykład zmieniać stronę główną przeglądarki lub 

wysyłać informacje o odwiedzanych witrynach do zdalnego komputera. Pasożyty przeglądarki są często 

składnikiem adware. Na początku 2015 roku Lenovo stanęło w obliczu fali krytyki, kiedy okazało się, że 

od września 2014 roku dostarcza swoje laptopy z systemem Windows z preinstalowanym adware 

Superfish. Superfish wstrzykiwał własne wyniki zakupów do przeglądarki komputera, gdy użytkownik 

szukał w Google, Amazon lub innych witrynach. W trakcie tego procesu Superfish stworzył zagrożenie 

bezpieczeństwa, umożliwiając innym użytkownikom sieci Wi-Fi ciche przejmowanie kontroli nad 

przeglądarką i zbieranie wszystkiego, co w niej wpisano. Ostatecznie Lenovo wydało narzędzie do 

usuwania, aby umożliwić klientom usunięcie oprogramowania reklamowego. Microsoft i legalne firmy 

zajmujące się bezpieczeństwem na nowo zdefiniowały programy adware tak, aby były złośliwe i 

zniechęcały producentów do wysyłania produktów z programami adware (Loeb, 2016). Z drugiej strony 

oprogramowanie szpiegowskie może służyć do uzyskiwania informacji, takich jak naciśnięcia klawiszy 

użytkownika, kopie wiadomości e-mail i wiadomości błyskawicznych, a nawet zrzutów ekranu (i tym 

samym przechwytywania haseł lub innych poufnych danych). 

WYŁUDZANIE INFORMACJI 

Inżynieria społeczna opiera się na ludzkiej ciekawości, chciwości i łatwowierności w celu nakłonienia 

ludzi do podjęcia działania, które spowoduje pobranie złośliwego oprogramowania. Kevin Mitnick, aż 

do jego schwytania i uwięzienia w 1999 roku, był jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców 

komputerowych w Ameryce. Mitnick użył prostych oszukańczych technik w celu uzyskania haseł, 

informacji o ubezpieczeniach społecznych i akt policyjnych bez użycia jakiejkolwiek zaawansowanej 

technologii (Mitnick, 2011). Phishing to każda oszukańcza próba internetowa osoby trzeciej w celu 

uzyskania poufnych informacji w celu uzyskania korzyści finansowych. Ataki typu phishing zazwyczaj 

nie obejmują złośliwego kodu, ale polegają na prostym wprowadzaniu w błąd i oszustwach, tzw. 

Technikach „inżynierii społecznej”. Jednym z najpopularniejszych ataków phishingowych jest fałszywy 

e-mail. Oszustwo zaczyna się od wiadomości e-mail: bogaty były minister ropy naftowej Nigerii szuka 

konta bankowego, na którym przez krótki czas może przechować miliony dolarów, i prosi o numer 

konta, na którym można zdeponować pieniądze. W zamian otrzymasz milion dolarów. Tysiące innych 

ataków phishingowych wykorzystuje inne oszustwa, niektóre podszywają się pod eBay, PayPal lub 

Citibank pisząc do Ciebie w celu weryfikacji konta (tzw. Spear phishing lub wymierzony w znanego 

klienta określonego banku lub innego rodzaju działalności). Kliknij łącze w wiadomości e-mail, a 

zostaniesz przeniesiony na stronę internetową kontrolowaną przez oszusta i poproszony o podanie 

poufnych informacji o swoich kontach, takich jak numer konta i kody PIN. Każdego dnia wysyłane są 

miliony takich e-maili z atakami phishingowymi i niestety niektórzy ludzie są oszukiwani i ujawniają 

informacje o swoim koncie osobistym. Phisherzy opierają się na tradycyjnej taktyce „oszukiwania”, ale 

używają poczty elektronicznej, aby nakłonić odbiorców do dobrowolnego podania kodów dostępu 

finansowego, numerów kont bankowych, numerów kart kredytowych i innych danych osobowych. 

Często phisherzy tworzą (lub „podszywają się”) witrynę, która udaje legalną instytucję finansową i 

nakłania użytkowników do wprowadzenia informacji finansowych, lub też witryna pobiera na 

komputer ofiary złośliwe oprogramowanie, takie jak keylogger. Phisherzy wykorzystują zebrane 

informacje do popełniania nieuczciwych czynów, takich jak pobieranie opłat na Twoje karty kredytowe 

lub wypłacanie środków z Twojego konta bankowego lub w inny sposób „kradzież tożsamości” 

(oszustwo tożsamości). Firma Symantec poinformowała, że w 2015 r. Około 1 na 1875 wiadomości e-



mail zawierała atak phishingowy. Liczba kampanii spearphishingowych w 2015 roku wzrosła o 55%, ale 

liczba ataków, odbiorców w każdej kampanii i średni czas trwania kampanii spadły, co wskazuje, że 

sprawcy coraz bardziej się o nich troszczą, ponieważ kampanie kierowane do mniejszej liczby 

odbiorców mniejsze i krótsze rzadziej budzą podejrzenia. według Symantec w 2015 r. 43% wiadomości 

typu spear phishing było skierowanych do małych firm zatrudniających mniej niż 250 pracowników, a 

35% dużych organizacji zgłosiło, że były celem kampanii typu spear-phishing (Symantec, 2016). Według 

Verizon 30% e-maili phishingowych zostało otwartych przez ich cele, a 12% zostało klikniętych w celu 

otwarcia załączników (Verizon, 2016). Aby zwalczać phishing, w styczniu 2012 r. Wiodący dostawcy 

usług poczty elektronicznej, w tym Google, Microsoft, Yahoo i AOL, a także firmy świadczące usługi 

finansowe, takie jak PayPal, Bank of America i inne, połączyły siły, tworząc DMARC.org, organizacja, 

której celem jest radykalne ograniczenie fałszowania adresów e-mail, w której atakujący używają 

prawdziwych adresów e-mail do wysyłania wiadomości phishingowych do ofiar, które mogą zostać 

oszukane, ponieważ wydaje się, że pochodzi ze źródła, któremu ufa odbiorca. DMARC oferuje metodę 

uwierzytelniania pochodzenia wiadomości e-mail i umożliwia odbiorcom umieszczanie w 

kwarantannie, zgłaszanie lub odrzucanie wiadomości, które nie przejdą testu. Yahoo i AOL zgłosiły 

znaczący sukces w walce z oszustwami pocztowymi w wyniku korzystania z DMARC, a od czerwca 2016 

r. Google dołączył do nich we wdrażaniu bardziej rygorystycznej wersji DMARC, w której wiadomości 

e-mail, które nie przejdą weryfikacji uwierzytelniania DMARC, będą odrzucane ( Vijayan, 2015). 

haker: osoba, która zamierza uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemu komputerowego 

cracker: w społeczności hakerskiej termin używany zwykle do określenia hakera z zamiarem 

przestępczym 

cyberwandalizm: celowe zakłócanie, niszczenie, a nawet niszczenie witryny 

haktywizm: cyberwandalizm i kradzież danych do celów politycznych 

białe kapelusze: „dobrzy” hakerzy, którzy pomagają organizacjom lokalizować i naprawiać luki w 

zabezpieczeniach 

czarne kapelusze: hakerzy, którzy działają z zamiarem wyrządzenia krzywdy 

szare kapelusze: hakerzy, którzy wierzą, że dążą do czegoś większego dobrze, włamując się i ujawniając 

wady systemu. 

HAKOWANIE, CYBERWANDALIZM I HAKTYWIZM 

Haker to osoba, która zamierza uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemu komputerowego. W 

społeczności hakerskiej termin cracker jest zwykle używany do określenia hakera z zamiarem 

przestępczym, chociaż w prasie publicznej terminy haker i cracker są zwykle używane zamiennie. 

Hakerzy i crackerzy uzyskują nieautoryzowany dostęp, znajdując słabości w procedurach 

bezpieczeństwa stron internetowych i systemów komputerowych, często wykorzystując różne cechy 

Internetu, które czynią go otwartym i łatwym w użyciu. W przeszłości hakerzy i crackerzy byli zazwyczaj 

miłośnikami komputerów podekscytowanych wyzwaniem, jakim jest włamanie do witryn firmowych i 

rządowych. Czasami wystarczyło włamanie się do plików witryny e-commerce. Obecnie hakerzy mają 

złośliwe zamiary zakłócania, niszczenia lub niszczenia witryn (cyberwandalizm) lub kradzieży danych 

osobowych lub firmowych, które mogą wykorzystać w celu uzyskania korzyści finansowych (naruszenie 

danych). 

Haktywizm dodaje politycznego zwrotu. Haktywiści zazwyczaj atakują rządy, organizacje, a nawet 

osoby prywatne w celach politycznych, stosując taktykę cyberwandalizmu, rozproszone ataki typu `` 



odmowa usługi '', kradzieże danych i doxing (gromadzenie i ujawnianie danych osobowych osób 

publicznych, zazwyczaj z e-maili, postów w sieciach społecznościowych i inne dokumenty). Najbardziej 

znaną organizacją haktywistyczną jest Wikileaks, założona przez Juliana Assange i innych, która w 2016 

roku opublikowała dokumenty i e-maile Departamentu Stanu, Departamentu Obrony Stanów 

Zjednoczonych i Komitetu Narodowego Demokratów w 2016 roku. LulzSec i Anonymous to dwie inne 

znane grupy haktywistyczne . W 2015 roku inna grupa haktywistów o nazwie Impact Team rzekomo 

włamała się do witryny Ashley Madison, aby zwrócić uwagę na jej słabe zabezpieczenia, a po tym, jak 

jej właściciel, Avid Life Media, odmówił jej zamknięcia, zgodnie z żądaniem, grupa opublikowała miliony 

poufnych danych klientów. Zobacz studium przypadku Insight on Society, The Ashley Madison Data 

Breach, aby dokładniej przyjrzeć się konsekwencjom tego głośnego włamania. Grupy hakerów zwane 

zespołami tygrysów są czasami wykorzystywane przez korporacyjne działy bezpieczeństwa do 

testowania własnych środków bezpieczeństwa. Zatrudniając hakerów do włamania się do systemu z 

zewnątrz, firma może zidentyfikować słabe punkty pancerza systemu komputerowego. Ci „dobrzy 

hakerzy” stali się znani jako białe kapelusze ze względu na ich rolę w pomaganiu organizacjom w 

lokalizowaniu i naprawianiu luk w zabezpieczeniach. Białe kapelusze wykonują swoją pracę na 

podstawie umowy, za zgodą firm docelowych, że nie będą ścigane za ich próby włamania. Firmy 

zajmujące się sprzętem i oprogramowaniem, takie jak Apple i Microsoft, wypłacają hakerom białych 

kapeluszy kwoty od 25 000 do 200 000 USD za wykrycie błędów w ich oprogramowanie i sprzęt 

(Perlroth, 2016). W przeciwieństwie do tego czarne kapelusze to hakerzy, którzy angażują się w tego 

samego rodzaju działania, ale bez wynagrodzenia ani żadnego wkładu ze strony docelowej organizacji, 

oraz z zamiarem wyrządzenia szkody. Włamują się na strony internetowe i ujawniają znalezione 

informacje poufne lub zastrzeżone. Ci hakerzy są przekonani, że informacje powinny być bezpłatne, 

więc dzielenie się wcześniej tajnymi informacjami jest częścią ich misji. Gdzieś pośrodku znajdują się 

szare kapelusze, hakerzy, którzy wierzą, że dążą do większego dobra, włamując się i ujawniając wady 

systemu. Szare kapelusze wykrywają słabości w zabezpieczeniach systemu, a następnie publikują je 

bez zakłócania witryny lub próby czerpania korzyści z ich znalezisk. Ich jedyną nagrodą jest prestiż 

odkrycia słabości. Działania w szarym kapeluszu są jednak podejrzane, zwłaszcza gdy hakerzy ujawniają 

luki w zabezpieczeniach, które ułatwiają innym przestępcom uzyskanie dostępu do systemu. 

naruszenie danych: ma miejsce, gdy organizacja traci kontrolę nad swoimi informacjami na rzecz osób 

z zewnątrz 

NARUSZENIA DANYCH 

Naruszenie danych ma miejsce, gdy organizacje tracą kontrolę nad informacjami korporacyjnymi na 

rzecz osób z zewnątrz. Według firmy Symantec łączna liczba naruszeń danych w 2015 r. Wzrosła tylko 

o 2% w porównaniu z 2014 r., Który był rekordowy pod względem naruszeń. W 2015 r. Miało miejsce 

dziewięć mega-włamań, w porównaniu z ośmioma w 2014 r. Łączna liczba ujawnionych tożsamości 

sięgnęła 429 milionów, czyli o 23%, przy czym ponad 190 milionów tożsamości zostało ujawnionych w 

jednym naruszeniu (Symantec, 2016). Centrum zasobów dotyczących kradzieży tożsamości to kolejna 

organizacja, która śledzi naruszenia bezpieczeństwa danych. Zarejestrował 780 naruszeń w 2015 r., Co 

jest drugim co do wielkości w historii. Największy wpływ miały naruszenia dotyczące branży medycznej 

/ opieki zdrowotnej, które stanowią 35% wszystkich naruszeń i prawie 70% wszystkich ujawnionych 

dokumentów. Główną przyczyną naruszeń danych byli hakerzy, odpowiedzialni za prawie 40% 

naruszeń, następnie błędy / zaniedbania pracowników (15%), przypadkowe ujawnienie wiadomości e-

mail / Internetu (14%) i kradzież informacji poufnych (11%). Liczba naruszeń dotyczących numerów 

ubezpieczenia społecznego dotyczyła prawie 165 milionów osób (Identity Theft Resource Center, 

2016). Wśród głośnych naruszeń, które miały miejsce w 2015 r., znalazły się te dotyczące Biura Kadr i 

Urzędu ds. Internal Revenue Service, a także inni przeciwko ubezpieczycielom opieki zdrowotnej, takim 



jak Anthem i Premera, sprzedawcom detalicznym, takim jak CVS i Walgreens, oraz agencji ratingowej 

Experian. W 2016 r. Trend utrzymywał się wraz z naruszeniem danych Yahoo, które uważa się za 

największe naruszenie w pojedynczej firmie w historii, ujawniając 500 milionów danych. W 

porównaniu z innymi, takimi jak Google i Microsoft, zarząd Yahoo podobno wolno inwestował w środki 

bezpieczeństwa. 

OSZUSTWO / KRADZIEŻ KARTY KREDYTOWEJ 

Kradzież danych kart kredytowych to jedno z najbardziej przerażających zdarzeń w Internecie. Obawa 

przed kradzieżą informacji o karcie kredytowej w wielu przypadkach uniemożliwia użytkownikom 

dokonywanie zakupów online. Co ciekawe, ten strach wydaje się w dużej mierze bezpodstawny. 

Przypadki kradzieży danych kart kredytowych są w rzeczywistości znacznie niższe niż sądzą 

użytkownicy, około 0,8% wszystkich transakcji kartowych online. Sprzedawcy internetowi stosują 

różne techniki zwalczania oszustw związanych z kartami kredytowymi, w tym narzędzia do 

automatycznego wykrywania oszustw, ręczne przeglądanie zamówień, odrzucanie podejrzanych 

zamówień oraz wymaganie dodatkowych poziomów zabezpieczeń, takich jak adres e-mail, kod 

pocztowy i kody bezpieczeństwa CCV. Ponadto prawo federalne ogranicza odpowiedzialność osób 

fizycznych do 50 USD za skradzioną kartę kredytową. W przypadku kwot powyżej 50 USD wystawca 

karty kredytowej zazwyczaj płaci kwotę, chociaż w niektórych przypadkach sprzedawca może zostać 

pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie zweryfikuje konta lub nie przejrzy opublikowanych list 

nieważnych kart. Banki rekompensują koszty oszustw związanych z kartami kredytowymi, naliczając 

wyższe stopy procentowe od niespłaconych sald, a także przez akceptantów, którzy podnoszą ceny, 

aby pokryć straty. W 2016 roku system kart kredytowych w USA znajduje się w trakcie przechodzenia 

na karty kredytowe EMV, znane również jako karty inteligentne lub karty chipowe. Karty kredytowe 

EMV, które są już szeroko stosowane w Europie, mają chip komputerowy zamiast paska 

magnetycznego, który mogą być łatwo skopiowane przez hakerów i sprzedawane jako dane zrzutu 

(patrz Tabela 5.2). Chociaż technologia EMV nie może zapobiec występowaniu naruszeń danych, 

istnieje nadzieja, że utrudni ona przestępcom czerpanie korzyści z masowej kradzieży numerów kart 

kredytowych, które mogłyby zostać wykorzystane w handlu. W przeszłości najczęstszą przyczyną 

oszustw związanych z kartami kredytowymi była zagubiona lub skradziona karta, z której korzystał ktoś 

inny, a następnie kradzież numerów klientów i tożsamości (przestępcy ubiegający się o karty 

kredytowe przy użyciu fałszywych tożsamości). Częstą przyczyną kradzieży kart i informacji o kartach 

jest systematyczne włamywanie się i grabież serwera korporacyjnego, na którym przechowywane są 

informacje o milionach zakupów kart kredytowych. Na przykład w 2010 roku Albert Gonzalez został 

skazany na 20 lat więzienia za zorganizowanie jednej z największych kradzieży numerów kart 

kredytowych w historii Ameryki. Wraz z kilkoma rosyjskimi współspiskowcami Gonzalez włamał się do 

centralnych systemów komputerowych TJX, BJ's, Barnes & Noble i innych firm, kradnąc ponad 160 

milionów numerów kart i kosztując te firmy ponad 200 milionów dolarów strat . W przypadku 

zamówień międzynarodowych ryzyko oszustwa jest znacznie wyższe, a straty związane z oszustwami 

są dwukrotnie większe niż w przypadku zamówień krajowych. Jeśli klient międzynarodowy składa 

zamówienie, a następnie kwestionuje je, sprzedawcy internetowi często nie mają możliwości 

sprawdzenia, czy paczka została faktycznie dostarczona i czy posiadaczem karty kredytowej jest osoba, 

która złożyła zamówienie. W rezultacie większość sprzedawców internetowych nie będzie przetwarzać 

zamówień międzynarodowych. Głównym problemem związanym z bezpieczeństwem w handlu 

elektronicznym jest trudność w ustaleniu tożsamości klienta. Obecnie nie ma technologii, która 

mogłaby zidentyfikować osobę z absolutną pewnością. Na przykład zgubiona lub skradziona karta EMV 

może być używana do momentu anulowania karty, podobnie jak karta z paskiem magnetycznym. 

Dopóki tożsamość klienta nie zostanie zagwarantowana, firmy internetowe są bardziej narażone na 

straty niż tradycyjne firmy offline. Rząd federalny podjął próbę rozwiązania tego problemu poprzez 



ustawę o podpisach elektronicznych w handlu światowym i krajowym (ustawa o „podpisie 

elektronicznym”), która nadaje podpisom cyfrowym takie same uprawnienia, jak podpisy odręczne w 

handlu. To prawo miało również na celu uczynienie podpisów cyfrowych bardziej powszechnymi i 

łatwiejszymi w użyciu. Chociaż stosowanie podpisów elektronicznych jest nadal rzadkością na arenie 

handlu elektronicznego B2C w handlu detalicznym, wiele firm zaczyna wdrażać rozwiązania podpisu 

elektronicznego, szczególnie w przypadku kontraktów B2B, usług finansowych, ubezpieczeń, opieki 

zdrowotnej oraz usług rządowych i profesjonalnych. 

DocuSign, Adobe eSign, RightSignature i Silanis eSignLive to obecnie jedne z najczęściej stosowanych 

rozwiązań w zakresie podpisu elektronicznego. Korzystają z różnych technik, takich jak zdalna 

identyfikacja użytkownika za pomocą baz danych stron trzecich lub weryfikacja danych osobowych, 

takich jak zdjęcie prawa jazdy; wieloskładnikowe metody uwierzytelniania użytkowników 

(identyfikator użytkownika i hasło, weryfikacja adresu e-mail, tajne pytanie i odpowiedź); oraz 

szyfrowanie klucza publicznego / prywatnego w celu stworzenia podpisu cyfrowego i wbudowanej 

ścieżki audytu, którą można wykorzystać do weryfikacji integralności podpisu elektronicznego (Silanis 

Technology, 2014). Wykorzystanie identyfikacji odcisków palców jest również jednym ze sposobów 

pozytywnej identyfikacji, ale baza danych informacji o odciskach może zostać zhakowana. Zaczynają 

być również wdrażane rozwiązania mobilnego podpisu elektronicznego. 

oszustwo tożsamości: obejmuje nieuprawnione użycie danych osobowych innej osoby w celu 

uzyskania nielegalnych korzyści finansowych. 

OSZUSTWO TOŻSAMOŚCI 

Oszustwa tożsamości obejmują nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych innej osoby, takich 

jak numer ubezpieczenia społecznego, prawo jazdy i / lub numery kart kredytowych, a także nazwy 

użytkowników i hasła, w celu uzyskania nielegalnych korzyści finansowych. Przestępcy mogą 

wykorzystywać te dane do uzyskiwania pożyczek, zakupu towarów lub innych usług, takich jak telefon 

komórkowy lub inne usługi komunalne. Cyberprzestępcy wykorzystują wiele opisanych wcześniej 

technik, takich jak oprogramowanie szpiegowskie, wyłudzanie informacji, naruszenie danych i kradzież 

kart kredytowych, w celu fałszowania tożsamości. W szczególności naruszenia danych często prowadzą 

do fałszowania tożsamości. Oszustwa tożsamości to poważny problem w Stanach Zjednoczonych. 

Według Javelin Strategy & Research w 2015 roku 13 milionów konsumentów w USA padło ofiarą 

oszustwa tożsamości. Łączne straty w dolarach w wyniku oszustwa tożsamości wyniosły około 15 

miliardów dolarów (Javelin Research & Strategy, 2016). 

spoofing: obejmuje próbę ukrycia prawdziwej tożsamości za pomocą czyjegoś adresu e-mail lub adresu 

IP 

pharming: automatyczne przekierowanie łącza internetowego na adres inny niż zamierzony, z witryną 

podszywającą się pod miejsce docelowe 

witryny spamowe (śmieciowe): nazywane również farmami linków; obiecać zaoferować produkty lub 

usługi, ale w rzeczywistości są to tylko zbiory reklam. 

STRONY INTERNETOWE SPOOFINGOWE, FARMINGOWE I SPAMOWE (ŚMIECI) 

Podszywanie się obejmuje próbę ukrycia prawdziwej tożsamości przy użyciu cudzego adresu e-mail lub 

adresu IP. Na przykład sfałszowana wiadomość e-mail będzie zawierała sfałszowany adres e-mail 

nadawcy, którego celem jest wprowadzenie w błąd odbiorcy co do tego, kto wysłał wiadomość e-mail. 

Spoofing IP polega na tworzeniu pakietów TCP / IP, które używają źródłowego adresu IP innej osoby, 

co oznacza, że pakiety pochodzą z zaufanego hosta. Większość obecnych routerów i zapór ogniowych 



zapewnia ochronę przed fałszowaniem adresów IP. Fałszowanie strony internetowej czasami wiąże się 

z pharmingiem, automatycznym przekierowaniem łącza internetowego na adres inny niż zamierzony, 

z witryną podszywającą się pod zamierzone miejsce docelowe. Zaprojektowane linki będą prowadzić 

do jednej witryny, można zresetować, aby skierować użytkowników do zupełnie niepowiązanej witryny 

- takiej, która jest korzystna dla hakera. Chociaż spoofing i pharming nie uszkadzają bezpośrednio 

plików ani serwerów sieciowych, zagrażają integralności witryny. Na przykład, jeśli hakerzy 

przekierowują klientów do fałszywej witryny internetowej, która wygląda prawie dokładnie tak, jak 

prawdziwa witryna, mogą następnie zbierać i przetwarzać zamówienia, skutecznie kradnąc biznes z 

prawdziwej witryny. Lub, jeśli zamiarem jest raczej zakłócanie niż kradzież, hakerzy mogą zmieniać 

zamówienia - zawyżając je lub zmieniając zamówione produkty - a następnie wysyłać je do właściwej 

witryny w celu przetworzenia i dostawy. Klienci są niezadowoleni z niewłaściwej wysyłki zamówienia, 

a firma może mieć ogromne wahania zapasów, które mają wpływ na jej działalność. Oprócz zagrożenia 

integralności, fałszowanie zagraża także autentyczności, utrudniając rozpoznanie prawdziwego 

nadawcy wiadomości. Sprytni hakerzy mogą sprawić, że odróżnienie prawdziwej od fałszywej 

tożsamości lub adresu internetowego jest prawie niemożliwe. Witryny spamowe (śmieciowe) (czasami 

nazywane również farmami linków) są nieco inne. Są to witryny, które obiecują oferować jakiś produkt 

lub usługę, ale w rzeczywistości stanowią zbiór reklam innych witryn, z których niektóre zawierają 

złośliwy kod. Na przykład możesz wyszukać hasło „[nazwa miasta] pogoda”, a następnie kliknąć łącze 

obiecujące lokalną pogodę, a następnie odkryć, że witryna wyświetla tylko reklamy produktów 

związanych z pogodą lub innych witryn internetowych. Witryny ze spamem lub spamem zwykle 

pojawiają się w wynikach wyszukiwania i nie zawierają wiadomości e-mail. Witryny te maskują swoją 

tożsamość za pomocą nazw domen podobnych do nazw legalnych firm i przekierowują ruch do 

znanych domen przekierowujących spamerów, takich jak topsearch10.com 

sniffer: rodzaj programu podsłuchującego, który monitoruje informacje przesyłane przez sieć. 

atak typu man-in-the-middle (MitM): atak, w którym napastnik jest w stanie przechwycić komunikację 

między dwiema stronami, które uważają, że komunikują się bezpośrednio ze sobą, podczas gdy w 

rzeczywistości to atakujący kontroluje komunikację. 

SNIFFOWANIE I ATAKI W ŚRODKU 

Sniffer to rodzaj programu podsłuchującego, który monitoruje informacje przesyłane przez sieć. 

Sniffery używane zgodnie z prawem mogą pomóc zidentyfikować potencjalne problemy z siecią, ale 

gdy są wykorzystywane do celów przestępczych, mogą być szkodliwe i bardzo trudne do wykrycia. 

Sniffery umożliwiają hakerom wykradanie zastrzeżonych informacji z dowolnego miejsca w sieci, w tym 

haseł, wiadomości e-mail, plików firmowych i poufnych raportów. Na przykład w 2013 r. Pięciu 

hakerów zostało oskarżonych w ramach innego ogólnoświatowego programu hakerskiego 

wymierzonego w sieci korporacyjne sieci handlowych, takich jak 7-Eleven i francuski detalista 

Carrefour SA, wykorzystując programy szpiegowskie do kradzieży ponad 160 milionów numerów kart 

kredytowych (Voreacos, 2013). Podsłuchy e-mailowe są odmianą zagrożenia związanego z 

podsłuchiwaniem. Podsłuch e-mailowy to metoda rejestrowania lub rejestrowania ruchu poczty 

elektronicznej generalnie na poziomie serwera poczty od dowolnej osoby. Podsłuchy e-mailowe są 

wykorzystywane przez pracodawców do śledzenia wiadomości pracowników oraz przez agencje 

rządowe do monitorowania osób lub grup. Podsłuchy poczty e-mail można zainstalować na serwerach 

i komputerach klienckich. Ustawa USA PATRIOT Act zezwala FBI na zmuszenie dostawców usług 

internetowych do zainstalowania czarnej skrzynki na ich serwerach pocztowych, która może przejąć e-

mail pojedynczej osoby lub grupy osób do późniejszej analizy. W przypadku obywateli amerykańskich 

komunikujących się z innymi obywatelami agent FBI lub prawnik rządowy musi jedynie poświadczyć 

przed sędzią tajnego 11-osobowego Sądu Nadzoru Wywiadu Zagranicznego Stanów Zjednoczonych 



(FISC), że poszukiwane informacje są istotne dla toczącego się dochodzenia karnego. pozwolenie na 

instalację programu. Sędziowie nie mają żadnego uznania. Muszą zatwierdzać podsłuchy oparte na 

bezpodstawnych twierdzeniach agentów rządowych. W przypadku podejrzenia działalności 

terrorystycznej organy ścigania nie muszą informować sądu przed zainstalowaniem podsłuchu 

telegraficznego lub e-mailowego. Nowelizacja z 2007 r. Do ustawy o nadzorze nad wywiadem 

zagranicznym z 1978 r., Znanej jako FISA, nadała Narodowej Agencji Bezpieczeństwa nowe 

uprawnienia do monitorowania międzynarodowej poczty e-mail i komunikacji telefonicznej, gdy jedna 

osoba przebywa w Stanach Zjednoczonych. Stany, i gdzie celem takiego przechwytywania jest zebranie 

zagranicznych danych wywiadowczych (Foreign Intelligence Surveillance Act z 1978 r .; Protect America 

Act z 2007 r.). Ustawa FISA Amendments Reauthorization Act z 2012 r. Przedłuża przepisy FISA o 

kolejne pięć lat, do 2017 r. Program XKeyscore NSA, ujawniony przez Edwarda Snowdena, jest formą 

„podsłuchu”, który umożliwia analitykom NSA przeszukiwanie rozległych baz danych zawierających nie 

tylko e- poczta, ale czaty internetowe i historie przeglądania milionów osób (testamenty, 2013). 

Ustawa o pomocy komunikacyjnej dla organów ścigania (CALEA) wymaga, aby wszyscy operatorzy 

komunikacyjni (w tym dostawcy usług internetowych) zapewniali organom ścigania niemal 

natychmiastowy dostęp do ruchu wiadomości. Wiele usług internetowych (takich jak Facebook i 

LinkedIn), które technicznie mają wbudowane usługi ISP, nie jest objętych CALEA. Można tylko założyć, 

że operatorzy poczty e-mail niebędący dostawcami usług internetowych współpracują z organami 

ścigania. W przeciwieństwie do przeszłości, kiedy podsłuchy wymagały wielu godzin, aby fizycznie 

podłączyć się do linii telefonicznych, w dzisiejszych cyfrowych systemach telefonicznych podsłuchy są 

wykonywane w ciągu kilku minut przez dużych operatorów na ich koszt. Atak typu man-in-the-middle 

(MitM) również obejmuje podsłuchiwanie, ale jest bardziej aktywny niż atak węszący, który zazwyczaj 

obejmuje pasywne monitorowanie. W ataku MitM napastnik jest w stanie przechwycić komunikację 

między dwiema stronami, które uważają, że komunikują się bezpośrednio ze sobą, podczas gdy w 

rzeczywistości to atakujący kontroluje komunikację. Pozwala to atakującemu na zmianę treści 

komunikacji. 

Atak Denial of Service (DoS): zalewanie strony internetowej bezużytecznym ruchem w celu zalania i 

przeciążenia sieci 

Atak typu Distributed Denial of Service (DDoS): użycie wielu komputerów do ataku na sieć docelową 

z wielu punktów uruchamiania 

ATAKI ODMOWY USŁUGI (DOS) I ROZPROSZONE ATAKI ODMOWY (DDOS) 

Podczas ataku typu Denial of Service (DoS) hakerzy zalewają witrynę bezużytecznymi pingami lub 

żądaniami stron, które zalewają i przeciążają serwery internetowe witryny. Coraz częściej ataki DoS 

obejmują wykorzystanie sieci botów i tak zwanych „ataków rozproszonych” zbudowanych z tysięcy 

zainfekowanych komputerów klienckich. Ataki DoS zazwyczaj powodują zamknięcie strony 

internetowej, uniemożliwiając użytkownikom dostęp do niej. W przypadku ruchliwych witryn e-

commerce ataki te są kosztowne; gdy witryna jest zamknięta, klienci nie mogą dokonywać zakupów. 

Im dłużej witryna jest zamykana, tym większe szkody wyrządza jej reputacja. Chociaż takie ataki nie 

niszczą informacji ani nie uzyskują dostępu do zastrzeżonych obszarów serwera, mogą zniszczyć biznes 

online firmy. Często atakom DoS towarzyszą próby szantażowania właścicieli witryn, aby zapłacili 

hakerom dziesiątki lub setki tysięcy dolarów w zamian za powstrzymanie ataku DoS. Atak typu 

Distributed Denial of Service (DDoS) wykorzystuje setki, a nawet tysiące komputerów do ataku na sieć 

docelową z wielu punktów uruchamiania. Ataki DoS i DDoS stanowią zagrożenie dla działania systemu, 

ponieważ mogą go zamknąć na czas nieokreślony. Główne witryny internetowe doświadczyły takich 

ataków, uświadamiając firmom ich podatność i potrzebę ciągłego wprowadzania nowych środków, aby 

zapobiec przyszłym atakom. Według Akamai liczba ataków DDoS w drugim kwartale 2016 r. Wzrosła o 



około 130% w porównaniu z tym samym okresem w 2015 r. Coraz częściej stosowana nowa technika 

atakuje niezabezpieczone routery i inne urządzenia domowe, takie jak kamery internetowe 

korzystające z UPnP (Universal Plug and Play) w celu wzmocnienia ataków (Akamai, 2016a). Wraz z 

rozwojem Internetu rzeczy (IoT) miliardy urządzeń połączonych z Internetem, od lodówek po kamery 

monitorujące, mogą być wykorzystywane do uruchamiania żądań usług na serwerach. W październiku 

2016 r. Przeprowadzony został atak DDoS na dużą skalę przy użyciu takich urządzeń internetowych na 

firmę Dyn zajmującą się rozwiązywaniem domen internetowych. Dotyczyło to Twittera, Amazon, 

Netflix, Airbnb, New York Timesa i wielu innych witryn w całym kraju. Hakerzy byli w stanie odgadnąć 

hasła administratora typowe urządzenia (często ustawione na domyślne ustawienia fabryczne, takie 

jak admin lub 12345), a następnie wstaw instrukcje, aby przeprowadzić atak na serwery Dyn (Sanger i 

Perlroth, 2016). Ataki DDoS są zwykle izolowane do jednej firmy, ale w ataku Dyn zaatakowana firma 

była jedną z centrali dla dużej części Internetu w Stanach Zjednoczonych. Inną miarą 

rozpowszechnienia ataków DDoS, w badaniu Arbor Networks przeprowadzonym wśród 354 

dostawców usług internetowych i operatorów sieci na całym świecie, respondenci zauważyli, że ataki 

DDoS na klientów stanowiły największe zagrożenie operacyjne, a ponad 50% respondentów 

doświadczyło ataków DDoS podczas okres badania. Firma Arbor Networks poinformowała również, że 

rozmiar zgłoszonych ataków DDoS pod względem wykorzystywanej przepustowości nadal wzrastał w 

2015 r., A osoby atakujące wykorzystywały techniki odbicia / wzmocnienia do tworzenia ataków 

sięgających 500 Gb / s (Arbor Networks, 2016). Innym trendem jest ochrona przed dymem DDoS, w 

ramach której atakujący wykorzystują DDoS jako odwrócenie uwagi, jednocześnie wstawiając złośliwe 

oprogramowanie lub wirusy lub kradnąc dane. Badanie przeprowadzone przez firmę Neustar z 2016 r. 

Wśród 760 specjalistów ds. Bezpieczeństwa i IT w firmach w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim 

Wschodzie i w Afryce wykazało, że 45% zgłosiło, że w wyniku ataku DDoS został zainstalowany wirus 

lub złośliwe oprogramowanie, a 57% również doświadczył kradzieży danych lub funduszy (Neustar, 

2016). Nic dziwnego, że teraz, gdy mobilne połączenia danych stały się szybsze i bardziej stabilne, 

hakerzy zaczynają wykorzystywać urządzenia mobilne do ataków DDoS opartych na urządzeniach 

mobilnych. Niedawny atak pochodzący z Chin wykorzystywał złośliwe reklamy ładowane do aplikacji 

mobilnych i przeglądarek mobilnych jako mechanizm ataku (Majkowski, 2015). Wydaje się również, że 

Chiny stały za kolejnym poważnym atakiem DDoS w 2015 r. Na platformę deweloperską GitHub, 

którego celem były w szczególności dwa chińskie projekty antycensorskie hostowane na platformie. 

Badacze twierdzą, że atak był przykładem nowego narzędzia, które nazwali Wielkim Działem. Chociaż 

pierwotnie uważano, że jest częścią chińskiego systemu cenzury Great Firewall, dalsze dochodzenie 

ujawniło, że Wielka Armata jest odrębnym, odrębnym systemem ofensywnym, który jest 

współlokowany z WielkimFirewallem. The Great Cannon umożliwia hakerom przechwytywanie ruchu 

na poszczególne adresy IP i wykorzystuje atak typu man-in-the-middle w celu zastąpienia 

niezaszyfrowanej treści między serwerem internetowym a użytkownikiem złośliwym JavaScriptem, 

który ładowałby dwie strony projektu GitHub co dwie sekundy 

ATAKI WEWNĘTRZNE 

Zwykle myślimy o zagrożeniach dla firmy jako o zagrożeniach spoza organizacji. W rzeczywistości 

największe zagrożenia finansowe dla instytucji biznesowych pochodzą nie z rabunków, ale z defraudacji 

dokonywanych przez osoby z wewnątrz. Pracownicy banków kradną znacznie więcej pieniędzy niż 

złodzieje. To samo dotyczy witryn e-commerce. Niektóre z największych zakłóceń w świadczeniu usług, 

niszczenie witryn i przekierowywanie danych kredytowych klientów i danych osobowych pochodzą od 

osób z wewnątrz - niegdyś zaufanych pracowników. Pracownicy mają dostęp do uprzywilejowanych 

informacji, aw przypadku niedbałych wewnętrznych procedur bezpieczeństwa często są w stanie 

poruszać się po systemach organizacji bez pozostawiania śladów. Badania przeprowadzone na 

Carnegie Mellon University dokumentują znaczące szkody wyrządzone przez znawców zarówno 



organizacjom prywatnym, jak i publicznym (Software Engineering Institute, 2012). Wyniki ankiety 

wskazują również, że osoby z wewnątrz są częściej źródłem cyberataków niż osoby z zewnątrz i 

powodują więcej szkód w organizacji niż ataki zewnętrzne (PWC, 2015). W niektórych przypadkach 

insider może nie mieć zamiarów przestępczych, ale nieumyślnie ujawnia dane, które mogą być 

następnie wykorzystane przez innych. Na przykład badanie przeprowadzone przez Ponemon Institute 

wykazało, że niedbały wtajemniczony jest główną przyczyną naruszeń danych. W innym badaniu 

opartym na analizie zachowania 10 milionów użytkowników w 2015 r. Oszacowano, że 1% 

pracowników jest odpowiedzialnych za 75% zagrożeń bezpieczeństwa przedsiębiorstwa związanych z 

chmurą poprzez ponowne używanie lub wysyłanie haseł w postaci zwykłego tekstu, bezkrytyczne 

udostępnianie plików, używanie ryzykownych aplikacje lub przypadkowo pobierając złośliwe 

oprogramowanie lub klikając łącza służące do wyłudzania informacji 

Atak z iniekcją SQL: wykorzystuje źle zakodowane oprogramowanie aplikacji internetowej, które nie 

sprawdza poprawności ani nie filtruje danych wprowadzonych przez użytkownika na stronie 

internetowej 

luka dnia zerowego: luka w zabezpieczeniach oprogramowania, która nie została wcześniej zgłoszona 

i dla której nie ma jeszcze poprawki 

Heartbleed bug: luka w systemie szyfrowania OpenSSL, która umożliwiła hakerom odszyfrowanie sesji 

SSL i wykrycie nazw użytkowników, haseł i innych danych użytkowników 

ŹLE ZAPROJEKTOWANE OPROGRAMOWANIE 

Wiele zagrożeń bezpieczeństwa poluje na źle zaprojektowane oprogramowanie, czasami w systemie 

operacyjnym, a czasami w oprogramowaniu aplikacyjnym, w tym przeglądarkach. Wzrost złożoności i 

rozmiaru programów, w połączeniu z wymaganiami terminowego dostarczania na rynki, przyczynił się 

do wzrostu liczby luk w oprogramowaniu lub luk w zabezpieczeniach, które mogą wykorzystać hakerzy. 

Na przykład ataki typu SQL injection wykorzystują luki w słabo zakodowanych aplikacjach 

internetowych, które nie sprawdzają poprawnie lub nie filtrują danych wprowadzonych przez 

użytkownika na stronie internetowej w celu wprowadzenia złośliwego kodu programu do systemów i 

sieci firmy. Osoba atakująca może wykorzystać ten błąd sprawdzania poprawności danych 

wejściowych, aby wysłać fałszywe zapytanie SQL do bazowej bazy danych w celu uzyskania dostępu do 

bazy danych, umieszczenia złośliwego kodu lub uzyskania dostępu do innych systemów w sieci. Duże 

aplikacje internetowe mają setki miejsc do wprowadzania danych użytkownika, z których każde 

stwarza okazję do ataku typu SQL injection. Uważa się, że wiele aplikacji internetowych ma luki w 

zabezpieczeniach umożliwiających wstrzyknięcie kodu SQL, a hakerzy mają do dyspozycji narzędzia do 

sprawdzania aplikacji internetowych pod kątem tych luk. Każdego roku firmy zajmujące się 

bezpieczeństwem identyfikują tysiące luk w zabezpieczeniach oprogramowania przeglądarek 

internetowych, komputerów PC, Macintosh i Linux, a także urządzeń mobilnych ,systemy i aplikacje. 

Według firmy Microsoft ujawnienia luk w zabezpieczeniach w branży oprogramowania w drugiej 

połowie 2015 r. Wzrosły o 9% w porównaniu z tym samym okresem w 2014 r. Zidentyfikowano ponad 

3300 luk (Microsoft, 2016). W szczególności luki w zabezpieczeniach przeglądarek są popularnym 

celem, podobnie jak wtyczki do przeglądarek, takie jak Adobe Reader. Luka typu zero-day to taka, która 

nie została wcześniej zgłoszona i dla której nie istnieje jeszcze łatka. W 2015 roku zgłoszono 54 luki w 

zabezpieczeniach typu zero-day, w porównaniu z 24 w 2014 (Symantec, 2016). Sam projekt komputera 

osobistego zawiera wiele otwartych portów komunikacyjnych, które mogą być używane, a nawet są 

przeznaczone do używania, przez komputery zewnętrzne do wysyłania i odbierania wiadomości. 

Często atakowane porty obejmują port TCP 445 (Microsoft-DS), port 80 (WWW / HTTP) i 443 (SSL / 

HTTPS). Ze względu na złożoność i cele projektowe wszystkie systemy operacyjne i aplikacje, w tym 



Linux i Macintosh, mają luki w zabezpieczeniach. W 2014 roku odkryto lukę w systemie szyfrowania 

OpenSSL, używanym przez miliony witryn internetowych, zwaną błędem Heartbleed (dalsze 

omówienie SSL znajduje się w sekcji 5.3). Luka ta umożliwiła hakerom odszyfrowanie sesji SSL i 

wykrycie nazw użytkowników, haseł i innych danych użytkowników za pomocą protokołu OpenSSL w 

połączeniu z protokołem komunikacyjnym zwanym pulsem RFC6520, który pomaga zdalnemu 

użytkownikowi pozostać w kontakcie po połączeniu się z serwerem witryny internetowej. W trakcie 

tego procesu może wyciec niewielka część zawartości pamięci serwera (stąd nazwa zawrotna), 

potencjalnie wystarczająco duża, aby pomieścić hasło lub klucz szyfrujący, który pozwoliłby hakerowi 

na dalsze wykorzystanie serwera. Błąd Heartbleed wpłynął również na ponad 1300 aplikacji na 

Androida. Później w 2014 roku ujawniono kolejną lukę znaną jako ShellShock lub BashBug, która 

dotyczyła większości wersji Linuksa i Uniksa, a także Mac OS X. Osoby atakujące z włączoną funkcją 

ShellShock mogą używać CGI (patrz Rozdział 4) do dodawania złośliwych poleceń (Symantec, 2015). W 

2015 roku badacze ogłosili, że odkryli nową lukę w zabezpieczeniach SSL / TLS, którą nazwali FREAK 

(Factoring Attack on RSA-Export Keys), która umożliwia ataki typu man-in-the-middle, które 

umożliwiają przechwycenie i odszyfrowanie zaszyfrowanej komunikacji między klientami a serwery, 

które umożliwiłyby następnie atakującym kradzież haseł i innych danych osobowych. Podobno ponad 

60% zaszyfrowanych witryn internetowych było narażonych na ataki za pośrednictwem tej luki w 

zabezpieczeniach, w tym witryny Białego Domu, FBI i Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (Hackett, 

2015; Vaughan-Nichols, 2015). Niedawne badanie wykazało, że ponad 1200 witryn internetowych 

największych firm nie rozwiązało całkowicie problemu. 

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest i Tumblr, zapewniają hakerom 

bogate i satysfakcjonujące środowisko. W sieciach społecznościowych można znaleźć wirusy, przejęcia 

witryn, oszustwa tożsamości, aplikacje zawierające złośliwe oprogramowanie, przechwytywanie 

kliknięć, wyłudzanie informacji i spam. Według firmy Symantec najczęstszym rodzajem oszustwa w 

serwisach społecznościowych w 2015 r. Były oszustwa polegające na ręcznym udostępnianiu, w 

ramach których ofiary nieświadomie udostępniały filmy, historie i zdjęcia zawierające łącza do 

złośliwych witryn. Fałszywe oferty zapraszające ofiary do przyłączenia się do fałszywego wydarzenia 

lub grupy z zachętami, takimi jak bezpłatne karty podarunkowe, i które wymagają od użytkownika 

udostępnienia swoich informacji napastnikowi, to kolejna powszechna technika. 

Inne techniki obejmują fałszywe przyciski Like, które po kliknięciu instalują złośliwe oprogramowanie i 

publikują aktualizacje w kanale aktualności użytkownika, dalej rozprzestrzeniając atak, oraz fałszywe 

aplikacje (Symantec, 2016). Zakradając się do naszych znajomych, hakerzy mogą udawać znajomych i 

oszukiwać użytkowników w oszustwach. Firmy sieci społecznościowych były do tej pory stosunkowo 

kiepskimi policjantami, ponieważ nie udało im się agresywnie odfiltrować kont, które odsyłają 

odwiedzających do witryn zawierających złośliwe oprogramowanie (w przeciwieństwie do Google, 

które prowadzi listę znanych witryn ze złośliwym oprogramowaniem i patroluje wyniki wyszukiwania 

w poszukiwaniu linków do witryn zawierających złośliwe oprogramowanie). Sieci społecznościowe są 

otwarte: każdy może założyć stronę osobistą, nawet przestępcy. Większość ataków to ataki 

socjotechniczne, które zachęcają odwiedzających do klikania linków, które brzmią rozsądnie. Aplikacje 

społecznościowe pobrane z sieci społecznościowej lub zagranicznej witryny nie mają certyfikatu sieci 

społecznościowej jako wolne od złośliwego oprogramowania. To jest „uwaga na klikacze”. 

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA PLATFORM MOBILNYCH 

Eksplozja urządzeń mobilnych rozszerzyła możliwości hakerów. Użytkownicy mobilni wypełniają swoje 

urządzenia informacjami osobistymi i finansowymi i używają ich do przeprowadzania coraz większej 



liczby transakcji, od zakupów detalicznych po bankowość mobilną, co czyni ich doskonałymi celami dla 

hakerów. Ogólnie rzecz biorąc, urządzenia mobilne są narażone na takie same zagrożenia jak wszystkie 

urządzenia internetowe, a także na nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem sieci 

bezprzewodowej. Na przykład publiczne sieci Wi-Fi, które nie są zabezpieczone, są bardzo podatne na 

włamania. Podczas gdy większość użytkowników komputerów osobistych zdaje sobie sprawę, że ich 

komputery i strony internetowe mogą zostać zhakowane i zawierać złośliwe oprogramowanie, 

większość użytkowników telefonów komórkowych uważa, że ich telefon komórkowy jest tak samo 

bezpieczny jak tradycyjny telefon stacjonarny. Podobnie jak w przypadku członków sieci 

społecznościowych, użytkownicy mobilni są skłonni myśleć, że znajdują się we wspólnym, godnym 

zaufania środowisku. Złośliwe oprogramowanie dla telefonów komórkowych (czasami określane jako 

złośliwe aplikacje mobilne (MMA) lub nieuczciwe aplikacje mobilne) zostało opracowane już w 2004 r. 

Wraz z Cabir, robakiem Bluetooth wpływającym na systemy operacyjne Symbian (telefony Nokia) i 

powodującym ciągłe wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth -aktywne urządzenia, szybko 

rozładowujące baterię. Robak iKee.B, po raz pierwszy odkryty w 2009 roku, zaledwie dwa lata po 

wprowadzeniu iPhone'a, zainfekował iPhone'y z jailbreakiem, zamieniając je w urządzenia 

kontrolowane przez botnet. IPhone w Europie może zostać zhakowany przez iPhone'a w Stanach 

Zjednoczonych, a wszystkie jego prywatne dane zostaną przesłane na serwer w Polsce. IKee.B ustaliła 

wykonalność botnetów telefonii komórkowej. W 2015 roku firma Symantec przeanalizowała 10 

milionów aplikacji i odkryła, że 3 miliony to złośliwe oprogramowanie. Firma Symantec oczekuje, że 

wzrost mobilnego szkodliwego oprogramowania będzie kontynuowany w 2016 r. I będzie bardziej 

agresywny w atakowaniu mobilnych płatności i aplikacji bankowości mobilnej. Większość mobilnego 

szkodliwego oprogramowania nadal atakuje platformę Android. Na przykład firma Symantec wykryła 

już złośliwe oprogramowanie dla systemu Android, które może przechwytywać wiadomości tekstowe 

z kodami uwierzytelniającymi banku i przekazywać je atakującym, a także fałszywe wersje  legalnych 

aplikacji bankowości mobilnej. Jednak platforma Apple iPhone również staje się coraz bardziej celem 

ataków, a w 2015 roku chińscy hakerzy zainfekowali Xcode, zintegrowany zestaw narzędzi 

programistycznych Apple do tworzenia aplikacji na iOS, w wyniku czego niczego nie podejrzewający 

chińscy programiści iOS nieświadomie stworzyli tysiące aplikacji za pomocą złośliwy kod (Keizer, 2015). 

Niebezpieczne są nie tylko nieuczciwe aplikacje, ale także popularne legalne aplikacje, które po prostu 

mają niewielką ochronę przed hakerami. Na przykład w 2014 r. Badacze bezpieczeństwa ujawnili, że 

aplikacja mobilna Starbucks, najczęściej używana aplikacja do płatności mobilnych w Stanach 

Zjednoczonych, przechowuje nazwy użytkowników, adresy e-mail i hasła w postaci zwykłego tekstu w 

taki sposób, że każdy, kto ma do nich dostęp telefon mógł zobaczyć hasła i nazwy użytkowników po 

podłączeniu telefonu do komputera. Według naukowców Starbucks popełnił błąd, kładąc nacisk na 

wygodę i łatwość użytkowania w projektowaniu aplikacji nad względami bezpieczeństwa (Schuman, 

2014). Ataki Vishing są wymierzone w łatwowiernych użytkowników telefonów komórkowych za 

pomocą komunikatów słownych, aby zadzwonić pod określony numer i, na przykład, przekazać 

pieniądze głodującym dzieciom na Haiti. Ataki smishingowe wykorzystują SMS-y / wiadomości 

tekstowe. Zaatakowane wiadomości tekstowe mogą zawierać adresy e-mail i witryn internetowych, 

które mogą prowadzić niewinnego użytkownika do witryny zawierającej złośliwe oprogramowanie. 

Pojawiły się przestępcze usługi fałszowania SMS-ów, które ukrywają prawdziwy numer telefonu 

cyberprzestępcy, zastępując go fałszywą nazwą alfanumeryczną. Podszywanie się pod SMS-y może być 

również wykorzystywane przez cyberprzestępców do zwabienia użytkowników mobilnych na złośliwą 

witrynę internetową, wysyłając tekst, który wydaje się pochodzić z legalnej organizacji w polu Od i 

sugerując odbiorcy kliknięcie złośliwego hiperłącza URL w celu zaktualizowania konta lub uzyskania 

karta podarunkowa. Niewielka liczba aplikacji pobranych ze sklepów z aplikacjami zawierała również 

złośliwe oprogramowanie. Madware - niewinnie wyglądające aplikacje zawierające oprogramowanie 

typu adware, które uruchamia wyskakujące reklamy i wiadomości tekstowe na urządzeniu mobilnym - 



również staje się coraz większym problemem. Badanie 3 milionów aplikacji w 2015 roku, które 

Symantec sklasyfikował jako grayware (programy, które nie zawierają wirusów i nie są jawnie złośliwe, 

ale które mogą być irytujące lub szkodliwe), wykazało, że 2,3 miliona tych reklam to oprogramowanie 

typu madware (Symantec, 2016). Przeczytaj etui Insight on Technology. Myślisz, że Twój smartfon jest 

bezpieczny? w celu dalszego omówienia niektórych kwestii związanych z bezpieczeństwem 

smartfonów. 

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA W CHMURZE 

Przeniesienie tak wielu usług internetowych do chmury również wiąże się z zagrożeniami dla 

bezpieczeństwa. Z punktu widzenia infrastruktury ataki DDoS zagrażają dostępności usług w chmurze, 

na których polega coraz więcej firm. Na przykład, jak wcześniej zauważono, atak DDoS na Dyn w 2016 

roku spowodował poważne zakłócenia w usługach w chmurze w całych Stanach Zjednoczonych. 

Według firmy Alert Logic, która przeanalizowała 1 miliard zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w 

środowiskach IT ponad 3000 klientów korporacyjnych, liczba ataków na usługi i aplikacje w chmurze 

wzrosła o 45%. Alert Logic wykrył również 36% wzrost podejrzanych działań w środowisku chmury, 

takich jak próby przeskanowania infrastruktury (Alert Logic, 2015). Ochrona danych przechowywanych 

w środowisku chmury publicznej jest również poważnym problemem (Cloud Security Alliance, 2016). 

Na przykład badacze zidentyfikowali kilka sposobów, w jakie można uzyskać dostęp do danych bez 

autoryzacji w Dropbox, który oferuje popularną usługę udostępniania plików w chmurze. W 2014 roku 

opublikowano w sieci zdjęcia aż 100 celebrytów, takich jak Jennifer Lawrence, które podobno zostały 

skradzione z iCloud firmy Apple. Chociaż początkowo sądzono, że włamanie było możliwe dzięki luce 

w interfejsie API Find My iPhone firmy Apple, najwyraźniej wynikało to z ataków phishingowych o 

niższej technologii, które umożliwiły uzyskanie haseł, których można użyć do połączenia z iCloud. 

Podobny włamanie do konta Apple iCloud pisarza Mat Honana przy użyciu taktyk inżynierii społecznej 

w 2012 roku umożliwiło hakerom wyczyszczenie wszystkiego z jego komputera Mac, iPhone'a i iPada, 

które były połączone z usługą w chmurze, a także przejęcie jego kont na Twitterze i Gmailu (Honan, 

2012). Te incydenty uwypuklają związane z nimi ryzyko, ponieważ urządzenia, tożsamości i dane stają 

się coraz bardziej ze sobą połączone w chmurze. Badanie przeprowadzone przez Ponemon Insititute z 

2016 r. Na 3400 dyrektorach IT wykazało, że większość ankietowanych praktyków IT i bezpieczeństwa 

IT uważała, że prawdopodobieństwo naruszenia danych wzrasta z powodu chmury, częściowo z 

powodu faktu, że wiele organizacji nie zbadało wcześniej dokładnie bezpieczeństwa chmury. 

wdrażanie usług w chmurze. Badanie wykazało również, że tylko jedna trzecia wrażliwych danych w 

aplikacjach opartych na chmurze była zaszyfrowana, a połowa zaangażowanych firm nie ma 

proaktywnego podejścia do bezpieczeństwa w chmurze, polegając zamiast tego na dostawcach 

chmury, aby zapewnić bezpieczeństwo. 

INTERNET RZECZY - ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

Jak dowiedziałeś , Internet rzeczy (IoT) polega na wykorzystaniu Internetu do łączenia szerokiej gamy 

czujników, urządzeń i maszyn oraz napędza rozwój wielu inteligentnych urządzeń połączonych, takich 

jak elektronika domowa. (inteligentne telewizory, termostaty, systemy bezpieczeństwa w domu i nie 

tylko), połączone samochody, urządzenia medyczne i sprzęt przemysłowy, który wspiera produkcję, 

energię, transport i inne sektory przemysłu. IoT wiąże się z wieloma problemami związanymi z 

bezpieczeństwem, które są pod pewnymi względami podobne do istniejących problemów z 

bezpieczeństwem, ale są jeszcze trudniejsze, biorąc pod uwagę potrzebę radzenia sobie z szerszą gamą 

urządzeń, działających w mniej kontrolowanym, globalnym środowisku i z rozszerzonym zakresem 

atak. W świecie połączonych rzeczy urządzenia, dane wytwarzane i wykorzystywane przez urządzenia 

oraz systemy i aplikacje obsługiwane przez te urządzenia mogą być potencjalnie atakowane (IBM, 

2015). W tabeli 5.5 przyjrzymy się bliżej niektórym wyjątkowym wyzwaniom związanym z 



bezpieczeństwem, jakie stwarza IoT, zidentyfikowanym przez Internet Society (ISOC), konsorcjum 

korporacji, agencji rządowych i organizacji non-profit, które monitorują polityki i praktyki internetowe 

(Internet Society, 2016, 2015) . Już teraz w popularnej prasie pojawiają się niepokojące doniesienia o 

zhakowanych urządzeniach IoT. Na przykład w lipcu 2015 r. Naukowcy zademonstrowali możliwość 

włamania się do Jeepa Cherokee za pośrednictwem jego systemu rozrywki, wysyłając polecenia do 

deski rozdzielczej, układu kierowniczego, hamulców i układu transmisji ze zdalnego laptopa, który 

obrócił kierownicę, wyłączył hamulce i wyłącz silnik (Greenberg, 2015). Fiat Chrysler Automobiles 

natychmiast wydał zawiadomienie o wycofaniu, aby naprawić lukę w oprogramowaniu, ale jest prawie 

pewne, że takie incydenty będą nadal występować, ponieważ producenci samochodów dodają do 

samochodów coraz więcej bezprzewodowych funkcji „samochodów podłączonych do sieci”. Pojawiły 

się inne doniesienia o włamaniach do bezprzewodowych monitorów dziecięcych, a także urządzeń 

medycznych, takich jak laboratoryjne analizatory gazometryczne, archiwum obrazów radiologicznych 

i systemy komunikacji, pompy infuzyjne leków i szpitalne systemy rentgenowskie (Storm, 2015a, 

2015b). Wspomniany wcześniej atak DDoS 2016 na Dyn polegał częściowo na milionach kamer 

bezpieczeństwa podłączonych do Internetu. 

WYZWANIE: MOŻLIWE IMPLIKACJE 

Wiele urządzeń IoT, takich jak czujniki, ma zostać wdrożonych na znacznie większą skalę niż tradycyjne 

urządzenia połączone z Internetem, tworząc ogromną liczbę wzajemnie połączonych łączy, które 

można wykorzystać. : 

Aby poradzić sobie z tą bezprecedensową skalą, należy opracować istniejące narzędzia, metody i 

strategie. 

Wiele instancji IoT składa się z kolekcji identycznych urządzeń, które mają te same cechy. : Zwiększa 

potencjalny wpływ luki w zabezpieczeniach. 

Przewiduje się, że wiele urządzeń IoT będzie miało znacznie dłuższą żywotność niż typowe urządzenia. 

Urządzenia mogą „przeżyć” producenta, pozostawiając je bez długoterminowego wsparcia, co stwarza 

trwałe luki w zabezpieczeniach. 

Wiele urządzeń IoT jest celowo projektowanych bez możliwości ich aktualizacji lub proces aktualizacji 

jest trudny: zwiększa prawdopodobieństwo, że wrażliwe urządzenia nie mogą lub nie zostaną 

naprawione, pozostawiając je wiecznie bezbronnymii. 

Wiele urządzeń IoT nie zapewnia użytkownikowi wglądu w działanie urządzenia lub generowanych 

danych, ani nie ostrzega użytkownika, gdy pojawia się problem z bezpieczeństwem. : Użytkownicy 

mogą sądzić, że urządzenie IoT działa zgodnie z przeznaczeniem, podczas gdy w rzeczywistości może 

działać w złośliwy sposób. 

Niektóre urządzenia IoT, takie jak czujniki, są dyskretnie osadzone w środowisku, tak że użytkownik 

może nawet nie być świadomy istnienia urządzenia. : Naruszenie bezpieczeństwa może trwać przez 

długi czas, zanim zostanie zauważone. 

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że niewiele można zrobić z atakiem naruszeń bezpieczeństwa 

w Internecie. Przeglądając zagrożenia bezpieczeństwa w poprzedniej sekcji, jest jasne, że zagrożenia 

dla handlu elektronicznego są bardzo realne, powszechne, globalne, potencjalnie niszczycielskie dla 

osób fizycznych, firm i całych narodów, i prawdopodobnie będą narastać wraz ze wzrostem e-

commerce i ciągła ekspansja internetu. Jednak w rzeczywistości duże postępy poczyniły prywatne firmy 



ochroniarskie, użytkownicy korporacyjni i domowi, administratorzy sieci, firmy technologiczne i 

agencje rządowe. Istnieją dwie linie obrony: rozwiązania technologiczne i rozwiązania polityczne. W 

tej sekcji rozważymy niektóre rozwiązania technologiczne, aw następnej przyjrzymy się niektórym 

działającym rozwiązaniom politycznym. Pierwszą linią obrony przed różnorodnymi zagrożeniami dla 

witryny handlu elektronicznego jest zestaw narzędzi, które mogą utrudniać osobom postronnym 

zaatakowanie lub zniszczenie witryny. 

OCHRONA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ 

Ponieważ transakcje e-commerce muszą przepływać przez publiczny Internet, a zatem obejmować 

tysiące routerów i serwerów, przez które przepływają pakiety transakcji, eksperci ds. Bezpieczeństwa 

uważają, że największe zagrożenia dla bezpieczeństwa występują na poziomie komunikacji 

internetowej. To bardzo różni się od sieci prywatnej, w której między dwiema stronami ustanowiona 

jest dedykowana linia komunikacyjna. Dostępnych jest wiele narzędzi do ochrony bezpieczeństwa 

komunikacji internetowej, z których najbardziej podstawowym jest szyfrowanie wiadomości. 

szyfrowanie: proces przekształcania zwykłego tekstu lub danych w zaszyfrowany tekst, którego nie 

może odczytać nikt inny niż nadawca i odbiorca. Celem szyfrowania jest (a) zabezpieczenie 

przechowywanych informacji i (b) zabezpieczenie transmisji informacji 

zaszyfrowany tekst: tekst, który został zaszyfrowany i dlatego nie może być odczytany przez nikogo 

poza nadawcą i odbiorcą 

klucz (szyfr): dowolna metoda przekształcania zwykłego tekstu na tekst zaszyfrowany 

szyfr podstawieniowy; każde wystąpienie danej litery jest systematycznie zastępowane inną literą 

szyfr transpozycyjny: kolejność liter w każdym słowie zmienia się w pewien systematyczny sposób 

SZYFROWANIE 

Szyfrowanie to proces przekształcania zwykłego tekstu lub danych w zaszyfrowany tekst, którego nie 

może odczytać nikt inny niż nadawca i odbiorca. Celem szyfrowania jest (a) zabezpieczenie 

przechowywanych informacji i (b) zabezpieczenie transmisji informacji. Szyfrowanie może zapewnić 

cztery z sześciu kluczowych wymiarów bezpieczeństwa handlu elektronicznego: 

• Integralność wiadomości - daje pewność, że wiadomość nie została zmieniona. 

• Niezaprzeczalność - uniemożliwia użytkownikowi odmowę wysłania wiadomości. 

• Uwierzytelnienie - umożliwia weryfikację tożsamości osoby (lub komputera) wysyłającej wiadomość. 

• Poufność - daje pewność, że wiadomość nie została przeczytana przez innych. 

Ta transformacja zwykłego tekstu na tekst zaszyfrowany jest wykonywana przy użyciu klucza lub szyfru. 

Klucz (lub szyfr) to dowolna metoda przekształcania zwykłego tekstu na tekst zaszyfrowany. 

Szyfrowanie było praktykowane od najwcześniejszych form pisania i transakcji handlowych. Zapisy 

handlowe starożytnego Egiptu i Fenicjan zostały zaszyfrowane przy użyciu szyfrów podstawieniowych 

i transpozycyjnych. W szyfrze podstawieniowym każde wystąpienie danej litery jest systematycznie 

zastępowane inną literą. Na przykład, jeśli użyjemy szyfru „litera plus dwa” - co oznacza zastąpienie 

każdej litery w słowie nową literą dwa miejsca do przodu - wówczas słowo „Witaj” w zwykłym tekście 

zostanie przekształcone w następujący zaszyfrowany tekst: „JGNNQ. ” W szyfrze transpozycji kolejność 

liter w każdym słowie zmienia się w pewien systematyczny sposób. Leonardo Da Vinci nagrał swoje 

notatki ze sklepu w odwrotnej kolejności, dzięki czemu można je było odczytać tylko w lustrze. Słowo 



„Hello” można zapisać od tyłu jako „OLLEH”. Bardziej skomplikowany szyfr (a) podzieliłby wszystkie 

słowa na dwa słowa i (b) przeliterowałby pierwsze słowo z każdym drugim zaczynając od pierwszej 

litery, a następnie przeliteruj drugie słowo wszystkimi pozostałymi literami. W tym szyfrze „HELLO” 

byłoby zapisane jako „HLO EL”. 

szyfrowanie klucza symetrycznego (kryptografia klucza tajnego): zarówno nadawca, jak i odbiorca 

używają tego samego klucza do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości 

Data Encryption Standard (DES): opracowany przez National Security Agency (NSA) i IBM. Używa 56-

bitowego klucza szyfrowania 

Advanced Encryption Standard (AES): najczęściej używany algorytm klucza symetrycznego, oferujący 

klucze 128-, 192- i 256-bitowe 

Kryptografia klucza symetrycznego 

Aby odszyfrować (odszyfrować) te wiadomości, odbiorca musiałby znać tajny szyfr, który został użyty 

do zaszyfrowania zwykłego tekstu. Nazywa się to kryptografią klucza symetrycznego lub kryptografią 

klucza tajnego. W kryptografii klucza symetrycznego zarówno nadawca, jak i odbiorca używają tego 

samego klucza do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości. W jaki sposób nadawca i odbiorca mają 

ten sam klucz? Muszą przesłać go jakimś środkiem komunikacji lub osobiście wymienić klucz. 

Kryptografia klucza symetrycznego była szeroko stosowana podczas II wojny światowej i nadal stanowi 

część kryptografii internetowej. Możliwości prostych szyfrów podstawieniowych i transpozycyjnych są 

nieograniczone, ale wszystkie mają wspólne wady. Po pierwsze, w erze cyfrowej komputery są tak 

potężne i szybkie, że te starożytne metody szyfrowania można szybko złamać. Po drugie, kryptografia 

klucza symetrycznego wymaga, aby obie strony miały ten sam klucz. Aby współdzielić ten sam klucz, 

muszą wysłać klucz przez prawdopodobnie niezabezpieczony nośnik, gdzie można go ukraść i 

wykorzystać do odszyfrowania wiadomości. Jeśli tajny klucz zostanie zgubiony lub skradziony, cały 

system szyfrowania zawiedzie. Po trzecie, w zastosowaniach komercyjnych, gdzie nie wszyscy jesteśmy 

częścią tego samego zespołu, potrzebujesz tajnego klucza dla każdej ze stron, z którymi 

przeprowadzałeś transakcje, to znaczy jednego klucza do banku, innego do domu towarowego i innego 

dla rządu. W dużej populacji użytkowników może to spowodować wystąpienie aż n (n – 1) kluczy. W 

populacji milionów użytkowników Internetu potrzeba byłoby tysięcy milionów kluczy, aby pomieścić 

wszystkich klientów handlu elektronicznego (szacunkowo około 177 milionów w Stanach 

Zjednoczonych). Potencjalnie potrzebnych byłoby 177² milionów różnych kluczy. Oczywiście taka 

sytuacja byłaby zbyt nieporęczna, aby sprawdzić się w praktyce. Nowoczesne systemy szyfrowania są 

cyfrowe. Szyfry lub klucze używane do przekształcania zwykłego tekstu w zaszyfrowany tekst to ciągi 

cyfrowe. Komputery przechowują tekst lub inne dane jako ciągi binarne złożone z zer i jedynek. Na 

przykład binarna reprezentacja dużej litery „A” w kodzie komputerowym ASCII jest wykonywana za 

pomocą ośmiu cyfr binarnych (bitów): 01000001. Jednym ze sposobów przekształcania ciągów 

cyfrowych w zaszyfrowany tekst jest pomnożenie każdej litery przez inną liczbę binarną powiedzmy 

ośmiobitowy klucz o numerze 0101 0101. Jeśli pomnożymy każdy znak cyfrowy w naszych 

wiadomościach tekstowych przez ten ośmiobitowy klucz i wyślemy zaszyfrowaną wiadomość do 

znajomego wraz z tajnym ośmiobitowym kluczem, przyjaciel mógłby łatwo odszyfrować wiadomość. 

Siła współczesnych zabezpieczeń jest mierzona długością klucza binarnego używanego do szyfrowania 

danych. W poprzednim przykładzie ośmiobitowy klucz można łatwo odszyfrować, ponieważ istnieje 

tylko 28 lub 256 możliwości. Jeśli intruz wie, że używasz ośmiobitowego klucza, może zdekodować 

wiadomość w ciągu kilku sekund przy użyciu nowoczesnego komputera stacjonarnego, używając tylko 

metody brutalnej siły, sprawdzającej każdy z 256 możliwych kluczy. Z tego powodu stosowane są 

nowoczesne cyfrowe systemy szyfrowania kluczem z 56, 128, 256 lub 512 cyframi binarnymi. Dzięki 



kluczom szyfrowania o 512 cyfrach istnieje 2512 możliwości do sprawdzenia. Szacuje się, że wszystkie 

komputery na świecie musiałyby pracować przez 10 lat, zanim natkną się na odpowiedź. Data 

Encryption Standard (DES) został opracowany przez National Security Agency (NSA) i IBM w latach 

pięćdziesiątych XX wieku. DES używa 56-bitowego klucza szyfrowania. Aby poradzić sobie ze znacznie 

szybszymi komputerami, został ulepszony przez algorytm Triple DES Encryption Algorithm (TDEA) - 

zasadniczo szyfruje wiadomość trzy razy, każdy z osobnym kluczem. Obecnie najczęściej używanym 

algorytmem klucza symetrycznego jest Advanced Encryption Standard (AES), który oferuje klucze o 

rozmiarach 128, 192 i 256 bitów. Uznano, że AES jest względnie bezpieczny, ale w 2011 r. Naukowcy z 

Microsoft i belgijskiego uniwersytetu ogłosili, że odkryli sposób na złamanie algorytmu, a dzięki tej 

pracy „margines bezpieczeństwa” AES nadal ulega erozji. Istnieje również wiele innych systemów 

kluczy symetrycznych, które są obecnie rzadziej używane, z kluczami do 2048 bitów 

kryptografia klucza publicznego: używane są dwa powiązane matematycznie klucze cyfrowe: klucz 

publiczny i klucz prywatny. Klucz prywatny jest utrzymywany w tajemnicy przez właściciela, a klucz 

publiczny jest szeroko rozpowszechniany. Oba klucze mogą służyć do szyfrowania i odszyfrowywania 

wiadomości. Jednak gdy klucze zostaną użyte do zaszyfrowania wiadomości, ten sam klucz nie może 

zostać użyty do odszyfrowania wiadomości. 

Kryptografia klucza publicznego 

W 1976 roku Whitfield Diffie i Martin Hellman wynaleźli nowy sposób szyfrowania wiadomości zwany 

kryptografią klucza publicznego. Kryptografia klucza publicznego (nazywana również kryptografią 

asymetryczną) rozwiązuje problem wymiany kluczy. W tej metodzie używane są dwa powiązane 

matematycznie klucze cyfrowe: klucz publiczny i klucz prywatny. Klucz prywatny jest utrzymywany w 

tajemnicy przez właściciela, a klucz publiczny jest szeroko rozpowszechniany. Oba klucze mogą służyć 

do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości. Jednak gdy klucze zostaną użyte do zaszyfrowania 

wiadomości, ten sam klucz nie może zostać użyty do odszyfrowania wiadomości. Algorytmy 

matematyczne używane do tworzenia kluczy są funkcjami jednokierunkowymi. Jednokierunkowa 

nieodwracalna funkcja matematyczna to taka, w której po zastosowaniu algorytmu dane wejściowe 

nie mogą być następnie wyprowadzone z wyniku. Większość przepisów na jedzenie jest taka. Na 

przykład łatwo jest zrobić jajecznicę, ale niemożliwe jest odzyskanie całych jaj z jajecznicy. Kryptografia 

klucza publicznego opiera się na idei nieodwracalnych funkcji matematycznych. Klucze są na tyle długie 

(128, 256 i 512 bitów), że wyprowadzenie jednego klucza z drugiego przy użyciu największych i 

najszybszych dostępnych komputerów wymagałoby ogromnej mocy obliczeniowej. 

funkcja skrótu: algorytm, który tworzy liczbę o stałej długości nazywany skrótem lub skrótem 

wiadomości 

podpis cyfrowy (podpis elektroniczny): „podpisany” zaszyfrowany tekst, który można przesłać przez 

Internet. 

Kryptografia klucza publicznego z wykorzystaniem podpisów cyfrowych i skrótów 

W kryptografii klucza publicznego brakuje niektórych elementów bezpieczeństwa. Chociaż możemy 

być całkiem pewni, że wiadomość nie została zrozumiana lub przeczytana przez osobę trzecią 

(poufność wiadomości), nie ma gwarancji, że nadawca naprawdę jest nadawcą; to znaczy nie ma 

uwierzytelnienia nadawcy. Oznacza to, że nadawca może odmówić wysłania wiadomości (odrzucenie). 

I nie ma pewności, że wiadomość nie została zmieniona jakoś w transporcie. Na przykład komunikat 

„Kup Cisco za 16 USD” mógł zostać przypadkowo lub celowo zmieniony na „Sprzedaj Cisco za 16 USD”. 

Sugeruje to potencjalny brak integralności systemu. Bardziej wyrafinowane zastosowanie kryptografii 

klucza publicznego może zapewnić uwierzytelnianie, niezaprzeczalność i integralność. Rysunek 5.7 



ilustruje to potężniejsze podejście. Aby sprawdzić integralność wiadomości i upewnić się, że nie została 

zmieniona podczas przesyłania, najpierw używana jest funkcja skrótu, aby utworzyć skrót wiadomości. 

Funkcja skrótu to algorytm, który generuje liczbę o stałej długości zwaną skrótem lub skrótem 

wiadomości. Funkcja skrótu może być prosta i liczyć cyfrową jedynkę w wiadomości lub może być 

bardziej złożona i generować 128-bitową liczbę, która odzwierciedla liczbę 0 i 1, liczbę 00 i 11 itd. na. 

Dostępne są standardowe funkcje skrótu (MD4 i MD5 generują 128- i 160-bitowe skróty) (Stein, 1998). 

Te bardziej złożone funkcje skrótu generują skróty lub wyniki, które są unikalne dla każdej wiadomości. 

Wyniki zastosowania funkcji skrótu są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy. Po odebraniu odbiorca 

stosuje funkcję skrótu do odebranej wiadomości i sprawdza, czy otrzymano ten sam wynik. Jeśli tak, 

wiadomość nie została zmieniona. W takim razie nadawca szyfruje zarówno wynik skrótu, jak i 

oryginalną wiadomość przy użyciu klucza publicznego odbiorcy, tworząc pojedynczy blok 

zaszyfrowanego tekstu. Wymagany jest jeszcze jeden krok. Aby zapewnić autentyczność wiadomości i 

zapewnić niezaprzeczalność, nadawca szyfruje cały blok zaszyfrowanego tekstu jeszcze raz, używając 

klucza prywatnego nadawcy. W ten sposób powstaje podpis cyfrowy (nazywany również podpisem 

elektronicznym) lub „podpisany” zaszyfrowany tekst, który można przesłać przez Internet. Podpis 

cyfrowy jest bliskim odpowiednikiem podpisu odręcznego. Podobnie jak podpis odręczny, podpis 

cyfrowy jest unikalny - przypuszczalnie tylko jedna osoba posiada klucz prywatny. W połączeniu z 

funkcją skrótu podpis cyfrowy jest jeszcze bardziej wyjątkowy niż podpis odręczny. Oprócz tego, że 

podpis cyfrowy jest przeznaczony wyłącznie dla konkretnej osoby, gdy jest używany do podpisywania 

zaszyfrowanego dokumentu, podpis cyfrowy jest również unikalny dla dokumentu i zmienia się dla 

każdego dokumentu. Odbiorca tego podpisanego zaszyfrowanego tekstu najpierw używa klucza 

publicznego nadawcy do uwierzytelnienia wiadomości. Po uwierzytelnieniu odbiorca używa swojego 

klucza prywatnego, aby uzyskać wynik skrótu i oryginalną wiadomość. Na koniec odbiorca stosuje tę 

samą funkcję skrótu do oryginalnego tekstu i porównuje wynik z wynikiem przesłanym przez nadawcę. 

Jeśli wyniki są takie same, odbiorca wie teraz, że wiadomość nie została zmieniona podczas transmisji. 

Przesłanie jest uczciwe. Wczesne programy do podpisów cyfrowych wymagały od użytkownika 

posiadania certyfikatu cyfrowego i były zbyt trudne w użyciu dla osoby fizycznej. Nowsze programy są 

oparte na Internecie i nie wymagają od użytkowników instalowania oprogramowania ani rozumienia 

technologii certyfikatów cyfrowych. DocuSign, Adobe eSign i Sertifi to jedne z wielu firm oferujących 

rozwiązania do podpisu cyfrowego online. Wiele firm ubezpieczeniowych, finansowych i 

poręczeniowych pozwala teraz klientom na elektroniczne podpisywanie dokumentów 

koperta cyfrowa: technika wykorzystująca szyfrowanie symetryczne dla dużych dokumentów, ale 

kryptografia klucza publicznego do szyfrowania i wysyłania klucza symetrycznego 

Koperty cyfrowe 

Kryptografia klucza publicznego jest obliczeniowo powolna. Gdyby ktoś użył 128- lub 256-bitowych 

kluczy do kodowania dużych dokumentów - takich jak ten rozdział lub cała książka - nastąpiłby znaczny 

spadek prędkości transmisji i wydłużenie czasu przetwarzania. Kryptografia klucza symetrycznego jest 

obliczeniowo szybsza, ale jak wskazaliśmy wcześniej, ma pewną wadę - mianowicie klucz symetryczny 

musi zostać wysłany do odbiorcy przez niezabezpieczone linie transmisyjne. Jednym z rozwiązań jest 

użycie bardziej wydajnego szyfrowania symetrycznego i deszyfrowania dużych dokumentów, ale 

szyfrowanie klucza publicznego do szyfrowania i wysyłania klucza symetrycznego. Ta technika nazywa 

się użyciem koperty cyfrowej. Na rysunku 5.8 pokazano, jak działa koperta cyfrowa. Na rysunku 5.8 

dokument dyplomatyczny jest zaszyfrowany za pomocą klucza symetrycznego. Klucz symetryczny - 

którego odbiorca będzie potrzebował do odszyfrowania dokumentu - jest sam w sobie zaszyfrowany 

przy użyciu klucza publicznego odbiorcy. Mamy więc „klucz w kluczu” (koperta cyfrowa). Zaszyfrowany 

raport i koperta cyfrowa są wysyłane przez Internet. Odbiorca najpierw używa swojego klucza 



prywatnego do odszyfrowania klucza symetrycznego, a następnie odbiorca używa klucza 

symetrycznego do odszyfrowania raportu. Ta metoda oszczędza czas, ponieważ zarówno szyfrowanie, 

jak i odszyfrowywanie są szybsze w przypadku kluczy symetrycznych. 

certyfikat cyfrowy: dokument cyfrowy wydany przez urząd certyfikacji, który zawiera różne informacje 

identyfikujące 

urząd certyfikacji (CA): zaufana strona trzecia, która wydaje certyfikaty cyfrowe 

infrastruktura klucza publicznego (PKI): urzędy certyfikacji i procedury certyfikatów cyfrowych 

akceptowane przez wszystkie strony 

Pretty Good Privacy (PGP): szeroko stosowany program do szyfrowania kluczy publicznych poczty e-

mail 

Certyfikaty cyfrowe i infrastruktura klucza publicznego (PKI) 

Nadal istnieją pewne niedociągnięcia w opisanym wcześniej systemie bezpieczeństwa wiadomości. 

Skąd wiemy, że ludzie i instytucje są tym, za kogo się podają? Każdy może stworzyć kombinację klucza 

prywatnego i publicznego i twierdzić, że jest kimś, kim nie jest. Zanim złożysz zamówienie u sprzedawcy 

internetowego, takiego jak Amazon, chcesz mieć pewność, że to naprawdę Amazon, który masz na 

ekranie, a nie oszust podszywający się pod Amazon. W świecie fizycznym, jeśli ktoś zapyta, kim jesteś 

i pokazujesz numer ubezpieczenia społecznego, może poprosić o dowód tożsamości ze zdjęciem lub 

drugą formę dokumentu tożsamości, który można poświadczyć lub zaakceptować. Jeśli naprawdę 

wątpią, kim jesteś, mogą poprosić o referencje do innych organów i faktycznie przesłuchać te inne 

organy. Podobnie w świecie cyfrowym potrzebujemy sposobu, aby dowiedzieć się, kim naprawdę są 

ludzie i instytucje. Certyfikaty cyfrowe i towarzysząca im infrastruktura klucza publicznego są próbą 

rozwiązania tego problemu tożsamości cyfrowej. Certyfikat cyfrowy to dokument cyfrowy wydany 

przez zaufaną zewnętrzną instytucję znaną jako urząd certyfikacji (CA), który zawiera nazwę podmiotu 

lub firmy, klucz publiczny podmiotu, numer seryjny certyfikatu cyfrowego, datę wygaśnięcia, datę 

wystawienia, podpis cyfrowy urząd certyfikacji (nazwa urzędu certyfikacji zaszyfrowana przy użyciu 

klucza prywatnego urzędu certyfikacji) i inne informacje identyfikujące W Stanach Zjednoczonych 

prywatne korporacje, takie jak VeriSign, producenci przeglądarek, firmy zabezpieczające i agencje 

rządowe, takie jak poczta i Rezerwa Federalna wydać właściwe organy. Na całym świecie tysiące 

organizacji wydaje certyfikaty CA. Pojawiła się hierarchia CA, w której mniej znane CA są certyfikowane 

przez większe i lepiej znane CA, tworząc społeczność wzajemnie weryfikujących się instytucji. 

Infrastruktura klucza publicznego (PKI) odnosi się do urzędów certyfikacji i procedur certyfikatów 

cyfrowych, które są akceptowane przez wszystkie strony. Kiedy logujesz się do „bezpiecznej” witryny, 

adres URL zaczyna się od „https”, a w przeglądarce pojawi się ikona zamkniętej kłódki. Oznacza to, że 

witryna posiada certyfikat cyfrowy wydany przez zaufany urząd certyfikacji. Przypuszczalnie nie jest to 

fałszywa witryna. Aby utworzyć certyfikat cyfrowy, użytkownik generuje parę kluczy publiczny / 

prywatny i wysyła żądanie certyfikacji do urzędu certyfikacji wraz z kluczem publicznym użytkownika. 

Urząd certyfikacji weryfikuje informacje (sposób, w jaki jest to realizowane, różni się w zależności od 

urzędu certyfikacji). CA wystawia certyfikat zawierający klucz publiczny użytkownika i inne powiązane 

informacje. Na koniec urząd certyfikacji tworzy podsumowanie wiadomości z samego certyfikatu 

(podobnie jak skrót) i podpisuje go kluczem prywatnym urzędu certyfikacji. To podpisane 

podsumowanie nosi nazwę podpisanego certyfikatu. Otrzymujemy całkowicie unikalny, zaszyfrowany 

dokument tekstowy - na świecie może istnieć tylko jeden taki podpisany certyfikat. Istnieje kilka 

sposobów wykorzystania certyfikatów w handlu. Przed zainicjowaniem transakcji klient może zażądać 

podpisanego certyfikatu cyfrowego sprzedawcy i odszyfrować go za pomocą klucza publicznego 

sprzedawcy, aby uzyskać zarówno podsumowanie wiadomości, jak i wystawiony certyfikat. Jeśli skrót 



wiadomości jest zgodny z certyfikatem, sprzedawca i klucz publiczny są uwierzytelniane. Sprzedawca 

może w zamian zażądać certyfikacji użytkownika, w którym to przypadku użytkownik wyśle sprzedawcy 

swój indywidualny certyfikat. Istnieje wiele typów certyfikatów: osobiste, instytucjonalne, serwer 

WWW, wydawcy oprogramowania i same urzędy certyfikacji. PKI i CA mogą być również używane do 

zabezpieczania kodu oprogramowania i zawartości aplikacji, które są pobierane bezpośrednio z 

Internetu na urządzenia mobilne. Korzystając z techniki zwanej podpisywaniem kodu, twórcy aplikacji 

mobilnych używają swojego klucza prywatnego do szyfrowania podpisu cyfrowego. Gdy użytkownicy 

końcowi odszyfrowują podpis za pomocą odpowiedniego klucza publicznego, potwierdza to tożsamość 

programisty i integralność kodu. Możesz łatwo uzyskać publiczny i prywatny klucz do osobistego, 

niekomercyjnego użytku na stronie International PGP Home Page, Pgpi.org. Pretty Good Privacy (PGP) 

zostało wynalezione w 1991 roku przez Phila Zimmermana i stało się jednym z najczęściej używanych 

na świecie narzędzi do szyfrowania kluczy publicznych poczty e-mail. Korzystając z oprogramowania 

PGP zainstalowanego na komputerze, możesz kompresować i szyfrować wiadomości, a także 

uwierzytelniać siebie i odbiorcę. Istnieje również szereg dodatków, rozszerzeń lub wtyczek do 

przeglądarek Firefox, Chrome, Internet Explorer i Safari, które umożliwiają szyfrowanie poczty e-mail. 

Ograniczenia PKI 

PKI to potężne technologiczne rozwiązanie problemów bezpieczeństwa, ale ma wiele ograniczeń, 

zwłaszcza dotyczących urzędów certyfikacji. PKI odnosi się głównie do ochrony wiadomości 

przesyłanych w Internecie i nie jest skuteczna wobec osób z zewnątrz - pracowników - mających legalny 

dostęp do systemów korporacyjnych, w tym informacji o klientach. Większość witryn handlu 

elektronicznego nie przechowuje informacji o klientach w postaci zaszyfrowanej. Widoczne są inne 

ograniczenia. Po pierwsze, w jaki sposób należy chronić swój klucz prywatny? Większość kluczy 

prywatnych będzie przechowywana na niezabezpieczonych komputerach stacjonarnych lub laptopach. 

Nie ma gwarancji, że osoba używająca Twojego komputera - i Twojego klucza prywatnego - to 

naprawdę Ty. Na przykład możesz zgubić laptopa lub smartfon, a tym samym stracić klucz prywatny. 

Podobnie nie ma pewności, że ktoś inny na świecie nie może użyć Twoich osobistych dokumentów 

tożsamości, takich jak karta ubezpieczenia społecznego, w celu uzyskania uwierzytelnionego przez PKI 

internetowego identyfikatora na Twoje nazwisko. Jeśli nie ma systemu identyfikacji w świecie 

rzeczywistym, nie może być naprawdę bezpiecznego systemu identyfikacji w Internecie. Zgodnie z 

wieloma przepisami dotyczącymi podpisu cyfrowego odpowiadasz za wszystko, co robi Twój klucz 

prywatny, nawet jeśli nie byłeś osobą używającą klucza. Różni się to bardzo od zasad dotyczących 

sprzedaży wysyłkowej lub telefonicznej karty kredytowej, w przypadku których masz prawo 

kwestionować obciążenie karty kredytowej. Po drugie, nie ma gwarancji, że weryfikujący komputer 

sprzedawcy jest bezpieczny. Po trzecie, CA to samodzielnie wybrane organizacje, które chcą uzyskać 

dostęp do działalności związanej z autoryzacją. Nie mogą być organami korporacji ani osobami, którym 

wydają certyfikaty. Na przykład, w jaki sposób CA może wiedzieć o wszystkich korporacjach w branży, 

aby określić, kto jest uprawniony, a kto nie? Powiązane pytanie dotyczy metody używanej przez CA do 

identyfikacji posiadacza certyfikatu. Czy była to transakcja e-mailowa zweryfikowana tylko przez 

roszczenia wnioskodawców, którzy wypełnili formularz online? Na przykład firma VeriSign przyznała w 

jednym przypadku, że omyłkowo wydała dwa certyfikaty cyfrowe osobie, która nieuczciwie twierdziła, 

że reprezentuje firmę Microsoft. Certyfikaty cyfrowe zostały przejęte przez hakerów, nakłaniając 

konsumentów do podania danych osobowych. Na przykład w 2014 r.Indie National Informatics Center, 

pośredni urząd certyfikacji, któremu zaufał indyjski kontroler urzędów certyfikacji, którego certyfikaty 

zostały zawarte w Microsoft Root Store, a tym samym zaufała ogromnej większości programów 

działających w systemie Windows, w tym Internet Explorer i Chrome, został zhakowany i wydano 

szereg nieautoryzowanych certyfikatów cyfrowych dla domen obsługiwanych przez Google i Yahoo 

(Datta, 2014). Na koniec, jakie są zasady dotyczące unieważniania lub odnawiania certyfikatów? 



Oczekiwany okres trwałości certyfikatu cyfrowego lub klucza prywatnego jest funkcją częstotliwości 

używania i podatności systemów korzystających z certyfikatu. Jednak większość urzędów certyfikacji 

nie ma żadnych zasad lub tylko roczne zasady ponownego wystawiania certyfikatów. Gdyby Microsoft, 

Apple lub Cisco kiedykolwiek unieważniły pewną liczbę urzędów certyfikacji, miliony użytkowników nie 

miałyby dostępu do witryn. System CA jest trudny i kosztowny dla policji. 

bezpieczna sesja negocjowana: sesja klient-serwer, w której adres URL żądanego dokumentu wraz z 

treścią, zawartością formularzy i wymienianymi plikami cookie są szyfrowane. 

klucz sesji: unikalny symetryczny klucz szyfrowania wybrany dla pojedynczej bezpiecznej sesji. 

ZABEZPIECZENIE KANAŁÓW KOMUNIKACJI 

Koncepcje kryptografii klucza publicznego są rutynowo wykorzystywane do zabezpieczania kanałów 

komunikacji. Secure Sockets Layer (SSL) i Transport Layer Security (TLS) Najpopularniejszą formą 

zabezpieczania kanałów są protokoły Secure Sockets Layer (SSL) i Transport Layer Security (TLS). Gdy 

otrzymasz wiadomość z serwera w sieci, z którym będziesz się komunikować za pośrednictwem 

bezpiecznego kanału, oznacza to, że będziesz używać protokołu SSL / TLS do ustanowienia bezpiecznej 

sesji negocjowanej. (Zwróć uwagę, że adres URL zmienia się z HTTP na HTTPS.) Bezpieczna sesja 

negocjowana to sesja klient-serwer, w której adres URL żądanego dokumentu wraz z zawartością, 

zawartość formularzy oraz wymieniane pliki cookie są zaszyfrowane (patrz rysunek 5.10). Na przykład 

numer Twojej karty kredytowej, który podałeś w formularzu, zostanie zaszyfrowany. Poprzez serię 

uścisków dłoni i komunikacji przeglądarka i serwer ustalają swoją tożsamość poprzez wymianę 

certyfikatów cyfrowych, decydują o najsilniejszej współdzielonej formie szyfrowania, a następnie 

komunikują się przy użyciu uzgodnionego klucza sesji. Klucz sesji to unikalny symetryczny klucz 

szyfrowania wybrany tylko dla tej pojedynczej bezpiecznej sesji. Raz użyty, zniknie na zawsze. Rysunek 

5.10 pokazuje, jak to działa. W praktyce większość osób prywatnych nie posiada certyfikatu cyfrowego. 

W takim przypadku serwer sprzedawcy nie zażąda certyfikatu, ale przeglądarka klienta zażąda 

certyfikatu sprzedawcy, gdy serwer zażąda bezpiecznej sesji. SSL / TLS zapewnia szyfrowanie danych, 

uwierzytelnianie serwera, opcjonalne uwierzytelnianie klienta i integralność wiadomości dla połączeń 

TCP / IP. SSL / TLS rozwiązuje kwestię autentyczności, umożliwiając użytkownikom weryfikację 

tożsamości innego użytkownika lub tożsamości serwera. Chroni również integralność wymienianych 

wiadomości. Jednak gdy sprzedawca otrzyma zaszyfrowane informacje o kredycie i zamówieniu, 

informacje te są zwykle przechowywane w niezaszyfrowanym formacie na serwerach sprzedawcy. 

Chociaż SSL / TLS zapewnia bezpieczne transakcje między sprzedawcą a konsumentem, gwarantuje 

tylko uwierzytelnianie po stronie serwera. Uwierzytelnianie klienta jest opcjonalne. Ponadto protokół 

SSL / TLS nie może zapewnić niepodważalności - konsumenci mogą zamawiać towary lub pobierać 

produkty informacyjne, a następnie twierdzić, że transakcja nigdy nie miała miejsca. Ostatnio serwisy 

społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter, zaczęły korzystać z SSL / TLS z różnych powodów, w tym 

z możliwości uniemożliwienia przechwytywania kont za pomocą Firesheep w sieciach 

bezprzewodowych. Firesheep, dodatek do przeglądarki Firefox, może być używany przez hakerów do 

pobierania niezaszyfrowanych plików cookie służących do „zapamiętywania” użytkownika i 

umożliwienia hakerowi natychmiastowego zalogowania się do witryny internetowej jako ten 

użytkownik. SSL / TLS może udaremnić taki atak, ponieważ szyfruje plik cookie. W czerwcu 2015 r. Biuro 

Zarządzania i Budżetu Białego Domu wydało memorandum wymagające, aby wszystkie publicznie 

dostępne federalne witryny i usługi internetowe korzystały z protokołu HTTPS do 31 grudnia 2016 r. 

HTTPS szyfruje żądania użytkowników wysyłane do serwerów witryn internetowych. Jest wdrażany 

przez serwer, który przyjmuje funkcję HTTP Strict Transport Security (HSTS), która zmusza przeglądarki 

do uzyskiwania dostępu do serwera tylko za pomocą HTTPS 



wirtualna sieć prywatna (VPN): umożliwia zdalnym użytkownikom bezpieczny dostęp do sieci 

wewnętrznych przez Internet, przy użyciu protokołu Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) 

Wirtualne sieci prywatne (VPN) 

Wirtualna sieć prywatna (VPN) umożliwia zdalnym użytkownikom bezpieczny dostęp do sieci lokalnej 

firmy za pośrednictwem Internetu przy użyciu różnych protokołów VPN. Sieci VPN używają zarówno 

uwierzytelniania, jak i szyfrowania, aby zabezpieczyć informacje przed nieupoważnionymi osobami 

(zapewniając poufność i integralność). Uwierzytelnianie zapobiega podszywaniu się i fałszowaniu 

tożsamości. Zdalny użytkownik może połączyć się ze zdalną prywatną siecią lokalną za pośrednictwem 

lokalnego dostawcy usług internetowych. Protokoły VPN ustanawiają łącze od klienta do sieci 

firmowej, tak jakby użytkownik dzwonił bezpośrednio do sieci firmowej. Proces łączenia jednego 

protokołu przez inny (IP) nazywa się tunelowaniem, ponieważ VPN tworzy prywatne połączenie, 

dodając niewidoczne opakowanie wokół wiadomości, aby ukryć jej zawartość. Gdy wiadomość 

przechodzi przez Internet między dostawcą usług internetowych a siecią korporacyjną, jest chroniona 

przed wścibskimi oczami za pomocą zaszyfrowanego opakowania. VPN jest „wirtualny” w tym sensie, 

że wydaje się użytkownikom jako dedykowana bezpieczna linia, podczas gdy w rzeczywistości jest 

tymczasową bezpieczną linią. Podstawowym zastosowaniem VPN jest ustanowienie bezpiecznej 

komunikacji pomiędzy partnerami biznesowymi - większymi dostawcami lub klientami oraz 

pracownikami pracującymi zdalnie. Dedykowane połączenie z partnerem biznesowym może być 

bardzo kosztowne. Korzystanie z Internetu i VPN jako metody połączenia znacznie obniża koszty 

bezpiecznej komunikacji. 

WPA2: bezprzewodowy standard bezpieczeństwa, który wykorzystuje algorytm AES do szyfrowania i 

CCMP, bardziej zaawansowany protokół kodu uwierzytelniającego 

Sieci bezprzewodowe (Wi-Fi) 

Dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) wiąże się z określonymi 

problemami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wczesne sieci Wi-Fi do szyfrowania informacji stosowały 

standard zabezpieczeń zwany Wired Equivalent Privacy (WEP). WEP był bardzo słaby i łatwy do 

złamania przez hakerów. Opracowano nowy standard, Wi-Fi Protected Access (WPA), który zapewnia 

wyższy standard ochrony, ale zbyt wcześnie stał się on podatny na włamania. Obecnie aktualnym 

standardem jest WPA2, który wykorzystuje algorytm AES do szyfrowania i CCMP, bardziej 

zaawansowany protokół kodu uwierzytelniającego. 

firewall: odnosi się do sprzętu lub oprogramowania, które filtruje pakiety komunikacyjne i zapobiega 

przedostawaniu się niektórych pakietów do sieci w oparciu o zasady bezpieczeństwa. 

Firewalle 

Zapory ogniowe i serwery proxy mają na celu zbudowanie muru wokół Twojej sieci, a podłączone do 

niej serwery i klienci, tak jak zapory ogniowe w świecie fizycznym, chronią Cię przed pożarami przez 

ograniczony czas. Zapory sieciowe i serwery proxy mają kilka podobnych funkcji, ale są zupełnie inne. 

Zapora to sprzęt lub oprogramowanie filtrujące pakiety komunikacyjne i uniemożliwiające niektórym 

pakietom wejście lub wyjście z sieci w oparciu o zasady bezpieczeństwa. Zapora sieciowa kontroluje 

ruch do i z serwerów i klientów, zabraniając komunikacji z niewiarygodnych źródeł i zezwalając na inną 

komunikację z zaufanym źródłem, aby kontynuować. Każda wiadomość, która ma zostać wysłana lub 

odebrana z sieci, jest przetwarzana przez firewall, który określa, czy wiadomość spełnia wytyczne 

bezpieczeństwa ustalone przez firmę. Jeśli tak, to można ją rozpowszechniać, a jeśli nie, wiadomość 

jest blokowana. Firewalle mogą filtrować ruch na podstawie atrybutów pakietów, takich jak źródłowy 



adres IP, docelowy port lub adres IP, typ usługi (np. WWW lub HTTP), nazwa domeny źródła i wiele 

innych wymiarów. Większość zapór sprzętowych, które chronią sieci lokalne podłączone do Internetu, 

ma ustawienia domyślne, które wymagają niewielkiej, jeśli w ogóle jakiejkolwiek interwencji 

administratora, i wykorzystują proste, ale skuteczne reguły, które odrzucają pakiety przychodzące z 

połączenia, które nie pochodzi z żądania wewnętrznego - zapora zezwala tylko na połączenia z serwery, 

z których zażądałeś usługi. Typowe domyślne ustawienie zapór sprzętowych (routerów DSL i 

modemów kablowych) po prostu ignoruje próby komunikacji z portem TCP 445, najczęściej 

atakowanym portem. Coraz częstsze stosowanie zapór ogniowych przez użytkowników Internetu w 

domu i biznesie znacznie zmniejszyło skuteczność ataków i zmusiło hakerów do większego skupienia 

się na załącznikach do wiadomości e-mail w celu rozpowszechniania robaków i wirusów. Istnieją dwie 

główne metody sprawdzania poprawności ruchu przez zapory: filtry pakietów i bramy aplikacji. Filtry 

pakietów sprawdzają pakiety danych, aby określić, czy są przeznaczone dla zabronionego portu, czy też 

pochodzą z zabronionego adresu IP (określonego przez administratora zabezpieczeń). Filtr w 

szczególności sprawdza informacje o źródle i miejscu docelowym, a także na porcie i typie pakietu 

podczas określania, czy informacje mogą być przesłane. Jedną z wad metody filtrowania pakietów jest 

podatność na fałszowanie, ponieważ uwierzytelnianie nie jest jedną z jej ról. Bramy aplikacji to rodzaj 

zapory, która filtruje komunikację na podstawie żądanej aplikacji, a nie źródła lub miejsca docelowego 

wiadomości. Takie zapory również przetwarzają żądania na poziomie aplikacji, dalej od komputera 

klienckiego niż filtry pakietów. Zapewniając centralny punkt filtrowania, bramy aplikacji zapewniają 

większe bezpieczeństwo niż filtry pakietów, ale mogą obniżyć wydajność systemu. Zapory nowej 

generacji wykorzystują podejście do kontroli zorientowane na aplikacje. Są w stanie zidentyfikować 

aplikacje niezależnie od portu, protokołu lub narzędzi służących do unikania zabezpieczeń; 

identyfikować użytkowników niezależnie od urządzenia lub adresu IP; odszyfrować wychodzący SSL; i 

chronić w czasie rzeczywistym przed zagrożeniami osadzonymi w aplikacjach. 

serwer proxy (proxy): serwer oprogramowania, który obsługuje całą komunikację pochodzącą z 

Internetu lub do niego wysyłaną, działając jako rzecznik lub ochroniarz organizacji 

Serwery proxy 

Serwery proxy (proxy) to serwery oprogramowania (często dedykowany komputer), które obsługują 

całą komunikację pochodzącą z Internetu lub wysyłaną do Internetu przez lokalnych klientów, działając 

jako rzecznik lub ochroniarz organizacji. Serwery proxy działają głównie w celu ograniczenia dostępu 

klientów wewnętrznych do zewnętrznych serwerów internetowych, chociaż niektóre serwery proxy 

działają również jako zapory. Serwery proxy są czasami nazywane systemami dual-home, ponieważ 

mają dwa interfejsy sieciowe. Dla komputerów wewnętrznych serwer proxy jest nazywany bramą, 

podczas gdy dla komputerów zewnętrznych jest znany jako serwer poczty lub adres numeryczny. 

Gdy użytkownik w sieci wewnętrznej żąda strony internetowej, żądanie jest kierowane najpierw do 

serwera proxy. Serwer proxy sprawdza użytkownika i charakter żądania, a następnie wysyła żądanie 

do Internetu. Strona internetowa wysłana przez zewnętrzny serwer internetowy najpierw przechodzi 

do serwera proxy. Jeśli jest to akceptowalne, strona internetowa jest przekazywana do serwera WWW 

sieci wewnętrznej, a następnie do pulpitu klienta. Zakazując, użytkownicy mogą komunikować się 

bezpośrednio z Internetem, firmy mogą ograniczać dostęp do określonych typów witryn, takich jak 

pornograficzne, aukcyjne lub giełdowe. Serwery proxy poprawiają również wydajność sieci WWW, 

przechowując lokalnie często żądane strony internetowe, skracając czas przesyłania i ukrywając adres 

sieci wewnętrznej, co utrudnia hakerom monitorowanie. 

system wykrywania włamań (IDS): bada ruch sieciowy, obserwując, czy pasuje do określonych 

wzorców lub wstępnie skonfigurowanych reguł wskazujących na atak 



system zapobiegania włamaniom (IPS): posiada wszystkie funkcje IDS, z dodatkową możliwością 

podejmowania kroków w celu zapobiegania i blokowania podejrzanych działań 

Systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom 

Oprócz firewalla i serwera proxy można zainstalować system wykrywania i / lub zapobiegania 

włamaniom. System wykrywania włamań (IDS) bada ruch sieciowy, obserwując, czy pasuje do 

określonych wzorców lub wstępnie skonfigurowanych reguł wskazujących na atak. Jeśli wykryje 

podejrzaną aktywność, IDS uruchomi alarm ostrzegający administratorów i zapisze zdarzenie w bazie 

danych. IDS jest przydatny do wykrywania złośliwej aktywności, którą może przegapić zapora. System 

zapobiegania włamaniom (IPS) posiada wszystkie funkcje systemu wykrywania włamań, z dodatkową 

możliwością podejmowania kroków w celu zapobiegania i blokowania podejrzanych działań. Na 

przykład IPS może zakończyć sesję i zresetować połączenie, zablokować ruch z podejrzanego adresu IP 

lub zmienić konfigurację zabezpieczeń zapory lub routera. 

OCHRONA SERWERÓW I KLIENTÓW 

Funkcje systemu operacyjnego i oprogramowanie antywirusowe mogą dodatkowo chronić serwery i 

klientów przed niektórymi typami ataków. 

Udoskonalenia zabezpieczeń systemu operacyjnego 

Najbardziej oczywistym sposobem ochrony serwerów i klientów jest skorzystanie z automatycznych 

uaktualnień zabezpieczeń komputera. Systemy operacyjne Microsoft, Apple i Linux / Unix są stale 

aktualizowane, aby załatać luki wykryte przez hakerów. Te łaty są autonomiczne; Oznacza to, że 

podczas korzystania z tych systemów operacyjnych w Internecie pojawia się monit i informacja o 

dostępności ulepszeń systemu operacyjnego. Użytkownicy mogą łatwo pobrać te poprawki 

zabezpieczeń za darmo. Najpopularniejsze znane robaki i 

Wirusom można zapobiec, po prostu aktualizując systemy operacyjne i aplikacje serwera i klienta. W 

kwietniu 2014 r. Firma Microsoft zakończyła obsługę i aktualizacje zabezpieczeń dla swojego systemu 

operacyjnego Windows XP. Mimo to wiele organizacji nadal korzysta z systemów opartych na XP, w 

wyniku czego wielu ekspertów ds. Bezpieczeństwa przewiduje falę ataków na takie systemy. Luki w 

aplikacjach są naprawiane w ten sam sposób. Na przykład większość popularnych przeglądarek 

internetowych jest aktualizowana automatycznie przy niewielkiej interwencji użytkownika. 

Oprogramowanie antywirusowe 

Najłatwiejszym i najtańszym sposobem zapobiegania zagrożeniom dla integralności systemu jest 

zainstalowanie oprogramowania antywirusowego. Programy Malwarebytes, McAfee, Symantec 

(Norton AntiVirus) i wielu innych zapewniają niedrogie narzędzia do identyfikowania i eliminowania 

najczęstszych typów złośliwego kodu, które dostają się do komputera, a także niszczą te, które już czają 

się na dysku twardym. Programy antywirusowe można skonfigurować w taki sposób, aby załączniki 

wiadomości e-mail były sprawdzane przed ich kliknięciem, a załączniki były usuwane, jeśli zawierają 

znanego wirusa lub robaka. Nie wystarczy jednak tylko raz zainstalować oprogramowanie. Ponieważ 

codziennie opracowywane i publikowane są nowe wirusy, potrzebne są codzienne rutynowe 

aktualizacje, aby zapobiec ładowaniu nowych zagrożeń. Niektóre programy antywirusowe na poziomie 

premium są aktualizowane co godzinę. Dostępne są pakiety antywirusowe i samodzielne programy, 

które eliminują intruzów, takich jak programy typu bot, oprogramowanie reklamowe i inne zagrożenia 

bezpieczeństwa. Takie programy działają podobnie jak oprogramowanie antywirusowe, ponieważ 

wyszukują rozpoznane narzędzia hakerskie lub sygnatury działań znanych intruderów. 



POLITYKA ZARZĄDZANIA, PROCEDURY BIZNESOWE I PRAWO PUBLICZNE 

Oczekuje się, że w 2016 r. Firmy na całym świecie wydadzą ponad 81 miliardów dolarów na sprzęt, 

oprogramowanie i usługi zabezpieczające, czyli o 8% więcej niż w roku poprzednim (Gartner, 2016). 

Jednak większość prezesów i dyrektorów IT uważa, że technologia nie jest jedyną odpowiedzią na 

zarządzanie ryzykiem związanym z handlem elektronicznym. Technologia stanowi podstawę, ale w 

przypadku braku inteligentnych zasad zarządzania nawet najlepszą technologię można łatwo pokonać. 

Prawo publiczne i aktywne egzekwowanie przepisów dotyczących cyberprzestępczości są również 

wymagane, aby zarówno podnieść koszty nielegalnego zachowania w Internecie, jak i chronić przed 

nadużyciami informacji przez przedsiębiorstwa. Rozważmy pokrótce rozwój polityki zarządzania. 

ocena ryzyka: ocena zagrożeń i punktów wrażliwości 

polityka bezpieczeństwa: zestaw stwierdzeń określających priorytety zagrożeń informacyjnych, 

identyfikacja akceptowalnych celów w zakresie ryzyka i identyfikacja mechanizmów osiągnięcia tych 

celów 

plan wdrożenia: kroki działania, które podejmiesz, aby osiągnąć cele planu bezpieczeństwa 

organizacja bezpieczeństwa: edukuje i szkoli użytkowników, informuje kierownictwo o zagrożeniach i 

awariach bezpieczeństwa oraz utrzymuje narzędzia wybrane do wdrażania zabezpieczeń 

kontrola dostępu: określ, kto może uzyskać legalny dostęp do sieci 

procedury uwierzytelniania: obejmują wykorzystanie podpisów cyfrowych, certyfikatów autoryzacji i 

infrastruktury kluczy publicznych. 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA: POLITYKA ZARZĄDZANIA 

Aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, firmy handlu elektronicznego muszą opracować 

spójną politykę korporacyjną, która uwzględni charakter zagrożeń, zasoby informacyjne, które 

wymagają ochrony oraz procedury i technologie wymagane do przeciwdziałania ryzyku, a także 

wdrażanie i mechanizmy audytu. Plan bezpieczeństwa zaczyna się od oceny ryzyka - oceny zagrożeń i 

punktów słabych punktów. Pierwszym krokiem jest inwentaryzacja informacji i zasobów wiedzy 

witryny i firmy handlu elektronicznego. Jakie informacje są zagrożone? Czy są to informacje o klientach, 

zastrzeżone projekty, działalność biznesowa, tajne procesy lub inne informacje wewnętrzne, takie jak 

harmonogramy cen, wynagrodzenie kadry kierowniczej lub listy płac? Dla każdego rodzaju aktywów 

informacyjnych, spróbuj oszacować wartość w dolarach dla firmy w przypadku ujawnienia tych 

informacji, a następnie pomnóż tę kwotę przez prawdopodobieństwo wystąpienia straty. Gdy to 

zrobisz, uporządkuj wyniki. Masz teraz listę zasobów informacyjnych uszeregowanych według ich 

wartości dla firmy. Na podstawie ilościowej listy ryzyk możesz zacząć opracowywać politykę 

bezpieczeństwa - zestaw stwierdzeń określających priorytety ryzyk informacyjnych, identyfikujących 

dopuszczalne cele ryzyka i identyfikujących mechanizmy osiągania tych celów. Oczywiście będziesz 

chciał zacząć od zasobów informacyjnych, które w ocenie ryzyka uznasz za najwyższe. Kto generuje i 

kontroluje te informacje w firmie? Jakie istniejące zasady bezpieczeństwa mają na celu ochronę 

informacji? Jakie ulepszenia możesz polecić, aby zwiększyć bezpieczeństwo tych najcenniejszych 

zasobów? Jaki poziom ryzyka jesteś skłonny zaakceptować dla każdego z tych aktywów? Czy chcesz, na 

przykład, tracić dane karty kredytowej klienta raz na 10 lat? A może będziesz realizować 100-letnią 

strategię huraganu, budując strukturę bezpieczeństwa danych kart kredytowych, która wytrzyma 

katastrofę, która zdarza się raz na 100 lat? Będziesz musiał oszacować, ile będzie kosztować osiągnięcie 

tego poziomu akceptowalnego ryzyka. Pamiętaj, że całkowite i całkowite bezpieczeństwo może 

wymagać nadzwyczajnych środków finansowych. Odpowiadając na te pytania, poznasz początki 



polityki bezpieczeństwa. Następnie rozważ plan implementacji - kroki, które podejmiesz, aby osiągnąć 

cele planu bezpieczeństwa. W szczególności musisz określić, w jaki sposób przełożysz poziomy 

akceptowalnego ryzyka na zestaw narzędzi, technologii, zasad i procedur. Jakie nowe technologie 

zastosujesz, aby osiągnąć cele i jakie nowe procedury pracownicze będą potrzebne? Aby zrealizować 

swój plan, będziesz potrzebować jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo oraz 

oficera ochrony - osoby, która na co dzień odpowiada za bezpieczeństwo. W przypadku małej witryny 

handlu elektronicznego szefem bezpieczeństwa będzie prawdopodobnie osoba odpowiedzialna za 

usługi internetowe lub kierownik witryny, podczas gdy w przypadku większych firm zwykle istnieje 

specjalny zespół z dodatkowym budżetem. Organizacja bezpieczeństwa edukuje i szkoli użytkowników, 

informuje kierownictwo o zagrożeniach i awariach bezpieczeństwa oraz utrzymuje narzędzia wybrane 

do wdrażania zabezpieczeń. 

Organizacja bezpieczeństwa zazwyczaj zarządza kontrolą dostępu, procedurami uwierzytelniania i 

zasadami autoryzacji. Kontrola dostępu określa, które osoby z zewnątrz i osoby wewnętrzne mogą 

uzyskać legalny dostęp do Twoich sieci. Kontrola dostępu od zewnątrz obejmuje zapory ogniowe i 

serwery proxy, podczas gdy kontrola dostępu do informacji poufnych zazwyczaj obejmuje procedury 

logowania (nazwy użytkowników, hasła i kody dostępu). Procedury uwierzytelniania obejmują 

stosowanie podpisów cyfrowych, certyfikatów autoryzacji i infrastruktury kluczy publicznych. Teraz, 

gdy podpisom elektronicznym nadano taką samą wagę prawną jak oryginalna wersja pióra i tuszu, 

firmy są w trakcie opracowywania sposobów testowania i potwierdzania tożsamości podpisującego. 

Firmy często proszą sygnatariuszy, którzy wpisują swoje pełne imię i nazwisko i klikają przycisk 

wskazujący, że rozumieją, że właśnie podpisali umowę lub dokument. 

biometria: badanie mierzalnych cech biologicznych lub fizycznych 

token bezpieczeństwa: fizyczne urządzenie lub oprogramowanie generujące identyfikator, którego 

można użyć oprócz hasła lub zamiast niego zasady autoryzacji; określić różne poziomy dostępu do 

zasobów informacyjnych dla różnych poziomów użytkowników 

system zarządzania uprawnieniami: określa, gdzie i kiedy użytkownik ma dostęp do określonych części 

strony internetowej 

audyt bezpieczeństwa: obejmuje rutynowe przeglądanie dzienników dostępu (identyfikacja, w jaki 

sposób osoby z zewnątrz korzystają z witryny, a także w jaki sposób osoby wewnętrzne uzyskują dostęp 

do zasobów witryny) 

Urządzenia biometryczne mogą być również wykorzystywane do weryfikacji atrybutów fizycznych 

związanych z daną osobą, takich jak skan linii papilarnych, skan siatkówki (oczu) lub system 

rozpoznawania mowy. (Biometria to badanie mierzalnych cech biologicznych lub fizycznych). Firma 

może na przykład wymagać, aby osoba fizyczna została poddana skanowi linii papilarnych przed 

uzyskaniem dostępu do strony internetowej lub przed pozwoleniem na zapłacenie za towar kartą 

kredytową. . Urządzenia biometryczne jeszcze bardziej utrudniają hakerom włamanie do witryn lub 

obiektów, co znacznie ogranicza możliwość podszywania się. Nowsze iPhone'y Apple (5S i nowsze) 

mają czytnik linii papilarnych o nazwie Touch ID, wbudowany w przycisk Home iPhone'a, który może 

odblokować telefon i autoryzować zakupy w iTunes, iBooks i App Store bez konieczności wprowadzania 

kodu PIN lub innego kodu zabezpieczającego. Według Apple system nie przechowuje rzeczywistego 

odcisku palca, ale dane biometryczne, które będą zaszyfrowane i przechowywane wyłącznie na chipie 

w telefonie iPhone i nie będą udostępniane osobom trzecim. Tokeny zabezpieczające to fizyczne 

urządzenia lub oprogramowanie, które generuje identyfikator, którego można używać oprócz hasła lub 

zamiast niego. Tokeny bezpieczeństwa są używane przez miliony pracowników korporacji i rządów do 

logowania się do klientów korporacyjnych i serwerów. Jednym z przykładów jest token SecurID firmy 



RSA, który w sposób ciągły generuje sześciocyfrowe hasła. Zasady autoryzacji określają różne poziomy 

dostępu do zasobów informacyjnych dla różnych poziomów użytkowników. Systemy zarządzania 

uprawnieniami określają, gdzie i kiedy użytkownik może uzyskać dostęp do określonych części witryny 

internetowej. Ich podstawową funkcją jest ograniczenie dostępu do prywatnych informacji w ramach 

infrastruktury internetowej firmy. Chociaż obecnie dostępnych jest kilka produktów do zarządzania 

autoryzacjami, większość z nich działa w ten sam sposób: system szyfruje sesję użytkownika, aby 

funkcjonować jak klucz, który podąża za użytkownikiem ze strony na stronę, umożliwiając dostęp tylko 

do tych obszarów, do których użytkownik ma prawo wejść na podstawie informacji zgromadzonych w 

bazie danych systemu. Dzięki ustaleniu z góry reguł wejścia dla każdego użytkownika system 

zarządzania uprawnieniami zawsze wie, kto może się udać. Ostatnim krokiem w tworzeniu planu 

bezpieczeństwa handlu elektronicznego jest wykonanie zabezpieczenia rewizja. Audyt bezpieczeństwa 

obejmuje rutynowe przeglądanie dzienników dostępu (określenie, w jaki sposób osoby z zewnątrz 

korzystają z witryny, a także w jaki sposób osoby wewnętrzne uzyskują dostęp do zasobów witryny). 

Powinien być sporządzany miesięczny raport, który określa rutynowe i nierutynowe dostępy do 

systemów oraz identyfikuje nietypowe wzorce działań. Jak wcześniej wspomniano, zespoły tygrysów 

są często używane przez duże korporacje do oceny siły istniejących procedur bezpieczeństwa. W ciągu 

ostatnich pięciu lat powstało wiele małych firm, które świadczą te usługi dla dużych firm. 

ROLA PRAWA I POLITYKI PUBLICZNEJ 

Dzisiejsze otoczenie polityki publicznej bardzo różni się od wczesnych dni handlu elektronicznego. W 

rezultacie Internet nie jest już pozbawionym rządów, nienadzorowanym, samokontrolującym się 

molochem technologicznym. Podobnie jak w przypadku rynków finansowych w ciągu ostatnich 70 lat, 

rośnie świadomość, że rynki handlu elektronicznego działają tylko wtedy, gdy istnieje potężny zestaw 

praw i mechanizmów egzekwowania prawa. Przepisy te pomagają zapewnić uporządkowane, 

racjonalne i uczciwe rynki. To rosnące środowisko polityki publicznej staje się tak samo globalne, jak 

sam handel elektroniczny. Pomimo pewnych spektakularnych międzynarodowych ataków na 

amerykańskie witryny handlu elektronicznego, źródła i osoby zaangażowane w poważne szkodliwe 

ataki były prawie zawsze odkrywane i, w miarę możliwości, ścigane. 

Dobrowolne i prywatne wysiłki odegrały bardzo dużą rolę w identyfikowaniu hakerów przestępczych i 

pomaganiu organom ścigania. Od 1995 roku, wraz ze wzrostem znaczenia handlu elektronicznego, 

krajowe i lokalne działania organów ścigania znacznie się rozwinęły. Przyjęto nowe przepisy, które 

przyznają władzom lokalnym i krajowym nowe narzędzia i mechanizmy identyfikowania, śledzenia i 

ścigania cyberprzestępców. Na przykład większość stanów wymaga obecnie, aby firmy, które 

przechowują dane osobowe swoich mieszkańców, ujawniły publicznie, gdy doszło do naruszenia 

bezpieczeństwa mającego wpływ na tych mieszkańców. Tabela 5.6 zawiera listę najważniejszych 

federalnych przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa handlu elektronicznego. Ponadto 

Federalna Komisja Handlu stwierdziła, że ma władzę nad praktykami korporacji w zakresie 

bezpieczeństwa danych. FTC pozwała sieć hoteli Wyndham po atakach hakerskich w 2008 i 2009 roku, 

w wyniku których doszło do naruszenia danych, które doprowadziło do oszukańczych obciążeń 

kredytowych w wysokości ponad 10 milionów dolarów. Według FTC jej dochodzenie wykazało, że 

Wyndham nie zastosował się do podstawowych praktyk bezpieczeństwa danych, jednocześnie 

zapewniając klientów, że ich dane są bezpieczne. W sierpniu 2015 roku Sąd Apelacyjny Stanów 

Zjednoczonych dla Trzeciego Okręgu orzekł, że FTC znajduje się w zakresie jego kompetencji, 

otwierając mu drzwi do przyjęcia większej roli, zwłaszcza w świetle niezdolności Kongresu do przyjęcia 

przepisów regulujących bezpieczeństwo danych . Zwiększając karę za cyberprzestępstwa, rząd USA 

próbuje odstraszyć dalsze działania hakerów. Dokonując takich działań jako przestępstwa federalne, 

rząd jest w stanie dokonać ekstradycji międzynarodowych hakerów i ścigać ich w Stanach 



Zjednoczonych. Po 11 września 2001 r. Kongres przyjął ustawę USA PATRIOT Act, która szeroko 

rozszerzyła uprawnienia śledcze i nadzorcze organów ścigania. Ustawa zawiera przepisy dotyczące 

monitorowania korzystania z poczty elektronicznej i Internetu. Homeland Security Act z 2002 r. 

Również próbuje zwalczać cyberterroryzm i zwiększa zdolność rządu do wymuszania ujawnienia 

informacji przez źródła komputerowe i dostawców usług internetowych. Niedawno zaproponowane 

przepisy, które koncentrują się na wymaganiu od firm zgłaszania naruszeń danych do FTC, ochrony 

krajowej sieci elektrycznej i cyberbezpieczeństwa nie zostały przyjęte. Jednak w grudniu 2015 r. 

Prezydent Obama podpisał ustawę o udostępnianiu informacji o cyberbezpieczeństwie (CISA). 

Ustawie, która tworzy system, który pozwala firmom dzielić się dowodami na temat ataków bez ryzyka 

ich pozwania, sprzeciwiło się wiele dużych firm technologicznych i obrońców prywatności, twierdząc, 

że nie zrobiła wystarczająco dużo, aby chronić prywatność osób i mogła nadzór rządowy. Jednak 

wdrażanie CISA wciąż trwa i dopiero okaże się, jak będzie ono skuteczne. 

Współpraca prywatna i prywatno-publiczna 

Dobra wiadomość jest taka, że witryny handlu elektronicznego nie są jedynymi w walce o zapewnienie 

bezpieczeństwa w Internecie. Kilka organizacji - niektóre publiczne i niektóre prywatne - zajmują się 

śledzeniem organizacji przestępczych i osób zaangażowanych w ataki na strony internetowe i e-

commerce. Na poziomie federalnym za nadzór nad bezpieczeństwem, odpornością i niezawodnością 

infrastruktury cybernetycznej i komunikacyjnej w Stanach Zjednoczonych odpowiada Biuro ds. 

Cyberbezpieczeństwa i Komunikacji (CS&C) przy Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Stanów Zjednoczonych (DHS). Krajowe Centrum Cyberbezpieczeństwa i Integracji Komunikacji (NCCIC) 

działa jako całodobowe centrum monitoringu cybernetycznego, reagowania na incydenty i centrum 

zarządzania. Ponadto DHS obsługuje również zespół ds. Gotowości na wypadek awarii komputera w 

Stanach Zjednoczonych (US-CERT), który koordynuje ostrzeżenia o incydentach cybernetycznych i 

odpowiedzi w sektorze rządowym i prywatnym. Jedną z bardziej znanych organizacji prywatnych jest 

Centrum Koordynacji CERT (wcześniej znane jako Zespół Reagowania na Awarie Komputerowe) na 

Carnegie Mellon University. CERT monitoruje i śledzi działalność przestępczą w Internecie zgłaszaną 

przez prywatne korporacje i agencje rządowe, które zwracają się o jego pomoc. CERT składa się z 

ekspertów komputerowych zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, którzy mogą 

śledzić źródła ataków na witryny pomimo złożoności Internetu. Jej pracownicy pomagają także 

organizacjom w identyfikowaniu problemów związanych z bezpieczeństwem, opracowywaniu 

rozwiązań i komunikowaniu się ze społeczeństwem na temat powszechnych zagrożeń hakerskich. 

Centrum Koordynacyjne CERT zapewnia również oceny produktów, raporty i szkolenia w celu poprawy 

wiedzy społeczeństwa i zrozumienia zagrożeń i rozwiązań bezpieczeństwa. 

US-CERT: oddział Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych , który 

koordynuje ostrzeżenia i reakcje na incydenty cybernetyczne w sektorze rządowym i prywatnym 

Centrum Koordynacyjne CERT: monitoruje i śledzi działalność przestępczą online zgłaszaną przez 

prywatne korporacje i agencje rządowe, które zwracają się o jego pomoc 

Polityka rządu i kontrola szyfrowania 

W Stanach Zjednoczonych zarówno Kongres, jak i władza wykonawcza dążyły do uregulowania 

stosowania szyfrowania oraz ograniczenia dostępności i eksportu systemów szyfrowania jako środków 

zapobiegania przestępczości i terroryzmowi. Na poziomie międzynarodowym na międzynarodowy 

ruch w oprogramowaniu szyfrującym wpłynęły cztery organizacje: Organizacja Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD), G-7 (głowy państw siedmiu najbardziej uprzemysłowionych krajów 

świata, nie licząc Rosji, która został zawieszony w uczestnictwie w 2014 r.), Radzie Europejskiej i 

Porozumieniu z Wassenaar (które obejmuje 41 krajów produkujących wrażliwy sprzęt przemysłowy lub 



broń). Różne rządy zaproponowały schematy kontrolowania oprogramowania szyfrującego lub 

przynajmniej uniemożliwiające przestępcom uzyskanie silnych narzędzi szyfrujących. Rządy Stanów 

Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii poświęcają również dużą ilość zasobów na programy związane z 

kryptografią, które umożliwią im łamanie zaszyfrowanej komunikacji gromadzonej w Internecie. 

Dokumenty ujawnione przez byłego kontrahenta NSA Edwarda Snowdena wskazują, że zarówno NSA, 

jak i jej brytyjski odpowiednik, GCHQ, mogą być w stanie złamać schematy szyfrowania używane przez 

SSL / TLS, VPN i smartfony 4G (Vaughan-Nichols, 2013). W ostatnich latach walka między rządem USA 

a firmami technologicznymi o szyfrowanie przeniosła się na platformę mobilną, a Apple sprzeciwia się 

wysiłkom rządu USA, aby złamać systemy szyfrowania Apple iCloud i Apple iPhone (patrz sprawa 

Rozdział 8 Insight on Society, Apple: Defender prywatności?) i obawy dotyczące szyfrowania aplikacji 

do przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp, Signal i Telegram, które oferują kompleksowe 

szyfrowanie tekstów, zdjęć i filmów, co utrudnia, jeśli nie uniemożliwia, przechwytywanie komunikacji 

za pomocą takich usługi. 

SYSTEMY PŁATNOŚCI W E-COMMERCE 

W przeważającej części istniejące mechanizmy płatności, takie jak gotówka, karty kredytowe, karty 

debetowe, rachunki czekowe i rachunki z przedpłatą, można było dostosować do środowiska online, 

aczkolwiek z pewnymi znaczącymi ograniczeniami, które doprowadziły do wysiłków na rzecz 

opracowania alternatyw. Ponadto nowe rodzaje relacji zakupowych, np. Między osobami fizycznymi w 

Internecie, oraz nowe technologie, takie jak rozwój platformy mobilnej, stworzyły również potrzebę i 

szansę na rozwój nowych systemów płatności. W tej sekcji przedstawiamy przegląd najważniejszych 

obecnie używanych systemów płatności w handlu elektronicznym. W tabeli 5.8 wymieniono niektóre 

z głównych trendów w płatnościach w handlu elektronicznym w latach 2016–2017. Płatności 

internetowe w USA stanowią rynek o wartości prawie 600 miliardów dolarów w 2016 roku i oczekuje 

się, że do 2020 roku wzrosną o dodatkowe 332 miliardy dolarów do około 932 miliardów dolarów. 

Instytucje i firmy, które mogą obsłużyć ten wolumen transakcji (głównie duże firmy bankowe i 

kredytowe) wyodrębnić 2–3% transakcji w formie opłat lub około 18 miliardów dolarów rocznego 

przychodu. Biorąc pod uwagę rozmiar rynku, konkurencja w zakresie płatności online jest ożywiona. 

Oczekuje się, że znaczną część tego wzrostu przyciągną nowe formy płatności online. W Stanach 

Zjednoczonych podstawową formą płatności online jest nadal istniejący system kart kredytowych i 

debetowych. Alternatywne metody płatności, takie jak PayPal, wciąż wkraczają na tradycyjne metody 

płatności. Oczekuje się, że znacznie wzrosną również płatności mobilne. Rysunek 5.13 ilustruje odsetek 

konsumentów korzystających z różnych alternatywnych metod płatności w 2016 r. Jednak żadna z tych 

alternatywnych metod płatności nie stała się substytutem dla banku i kart kredytowych, a zamiast tego 

zapewnia konsumentom alternatywne metody dostępu do ich istniejących rachunków bankowych i 

kredytowych. W innych częściach świata płatności w handlu elektronicznym mogą się bardzo różnić w 

zależności od tradycji i infrastruktury. Karty kredytowe nie są tak dominującą formą płatności online, 

jak w Stanach Zjednoczonych. Jeśli planujesz prowadzić witrynę e-commerce w Europie, Azji lub 

Ameryce Łacińskiej, będziesz musiał opracować różne systemy płatności dla każdego regionu. Na 

przykład w Danii, Norwegii i Finlandii płatności dokonywane są głównie za pomocą kart debetowych 

lub kredytowych, podczas gdy w Szwecji oprócz kart kredytowych / debetowych bardzo popularne są 

płatności po wystawieniu faktury i przelewem bankowym. W Holandii usługa płatności online iDEAL 

jest najpopularniejszą metodą płatności w handlu detalicznym. We Włoszech konsumenci w dużym 

stopniu polegają zarówno na kartach kredytowych, jak i systemie PayPal. W Japonii, mimo że główną 

metodą płatności jest karta kredytowa, wielu konsumentów nadal odbiera towary i płaci za nie 

gotówką w lokalnych sklepach ogólnospożywczych (konbini). 



konto handlowca: konto bankowe, które umożliwia firmom przetwarzanie płatności kartą kredytową 

i otrzymywanie środków z tych transakcji 

TRANSAKCJE KARTAMI KREDYTOWYMI ONLINE 

Ponieważ karty kredytowe i debetowe są dominującą formą płatności online, ważne jest, aby 

zrozumieć, jak one działają, oraz rozpoznać mocne i słabe strony tego systemu płatności. Transakcje 

kartami kredytowymi online są przetwarzane w taki sam sposób, jak zakupy w sklepach, z 

podstawowymi różnicami w tym, że sprzedawcy internetowi nigdy nie widzą używanej karty, nie 

pobiera się wycisku karty ani podpisu. Transakcje online przy użyciu kart kredytowych najbardziej 

przypominają transakcje na zamówienie pocztowe i telefoniczne (MOTO). Tego typu zakupy nazywane 

są również transakcjami bez obecności posiadacza karty (CNP) i są głównym powodem, dla którego 

konsumenci mogą później kwestionować opłaty. Ponieważ sprzedawca nigdy nie widzi karty 

kredytowej ani nie otrzymuje odręcznie podpisanej umowy zapłaty od klienta, w przypadku powstania 

sporu handlowiec staje w obliczu ryzyka, że transakcja może zostać odrzucona i cofnięta, nawet jeśli 

już wysłał towary użytkownik pobrał produkt cyfrowy. Rysunek 5.14 ilustruje cykl zakupów 

internetowych kart kredytowych. W zakup online kartą kredytową zaangażowanych jest pięć stron: 

konsument, sprzedawca, izba rozliczeniowa, bank akceptanta (czasami nazywany „bankiem 

autoryzacyjnym”) oraz bank wystawiający kartę konsumenta. Aby akceptować płatności kartą 

kredytową, sprzedawcy internetowi muszą mieć konto handlowca założone w banku lub instytucji 

finansowej. Konto handlowca to po prostu konto bankowe, które umożliwia firmom przetwarzanie 

płatności kartą kredytową i otrzymuj środki z tych transakcji. Jak pokazano na rysunku 5.14, transakcja 

kartą kredytową online rozpoczyna się od zakupu (1). Gdy konsument chce dokonać zakupu, dodaje 

przedmiot do koszyka sprzedawcy. Gdy konsument chce zapłacić za produkty w koszyku, tworzony jest 

bezpieczny tunel przez Internet przy użyciu protokołu SSL / TLS. Za pomocą szyfrowania SSL / TLS 

zabezpiecza sesję, podczas której informacje o karcie kredytowej zostaną przesłane do sprzedawcy i 

chroni informacje przed intruzami w Internecie (2). SSL nie uwierzytelnia ani sprzedawcy, ani 

konsumenta. Strony transakcji muszą sobie ufać. Gdy sprzedawca otrzyma informacje o karcie 

kredytowej konsumenta, oprogramowanie sprzedawcy kontaktuje się z izbą rozliczeniową (3). Jak 

wcześniej wspomniano, izba rozliczeniowa jest pośrednikiem finansowym, który uwierzytelnia karty 

kredytowe i weryfikuje salda rachunków. Izba rozliczeniowa kontaktuje się z bankiem wystawiającym 

w celu zweryfikowania informacji o rachunku (4). Po weryfikacji bank wystawiający uznaje konto 

handlowca w banku sprzedawcy (zwykle ma to miejsce w nocy w procesie wsadowym) (5). Obciążenie 

rachunku konsumenta jest przekazywane konsumentowi w wyciągu miesięcznym (6). 

Umożliwienie handlu elektronicznego kartą kredytową 

Firmy, które mają konto handlowe, nadal muszą kupować lub budować sposób obsługi transakcji 

online; zabezpieczenie konta handlowca to tylko pierwszy krok w dwuczęściowym procesie. Obecnie 

dostawcy usług płatności internetowych (czasami nazywani bramkami płatniczymi) mogą zapewnić 

zarówno konto handlowca, jak i narzędzia programowe potrzebne do przetwarzania zakupów kartą 

kredytową w Internecie. Na przykład Authorize.net jest dostawcą usług płatności internetowych. Firma 

pomaga handlowcowi zabezpieczyć konto u jednego ze swoich partnerów, dostawców kont 

handlowców, a następnie dostarcza oprogramowanie do przetwarzania płatności do zainstalowania na 

serwerze sprzedawcy. Oprogramowanie zbiera informacje o transakcjach ze strony sprzedawcy, a 

następnie kieruje je za pośrednictwem „bramki płatności” Authorize.net do odpowiedniego banku, 

zapewniając, że klienci są upoważnieni do dokonywania zakupów. Środki za transakcję są następnie 

przekazywane na konto sprzedawcy. CyberSource to kolejny znany dostawca usług płatności 

internetowych. 



PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standards): standardy bezpieczeństwa danych 

ustanowione przez pięć głównych firm obsługujących karty kredytowe 

Zgodność z PCI-DSS 

PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) to standard bezpieczeństwa danych 

ustanowiony przez pięć głównych firm obsługujących karty kredytowe (Visa, MasterCard, American 

Express, Discover i JCB). PCI-DSS nie jest ustawą ani regulacją rządową, ale standardem obowiązującym 

w branży. Każdy sprzedawca internetowy musi spełniać odpowiedni poziom PCI-DSS, aby akceptować 

płatności kartą kredytową. Osoby, które nie zastosują się do nich i dopuści się naruszenia karty 

kredytowej, mogą ostatecznie zostać ukarane grzywnami i innymi kosztami. PCI-DSS ma różne 

poziomy, związane z liczbą kart kredytowych i / lub debetowych przetwarzanych przez akceptanta 

każdego roku. Poziom 1, najostrzejszy poziom, dotyczy bardzo dużych sprzedawców, którzy 

przetwarzają ponad 6 milionów transakcji rocznie, a poziom 2 - tych, którzy przetwarzają od 1 miliona 

do 6 milionów. Poziom 3 dotyczy organizacji, które przetwarzają od 20 000 do 1 miliona transakcji, 

natomiast poziom 4 dotyczy mniejszych sprzedawców, którzy przetwarzają mniej niż 20 000 transakcji. 

PCI-DSS ma sześć głównych celów kontrolnych. Wymaga od akceptanta, aby (a) budował i utrzymywał 

bezpieczną sieć, (b) chronił dane posiadacza karty, (c) utrzymywał program zarządzania podatnościami, 

(d) wdrażał silne środki kontroli dostępu, (e) regularnie testował i monitorował sieci, oraz f) prowadzi 

politykę bezpieczeństwa informacji. Każdy z tych sześciu szerokich celów kontroli wiąże się z dalszymi 

określonymi wymaganiami, które należy spełnić. Najbardziej aktualną wersją PCI-DSS jest wersja 3.1, 

która weszła w życie w kwietniu 2015. 

Ograniczenia systemów płatności kartą kredytową online 

Istniejący system płatności kartą kredytową ma szereg ograniczeń. Najważniejsze ograniczenia dotyczą 

bezpieczeństwa, ryzyka kupca, kosztów administracyjnych i transakcyjnych oraz sprawiedliwości 

społecznej. Istniejący system zapewnia słabe bezpieczeństwo. Ani sprzedawca, ani konsument nie 

mogą być w pełni uwierzytelnieni. Kupcem może być organizacja przestępcza mająca na celu zbieranie 

numerów kart kredytowych, a konsumentem może być złodziej, używając skradzionych lub fałszywych 

kart. Ryzyko, na jakie narażeni są sprzedawcy, jest wysokie: konsumenci mogą odrzucić opłaty, nawet 

jeśli towary zostały wysłane lub produkt został pobrany. Sektor bankowy próbował opracować 

bezpieczny protokół transakcji elektronicznych (SET), ale wysiłek ten nie powiódł się, ponieważ był zbyt 

skomplikowany zarówno dla konsumentów, jak i handlowców. Oczekuje się, że wskaźnik oszustw 

związanych z kartami kredytowymi w Internecie osiągnie 4 miliardy dolarów w 2016 roku, w 

porównaniu z 2 miliardami dolarów w 2011 roku. Ponieważ banki przechodzą na karty EMV z chipami 

komputerowymi, oszustwa związane z kartami kredytowymi offline stają się trudniejsze, zachęcając 

przestępców do skupienia się na oszustwach internetowych (Sidel , 2016). Koszty administracyjne 

związane z utworzeniem internetowego systemu kart kredytowych i uzyskaniem autoryzacji do 

przyjmowania kart kredytowych są wysokie. Koszty transakcji dla sprzedawców są również znaczne - 

około 3% zakupu plus opłata transakcyjna w wysokości 20–35 centów za transakcję oraz inne opłaty 

konfiguracyjne. Karty kredytowe nie są zbyt demokratyczne, mimo że wydają się wszechobecne. 

Miliony młodych dorosłych nie mają kart kredytowych, podobnie jak prawie 100 milionów innych 

dorosłych Amerykanów, których nie stać na karty lub którzy są uważani za mało ryzykownych ze 

względu na niskie dochody. system płatności online z przedpłatą: umożliwia konsumentom 

dokonywanie natychmiastowych płatności online na rzecz sprzedawców i innych osób fizycznych na 

podstawie wartości przechowywanej na koncie online 

ALTERNATYWNE SYSTEMY PŁATNOŚCI ONLINE 



Ograniczenia systemu kart kredytowych online otworzyły drogę do rozwoju szeregu alternatywnych 

systemów płatności online. Najważniejszym z nich jest PayPal. PayPal (zakupiony przez eBay w 2002 r., 

A następnie wyodrębniony jako niezależna firma w 2015 r.) Umożliwia osobom i firmom posiadającym 

konta e-mail aby  otrzymywać płatności do określonego limitu. Paypal to przykład systemu płatności 

online ze środkami przedpłaconymi, który umożliwia konsumentom dokonywanie płatności online na 

rzecz sprzedawców i innych osób fizycznych za pomocą konta bankowego lub kart kredytowych / 

debetowych. Jest dostępny w 202 krajach i 25 walutach na całym świecie. PayPal opiera się na 

istniejącej infrastrukturze finansowej krajów, w których prowadzi działalność. Zakładasz konto PayPal, 

określając konto kredytowe, debetowe lub czekowe, które chcesz obciążać lub płacić podczas 

przeprowadzania transakcji online. Dokonując płatności za pomocą PayPal, wysyłasz e-mailem 

płatność na konto PayPal handlowca. PayPal przelewa kwotę z Twojego konta kredytowego lub 

czekowego na konto bankowe sprzedawcy. Piękno systemu PayPal polega na tym, że żadne osobiste 

informacje kredytowe nie muszą być udostępniane użytkownikom, a z usługi mogą korzystać osoby 

fizyczne, aby płacić sobie nawzajem nawet niewielkie kwoty. Jednak jednym problemem związanym z 

PayPal jest jego stosunkowo wysoki koszt. Na przykład, gdy używasz karty kredytowej jako źródła 

środków do wysyłania lub żądania pieniędzy, koszt waha się od 2,9% do 5,99% kwoty (w zależności od 

rodzaju transakcji) plus niewielka stała opłata (zwykle 0,30 USD) za transakcja. System PayPal jest 

szczegółowo omówiony w studium przypadku na końcu rozdziału. Chociaż PayPal jest zdecydowanie 

najbardziej znaną i najczęściej używaną alternatywą dla kart kredytowych / debetowych online, istnieje 

również wiele innych alternatyw. Usługa Płać z Amazon jest przeznaczona dla konsumentów, którzy 

mają obawy dotyczące powierzenia danych swojej karty kredytowej nieznanym sprzedawcom 

internetowym. Konsumenci mogą kupować towary i usługi w witrynach innych niż Amazon, korzystając 

z metod płatności zapisanych na ich kontach Amazon, bez konieczności ponownego wprowadzania 

informacji o płatnościach na stronie sprzedawcy. Amazon zapewnia przetwarzanie płatności. Visa 

Checkout (dawniej V.me) i MasterPass MasterCard zastępują prawdziwy numer karty płatniczej nazwą 

użytkownika i hasłem podczas płatności online. Zarówno MasterPass, jak i Visa Checkout są 

obsługiwane przez wiele dużych firm obsługujących płatności i sprzedawców internetowych. Jednak 

nie osiągnęli jeszcze korzystania z Paypal. Bill Me Later (należący również do PayPal) jest również 

przeznaczony dla konsumentów, którzy nie chcą podawać danych swojej karty kredytowej online. Bill 

Me Later określa się jako otwarte konto kredytowe. Użytkownicy wybierają opcję Bill Me Later przy 

kasie i proszeni są o podanie daty urodzenia oraz czterech ostatnich cyfr numeru ubezpieczenia 

społecznego. Następnie Bill Me Później wystawia rachunek za zakup w ciągu 10 do 14 dni. Bill Me Later 

jest obecnie oferowany przez ponad 1000 sklepów internetowych. WU Pay (dawniej eBillme, a obecnie 

obsługiwany przez Western Union) oferuje podobną usługę. Klienci WU Pay, którzy wybiorą opcję WU 

Pay w firmach takich jak Sears, Kmart i innych sprzedawcach detalicznych, nie muszą podawać żadnych 

danych karty kredytowej. Zamiast tego otrzymują rachunek e-mailem, który mogą zapłacić za 

pośrednictwem usługi płatności online swojego banku lub osobiście w dowolnym oddziale Western 

Union. Dwolla to podobna sieć płatności gotówkowych zarówno dla osób fizycznych, jak i dla 

sprzedawców. Pomija sieć kart kredytowych i zamiast tego łączy się bezpośrednio z kontem 

bankowym. W 2015 roku Dwolla zlikwidowała opłaty transakcyjne i manipulacyjne, zmieniając punkt 

ciężkości z płatności konsumenckich na większe firmy. Dwolla ma własną sieć, która omija Automated 

Clearing House (ACH), tradycyjny system przetwarzania transakcji finansowych w Stanach 

Zjednoczonych, aw 2015 roku podpisał kontrakt z głównym amerykańskim bankiem BBVA Compass. 

Wcześniej w tym roku Departament Skarbu USA wybrał Dwolla (wraz z PayPal) do przetwarzania 

płatności na rzecz agencji federalnych, aw październiku 2015 roku Chicago Mercantile Exchange wybrał 

Dwolla na miejsce ACH. Dwolla przetwarza obecnie prawie 2 miliardy dolarów rocznie i ma ponad 1 

milion kont. Podobnie jak Dwolla, Stripe to kolejna firma, która stara się zapewnić alternatywę dla 

tradycyjnego systemu kart kredytowych online. Stripe koncentruje się na handlowej stronie procesu. 



Zapewnia prosty kod oprogramowania, który umożliwia firmom ominięcie większości kosztów 

administracyjnych związanych z konfiguracją systemu kart kredytowych online, a zamiast tego pozwala 

firmom rozpocząć przyjmowanie płatności kartą kredytową niemal natychmiast, bez konieczności 

uzyskiwania konta handlowca lub korzystania z usługodawcy. Stripe niedawno wprowadził aplikacje 

handlowe, które mogą akceptować płatności NFC. W przeciwieństwie do PayPal, klient nie potrzebuje 

konta Stripe, aby zapłacić, a wszystkie płatności są dokonywane bezpośrednio do firmy, a nie przez 

stronę trzecią. 

Near Field Communication (NFC): zestaw technologii bezprzewodowych krótkiego zasięgu używanych 

do wymiany informacji między urządzeniami 

MOBILNE SYSTEMY PŁATNOŚCI: TWÓJ PORTFEL NA SMARTFONA 

Wykorzystanie urządzeń mobilnych jako mechanizmów płatności jest już dobrze ugruntowane w 

Europie i Azji, a obecnie eksploduje w Stanach Zjednoczonych, gdzie wreszcie powstaje infrastruktura 

do obsługi płatności mobilnych. Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) to podstawowa technologia 

umożliwiająca korzystanie z mobilnych systemów płatności. Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) to 

zestaw technologii bezprzewodowych krótkiego zasięgu używanych do udostępniania informacji 

między urządzeniami w odległości około 2 cali od siebie (50 mm). Urządzenia NFC są zasilane lub 

pasywne. Połączenie wymaga jednego zasilanego urządzenia (inicjatora, takiego jak smartfon) i 

jednego urządzenia docelowego, takiego jak czytnik NFC sprzedawcy, które może odpowiadać na 

żądania inicjatora. Cele NFC mogą mieć bardzo proste formy, takie jak znaczniki, naklejki, breloki do 

kluczy lub czytniki. Komunikacja NFC peer-to-peer jest możliwa, gdy oba urządzenia są zasilane. 

Konsumenci mogą zbliżyć swój telefon obsługujący technologię NFC do czytnika sprzedawcy, aby 

zapłacić za zakupy. We wrześniu 2014 r. Firma Apple przedstawiła iPhone'a 6, który jest wyposażony 

w chipy NFC przeznaczone do współpracy z platformą Apple Pay do płatności mobilnych. Opierając się 

na biometrycznym skanowaniu i szyfrowaniu odcisków palców Apple Passbook i Touch ID, które Apple 

wprowadził wcześniej we wrześniu 2012 r., Apple Pay może być używany do płatności mobilnych w 

punktach sprzedaży w sklepie fizycznym, a także do zakupów online za pomocą iPhone'a. Inni 

konkurenci w zakresie płatności mobilnych z obsługą NFC to Android Pay, Samsung Pay, PayPal i 

Square. Badania pokazują, że około 20–30% użytkowników smartfonów pobrało aplikacje portfela 

mobilnego, ale tylko około 20% z nich dokonało płatności za pomocą tych aplikacji w ostatnim 

miesiącu. Rysunek 5.15 pokazuje, że Apple i PayPal są najczęściej używanymi aplikacjami do płatności 

mobilnych wśród użytkowników portfeli mobilnych. Obietnica bogactwa nie do opisania dla firmy, 

która jest w stanie zdominować rynek płatności mobilnych, zapoczątkowała to, co jeden z 

komentatorów nazwał kozim rodeo wokół rozwoju nowych technologii i metod płatności mobilnych. 

Studium przypadku na koniec rozdziału, Mobile Payment Marketplace: Goat Rodeo, przedstawia dalsze 

spojrzenie na przyszłość płatności online i mobilnych w Stanach Zjednoczonych, w tym wysiłki Apple, 

Google, Samsung, Square, PayPal i głównych instytucje. 

SPOŁECZNE / MOBILNE SYSTEMY PŁATNOŚCI PEER-TO-PEER 

Oprócz wykorzystania urządzenia mobilnego jako narzędzia do handlu elektronicznego i jako metody 

płatności w fizycznym punkcie sprzedaży, coraz popularniejszy staje się inny rodzaj transakcji płatności 

mobilnych: płatności społecznościowe / mobilne peer-to-peer. Usługi, takie jak Venmo, Square Cash, 

Snapcash, nowo ukierunkowany Portfel Google i nowa usługa płatności Facebook Messenger, 

wszystkie umożliwiają użytkownikom wysyłanie pieniędzy innej osobie za pośrednictwem aplikacji 

mobilnej lub strony internetowej, finansowanej kartą debetową banku. Usługa ta jest bezpłatna. 

Obecnie usługi te cieszą się największą popularnością wśród millenialsów, co jest kluczowym 

czynnikiem demograficznym napędzającym ich rozwój. Venmo, należące do PayPal, jest szczególnie 



popularne, a jego sukces wynika częściowo z integracji z Facebookiem i jego kanałem informacyjnym 

w sieci społecznościowej, który pozwala użytkownikom zobaczyć, kiedy znajomi płacą innym znajomym 

lub płacą za produkty i usługi. W 2015 roku Venmo przetworzył transakcje o szacunkowej wartości 8 

miliardów dolarów i rośnie o ponad 200% rocznie. W 2016 r. Facebook i PayPal ogłosiły, że 

subskrybenci Facebooka mogą używać PayPal do kupowania towarów i usług, a powiadomienia 

przychodzą przez Facebook Messenger. Analitycy prognozują, że mobilne P2P wzrośnie do 174 

miliardów dolarów, co stanowi 30% całkowitego wolumenu płatności P2P do 2020 roku. To wzrost z 

5,6 miliarda dolarów, czyli tylko 1% w 2014 roku 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PORTFELI MOBILNYCH I KART ŁADOWALNYCH 

W październiku 2016 r. Bureau of Consumer Financial Protection (BCFP), federalna agencja 

regulacyjna, wydało pierwsze przepisy dotyczące tak zwanych kart ogólnego przeznaczenia do 

ponownego ładowania (GPR). Przepisy dotyczą niektórych mobilnych portfeli cyfrowych oraz kart 

fizycznych, na które można załadować przedpłacone środki, a także kart, które można kupić na 

punktach sprzedaży detalicznej lub doładowanie środkami w bankomacie banku lub terminalu w 

punkcie sprzedaży (ale nie w przypadku kart podarunkowych zakupionych w punktach sprzedaży 

detalicznej). Wcześniej karty GPR nie podlegały istniejącym federalnym przepisom dotyczącym 

bankowości konsumenckiej, które zapewniają ochronę przed nieautoryzowanymi transferami i 

wymagają ujawnienia warunków i procedur usuwania błędów. BCFP szacuje, że transakcje GPR wzrosły 

z 1 mld USD w 2003 r. Do 65 mld USD w 2012 r., Przy prognozowanym wzroście do 117 mld USD w 

2019 r. (BCFP, 2016). Fizyczne karty GPR są zwykle sprzedawane osobom, które nie mają konta 

bankowego ani kredytowego, a używają ich jako substytutu konta czekowego i gotówki do płatności 

mobilnych. Z kolei mobilne portfele cyfrowe są zwykle używane przez osoby, które mają już te dane 

logowania do banku. Venmo i podobne usługi płatności peer-to-peer, a także Android Pay i Samsung 

Pay podlegają niniejszym regulacjom ponieważ pozwalają na przechowywanie przedpłaconych 

środków. Apple Pay i podobne portfele nie podlegają tym przepisom, ponieważ nie przechowują 

przedpłaconych środków i po prostu działają jako pośrednik między bankami a konsumentami przy 

użyciu istniejących danych uwierzytelniających bankowych. Nowe przepisy wymagają ujawnienia 

konsumentom warunków finansowych przed i po nabyciu rachunku przedpłaconego, dostępu do 

okresowych wyciągów, środków umożliwiających konsumentom korygowanie błędów w płatnościach, 

wyrażenia zgody na przekroczenie limitu zadłużenia i kredytu oraz 21 -dniowy minimalny okres spłaty. 

Przepisy zabraniają wymagania od klientów skonfigurowania wcześniej autoryzowanych 

elektronicznych przelewów środków w celu spłaty kredytu udzielonego w ramach usługi debetu lub 

funkcji kredytowej. Wymogi te są rozszerzeniem istniejącej ustawy o elektronicznym transferze 

środków (rozporządzenie E) i ustawy Truth in Lending Act (rozporządzenie Z), które mają zastosowanie 

do produktów bankowych i instytucji kredytowych, takich jak karty kredytowe i debetowe. 

 

cyfrowa gotówka: alternatywny system płatności, w którym unikalny, uwierzytelnione tokeny 

reprezentują wartość gotówkową 

wirtualna waluta: zazwyczaj krąży w wewnętrznej społeczności wirtualnego świata lub jest emitowana 

przez konkretną jednostkę korporacyjną i wykorzystywana do zakupu wirtualnych dóbr 

CYFROWA GOTÓWKA I WALUTY WIRTUALNE 

Chociaż terminy cyfrowa gotówka i wirtualne waluty są często używane jako synonimy, w 

rzeczywistości odnoszą się do dwóch odrębnych typów alternatywnych systemów płatności. Cyfrowa 



gotówka jest zwykle oparta na algorytmie, który generuje unikalne uwierzytelnione tokeny 

reprezentujące wartość gotówki, które można wykorzystać „w prawdziwym świecie”. Bitcoin to 

najbardziej znany przykład cyfrowej gotówki. Bitcoiny to zaszyfrowane liczby (czasami określane jako 

kryptowaluta), które są generowane przez złożony algorytm przy użyciu sieci peer-to-peer w procesie 

określanym jako „wydobywanie”, który wymaga dużej mocy obliczeniowej. Podobnie jak prawdziwa 

waluta, bitcoiny mają zmienną wartość związaną z handlem na otwartym rynku. Podobnie jak gotówka, 

Bitcoiny są anonimowe - są wymieniane za pośrednictwem 34-znakowego alfanumerycznego adresu, 

który posiada użytkownik i nie wymagają żadnych innych informacji identyfikujących. Bitcoiny ostatnio 

przyciągnęły wiele uwagi jako potencjalne narzędzie do prania pieniędzy dla cyberprzestępców i 

rynków nielegalnych narkotyków, takich jak Silk Road, a także nękane przez kwestie bezpieczeństwa, z 

kilkoma głośnymi napadami. Niemniej jednak istnieją firmy używające Bitcoinów jako legalnego 

alternatywnego systemu płatności. Przeczytaj Insight on Business Case, Bitcoin, aby dokładniej 

przyjrzeć się Bitcoinowi i niektórym problemom z nim związanym. Z drugiej strony wirtualne waluty 

zazwyczaj krążą głównie w ramach wewnętrznej społeczności wirtualnego świata, takiej jak Linden 

Dollars, stworzona przez Linden Lab do wykorzystania w jej wirtualnym świecie Second Life. Wirtualne 

waluty są zwykle używane do zakupu wirtualnych towarów. 

elektroniczny system prezentacji i płatności faktur (EBPP): forma systemu płatności online za 

miesięczne rachunki 

ELEKTRONICZNE ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

W 2007 r. Po raz pierwszy liczba płatności za rachunki dokonanych online przekroczyła liczbę 

wypisanych czeków fizycznych (Fiserv, 2007). W gospodarce Stanów Zjednoczonych o wartości 19 

bilionów dolarów z sektorem konsumenckim 13,3 biliona dolarów na towary i usługi, trzeba zapłacić 

miliardy rachunków. Według US Postal Service, amerykańskie gospodarstwa domowe otrzymały 

pocztą około 21 miliardów rachunków w 2015 roku. Nikt nie wie na pewno, ale niektórzy eksperci 

uważają, że koszt papierowego rachunku biznesowego w całym cyklu życia, od momentu wystawienia 

do momentu płatności, wynosi od 3 do 7 USD. Kalkulacja ta nie obejmuje wartości czasu dla 

konsumentów, którzy muszą otwierać rachunki, czytać je, wypisywać czeki, koperty adresowe, 

pieczątkę, a następnie przekazywać rachunki w formie elektronicznej. Rynek fakturowania stanowi 

niezwykłą okazję do wykorzystania Internetu jako elektronicznego systemu fakturowania i płatności, 

który potencjalnie mógłby znacznie obniżyć zarówno koszty płacenia rachunków, jak i czas, jaki 

konsumenci spędzają na ich opłacaniu. Szacunki są różne, ale uważa się, że przetworzenie płatności 

online wynosi od 20 do 30 centów. Elektroniczne systemy prezentacji i płatności faktur (EBPP) to 

systemy umożliwiające dostarczanie i opłacanie miesięcznych rachunków online. Usługi EBPP 

umożliwiają konsumentom elektroniczne przeglądanie rachunków za pomocą komputera 

stacjonarnego lub urządzenia mobilnego i opłacanie ich za pośrednictwem elektronicznych przelewów 

pieniężnych z rachunków bankowych lub kart kredytowych. Coraz więcej firm decyduje się na 

elektroniczne wystawianie wyciągów i rachunków zamiast wysyłania ich wersji papierowych, 

szczególnie w przypadku rachunków cyklicznych, takich jak ubezpieczenie mediów i subskrypcje. 

WIELKOŚĆ I WZROST RYNKU 

W 2002 r. 61% płatności za rachunki było dokonywane czekiem, a tylko 12% przez Internet. Z kolei w 

2015 r. Płatności rachunków online stanowiły ponad 55% wszystkich płatności za rachunki, podczas 

gdy czeki papierowe stanowią obecnie mniej niż 20%. Wśród internetowych gospodarstw domowych 

prawie trzy czwarte płaci co miesiąc co najmniej jeden rachunek online, a prawie połowa co miesiąc 

otrzymuje co najmniej jeden rachunek elektronicznie. Rośnie liczba płatności za rachunki za pomocą 

telefonu komórkowego - w 2015 r. 33% gospodarstw domowych w USA płaciło co najmniej jeden 



rachunek za pomocą urządzenia mobilnego. Większość konsumentów wskazała na wygodę i 

oszczędność czasu dzięki płaceniu rachunków za telefon komórkowy. Jednym z głównych powodów 

wzrostu wykorzystania EBPP jest fakt, że firmy zaczynają zdawać sobie sprawę, ile pieniędzy mogą 

zaoszczędzić dzięki rozliczeniom online. Zapewnia to nie tylko oszczędności w opłatach pocztowych i 

przetwarzaniu, ale także szybsze odbieranie płatności (od 3 do 12 dni szybciej w porównaniu do 

rachunków papierowych wysyłanych zwykłą pocztą), co poprawia przepływ gotówki. Opcje płatności 

rachunków online mogą również zmniejszyć liczbę połączeń telefonicznych z działem obsługi klienta 

firmy. Aby zrealizować te oszczędności, wiele firm coraz agresywniej zachęca swoich klientów do 

przejścia na EBPP, wprowadzając opłatę za przywilej dalszego otrzymywania papierowego rachunku. 

Jednak finanse nie mówią wszystkiego. Firmy odkrywają, że rachunek jest zarówno okazją do 

sprzedaży, jak i okazją do utrzymania klienta, a medium elektroniczne zapewnia o wiele więcej opcji 

marketingowych i promocyjnych. Rabaty, oferty oszczędnościowe, cross-selling i upselling są możliwe 

w świecie cyfrowym i są znacznie tańsze niż wysyłane koperty z ofertami. 

MODELE BIZNESOWE EBPP 

Istnieją cztery modele biznesowe EBPP: bankowość internetowa, bezpośredni rachunek rozliczeniowy, 

mobilny i konsolidacyjny. Obecnie najpowszechniej stosowany jest model bankowości internetowej. 

Konsumenci udostępniają handlowcowi dane logowania do konta bankowego lub karty kredytowej i 

upoważniają go do obciążenia rachunku bankowego konsumenta. Ten model ma tę zaletę, że jest 

wygodny dla konsumenta, ponieważ płatności są potrącane automatycznie, zwykle z powiadomieniem 

banku lub akceptanta, że jego konto zostało obciążone. W modelu bezpośredniego wystawiania 

rachunków konsumentom wysyła się rachunki za pomocą powiadomienia e-mail i przechodzą do 

witryny sprzedawcy, aby dokonywać płatności przy użyciu danych logowania bankowego. Model ten 

ma tę zaletę, że umożliwia handlowcowi kontakt z konsumentem poprzez wysyłanie kuponów lub 

nagród. Model bezpośredniego wystawiania faktur to proces dwuetapowy i mniej wygodny dla 

konsumentów. Model mobilny umożliwia konsumentom dokonywanie płatności za pomocą aplikacji 

mobilnych, ponownie opierając się na danych uwierzytelniających w banku jako źródle środków. 

Konsumenci są powiadamiani o rachunku za pomocą wiadomości sms i autoryzują płatność. 

Rozszerzeniem tego jest model społecznościowo-mobilny, w którym sieci społecznościowe, takie jak 

Facebook, integrują płatności ze swoimi usługami przesyłania wiadomości. Model mobilny ma kilka 

zalet, między innymi wygodę dla konsumentów w opłacaniu rachunków podczas korzystania z 

telefonu, ale także szybkość, z jaką można płacić rachunki w jednym kroku. To najszybciej rozwijająca 

się forma EBPP. W 2016 roku Facebook i PayPal ogłosiły umowę, w której użytkownicy Facebooka mogą 

płacić za zakupy na Facebooku za pomocą PayPal. Konsumenci nie będą musieli opuszczać Facebooka, 

aby kupować i płacić za produkty. W modelu konsolidatora strona trzecia, taka jak instytucja finansowa 

lub wyspecjalizowany portal, taki jak Intuit’s Paytrust, Fiserv’s MyCheckFree, Mint Bills i inne, gromadzi 

wszystkie rachunki dla konsumentów i zezwala na jednorazową płatność rachunków. Zaletą tego 

modelu jest to, że konsumenci mogą zobaczyć wszystkie swoje rachunki w jednej witrynie lub aplikacji. 

Ponieważ jednak rachunki są płatne w różnym czasie, konsumenci muszą często sprawdzać swoje 

portale. Model konsolidatora napotyka kilka wyzwań. Dla wystawców korzystanie z modelu 

konsolidatora oznacza zwiększone opóźnienie między fakturowaniem a płatnością, a także wstawia 

pośrednika między firmą a jej klientem. 

Wspierającymi te podstawowe modele biznesowe są dostawcy infrastruktury, tacy jak Fiserv, Yodlee, 

FIS Global, ACI Worldwide, MasterCard RPPS (Remote Payment and Presentment Service) i inni, którzy 

zapewniają oprogramowanie do tworzenia systemu EBPP lub obsługują fakturowanie i pobieranie 

płatności dla wystawcy . 

KLUCZOWE IDEE 



• Zrozum zakres przestępczości w handlu elektronicznym i problemów związanych z bezpieczeństwem, 

kluczowe wymiary bezpieczeństwa handlu elektronicznego oraz napięcie między bezpieczeństwem a 

innymi wartościami. 

• Chociaż ogólny rozmiar cyberprzestępczości jest niejasny, cyberprzestępczość wymierzona w witryny 

handlu elektronicznego szybko rośnie, rośnie ilość strat, a osoby zarządzające witrynami handlu 

elektronicznego muszą być przygotowane na różnorodne ataki przestępcze. 

• Istnieje sześć kluczowych wymiarów bezpieczeństwa handlu elektronicznego: integralność, 

niezaprzeczalność, autentyczność, poufność, prywatność i dostępność. 

• Chociaż bezpieczeństwo komputerowe jest uważane za niezbędne do ochrony handlu 

elektronicznego, nie jest ono pozbawione wad. Dwa główne obszary, w których występują napięcia 

między bezpieczeństwem a operacjami na stronie to: 

• Łatwość użytkowania - im więcej środków bezpieczeństwa zostanie dodanych do witryny handlu 

elektronicznego, tym trudniej z niej będzie korzystać i tym wolniej się ona stanie, co utrudni jej obsługę. 

Bezpieczeństwo kupuje się za cenę spowolnienia procesorów i znacznego zwiększenia 

zapotrzebowania na przechowywanie danych. Zbyt duże zabezpieczenia mogą zaszkodzić rentowności, 

a niewystarczające mogą potencjalnie doprowadzić firmę do bankructwa. 

• Bezpieczeństwo publiczne - istnieje napięcie między roszczeniami osób do działania anonimowego a 

potrzebami urzędników publicznych w zakresie utrzymania bezpieczeństwa publicznego, które może 

być zagrożone przez przestępców lub terrorystów3. 

* Zidentyfikuj kluczowe zagrożenia bezpieczeństwa w środowisku e-commerce 

• Najczęstsze i najbardziej szkodliwe formy zagrożeń bezpieczeństwa w witrynach handlu 

elektronicznego obejmują: 

• Złośliwy kod - wirusy, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie ransomware i sieci botów stanowią 

zagrożenie dla integralności systemu i jego dalszego działania, często zmieniając sposób działania 

systemu lub dokumenty utworzone w systemie. 

• Potencjalnie niepożądane programy (oprogramowanie typu adware, spyware itp.) - rodzaj zagrożenia 

bezpieczeństwa, które pojawia się, gdy programy są potajemnie instalowane na komputerze lub w sieci 

komputerowej bez Twojej zgody. 

• Phishing - każda oszukańcza próba internetowa osoby trzeciej w celu uzyskania poufnych informacji 

w celu uzyskania korzyści finansowych. 

• Hakowanie i cyberwandalizm - celowe zakłócanie, niszczenie, a nawet niszczenie witryny. 

• Oszustwa związane z kartami kredytowymi / kradzież - jeden z najbardziej przerażających zdarzeń i 

jeden z głównych powodów, dla których większa liczba konsumentów nie uczestniczy w handlu 

elektronicznym. Najczęstszą przyczyną oszustw związanych z kartami kredytowymi jest zgubiona lub 

skradziona karta, której używa ktoś inny, a następnie kradzież numerów klientów i tożsamości 

(przestępcy ubiegający się o karty kredytowe przy użyciu fałszywych tożsamości). 

• Oszustwo tożsamości - obejmuje nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych innej osoby, 

takich jak numer ubezpieczenia społecznego, prawo jazdy i / lub numery kart kredytowych, a także 

nazwy użytkowników i hasła, w celu uzyskania nielegalnych korzyści finansowych. 



• Podszywanie się - występuje, gdy hakerzy próbują ukryć swoją prawdziwą tożsamość lub podszywać 

się pod inną osobę, używając fałszywych adresów e-mail lub podszywając się pod kogoś innego. 

• Pharming - polega na przekierowaniu łącza internetowego na adres inny niż zamierzony, z witryną 

podszywającą się pod adres docelowy. 

• Ataki typu Denial of Service (DoS) i Distributed Denial of Service (DDoS) - hakerzy zalewają witrynę 

bezużytecznym ruchem w celu zalania i przeciążenia sieci, często powodując jej zamknięcie i 

uszkodzenie reputacja witryny i relacji z klientami. 

• Sniffing - rodzaj programu do podsłuchiwania, który monitoruje informacje przesyłane przez sieć, 

umożliwiając hakerom wykradanie zastrzeżonych informacji z dowolnego miejsca w sieci, w tym 

wiadomości e-mail, plików firmowych i poufnych raportów. Groźba wąchania polega na tym, że 

informacje poufne lub osobiste zostaną upublicznione. 

• Zadania wewnętrzne - chociaż większość wysiłków związanych z bezpieczeństwem w Internecie 

koncentruje się na powstrzymywaniu osób z zewnątrz, największym zagrożeniem są pracownicy, którzy 

mają dostęp do poufnych informacji i procedur. 

• Źle zaprojektowane oprogramowanie serwerowe i klienckie - wzrost złożoności i rozmiaru 

oprogramowania przyczynił się do wzrostu liczby luk w oprogramowaniu lub luk, które mogą 

wykorzystać hakerzy. 

• Problemy związane z bezpieczeństwem sieci społecznościowych - złośliwy kod, PUP, phishing, 

naruszenia danych, oszustwa tożsamości i inne zagrożenia bezpieczeństwa w handlu elektronicznym - 

wszystkie zinfiltrowały sieci społecznościowe. 

• Kwestie bezpieczeństwa platformy mobilnej - platforma mobilna stanowi kuszący cel dla hakerów i 

cyberprzestępców i jest narażona na takie same zagrożenia jak inne urządzenia internetowe, a także 

nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowej. 

• Kwestie bezpieczeństwa w chmurze - ponieważ urządzenia, tożsamości i dane stają się coraz bardziej 

splecione w chmurze, ochrona danych w chmurze staje się głównym problemem. 

• Opisz, w jaki sposób technologia pomaga zabezpieczyć kanały komunikacji internetowej i chronić 

sieci, serwery i klientów. 

• Szyfrowanie to proces przekształcania zwykłego tekstu lub danych w zaszyfrowany tekst, którego nie 

może odczytać nikt inny niż nadawca i odbiorca. Szyfrowanie może zapewnić cztery z sześciu 

kluczowych wymiarów bezpieczeństwa w handlu elektronicznym: integralność wiadomości, 

niezaprzeczalność, uwierzytelnianie i poufność. 

• Obecnie używanych jest wiele różnych form technologii szyfrowania. Zawierają: 

• Kryptografia klucza symetrycznego - zarówno nadawca, jak i odbiorca używają tego samego klucza 

do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości. 

• Kryptografia klucza publicznego - używane są dwa powiązane matematycznie klucze cyfrowe: klucz 

publiczny i klucz prywatny. Klucz prywatny jest utrzymywany w tajemnicy przez właściciela, a klucz 

publiczny jest szeroko rozpowszechniany. Oba klucze mogą służyć do szyfrowania i odszyfrowywania 

wiadomości. Gdy klucze zostaną użyte do zaszyfrowania wiadomości, nie można ich użyć do 

odszyfrowania wiadomości. 



• Kryptografia klucza publicznego z wykorzystaniem podpisów cyfrowych i skrótów - ta metoda 

wykorzystuje algorytm matematyczny zwany funkcją skrótu w celu utworzenia liczby o stałej długości 

zwanej skrótem skrótu. Wyniki zastosowania funkcji skrótu są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy. 

Po odebraniu odbiorca stosuje funkcję skrótu do odebranej wiadomości i sprawdza, czy otrzymano ten 

sam wynik. Następnie nadawca szyfruje zarówno wynik skrótu, jak i oryginalną wiadomość, używając 

klucza publicznego odbiorcy, tworząc pojedynczy blok zaszyfrowanego tekstu. Aby zapewnić zarówno 

autentyczność wiadomości, jak i niezaprzeczalność, nadawca jeszcze raz szyfruje cały blok 

zaszyfrowanego tekstu przy użyciu klucza prywatnego nadawcy. W ten sposób powstaje podpis 

cyfrowy lub „podpisany” zaszyfrowany tekst, który można przesłać przez Internet w celu zapewnienia 

poufności wiadomości i uwierzytelnienia nadawcy. 

• Koperta cyfrowa - ta metoda wykorzystuje kryptografię symetryczną do szyfrowania i 

odszyfrowywania dokumentu, ale kryptografię klucza publicznego do szyfrowania i wysyłania klucza 

symetrycznego. 

• Certyfikaty cyfrowe i infrastruktura kluczy publicznych - ta metoda opiera się na urzędach certyfikacji, 

które wydają, weryfikują i gwarantują certyfikaty cyfrowe (dokument cyfrowy zawierający nazwę 

podmiotu lub firmy, klucz publiczny podmiotu, numer seryjny certyfikatu cyfrowego, termin ważności) 

data, data wystawienia, podpis cyfrowy urzędu certyfikacji i inne informacje umożliwiające 

identyfikację). 

• Oprócz szyfrowania istnieje kilka innych narzędzi używanych do zabezpieczania internetowych 

kanałów komunikacji, w tym: Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS), wirtualne 

sieci prywatne (VPN) i standardy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej, takie jak WPA2. 

• Po zabezpieczeniu kanałów komunikacyjnych należy wdrożyć narzędzia do ochrony sieci, serwerów i 

klientów. Należą do nich: zapory ogniowe, serwery proxy, systemy wykrywania i zapobiegania 

włamaniom (IDS / IDP), mechanizmy kontroli systemu operacyjnego i oprogramowanie antywirusowe. 

* Doceń znaczenie zasad, procedur i przepisów w tworzeniu bezpieczeństwa. 

• Aby zminimalizować zagrożenia bezpieczeństwa, firmy handlu elektronicznego muszą opracować 

spójną politykę korporacyjną, która uwzględni charakter zagrożeń, zasoby informacyjne, które 

wymagają ochrony oraz procedury i technologie wymagane do przeciwdziałania ryzyku, a także 

wdrożenie i mechanizmy kontrolne. 

• Przepisy prawa publicznego i aktywne egzekwowanie przepisów dotyczących cyberprzestępczości są 

również wymagane w celu zarówno podniesienia kosztów nielegalnego zachowania w Internecie, jak i 

ochrony przed nadużyciem informacji przez przedsiębiorstwa. 

• Kluczowe kroki w tworzeniu planu bezpieczeństwa to: 

• Wykonaj ocenę ryzyka - ocenę zagrożeń i punktów wrażliwości. 

• Opracuj politykę bezpieczeństwa - zestaw stwierdzeń określających priorytety zagrożeń 

informacyjnych, identyfikujących akceptowalne cele ryzyka i identyfikujących mechanizmy osiągania 

tych celów. 

• Stwórz plan wdrożenia - plan, który określa, w jaki sposób przełożysz poziomy akceptowalnego ryzyka 

na zestaw narzędzi, technologii, zasad i procedur. 

• Utworzyć zespół ds. Bezpieczeństwa - osoby, które będą odpowiedzialne za bieżącą konserwację, 

audyty i ulepszenia. 



• Przeprowadzaj okresowe audyty bezpieczeństwa - rutynowe przeglądy dzienników dostępu i 

wszelkich nietypowych wzorców aktywności. 

• Zidentyfikuj główne używane obecnie systemy płatności w handlu elektronicznym. 

• Do głównych typów systemów płatności w handlu elektronicznym, które są obecnie używane, należą: 

• Transakcje kartą kredytową online, które są podstawową formą systemu płatności online. W zakup 

internetowej karty kredytowej zaangażowanych jest pięć stron: konsument, sprzedawca, izba 

rozliczeniowa, bank akceptanta (czasami nazywany „bankiem autoryzacyjnym”) i bank konsumenta, 

który wydał kartę. Jednak system kart kredytowych online ma szereg ograniczeń dotyczących 

bezpieczeństwa, ryzyka akceptanta, kosztów i równości społecznej. 

• PayPal, który jest przykładem alternatywnego systemu płatności, który umożliwia konsumentom 

dokonywanie natychmiastowych płatności online na rzecz handlowców i innych osób fizycznych na 

podstawie wartości przechowywanej na koncie online. Inne przykłady obejmują Pay with Amazon, Visa 

Checkout, MasterPass, Bill Me Later i WU Pay. 

• Systemy płatności mobilnych, które używają czytników kart kredytowych podłączonych do smartfona 

(Square, Pay-Pal Here) lub chipów komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), które umożliwiają płatności 

mobilne w punkcie sprzedaży (Apple Pay, Android Pay i Samsung Pay). 

• Cyfrowa gotówka, taka jak Bitcoin i wirtualne waluty. Znaczenie gotówki cyfrowej rośnie i można jej 

używać do ukrywania płatności przed władzami, a także do wspierania legalnej wymiany wartości. 

* Opisz cechy i funkcjonalność elektronicznych prezentacji faktur i systemów płatności. 

• Elektroniczne systemy prezentacji i płatności faktur (EBPP) są formą systemów płatności online za 

miesięczne rachunki. Usługi EBPP umożliwiają konsumentom elektroniczne przeglądanie rachunków i 

opłacanie ich za pomocą elektronicznych przelewów pieniężnych z rachunków bankowych lub kart 

kredytowych. 

• Główni gracze na rynku EBPP to: bankowość internetowa, systemy bezpośredniego rozliczania 

rachunków, systemy płatności mobilnych i konsolidatorzy. 



Być może żadna dziedzina biznesu nie została bardziej dotknięta technologiami platform 

internetowych i mobilnych niż marketing i komunikacja marketingowa. Jako narzędzie komunikacji 

Internet zapewnia marketerom nowe sposoby kontaktowania się z milionami potencjalnych klientów 

po kosztach znacznie niższych niż tradycyjne media. Internet zapewnia również nowe sposoby - często 

natychmiastowe i spontaniczne - zbierania informacji od klientów, dostosowywania oferty produktów 

i zwiększania wartości dla klientów. Internet stworzył zupełnie nowe sposoby identyfikacji i 

komunikacji z klientami, w tym między innymi marketing w wyszukiwarkach, marketing 

społecznościowy, targetowanie behawioralne i ukierunkowana poczta e-mail. A Internet był tylko 

pierwszą transformacją. Dziś platforma mobilna oparta na smartfonach i tabletach ponownie zmienia 

marketing i komunikację online. Temat marketingu online, budowania marki i komunikacji rynkowej 

jest bardzo szeroki i głęboki. Zaczynamy od zbadania zachowań konsumentów w sieci, głównych 

rodzajów marketingu i budowania marki online oraz technologii wspierających postęp w marketingu 

online. Następnie skupiamy się na zrozumieniu kosztów i korzyści związanych z komunikacją 

marketingową online. Później skupimy się bardziej szczegółowo na zjawisku marketingu 

społecznościowego, mobilnego i lokalnego. 

KONSUMENCI ONLINE: ODBIORCY INTERNETU I ZACHOWANIA KONSUMENTÓW  

Zanim firmy zaczną sprzedawać swoje produkty w Internecie, muszą najpierw zrozumieć, rodzaje osób, 

które znajdą w sieci, oraz ich zachowania w internecie . W tej sekcji skupiamy się przede wszystkim na 

konsumentach indywidualnych w obszarze biznes-konsument (B2C). Jednak wiele z omówionych 

czynników ma zastosowanie do również na arenie B2B, o ile decyzje zakupowe firm podejmują osoby 

fizyczne. Marketing B2B omówimy dokładniej później.  

WZÓR RUCHU INTERNETOWEGO PROFIL KONSUMENTA W INTERNECIE 

Zaczniemy od analizy kilku podstawowych danych demograficznych konsumentów online w Stanach 

Zjednoczonych. Pierwsza zasada marketingu i sprzedaży to „poznaj swojego klienta”. Kto jest online, 

kto robi zakupy online i dlaczego oraz co kupuje? W 2016 r. Około 265 milionów osób w każdym wieku 

miało dostęp do Internetu. Około 92 miliony gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych 

(ponad 75% wszystkich gospodarstw) ma dostęp szerokopasmowy dostęp do Internetu. Na całym 

świecie około 3,4 miliarda ludzi jest online. Chociaż liczba nowych użytkowników online rosła w tempie 

30% lub więcej na początku XXI wieku, w ciągu ostatnich kilku lat ten wzrost spowolnił do około 2% 

rocznie w Stanach Zjednoczonych. Firmy e-commerce nie mogą już liczyć na dwucyfrowe tempo 

wzrostu populacji online, które zwiększy ich przychody. Czasy niezwykle szybkiego wzrostu populacji 

internetowej w USA już minęły. 

Intensywność i zakres użytkowania 

Spowolnienie wzrostu populacji Internetu w USA jest częściowo rekompensowane rosnącą 

intensywnością i zakresem korzystania. W 2016 roku ponad 80% populacji USA regularnie korzysta z 

Internetu, spędzając łącznie prawie 5 godzin i 45 minut dziennie. Korzystanie z internetu przez 

nastolatki jest jeszcze bardziej powszechne - ponad 90% twierdzi, że korzysta z internetu codziennie, a 

około 25% twierdzi, że korzysta z internetu niemal stale (Pew Research Center, 2015a). W 2016 r. 

Smartfony i tablety mobilne są głównymi punktami dostępu do Internetu i handlu elektronicznego. 

Około 210 milionów ludzi, około 80% wszystkich użytkowników Internetu w USA, łączy się z Internetem 

za pomocą telefonu komórkowego. Właściciele urządzeń mobilnych spędzają ponad 3 godziny 

dziennie, wykorzystując je do czynności niezwiązanych z telefonem, takich jak granie w gry, oglądanie 

filmów i odwiedzanie sieci społecznościowych. Angażowanie się w takie działania jest powszechne - w 

2016 roku około 180 milionów użytkowników urządzeń mobilnych grało w gry, około 140 milionów 

obejrzanych filmów, ponad 160 milionów odwiedziło serwis społecznościowy, a miliony innych 



słuchało muzyki lub robiło zakupy. Według Pew Research Center, im więcej czasu użytkownicy spędzają 

w sieci, stając się bardziej komfortowo i zaznajomieni z funkcjami i usługami internetowymi, tym więcej 

usług będą prawdopodobnie szukać. 

Dane demograficzne i dostęp 

Profil demograficzny handlu internetowego i handlu elektronicznego zmienił się znacznie od 1995 r. 

Do 2000 r. W Internecie dominowali samotni, biali, młodzi mężczyźni z wyższym wykształceniem i 

wysokimi dochodami. Ta nierówność ^ w dostępie i korzystaniu z nich wywołała obawy co do możliwej 

„przepaści cyfrowej”. Jednak w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost korzystania z Internetu przez 

kobiety, mniejszości, seniorów i rodziny o skromnych dochodach, co skutkowało znacznym wzrostem 

zmniejszenie - ale nie wyeliminowanie - wcześniejszej nierówności w dostępie i wykorzystaniu. Mniej 

więcej taki sam odsetek mężczyzn (82%) i kobiet (83%) korzysta z internetu dzisiaj. Nastolatki (12-17) i 

młodzi dorośli (18-24) to grupy wiekowe o najwyższym odsetku korzystania z internetu - 97%. Osoby 

dorosłe z grupy 25-54 lat są również silnie reprezentowane, z odsetkiem ponad 90%. Inną szybko 

rozwijającą się grupą online jest segment 65 i więcej, z których 61% korzysta obecnie z internetu. 

Odsetek bardzo małych dzieci (0-11 lat) korzystających z Internetu również wzrósł do 62% tej grupy 

wiekowej. Przyszły wzrost liczby użytkowników Internetu w Stanach Zjednoczonych będzie pochodził 

głównie od osób w wieku 55 lat i starszych oraz od dzieci w wieku 0-11 lat (eMarketer, Inc., 2016a). 

Różnice między grupami rasowymi i etnicznymi nie są tak duże, jak między grupami wiekowymi. 

Dziesięć lat temu między takimi grupami w Stanach Zjednoczonych istniały znaczące różnice, ale to 

ustąpiło. W 2016 roku 87% białych korzysta z internetu w porównaniu z 84% czarnych i Latynosów. 

Około 97% gospodarstw domowych o dochodach powyżej 75 000 USD korzysta z Internetu, podczas 

gdy tylko 77% gospodarstw domowych zarabia mniej niż 30 000 USD. Z biegiem czasu różnice w 

dochodach zmniejszyły się, ale pozostają znaczne, przy 20% różnicy między najwyższą kategorią 

dochodów gospodarstwa domowego a najniższą. Poziom wykształcenia ma również duże znaczenie, 

jeśli chodzi o korzystanie z Internetu. Spośród osób, które ukończyły szkołę średnią, tylko 66% 

korzystało z internetu w 2016 r., W porównaniu z 97% osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych 

lub wyższym. Nawet niektóre wykształcenie wyższe zwiększyło wykorzystanie Internetu, osiągając 

94%. Ogólnie rzecz biorąc, tak zwana „przepaść cyfrowa” rzeczywiście zmniejszyła się, ale nadal 

utrzymuje się wraz z dochodami, wykształceniem, wiekiem i wymiarami etnicznymi. Płeć, dochód, 

wykształcenie, wiek i pochodzenie etniczne również mają wpływ na zachowanie w Internecie. Według 

Pew Research Center , dorośli w wieku powyżej 65 lat, osoby, które nie ukończyły szkoły średniej, 

osoby, które zarabiają mniej niż 30 000 USD rocznie oraz Latynosi, wszyscy rzadziej kupują produkty 

online. Kobiety są nieco bardziej skłonne do zakupów online niż mężczyźni, ale nie znacząco tak. Jeśli 

chodzi o bankowość internetową, dane demograficzne są podobne - osoby w wieku 65 lat i starsze 

rzadziej niż inne grupy wiekowe korzystają z bankowości internetowej, podczas gdy osoby, które mają 

co najmniej jakieś studia, są bardziej skłonne niż osoby z dyplomem ukończenia szkoły średniej lub 

niższym. jest również bardziej popularny wśród mężczyzn niż kobiet. Nie stwierdzono istotnych różnic 

pod względem pochodzenia etnicznego. Inni komentatorzy zauważyli, że dzieci z rodzin uboższych i 

gorzej wykształconych spędzają znacznie więcej czasu przy użyciu urządzenia dostępowego dla 

rozrywki (filmy, gry, Facebook i SMS-y) niż dzieci z zamożniejszych rodzin. W przypadku wszystkich 

dzieci i nastolatków większość czasu spędzanego w Internecie jest często określana jako „czas 

stracony”, ponieważ większość korzystania z internetu służy rozrywce, a nie edukacji lub nauce 

Rodzaj połączenia internetowego: skutki szerokopasmowe i mobilne 

Chociaż poczyniono znaczne postępy w zmniejszaniu rażących luk w dostępie do Internetu, nadal 

istnieją nierówności w dostępie do usług szerokopasmowych. W 2016 r. Około 92 mln gospodarstw 

domowych miało w swoich domach usługę szerokopasmową - ponad 75% wszystkich gospodarstw 



domowych. Badania przeprowadzone przez Pew Research Center wskazują, że poziom adopcji łączy 

szerokopasmowych jest niższy w przypadku osób starszych, osób z niskim poziomem wykształcenia i 

osób o niskich dochodach gospodarstw domowych. Mieszkańcy wsi, Afroamerykanie i Latynosi 

również rzadziej mają domowe połączenie szerokopasmowe. Dla marketerów szerokopasmowa 

publiczność stwarza wyjątkowe możliwości wykorzystania multimedialnych kampanii marketingowych 

oraz pozycjonowania produktów specjalnie dostosowanych do bardziej wykształconych i zamożnych 

odbiorców. Należy również zauważyć, że tylko dlatego, że gospodarstwo domowe nie ma dostępu 

szerokopasmowego, nie oznacza, że domownicy nie korzystają z Internetu. Około 50% użytkowników, 

którzy nie korzystają z łączy szerokopasmowych, korzysta z Internetu z innego miejsca lub za 

pośrednictwem smartfona. Niektóre grupy są szczególnie zależne od smartfonów w celu uzyskania 

dostępu do internetu: młodsi dorośli w wieku 18-29 lat, osoby o niskich dochodach gospodarstwa 

domowego i niskim poziomie wykształcenia oraz osoby niebiałe. Gwałtowny wzrost liczby smartfonów 

i tabletów podłączonych do szerokopasmowych sieci komórkowych i Wi-Fi jest podstawą prawdziwie 

mobilnej platformy e-commerce i marketingu, która nie istniała kilka lat temu. 

Efekty społecznościowe: zarażenie społeczne w sieciach społecznościowych 

Dla sklepu stacjonarnego najważniejszym czynnikiem kształtującym sprzedaż jest lokalizacja, 

lokalizacja, lokalizacja. Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym codziennie przechodzą tysiące ludzi, 

będzie Ci dobrze. Jednak dla sprzedawców internetowych fizyczna lokalizacja nie ma prawie żadnego 

znaczenia, o ile klienci mogą być obsługiwani przez usługi wysyłkowe, takie jak UPS lub poczta, lub ich 

usługi można pobrać w dowolne miejsce. W przypadku zakupów konsumenckich w Internecie 

znaczenie ma to, czy konsument znajduje się w „sąsiedztwie”, w którym inni dokonują zakupów w 

Internecie. Te dzielnice mogą być twarzą w twarz i naprawdę osobiste lub cyfrowe. Te tak zwane efekty 

sąsiedztwa i rola emulacji społecznej w decyzjach konsumpcyjnych są dobrze znane w przypadku 

towarów takich jak komputery osobiste. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje związek między byciem 

członkiem sieci społecznościowej a decyzjami o zakupie. Jednak związek między „połączeniem” (offline 

lub online) a decyzjami o zakupie nie jest prosty ani prosty. Osoby, które znajdują się w czołowych 10–

15% podłączeń „robią swoje”, aby się wyróżnić i często nie dzielą się decyzjami o zakupie z przyjaciółmi. 

W rzeczywistości użytkownicy o wysokim standardzie często przestają kupować to, co kupują ich 

znajomi. Można o nich myśleć jako o ikonoklastach. Środkowe 50% osób z dostępem do internetu 

bardzo często podziela wzorce zakupowe swoich znajomych. Można myśleć o tych ludziach jako o 

„nadążających za Joneses” .Badanie 6000 użytkowników sieci społecznościowych wykazało, że sieci 

społecznościowe mają potężny wpływ na zakupy i zachowania zakupowe. Szacuje się, że 40% 

użytkowników mediów społecznościowych kupiło element po udostępnieniu go lub dodaniu do 

ulubionych na Facebooku, Pinterest lub TWitter. Facebook to sieć, która najprawdopodobniej zachęci 

klientów do zakupu, a następnie Pinterest i TWitter. Nieoczekiwanie sieci społecznościowe zwiększają 

liczbę wyszukiwań online, a następnie dokonują zakupów offline (czasami nazywanych ROPO), kierując 

ruch zakupowy do sklepów fizycznych, w których produkt można zobaczyć, wypróbować, a następnie 

kupić. Jest to przeciwieństwo efektu showroomu, w którym konsumenci robią zakupy w sklepach, a 

następnie dokonują zakupów online. Stwierdzono, że efekt ROPO był tak duży, jak efekt badań offline 

i zakupów online. Członkostwo w sieciach społecznościowych ma duży wpływ na odkrywanie nowej 

muzyki niezależnej, ale mniejszy wpływ na już znane produkty. Członkostwo w internetowej 

społeczności marek, takiej jak strona i społeczność Forda na Facebooku, ma bezpośredni wpływ na 

sprzedaż. Systemy rekomendacyjne Amazona („Konsumenci, którzy kupili ten przedmiot, kupili też…”) 

tworzą sieci współzakupu, w których ludzie nie znają się osobiście, ale mimo to potroją wpływ 

produktów komplementarnych. Wartość sieci społecznościowych dla marketerów opiera się na 

założeniu, że siła marki i decyzje zakupowe są ściśle związane z członkostwem w sieci, rangą, 

widocznością i centralnością 



zachowania konsumentów: dyscyplina nauk społecznych, która próbuje modelować i rozumieć 

zachowanie ludzi na rynku. 

MODELE ZACHOWANIA KONSUMENTÓW 

Gdy firmy już zrozumieją, kto jest online, muszą skupić się na tym, jak konsumenci zachowują się w 

Internecie. Badanie zachowań konsumenckich jest dyscypliną nauk społecznych, która próbuje 

modelować i rozumieć zachowanie ludzi na rynku. W tym badaniu role odgrywa kilka dyscyplin nauk 

społecznych, w tym socjologia, psychologia, i ekonomia. Modele zachowań konsumenckich mają na 

celu przewidzenie lub „wyjaśnienie” tego, co kupują, gdzie, kiedy, ile i dlaczego kupują. Oczekuje się, 

że jeśli zrozumiemy proces podejmowania decyzji przez konsumentów, firmy będą miały znacznie 

lepsze wyobrażenie o tym, jak wprowadzać na rynek i sprzedawać swoje produkty.  

PROFILE KONSUMENTÓW INTERNETOWYCH 

Zachowania konsumentów online są podobne do zachowań konsumentów offline, z pewnymi 

oczywistymi różnicami. Ważne jest, aby najpierw zrozumieć, dlaczego ludzie wybierają kanał 

internetowy do przeprowadzania transakcji. Odpowiedzialność 6.2 wymienia główne powody, dla 

których konsumenci wybierają kanał online. Chociaż cena jest istotną kwestią, konsumenci robią 

zakupy również w Internecie ze względu na wygodę, która z kolei wynika głównie z oszczędności czasu. 

Wydaje się, że główną motywacją do wyboru kanału online jest ogólna redukcja kosztów transakcji. 

DECYZJA O ZAKUPACH ONLINE 

Dlaczego konsumenci w internecie kupują produkt lub usługę w określonej witrynie? Wśród 

najważniejszych powodów są cena i dostępność bezpłatnej wysyłki. To, że sprzedającym jest ktoś, 

komu ufa kupujący, jest również bardzo ważnym czynnikiem. Możliwość zakupu bez płacenia podatku 

i dostępność online  są również istotnymi czynnikami. Należy również wziąć pod uwagę proces, który 

kierują się kupujący przy podejmowaniu decyzji o zakupie, oraz wpływ środowiska internetowego na 

decyzje konsumentów. Proces decyzyjny konsumenta składa się z pięciu etapów: świadomość 

potrzeby, poszukiwanie dodatkowych informacji, ocena alternatyw, faktyczna decyzja o zakupie i 

kontakt z firmą po zakupie. Rysunek 6.2 przedstawia proces podejmowania decyzji przez konsumenta 

oraz rodzaje komunikacji marketingowej offline i online, które wspierają ten proces i starają się 

wpłynąć na konsumenta przed, w trakcie i po decyzji o zakupie. Etapy procesu decyzyjnego 

konsumenta są zasadniczo takie same, niezależnie od tego, czy konsument jest offline, czy online. Z 

drugiej strony, ogólny model zachowań konsumenckich wymaga modyfikacji w celu uwzględnienia 

nowych czynników, a także należy wziąć pod uwagę unikalne cechy handlu elektronicznego, które 

pozwalają na nowe możliwości interakcji z klientem online. Na rysunku 6.3 zmodyfikowaliśmy ogólny 

model zachowań konsumenckich, aby skupić się na cechach użytkownika, cechach produktu oraz 

cechach strony internetowej i platformy mobilnej, wraz z tradycyjnymi czynnikami, takimi jak siła marki 

i specyficzna komunikacja rynkowa (reklama) oraz wpływ obu W modelu online na pierwszy plan 

wysuwają się funkcje strony internetowej i platformy mobilnej, a także umiejętności konsumentów, 

cechy produktów, podejście do zakupów online i postrzeganie kontroli nad środowiskiem online.  

Witryna internetowa i mobilna. 

Funkcje platformy obejmują opóźnienia (opóźnienia w pobieraniu), łatwość nawigacji i zaufanie do 

bezpieczeństwa online. Istnieją podobieństwa w świecie analogowym. Na przykład, dobrze wiadomo, 

że na zachowanie konsumentów może wpływać konstrukcja sklepu, a zrozumienie dokładnych ruchów 

konsumentów w sklepie fizycznym może zwiększyć sprzedaż, jeśli towary i promocje są rozmieszczone 

wzdłuż najbardziej prawdopodobnych ścieżek konsumenckich. Umiejętności konsumenckie odnoszą 



się do wiedzy, jaką posiadają konsumenci na temat przeprowadzania transakcji online (która wzrasta 

wraz z doświadczeniem). Charakterystyka produktu odnosi się do faktu, że niektóre produkty można 

łatwo opisać, zapakować i wysłać online, a innych nie. W połączeniu z tradycyjnymi czynnikami, takimi 

jak marka, reklama i możliwości firmy, czynniki te prowadzą do określonych postaw dotyczących 

zakupów od firmy e-commerce (zaufanie do firmy i korzystne doświadczenia klienta) oraz poczucia, że 

konsument może kontrolować swoje środowisko online. 

zachowanie strumienia kliknięć: dziennik transakcji, który konsumenci ustalają poruszają się po sieci. 

 Zachowanie strumienia kliknięć odnosi się do dziennika transakcji, który konsumenci tworzą podczas 

poruszania się po Internecie, od wyszukiwarki do różnych witryn, następnie do jednej witryny, 

następnie do pojedynczej strony, a na końcu do decyzji o zakupie. Te cenne momenty są podobne do 

momentów w tradycyjnym handlu detalicznym. Badanie ponad 10 000 wizyt w internetowym sklepie 

z winami wykazało, że szczegółowe i ogólne zachowanie użytkowników przy kliknięciach było tak samo 

ważne, jak dane demograficzne klientów i wcześniejsze zachowania zakupowe w przewidywaniu 

aktualnego zakupu (Van den Poel i Buckinx, 2005). Marketing typu Clickstream maksymalnie 

wykorzystuje środowisko internetowe. Zakłada brak wcześniejszej „głębokiej” wiedzy o kliencie (iw 

tym sensie jest to „ochrona prywatności”) i może być rozwijane dynamicznie w miarę korzystania przez 

klientów z Internetu. Na przykład sukces marketingu w wyszukiwarkach (wyświetlanie płatnych reklam 

w wyszukiwarkach) opiera się w dużej mierze na tym, czego konsument w danej chwili szuka i jak sobie 

radzi (szczegółowe dane o strumieniu kliknięć) .Po zbadaniu szczegółowych danych wykorzystywane 

są ogólne dane dotyczące kliknięć (dni od ostatniej wizyty, poprzednie zakupy Jeśli są dostępne, 

używane są dane demograficzne (region, miasto i płeć). 

KUPUJĄCY: PRZEGLĄDARKI I KUPUJĄCY 

Obraz korzystania z Internetu naszkicowany w poprzedniej sekcji podkreśla złożoność zachowania w 

sieci. Chociaż internauci nadal koncentrują się na dobrze wykształconych, zamożnych i młodych 

ludziach, staje się ona coraz bardziej zróżnicowana. Analiza strumienia kliknięć pokazuje, że ludzie 

korzystają z internetu z wielu różnych powodów. Zakupy online są podobnie złożone. Pod powierzchnią 

wartego 600 miliardów dolarów rynku e-commerce B2C w 2016 r. Widoczne są znaczne różnice w 

sposobie dokonywania zakupów online przez użytkowników. Na przykład, jak pokazano na Rysunku 

6.4, 77% amerykańskich internautów w wieku 14 lat i starszych to „kupujący”, którzy faktycznie 

dokonują zakupu online. Kolejne 13,8% szuka produktów online („przeglądarek”), ale kupuje je offline. 

Przy nastoletnich i dorosłych odbiorcach internetowych w USA (14 lat lub starszych) szacowanych na 

około 229 milionów w 2016 r., Kupujący online (połączenie kupujących i przeglądarek, łącznie prawie 

90%) stanowią łącznie ponad 208 milionów konsumentów. Większość marketerów uważa tę liczbę za 

ekscytującą. Nie należy lekceważyć znaczenia przeglądania online dla zakupów offline. Chociaż trudno 

jest precyzyjnie zmierzyć wielkość sprzedaży offline, która ma miejsce z powodu badań produktów 

online, Forrester Research szacuje, że sprzedaż detaliczna za pośrednictwem Internetu wygeneruje 

około 1,3 biliona dolarów w 2016 roku, a do 2020 roku wzrośnie do około 1,6 biliona dolarów  . Handel 

elektroniczny jest głównym kanałem i generatorem handlu offline. Odwrotna sytuacja jest również 

prawdą: ruch online jest napędzany przez marki offline i zakupy. Chociaż badania online wpływają na 

zakupy offline, zdarza się również, że media marketingowe offline mają duży wpływ na zachowania 

online, w tym sprzedaż. Tradycyjne media drukowane (czasopisma i gazety) oraz telewizja są 

zdecydowanie najpotężniejszymi mediami umożliwiającymi docieranie do konsumentów i 

angażowanie ich w informacje o nowych produktach oraz kierowanie ich do sieci. Społeczności 

internetowe i blogi są również bardzo wpływowe, ale nie są jeszcze tak potężne, jak tradycyjne media. 

Może to być zaskakujące dla wielu, biorąc pod uwagę sieci społecznościowe jako narzędzia 

marketingowe, ale odzwierciedla to różnorodność wpływów na zachowania konsumentów i 



rzeczywiste budżety marketingowe firm, które są nadal silnie zdominowane przez tradycyjne media. 

Jeszcze bardziej zaskakujące w erze Facebooka jest fakt, że interakcje twarzą w twarz mają większy 

wpływ niż udział w społecznościach online. Rozważania te zdecydowanie sugerują, że handel 

elektroniczny i tradycyjny są powiązane i powinny być postrzegane przez kupców (i badaczy) jako część 

kontinuum zachowań konsumenckich, a nie jako radykalne alternatywy dla siebie nawzajem. Handel 

to handel; klientami są często ci sami ludzie. Klienci korzystają z wielu różnych mediów, czasem z wielu 

jednocześnie. Znaczenie tych ustaleń dla marketerów jest bardzo jasne. Sprzedawcy internetowi 

powinni tworzyć treści informacyjne swoich witryn, aby przyciągać przeglądarki szukające informacji, 

tworzyć treści, aby zajmować wysokie pozycje w wyszukiwarkach, przykładać mniejszą wagę do 

sprzedaży jako takiej oraz promować usługi i produkty (zwłaszcza nowe produkty) w ustawieniach 

mediów offline, do obsługi ich sklepów internetowych. 

CO KONSUMENCI KUPUJĄ I KUPUJĄ ONLINE 

Można spojrzeć na sprzedaż online z grubsza podzieloną na dwie grupy: przedmioty o małych i dużych 

biletach. Pozycje o dużych wartościach obejmują sprzęt komputerowy i elektronikę użytkową, gdzie 

zamówienia mogą z łatwością przekraczać 1000 USD. Drobne pozycje obejmują odzież, książki, artykuły 

zdrowotne i kosmetyczne, materiały biurowe, muzykę, oprogramowanie, filmy i zabawki, których 

średni zakup wynosi zwykle mniej niż 100 USD. We wczesnych latach handlu elektronicznego sprzedaż 

drobnych pozycji znacznie przewyższała sprzedaż dużych biletów. Jednak niedawny wzrost cennych 

artykułów, takich jak sprzęt komputerowy, elektronika użytkowa, meble i biżuteria, zmienił ogólny 

miks sprzedaży. Konsumenci są teraz znacznie pewniejsi w dokonywaniu zakupów online za duże 

przedmioty. Chociaż meble i duże urządzenia były początkowo postrzegane jako zbyt nieporęczne, aby 

sprzedawać je online, kategorie te szybko się rozszerzyły w ciągu ostatnich kilku lat. Bezpłatna wysyłka 

oferowana przez Amazon i innych dużych sprzedawców detalicznych również przyczyniła się do tego, 

że konsumenci kupują wiele droższych i dużych przedmiotów online, takich jak klimatyzatory. 

CZYNY CELOWE: JAK SKLEPCY ZNAJDUJĄ SPRZEDAWCÓW ONLINE 

Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie reklam graficznych typu „kliknij tutaj”, można by pomyśleć, że 

klienci są „kierowani” do sprzedawców internetowych pod wpływem decyzji podejmowanych pod 

wpływem chwili. W rzeczywistości tylko niewielki procent kupujących klika reklamy graficzne, aby 

znaleźć sprzedawców. Klienci e-commerce są bardzo celowi. Zazwyczaj są to skoncentrowane 

przeglądarki szukające określonych produktów, firm i usług. Większość konsumentów po przejściu do 

trybu online korzysta z wyszukiwarki jako preferowanej metody wyszukiwania produktów. Wiele z nich 

przejdzie bezpośrednio do sklepów internetowych, takich jak Amazon lub eBay, a niektórzy przejdą 

bezpośrednio do określonej witryny detalicznej. Sprzedawcy mogą przekształcić tych „zorientowanych 

na cel”, świadomych kupujących w kupujących, jeśli mogą skierować swoją komunikację do kupujących 

i zaprojektować swoje witryny w taki sposób, aby zapewniać łatwo dostępne i przydatne informacje o 

produktach, pełny wybór i klient service i zrób to w tej chwili  kiedy klient szuka produktu. To niemałe 

zadanie. 

DLACZEGO NIEKTÓRZY LUDZIE NIE KUPUJĄ W INTERNECIE 

Około 9% internautów nie robi zakupów ani nie robi zakupów online. Dlaczego nie? Jednym z 

najważniejszych czynników wymienianych u osób, które nie robią zakupów ani nie kupują online, jest 

„czynnik zaufania”, czyli obawa, że sprzedawcy internetowi oszukają Cię, utracą informacje o Twojej 

karcie kredytowej lub wykorzystają dane osobowe, które im podasz, w celu zaatakowania Twoja 

prywatność, bombardowanie Cię niechcianymi e-mailami i wyskakującymi reklamami. Czynniki 

drugorzędne można podsumować jako „czynniki powodujące problemy”, takie jak koszty wysyłki, 

zwroty i brak możliwości dotknięcia i wyczucia produktu. 



ZAUFANIE, UŻYTECZNOŚĆ I MOŻLIWOŚCI NA RYNKACH INTERNETOWYCH 

Długa tradycja badań wskazuje, że dwa najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o zakupie w sieci 

to użyteczność i zaufanie. Konsumenci chcą dobrych ofert, okazji, wygody i szybkości dostawy. Krótko 

mówiąc, konsumenci szukają użyteczności. Z drugiej strony w każdej relacji sprzedawca-kupujący 

występuje asymetria informacji. Sprzedawca zwykle wie znacznie więcej niż konsument o jakości 

towarów i warunkach sprzedaży. Może to prowadzić do oportunistycznych zachowań sprzedawców. 

Konsumenci muszą zaufać sprzedawcy, zanim dokonają zakupu. Sprzedawcy mogą budować zaufanie 

wśród konsumentów online, budując silną reputację uczciwości, uczciwości i dostarczania wysokiej 

jakości produktów - podstawowych elementów marki. Fora opinii, takie jak Epinions.com (obecnie 

część Shopping.com), recenzje książek Amazon od recenzentów i forum opinii w serwisie eBay to 

przykłady mechanizmu internetowego budujące zaufanie. Sprzedawcy internetowi, którzy zdobywają 

zaufanie konsumentów, mogą pobierać wyższą cenę za swoje produkty i usługi online. Przegląd 

literatury sugeruje, że najważniejszymi czynnikami prowadzącymi do zaufania w relacji online są 

postrzeganie wiarygodności strony internetowej, łatwość użytkowania i postrzegane ryzyko. Istotnym 

hamulcem wzrostu handlu elektronicznego jest brak zaufania. Reklamy prasowe i telewizyjne cieszą 

się znacznie większym zaufaniem niż reklamy internetowe. Osobista rodzina i znajomi są o wiele 

silniejszymi determinantami zakupów online niż członkostwo w sieciach społecznościowych. Z biegiem 

czasu postawy te stały się bardziej pozytywne, ale obawy dotyczące wykorzystywania danych 

osobowych przez sprzedawców internetowych nadal budzą wątpliwości wśród konsumentów.  

DIGITAL COMMERCE MARKETING I REKLAMA STRATEGIE I NARZĘDZIA 

Marketing online ma wiele podobieństw i różnic w stosunku do zwykłego marketingu. Celem 

marketingu online - podobnie jak w każdym marketingu - jest budowanie relacji z klientami, tak aby 

firma mogła osiągać ponadprzeciętne zwroty (zarówno poprzez oferowanie lepszych produktów lub 

usług, jak i poprzez komunikowanie konsumentom cech marki). Te relacje są fundamentem marki 

firmy. Ale marketing online różni się również bardzo od zwykłego marketingu, ponieważ charakter 

medium i jego możliwości są tak różne od wszystkiego, co było wcześniej. Istnieją cztery cechy 

marketingu internetowego, które odróżniają go od tradycyjnych kanałów marketingowych. W 

porównaniu z tradycyjnym marketingiem drukowanym i telewizyjnym, marketing online może być 

bardziej spersonalizowany, partycypacyjny, peer-to-peer i wspólnotowy. Nie wszystkie rodzaje 

marketingu online mają te cztery cechy. Na przykład nie ma dużej różnicy między marketingowym 

filmem wideo wyświetlanym na ekranie komputera bez Twojej zgody a oglądaniem reklamy 

telewizyjnej. Jednak ten sam film marketingowy może być skierowany do twoich osobistych 

zainteresowań, członkostwa w społeczności i umożliwiać udostępnianie go innym za pomocą tagu Like 

lub +. Marketerzy dowiadują się, że najskuteczniejsze formy marketingu online mają wszystkie cztery 

te cechy. 

ZAGADNIENIA I PYTANIA STRATEGICZNE 

W przeszłości pierwszym krokiem w budowaniu marki online była budowa strony internetowej, a 

następnie próba przyciągnięcia odbiorców. Najpopularniejszymi „tradycyjnymi” technikami 

marketingowymi służącymi do budowania marki i przyciągania klientów były marketing w 

wyszukiwarkach, reklamy graficzne, kampanie e-mailowe i programy partnerskie. Tak jest nadal: 

budowa strony internetowej jest nadal pierwszym krokiem, a „tradycyjne” techniki marketingu online 

nadal są główną siłą napędową tworzenia marki i przychodów ze sprzedaży online. Ale dziś marketerzy 

muszą spojrzeć na wyzwanie marketingu online w znacznie szerszym kontekście i rozważyć inne kanały 

medialne, takie jak media społecznościowe i urządzenia mobilne, w połączeniu z tradycyjnymi 

witrynami internetowymi. Pięć głównych elementów kompleksowego planu marketingu 



wielokanałowego to: strona internetowa, tradycyjny marketing online, marketing społecznościowy, 

marketing mobilny i marketing offline. Istnieje pięć głównych rodzajów marketingu i wiele różnych 

platform, które pełnią różne funkcje. Jeśli jesteś menadżerem startupu lub menadżerem istniejącej 

komercyjnej strony internetowej, stajesz przed szeregiem strategicznych pytań. Na czym powinieneś 

się najpierw skupić? Zbuduj stronę internetową, rozwijaj bloga lub zacznij rozwijać swoją obecność na 

Facebooku? Jeśli masz odnoszącą sukcesy witrynę internetową, która już korzysta z marketingu w 

wyszukiwarkach i reklam graficznych, dokąd powinieneś się udać: rozwijać obecność w sieci 

społecznościowej lub korzystać z mediów offline? Czy Twoja firma ma zasoby, aby prowadzić kampanię 

marketingową w mediach społecznościowych? Druga kwestia zarządzania strategicznego dotyczy 

integracji wszystkich tych różnych platform marketingowych w jeden spójny przekaz dotyczący marki. 

Często istnieją różne grupy o różnych umiejętnościach zaangażowanych w projektowanie witryn 

internetowych, marketing w wyszukiwarkach i sieci reklamowej, marketing w mediach 

społecznościowych i marketing offline. Połączenie wszystkich tych różnych specjalności i 

koordynowanie ich kampanii może być bardzo trudne. Niebezpieczeństwo polega na tym, że firma 

skończy z różnymi zespołami zarządzającymi każdą z czterech platform, a nie z jednym zespołem 

zarządzającym cyfrową obecnością w Internecie lub, w tym przypadku, marketingiem całej firmy, w 

tym punktów sprzedaży detalicznej. Trzecia kwestia zarządzania strategicznego dotyczy alokacji 

zasobów. W rzeczywistości są tu dwa problemy. Każdy z różnych głównych rodzajów marketingu i 

każda z różnych platform ma różne wskaźniki do pomiaru jego skuteczności. W niektórych przypadkach 

w przypadku nowych platform marketingu społecznościowego nie ma powszechnie akceptowanych 

wskaźników, a niewiele z nich przetrwało krytyczną analizę lub posiada głębokie doświadczenie w 

dostarczaniu danych empirycznych. Na przykład w marketingu na Facebooku ważnym wskaźnikiem jest 

liczba polubień Twojej strony na Facebooku. Wciąż badany jest związek między polubieniami a 

sprzedażą. W marketingu w wyszukiwarkach skuteczność mierzy się liczbą kliknięć otrzymywanych 

przez reklamy; w reklamach graficznych, według liczby wyświetleń reklam. Po drugie, każda z tych 

platform ma inny koszt polubień, wyświetleń i kliknięć. Aby wybrać miejsce rozmieszczenia zasobów 

marketingowych, będziesz musiał powiązać każde z tych działań z przychodami ze sprzedaży. Będziesz 

musiał określić, ile warte są kliknięcia, polubienia i wyświetlenia. 

doświadczenie klienta: całość doświadczeń klienta z firmą, w tym wyszukiwanie, informowanie, zakup, 

konsumpcja i wsparcie posprzedażowe dotyczące jej produktów, usług i różnych kanałów sprzedaży 

detalicznej. 

STRONA INTERNETOWA JAKO PLATFORMA MARKETINGOWA: USTALANIE RELACJI Z KLIENTEM 

Witryna firmy jest głównym narzędziem do nawiązywania początkowych relacji z klientem. Serwis 

spełnia cztery ważne funkcje: ustalanie tożsamości marki i oczekiwań konsumentów, informowanie i 

edukowanie konsumenta, kształtowanie doświadczeń klienta oraz zakotwiczenie marki w oceanie 

przekazów marketingowych pochodzących z różnych źródeł. Strona internetowa to jedyne miejsce, do 

którego konsument może się zwrócić, aby znaleźć pełną historię. Nie dotyczy to aplikacji, wiadomości 

e-mail ani reklam w wyszukiwarkach. Pierwszą funkcją strony internetowej jest ustalenie tożsamości 

marki i działanie jako kotwica dla innych działań marketingowych firmy w Internecie, zwiększając w ten 

sposób przychody ze sprzedaży. Wiąże się to z określeniem dla konsumenta cech wyróżniających 

produkt lub usługę pod względem jakości, ceny, obsługi produktu i niezawodności. Identyfikacja cech 

wyróżniających produkt na stronie głównej serwisu ma na celu stworzenie w użytkowniku oczekiwań 

co do tego, jak będzie wyglądać jego konsumpcja. Na przykład witryna Snapple stwarza oczekiwanie, 

że produkt jest pysznym, orzeźwiającym napojem wykonanym z wysokiej jakości naturalnych 

składników. Witryna internetowa Forda koncentruje się na technologii samochodowej i dużych milach 

na galon. Oczekiwanie stworzone przez stronę internetową Forda jest takie, że kupując Forda, będziesz 



mieć do czynienia z najnowszą technologią motoryzacyjną i największym przebiegiem. W opartym na 

lokalizacji serwisie społecznościowym Foursquare skupiamy się na spotkaniach ze znajomymi, 

odkrywaniu lokalnych miejsc i oszczędzaniu pieniędzy dzięki kuponom i nagrodom. Strony internetowe 

działają również w celu zakotwiczenia marki w Internecie, działając jako centralny punkt, w którym 

wszystkie komunikaty brandingowe, które pochodzą z wielu cyfrowych obecności firmy, takich jak 

Facebook, TWitter, aplikacje mobilne lub e-mail, spotykają się w jednym miejscu online. Oprócz 

brandingu strony internetowe pełnią również typowe funkcje każdego przedsiębiorstwa handlowego, 

informując klientów o produktach i usługach firmy. Witryny internetowe wraz z ich katalogami online 

i powiązanymi koszykami na zakupy są ważnymi elementami obsługi klienta online. Doświadczenie 

klienta odnosi się do całości doświadczeń, jakie klient ma z firmą, w tym wyszukiwania, informowania, 

zakupu, konsumpcji i obsługi posprzedażowej produktu. Pojęcie „doświadczenie klienta” jest szersze 

niż tradycyjne pojęcie „satysfakcji klienta”, ponieważ bierze się pod uwagę znacznie szerszy zakres 

wpływów, w tym poznawczy, uczuciowy, emocjonalny, społeczny i fizyczny związek klienta z firmą i jej 

produktami. ogół doświadczeń klientów będzie generalnie obejmował wiele kanałów sprzedaży 

detalicznej. Oznacza to, że w opinii klienta witryna internetowa, witryna mobilna i aplikacje, strona na 

Facebooku, kanał TWitter, reklamy w sklepie stacjonarnym i reklamy telewizyjne są połączone w 

ramach jego doświadczeń Z firmą. 

reklama internetowa: płatna wiadomość w witrynie internetowej, usłudze online lub inne medium 

interaktywne. 

targetowanie reklam: wysyłanie komunikatów rynkowych do spedficznych podgrupy w populacji 

TRADYCYJNE NARZĘDZIA MARKETINGOWE I REKLAMOWE ONLINE 

Poniżej opisujemy podstawowe narzędzia marketingowe i reklamowe do przyciągania konsumentów 

e-commerce: marketing w wyszukiwarkach, marketing reklam graficznych (w tym banery reklamowe, 

reklamy multimedialne, reklamy wideo i sponsoring), marketing e-mailowy i marketing za zgodą, 

marketing afiliacyjny, marketing wirusowy marketing i marketing generowania potencjalnych 

klientów. Firmy wydadzą około 195 miliardów dolarów na reklamę w 2016 roku, a około 72 miliardy 

dolarów z tej kwoty na reklamę online, która obejmuje reklamy displayowe (banery, wideo i 

multimedia), wyszukiwanie, komunikatory mobilne, sponsoring, ogłoszenia drobne, generowanie 

potencjalnych klientów i e-mail, na komputerach stacjonarnych i laptopach, a także na urządzeniach 

mobilnych. W ciągu ostatnich pięciu lat reklamodawcy agresywnie zwiększali wydatki online i 

ograniczali wydatki na tradycyjne kanały. Oczekuje się, że do 2018 r. Kwota wydana na reklamę 

internetową przekroczy kwotę wydaną na reklamę telewizyjną. W 2016 r. Najwięcej wydano na płatne 

wyszukiwanie, a następnie na banery reklamowe, ale najszybciej rozwijającymi się formatami reklam 

online są reklamy multimedialne i wideo. Wydatki na reklamę online w różnych branżach są nieco 

wypaczone. Największy odsetek stanowią handel detaliczny (22%), następnie usługi finansowe (13%), 

motoryzacja (13%), telekomunikacja (9%), podróże rekreacyjne (9%), elektronika użytkowa i 

komputery (7%), pakiety konsumenckie towary (6%), farmaceutyki i opieka zdrowotna (5%), media 

(5%) i rozrywka (4%) (Interactive Advertising Bureau / PricewaterhouseCoopers, 2016). Reklama 

internetowa ma zarówno zalety, jak i wady w porównaniu z reklamą w mediach tradycyjnych, takich 

jak telewizja, radio i prasa (magazyny i gazety). Dużą zaletą reklamy online jest to, że do internetu 

przeniosła się publiczność, zwłaszcza bardzo pożądana grupa wiekowa 18-34 lata. Drugą dużą zaletą 

reklamy online jest możliwość kierowania reklam do osób indywidualnych i małych grup oraz śledzenia 

wydajności reklam w czasie prawie rzeczywistym. Targetowanie reklam, wysyłanie komunikatów 

rynkowych do określonych podgrup w populacji w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zakupu, jest 

tak stare jak sama reklama, ale przed pojawieniem się Internetu można było to zrobić tylko z dużo 

mniejszą precyzją, a już na pewno nie. do poziomu jednostek. Kierowanie reklam to także podstawa 



dyskryminacji cenowej: możliwość naliczania różnym konsumentom różnych cen za ten sam produkt 

lub usługę. Dzięki reklamie internetowej teoretycznie możliwe jest naliczenie każdemu klientowi innej 

ceny. Teoretycznie reklama internetowa może spersonalizować każdy przekaz reklamowy, aby 

precyzyjnie dopasować go do potrzeb, zainteresowań i wartości każdego konsumenta. W praktyce, jak 

wszyscy wiemy ze spamu i stałego kontaktu z mało interesującymi reklamami, rzeczywistość jest 

zupełnie inna. Reklamy internetowe zapewniają również większe możliwości interaktywnej 

dwustronnej komunikacji między reklamodawcami a potencjalnymi klientami. Głównymi wadami 

reklamy online są obawy o jej koszt w porównaniu z korzyściami, sposób odpowiedniego mierzenia jej 

wyników oraz dostępność dobrych miejsc do wyświetlania reklam. Na przykład właściciele witryn, 

które sprzedają powierzchnię reklamową („wydawcy”), nie mają uzgodnionych standardów ani 

rutynowych audytów w celu zweryfikowania zgłoszonych numerów, tak jak to robią tradycyjne media 

marketing w wyszukiwarkach (SEM): polega na wykorzystaniu wyszukiwarek do budowania i 

utrzymywania marek 

reklama w wyszukiwarkach: polega na wykorzystaniu wyszukiwarek do wspierania sprzedaży 

bezpośredniej w Internecie 

wyszukiwanie organiczne: uwzględnienie i ranking witryn zależy od bardziej lub zasadniczo 

bezstronnego stosowania zestawu reguł narzuconych przez wyszukiwarkę 

płatne włączenie: za opłatą gwarantuje uwzględnienie witryny na liście witryn, częstsze wizyty jej 

robota indeksującego oraz sugestie dotyczące poprawy wyników organicznego wyszukiwania 

płatność za kliknięcie (PPC): reklama w wyszukiwarce podstawowy rodzaj reklamy w wyszukiwarkach 

reklama oparta na słowach kluczowych: sprzedawcy kupują słowa kluczowe w ramach procedury 

licytacji w witrynach wyszukiwania, a gdy konsument wyszukuje to słowo, ich reklama pojawia się 

gdzieś na stronie 

sieciowa reklama oparta na słowach kluczowych (reklama kontekstowa): wydawcy akceptują 

reklamy umieszczane przez Google w swoich witrynach internetowych i pobierają opłatę za wszelkie 

kliknięcia z tych reklam 

optymalizacja dla wyszukiwarek (SEO): techniki poprawy rankingu stron internetowych 

generowanych przez algorytmy wyszukiwarek. 

Panda: zmiana w algorytmie Google w celu wyeliminowania z wyników wyszukiwania witryn o niskiej 

jakości 

Pingwin: zmiana w algorytmie Google w celu wyeliminowania witryn z linkami zwrotnymi o niskiej 

jakości 

Hummingbird: semantyczny składnik wyszukiwania algorytmu wyszukiwania Google 

Graf wiedzy: funkcja w wyszukiwarce Google, która wyświetla wybór faktów związanych z 

wyszukiwanym hasłem, o których możesz chcieć dowiedzieć się więcej. 

wyszukiwanie społecznościowe: staraj się dostarczyć mniej, bardziej trafnych i godnych zaufania 

wyników na podstawie wykresu społecznościowego 

farmy linków: grupy stron internetowych, które zawierają linki do siebie nawzajem, poprawiając tym 

samym ich pozycję w wyszukiwarkach 



farmy treści: firmy, które generują duże ilości treści tekstowych dla wielu witryn internetowych 

zaprojektowanych w celu przyciągnięcia widzów i wyszukiwarek 

oszustwa związane z kliknięciami: mają miejsce, gdy konkurent kliknie w wyszukiwarkę wyniki i 

reklamy, zmuszając reklamodawcę do zapłaty za kliknięcie, nawet jeśli kliknięcie nie jest uzasadnione. 

Marketing w wyszukiwarkach i reklama 

W 2016 roku firmy wydadzą około 33 miliardów dolarów na marketing i reklamę w wyszukiwarkach, 

czyli około 46% wszystkich wydatków na marketing cyfrowy. Około 225 milionów użytkowników 

internetu w USA (prawie 85% wszystkich użytkowników internetu w USA) korzysta z wyszukiwarki 

przynajmniej raz w miesiącu. Krótko mówiąc, w tym miejscu znajdują się gałki oczne (przynajmniej 

przez kilka chwil) i tutaj reklama może być bardzo skuteczna, odpowiadając reklamami, które 

odpowiadają zainteresowaniom i intencjom użytkownika. Współczynnik klikalności reklam w 

wyszukiwarkach wynosi zazwyczaj 1% -4% (średnio około 2%) i od lat utrzymuje się na dość stabilnym 

poziomie. Trzej najwięksi dostawcy wyszukiwarek (Google, Microsoft / Bing i Yahoo) zapewniają ponad 

95% wszystkich wyszukiwań online. Marketing w wyszukiwarkach (SEM) odnosi się do 

wykorzystywania wyszukiwarek do budowania i utrzymywania marek. Reklama w wyszukiwarkach 

odnosi się do wykorzystywania wyszukiwarek do wspierania sprzedaży bezpośredniej konsumentom 

internetowym. Wyszukiwarki są często postrzegane jako głównie kanały sprzedaży bezpośredniej 

nastawione na sprzedaż w odpowiedzi na reklamy. Chociaż jest to główne zastosowanie wyszukiwarek, 

są one również wykorzystywane subtelniej do wzmacniania świadomości marki, kierowania ruchu do 

innych witryn lub blogów w celu wspierania zaangażowania klientów, uzyskania głębszego wglądu w 

postrzeganie marki przez klientów, wspierania innych powiązanych reklam (na przykład odsyłanie 

konsumentów do lokalnych witryn dealerskich) oraz pośrednie wspieranie marki. Wyszukiwarki mogą 

również zapewniać marketerom wgląd w wzorce wyszukiwania klientów, opinie klientów na temat ich 

produktów, najpopularniejsze słowa kluczowe wyszukiwania oraz to, czego używają ich konkurenci 

jako słowa kluczowe i reakcje klientów. Na przykład PepsiCo, siedziba wielkich marek, takich jak Pepsi 

i Doritos, nie prowadzi sprzedaży w Internecie, ale ma kilka witryn brandingowych skierowanych do 

konsumentów, inwestorów i akcjonariuszy. Nacisk kładziony jest na budowanie, utrzymywanie i 

aktualizowanie kolekcji markowych towarów konsumpcyjnych Pepsi. Wyszukiwanie w witrynie Pepsi 

spowoduje wygenerowanie wielu wyników wyszukiwania zawierających linki do materiałów 

marketingowych firmy Pepsi. Rodzaje reklam w wyszukiwarkach Witryny wyszukiwarek pierwotnie 

przeprowadzały obiektywne wyszukiwania ogromnego zbioru stron internetowych i generowały 

większość swoich przychodów z banerów reklamowych. Ta forma wyników wyszukiwania jest często 

nazywana wyszukiwaniem organicznym, ponieważ włączenie i ranking stron internetowych zależy od 

mniej lub bardziej „bezstronnego” zastosowania zestawu reguł (algorytmu) narzuconych przez 

wyszukiwarkę. Od 1998 r. Witryny wyszukiwarek powoli przekształciły się w cyfrowe żółte strony, na 

których firmy płacą za umieszczenie ich w indeksie wyszukiwarki, płacą za słowa kluczowe, które 

pojawiają się w wynikach wyszukiwania lub płacą za słowa kluczowe, które pojawiają się w reklamach 

innych dostawców. Większość wyszukiwarek oferuje płatne programy włączające, które za opłatą 

gwarantują uwzględnienie witryny na liście wyników wyszukiwania, częstsze wizyty jej robota 

indeksującego oraz sugestie dotyczące poprawy wyników organicznego wyszukiwania. Wyszukiwarki 

twierdzą, że te płatności - kosztujące niektórych sprzedawców setki tysięcy rocznie - nie wpływają na 

organiczny ranking witryny w wynikach wyszukiwania, a jedynie na uwzględnienie w wynikach. Jednak 

jest tak, że reklamy uwzględniające strony uzyskują więcej wyświetleń, a pozycja strony jest doceniana, 

co powoduje, że algorytm wyszukiwania organicznego umieszcza ją wyżej w bezpłatnych wynikach 

wyszukiwania. Google twierdzi, że nie pozwala firmom płacić za ich pozycję w wynikach organicznych, 

chociaż umieszcza od dwóch do trzech linków sponsorowanych na samej górze ich stron, mimo że 



określa je jako „Linki sponsorowane”. Sprzedawcy, którzy odmawiają płacenia włączenia lub dla słów 

kluczowych zwykle wypadają daleko na liście wyników i poza pierwszą stroną wyników, co jest 

podobne do śmierci komercyjnej. Reklamy w wyszukiwarce typu PPC są podstawowym rodzajem 

reklamy w wyszukiwarkach. W słowach kluczowych reklamy, sprzedawcy kupują słowa kluczowe w 

ramach licytacji w witrynach wyszukiwania, a za każdym razem, gdy konsument wyszukuje to słowo, 

jego reklama pojawia się gdzieś na stronie, zwykle jako mała reklama tekstowa po prawej stronie, ale 

także jako lista na stronie na samej górze strony. Im więcej kupców płacą, tym wyższa pozycja w 

rankingu i większa widoczność ich reklam na stronie. Generalnie wyszukiwarki nie oceniają redakcyjnie 

jakości ani treści reklam, chociaż robią to itlub użycie języka. Ponadto niektóre wyszukiwarki klasyfikują 

reklamy pod względem ich popularności, a nie tylko kwoty zapłaconej przez reklamodawcę, tak że 

pozycja reklamy zależy zarówno od zapłaconej kwoty, jak i liczby kliknięć w jednostce czasu. Program 

reklamowy Google ze słowami kluczowymi nazywa się AdWords. Sieciowa reklama oparta na słowach 

kluczowych (reklama kontekstowa), wprowadzona przez Google jako produkt AdSense w 2002 r., Różni 

się od opisanej wcześniej reklamy opartej na słowach kluczowych. Wydawcy (witryny, które chcą 

wyświetlać reklamy) przyłączają się do tych sieci i pozwalają wyszukiwarce umieszczać w swoich 

witrynach „trafne” reklamy. Reklamy są opłacane przez reklamodawców, którzy chcą, aby ich 

wiadomości pojawiały się w sieci. Najpopularniejsze są wiadomości tekstowe w stylu Google. 

Przychody z kliknięć są dzielone między wyszukiwarkę i wydawcę witryny, chociaż w niektórych 

przypadkach wydawca otrzymuje znacznie więcej niż połowę. Reklama w wyszukiwarkach jest niemal 

idealną techniką marketingu ukierunkowanego: dokładnie w momencie, gdy konsument szuka 

produktu, pojawia się reklama tego produktu. Konsumenci odnoszą korzyści z reklam w 

wyszukiwarkach, ponieważ reklamy sprzedawców pojawiają się tylko wtedy, gdy konsumenci szukają 

określonego produktu. W ten sposób reklama w wyszukiwarkach oszczędza energię poznawczą 

konsumentów i zmniejsza koszty wyszukiwania (w tym koszt transportu potrzebny do fizycznego 

wyszukiwania produktów). Ponieważ marketing w wyszukiwarkach może być bardzo skuteczny, firmy 

optymalizują swoje strony internetowe pod kątem rozpoznawania przez wyszukiwarki. Im lepiej 

zoptymalizowana strona, tym wyższy ranking uzyska w wynikach wyszukiwarek i tym większe 

prawdopodobieństwo, że pojawi się na górze strony w wynikach wyszukiwania. Optymalizacja pod 

kątem wyszukiwarek (SEO) to proces ulepszania rankingu stron internetowych za pomocą 

wyszukiwarek poprzez zmianę treści i projektu stron internetowych i witryny. Starannie dobierając 

słowa kluczowe używane na stronach internetowych, często aktualizując zawartość i projektując 

witrynę tak, aby była łatwa do odczytania przez programy wyszukiwarek, marketerzy mogą poprawić 

wpływ i zwrot z inwestycji w ich internetowe programy marketingowe. Google i inne firmy 

wyszukiwarek często wprowadzają zmiany w swoich algorytmach  wyszukiwania w  celu poprawy 

wyników wyszukiwania i wygody użytkownika. Na przykład Google podobno dokonuje ponad 600 

zmian w wyszukiwarkach w ciągu roku. Większość z nich to niewielkie niezapowiedziane poprawki. 

Ostatnie duże zmiany obejmowały Panda, Penguin, Hummingbird, Knowledge Graph i nienazwany 

algorytm, który został nazwany Mobilegeddon. Panda została wprowadzona w 2011 roku w celu 

wyeliminowania z wyników wyszukiwania witryn o niskiej jakości. Witryny z cienką zawartością, 

zduplikowaną zawartością, treści skopiowane z innego miejsca w sieci oraz treści, które nie przyciągały 

wysokiej jakości wyświetleń z innych źródeł, były systematycznie wypychane w dół w wynikach 

wyszukiwania. Google wprowadził Penguin w 2012 roku, aby ukarać strony internetowe i ich firmy 

marketingowe SEO, które manipulowały linkami do ich witryn w celu poprawy ich rankingów. 

Wyszukiwarka Google nagradza witryny, które zawierają linki z wielu innych witryn. Niektórzy 

marketerzy odkryli, że Google nie potrafił określić jakości tych linków wstecznych i zaczęli tworzyć linki, 

umieszczając swoich klientów w witrynach z listami, tworząc wiele blogów z linkami do witryn swoich 

klientów i płacąc innym za linki do ich klientów. witryny. Penguin ocenia jakość linków do witryny i 

przesuwa w dół rankingi tych witryn, które mają słabej jakości linki zwrotne. W latach 2012-2016 



Google wydało cztery główne aktualizacje Penguin, a we wrześniu 2016 roku stało się częścią 

podstawowego algorytmu Google. Wiele wyszukiwarek próbuje uchwycić więcej tego, co zamierzał 

użytkownik lub może chcieć wiedzieć o temacie wyszukiwania. Jest to często określane jako 

wyszukiwanie semantyczne. Google wprowadził Hummingbird w 2013 roku. Zamiast oceniać każde 

słowo osobno w wyszukiwaniu, semantycznie poinformowany Hummingbird Google spróbuje ocenić 

całe zdanie. Wyszukiwanie semantyczne jest bardziej zbliżone do wyszukiwania konwersacyjnego lub 

wyszukiwania tak, jak zwykle mówi się je innemu człowiekowi. Google wprowadził Graf wiedzy w 2012 

r., Starając się przewidzieć, o czym możesz chcieć dowiedzieć się więcej, wyszukując w temacie lub 

odpowiadając na pytania, o których nie przyszłoby Ci do głowy. Od 2013 roku wyniki Grafu wiedzy 

pojawiają się po prawej stronie ekranu i zawierają więcej informacji na temat tematu lub osoby, której 

szukasz. Nie wszystkie wyszukiwane hasła dają wynik na Grafie wiedzy. Google wyświetla informacje 

na podstawie tego, czego szukali inni użytkownicy w przeszłości, a także swoją bazę danych zawierającą 

ponad 1 miliard obiektów (ludzi, miejsc i rzeczy) oraz ponad 18 miliardów faktów. W 2015 r. Firma 

Google wydała nową aktualizację algorytmu (nazywaną Mobilegeddon), która sprawiła, że 

„przyjazność dla urządzeń mobilnych” witryn internetowych stała się znacznie silniejszym czynnikiem 

rankingowym dla wyszukiwań mobilnych. Witryny, które nie są zoptymalizowane pod kątem urządzeń 

mobilnych, mają teraz znacznie niższą pozycję w wynikach wyszukiwania dla urządzeń mobilnych Od 

listopada 2015 r. Google zaczął obniżać pozycję w wyszukiwarce witryn mobilnych, które wyświetlają 

reklamę zasłaniającą ekran i pyta użytkowników, czy chcieliby zainstalować aplikację mobilną witryny, 

ze względu na to, że takie reklamy są mniej przyjazne dla urządzeń mobilnych. Firmy korzystające z 

takich reklam, takie jak Yelp, Linkedln, Pinterest i inne, oskarżyły, że nowa polityka Google jest po części 

próbą ochrony przychodów z wyszukiwania w sieci z aplikacji mobilnych, które odciągają 

użytkowników od sieci. spróbuj użyć swoich kontaktów społecznościowych (i całego wykresu 

społecznościowego), aby zapewnić wyniki wyszukiwania. W przeciwieństwie do wyszukiwarek, które 

używają algorytmu matematycznego do znajdowania stron spełniających Twoje zapytanie, 

wyszukiwarka społecznościowa przegląda rekomendacje Twoich znajomych (i ich znajomych), 

poprzednie wizyty w sieci i użycie przycisków Lubię to. Problem z tradycyjnymi wyszukiwarkami polega 

na tym, że są one tak dokładne: wpisz hasło „smartfon” w Google, a po 28 sekundach otrzymasz 569 

milionów wyników, z których część zawiera przydatne informacje, a inne są podejrzane. Wyszukiwarka 

społecznościowa ma na celu dostarczenie mniejszej liczby bardziej trafnych i wiarygodnych wyników 

na podstawie wykresu społecznościowego. Pierwsza próba Facebooka w celu stworzenia wyszukiwania 

społecznościowego silnikiem była Facebook Graph Search, którą uruchomiła w 2013 roku. Graph 

Search wygenerowała informacje z sieci znajomych użytkownika, uzupełnione o dodatkowe wyniki 

dostarczone przez Bing. W 2014 roku Facebook wprowadził szereg zmian w Graph Search, porzucając 

swoją relację z Bing, zmieniając nazwę produktu na Facebook Search i udostępniając funkcję 

wyszukiwania słów kluczowych, która umożliwia użytkownikom znajdowanie osoby, zdjęcia, posty, 

filmy i linki na Facebooku, wyszukując słowa w poście. Wyniki są uszeregowane przy użyciu algorytmu 

personalizacji opartego częściowo na relacji użytkownika z plakatem.  

Problemy z wyszukiwarkami Chociaż wyszukiwarki przyniosły znaczące korzyści handlowcom i 

klientom, wiążą się również z ryzykiem i kosztami. Na przykład wyszukiwarki mogą zmiażdżyć małą 

firmę, umieszczając jej reklamy na ostatnich stronach wyników wyszukiwania. Sprzedawcy są zdani na 

łaskę wyszukiwarek, jeśli chodzi o dostęp do rynku internetowego, a dostęp ten jest zdominowany 

przez jedną firmę, Google. Nie wiadomo, w jaki sposób Google decyduje się na pozycjonowanie jednej 

firmy przed drugą w wynikach wyszukiwania. Nikt tak naprawdę nie wie, jak poprawić swoje rankingi 

(chociaż są setki firm, które twierdzą inaczej). Redaktorzy Google interweniują w nieznany sposób, aby 

ukarać niektóre witryny i nagrodzić inne. Korzystanie z płatnych list sponsorowanych w 



przeciwieństwie do polegania na bezpłatnych wynikach wyszukiwania eliminuje część, ale nie całość, 

tej niepewności. Inne praktyki, które degradują wyniki i użyteczność wyszukiwarek, obejmują: 

* Farmy linków to grupy witryn internetowych, które zawierają linki do siebie nawzajem, poprawiając 

w ten sposób ich ranking w wyszukiwarkach, które używają algorytmu PageRank do oceny 

„przydatności” witryny. Na przykład w okresie świątecznym 2010 r. JCPenney okazał się być najwyżej 

notowany sprzedawca w przypadku dużej liczby produktów odzieżowych. Okazało się, że było to 

spowodowane zatrudnieniem przez Penney firmy zajmującej się optymalizacją wyszukiwarek w celu 

stworzenia tysięcy witryn internetowych z linkami do witryny JCPenney. W rezultacie witryna JCPenney 

stała się najpopularniejszą (najczęściej linkowaną) witryną internetową dla produktów takich jak 

sukienki, koszule i spodnie. Bez względu na to, jakich popularnych produktów odzieżowych szukali 

ludzie, JCPenney okazał się najlepszy. Eksperci uważają, że było to największe oszustwo w 

wyszukiwarkach w historii. Seria aktualizacji Google Panda do jej algorytmów wyszukiwania miała po 

części na celu wyeliminowanie farm linków. 

* Farmy treści to firmy, które generują duże ilości treści tekstowej dla wielu witryn internetowych 

zaprojektowanych w celu przyciągnięcia widzów i wyszukiwarek. Farmy treści zarabiają na przyciąganiu 

dużej liczby czytelników do swoich witryn i wyświetlaniu im reklam. Treść zazwyczaj nie jest oryginalna, 

ale jest pomysłowo kopiowana lub podsumowywana z legalnych witryn z treścią. 

* Oszustwa związane z kliknięciami mają miejsce, gdy konkurent klika wyniki wyszukiwania i reklamy, 

zmuszając reklamodawcę do zapłacenia za kliknięcie, nawet jeśli kliknięcie nie jest uzasadnione. 

Konkurenci mogą zatrudniać zagraniczne firmy do wykonywania fałszywych kliknięć lub wynajmować 

botnety w celu zautomatyzowania tego procesu. Oszustwa związane z kliknięciami mogą szybko 

spowodować duży rachunek dla sprzedawców i nie spowodować żadnego wzrostu sprzedaży. Badanie 

przeprowadzone przez National Association of Advertisers oszacowało, że reklamodawcy stracą 7,2 

miliarda dolarów w 2016 roku z powodu oszustw związanych z kliknięciami 

baner reklamowy: wyświetla komunikat promocyjny w prostokątnym polu u góry lub u dołu ekranu 

komputera. 

reklama multimedialna: reklama wykorzystująca animację, dźwięk i interaktywność, wykorzystująca 

Flash, HTML5, Java i JavaScri pt. 

reklama pełnoekranowa: sposób na umieszczenie pełnostronicowego komunikatu między aktualną a 

docelową stroną użytkownika. 

reklama wideo: reklama telewizyjna, która pojawia się na stronie reklamy wideo lub przed, w trakcie 

lub po zawartości. 

sponsorowanie: płatna próba powiązania nazwy reklamodawcy z informacjami, wydarzeniem lub 

miejscem w sposób, który wzmacnia jego markę w pozytywny, ale nie jawnie komercyjny sposób 

reklama natywna: reklama, która wygląda podobnie do treści redakcyjnych. 

sieci reklamowe: łączą sprzedawców internetowych z wydawcami, wyświetlając konsumentom 

reklamy w oparciu o szczegółowe informacje o kliencie 

giełdy reklam: rynek cyfrowy oparty na aukcjach, w którym sieci sprzedają przestrzeń reklamową 

marketerom 

zautomatyzowane reklamy: zautomatyzowana, oparta na aukcjach metoda dopasowywania popytu i 

podaży reklam graficznych online 



proces określania stawek w czasie rzeczywistym (RTB): służy do dopasowania popytu reklamodawców 

na reklamy graficzne do podaży miejsca na stronie internetowej przez wydawcę. 

oszustwa reklamowe: fałszowanie ruchu internetowego lub mobilnego w celu obciążenia 

reklamodawców za wyświetlenia, kliknięcia lub inne działania, które w rzeczywistości nigdy nie miały 

miejsca 

Marketing reklam graficznych 

W 2016 roku firmy wydadzą około 35 miliardów dolarów na wszelkie formy marketingu reklam 

graficznych, czyli około 48% wszystkich wydatków na marketing cyfrowy. W 2016 r. Na komputerach 

stacjonarnych i urządzeniach mobilnych zostanie wyświetlonych ponad 6 bilionów reklam graficznych. 

Pięć największych firm zajmujących się reklamami graficznymi to Facebook, Google, TWitter, Yahoo i 

Verizon (AOL i Millennial Media), które łącznie stanowią prawie 60% amerykańskiej wyświetlanie 

przychodów z reklam. Interactive Advertising Bureau (IAB), organizacja branżowa, opracowała 

dobrowolne wytyczne branżowe dotyczące reklam graficznych. Wydawcy nie muszą stosować się do 

tych wskazówek, ale wielu z nich to robi. Jednym z celów IAB jest zapewnienie konsumentom spójnego 

doświadczenia we wszystkich witrynach internetowych. Różne typy reklam mają pomóc 

reklamodawcom przełamać „szum” i bałagan powstały w wyniku dużej liczby wyświetleń reklam 

graficznych, na które narażony jest typowy użytkownik w ciągu danego dnia. Według Google 

najskuteczniejszymi formatami reklam są duży prostokąt, średni prostokąt, długi baner i pół strony. 

Reklamy graficzne składają się z czterech różnych rodzajów reklam: banerów reklamowych, reklam 

multimedialnych (reklamy animowane), sponsoringu i reklam wideo. 

Banery reklamowe Banery reklamowe to najstarsza i najbardziej znana forma marketingu 

displayowego. Są też najmniej skuteczną i najtańszą formą marketingu online. Baner reklamowy 

wyświetla komunikat promocyjny w prostokątnym pudełku na ekranie komputera stacjonarnego lub 

urządzenia mobilnego. Baner reklamowy jest podobny do tradycyjnej reklamy w publikacji 

drukowanej, ale ma kilka dodatkowych zalet. Kliknięcie przenosi potencjalnych klientów bezpośrednio 

do witryny reklamodawcy, a witryna, w której wyświetla się reklama, może obserwować zachowanie 

użytkownika w witrynie. Możliwość identyfikacji i śledzenia użytkownika jest kluczową cechą reklamy 

internetowej. Banery reklamowe często zawierają wideo i inne animacje. 

Należy zauważyć, że chociaż terminy reklama banerowa i reklama graficzna są często używane 

zamiennie, banery reklamowe są tylko jedną z form reklamy graficznej. Pomimo ograniczonej 

skuteczności, reklamodawcy nadal będą wydawać około 14 miliardów dolarów na banery reklamowe 

w 2016 roku, około 42% wszystkich wydatków na reklamy graficzne i 20% całkowitych wydatków na 

reklamy online. 

Reklamy Rich Media, które wykorzystują animację, dźwięk i interaktywność, wykorzystując Flash, 

HTML5, Javę i JavaScript, nazywane są reklamami multimedialnymi. Oczekuje się, że reklamy 

multimedialne będą stanowić około 8 miliardów dolarów wydatków na reklamę online (około 11% 

wszystkich reklam online, ale jeden z najszybciej rozwijających się formatów) w 2016 r. Są one znacznie 

bardziej skuteczne niż proste banery reklamowe. Na przykład w jednym raporcie badawczym, w 

którym przeanalizowano 24 000 różnych reklam multimedialnych z ponad 12 miliardami wyświetleń 

zrealizowanych w Ameryce Północnej w ciągu sześciu miesięcy, stwierdzono, że ekspozycja na reklamy 

multimedialne zwiększyła liczbę wizyt reklamodawców w witrynie o prawie 300% w porównaniu ze 

standardowymi reklamami banerowymi. Osoby oglądające reklamy multimedialne zawierające wideo 

sześciokrotnie częściej odwiedzały witrynę reklamodawcy, klikając bezpośrednio reklamę, wpisując 

adres URL reklamodawcy lub wyszukując. Ostatnie badania przeprowadzone przez IAB wskazują, że 

jednostki reklamowe Wschodzącej Gwiazdy, które mogą zawierać elementy multimedialne, 



zapewniają o 30% silniejszy wzrost marki niż tradycyjne podstawowe reklamy graficzne IAB przy tylko 

jednej pełnej ekspozycji, zwiększając się do ponad 40%, gdy konsument wchodzi w interakcję z reklamą 

. Reklamy wschodzące gwiazdy również wyprzedziły tradycyjne reklamy graficzne pod względem 

rozpoznawalności reklamy i zostały uznane za mniej irytujące (IAB, 2015). Organizacja IAB zawiera 

wskazówki dotyczące wielu różnych typów reklam multimedialnych, na przykład zawierających wideo 

w banerze, rozwijanych / chowanych, wyskakujących okienek, pływających wersji i pełnoekranowych. 

Reklama pełnoekranowa (pełnoekranowa oznacza „pomiędzy”) to sposób na umieszczenie 

całostronicowej wiadomości między bieżącą i docelową stroną użytkownika. Reklamy pełnoekranowe 

są zwykle wstawiane w ramach jednej witryny i wyświetlane, gdy użytkownik przechodzi z jednej strony 

do the next. Reklama pełnoekranowa jest zwykle umieszczana we własnym oknie przeglądarki i 

automatycznie przenosi się na stronę żądaną przez użytkownika po upływie wystarczającego czasu na 

odczytanie reklamy. Reklamy pełnoekranowe można również wdrażać w sieci reklamowej i pojawiać 

się, gdy użytkownicy przemieszczają się między witrynami internetowymi. Ponieważ Internet jest tak 

ruchliwym miejscem, ludzie muszą znaleźć sposoby radzenia sobie z nadmierną stymulacją. Jednym ze 

sposobów radzenia sobie jest filtrowanie wejściowe sensoip. Oznacza to, że ludzie uczą się 

odfiltrowywać większość przychodzących do nich wiadomości. Internauci szybko uczą się na pewnym 

poziomie rozpoznawać banery reklamowe lub wszystko, co wygląda jak banery reklamowe i 

odfiltrowywać większość reklam, które nie są wyjątkowo trafne. Komunikaty pełnoekranowe, 

podobnie jak reklamy telewizyjne, próbują zniewolić widzów. Typowe reklamy pełnoekranowe trwają 

maksymalnie 10 sekund i zmuszają użytkownika do patrzenia na reklamę w tym okresie. Standardy IAB 

dotyczące reklam przed filmem również ograniczają ich długość. Aby uniknąć nudnych użytkowników, 

reklamy zazwyczaj wykorzystują animowaną grafikę i muzykę do rozrywki i informowania ich. Dobra 

reklama pełnoekranowa będzie miała również opcję „pomiń” lub „zatrzymaj” dla użytkowników, którzy 

nie są zainteresowani wiadomością. Organizacja IAB udostępnia również definicje interfejsu reklam 

multimedialnych na telefony komórkowe (MRAID), starając się zapewnić zestaw standardów 

zaprojektowanych do współpracy z HTML5 i JavaScript, których programiści mogą używać do tworzenia 

reklam multimedialnych współpracujących z aplikacjami na różnych urządzeniach mobilnych. Istnieje 

nadzieja, że ułatwi to wyświetlanie reklam na wielu różnych urządzeniach bez konieczności 

przepisywania kodu. 

Reklamy wideo Reklamy wideo online to reklamy telewizyjne, które pojawiają się jako reklamy wideo 

na stronie lub przed, w trakcie lub po różnych treściach. Najpopularniejszym formatem jest „pre-roll” 

(po nim następuje reklama w trakcie filmu i po nim), w której użytkownicy są zmuszeni obejrzeć 

reklamę wideo przed, w trakcie lub na końcu filmu, pierwotnie kliknięto. W 2014 r. IAB wydała 

dodatkowe standardy dla pięciu nowych formatów reklam wideo typu In-Stream i linearnych 

interaktywnych reklam wideo, które umożliwiają reklamodawcom zapewnienie dodatkowych 

możliwości zaangażowania konsumentów. Chociaż biorąc pod uwagę całkowite wydatki, reklamy 

wideo online są nadal bardzo małe, w porównaniu z kwotami przeznaczanymi na reklamy w 

wyszukiwarkach, reklamy wideo to kolejna szybko rozwijająca się forma reklamy online, która 

pochłania około 10 miliardów dolarów wydatków na reklamę online, które mają wzrosnąć do 18 

miliardów dolarów do 2020 roku. Szybki wzrost reklam wideo jest spowodowany po części dlatego, że 

reklamy wideo są znacznie bardziej skuteczne niż inne formaty reklam displayowych. Na przykład 

według badań analizujących różne formaty reklam, reklamy wideo typu In-Stream miały współczynnik 

klikalności 12 razy większy niż t multimediów i 27 razy więcej niż standardowe banery reklamowe. 

Badania przeprowadzone przez IAB wskazują, że interaktywne wideo cyfrowe ma jeszcze większy 

wpływ niż typowe, nieinteraktywne formaty wideo, z trzy- do czterokrotnie wyższymi wskaźnikami 

interakcji i ponad 50% zwiększeniem świadomości marki. Istnieje wiele wyspecjalizowanych sieci 

reklam wideo, które prowadzą kampanie reklamowe wideo dla krajowych reklamodawców i 



umieszczają te filmy w odpowiednich sieciach witryn internetowych. Firmy mogą również zakładać 

własne witryny wideo i telewizyjne w celu promowania swoich produktów. Witryny detaliczne należą 

do największych użytkowników filmów reklamowych. Na przykład Zappos, największy internetowy 

sprzedawca obuwia, ma wideo dla każdego z ponad 100 000 swoich produktów.  

Sponsoring Sponsoring to płatna próba powiązania nazwy reklamodawcy z konkretnymi informacjami, 

wydarzeniem lub miejscem w sposób, który wzmacnia jego markę w pozytywny, ale nie jawnie 

komercyjny sposób. W 2016 roku firmy wydadzą około 1,9 miliarda dolarów na marketing sponsorski. 

W przypadku sponsorowania chodzi zazwyczaj bardziej o budowanie marki niż natychmiastowa 

sprzedaż. Powszechną formą sponsorowania są ukierunkowane treści (lub artykuły reklamowe), w 

których treść redakcyjna jest połączona z przekazem reklamowym, aby uczynić przekaz bardziej 

wartościowym i atrakcyjnym dla docelowej publiczności. Na przykład WebMD, wiodąca witryna 

internetowa zawierająca informacje medyczne w Stanach Zjednoczonych, wyświetla sponsorowane 

strony w witrynie WebMD firm takich jak Phillips, aby opisać swoje domowe defibrylatory, a Lilly, aby 

opisać swoje rozwiązania farmaceutyczne stosowane w leczeniu zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci. 

Popularną taktyką stało się również sponsorowanie w mediach społecznościowych, w ramach którego 

marketerzy płacą za wzmianki w mediach społecznościowych, takich jak blogi, tweety lub filmy online. 

Na platformę mobilną przeniosło się również sponsorowanie. Na przykład Subaru sponsoruje aplikację 

o nazwie MapMyDogwalk, narzędzie do wyprowadzania psów z obsługą GPS. sponsorowanie płatna 

próba powiązania nazwy reklamodawcy z informacjami, wydarzeniem lub miejscem w sposób, który 

wzmacnia jego markę w pozytywny, ale nie jawnie komercyjny sposób Reklama natywna, która 

wygląda podobnie do treści redakcyjnych, jest nazywana reklamą natywną. Reklama natywna nie jest 

nowa. Tradycyjne reklamy natywne obejmują telewizyjne infomerciale, artykuły reklamowe w 

gazetach oraz całe działy gazet i czasopism, które są przekazywane reklamodawcom, w których 

reklama wygląda podobnie do reszty publikacji. W świecie online reklamy natywne są najczęściej 

spotykane w mediach społecznościowych, zwłaszcza w mobilnych mediach społecznościowych, jako 

część kanału aktualności na Facebooku, osi czasu na Twitterze lub pina promowanego na Pinterest. 

Mobilne sieci społecznościowe nie mają miejsca na reklamy po prawej stronie ekranu (na pasku 

bocznym lub po prawej stronie), dlatego preferowaną opcją są reklamy natywne w postaci postów, 

które wyglądają jak inne posty. Udział reklam natywnych w przychodach z mobilnych reklam 

graficznych gwałtownie wzrósł z 14% w 2012 r. Do ponad 50% w 2016 r. Zazwyczaj reklamy natywne 

naśladują otaczające je treści redakcyjne i coraz częściej zawierają wideo. Pojawiają się poza 

normalnym lub spodziewanym obszarem dla reklam i są oznaczone aby wskazać, że nie są to treści 

redakcyjne, chociaż w większości przypadków słowo „reklama” nie jest używane. Na ekranach 

internetowych lub mobilnych reklamy natywne zazwyczaj wyróżnia się tagiem „sponsorowanym” pod 

nagłówkiem, często w innym kolorze. Dynamicznie rozwija się reklama natywna online, zwłaszcza w 

sieciach społecznościowych. Oczekuje się, że w 2016 r. Wydatki na reklamy natywne osiągną prawie 

17 miliardów dolarów, przewyższając wydatki na tradycyjne reklamy graficzne reklamy. Badacze z 

Federalnej Komisji Handlu odkryli, że 73% wydawców internetowych oferuje reklamy natywne, w tym 

wydawcy tradycyjni, tacy jak New York Times, Wall Street Journal, Forbes i wielu innych. Badacze 

odkryli, że 35% konsumentów online nie potrafi odróżnić treści redakcyjnych od reklam 

sponsorowanych, które wyglądają jak treści redakcyjne, nawet jeśli reklamy są oznaczone jako 

sponsorowane lub promowane. Większość konsumentów nie wie, co oznacza sponsorowanie lub 

promocja. W ankiecie przeprowadzonej wśród 10 000 konsumentów naukowcy odkryli, że konsumenci 

pomijają etykiety, takie jak sponsorowane, a wielu nie rozumie różnicy między treściami płatnymi i 

bezpłatnymi. Jednak badacze rynku odkryli, że reklamy natywne mają znacznie większy wpływ na 

konsumentów. Konsumenci patrzą na reklamy natywne około dwa razy dłużej niż na banery, 53% 

częściej niż reklamy displayowe; reklamy natywne zwiększają zamiar zakupu o 18%; a konsumenci 



dwukrotnie częściej udostępniają reklamę natywną członkowi rodziny niż zwykła reklama. Marketerzy 

i reklamodawcy sprzeciwiają się oznaczaniu reklam natywnych słowem „reklama” i wolą inne tagi. 

Reklama natywna jest kontrowersyjna. Krytycy twierdzą, że celem reklam natywnych jest oszukanie 

lub oszukanie konsumenta, aby pomyślał, że reklama ma taką samą ważność jak treść redakcyjna w 

mediach. W grudniu 2015 r. Federalna Komisja Handlu wydała oświadczenie dotyczące egzekwowania 

zasad dotyczących oszukańczo sformatowanych reklam oraz wytyczne określające wyraźne zasady 

dotyczące reklam natywnych. FTC oświadczyła, że zbada całą reklamę, w tym takie czynniki, jak jej 

ogólny wygląd, podobieństwo stylu do treści redakcyjnych w witrynie, na której się pojawia, oraz 

stopień, w jakim można ją odróżnić od takich treści. Ponadto zalecił, że etykiety wskazujące na 

komercyjny charakter treści muszą być umieszczone w widocznym miejscu przy pierwszym kontakcie 

widza z kontaktem (Federalna Komisja Handlu, 2015a, 2015b). W 2016 r. W pierwszej akcji zgodnie z 

nowymi wytycznymi FTC zarzuciła, że natywna kampania reklamowa prowadzona przez krajowego 

detalistę Lord & Thylor's na Instagramie oszukała konsumentów. 

Lord & Taylor zgodzili się rozstrzygnąć skargę w marcu 2016 r. Marketing treści Natywna reklama 

zazwyczaj koncentruje się na współpracy z konkretnym wydawcą. Marketing treści tworzy kampanię 

treści dla marki, a następnie próbuje zapewnić jej umieszczenie w różnych witrynach internetowych. 

Przykłady treści obejmują artykuły, infografiki, studia przypadków, interaktywne grafiki, białe księgi, a 

nawet tradycyjne komunikaty prasowe. Celem marketingu treści jest zwiększenie liczby 

odwiedzających witrynę firmy, organicznych rankingów wyszukiwania i zaangażowania marki za 

pośrednictwem mediów społecznościowych. Sieci reklamowe We wczesnych latach handlu 

elektronicznego firmy umieszczały reklamy w kilku popularnych witrynach internetowych, ale na 

początku 2000 r. Istniały setki tysięcy witryn, w których można było wyświetlać reklamy, i stało się to 

bardzo nieefektywne dla jednej firmy. kupować reklamy na poszczególnych stronach internetowych. 

Większość firm, nawet bardzo dużych, nie była w stanie samodzielnie umieszczać banerów 

reklamowych i wiadomości marketingowych na tysiącach witryn internetowych oraz monitorować 

wyników. Wydaje się, że wyspecjalizowane firmy marketingowe zwane sieciami reklamowymi 

pomagają firmom wykorzystać potężny potencjał marketingowy Internetu i uczynić cały proces 

kupowania i sprzedaży reklam online bardziej wydajnym i przejrzystym. Te sieci reklamowe 

rozprzestrzeniły się i znacznie zwiększyły skalę i płynność marketingu online. 

Sieci reklamowe stanowią obecnie najbardziej wyrafinowane zastosowanie możliwości internetowych 

baz danych i ilustrują różnice między marketingiem internetowym a marketingiem tradycyjnym. Sieci 

reklamowe sprzedają możliwości reklamowe i marketingowe (boksy) firmom, które chcą wykupić 

ekspozycję dla odbiorców online (reklamodawców). Sieci reklamowe pozyskują zasoby reklamowe z 

sieci uczestniczących witryn, które chcą wyświetlać reklamy w swoich witrynach w zamian za 

otrzymywanie płatności od reklamodawców za każdym razem, gdy użytkownik kliknie reklamę. Te 

witryny są zwykle nazywane wydawcami internetowymi. Marketerzy kupują odbiorców, a wydawcy 

sprzedają odbiorców, przyciągając widownię i przechwytując informacje o odbiorcach. Sieci 

reklamowe są pośrednikami, dzięki którym ten rynek działa efektywnie. Sieci reklamowe zaczynają się 

od tego, że konsument żąda strony od członka sieci reklamowej (1). Nawiązywane jest połączenie z 

serwerem reklamowym firmy zewnętrznej (2). Serwer reklam identyfikuje użytkownika, odczytując plik 

cookie na dysku twardym użytkownika i sprawdza bazę danych profili użytkownika pod kątem profilu 

użytkownika (3). Serwer reklam wybiera odpowiedni baner reklamowy na podstawie poprzednich 

zakupów użytkownika, zainteresowań, danych demograficznych lub innych danych w profilu (4). Za 

każdym razem, gdy użytkownik później przechodzi do trybu online i odwiedza którąkolwiek z witryn 

należących do sieci, serwer reklam rozpoznaje użytkownika i wyświetla te same lub różne reklamy 

niezależnie od zawartości witryny. Sieć reklamowa śledzi użytkowników od witryny do witryny za 

pomocą plików śledzenia sieci (5). 



Giełdy reklamowe, reklamy automatyczne, określanie stawek w czasie rzeczywistym. Obecnie 

większość reklam graficznych online jest dostarczana przez giełdy reklam, które wykorzystują 

zautomatyzowane reklamy i określanie stawek w czasie rzeczywistym. Giełda reklam to cyfrowa 

platforma handlowa, która wykorzystuje automatyczną metodę aukcji znaną jako zautomatyzowana 

reklama w celu dopasowania podaży i popytu na reklamy graficzne online. Zautomatyzowane reklamy 

wykorzystują proces określania stawek w czasie rzeczywistym (RTB), aby dopasować zapotrzebowanie 

reklamodawców na reklamy graficzne do wydawcy bez miejsca na stronie internetowej. Wydawcy są 

w stanie sprzedać swoje zapasy pustych stron internetowych, często nadmiarowych zasobów, których 

nie można sprzedać bezpośrednio. Chcesz skontaktować się z mężczyznami w wieku od 18 do 34 lat, 

osobami niedawno odwiedzającymi witrynę samochodową, niezamężnymi, o profilu wysokiego ryzyka, 

zlokalizowanymi w Nowym Jorku lub Kalifornii, mieszkającymi w miastach i zatrudnionymi w branży 

usług finansowych? Dzięki giełdzie reklam możesz w czasie rzeczywistym licytować tę grupę docelową 

w stosunku do innych reklamodawców, a następnie zarządzać rozmieszczaniem reklam, księgowaniem 

i pomiarami dla Twojej firmy. Giełdy reklam oferują ogromną globalną skalę i wydajność. Jednym z 

najbardziej znanych jest Google Doubleclick Ad Exchange, który jest oparty na ponad 100 sieciach 

reklamowych (strona podaży) i zapewnia komputerowy rynek, na którym kupujący mogą kupować 

odbiorców (strona popytu). Na tej giełdzie sprzedaje się odbiorców podzielonych na 1600 kategorii 

zainteresowań. Wyświetla ponad 300 miliardów wyświetleń reklam miesięcznie w 2 milionach stron 

internetowych na całym świecie i utrzymuje lub dystrybuuje ponad 500 milionów profili użytkowników 

internautów (Kantrowitz, 2015, 2013). Profile te są oparte na plikach śledzenia sieci, informacjach o 

zakupach offline i danych z sieci społecznościowych. Firmy marketingowe, kupujący od wydawców 

witryn internetowych, mogą kierować reklamy do swoich odbiorców i kontrolować częstotliwość i czas 

wyświetlania reklam w ciągu dnia. Studium przypadku na końcu rozdziału, Reklamy automatyczne: 

marketing w czasie rzeczywistym, zawiera dokładniejsze informacje na temat wymiany reklam i 

ustalania stawek w czasie rzeczywistym. 

Problemy z reklamami graficznymi. Podobnie jak w przypadku reklam w wyszukiwarkach, internetowe 

reklamy graficzne nie są pozbawione problemów, które obejmują zarówno oszustwa reklamowe 

(podobne do oszustw związanych z kliknięciami), jak i obawy dotyczące widoczności (czy reklamy 

graficzne są rzeczywiście widoczne). Oszustwo reklamowe. W 2016 roku branża reklamowa jest coraz 

bardziej zaniepokojona kwestią oszustw reklamowych. Oszustwa reklamowe polegają na fałszowaniu 

ruchu internetowego lub mobilnego w celu obciążenia reklamodawców za wyświetlenia, kliknięcia lub 

inne działania, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Badanie przeprowadzone przez 

Interactive Advertising Bureau oszacowało, że reklamodawcy internetowi tracą ponad 8 miliardów 

dolarów rocznie w wyniku oszustw reklamowych. Istnieją cztery główne źródła oszustw reklamowych. 

Wydawcy mogą zatrudniać botnety do klikania ich stron internetowych w celu tworzenia fałszywego 

ruchu. Po drugie, rozszerzenie przeglądarki może wstawiać reklamy do witryny wydawcy premium, a 

następnie wyświetlać je jako dostępne w zautomatyzowanej giełdzie reklam. Po trzecie, firmy kierujące 

reklamy mogą tworzyć boty naśladujące zachowanie prawdziwych kupujących, a następnie obciążać 

reklamodawców za skuteczne dotarcie do konsumentów. Po czwarte, jeśli jesteś wydawcą i chcesz 

przyciągnąć reklamy do swojej witryny, najprostszą techniką jest po prostu zatrudnienie ludzi w krajach 

o niskich zarobkach do klikania reklam za pomocą serwera proxy. Duzi reklamodawcy zaczęli zatrudniać 

firmy zajmujące się wykrywaniem oszustw internetowych (rozwijająca się branża), aby określić zakres 

oszustw w swoich kampaniach. Verizon Wireless, L'Oreal i Kellogg należą do firm, które wykryły miliony 

dolarów oszustw reklamowych w ostatnich kampaniach i zażądały od sieci reklamowych zwrotu 

kosztów lub wygenerowania rzeczywistego ruchu internetowego w wysokości oszustwa. 

Widoczność. Ostatnie badania przeprowadzone przez Google wykazały, że 56% wyświetleń 

zrealizowanych na platformach reklam graficznych, w tym Doubleclick, nie jest widocznych. Istnieje 



wiele przyczyn takiej sytuacji. Po pierwsze, nie ma mechanizmu mierzenia, ile osób faktycznie widzi 

wyświetloną reklamę online. To samo dotyczy większości reklam drukowanych i telewizyjnych offline, 

chociaż przez dziesięciolecia opracowano kilka metod i certyfikatów, aby dokładnie mierzyć ekspozycję 

odbiorców. Nie ma takich mechanizmów w przypadku reklamy internetowej. Po drugie, duży procent 

wyświetlanych reklam pojawia się niżej na ekranie, gdzie użytkownicy są mniej skłonni do odwiedzenia, 

lub reklamy wideo odtwarzane automatycznie w obszarach, których użytkownik nie widzi. 

Reklamodawcy nadal płacą za reklamy, które są wyświetlane, ale nie są oglądane. Pozbawieni 

skrupułów wydawcy mogą umieszczać wiele reklam jedna na drugiej i wielokrotnie pobierać opłaty za 

to samo miejsce na stronie. Po trzecie, botnety można zaprogramować tak, aby klikały reklamy w 

fałszywych witrynach internetowych, generując wyświetlenia i wyświetlanie reklam, ale tak naprawdę 

nikt ich nie widzi. Media Rating Council, grupa z branży reklamowej, wydała w 2014 r. Bardzo niski 

standard „widoczności”: reklamę uznaje się za widoczną, jeśli jej połowę można obejrzeć przez co 

najmniej jedną sekundę. W przypadku reklam wideo połowa potrzeb wideo widoczność przez dwie 

sekundy. Zmieniona wersja wytycznych wydanych w sierpniu 2015 r. rozwiązała kilka dodatkowych, 

szczegółowych problemów, ale nie zmieniła podstawowego standardu. W kwietniu 2016 r. Rada MRC 

wydała proponowane zasady dotyczące reklam na telefon komórkowy, które określają takie same 

progi: 50% pikseli widocznych przez co najmniej jedną sekundę w przypadku reklam displayowych i 

dwie sekundy w przypadku reklam wideo. Reklamodawcy, którzy płacą za reklamy online, zaczynają 

żądać gwarancji widoczności. Kilka firm, w tym comScore, oferuje technologię tagowania, która może 

częściowo mierzą widoczność. Nieobejrzane reklamy są tak samo dochodowe, jak reklamy oglądane 

dla wydawców internetowych i agencji reklamowych. Dla reklamodawców stanowią one połowę 

zmarnowanych wydatków marketingowych. Blokowanie reklam. W ciągu ostatnich kilku lat rośnie 

wykorzystanie oprogramowania do blokowania reklam, które może wyeliminować reklamy graficzne, 

reklamy wideo przed filmem, reklamy przekierowane i niektóre typy reklam natywnych na 

komputerach stacjonarnych i laptopach. Blokery reklam działają w sposób bardzo podobny do zapory 

sieciowej, rozpoznając i eliminując treści na podstawie adresu IP. Programy blokujące reklamy stały się 

bardzo łatwe w instalacji, a programy takie jak Adblock Plus są oferowane jako rozszerzenia dla Firefox, 

Chrome i innych przeglądarek internetowych. Obecnie szacuje się, że prawie 25% internautów w 

Stanach Zjednoczonych korzysta z blokerów reklam, przy czym są one najczęściej stosowane wśród 

młodszych, bardziej zaawansowanych technicznie odbiorców. Gry, grupy dyskusyjne / fora i serwisy 

społecznościowe są najczęściej dotknięte blokowaniem reklam. Chociaż reklamodawcy nie są jeszcze 

spanikowani w związku z blokowaniem reklam, jest to trend, który obserwują z coraz większym 

niepokojem. Niektóre strony internetowe, takie jak Wired, The Guardian i OKCupid, zwróciły się 

bezpośrednio do swoich użytkowników o wyłączenie blokowania reklam lub przekazanie darowizny. 

bezpośredni marketing e-mailowy: wiadomości e-mail marketingowe wysyłane bezpośrednio do 

zainteresowanych użytkowników 

spam: niesolidna komercyjna poczta e-mail 

Marketing e-mailowy 

Kiedy zaczął się e-mail marketing, niechciane e-maile nie były powszechne. Bezpośredni marketing e-

mailowy (wiadomości e-mail marketingowe wysyłane bezpośrednio do zainteresowanych 

użytkowników) był jedną z pierwszych i najskuteczniejszych form komunikacji marketingowej online. 

Bezpośrednie wiadomości e-mail marketingowe są wysyłane do odbiorców korzystających z opcji opt-

in, czyli internautów, którzy w pewnym momencie wyrazili zainteresowanie otrzymywaniem 

wiadomości od reklamodawcy. Wysyłając e-mail do odbiorców opt-in, reklamodawcy kierują reklamy 

do zainteresowanych konsumentów. Zdecydowanie wewnętrzne listy e-mailowe są bardziej efektywne 

niż listy zakupione. Ze względu na stosunkowo wysokie wskaźniki odpowiedzi i niskie koszty, 



bezpośredni marketing e-mailowy pozostaje powszechną formą komunikacji marketingowej online. 

Inne korzyści płynące z e-mail marketingu to jego masowy zasięg, możliwość śledzenia i mierzenia 

odpowiedzi, umiejętność personalizowania treści i dostosowywania ofert, możliwość kierowania ruchu 

na strony internetowe w celu większej interakcji, możliwość testowania i optymalizacji treści i ofert 

oraz możliwość kierowania reklam według regionu, demografii, pory dnia lub innych kryteriów. W 2016 

roku amerykańskie firmy wydadzą około 310 milionów dolarów na marketing e-mailowy, czyli 

stosunkowo niewielką kwotę w porównaniu z marketingiem w wyszukiwarkach i reklamach 

graficznych. Ale te liczby mogą być mylące. Marketing e-mailowy wciąż jest potężny i zapewnia solidną 

reakcję klientów. Współczynniki klikalności dla legalnych wiadomości e-mail zależą od promocji 

(oferty), produktu i ilości targetowania, ale średnio około 3% -4%. Pomimo zalewu spamu poczta 

elektroniczna pozostaje wysoce opłacalnym sposobem komunikowania się z istniejącymi klientami, a 

w mniejszym stopniu - znajdowania nowych klientów. Urządzenia mobilne stały się dominującą 

metodą uzyskiwania dostępu do poczty e-mail. Badanie przeprowadzone przez Movable Ink wykazało, 

że 69% wszystkich e-maili wysłanych na jego platformie w czwartym kwartale 2015 r. Zostało 

otwartych na smartfonie lub tablecie, a tylko 31% na komputerze stacjonarnym lub laptopie. 

Marketing e-mailowy i reklama są niedrogie i w pewnym stopniu niezmienne w stosunku do liczby 

wysłanych wiadomości e-mail. Koszt wysłania 1000 e-maili jest mniej więcej taki sam, jak koszt 

wysłania 1 miliona. Podstawowym kosztem marketingu e-mailowego jest zakup listy nazwisk, na które 

zostanie wysłana wiadomość e-mail. Zwykle kosztuje to od 5 do 20 centów za nazwę, w zależności od 

tego, jak ukierunkowana jest lista. Wysłanie wiadomości e-mail jest praktycznie bezpłatne. Natomiast 

koszt uzyskania nazwiska, wydrukowania i wysłania kartki pocztowej o wymiarach 5 x 7 cali wynosi 

około 75 do 80 centów za nazwisko. Chociaż e-mail marketing często jest zorientowany na sprzedaż, 

może być również używany jako integralna część wielokanałowej kampanii marketingowej mającej na 

celu wzmocnienie rozpoznawalności marki. Trafność w postaci personalizacji i targetowania to główne 

tematy marketingu e-mailowego w 2016 roku. Na przykład Jeep stworzył kampanię e-mailową 

skierowaną do docelowych odbiorców, którzy szukali SUV-ów i odwiedzili strony Chryslera i Jeepa na 

Facebooku. Kampania e-mailowa ogłosiła konkurs oparty na grze, w którą użytkownicy mogli grać 

online, polegającej na śledzeniu arktycznej bestii za pomocą jeepa. Odbiorcy mogli zarejestrować się 

na Facebooku, Witter lub blogu Jeepa. Chociaż poczta e-mail może nadal być skutecznym narzędziem 

marketingowym i reklamowym, stoi przed trzema głównymi wyzwaniami: spamem, narzędziami 

programowymi służącymi do kontrolowania spamu, które eliminują wiele wiadomości e-mail ze 

skrzynek odbiorczych użytkowników, oraz źle ukierunkowanymi zakupionymi listami e-mailowymi. 

Spam to zamówiona komercyjna poczta e-mail (czasami nazywana wiadomością „śmieciową”), a 

spamerzy to ludzie, którzy wysyłają niechciane wiadomości e-mail do masowej publiczności, która nie 

wyraziła żadnego zainteresowania produktem. Spamerzy zwykle wprowadzają na rynek pornografię, 

oszukańcze oferty i usługi, oszustwa i inne produkty, które nie są powszechnie akceptowane w 

większości cywilizowanych społeczeństw. Legalny marketing e-mailowy z bezpośrednim wyrażeniem 

zgody nie rozwija się tak szybko, jak reklamy graficzne ukierunkowane behawioralnie i reklamy w 

wyszukiwarkach z powodu eksplozji spamu. Reakcja konsumentów nawet na legalne kampanie e-

mailowe stała się bardziej wyrafinowana. Ogólnie rzecz biorąc, poczta e-mail działa dobrze w 

utrzymywaniu relacji z klientami, ale słabo w pozyskiwaniu nowych klientów. Podczas gdy oszustwa 

związane z kliknięciami mogą być piętą achillesową reklam w wyszukiwarkach, spam jest nemezisem 

skutecznego marketingu e-mailowego i reklamy. Odsetek wszystkich wiadomości e-mail stanowiących 

spam wynosił średnio około 53% w 2016 r. Większość spamu pochodzi z sieci botów, które składają się 

z tysięcy przechwyconych komputerów PC, które mogą inicjować i przekazywać spam. Ilość spamu 

spadła nieco od czasu usunięcia botnetu Rustock przez władze w 2011 r. Spam występuje sezonowo i 

zmienia się co miesiąc ze względu na wpływ nowych technologii (zarówno wspierających, jak i 

zniechęcających spamerów), nowych postępowań sądowych oraz sezonowego popytu na produkty i 



usługi. Prawodawcze próby kontrolowania spamu w Stanach Zjednoczonych w większości zakończyły 

się niepowodzeniem. Trzydzieści siedem stanów posiada przepisy regulujące lub zabraniające spamu. 

Ustawodawstwo stanowe zazwyczaj wymaga, aby niechciana poczta (spam) zawierała etykietę w 

temacie („ADV”) wskazującą, że wiadomość jest reklamą, wymaga wyraźnej opcji rezygnacji dla 

konsumentów i zabrania wiadomości e-mail zawierających fałszywe adresy i domeny informacje o 

nazwie (prawie wszyscy spamerzy ukrywają swoją domenę, dostawcę usług internetowych i adres IP). 

Kongres uchwalił pierwszą krajową ustawę antyspamową („Controlling the Assault of Non-Solicited 

Pornography and Marketing” lub CAN-SPAM Act) w 2003 roku i weszła w życie w styczniu 2004 roku. 

Ustawa nie zabrania niechcianej poczty e-mail ( spam), ale zamiast tego wymaga, aby niechciane 

komercyjne wiadomości e-mail były oznaczone (choć nie b} ^ standardową metodą) i zawierały 

instrukcje dotyczące rezygnacji oraz fizyczny adres nadawcy. Zabrania stosowania w takich 

wiadomościach zwodniczych tematów i fałszywych nagłówków. FTC jest upoważniona (ale nie 

wymagana) do ustanowienia rejestru „Nie wysyłaj e-mailem”. Przepisy stanowe, które wymagają 

umieszczania etykiet na niezamawianych komercyjnych wiadomościach e-mail lub całkowicie 

zabraniają takich wiadomości, są uprzedzane, chociaż mogą obowiązywać jedynie przepisy dotyczące 

fałszu i oszustwa. Ustawa nakłada grzywny w wysokości 10 USD za każdy niezamówiony e-mail z 

pornografią i upoważnia prokuratorów stanowych do wnoszenia pozwów przeciwko spamerom. 

Ustawa ta w oczywisty sposób zapewnia legalną i legalną masową wysyłkę niechcianych wiadomości 

e-mail (które większość ludzi nazywa spamem), ale ma na celu zakazanie pewnych oszukańczych 

praktyk i zapewnienie niewielkiej kontroli konsumenta, wymagając powiadomień o rezygnacji. W tym 

sensie, jak podkreślają krytycy, CAN-SPAM ironicznie legalizuje spam, o ile spamerzy przestrzegają 

zasad. Z tego powodu wielcy spamerzy byli jednymi z największych zwolenników wzgórza, a grupy 

konsumenckie były najbardziej zagorzałymi krytykami aktu. Z kolei kanadyjskie prawo antyspamowe 

jest jednym z najtrudniejszych na świecie. W przeciwieństwie do ustawy CAN-SPAM, prawo 

kanadyjskie opiera się na modelu opt-in i zabrania wysyłania komercyjnych wiadomości e-mail, 

tekstów i wiadomości w mediach społecznościowych, chyba że odbiorca wyrazi na to zgodę. 

Naruszenie prawa może skutkować karami w wysokości do 1 mln USD dla osób fizycznych i 10 mln USD 

dla organizacji. Pierwsza faza ustawy weszła w życie w 2014 r. Prawo ma zastosowanie za każdym 

razem, gdy komputer w Kanadzie jest używany do wysyłania lub uzyskiwania dostępu do wiadomości 

elektronicznej, więc firmy zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, które wysyłają wiadomości e-mail 

do Kanady, muszą przestrzegać prawa. Dużych dostawców usług internetowych, takich jak Microsoft, 

toczyło wiele stanowych i federalnych postępowań przeciwko spamerom, a także prywatne procesy 

cywilne. Dobrowolne wysiłki przemysłu to kolejny potencjalny punkt kontrolny. W szczególności 

Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego (DMA), branżowa grupa handlowa, która reprezentuje 

firmy korzystające z systemu pocztowego, a także e-maili do pozyskiwania, obecnie silnie wspiera 

ustawodawczą kontrolę nad spamem, oprócz swoich dobrowolnych wytycznych. DMA chciałby 

zachować legalne wykorzystanie poczty elektronicznej jako techniki marketingowej. DMA utworzyła 

15-osobową grupę antyspamową i wydaje 500 000 dolarów rocznie na identyfikację spamerów. DMA 

jest również zwolennikiem National Cyber-Forensics & Training Alliance (NCFTA), organizacji non-profit 

mającej bliskie powiązania z FBI. NCFTA prowadzi szereg inicjatyw mających na celu zwalczanie 

cyberprzestępczości, w tym phishingu cyfrowego za pośrednictwem spamu. 

Marketing afiliacyjny 

Marketing afiliacyjny to forma marketingu, w której firma płaci prowizję, zwykle od 4% do 20%, innym 

witrynom (w tym blogom) za wysyłanie klientów do ich witryny internetowej. Marketing afiliacyjny 

generalnie obejmuje płatność za wyniki: sieć afiliacyjna lub afiliacyjna otrzymuje zapłatę tylko wtedy, 

gdy użytkownicy klikną łącze lub kupią produkt. Według Forrester Research, wydatki na marketing 

afiliacyjny w Stanach Zjednoczonych mają w 2016 roku osiągnąć około 4,8 miliarda dolarów. Eksperci 



branżowi szacują, że około 10% całej sprzedaży detalicznej online jest generowanych przez programy 

afiliacyjne (w porównaniu z reklamami w wyszukiwarkach, które uwzględniają ponad 30% sprzedaży 

online), a programy partnerskie prowadzone przez Internet Retailer Top 500 mają medianę 2000 

uczestniczących podmiotów stowarzyszonych. Odwiedzający witrynę stowarzyszoną zazwyczaj klikają 

reklamy i są przenoszeni do witryny reklamodawcy. W zamian reklamodawca płaci podmiotowi 

stowarzyszonemu opłatę za kliknięcie lub jako procent tego, co klient wydaje w witrynie 

reklamodawcy. Płacenie prowizji za polecenia lub rekomendacje na długo przed pojawieniem się 

Internetu. Na przykład Amazon ma silny program partnerski składający się z ponad 1 miliona stron 

uczestniczących, zwanych Associates, które otrzymują do 10% opłat reklamowych od sprzedaży 

generowanej przez ich poleconych. Podmioty stowarzyszone przyciągają ludzi do swoich blogów lub 

witryn, na których mogą klikać reklamy produktów w Amazon. Członkowie Programu dla podmiotów 

stowarzyszonych eBay mogą zarobić od 40% do 80% przychodów serwisu eBay z wygranych ofert i 

transakcji Kup teraz, a także od 20 do 35 USD za każdego aktywnego zarejestrowanego użytkownika 

wysłanego do serwisu eBay. Amazon, eBay i inne duże firmy handlu elektronicznego z programami 

partnerskimi zazwyczaj administrują. same takie programy. Mniejsze firmy e-commerce, które chcą 

korzystać z marketingu afiliacyjnego, często decydują się na dołączenie do sieci afiliacyjnej (czasami 

nazywanej brokerem afiliacyjnym), takiej jak CJ Affiliate i Rakuten Linkshare, która działa jako 

pośrednik. Blogerzy często rejestrują się w programie Google AdSense, aby przyciągać reklamodawców 

do swoich witryn. Są opłacane za każde kliknięcie reklamy, a czasem za kolejne zakupy dokonane przez 

odwiedzających. 

marketing wirusowy: proces nakłaniania klientów do przekazania wiadomości marketingowej firmy 

znajomym, rodzinie i współpracownikom 

Marketing wirusowy 

Tak jak marketing afiliacyjny polega na korzystaniu z zaufanej witryny internetowej w celu zachęcania 

użytkowników do odwiedzania innych witryn, tak marketing wirusowy jest formą marketingu 

społecznościowego polegającą na nakłanianiu klientów do przekazywania wiadomości marketingowej 

firmy znajomym, rodzinie i współpracownikom. To internetowa wersja reklamy szeptanej, która 

rozprzestrzenia się jeszcze szybciej i dalej niż w prawdziwym świecie. W świecie offline, obok telewizji, 

poczta pantoflowa jest drugim najważniejszym środkiem, za pomocą którego konsumenci dowiadują 

się o nowych produktach. A najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie są 

osobiste rekomendacje rodziców, przyjaciół i współpracowników. Miliony dorosłych online w Stanach 

Zjednoczonych to „osoby wpływowe”, które dzielą się swoimi opiniami na temat produktów w różnych 

ustawieniach online. Oprócz zwiększania bazy klientów firmy, polecenia klientów mają również inne 

zalety: są tańsze w zakupie. ponieważ obecni klienci wykonują całą pracę związaną z przejęciem i 

zwykle rzadziej korzystają z usług wsparcia online, woląc zwrócić się do osoby, która skierowała ich po 

poradę. Ponadto, ponieważ ich pozyskanie i utrzymanie kosztuje tak niewiele, poleceni klienci 

zaczynają generować zyski dla firmy znacznie wcześniej niż klienci pozyskani innymi metodami 

marketingowymi. Istnieje wiele miejsc internetowych, w których pojawia się marketing wirusowy. E-

mail był kiedyś głównym miejscem marketingu wirusowego online („prześlij tę wiadomość e-mail do 

znajomych” ), ale takie miejsca jak Facebook, Pinterest, Instagram, TWitter, YouTUbe i blogi odgrywają 

teraz główną rolę. Na przykład najbardziej wirusową reklamą wideo 2015 roku była reklama Google'a 

na Androida, która zawierała zaskakujące pary różnych gatunków zwierząt, takich jak słonie i psy, 

niedźwiedzie i tygrysy, w połączeniu z piosenką ze ścieżki dźwiękowej filmu animowanego Disneya 

Robin Hood. Film został udostępniony ponad 6,4 miliona razy. 



marketing generowania potencjalnych klientów: wykorzystuje wiele obecności w handlu 

elektronicznym do generowania potencjalnych klientów dla firm, z którymi można się później 

skontaktować i przekształcić w klientów. 

Marketing generowania potencjalnych klientów 

Marketing generowania potencjalnych klientów wykorzystuje wiele obecności w handlu 

elektronicznym do generowania potencjalnych klientów dla firm, z którymi można się później 

skontaktować i przekształcić w klientów za pośrednictwem telefonów sprzedażowych, e-maili lub w 

inny sposób. W pewnym sensie wszystkie internetowe kampanie marketingowe mają na celu zdobycie 

potencjalnych klientów. Jednak marketing generowania potencjalnych klientów jest wyspecjalizowaną 

podgrupą branży marketingu internetowego, która zapewnia usługi konsultingowe i narzędzia 

programowe do gromadzenia potencjalnych klientów i zarządzania nimi dla firm oraz do 

przekształcania ich w klientów. Firmy wydadzą około 1,9 miliarda dolarów na marketing generowania 

potencjalnych klientów w 2016 roku. Firmy zajmujące się marketingiem przychodzącym, czasami 

nazywane „marketingiem przychodzącym”, pomagają innym firmom w tworzeniu witryn 

internetowych, uruchamianiu kampanii e-mailowych, korzystaniu z serwisów społecznościowych i 

blogów w celu optymalizacji generowania potencjalnych klientów, a następnie zarządzaj tymi 

potencjalnymi klientami, inicjując dalsze kontakty, śledząc interakcje i łącząc się z systemami 

zarządzania relacjami z klientami, aby śledzić interakcje między klientem a firmą. Jedną z czołowych 

firm marketingowych zajmujących się generowaniem leadów jest Hubspot, który opracował pakiet 

oprogramowania do generowania i zarządzania wskazówki. 

Marketing społecznościowy i reklama 

Marketing / reklama społecznościowa obejmuje korzystanie z internetowych sieci społecznościowych 

i społeczności w celu budowania marki i zwiększania przychodów ze sprzedaży. Istnieje kilka rodzajów 

sieci społecznościowych, od Facebooka, TWittera, Pinteresta i Instagrama po aplikacje 

społecznościowe, gry społecznościowe, blogi i fora (strony internetowe, które przyciągają ludzi o 

wspólnych zainteresowaniach lub umiejętnościach). Oczekuje się, że w 2016 r. Firmy wydadzą około 

15 miliardów dolarów na marketing i reklamę w sieciach społecznościowych. Obok marketingu 

mobilnego jest to najszybciej rozwijający się rodzaj marketingu online. Niemniej jednak w 2016 r. 

Stanowiło tylko około 21% całego marketingu online i nadal jest przyćmione b} ^ kwoty wydanej na 

reklamy w wyszukiwarkach i reklamy displayowe. Marketerzy nie mogą ignorować ogromnej 

publiczności, którą gromadzą sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Pinterest i Instagram, 

które rywalizują wielkością z telewizją i radiem. W 2016 roku było około 1,7 miliarda członków 

Facebooka , około 500 milionów użytkowników Instagrama, ponad 300 milionów aktywnych 

użytkowników Twittera, około 500 milionów użytkowników Instagrama i ponad 100 milionów 

użytkowników Pinterest na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych w sierpniu 2016 r. Facebook miał 

około 160 milionów unikalnych użytkowników. Około 57% populacji USA odwiedza serwisy 

społecznościowe. Nic dziwnego, że marketerzy i reklamodawcy cieszą się perspektywą nawiązania 

kontaktu z tak dużą publicznością. Prawie 90% firm w USA używa mediów społecznościowych do celów 

marketingowych w 2016 r., A badania wykazały, że użytkownicy sieci społecznościowych częściej 

rozmawiają i polecają firmę lub produkt, który obserwują w sieci społecznościowej. Sieci 

społecznościowe oferują reklamodawcom wszystkie główne formaty reklam, w tym banery reklamowe 

(najpopularniejsze), krótkie reklamy pre-roll i post-roll powiązane z filmami oraz sponsorowanie treści. 

Posiadanie korporacyjnej strony na Facebooku jest samo w sobie narzędziem marketingowym dla 

marek, podobnie jak strona internetowa. Wiele firm, takich jak Coca-Cola, zamknęło strony 

internetowe poświęcone konkretnym produktom i zamiast tego korzysta ze stron na Facebooku. Blogi 

i gry online mogą być również wykorzystywane do marketingu społecznościowego. Blogi istnieją już od 



dekady i są częścią głównego nurtu kultury online. Około 29 milionów ludzi pisze blogi, a około 80 

milionów czyta blogi. Blogi odgrywają istotną rolę w marketingu internetowym. Chociaż więcej firm 

korzysta z TWittera i Facebooka, witryny te nie zastąpiły blogów i w rzeczywistości często wskazują 

blogi w celu uzyskania długich treści. Ponieważ czytelnicy i twórcy blogów są zwykle lepiej wykształceni, 

mają wyższe dochody i są liderami opinii, blogi są idealnymi platformami reklamowymi dla wielu 

produktów i usług, które są przeznaczone dla tego rodzaju odbiorców. Ponieważ blogi opierają się na 

osobistych opiniach autorów, są również idealną platformą do rozpoczęcia wirusowej kampanii 

marketingowej. Sieci reklamowe, które specjalizują się w blogach, zapewniają pewną skuteczność w 

umieszczaniu reklam, podobnie jak sieci blogów, które są zbiorem niewielkiej liczby popularnych 

blogów, koordynowanych przez centralny zespół zarządzający i które mogą dostarczyć 

reklamodawcom większą liczbę odbiorców. Rynek gier online stale się rozwija, ponieważ użytkownicy 

coraz częściej grają w gry na smartfonach i tabletach, a także na komputerach osobistych i konsolach. 

Historia reklamowania gier w 2016 roku ma charakter społecznościowy, mobilny i lokalny: rośnie 

popularność gier społecznościowych, urządzenia mobilne są platformą szybkiego wzrostu, a reklama 

oparta na lokalizacji zaczyna wykazywać prawdziwą przyczepność. Celem reklamy gier jest zarówno 

budowanie marki, jak i zachęcanie klientów do zakupów w restauracjach i sklepach detalicznych. W 

2016 roku około 180 milionów ludzi gra w gry na swoich telefonach komórkowych, około 52 miliony 

na konsolach, a około 122 miliony na tabletach. Spośród graczy online około 95 milionów gra w gry 

społecznościowe, takie jak Jackbox Games „You Don't Know Jack”. Oczekuje się, że w 2016 r. 

Reklamodawcy wydadzą około 336 milionów dolarów na reklamy gier społecznościowych w grach. 

Marketing mobilny i reklama 

Marketing na platformie mobilnej eksplodował i obecnie stanowi prawie dwie trzecie (64%) z 72 

miliardów dolarów, które mają zostać wydane na marketing online w 2016 roku. Szacuje się, że w 2016 

roku wydatki na wszystkie formy marketingu mobilnego wyniosą około 46 miliardów dolarów, i prawie 

się podwoi, do około 87 miliardów dolarów do 2020 roku. Wiele czynników kieruje reklamodawców na 

platformę mobilną, w tym znacznie wydajniejsze urządzenia, szybsze sieci, bezprzewodowe sieci 

lokalne, reklamy multimedialne i wideo oraz rosnące zapotrzebowanie na lokalne reklamy małych firm 

i konsumentów. Co najważniejsze, komórki oczne znajdują się teraz i będzie coraz częściej w 

przyszłości: około 210 milionów ludzi korzysta z Internetu przynajmniej przez część czasu z urządzeń 

mobilnych. Marketing mobilny obejmuje korzystanie z banerów reklamowych, multimediów, wideo, 

gier, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, wiadomości w sklepach, kodów szybkiej 

odpowiedzi (QR) i kuponów. Urządzenia mobilne są teraz wymaganą częścią standardowego budżetu 

marketingowego. W 2016 r. Reklamy graficzne mają być najpopularniejszym formatem reklamy 

mobilnej, stanowiąc około 52% wszystkich wydatków na reklamy mobilne. Reklamy graficzne mogą 

być wyświetlane jako część witryny mobilnej lub w aplikacjach i grach. Facebook jest liderem 

przychodów z reklam displayowych na telefony komórkowe, za nim plasują się Google i Twitter. 

Reklama w wyszukiwarce jest również popularnym formatem i oczekuje się, że będzie stanowić około 

44% wydatków na reklamy mobilne w 2016 r. Reklamy w wyszukiwarce można dodatkowo 

zoptymalizować pod kątem platformy mobilnej, wyświetlając reklamy w oparciu o fizyczną lokalizację 

użytkownika. Wiadomości mobilne zazwyczaj obejmują wysyłanie wiadomości tekstowych SMS do 

klientów oferujących kupony lub wiadomości marketingowe typu flash. Komunikacja jest szczególnie 

skuteczna w przypadku reklamy lokalnej, ponieważ konsumenci mogą otrzymywać wiadomości i 

kupony, gdy przechodzą lub odwiedzają lokalizacje. Reklamy wideo stanowią obecnie niewielki procent 

wydatków na reklamy mobilne, ale są jednym z najszybciej rozwijających się formatów. Sieci 

reklamowe, takie jak Google AdMoh, Apple iAd, Twitter's MoPub i Millennial Media, są również 

ważnymi graczami na rynku reklamy mobilnej. Aplikacje na urządzenia mobilne to nieistniejąca jeszcze 

kilka lat temu platforma marketingowa. Aplikacje są ścieżką niezwiązaną z przeglądarką internetową, 



umożliwiającą użytkownikom korzystanie z Internetu i wykonywanie szeregu zadań, od czytania gazety 

po zakupy, wyszukiwanie i kupowanie. Aplikacje zapewniają użytkownikom znacznie szybszy dostęp do 

treści niż przeglądarki wielofunkcyjne. Aplikacje zaczęły wpływać na wygląd i działanie tradycyjnych 

witryn internetowych, ponieważ konsumenci są zainteresowani wyglądem i sposobem działania 

aplikacji oraz szybkością działania. W Apple App Store i Google Play jest ponad 5 milionów aplikacji, a 

kolejne miliony są dostarczane przez operatorów internetowych i zewnętrzne sklepy. W 2016 roku z 

aplikacji będzie korzystać ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie. 

Marketing lokalny: społeczność-mobilność-lokalny Nexus 

Obok marketingu społecznościowego i mobilnego, marketing lokalny jest trzecim głównym trendem w 

marketingu e-commerce w latach 2016-2017. Rozwój urządzeń mobilnych przyspieszył rozwój 

wyszukiwania lokalnego i zakupów. Nowe narzędzia marketingowe, takie jak lokalne reklamy w 

sieciach społecznościowych i witrynach z codziennymi ofertami, również przyczyniają się do rozwoju 

lokalnego marketingu. Wydatki na lokalne reklamy online w Stanach Zjednoczonych szacuje się na 

około 45 miliardów dolarów w 2016 roku. Oczekuje się, że część wydatków na reklamy mobilne 

osiągnie 12,8 miliarda dolarów w 2016 roku. Natomiast oczekuje się, że wydatki na tradycyjną reklamę 

lokalną w tym samym okresie utrzymają się na stałym poziomie. Najpopularniejsze narzędzia 

marketingu lokalnego to kierowanie geograficzne za pomocą Google Maps (lokalne sklepy pojawiające 

się na mapie Google), wyświetlanie reklam w hiperlokalnych publikacjach, takich jak te tworzone przez 

Patch Properties, codzienne oferty i kupony. Najczęściej używane miejsca to Facebook, Google, 

Linkedln, Yahoo, Bing i TWitter, a także bardziej szczegółowe oferty oparte na lokalizacji, takie jak 

Google Moja Firma, Yahoo Local, Citysearch, YP, SuperPages i Yelp. Witryny z kuponami typu „daily 

deal”, Groupon i LivingSocial oraz firmy mobilne działające w oparciu o lokalizacje, takie jak 

Foursquare, również stanowią istotną część tego trendu. 

MARKETING WIELOKANAŁOWY: INTEGRACJA ONLINE I OFFLINE 

Marketing nie jest możliwy bez odbiorców. Wraz z szybkim rozwojem Internetu wzorce konsumpcji 

mediów znacznie się zmieniły, ponieważ konsumenci coraz częściej angażują się w media online, od 

filmów i witryn z wiadomościami, po blogi, kanały na Twitterze, znajomych z Facebooka i posty na 

Pinterest. W coraz większym stopniu marketerzy używają wielu kanałów online do „dotykania” 

klientów, od e-maili po Facebooka, reklamy w wyszukiwarce, reklamy graficzne na urządzeniach 

mobilnych i programy partnerskie. Forrester Research donosi na przykład, że większość klientów 

dokonała zakupów w internecie pod wpływem marketingu internetowego, a prawie połowa z nich była 

wielokrotnie narażona na działania marketingu internetowego. W 2013 roku po raz pierwszy 

przeciętny Amerykanin spędzał dziennie więcej czasu z mediami cyfrowymi niż oglądając telewizję. W 

2016 r. Przeciętny dorosły spędza około 5 godzin i 45 minut dziennie w Internecie, korzystając z 

urządzenia mobilnego do czegoś innego niż rozmowy telefoniczne, w porównaniu z około 4 godzinami 

i 5 minutami oglądania telewizji. Coraz większy odsetek amerykańskich konsumentów mediów 

wielozadaniowych, używając kilku mediów jednocześnie, aby zwiększyć łączną ekspozycję mediów. W 

tym środowisku marketerzy coraz częściej opracowują wielokanałowe programy marketingowe, które 

mogą wykorzystywać mocne strony różnych mediów i wzmacniać przekaz promujący markę w 

mediach. Marketing online nie jest jedynym sposobem lub sam w sobie najlepszym sposobem na 

zaangażowanie konsumentów. Kampanie internetowe można znacznie wzmocnić, wykorzystując 

również pocztę elektroniczną, telewizję, prasę i radio. Kampanie komunikacji marketingowej, które 

odniosły największy sukces w zwiększaniu ruchu w witrynie, obejmowały zarówno taktykę online, jak i 

offline, zamiast polegać wyłącznie na jednej lub drugiej. Kilka badań naukowych wykazało, że 

najskuteczniejsze są w Internecie  reklamy to takie, które wykorzystują spójne obrazy z kampaniami 

prowadzonymi jednocześnie w innych mediach. 



INNE STRATEGIE MARKETINGOWE W INTERNECIE 

Oprócz „tradycyjnych” narzędzi marketingu i reklamy online, o których mówiliśmy wcześniej, takich jak 

marketing w wyszukiwarkach, reklamach displayowych i e-mailowych, a także nowszych 

społecznościowych, mobilnych i lokalnych narzędzi marketingowych i reklamowych, istnieje również 

szereg inne, bardziej ukierunkowane strategie marketingowe online. W tym miejscu analizujemy 

narzędzia mające na celu utrzymanie klienta, ustalanie cen i strategię znaną jako „długi ogon”. 

marketing indywidualny (personalizacja): segmentacja rynku w oparciu o dokładne i terminowe 

zrozumienie potrzeb danej osoby, kierowanie określonych komunikatów marketingowych do tych 

osób, a następnie pozycjonowanie produktu w stosunku do konkurencji, aby był naprawdę wyjątkowy. 

Strategie utrzymania klientów 

Internet oferuje kilka niezwykłych technik marketingowych służących do budowania silnych relacji z 

klientami oraz różnicowania produktów i usług. 

Personalizacja, marketing indywidualny i reklama oparta na zainteresowaniach (kierowanie 

behawioralne) 

Żadna technika marketingu oparta na Internecie nie otrzymała bardziej popularnego i akademickiego 

komentarza niż „jeden na jeden” lub „spersonalizowany marketing”. Marketing indywidualny 

(personalizacja) segmentuje rynek w oparciu o jednostki (nie grupy), w oparciu o dokładne i terminowe 

zrozumienie ich potrzeb, kierowanie określonych komunikatów marketingowych do tych osób, a 

następnie pozycjonowanie produktu względem tych osób. względem konkurentów, aby być naprawdę 

wyjątkowym. Marketing indywidualny to ostateczna forma segmentacji rynku, kierowania i 

pozycjonowania - gdzie segmentami są osoby. Ruch w kierunku segmentacji rynku trwa od czasu 

opracowania systematycznych badań rynku i środków masowego przekazu w latach trzydziestych XX 

wieku. Jednak e-commerce i Internet różnią się tym, że umożliwiają spersonalizowany, indywidualny 

marketing na masową skalę. Niedawne badanie wykazało, że 85% firm wdrażało jakąś formę 

personalizacji interakcji z klientami online w 2016 r., A spośród tych organizacji, które jeszcze tego nie 

zrobiły, ponad połowa planowała skorzystać z personalizacji strony internetowej lub aplikacji w ciągu 

następnego roku. Spośród osób korzystających z personalizacji prawie 90% zgłosiło w rezultacie wzrost 

lub poprawę. Strony internetowe Amazon i BarnesS Noble są dobrymi przykładami personalizacji w 

pracy. Obie strony witają zarejestrowanych odwiedzających (na podstawie plików cookie), polecają 

najnowsze książki w oparciu o preferencje użytkownika (przechowywane w profilu użytkownika w ich 

bazie danych), a także to, co kupili inni konsumenci, a także przyspieszają procedury kasowe na 

podstawie wcześniejszych zakupów. 

kierowanie behawioralne: polega na wykorzystywaniu zachowań konsumentów online i offline w celu 

dostosowania przekazów reklamowych dostarczanych im online 

reklama oparta na zainteresowaniach (IBA): (kierowanie behawioralne) inna nazwa kierowania 

behawioralnego. 

retargeting: wyświetlanie tej samej reklamy osobom w wielu witrynach. 

Targetowanie behawioralne polega na wykorzystywaniu zachowań konsumentów online i offline do 

dostosowywania przekazów reklamowych dostarczanych im online, często w czasie rzeczywistym (w 

milisekundach od pierwszego wprowadzenia adresu URL konsumenta). Celem jest zwiększenie 

skuteczności marketingu i reklamy oraz zwiększenie strumieni przychodów firm, które są w stanie 

ukierunkować behawioralne reklamy na odwiedzających. Ponieważ kierowanie behawioralne jako 



etykieta ma nieco niekorzystne konotacje, branża reklamy internetowej, na czele której stoi Google, 

wprowadziła nową nazwę dla kierowania behawioralnego. Nazywają to reklamą opartą na 

zainteresowaniach (IBA). Jedną z pierwotnych obietnic internetu było to, że na podstawie tych danych 

może dostarczać komunikat marketingowy dostosowany do każdego konsumenta, a następnie mierzyć 

wyniki pod względem klikalności i zakupów. Jeśli odwiedzasz witrynę z biżuterią, zostaną wyświetlone 

reklamy biżuterii. Jeśli wpiszesz zapytanie, takie jak „diamenty”, zostaną wyświetlone reklamy 

tekstowe diamentów i innej biżuterii. Poszły o krok dalej sieci reklamowe złożone z kilku tysięcy witryn. 

Sieć reklamowa może podążać za Tobą w tysiącach witryn internetowych i wymyślić, czym jesteś 

zainteresowany podczas przeglądania, a następnie wyświetlać reklamy związane z tymi 

zainteresowaniami. Na przykład, jeśli w ciągu kilku godzin odwiedzisz kilka witryn z odzieżą męską, w 

większości innych witryn, które odwiedzasz, będą wyświetlane reklamy z odzieżą męską, niezależnie 

od ich tematyki. Jeśli szukasz określonej pary butów w Zappos i polubisz je swoim znajomym na 

Facebooku, zobaczysz reklamy tych samych butów na innych stronach (w tym na Facebooku). 

Kierowanie behawioralne łączy prawie wszystkie Twoje internetowe dane behawioralne w zbiór 

obszarów zainteresowań, a następnie wyświetla reklamy oparte na tych zainteresowaniach, a także 

zainteresowaniach Twoich znajomych. Nowością w dzisiejszym targetowaniu behawioralnym jest 

szeroki zakres gromadzonych danych: treść wiadomości e-mail, zawartość stron w sieciach 

społecznościowych, znajomi, zakupy online, przeczytane lub zakupione książki, odwiedzane witryny 

gazet i inne zachowania człowieka. I wreszcie, giełdy reklam posuwają marketing wszystkich tych 

informacji o krok dalej. Najpopularniejsze witryny internetowe mają na swoich stronach głównych 

ponad 100 programów śledzących, które są własnością zewnętrznych firm zbierających dane, które 

następnie sprzedają te informacje w czasie rzeczywistym reklamodawcom oferującym najwyższą cenę 

na aukcjach online w czasie rzeczywistym. Giełdy reklam umożliwiają reklamodawcom ponowne 

kierowanie reklam do osób poruszających się po Internecie. Retargeting polega na wyświetlaniu tych 

samych lub podobnych reklam osobom w wielu witrynach internetowych. Retargeting stał się 

popularną taktyką, w dużej mierze ze względu na jego postrzeganą skuteczność. Na przykład 

marketerzy często używają retargetingu, próbując dotrzeć do użytkowników, którzy porzucili koszyk. 

Niedawne badanie wykazało, że ponad 90% marketerów uważa, że retargetowanie reklam jest równe 

lub lepsze niż reklamy w wyszukiwarce lub wiadomości e-mail. Jednak ponieważ coraz więcej 

konsumentów korzysta z wielu urządzeń, w tym urządzeń mobilnych, w celu uzyskania dostępu online, 

możliwość ponownego kierowania reklam na różne urządzenia staje się przedmiotem dużego 

zainteresowania marketerów. Istnieją cztery metody, których reklamodawcy internetowi używają do 

behawioralnego kierowania reklam: zapytania wyszukiwarek, zbieranie danych dotyczących 

indywidualnej historii przeglądania online (monitorowanie strumienia kliknięć), zbieranie danych z 

serwisów społecznościowych i coraz częściej integracja tych danych online z danymi offline, takimi jak 

dochód, wykształcenie, adres, wzorce zakupów, rejestry kredytów, rejestry jazdy i setki innych 

osobistych deskryptorów powiązanych z określonymi, możliwymi do zidentyfikowania osobami. Ten 

poziom integracji zarówno „anonimowych”, jak i identyfikowalnych informacji jest rutynowo 

stosowany przez Google, Microsoft, Yahoo, Facebook oraz legiony małych i średnich firm 

marketingowych, które wykorzystują ich dane lub zbierają dane z tysięcy witryn internetowych za 

pomocą sygnalizatory WWW i pliki cookie. Średnio internetowe biura informacyjne przechowują w 

swojej bazie danych 2000 elementów danych o każdej dorosłej osobie. Aktualność i dokładność tych 

danych nigdy nie są sprawdzane, a okresy przechowywania nie są znane. Obecnie nie ma federalnych 

praw ani przepisów regulujących te dane. Wcześniej w rozdziale opisaliśmy szczegółowo reklamy w 

wyszukiwarkach. Reklamy w wyszukiwarkach okazały się najskuteczniejszym formatem reklamy online 

o kilka rzędów wielkości i zapewniają ponad 95% przychodów Google, największej internetowej agencji 

reklamowej na świecie. Dlaczego reklama w wyszukiwarkach jest tak skuteczna? Większość zgadza się, 

że kiedy użytkownicy wpisują zapytanie do wyszukiwarki, ujawnia ono bardzo konkretny zamiar 



zakupu, porównania i ewentualnie zakupu. Reklamy wyświetlane w tych właśnie momentach 

zachowań klientów są od 4 do 10 razy skuteczniejsze niż inne formaty. Autor John Battelle ukuł frazę i 

koncepcję, że sieć jest bazą danych intencji złożoną z wyników wyszukiwania i każdą ścieżkę, którą 

podążali poszukiwacze od początku istnienia sieci. W sumie ta baza danych zawiera intencje całej 

ludzkości. Ta skarbnica intencji, pragnień, upodobań, pragnień i potrzeb jest własnością Google, 

Microsoft i, w mniejszym stopniu, Yahoo. Później Battelle rozszerzył koncepcję bazy danych intencji 

poza wyszukiwaniem, obejmując wykres społecznościowy (Facebook), aktualizacje statusu (TWitter i 

Facebook) oraz „check-in” (Foursquare i Yelp). Baza danych intencji może być wykorzystywana do 

śledzenie i kierowanie reklam do osób i grup. Ta możliwość jest nie tylko bezprecedensowa, ale rośnie 

wykładniczo w dającej się przewidzieć przyszłości. Potencjał do nadużyć rośnie również wykładniczo. 

Spadek tempa wzrostu reklam w wyszukiwarkach spowodował, że główne firmy wyszukiwarek zaczęły 

szukać alternatywnych form przyszłego rozwoju, w tym reklam displayowych, multimedialnych i wideo 

w milionach witryn wydawców internetowych. Wydawcy internetowi zareagowali, tworząc miliardy 

stron z treścią. W tym środowisku skuteczność reklam graficznych spada współczynników odpowiedzi 

i cen reklam. Kierowanie behawioralne jest skutecznym sposobem rozwiązania tego problemu i 

zwiększenia współczynników odpowiedzi. Kierowanie behawioralne obu wyszukiwań ch i reklamy 

displayowe napędzają obecnie rozwój reklamy internetowej. Kierowanie behawioralne ma na celu 

optymalizację reakcji konsumentów poprzez wykorzystanie informacji, które odwiedzający internet 

ujawniają o sobie w Internecie, a jeśli to możliwe, połączenie tego z informacjami o tożsamości i 

konsumpcji offline zebranymi przez firmy takie jak Acxiom. Kierowanie behawioralne opiera się na 

informacjach w czasie rzeczywistym o korzystaniu z witryn internetowych przez użytkowników, w tym 

odwiedzanych stronach, przeglądanych treściach, wyszukiwanych hasłach, klikniętych reklamach, 

obejrzanych filmach, udostępnianych treściach i zakupionych produktach. Po zebraniu tych informacji 

i analizowane w locie, programy targetowania behawioralnego próbują opracować profile 

poszczególnych użytkowników, a następnie wyświetlać reklamy, które mogą zainteresować 

użytkownika. Ponad 80% reklamodawców w Ameryce Północnej stosuje jakąś formę kierowania w 

swoich reklamach graficznych online. Z różnych technicznych i innych powodów wizja ta nie została 

dotychczas osiągnięta w szerokim zakresie. Odsetek reklam, które są faktycznie kierowane, jest 

nieznany. Wielu reklamodawców używa tańszych reklam kontekstowych wyświetlanych ogółowi 

odbiorców bez kierowania lub bardzo minimalnego kierowania demograficznego. Jakość danych, które 

w dużej mierze należą do internetowych sieci reklamowych, jest dość dobra, ale nie doskonała. 

Zdolność rozumienia i reagowania - inteligencja biznesowa i analityka w czasie rzeczywistym - jest 

nadal słaba, co uniemożliwia firmom szybkie reagowanie w znaczący sposób, gdy konsument jest 

online. Firmy sprzedające ukierunkowane reklamy swoim klientom twierdzą, że reklamy kierowane są 

dwa lub trzy razy bardziej skuteczne niż reklamy ogólne. Nie ma zbyt dobrych danych na poparcie tych 

twierdzeń z niezależnych źródeł. Zasadniczo twierdzenia te mylą wpływ marek na docelowych 

odbiorców i wpływ reklam umieszczanych w tej grupie docelowej. Reklamodawcy celują w grupy, które 

z największym prawdopodobieństwem kupią ich produkt, nawet w przypadku braku kierowania do 

nich reklam. Dodatkowy wpływ ukierunkowanej reklamy jest znacznie mniejszy niż twierdzą platformy 

reklamowe. Raport badawczy oparty na rzeczywistych danych z 18 kampanii reklamowych na Yahoo, 

obejmujących 18,4 miliona użytkowników, wykazał, że zainteresowanie marką jest największym 

pojedynczym czynnikiem określającym skuteczność reklamy docelowej, a nie sama reklama docelowa. 

Firmy marketingowe nie są jeszcze przygotowane na zaakceptowanie pomysłu, że musi istnieć kilkaset 

lub tysiąc odmian tej samej reklamy graficznej, w zależności od profilu klienta. Takie posunięcie 

podniosłoby koszty. Wreszcie, nadal utrzymuje się opór konsumentów wobec kierowania. Niedawne 

badanie wykazało, że ponad 90% Amerykanów jest przeciwnych, aby firmy śledziły ich zachowanie w 

Internecie, nawet jeśli otrzymują bezpłatną usługę lub produkt. Niektórzy konsumenci uważają 

wiadomości marketingowe, które są zbyt spersonalizowane, aby były „przerażające”. Załóżmy na 



przykład, że odwiedziłeś witrynę Hanes, aby spojrzeć na bieliznę. Jak byś się czuł po otrzymaniu 

niechcianego e-maila od Hanes z podziękowaniem za wizytę i zapytaniem Jak byś się czuł z 

otrzymywaniem podobnego SMS-a lub rozmowy telefonicznej lub otrzymywaniem ciągłego szeregu 

reklam z bielizną podczas przeglądania sieci? Co by było, gdyby firma wydobyła Twoje szpilki na 

Pintereście, posty na Facebooku lub kanał na Twitterze? Chociaż? niektórym konsumentom może to 

nie przeszkadzać, wielu innym jest co najmniej „odstręczające”. 

Personalizacja i koprodukcja z klientami 

Personalizacja to rozszerzenie personalizacji. Personalizacja oznacza zmianę produktu - nie tylko 

przekazu marketingowego - zgodnie z preferencjami użytkownika. Koprodukcja klienta oznacza, że 

użytkownicy faktycznie wymyślają innowację i pomagają w tworzeniu nowego produktu. Wiele 

wiodących firm oferuje obecnie w Internecie na dużą skalę produkty na zamówienie dostosowane do 

potrzeb klienta, co powoduje zróżnicowanie produktów i, miejmy nadzieję, lojalność klientów. Wydaje 

się, że klienci są skłonni zapłacić trochę więcej za wyjątkowy produkt. Klucz do zapewnienie 

przystępności tego procesu polega na stworzeniu standardowej architektury, która pozwoli 

konsumentom łączyć różne opcje. Na przykład Nike oferuje spersonalizowane trampki za 

pośrednictwem programu NIKEiD na swojej stronie internetowej. Konsumenci mogą wybrać rodzaj 

buta, kolory, materiał, a nawet logo do ośmiu znaków. Nike przesyła zamówienia za pośrednictwem 

komputerów do specjalnie wyposażonych fabryk w Chinach i Korei. Na stronie internetowej My M & 

M klienci mogą otrzymać własny komunikat drukowany na wykonanych na zamówienie M & Ms. 

Informacje towary-towary, których wartość jest oparta na informacjach treści - są również idealne dla 

tego poziomu zróżnicowania. Na przykład New York Times - i wielu innych dystrybutorów treści - 

pozwala klientom wybierać wiadomości, które chcą widzieć na co dzień. siostrzyczko Wiele witryn 

internetowych, zwłaszcza portali, takich jak Yahoo, MSN i AOL, umożliwia klientom tworzenie 

własnych, dostosowanych wersji witryny. Takie strony często wymagają środków bezpieczeństwa, 

takich jak nazwy użytkowników i hasła, aby zapewnić prywatność i poufność. 

Obsługa klienta 

system automatycznej odpowiedzi: wysyła e-mailowe potwierdzenia zamówień i potwierdzenia 

przesłanych zapytań e-mailowych 

Podejście strony internetowej do obsługi klienta może znacząco pomóc lub zaszkodzić jej działaniom 

marketingowym. Obsługa klienta online to coś więcej niż tylko śledzenie realizacji zamówienia; ma to 

związek ze zdolnością użytkowników do komunikowania się z firmą i uzyskiwania pożądanych 

informacji w odpowiednim czasie. Obsługa klienta może pomóc zmniejszyć frustrację konsumentów, 

zmniejszyć liczbę porzuconych koszyków i zwiększyć sprzedaż. Większość konsumentów chce i będzie 

służyć sobie, o ile informacje, których potrzebują, są stosunkowo łatwe do znalezienia. Kupujący online 

przeważnie nie oczekują lub nie życzą sobie „wysokiej jakości” usług, chyba że mają pytania lub 

problemy. W takim przypadku chcą stosunkowo szybkich odpowiedzi, które są odpowiedzią na ich 

indywidualny problem. Badacze odkryli, że konsumenci online silnie przywiązują się do marek, gdy 

mają problem z zamówieniem. Lojalność klientów znacznie wzrasta, gdy kupujący online dowiadują 

się, że przedstawiciele obsługi klienta są dostępni online lub pod numerem 800 i chcą i są w stanie 

szybko rozwiązać problem. I odwrotnie, kupujący online, którzy nie są zadowoleni z tych krytycznych 

momenty często kończą relację z firmą i przechodzą na sprzedawców, którzy mogą pobierać więcej, 

ale zapewniają lepszą obsługę klienta. Istnieje wiele narzędzi, których firmy mogą używać, aby 

zachęcać do interakcji z potencjalnymi klientami i zapewnić obsługę klienta - często zadawane pytania, 

systemy czatu obsługi klienta , inteligentnych agentów i zautomatyzowanych systemów reagowania - 

oprócz relacji z klientami systemy zarządzania relacjami . 



Często zadawane pytania (FAQ), tekstowa lista typowych pytań i odpowiedzi, stanowią niedrogi sposób 

przewidywania i rozwiązywania problemów klientów. Dodanie strony z często zadawanymi pytaniami 

w witrynie połączonej z wyszukiwarką pomaga użytkownikom szybciej znaleźć potrzebne informacje, 

umożliwiając im samodzielne rozwiązywanie pytań i wątpliwości. Kierując klientów najpierw na stronę 

z często zadawanymi pytaniami, witryny internetowe mogą udzielać klientom odpowiedzi na często 

zadawane pytania. Jeśli pytanie i odpowiedź nie pojawiają się, ważne jest, aby strony internetowe 

ułatwiały kontakt z żywą osobą. Jednym z rozwiązań jest udostępnienie łącza e-mail do obsługi klienta 

u dołu strony z często zadawanymi pytaniami. Systemy czatu obsługi klienta w czasie rzeczywistym (w 

których przedstawiciele obsługi klienta firmy interaktywnie wymieniają wiadomości tekstowe z jednym 

lub większą liczbą klientów w czasie rzeczywistym) są coraz popularniejszym sposobem pomagania 

firmom w dokonywaniu zakupów online. Czat z przedstawicielami obsługi klienta online może 

dostarczyć wskazówek, odpowiedzieć na pytania i rozwiązać problemy techniczne, które mogą 

uniemożliwić sprzedaż. Wiodący dostawcy systemów czatu do obsługi klienta to LivePerson i ClickDesk. 

Sprzedawcy twierdzą, że czat jest znacznie tańszy niż telefoniczna obsługa klienta. Jednak krytycy 

zwracają uwagę, że wniosek ten może opierać się na optymistycznych założeniach, że przedstawiciele 

czatu mogą pomagać jednocześnie trzem lub czterem klientom, a sesje czatu są krótsze niż sesje 

telefoniczne. Ponadto sesje czatu są sesjami tekstowymi i nie są tak bogate, jak rozmowa z człowiekiem 

przez telefon. Z drugiej strony odnotowano, że czat podnosi liczbę sprzedaży na zamówienie, 

zapewniając pomoc w sprzedaży, umożliwiając firmom „dotykanie” klientów podczas procesu 

decyzyjnego. Dowody sugerują, że czat może obniżyć wskaźniki porzucania koszyków, zwiększyć liczbę 

przedmiotów zakupionych na transakcję i zwiększają wartość transakcji w dolarach. „Kliknij, aby 

zadzwonić” lub „połączenie na żywo” to kolejna wersja systemu obsługi klienta online w czasie 

rzeczywistym, w którym klient klika łącze lub przyjmuje zaproszenie do przedstawiciel obsługi klienta 

dzwoni do nich przez telefon. Inteligentna technologia agentów to kolejny sposób, w jaki klienci 

świadczą pomoc kupującym w Internecie. Inteligentni agenci są częścią starań, aby zmniejszyć 

kosztowne kontakty z przedstawicielami obsługi klienta. Zautomatyzowane systemy odpowiedzi 

wysyłają potwierdzenia i potwierdzenia zamówienia na e-mail zapytań wysyłanych e-mailem, w 

niektórych przypadkach informując klienta, że faktyczne wyszukanie odpowiedzi na ich pytania może 

zająć dzień lub dwa pytanie. Zautomatyzowane potwierdzenia wysyłki i raporty o stanie zamówienia 

są również powszechne. 

Prawo jednej ceny z pełną przejrzystością cen na doskonałym rynku informacyjnym, będzie 

obowiązywała jedna światowa cena dla każdego produktu 

ceny: ustalanie wartości towarów i usług 

krzywa popytu: ilość towarów, które można sprzedać na różne sposoby ceny 

dyskryminacja cenowa: sprzedaż produktów różnym osobom i grupom na podstawie ich gotowości do 

zapłaty 

Strategie cenowe 

Jak zauważyliśmy w rozdziale 1, we wczesnych latach handlu elektronicznego wielu naukowców i 

konsultantów biznesowych przewidywało, że Internet doprowadzi do nowego świata symetrii 

informacji i handlu „bez tarcia”. Na tym świecie nowo wzmocnieni klienci, korzystając z inteligentnych 

agentów zakupowych oraz niemal nieskończonych informacji o produktach i cenach dostępnych w 

Internecie, robiliby zakupy na całym świecie (i przez całą dobę) przy minimalnym wysiłku, obniżając 

ceny do ich krańcowych kosztów i napędzając pośredników z rynku, ponieważ klienci zaczęli 

kontaktować się bezpośrednio z producentami. Rezultatem miał być przykład Prawa jednej ceny: przy 

pełnej przejrzystości cen na doskonałym rynku informacyjnym wyłoniłaby się jedna światowa cena dla 



każdego produktu. Handel bez tarcia oznaczałby oczywiście koniec marketingu opartego na markach. 

Ale to nie wyszło w ten sposób. Firmy nadal konkurują o klientów ceną, a także cechami produktów, 

zakresem działalności i kierunkiem działania. Wycena (określanie wartości towarów i usług) jest 

integralną częścią strategii marketingowej. Cena i jakość łącznie decydują o wartości dla klienta. Ceny 

towarów w handlu elektronicznym okazały się bardzo trudne do zrozumienia zarówno dla 

przedsiębiorców, jak i inwestorów. W tradycyjnych firmach ceny dóbr tradycyjnych - takich jak książki, 

leki i samochody - są zwykle oparte na ich kosztach stałych i zmiennych, a także na krzywej popytu 

rynkowego (ilości dóbr, które można sprzedać po różnych cenach). Koszty stałe to koszty budowy 

zakładu produkcyjnego. Koszty zmienne to koszty związane z prowadzeniem zakładu produkcyjnego - 

głównie robocizna. Na konkurencyjnym rynku, na którym występują towary niezróżnicowane, ceny 

mają tendencję do zbliżania się do ich kosztów krańcowych (przyrostowy koszt produkcji następnej 

jednostki) po zapłaceniu przez producentów stałych kosztów wejścia na rynek. Firmy zwykle 

„odkrywają” swoje krzywe popytu, testując różne pakiety cenowe i wolumenowe, uważnie obserwując 

strukturę kosztów. Zwykle ceny są ustawione tak, aby maksymalizować zyski. Firma maksymalizująca 

zysk ustala swoje ceny w taki sposób, aby przychód krańcowy (przychód, jaki firma uzyskuje z następnej 

sprzedanej jednostki) z produktu równy był tylko jej kosztom krańcowym. Jeśli krańcowe przychody 

firmy są wyższe niż koszty krańcowe, chciałaby ona nieco obniżyć ceny i sprzedać więcej produktów 

(po co zostawiać pieniądze na stole, skoro można sprzedać kilka jednostek więcej?). Jeśli jej krańcowy 

przychód ze sprzedaży produktu jest niższy niż jego koszty krańcowe, firma chciałaby nieco zmniejszyć 

wolumen i naliczyć wyższą cenę (po co tracić pieniądze na każdej dodatkowej sprzedaży?). We 

wczesnych latach handlu elektronicznego wydarzyło się coś niezwykłego. Sprzedawcy wyceniali swoje 

produkty znacznie poniżej kosztów krańcowych. Niektóre witryny traciły pieniądze na każdej 

sprzedaży. Jak to się mogło stać? Nowa ekonomia? Nowa technologia? Era internetu? Nie. Sprzedawcy 

internetowi mogliby sprzedawać poniżej swoich kosztów krańcowych (nawet rozdawać produkty za 

darmo) po prostu dlatego, że wielu przedsiębiorców i ich zwolennicy kapitału wysokiego ryzyka 

uważali, że jest to opłacalne działanie, przynajmniej w krótkim okresie. Chodziło o to, aby przyciągnąć 

wzrok darmowymi towarami i usługami, a później, gdy konsument stał się częścią dużej, 

zaangażowanej publiczności, pobierać od reklamodawców wystarczającą ilość pieniędzy, aby osiągnąć 

zysk, i (być może) pobierać od klientów opłaty abonamentowe za usługi o wartości dodanej (tak zwana 

strategia „piggyback”, w której niewielką liczbę użytkowników można przekonać do płacenia za usługi 

premium, które są przypisywane większej liczbie odbiorców, którzy otrzymują usługi standardowe lub 

o obniżonej wartości). W dużej mierze serwisy społecznościowe i strony z treścią generowaną przez 

użytkowników wskrzesiły ten model przychodów, koncentrując się na wzroście liczby odbiorców, a nie 

na krótkoterminowych zyskach. Aby zrozumieć zachowanie przedsiębiorstw przedsiębiorczych, 

pomocne jest zbadanie tradycyjnej krzywej popytu.  



 

Niewielka liczba klientów jest skłonna zapłacić wysoką cenę za produkt znacznie powyżej P1. Większa 

liczba klientów z radością zapłaciłaby P1, a jeszcze większa liczba klientów zapłaciłaby mniej niż P1. 

Gdyby cena wynosiła zero, popyt mógłby zbliżyć się do nieskończoności! Idealnie, aby 

zmaksymalizować sprzedaż i zyski, firma chciałaby zebrać wszystkie pieniądze na rynku, sprzedając 

produkt po cenie, którą każdy klient jest skłonny zapłacić. Nazywa się to dyskryminacją cenową - 

sprzedażą produktów różnym osobom i grupom w oparciu o ich gotowość do zapłaty. Jeśli niektórzy 

ludzie naprawdę chcą tego produktu, sprzedaj im go za wysoką cenę. Ale sprzedaj go obojętnym 

ludziom po znacznie niższej cenie; w przeciwnym razie nie kupią. Działa to tylko wtedy, gdy firma może 

(a) określić cenę, jaką każda osoba byłaby skłonna zapłacić, oraz (b) oddzielić klientów od siebie, aby 

nie mogli dowiedzieć się, ile płacą inni. Dlatego większość firm przyjmuje stałą cenę za swoje towary 

(P1) lub niewielką liczbę cen za różne wersje swoich produktów. A jeśli krańcowy koszt produkcji towaru 

wynosi zero? Jaka powinna być cena za te towary? Niemożliwe byłoby wówczas ustalanie cen w 

oparciu o wyrównywanie krańcowych przychodów i krańcowych kosztów, ponieważ krańcowy koszt 

wynosi zero. Internet jest przede wszystkim wypełniony dobrami informacyjnymi - od muzyki po 

raporty z badań, notowania giełdowe, historie, prognozy pogody, artykuły, zdjęcia i opinie - których 

krańcowy koszt produkcji jest zerowy, gdy jest rozpowszechniany przez Internet. Dlatego też innym 

powodem, dla którego niektóre dobra, takie jak niektóre dobra informacyjne, mogą być darmowe w 

Internecie, jest to, że „sprzedają” za tyle, ile kosztuje ich wyprodukowanie - prawie nic. Treść, która 

została skradziona, nie ma kosztów produkcji. Treści dostarczane przez użytkowników również nie 

wiążą się z żadnymi kosztami produkcji dla samych witryn. 

Bezpłatne i Freemium 

Każdy lubi okazje, a najlepsza okazja to coś za darmo. Firmy rozdają bezpłatne komputery PC, bezpłatne 

przechowywanie danych, bezpłatną muzykę, bezpłatne witryny internetowe, bezpłatne miejsce na 

zdjęcia i bezpłatne połączenia z Internetem. Bezpłatne to nie nowość: w latach pięćdziesiątych banki 

rozdawały „darmowe” tostery deponentom. Google oferuje bezpłatne aplikacje biurowe, bezpłatną 

pocztę e-mail i bezpłatne witryny do współpracy. Rozdawanie rzeczy może mieć rozsądną ekonomiczną 

logikę. Bezpłatne treści mogą pomóc w budowaniu świadomości rynkowej i mogą prowadzić do 

sprzedaży innych produktów następczych. Wreszcie, bezpłatne produkty i usługi eliminują 

potencjalnych i rzeczywistych konkurentów (bezpłatna przeglądarka Internet Explorer firmy Microsoft 

zepsuła rynek przeglądarki Netscape). Obecnie termin „free” jest coraz częściej wdrażany online jako 



„freemium”, aby zapożyczyć frazę z książki Chrisa Andersona Free: The Future of a Radical Price. Model 

cenowy freemium to strategia marketingu online oparta na subsydiowaniu krzyżowym, w ramach 

której użytkownicy otrzymują podstawową usługę za darmo, ale muszą płacić za usługi premium lub 

dodatkowe. Ludzie, którzy płacą za usługi premium, mają nadzieję, że zapłacą za wszystkich 

bezpłatnych pasażerów w usłudze. Skype korzysta z modelu freemium: miliony użytkowników mogą 

bezpłatnie dzwonić do innych użytkowników Skype'a przez Internet, ale za połączenie z telefonem 

stacjonarnym lub komórkowym pobierana jest opłata. Flickr, Witryny Google, Yahoo i wiele innych 

oferuje usługi premium w cenie w celu obsługi bezpłatnych usług. Pandora oferuje bezpłatne radio 

internetowe, ale zawiera reklamy. Usługa premium bez reklam kosztuje około 55 USD rocznie. (Zobacz 

studium przypadku z rozdziału 2, Freemium zabiera Pandorę do wiadomości publicznej, aby uzyskać 

więcej informacji na temat Pandory i strategii cenowej freemium). „Bezpłatne” i „freemium”, ponieważ 

strategie cenowe mają swoje ograniczenia. W przeszłości wiele firm zajmujących się handlem 

elektronicznym miało trudności z przekształceniem gałek ocznych w płacących klientów. Darmowe 

strony przyciągają setki milionów wrażliwych cenowo „freeloaderów”, którzy nie mają zamiaru nigdy 

za nic płacić i którzy przechodzą z jednej bezpłatnej usługi na drugą na samą wzmiankę o opłatach. 

Strategia piggyback nie okazała się uniwersalnym sukcesem. „Bezpłatne” eliminuje bogatą strategię 

dyskryminacji cenowej. Najwyraźniej niektórzy z bezpłatnych programów ładujących rzeczywiście 

płaciliby niewielką kwotę każdego miesiąca, a dochody te są tracone na rzecz firm, które oferują 

znaczące usługi za darmo. Niektórzy twierdzą, że wszystko, co cyfrowe, pewnego dnia będzie 

darmowe, po części dlatego, że użytkownicy Internetu tego oczekują. Ale historia „darmowej” 

obejmuje telewizję nadawaną, która kiedyś była „bezpłatna” (była wspierana przez reklamy), ale 

ostatecznie opinia publiczna nie miała problemu z przejściem na telewizję kablową i DVD jako usługi 

płatne. Wyjątki od „darmowego” to naprawdę cenne strumienie informacji, które są ekskluzywne, 

drogie w produkcji, nie są szeroko rozpowszechniane, niepowtarzalne i mają natychmiastową wartość 

konsumpcyjną lub inwestycyjną. Nawet w dobie Internetu te cyfrowe strumienie będą sprzedawane 

za cenę wyższą niż zero. Prawdopodobnie w końcu nie ma darmowego lunchu, a przynajmniej takiego, 

który warto zjeść. 

wersjonowanie: tworzenie wielu wersji dóbr informacyjnych i sprzedaż zasadniczo tego samego 

produktu do różnych segmentów rynku po różnych cenach. 

Wersjonowanie 

Jednym z rozwiązań problemu bezpłatnych dóbr informacyjnych jest wersjonowanie, tworzenie wielu 

wersji towarów i sprzedaż zasadniczo tego samego produktu różnym segmentom rynku po różnych 

cenach. W tej sytuacji cena zależy od wartości dla konsumenta. Konsumenci podzielą się na grupy, 

które są skłonne płacić różne kwoty za różne wersje. Wersja dobrze pasuje do zmodyfikowanej strategii 

„darmowej”. Wersja o obniżonej wartości może być oferowana bezpłatnie, a wersje premium mogą 

być oferowane po wyższych cenach. Jakie są cechy „wersji o obniżonej wartości”? Niedrogie - lub w 

przypadku dóbr informacyjnych, nawet „darmowe” wersje mogą być mniej wygodne w użyciu, mniej 

wszechstronne, wolniejsze, mniej wydajne i oferują mniej wsparcia niż wersje drogie. Tak jak istnieją 

różne marki samochodów General Motors, które są atrakcyjne dla różnych segmentów rynku (Cadillac, 

Buick, Chevrolet i GMC), a w ramach tych działów setki modeli, od najbardziej podstawowych po 

bardziej wydajne i funkcjonalne, tak samo dobra informacyjne mogą być „ versioned ”w celu 

segmentacji i ukierunkowania na rynek oraz pozycjonowania produktów. W dziedzinie dóbr 

informacyjnych magazyny internetowe, firmy muzyczne i wydawcy książek oferują przykładowe treści 

bezpłatnie, ale płatne są za treści o większej mocy. Na przykład New York Times umożliwia bezpłatne 

czytanie 10 artykułów miesięcznie w Internecie, ale jeśli chcesz czytać więcej, musisz mieć subskrypcję 



cyfrową. Niektóre strony internetowe oferują „bezpłatne usługi” z irytującymi reklamami, ale 

wyłączają reklamy za miesięczną opłatą. 

sprzedaż wiązana: oferuje konsumentom dwa lub więcej towarów po obniżonej cenie 

Wiązanie 

„Ziggy” Ziegfeld, przedsiębiorca wodewilowy na przełomie XIX i XX wieku w Nowym Jorku, zauważył, 

że prawie jedna trzecia jego krzeseł w teatrze była pusta w niektóre piątkowe wieczory, aw ciągu 

tygodnia popołudniowe przedstawienia były często w połowie puste. Wpadł na pomysł łączenia 

biletów w „dwójki”: zapłać za jeden bilet normalny, a następny otrzymaj za darmo. Dwójki są nadal 

tradycją teatru na Broadwayu w Nowym Jorku. Opierają się one na założeniu, że (a) koszt krańcowy 

miejsca siedzącego dla innego klienta wynosi zero, oraz (b) bardzo wiele osób, które w innym 

przypadku nie kupiłyby jednego biletu, kupiłoby „pakiet” biletów na ten sam lub nawet nieco wyższa 

cena. Łączenie towarów informacyjnych online rozszerza koncepcję dwustanowiskowego. Sprzedaż 

wiązana oferuje konsumentom dwa lub więcej towarów za cenę niższą niż te, które kosztowałyby przy 

zakupie pojedynczym. Kluczową ideą stojącą za koncepcją sprzedaży pakietowej jest to, że chociaż 

konsumenci zazwyczaj mają bardzo zróżnicowane poglądy na temat wartości pojedynczego produktu, 

zwykle są bardziej zgodni co do wartości pakietu produktów oferowanych po ustalonej cenie. W 

rzeczywistości cena za produkt, którą ludzie są skłonni zapłacić za pakiet, jest często wyższa niż w 

przypadku, gdy produkty są sprzedawane osobno. Pakowanie zmniejsza wariancję (rozproszenie) 

popytu rynkowego na towary. 

dynamiczna wycena: cena produktu różni się w zależności od charakterystyki popytu klienta i sytuacji 

podażowej sprzedawcy 

Dynamiczne ceny i marketing flashowy 

Wszystkie strategie cenowe, które omówiliśmy do tej pory, są strategiami ze stałą ceną. Wersje i 

pakiety są sprzedawane po stałych cenach, w oparciu o wszelkie starania firmy, aby zmaksymalizować 

zyski. Ale co, jeśli na półce wciąż pozostaje produkt i świadomość, że ktoś gdzieś byłby skłonny za niego 

zapłacić? Lepiej byłoby uzyskać przynajmniej część przychodów z produktu, niż pozwolić mu siedzieć 

na półce, a nawet zginąć. Wyobraź sobie również, że na każdym rynku są ludzie, którzy zapłaciliby 

wysoką cenę za produkt, gdyby mogli go mieć od razu. W innych sytuacjach, na przykład w przypadku 

antykwariatu, wartość produktu musi zostać odkryta na rynku (zwykle dlatego, że istnieje przekonanie, 

że rynek wyceni produkt po znacznie wyższej cenie, niż jego właściciel zapłacił jako koszt). W innych 

przypadkach wartość dobra jest równa temu, ile rynek jest skłonny zapłacić (i nie ma nic wspólnego z 

jego kosztem). Albo załóżmy, że chcesz zwiększyć częstotliwość odwiedzin swojej witryny i oferować 

naprawdę świetne okazje przez kilka minut każdego dnia lub przez cały dzień z ustalonym limitem 

czasu. Tutaj na pierwszy plan wysuwają się dynamiczne mechanizmy cenowe i widać mocne strony 

Internetu. Przy dynamicznej wycenie cena produktu zmienia się w zależności od charakterystyki popytu 

klienta i sytuacji podażowej sprzedawcy. Istnieje wiele różnych rodzajów mechanizmów dynamicznej 

wyceny. Na przykład aukcje były używane od wieków do ustalenia bieżącej ceny rynkowej towarów. 

Aukcje to elastyczne i wydajne mechanizmy rynkowe służące do wyceny towarów wyjątkowych lub 

nietypowych, a także towarów powszechnych, takich jak komputery, wiązki kwiatów i aparaty 

fotograficzne. Zarządzanie zyskiem różni się znacznie od aukcji. Na aukcjach tysiące konsumentów 

ustala cenę, licytując między sobą. W zarządzaniu dochodami menedżerowie ustalają ceny na różnych 

rynkach, przyciągając różne segmenty, aby sprzedawać nadwyżki pojemności. Linie lotnicze stanowią 

przykład technik zarządzania dochodami. Co kilka minut w ciągu dnia dostosowują ceny pustych miejsc 

w liniach lotniczych, aby zapewnić sprzedaż przynajmniej części z 50 000 pustych miejsc w liniach 

lotniczych po rozsądnej cenie - nawet poniżej krańcowych kosztów produkcji. Amazon i inni duzi 



sprzedawcy internetowi często używają technik zarządzania zyskami, które obejmują zmianę cen co 

godzinę, aby stymulować popyt i maksymalizować przychody. Amazon może również śledzić 

zachowania zakupowe osób poszukujących określonego produktu, takiego jak drukarka laserowa. Gdy 

konsument szuka najlepszej ceny, Amazon może obserwować ceny ofertowe na innych stronach 

internetowych, a następnie dynamicznie dostosowywać swoje ceny, tak aby gdy użytkownik ponownie 

odwiedził Amazon, wyświetliła się niższa cena niż wszystkie inne odwiedzane witryny. Zarządzanie 

plonem działa w ograniczonym zestawie warunków. Ogólnie produkt jest nietrwały (puste miejsce w 

samolocie ginie, gdy samolot startuje bez pełnego obciążenia); występują sezonowe wahania popytu; 

segmenty rynku są jasno zdefiniowane; rynki są konkurencyjne; a warunki rynkowe szybko się 

zmieniają. Ogólnie rzecz biorąc, tylko bardzo duże firmy posiadające rozbudowane systemy 

monitorowania i baz danych były w stanie pozwolić sobie na techniki zarządzania zyskiem. Wzrost cen 

to rodzaj dynamicznej wyceny używanej przez firmy takie jak Uber. Uber wykorzystuje algorytm 

dynamicznej wyceny, aby zoptymalizować swoje przychody lub, jak twierdzi firma, zrównoważyć podaż 

i popyt. Ceny wzrosły od dwóch do dziesięciu razy lub więcej podczas burz i popularnych okresów 

świątecznych. Firma Uber została ostro skrytykowana za skorzystanie z tego schematu w Nowym Jorku 

podczas huraganu Sandy w 2012 roku. Krytycy twierdzą, że praktyka ta sprowadza się do żłobienia 

cenowego, które podczas sytuacji kryzysowych jest nielegalne w niektórych stanach, takich jak Nowy 

Jork. Uber twierdzi, że wyższe ceny sprowadzają na ulice więcej samochodów w malowaniu, 

zwiększając podaż dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne. Jednak wzrost cen, podobnie jak większość 

dynamicznych schematów cenowych, nie jest tym samym, co aukcja otwarta, w której ruchy cen są 

przejrzyste dla wszystkich. Uber nie udostępnia publicznie swoich danych dotyczących podaży i popytu. 

Dlatego tak jest. Nie można wiedzieć, czy ceny Ubera wzrosną w czasie wakacji i burz, ponieważ popyt 

przewyższa podaż, czy też dlatego, że Uber chce zwiększyć zyski. W lipcu 2014 roku Uber osiągnął 

porozumienie z prokuratorem generalnym stanu Nowy Jork w celu ograniczenia skoków cen w 

sytuacjach awaryjnych. Trzecią dynamiczną techniką ustalania cen jest marketing błyskawiczny, który 

okazał się niezwykle skuteczny w przypadku usług turystycznych, luksusowej odzieży i innych towarów. 

Korzystając z poczty e-mail lub specjalnych funkcji witryny internetowej do powiadamiania lojalnych 

klientów (stałych nabywców), sprzedawcy oferują towary i usługi przez ograniczony czas (zwykle w 

godzinach) po bardzo niskich cenach. JetBlue oferuje loty za 14 dolarów między Nowym Jorkiem a Los 

Angeles. Pokoje hotelowe typu deluxe są sprzedawane błyskawicznie po cenie 1 dolara za noc. Firmy 

takie jak Rue La La, HauteLook i Gilt Groupe opierają się na technikach marketingu flash. Mrugnij i 

łatwo przegapisz te świetne ceny. Gilt kupuje przeładowane produkty od głównych marek modowych, 

a następnie oferuje je swoim subskrybentom po obniżonych cenach za pośrednictwem codziennych 

wiadomości e-mail i SMS-ów. Zazwyczaj sprzedaż przedmiotu trwa dwie godziny lub do wyczerpania 

zapasów. W wielu przypadkach firma Gilt zajmuje czołowe miejsce wśród najczęściej odwiedzanych 

witryn internetowych, gdy przeprowadza sprzedaż. Krytycy zwracają uwagę, że strony te wykorzystują 

kompulsywnych kupujących i prowadzą do nadmiernego kupowania niepotrzebnych towarów. W 

innym przykładzie dynamicznych cen detalicznych w masowej sprzedaży w 2011 r. Amazon wykorzystał 

swoją nową usługę muzyczną w chmurze, aby zaoferować błyskawiczną jednodniową sprzedaż 

najnowszego albumu Lady Gagi za 99 centów. Odpowiedź była tak duża, że serwery chmurowe firmy 

Amazon nie były w stanie sprostać popytowi, a oferta nie została powtórzona. Internet naprawdę 

zrewolucjonizował możliwości angażowania się w dynamiczne, a nawet wprowadzające w błąd 

strategie cenowe. Ponieważ miliony konsumentów korzystają z witryny co godzinę i mają dostęp do 

potężnych baz danych, sprzedawcy mogą podnosić ceny o jedną minutę i obniżać je o kolejną, gdy 

zagrozi im konkurent. Coraz powszechniejsze stają się taktyki polegające na przynęcie i zamianie: 

naprawdę niska cena jednego produktu służy do przyciągnięcia ludzi do witryny, podczas gdy w 

rzeczywistości produkt nie jest dostępny. 



efekt długiego ogona: potoczna nazwa nadana różnym rozkładom statystycznym charakteryzującym 

się małą liczbą zdarzeń o dużej amplitudzie i bardzo dużą liczbą zdarzeń o niskiej amplitudzie. 

Marketing z długim ogonem 

Weź pod uwagę, że Amazon sprzedaje większą liczbę mało znanych książek niż książki „przebojowe” 

(definiowane jako 20% najlepiej sprzedanych książek). Niemniej jednak przeboje generują 80% 

przychodów Amazona. Konsumenci zajmują się dystrybucją na wielu rynkach zgodnie z krzywą mocy, 

na której 80% popytu stanowi hitowe produkty, a popyt na produkty „nonhit” szybko spada do 

niewielkiej liczby sprzedanych jednostek. Na tradycyjnym rynku produkty niszowe są tak niejasne, że 

nikt o nich nie słyszał. Jednym z wpływów Internetu i handlu elektronicznego na sprzedaż mało znanych 

produktów o niewielkim popycie jest to, że mało znane produkty stają się bardziej widoczne dla 

konsumentów za pośrednictwem wyszukiwarek, silników rekomendacji i sieci społecznościowych. W 

związku z tym sprzedawcy internetowi mogą uzyskiwać znaczne przychody ze sprzedaży produktów, 

na które popyt i cena są niskie. W rzeczywistości, przy prawie zerowych kosztach zapasów i dobrej 

wyszukiwarce, sprzedaż mało znanych produktów może stać się znacznie większym procentem 

całkowitego przychodu. Na przykład Amazon ma w sprzedaży miliony tytułów książek za 2,99 USD lub 

mniej, z których wiele zostało napisanych przez nieznanych autorów. Dzięki silnikom wyszukiwania i 

rekomendacji Amazon jest w stanie generować zyski ze sprzedaży tak dużej liczby mało znanych 

tytułów. Nazywa się to efektem długiego ogona. 

TECHNOLOGIE MARKETINGU INTERNETOWEGO 

Marketing internetowy ma wiele podobieństw i różnic w stosunku do zwykłego marketingu. Celem 

marketingu internetowego - podobnie jak we wszystkich innych działaniach marketingowych - jest 

budowanie relacji z klientami, tak aby firma mogła osiągać ponadprzeciętne zwroty (zarówno poprzez 

oferowanie lepszych produktów lub usług, jak i poprzez komunikowanie konsumentom o cechach 

produktu). Ale marketing internetowy również bardzo różni się od zwykłego marketingu, ponieważ 

charakter tego medium i jego możliwości są tak różne od wszystkiego, co było wcześniej. Aby 

zrozumieć, jak różny może być marketing internetowy i w jaki sposób, musisz najpierw zapoznać się z 

podstawowymi technologiami marketingu internetowego. 

REWOLUCJA W TECHNOLOGII MARKETINGU INTERNETOWEGO 

Wcześniej wymieniliśmy osiem unikalnych cech technologii handlu elektronicznego. Poiżej opisano , 

jak marketing zmienił się w wyniku tych nowych możliwości technicznych. 

WYMIAR TECHNOLOGII E-COMMERCE: ZNACZENIE DLA MARKETINGU 

Wszechobecność: Komunikacja marketingowa została rozszerzona na platformy domowe, służbowe i 

mobilne; geograficzne granice marketingu zostały zmniejszone. Rynek został zastąpiony przez 

„Przestrzeń rynkowa” i jest usuwana z czasowego i geograficznego położenia. Zwiększono wygodę 

klientów i obniżono koszty zakupów. 

Globalny zasięg: włączono obsługę klienta i komunikację marketingową na całym świecie. Potencjalnie 

setki milionów konsumentów można dotrzeć z przekazami marketingowymi. 

Standardy uniwersalne: koszt dostarczania wiadomości marketingowych i otrzymywania informacji 

zwrotnych od użytkowników jest obniżony dzięki wspólnym, globalnym standardom Internetu. 

Bogactwo: wiadomości marketingowe wideo, audio i tekstowe można zintegrować z pojedynczym 

przekazem marketingowym i doświadczeniem konsumenckim. 



Interaktywność: konsumenci mogą być zaangażowani w dialog, dynamicznie dostosowując 

doświadczenie do konsumenta i czyniąc go koproducentem sprzedawanych towarów i usług. 

Gęstość informacji: po raz pierwszy można gromadzić i analizować bardzo szczegółowe informacje o 

zachowaniu konsumentów w czasie rzeczywistym. Technologia internetowa „Data mining” umożliwia 

codzienną analizę terabajtów danych konsumenckich w celach marketingowych. 

Personalizacja / dostosowywanie: ta funkcja potencjalnie umożliwia zróżnicowanie produktów i usług 

na poziomie indywidualnym, wzmacniając w ten sposób zdolność marketerów do tworzenia marek. 

Technologia społecznościowa: treści generowane przez użytkowników i witryny sieci 

społecznościowych, wraz z blogami, stworzyły dużą grupę nowych odbiorców online, w których treści 

są dostarczane przez użytkowników. Te grupy odbiorców znacznie rozszerzyły możliwości marketerów 

na dotarcie do nowych potencjalnych klientów w nietradycyjnym formacie multimedialnym. Ewoluują 

zupełnie nowe rodzaje technik marketingowych. Te same technologie narażają marketerów na ryzyko 

naruszenia opinii publicznej, zapewniając większą siłę rynkową użytkownikom, którzy teraz mogą 

„rozmawiać”. 

Podsumowując, internet miał cztery bardzo potężne skutki dla marketingu. Po pierwsze, Internet jako 

medium komunikacyjne poszerzył zakres komunikacji marketingowej - w sensie liczby osób, do których 

można łatwo dotrzeć, a także miejsc, w których można do nich dotrzeć, od komputerów stacjonarnych 

po smartfony (w skrócie , wszędzie). Po drugie, Internet zwiększył bogactwo komunikacji 

marketingowej, łącząc treści tekstowe, wideo i audio w bogate komunikaty. Prawdopodobnie Internet 

jest bogatszym medium niż nawet telewizja czy wideo ze względu na rozszerzenie złożoności 

dostępnych wiadomości, ogromna zawartość dostępna dla szerokiego zakresu tematów oraz zdolność 

użytkowników do interaktywnej kontroli doświadczenia. Po trzecie, Internet znacznie zwiększył 

intensywność informacji na rynku, dostarczając marketerom (i klientom) niezrównane szczegółowe, 

szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym o konsumentach, którzy dokonują transakcji na rynku. 

Po czwarte, zawsze włączone, zawsze podłączone środowisko tworzone przez urządzenia mobilne 

sprawia, że konsumenci są znacznie bardziej dostępni do otrzymywania komunikatów 

marketingowych. Jednym z rezultatów jest niezwykłe rozszerzenie możliwości marketingowych dla 

firm. 

dziennik transakcji: rejestruje aktywność użytkownika w serwisie WWW 

formularze rejestracyjne: zbieraj dane osobowe dotyczące imienia i nazwiska, adresu, telefonu, kodu 

pocztowego, adresu e-mail i inne opcjonalne, samodzielnie przyznane informacje o zainteresowaniach 

i gustach 

Baza danych koszyka: przechwytuje wszystkie dane dotyczące wyboru pozycji, zakupów i płatności 

DZIENNIKI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH 

W jaki sposób witryny handlu elektronicznego mogą wiedzieć więcej o zachowaniach konsumentów 

niż dom towarowy lub lokalny sklep spożywczy? Głównym źródłem informacji dla konsumentów w 

sieci WWW jest dziennik transakcji prowadzony przez wszystkie serwery WWW. Dziennik transakcji 

rejestruje aktywność użytkownika w serwisie WWW. Dziennik transakcji jest wbudowany w 

oprogramowanie serwera WWW. Dane dziennika transakcji stają się jeszcze bardziej przydatne w 

połączeniu z dwoma innymi ścieżkami danych generowanymi przez odwiedzających: formularzami 

rejestracyjnymi i bazą danych koszyków. Użytkownicy są zachęcani różnymi sposobami (takimi jak 

bezpłatne prezenty lub specjalne usługi) do wypełniania formularzy rejestracyjnych. Formularze 

rejestracyjne gromadzą dane osobowe dotyczące imienia i nazwiska, adresu, telefonu, kodu 



pocztowego, adresu e-mail (zwykle wymagane) i inne opcjonalne, wyznawane przez siebie informacje 

o zainteresowaniach i gustach. Kiedy użytkownicy dokonują zakupu, wprowadzają również dodatkowe 

informacje do bazy danych koszyka. Baza danych koszyka na zakupy zawiera wszystkie dane dotyczące 

wyboru pozycji, zakupów i płatności. Innymi potencjalnymi dodatkowymi źródłami danych są 

informacje, które użytkownicy przesyłają w formularzach produktów, uczestniczą w grupach 

dyskusyjnych lub wysyłają wiadomości e-mail, korzystając z opcji „Skontaktuj się z nami” w większości 

witryn. W przypadku witryny internetowej, która ma milion odwiedzających miesięcznie i gdzie średnio 

odwiedzający wysyła 15 żądań stron na wizytę, w dzienniku każdego miesiąca będzie 15 milionów 

wpisów. Te dzienniki transakcji, w połączeniu z danymi z formularzy rejestracyjnych i bazy danych 

koszyka, stanowią skarbnicę informacji marketingowych zarówno dla poszczególnych witryn, jak i całej 

branży internetowej. Prawie wszystkie możliwości marketingu internetowego są oparte na tych 

narzędziach do gromadzenia danych. Na przykład, oto tylko kilka interesujących pytań 

marketingowych, na które można odpowiedzieć, sprawdzając dzienniki transakcji w witrynie, 

formularze rejestracyjne i bazę danych koszyka: 

* Jakie są główne wzorce zainteresowania i zakupów dla grup i osób fizycznych? 

* Gdzie po stronie głównej przechodzi większość użytkowników jako pierwsza, a następnie druga i 

trzecia? 

* Jakie są interesy konkretnych osób (tych, które możemy zidentyfikować)? 

* W jaki sposób możemy ułatwić ludziom korzystanie z naszej witryny, aby mogli znaleźć to, czego 

szukają? 

* Jak możemy zmienić wygląd witryny, aby zachęcić odwiedzających do zakupu naszych 

wysokomarżowych produktów? 

* Skąd pochodzą użytkownicy (i jak możemy zoptymalizować naszą obecność w tych witrynach 

odsyłających)? 

* W jaki sposób możemy spersonalizować nasze komunikaty, oferty i produkty dla poszczególnych 

użytkowników? 

Firmy mogą dławić się ogromną ilością informacji znajdujących się w pliku dziennika typowej witryny. 

Poniżej opisujemy niektóre technologie, które pomagają firmom efektywniej wykorzystywać te 

informacje. 

plik cookie: mały plik tekstowy, który strony internetowe umieszczają na dysku twardym komputerów 

klienckich odwiedzających, który umożliwia witrynie przechowywanie danych o odwiedzającym na 

komputerze, a następnie ich pobieranie. 

deterministyczne śledzenie na różnych urządzeniach: opiera się na danych osobowych, takich jak 

adres e-mail używany do logowania się do aplikacji i strony internetowej na różnych urządzeniach 

probabilistyczne śledzenie między urządzeniami: wykorzystuje algorytmy do analizy tysięcy 

anonimowych punktów danych w celu stworzenia możliwego dopasowania. 

UZUPEŁNIANIE DZIENNIKÓW: CIASTECZKA I INNE PLIKI ŚLEDZENIA 

Podczas gdy dzienniki transakcji stanowią podstawę gromadzenia danych online w jednej witrynie, 

marketerzy używają plików śledzenia, aby śledzić użytkowników w Internecie, gdy odwiedzają oni inne 

witryny. Istnieją trzy podstawowe rodzaje plików śledzących: pliki cookie, pliki cookie Flash i sygnały 

nawigacyjne w sieci Web. Plik cookie to mały plik tekstowy, który strony internetowe umieszczają na 



dysku twardym komputerów klienckich odwiedzających za każdym razem, gdy odwiedzają i podczas 

wizyty, gdy odwiedzane są określone strony. Pliki cookie umożliwiają witrynie przechowywanie danych 

na komputerze użytkownika, a następnie ich późniejsze pobieranie. Plik cookie zazwyczaj zawiera 

nazwę, unikalny numer identyfikacyjny każdego odwiedzającego, który jest przechowywany na 

komputerze użytkownika, domenę (która określa serwer sieciowy / domenę, która może uzyskać 

dostęp do pliku cookie), ścieżkę (jeśli plik cookie pochodzi z określonej części witryny internetowej 

zamiast strony głównej, zostanie podana ścieżka), ustawienie bezpieczeństwa, które określa, czy plik 

cookie może być przesyłany tylko przez bezpieczny serwer oraz datę wygaśnięcia (nie jest wymagane). 

Własne pliki cookie pochodzą z tej samej nazwy domeny, co strona odwiedzana przez użytkownika, 

podczas gdy pliki cookie stron trzecich pochodzą z innej domeny, takiej jak serwery reklam lub firmy 

reklamowe, partnerzy marketingowi lub serwery oprogramowania szpiegującego. W niektórych 

witrynach na głównych stronach znajdują się dosłownie setki plików śledzenia. Plik cookie umożliwia 

marketerom internetowym bardzo szybką identyfikację klienta i zrozumienie jego wcześniejszego 

zachowania w witrynie. Witryny używają plików cookie, aby określić, ile osób odwiedza witrynę, czy są 

to nowe lub powtarzające się osoby, i jak często odwiedzają, chociaż te dane mogą być nieco 

niedokładne, ponieważ ludzie współdzielą komputery, często używają więcej niż jednego komputera 

oraz pliki cookie mogły zostać nieumyślnie lub celowo usunięte. Pliki cookie umożliwiają korzystanie z 

koszyków na zakupy i opcji „szybkiej kasy”, umożliwiając witrynie śledzenie użytkownika, gdy dodaje 

on do koszyka. Każdy przedmiot dodany do koszyka jest przechowywany w bazie danych witryny wraz 

z unikalną wartością identyfikatora odwiedzającego. Zwykłe pliki cookie są łatwe do wykrycia za 

pomocą przeglądarki, ale pliki cookie Flash, sygnały nawigacyjne i kody śledzenia nie są łatwo 

widoczne. Wszystkie popularne przeglądarki umożliwiają użytkownikom przeglądanie plików cookie 

umieszczonych w ich plikach cookie. Użytkownicy mogą usunąć pliki cookie lub dostosować swoje 

ustawienia tak, aby pliki cookie stron trzecich były blokowane, podczas gdy pliki cookie podmiotów 

trzecich były dozwolone. Wraz z rosnącymi obawami dotyczącymi prywatności, z czasem wzrósł 

odsetek osób usuwających pliki cookie. Im więcej plików cookie jest usuwanych, tym mniej dokładne 

są dane dotyczące stron internetowych i serwerów reklam, a marketerzy są mniej skłonni zrozumieć, 

kto odwiedza ich witryny lub skąd pochodzi. W rezultacie reklamodawcy szukali innych metod. Jednym 

ze sposobów jest użycie oprogramowania Adobe Flash, które tworzy własne pliki cookie, znane jako 

pliki cookie Flash. Pliki cookie Flash można ustawić tak, aby nigdy nie wygasały i mogą przechowywać 

około 5 MB informacji w porównaniu do 1024 bajtów przechowywanych przez zwykłe pliki cookie. 

Chociaż pliki cookie są specyficzne dla witryny (witryna internetowa może otrzymywać tylko dane, 

które przechowała na komputerze klienckim i nie może przeglądać żadnych innych plików cookie), w 

połączeniu z sygnalizatorami sieciowymi (zwanymi również „błędami”) mogą być używane do 

tworzenia krzyżowych profile -strona. Sygnały nawigacyjne w sieci Web to niewielkie (1-pikselowe) 

pliki graficzne osadzone w wiadomościach e-mail i witrynach internetowych. Sygnały nawigacyjne w 

sieci Web służą do automatycznego przesyłania informacji o użytkowniku i przeglądanej stronie do 

serwera monitorującego w celu gromadzenia informacji o zachowaniu użytkownika podczas 

przeglądania oraz innych danych osobowych. Na przykład, gdy odbiorca otwiera wiadomość e-mail w 

formacie HTML lub otwiera stronę internetową, do serwera wysyłana jest wiadomość wzywająca do 

informacji graficznych. To informuje marketera, że wiadomość e-mail została otwarta, co oznacza, że 

odbiorca był przynajmniej zainteresowany nagłówkiem tematu. Sygnały nawigacyjne w sieci Web nie 

są widoczne dla użytkowników. Często są przezroczyste lub zabarwione na biało, więc nie są widoczne 

dla odbiorcy. Możesz być w stanie określić, czy strona internetowa korzysta z sygnałów nawigacyjnych 

w sieci Web, korzystając z opcji Wyświetl źródło w przeglądarce i sprawdzając znaczniki IMG (obraz) na 

stronie. Jak wspomniano powyżej, sygnały nawigacyjne w sieci Web mają zwykle rozmiar jednego 

piksela i zawierają adres URL serwera, który różni się od tego, który obsługiwał samą stronę. 

Korzystanie z plików cookie na urządzeniach mobilnych było mniej skuteczne. Zwykłe pliki cookie w 



mobilnej sieci WWW są resetowane za każdym razem, gdy użytkownik zamyka swoją przeglądarkę 

mobilną, a pliki cookie w aplikacji nie mogą być współużytkowane między aplikacjami, co powoduje, 

że obie mają ograniczoną użyteczność. Jednak wraz ze wzrostem liczby osób korzystających z urządzeń 

mobilnych w celu uzyskania dostępu do Internetu nie jest zaskakujące, że firmy telekomunikacyjne 

zaczęły wykorzystywać pliki śledzące. Pod koniec 2014 roku ujawniono, że Verizon Wireless i AT&T 

wstawiały nagłówek śledzenia zwany nagłówkiem Unique Identifier (UIDH) do żądań HTTP wysyłanych 

do stron internetowych z urządzeń mobilnych, umożliwiając im śledzenie działań online ich 

subskrybentów. Komentatorzy nazywają te nagłówki śledzenia „zombie”, „perma-cookie” lub 

„supercookies”, ponieważ nie można ich usunąć w taki sposób, jak zwykłe pliki cookie przeglądarki. Po 

protestach obrońców prywatności i dochodzeniu FCC, AT&T podobno zaprzestało używania 

supercookies, aw marcu 2016 r. Verizon porozumiało się z FCC, zgadzając się zapłacić 1,35 miliona 

dolarów grzywny i uzyskać zgodę klienta przed udostępnieniem danych śledzenia innym firmom, a 

nawet z innymi częściami Verizon, w tym witrynami należącymi do AOL. Ponadto firma Verizon zgodziła 

się w pierwszej kolejności informować klientów o swoich praktykach kierowania reklam. FCC rozważa 

również, czy całkowicie zakazać używania supercookies. Aby skuteczniej śledzić klientów na różnych 

urządzeniach, zaczęto opracowywać inne metody śledzenia na różnych urządzeniach. 

Deterministyczne śledzenie na różnych urządzeniach opiera się na danych osobowych, takich jak adres 

e-mail używany do logowania się do aplikacji i strony internetowej na różnych urządzeniach. Facebook, 

Google, Apple, Twitter i inne firmy, które mają bardzo duże bazy użytkowników i mają zarówno 

właściwości stacjonarne, jak i mobilne wymagające logowania, najprawdopodobniej będą w stanie 

skutecznie wykorzystać dopasowanie deterministyczne. Probabilistyczne śledzenie na różnych 

urządzeniach wykorzystuje algorytmy opracowane przez dostawców, takich jak Drawbridge, BlueCava 

i Tapad, do analizy tysięcy anonimowych punktów danych, takich jak typ urządzenia, system 

operacyjny i adres IP, w celu stworzenia możliwego dopasowania. Ten typ dopasowywania jest, co nie 

dziwi, mniej dokładny niż dopasowywanie deterministyczne. W listopadzie 2015 r. Federalna Komisja 

Handlu zorganizowała warsztaty poświęcone analizie kwestii prywatności związanych ze śledzeniem 

na różnych urządzeniach, aw styczniu 2016 r. Wezwała branżę reklamową do umożliwienia 

konsumentom zrezygnować z takiego śledzenia, zauważając, że częstsze stosowanie przez 

konsumentów blokowania reklam wskazuje na ich niezadowolenie z obecnego stanu reklam 

internetowych. W odpowiedzi organizacja Digital Advertising Alliance (DAA) wydała wytyczne, które 

wyjaśniają, że zobowiązania dotyczące przejrzystości i wyboru wynikające z istniejących zasad 

samoregulacji mają również zastosowanie do śledzenia na różnych urządzeniach. 

profilowanie: profilowanie wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia cyfrowego obrazu dla 

każdego konsumenta 

baza danych: aplikacja przechowująca rekordy i atrybuty 

system zarządzania bazami danych (DBMS): aplikacja używana przez organizacje do tworzenia, 

utrzymywania i uzyskiwania dostępu do baz danych 

Strukturalny język zapytań (SQL): standardowy język zapytań baz danych używany w relacyjnych 

bazach danych 

relacyjne bazy danych: reprezentują dane jako dwuwymiarowe tabele z rekordami uporządkowanymi 

w wierszach i atrybutami w kolumnach; dane w różnych tabelach można elastycznie powiązać, o ile 

tabele mają wspólny element danych 

hurtownia danych: baza danych, która gromadzi dane transakcyjne firmy i dane klientów w jednym 

miejscu do analizy offline. 



eksploracja danych: zestaw technik analitycznych, które szukają wzorców w danych bazy danych lub 

hurtowni danych lub próbują modelować zachowanie klientów 

profil klienta: opis typowego zachowania klienta lub grupy klientów na stronie internetowej 

eksploracja danych oparta na zapytaniach: eksploracja danych oparta na określonych zapytaniach 

eksploracja danych oparta na modelach: obejmuje wykorzystanie modelu analizującego kluczowe 

zmienne będące przedmiotem zainteresowania decydentów 

BAZY DANYCH, MAGAZYNY DANYCH, EKSPLOATACJA I DUŻE DANE 

Bazy danych, hurtownie danych, eksploracja danych i różnorodność technik podejmowania decyzji 

marketingowych, zwanych luźno profilowaniem, są sercem rewolucji w marketingu internetowym. 

Profilowanie wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia cyfrowego obrazu dla każdego 

konsumenta. Ten obraz może być dość niedokładny, a nawet prymitywny, ale może być również tak 

szczegółowy, jak postać z powieści. Jakość profilu konsumenta zależy od ilości danych użytych do jego 

utworzenia oraz mocy analitycznej oprogramowania i sprzętu firmy. Łącznie te techniki próbują 

dokładnie określić, kim jest klient online i czego chcą, a następnie dokładnie spełnić kryteria klienta. 

Techniki te są potężniejsze, dużo dokładniejsze i bardziej szczegółowe niż ogólne poziomy technik 

segmentacji demograficznej i rynkowej stosowane w środkach masowego marketingu lub 

telemarketingu. Aby zrozumieć dane w dziennikach transakcji, formularzach rejestracyjnych, 

koszykach, plikach cookie, błędach internetowych i innych nieustrukturyzowanych źródłach danych, 

takich jak e-maile, tweety i polubienia na Facebooku, marketerzy internetowi potrzebują potężnych i 

pojemnych baz danych, systemów zarządzania bazami danych i narzędzia analityczne. 

Bazy danych 

Pierwszym krokiem w interpretacji ogromnych strumieni transakcji jest systematyczne 

przechowywanie informacji. Baza danych to aplikacja przechowująca rekordy i atrybuty. Książka 

telefoniczna to fizyczna baza danych, w której przechowywane są informacje o osobach i ich 

atrybutach, takich jak nazwiska, adresy i numery telefonów. System zarządzania bazą danych (DBMS) 

to aplikacja używana przez organizacje do tworzenia, utrzymywania i uzyskiwania dostępu do baz 

danych. Najpopularniejszymi systemami DBMS są DB2 firmy IBM i różnorodne bazy danych SQL firmy 

Oracle, Sybase i innych dostawców. Strukturalny język zapytań (SQL) jest standardowym językiem 

zapytań do baz danych i językiem manipulacji używanym w relacyjnych bazach danych. Relacyjne bazy 

danych, takie jak DB2 i SQL, przedstawiają dane jako dwuwymiarowe tabele z rekordami 

uporządkowanymi w wierszach i atrybutami w kolumnach, podobnie jak arkusz kalkulacyjny. Tabele - 

i wszystkie zawarte w nich dane - można elastycznie powiązać ze sobą, o ile mają one wspólny element 

danych. Relacyjne bazy danych są niezwykle elastyczne i pozwalają marketerom i innym menedżerom 

bardzo szybko przeglądać i analizować dane z różnych perspektyw. 

Hurtownie danych i eksploracja danych 

Hurtownia danych to baza danych, która gromadzi dane transakcyjne firmy i dane klientów w jednym 

miejscu do analizy offline przez marketerów i kierowników witryn. Dane pochodzą z wielu 

podstawowych obszarów operacyjnych firmy, takich jak dzienniki transakcji na stronie internetowej, 

wózki sklepowe, terminale w punktach sprzedaży (skanery produktów) w sklepach, poziomy zapasów 

magazynowych, raporty sprzedaży terenowej, dane ze skanera zewnętrznego dostarczane przez strony 

trzecie, i finansowe dane dotyczące płatności. Celem hurtowni danych jest zebranie wszystkich danych 

dotyczących transakcji i klientów firmy w jednym logicznym repozytorium, w którym menedżerowie 

mogą je analizować i modelować bez zakłócania lub obciążania podstawowych systemów 



transakcyjnych i baz danych firmy. Hurtownie danych szybko przekształcają się w repozytoria pamięci 

zawierające terabajty (biliony bajtów) danych na temat zachowań konsumentów w sklepach i na 

stronach internetowych firmy. Dzięki hurtowni danych firmy mogą odpowiedzieć na takie pytania, jak: 

Jakie produkty są najbardziej opłacalne w regionie i mieście? Jakie regionalne kampanie marketingowe 

działają? Jak skuteczna jest promocja witryny firmy w sklepie? Hurtownie danych mogą zapewnić 

menedżerom biznesowym pełniejszą wiedzę o klientach dzięki danym, do których można uzyskać 

szybki dostęp. 

Eksploracja danych to zestaw technik analitycznych, które szukają wzorców w danych bazy danych lub 

hurtowni danych lub próbują modelować zachowanie klientów. Dane witryny mogą być 

„wydobywane” w celu tworzenia profili odwiedzających i klientów. Profil klienta to po prostu zestaw 

reguł opisujących typowe zachowanie klienta lub grupy klientów na stronie internetowej. Profile 

klientów pomagają zidentyfikować wzorce zachowań grupowych i indywidualnych, które pojawiają się 

w Internecie, gdy miliony odwiedzających korzystają ze strony internetowej firmy. Na przykład prawie 

każda transakcja finansowa, w którą się angażujesz, jest przetwarzana przez aplikację do eksploracji 

danych w celu wykrywania oszustw. Firmy telefoniczne ściśle monitorują korzystanie z telefonów 

komórkowych, aby wykrywać skradzione telefony i nietypowe wzorce połączeń. Instytucje finansowe 

i firmy telefoniczne wykorzystują eksplorację danych do tworzenia profili oszustów. Gdy zachowanie 

użytkownika jest zgodne z profilem oszustwa, transakcja jest niedozwolona lub zostaje zakończona. 

Istnieje wiele różnych typów eksploracji danych. Najprostszym typem jest eksploracja danych oparta 

na zapytaniach, która opiera się na określonych zapytaniach. Na przykład w oparciu o przeczucia 

marketerów, którzy podejrzewają związek w bazie danych lub którzy muszą odpowiedzieć na 

konkretne pytanie, takie jak „Jaki jest związek między porą dnia a zakupami różnych produktów w 

witrynie?”, Marketerzy mogą łatwo zapytać hurtowni danych i stworzyć tabelę bazy danych, która 

porządkuje 10 najlepszych produktów sprzedawanych na stronie internetowej według każdej godziny 

dnia. Marketerzy mogą wtedy zmieniać zawartość strony internetowej, aby stymulować większą 

sprzedaż, wyróżniając różne produkty w czasie lub umieszczając określone produkty na stronie głównej 

o określonych porach dnia lub nocy. Inna forma eksploracji danych jest oparta na modelach. 

Eksploracja danych oparta na modelach obejmuje wykorzystanie modelu, który analizuje kluczowe 

zmienne interesujące decydentów. Na przykład marketerzy mogą chcieć zmniejszyć zapasy 

przechowywane w witrynie poprzez usunięcie nierentownych przedmiotów, które nie sprzedają się 

dobrze. Można zbudować model finansowy pokazujący rentowność każdego produktu w witrynie, aby 

można było podjąć świadomą decyzję. Bardziej szczegółowe podejście behawioralne, które ma na celu 

traktowanie osób fizycznych, a nie segmentów rynku, wywodzi się z reguł z zachowań indywidualnych 

konsumentów (wraz z niektórymi informacjami demograficznymi). Tutaj strony faktycznie odwiedzane 

przez określonych użytkowników są przechowywane jako zestaw reguł łączących. Na przykład, jeśli 

osoba odwiedza witrynę i zazwyczaj („z reguły”) przechodzi ze strony głównej do sekcji wiadomości 

finansowych do sekcji raportów azjatyckich, a następnie często kupuje artykuły z sekcji „Ostatnie 

wydarzenia w bankowości”, osoba oparta na czysto przeszłych wzorcach zachowań - może zostać 

wyświetlona reklama książki o azjatyckich rynkach pieniężnych. Reguły te można skonstruować tak, 

aby podążały za osobą korzystającą z wielu różnych witryn internetowych. Wszystkie te techniki mają 

wiele wad, między innymi to, że mogą istnieć miliony reguł, z których wiele jest bezsensownych, a wiele 

innych ma charakter krótkotrwały. W związku z tym zasady wymagają szeroko zakrojonej walidacji i 

eliminacji. Ponadto w danych mogą znajdować się miliony grup podobieństwa i innych wzorców, które 

są czasowe lub pozbawione znaczenia. Trudność polega na wyodrębnieniu prawidłowych, silnych 

(dochodowych) wzorców w danych, a następnie wystarczająco szybkim działaniu zgodnie z 

zaobserwowanym wzorcem, aby dokonać sprzedaży, która w innym przypadku nie zostałaby 



dokonana. Jak zobaczymy później, istnieją praktyczne trudności i kompromisy związane z osiąganiem 

tych poziomów szczegółowości, precyzji i szybkości. 

duże zbiory danych: ogromne zbiory danych, często z różnych źródeł, w zakresie petabajtów i 

eksabajtów 

Hadoop: platforma programowa do pracy z różnymi zestawami dużych zbiorów danych 

Hadoop i wyzwanie związane z dużymi danymi 

Do niedawna większość danych gromadzonych przez organizacje składała się z ustrukturyzowanych 

danych transakcyjnych, które można było łatwo zmieścić w wierszach i kolumnach systemów 

zarządzania relacyjnymi bazami danych. Od tego czasu nastąpiła eksplozja danych z ruchu 

internetowego, wiadomości e-mail, treści z mediów społecznościowych (tweety, komunikaty o stanie), 

a nawet list odtwarzania muzyki, a także danych generowanych maszynowo z czujników, które ze 

względu na gwałtownie spadający koszt przechowywanie danych i potężne nowe możliwości 

przetwarzania, mogą być teraz przechowywane i analizowane w celu wyciągania połączeń oraz 

wyciągania wniosków i przewidywań. Te dane mogą być nieustrukturyzowane lub częściowo 

ustrukturyzowane, a zatem nie nadają się do produktów relacyjnych baz danych, które organizują dane 

w postaci kolumn i wierszy. Termin big data odnosi się do tej lawiny danych cyfrowych, która tworzy 

ogromne zbiory danych, często z różnych źródeł, w zakresie petabajtów i eksabajtów. Objętości danych 

są tak duże, że tradycyjny DBMS nie może przechwytywać, przechowywać i analizować danych w 

rozsądnym czasie. Niektóre przykłady wyzwań związanych z dużymi zbiorami danych obejmują analizę 

8 terabajtów tweetów generowanych codziennie przez Twittera w celu lepszego zrozumienia 

nastrojów konsumentów wobec Twoich produktów; 100 milionów e-maili w celu umieszczenia 

odpowiednich reklam obok wiadomości e-mail; lub 500 milionów rekordów szczegółów połączeń, aby 

znaleźć wzorce oszustw i rezygnacji. Według firmy zajmującej się badaniami technologicznymi IDC 

dane podwajają się co dwa lata, więc ilość danych dostępnych dla organizacji rośnie w zawrotnym 

tempie. Następną granicą będą dane pochodzące z Internetu rzeczy (IoT). Marketerzy są 

zainteresowani dużymi zbiorami danych, ponieważ pozwalają im łączyć ogromne ilości danych z 

różnych różnych źródeł, czego w przeszłości nie byli w stanie zrobić, i przeszukiwać je w celu znalezienia 

wzorców zachowań konsumentów, z potencjałem dostarczenia nowego wglądu w zachowanie 

klientów, aktywność na rynku finansowym lub inne zjawiska. Na przykład Evrythng, firma zajmująca się 

platformą IoT, nawiązała współpracę z Trueffect, cyfrową firmą reklamową, aby opracować sposoby, 

w jakie marketerzy mogą wykorzystywać dane generowane przez podłączone urządzenia i inne 

urządzenia w celu bezpośredniej komunikacji z konsumentami i kierowania do nich reklam. Jednak aby 

czerpać wartość biznesową z tych danych, organizacje potrzebują nowych technologii i narzędzi 

analitycznych zdolnych do zarządzania i analizowania nietradycyjnych danych wraz z ich tradycyjnymi 

danymi przedsiębiorstwa. Niedawne badanie wykazało, że chociaż marketerzy twierdzą, że duże zbiory 

danych to ich największa szansa, tylko 14% jest przekonanych o korzystaniu z dużych zbiorów danych. 

Aby obsłużyć nieustrukturyzowane i częściowo ustrukturyzowane dane w ogromnych ilościach, a także 

dane ustrukturyzowane, organizacje używają Hadoop. Hadoop to platforma oprogramowania typu 

open source zarządzana przez Apache Software Foundation, która umożliwia rozproszone 

przetwarzanie równoległe ogromnych ilości danych na niedrogich komputerach. Rozbija problem 

dużych zbiorów danych na podproblemy, rozdziela je nawet na tysiące niedrogich węzłów 

komputerowych, a następnie łączy wynik w mniejszy zestaw danych, który jest łatwiejszy do analizy. 

Prawdopodobnie korzystałeś z Hadoop, aby znaleźć najlepsze bilety lotnicze w Internecie, uzyskać 

wskazówki dojazdu do restauracji, wyszukać w Google lub połączyć się ze znajomym na Facebooku. 

Hadoop może przetwarzać duże ilości dowolnego rodzaju danych, w tym ustrukturyzowane dane 

transakcyjne, luźno ustrukturyzowane dane, takie jak kanały z Facebooka i Twittera, złożone dane, 



takie jak pliki dziennika serwera internetowego oraz nieustrukturyzowane dane audio i wideo. Hadoop 

działa na klastrze niedrogich serwerów, a procesory można dodawać lub usuwać w razie potrzeby. 

Firmy używają Hadoop do analizowania bardzo dużych ilości danych, a także jako obszaru 

przejściowego dla danych nieustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych, zanim zostaną 

załadowane do hurtowni danych. Facebook przechowuje większość swoich danych w swoim 

ogromnym klastrze Hadoop, który zawiera szacunkowo 300 petabajtów, około 30 000 razy więcej 

informacji niż Biblioteka Kongresu. Yahoo używa Hadoop do śledzenia zachowań użytkowników, dzięki 

czemu może modyfikować swoją stronę główną tak, aby odpowiadała zainteresowaniom 

użytkowników. Firma badawcza NextBio zajmująca się naukami przyrodniczymi wykorzystuje Hadoop 

i HBase do przetwarzania danych dla firm farmaceutycznych prowadzących badania genomiczne. 

Czołowi dostawcy baz danych, tacy jak IBM, Hewlett-Packard, Oracle i Microsoft, mają własne 

dystrybucje oprogramowania Hadoop. Inni dostawcy oferują narzędzia do przenoszenia danych do i z 

Hadoop lub dla analizowanie danych w Hadoop. Ponadto oprócz Hadoop opracowywanych jest wiele 

nowych narzędzi do analizy dużych zbiorów danych. Jednym z przykładów jest Spark, produkt open 

source obsługiwany przez IBM, który może dostarczać wyniki szybciej niż Hadoop. 

systemy automatyzacji marketingu: narzędzia programowe, których marketerzy używają do śledzenia 

wszystkich kroków w części procesu marketingowego generowania potencjalnych klientów 

zarządzanie relacjami z klientami (CRM): system repozytorium informacji o klientach, które rejestruje 

wszystkie kontakty klienta z firmą i generuje profil klienta dostępny dla każdego w firmie, który musi 

„poznać klienta” 

punkty kontaktu z klientem: sposoby interakcji klientów z firmą 

SYSTEMY AUTOMATYZACJI MARKETINGU I ZARZĄDZANIA RELACJĄ Z KLIENTEM (CRM) 

Systemy automatyzacji marketingu to narzędzia programowe, których marketerzy używają do 

śledzenia wszystkich kroków w części procesu marketingowego generowania potencjalnych klientów. 

Proces marketingowy rozpoczyna się od uświadomienia potencjalnemu klientowi firmy i produktu oraz 

rozpoznania potrzeby produktu. To jest początek kogoś, kto może coś kupić. Stamtąd konsumenci 

muszą Cię znaleźć, szukając produktów; porównają Twoje produkty z ofertą konkurencji i w pewnym 

momencie zdecydują się na zakup. Oprogramowanie może pomóc na każdym z tych etapów procesu 

marketingowego. Wiele firm sprzedaje pakiety oprogramowania, które mogą wizualizować większość 

działań marketingowych firmy w Internecie, a następnie śledzić postęp od ekspozycji do reklam 

graficznych, znajdowania Twojej firmy w wyszukiwarce, kierowania dalszych wiadomości e-mail i 

komunikacji, a wreszcie zakup. Gdy potencjalni klienci stają się klientami, systemy zarządzania 

relacjami z klientami przejmują utrzymanie relacji. Systemy zarządzania relacjami z klientami to kolejna 

ważna technologia marketingu internetowego. System zarządzania relacjami z klientami (CRM) to 

repozytorium informacji o klientach, które rejestruje wszystkie kontakty klienta z firmą (w tym strony 

internetowe) i generuje profil klienta dostępny dla każdego w firmie, który musi „poznać klienta . ” 

Systemy CRM dostarczają również oprogramowanie analityczne niezbędne do analizowania i 

wykorzystywania informacji o klientach. Klienci przychodzą do firm nie tylko przez Internet, ale także 

za pośrednictwem telefonicznych centrów obsługi klienta, przedstawicieli obsługi klienta, 

przedstawicieli handlowych, automatycznych systemów odpowiedzi głosowych, bankomatów i 

kiosków, terminali w punktach sprzedaży w sklepach oraz urządzeń mobilnych (m-commerce) . Razem 

są one określane jako „punkty kontaktu z klientem”. W przeszłości firmy na ogół nie prowadziły 

jednego repozytorium informacji o klientach, ale zamiast tego były zorganizowane według linii 

produktów, przy czym każda linia produktów utrzymywała listę klientów (i często nie udostępniała jej 

innym w tej samej firmie). Generalnie firmy nie wiedziały, kim są ich klienci, jakie są zyski ani jak reagują 



na kampanie marketingowe. Na przykład klient banku może zobaczyć reklamę telewizyjną niedrogiej 

pożyczki na samochód, która zawierała numer 800, pod który należy zadzwonić. Gdyby jednak klient 

wszedł do witryny banku zamiast dzwonić pod numer 800, marketerzy nie mieliby pojęcia, jak 

skuteczna była kampania telewizyjna, ponieważ dane kontaktowe klienta internetowego nie były 

powiązane z danymi centrum obsługi telefonicznej pod 800 numerami. CRM są częścią ewolucji firm w 

kierunku działalności zorientowanej na klienta i opartej na segmentach rynkowych, z dala od 

działalności skoncentrowanej na liniach produktów. CRM to zasadniczo technologia baz danych o 

nadzwyczajnych możliwościach adresowania potrzeb każdego klienta i zróżnicowanie produktu lub 

usługi na podstawie traktowania każdego klienta jako wyjątkowej osoby. Profile klientów mogą 

zawierać następujące informacje: 

• Mapa relacji klienta z instytucją 

• Dane podsumowujące produkty i użytkowanie 

• Dane demograficzne i psychograficzne 

• Miary rentowności 

• Historia kontaktów podsumowująca kontakty klienta z instytucją w większości kanałów dostawy 

• Informacje marketingowe i sprzedażowe zawierające programy otrzymane przez klienta i odpowiedzi 

klienta 

• Odpowiedzi na kampanie e-mailowe 

• Wizyty na stronach internetowych 

• Pobieranie aplikacji mobilnych 

Dzięki tym profilom CRM mogą być wykorzystywane do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, 

opracowywania nowych produktów, zwiększania wykorzystania produktów, obniżania kosztów 

marketingowych, identyfikowania i zatrzymywania dochodowych klientów, optymalizacji kosztów 

świadczenia usług, utrzymywania klientów o wysokiej wartości przez całe życie, umożliwiania 

komunikacji osobistej, ulepszania klientów lojalność i zwiększyć rentowność produktu. Celem jest tak 

zwany „widok 360 stopni”, który pozwala firmie dowiedzieć się, co kupują jej klienci, w jaki sposób 

przeglądają, jakiego rodzaju komunikaty i oferty będą ich angażować i nie tylko. Wiodący dostawcy 

CRM to Oracle, SAP, Microsoft, Salesforce i SugarCRM, z których wielu oferuje oparte na chmurze 

wersje swoich produktów CRM. Jednym z problemów, z którymi borykają się dostawcy CRM w chmurze 

i globalne firmy korzystające z tych produktów, są przepisy Unii Europejskiej dotyczące danych, które 

będą wymagać od nich ponownej oceny sposobu, w jaki używają danych CRM, aby uniknąć naruszenia 

tych przepisów. Wszyscy główni dostawcy oferują oparte na chmurze aplikacje SaaS CRM. 

ZROZUMIENIE KOSZTÓW I KORZYŚCI Z ONLINE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

Jak zauważyliśmy wcześniej, komunikacja marketingowa online nadal stanowi tylko niewielką część 

całego wszechświata komunikacji marketingowej. Chociaż istnieje kilka powodów, dla których tak się 

dzieje, dwa z nich to obawy dotyczące tego, jak naprawdę działa reklama internetowa oraz jak 

właściwie zmierzyć koszty i korzyści płynące z reklamy online. W tej sekcji zajmiemy się obydwoma 

tymi tematami. Najpierw jednak zdefiniujemy kilka ważnych terminów używanych podczas badania 

skuteczności marketingu internetowego. 

wyświetlenia: liczba wyświetleń reklamy 



współczynnik klikalności (CTR): odsetek osób, które miały kontakt z reklamą online, a które faktycznie 

kliknęły w baner 

współczynnik oglądalności (VTR): mierzy współczynnik odpowiedzi na reklamę w ciągu 30 dni 

trafienia: liczba żądań http odebranych przez serwer firmy 

wyświetlenia strony: liczba stron żądanych przez odwiedzających 

Współczynnik widoczności: odsetek reklam, które zostały faktycznie obejrzane przez użytkowników 

online 

unikalni użytkownicy: liczba odrębnych, niepowtarzalnych użytkowników witryny 

lojalność: procent kupujących, którzy wracają w ciągu roku 

zasięg: procent całkowitej liczby konsumentów na rynku, którzy odwiedzą witrynę 

od niedawna: średnia liczba dni, które upłynęły między wizytami 

lepkość (czas trwania): średni czas, przez jaki użytkownicy pozostają w witrynie 

współczynnik pozyskania: procent odwiedzających, którzy rejestrują się lub odwiedzają produkt 

stron 

współczynnik konwersji: procent odwiedzających, którzy coś kupili 

stosunek liczby odwiedzin do zakupu: stosunek liczby kupionych przedmiotów do wyświetleń 

produktów 

stosunek wyświetleń do koszyka: stosunek kliknięć „Dodaj do koszyka” do wyświetleń produktu 

współczynnik konwersji koszyka: stosunek rzeczywistych zamówień do kliknięć „Dodaj do koszyka” 

współczynnik konwersji kasy: stosunek rzeczywistych zamówień do rozpoczętych transakcji 

współczynnik porzuceń:% kupujących, którzy rozpoczynają koszyk, ale go nie kończą 

wskaźnik utrzymania:% obecnych klientów, którzy nadal kupują 

wskaźnik rezygnacji:% klientów, którzy dokonali jednorazowego zakupu, ale nie wracają w ciągu roku 

współczynnik odrzuceń: procent e-maili, których nie udało się dostarczyć 

współczynnik klikalności (e-mail):% odbiorców wiadomości e-mail, którzy kliknęli na ofertę 

czas oglądania: jak długo reklama wideo faktycznie pozostaje widoczna podczas odtwarzania 

wskaźnik dostarczenia:% odbiorców e-maili, którzy otrzymali e-mail 

współczynnik ukończenia: ilu widzów obejrzało całą reklamę wideo 

współczynnik otwarć:% klientów, którzy otwierają pocztę e-mail 

MIERNIKI MARKETINGOWE ONLINE: LEKSYKON 

Aby zrozumieć proces przyciągania potencjalnych klientów za pośrednictwem komunikacji 

marketingowej i przekształcania ich w klientów, musisz znać się na internecie. terminologia 



marketingowa. Tabela zawiera listę terminów powszechnie używanych do opisania wpływu i wyników 

„tradycyjnego” marketingu online, takiego jak reklamy graficzne i kampanie e-mailowe.  

OPIS MIERNIKÓW REKLAMY NA WYŚWIETLACZU 

Wyświetlenia: liczba wyświetleń reklamy 

Współczynnik klikalności (CTR): odsetek kliknięć reklamy 

Współczynnik oglądalności (VTR): odsetek przypadków, gdy reklama nie została kliknięta od razu, ale 

witryna jest odwiedzana w ciągu 30 dni 

Trafienia: liczba żądań HTTP 

Wyświetlenia strony: liczba wyświetlonych stron 

Współczynnik widoczności: odsetek reklam, które zostały faktycznie wyświetlone online 

Unikalni użytkownicy: liczba unikalnych użytkowników w okresie 

Lojalność: mierzona na różne sposoby, jako liczba odsłon, częstotliwość odwiedzin witryny przez 

jednego użytkownika lub odsetek klientów, którzy wracają do witryny w ciągu roku, aby dokonać 

dodatkowych zakupów 

Zasięg: odsetek odwiedzających witrynę, którzy są potencjalnymi kupującymi; lub odsetek wszystkich 

kupujących na rynku, którzy kupują w witrynie 

Niedawność: czas, który upłynął od ostatniego działania podjętego przez kupującego, takiego jak 

wizyta w witrynie lub zakup 

Lepkość (czas trwania): Średnia długość pobytu na stronie internetowej 

Współczynnik pozyskania: odsetek użytkowników, którzy wykazują zainteresowanie produktami w 

witrynie, rejestrując się lub odwiedzając strony produktów 

Współczynnik konwersji: odsetek użytkowników, którzy zostali klientami 

Stosunek przejrzenia do zakupu: stosunek zakupionych przedmiotów do wyświetleń produktów 

Stosunek wyświetleń do koszyka: stosunek kliknięć „Dodaj do koszyka” do wyświetleń produktu 

Współczynnik konwersji koszyka: stosunek rzeczywistych zamówień do kliknięć „Dodaj do koszyka” 

Współczynnik konwersji kasy: stosunek rzeczywistych zamówień do rozpoczętych transakcji 

Współczynnik porzuceń: odsetek kupujących, którzy rozpoczynają zakupy w koszyku, ale następnie 

opuszczają witrynę bez sfinalizowania zakupu (podobnie jak powyżej) 

Wskaźnik utrzymania: odsetek obecnych klientów, którzy nadal regularnie kupują (podobnie jak w 

przypadku lojalności) 

Wskaźnik wyczerpania: odsetek klientów, którzy nie powrócą w ciągu następnego roku po pierwszym 

zakupie 

MIERNIKI REKLAM WIDEO 

Czas oglądania: jak długo reklama faktycznie pozostaje widoczna podczas odtwarzania 

Współczynnik obejrzeń: ilu widzów obejrzało cały film 



Współczynnik pominięć: ilu widzów pominęło film 

E-MAIL METRICS 

Współczynnik otwarć: procent odbiorców wiadomości e-mail, którzy otwierają wiadomość e-mail i 

mają kontakt z wiadomością 

Współczynnik dostarczenia: procent odbiorców wiadomości e-mail, którzy otrzymali wiadomość e-mail 

Współczynnik klikalności (e-mail): Odsetek odbiorców, którzy kliknęli w celu wyświetlenia ofert 

Współczynnik odrzuceń: procent wiadomości e-mail, których nie udało się dostarczyć 

Wskaźnik rezygnacji z subskrypcji: odsetek odbiorców, którzy kliknęli anulowanie subskrypcji 

Współczynnik konwersji (e-mail): Procent odbiorców, którzy faktycznie kupują 

Miary dotyczące marketingu społecznościowego, mobilnego i lokalnego są omówione w rozdziale 7. 

Pierwszych dziewięć wskaźników skupia się głównie na sukcesie witryny internetowej w zdobywaniu 

odbiorców lub udziału w rynku poprzez „kierowanie” kupujących do witryny. Środki te często zastępują 

rzetelne informacje o przychodach ze sprzedaży, ponieważ przedsiębiorcy zajmujący się handlem 

elektronicznym starają się, aby inwestorzy i opinia publiczna skupili się na powodzeniu strony 

internetowej w „przyciąganiu oczu” (widzów). Wyświetlenia to liczba wyświetleń reklamy. 

Współczynnik klikalności (CTR) mierzy odsetek osób, które miały kontakt z reklamą internetową, a 

które faktycznie ją kliknęły. Ponieważ nie wszystkie reklamy prowadzą do natychmiastowego kliknięcia, 

branża wymyśliła termin określający długoterminowe trafienie zwane współczynnikiem oglądalności 

(VTR), który mierzy 30-dniowy współczynnik odpowiedzi na reklamę. Trafienia to liczba żądań HTTP 

odebranych przez serwer firmy. Trafienia mogą wprowadzać w błąd jako miara aktywności w witrynie, 

ponieważ „trafienie” nie oznacza strony. Pojedyncza strona może odpowiadać za kilka trafień, jeśli 

zawiera wiele obrazów lub grafik. Pojedynczy odwiedzający witrynę może wygenerować setki 

odwiedzin. Z tego powodu trafienia nie stanowią dokładnej reprezentacji ruchu w sieci lub odwiedzin, 

mimo że na ogół można je łatwo zmierzyć; sama ilość hitów może być ogromna - i brzmi imponująco - 

ale nie jest prawdziwą miarą aktywności. Wyświetlenia strony to liczba stron żądanych przez 

odwiedzających. Jednak przy zwiększonym wykorzystaniu ramek internetowych, które dzielą strony na 

oddzielne sekcje, jedna strona z trzema ramkami generuje trzy wyświetlenia. W związku z tym 

wyświetlenia stron jako takie również nie są zbyt użyteczną miarą. Współczynnik widoczności to 

odsetek reklam (displayowych lub wideo), które są faktycznie oglądane przez osoby online. Więcej 

informacji na temat widoczności można znaleźć na stronie 365. Liczba unikalnych użytkowników to 

prawdopodobnie najczęściej stosowana miara popularności witryny. Pomiar unikalnych użytkowników 

obejmuje liczbę odrębnych, niepowtarzalnych użytkowników witryny, niezależnie od tego, ile stron 

przeglądają. Lojalność mierzy odsetek odwiedzających, którzy wracają w ciągu roku. Może to być 

dobrym wskaźnikiem śledzenia witryn internetowych i być może zaufaniem, jakie kupujący obdarzają 

witrynę. Zasięg to zazwyczaj odsetek całkowitej liczby konsumentów na rynku, którzy odwiedzają 

witrynę internetową; na przykład 10% wszystkich kupujących książki w ciągu roku odwiedzi Amazon 

przynajmniej raz, aby kupić książkę. Daje to wyobrażenie o sile strony internetowej w przyciąganiu 

udziału w rynku. Lojalność przypominająca niedawne odwiedziny - mierzy zdolność witryny do 

generowania powtarzających się wizyt i jest zazwyczaj mierzona jako średnia liczba dni, które upłynęły 

między wizytami kupujących lub klientów. Na przykład 25 dni od ostatniej wizyty oznacza, że przeciętny 

klient wróci raz na 25 dni. Lepkość (czasami nazywana czasem trwania) to średni czas, przez jaki 

odwiedzający pozostają na stronie. Lepkość jest ważna dla marketerów, ponieważ im dłuższy czas 

spędza użytkownik w witrynie, tym większe jest prawdopodobieństwo zakupu. Jednak równie ważne 



jest to, co ludzie robią, gdy odwiedzają witrynę, a nie tylko to, ile czasu tam spędzają. Opisane do tej 

pory wskaźniki nie mówią wiele o działalności komercyjnej ani nie pomagają zrozumieć konwersji od 

odwiedzającego do klienta. W tym względzie bardziej pomocnych jest kilka innych środków. 

Współczynnik pozyskania mierzy odsetek odwiedzających, którzy rejestrują się lub odwiedzają strony 

produktów (wskazując zainteresowanie produktem). Współczynnik konwersji mierzy odsetek 

odwiedzających, którzy faktycznie coś kupują. Współczynniki konwersji mogą się znacznie różnić w 

zależności od sukcesu witryny. Średni współczynnik konwersji w Stanach Zjednoczonych dla witryn e-

commerce na tradycyjnych komputerach stacjonarnych wyniósł około 4,25% w pierwszej połowie 2016 

r., W porównaniu z około 3,45% w przypadku tabletów i 1,35% w przypadku smartfonów. Oczywiście 

strony internetowe wyświetlane na komputerach stacjonarnych nadal są najskuteczniejszym 

narzędziem przekształcania odwiedzających w nabywców. Współczynnik przeglądania do zakupu 

mierzy stosunek liczby zakupionych przedmiotów do wyświetleń produktów. Współczynnik wyświetleń 

do koszyka oblicza stosunek kliknięć „Dodaj do koszyka” do wyświetleń produktu. Współczynnik 

konwersji koszyka mierzy stosunek rzeczywistych zamówień do kliknięć „Dodaj do koszyka”. 

Współczynnik konwersji kasy oblicza stosunek rzeczywistych zamówień do rozpoczętych transakcji. 

Współczynnik porzuceń mierzy odsetek kupujących, którzy rozpoczynają wypełnianie formularza 

koszyka, ale nie wypełniają go i opuszczają witrynę. Wskaźniki rezygnacji mogą sygnalizować szereg 

potencjalnych problemów - zły projekt formy, brak zaufania konsumentów lub niepewność zakupu 

konsumenta spowodowaną innymi czynnikami. Ostatnie badania porzucania koszyka wykazały, że 

współczynniki porzuceń wahają się od 68% do 75%. Wśród powodów porzucenia były obawy dotyczące 

bezpieczeństwa, klient po prostu sprawdził ceny, nie mógł znaleźć obsługi klienta, nie mógł znaleźć 

preferowanej opcji płatności oraz że przedmiot był niedostępny przy kasie. Biorąc pod uwagę, że ponad 

80% kupujących online zazwyczaj myśli o zakupie, gdy odwiedza witrynę, wysoki współczynnik 

porzuceń sygnalizuje utratę sprzedaży. Wskaźnik retencji wskazuje odsetek obecnych klientów, którzy 

nadal regularnie kupują. Wskaźnik wyczerpania mierzy odsetek klientów, którzy dokonali zakupu raz, 

ale nigdy nie wracają w ciągu roku (przeciwieństwo współczynników lojalności i utrzymania). 

Poszczególne typy reklam mają swoje własne, specjalne dane. Na przykład w przypadku reklam wideo 

ważne czynniki to czas oglądania (jak długo reklama faktycznie pozostaje widoczna podczas 

odtwarzania) i współczynnik ukończenia (ilu widzów obejrzało całą reklamę wideo). Badania wykazały, 

że rozpoznawalność marki jest znacznie wyższa, gdy oglądana jest cała reklama, dzięki czemu wskaźnik 

ukończenia jest bardziej znaczący dla reklamodawców niż współczynnik klikalności. Kampanie e-

mailowe mają również własny zestaw wskaźników. Wskaźnik otwartości mierzy odsetek klientów, 

którzy otwierają wiadomość e-mail i mają kontakt z wiadomością. Ogólnie rzecz biorąc, wskaźniki 

otwarcia są dość wysokie, wynoszące 50% lub więcej. Jednak niektóre przeglądarki otwierają pocztę, 

gdy tylko kursor myszy przesunie się nad wierszem tematu, w związku z czym ta miara może być trudna 

do zinterpretowania. Współczynnik dostarczenia mierzy procent odbiorców wiadomości e-mail, którzy 

otrzymali wiadomość e-mail. Współczynnik klikalności (e-mail) mierzy procent odbiorców wiadomości 

e-mail, którzy kliknęli na ofertę. Wreszcie współczynnik odrzuceń mierzy odsetek wiadomości e-mail, 

których nie udało się dostarczyć. Droga od zwykłych wyświetleń reklam online, wizyt w witrynie i 

odsłony stron do zakupu produktu i osiągnięcia zysku przez firmę jest długa. Najpierw musisz 

uświadomić klientom ich potrzeby dotyczące Twojego produktu i jakoś skierować ich do Twojej 

witryny. Kiedy już tam będziesz, musisz ich przekonać, że masz najlepszy stosunek jakości do ceny i 

najlepszą cenę w porównaniu z alternatywnymi dostawcami. Następnie musisz przekonać ich, aby 

zaufali Twojej firmie w przeprowadzeniu transakcji (zapewniając bezpieczne środowisko i szybką 

realizację). Na podstawie Twojego sukcesu pewien procent klientów pozostanie lojalny i ponownie 

dokona zakupu lub poleci Twoją witrynę innym. 



atrybucja międzyplatformowa: zrozumienie, jak przypisać odpowiedni kredyt do różnych inicjatyw 

marketingowych, które mogły mieć wpływ na drogę konsumenta do zakupu. 

JAK DOBRZE DZIAŁA REKLAMA W INTERNECIE? 

Jaki jest najskuteczniejszy rodzaj reklamy online? Jak wypada reklama online w porównaniu z reklamą 

offline? Odpowiedzi zależą od celów kampanii, charakteru produktu i jakości strony internetowej, do 

której kierujesz klientów. Odpowiedzi zależą również od tego, co mierzysz. Współczynniki klikalności 

są interesujące, ale ostatecznie liczy się zwrot z inwestycji (ROI) w kampanię reklamową. Ponad 70% 

dyrektorów marketingu stwierdziło, że wydałoby jeszcze więcej na reklamy cyfrowe, gdyby poprawiła 

się możliwość mierzenia zwrotu z inwestycji (Tadena, 2015). Sprawy komplikują trudność związana z 

atrybucją między platformami, która polega na zrozumieniu, jak przypisać odpowiedni kredyt różnym 

inicjatywom marketingowym na różnych platformach, które mogły mieć wpływ na konsumenta na 

drodze do ostatecznego zakupu. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że modele pierwszego i 

ostatniego kliknięcia, które, jak wskazują ich nazwy, koncentrują się na pierwszym lub ostatnim kanale 

marketingowym lub formacie reklamowym, z którymi konsumenci korzystają przed zakupem, nie są 

już wystarczające. W każdym z tych typów występuje duża zmienność, więc liczby należy traktować 

jako ogólne szacunki. Współczynniki klikalności we wszystkich tych formatach są funkcją personalizacji 

i innych technik kierowania. Na przykład kilka badań wykazało, że wskaźniki odpowiedzi na e-maile 

można zwiększyć o 20% lub więcej, dodając linki do udostępniania społecznościowego. I chociaż średni 

współczynnik klikalności w Google wynosi mniej niż 1%, niektórzy sprzedawcy mogą osiągnąć 10% lub 

więcej, czyniąc swoje reklamy bardziej szczegółowymi i przyciągając tylko najbardziej zainteresowane 

osoby. Wskaźniki klikalności wiadomości e-mail z pozwoleniami były dość stałe w ciągu ostatnich pięciu 

lat i mieściły się w przedziale 3–5%. Umieszczenie imienia i nazwiska odbiorcy w temacie może podwoić 

współczynnik klikalności. (W przypadku niechcianych wiadomości e-mail i jawnego spamu wskaźniki 

odpowiedzi są znacznie wyższe, mimo że około 20% użytkowników poczty e-mail w Stanach 

Zjednoczonych zgłasza sporadyczne klikanie niechcianej wiadomości e-mail). Współczynnik klikalności 

reklam wideo może wydawać się niski, ale jest dwukrotnie wyższy niż w przypadku banerów 

reklamowych. Na przykład badanie przeprowadzone przez PointRoll wykazało, że dodanie wideo do 

kampanii multimedialnej zwiększyło współczynniki interakcji średnio o ponad 17%. „Interakcja” 

oznacza, że użytkownik klika film, odtwarza go, zatrzymuje lub wykonuje inną czynność. Jak skuteczna 

jest reklama online w porównaniu z reklamą offline? Ogólnie rzecz biorąc, kanały online (poczta 

elektroniczna, wyszukiwarka, reklamy graficzne, wideo oraz marketing społecznościowy, mobilny i 

lokalny) wypadają bardzo korzystnie w porównaniu z kanałami tradycyjnymi. To w dużej mierze 

wyjaśnia, dlaczego reklama internetowa wzrosła tak szybko w ciągu ostatnich pięciu lat. Reklama w 

wyszukiwarkach stała się jedną z najbardziej opłacalnych form komunikacji marketingowej i w dużej 

mierze odpowiada za rozwój Google. Bezpośredni e-mail z opcją zgody jest również bardzo opłacalny. 

Wynika to po części z tego, że listy e-mailowe są tak niedrogie, a e-mail opt-in jest formą dotarcia do 

osób, które są już zainteresowane otrzymywaniem większej ilości informacji. Badanie porównawcze 

wpływu marketingu offline i online wykazało, że najpotężniejsze kampanie marketingowe 

wykorzystywały wiele form marketingu, w tym online, katalog, telewizję, radio, gazety i sklep 

detaliczny. Tradycyjne media, takie jak telewizja i prasa, pozostają głównym sposobem uzyskiwania 

przez konsumentów informacji o nowych produktach, mimo że reklamodawcy ograniczyli swoje 

budżety na reklamy prasowe. Konsumenci, którzy robią zakupy w wielu kanałach, wydają więcej niż 

konsumenci, którzy robią zakupy tylko w jednym kanale, po części dlatego, że mają większy dochód 

uznaniowy, ale także ze względu na łączną liczbę „punktów styku”, które marketerzy tworzą z 

konsumentami. Najszybciej rozwijającym się kanałem marketingu konsumenckiego jest wielokanałowy 

kupujący. 



koszt tysiąca (CPM): reklamodawca płaci za wyświetlenia w partiach po 1000 sztuk 

koszt za kliknięcie (CPC): reklamodawca płaci wstępnie wynegocjowaną opłatę za każde kliknięcie 

reklamy 

koszt działania (CPA): reklamodawca płaci tylko za tych użytkowników, którzy wykonują określone 

działanie 

efektywny koszt (eCPM): mierzy zwrot z inwestycji z reklamy poprzez podzielenie łącznych zarobków 

z reklamy przez całkowitą liczbę wyświetleń w tysiącach. 

KOSZTY REKLAMY W SIECI 

Nie można rozpatrywać skuteczności bez analizy kosztów. Początkowo większość reklam online była 

sprzedawana na zasadzie barteru lub kosztu tysiąca (CPM) wyświetleń, a reklamodawcy kupowali 

wyświetlenia w partiach po 1000 sztuk. Obecnie rozwinęły się inne modele cenowe, w tym koszt za 

kliknięcie (CPC), w ramach którego reklamodawca płaci wstępnie wynegocjowaną opłatę za każde 

kliknięcie reklamy; koszt za działanie (CPA), w którym reklamodawca płaci wstępnie wynegocjowaną 

kwotę tylko wtedy, gdy użytkownik wykona określoną czynność, taką jak rejestracja lub zakup; oraz 

układy hybrydowe, łączące dwa lub więcej z tych modeli  

Barter: wymiana przestrzeni reklamowej na coś o równej wartości 

Koszt tysiąca (CPM): reklamodawca płaci za wyświetlenia w partiach po 1000 sztuk 

Koszt za kliknięcie (CPC): reklamodawca płaci wstępnie wynegocjowaną opłatę za każde otrzymane 

kliknięcie reklamy 

Koszt potencjalnego klienta (CPL): reklamodawca płaci tylko za kwalifikujących się potencjalnych 

klientów lub kontakty 

Koszt działania (CPA): reklamodawca płaci tylko za tych użytkowników, którzy wykonują określone 

działanie, takie jak rejestracja, zakup itp. 

Hybrydowy: dwa lub więcej z powyższych modeli używane razem 

Sponsorowanie: czasowe; reklamodawca płaci stałą opłatę za miejsce w witrynie 

Podczas gdy we wczesnych latach handlu elektronicznego kilka witryn internetowych wydawało nawet 

400 USD na marketing i reklamę w celu pozyskania jednego klienta, średni koszt nigdy nie był tak 

wysoki. Podczas gdy koszty pozyskiwania klientów offline są wyższe niż online, pozycje offline są zwykle 

znacznie droższe. Jeśli reklamujesz się w Wall Street Journal, odwołujesz się do bogatej grupy 

demograficznej, która może być zainteresowana kupnem wysp, odrzutowców i drogich domów we 

Francji. Całostronicowa czarno-biała reklama w Wall Street Journal National Edition kosztuje około 250 

000 dolarów, podczas gdy inne gazety mieszczą się w przedziale od 10 000 do 100 000 dolarów. Jedną 

z zalet marketingu online jest to, że sprzedaż online może być generalnie bezpośrednio skorelowana z 

działaniami marketingowymi online. Jeśli sprzedawcy internetowi mogą uzyskać dane dotyczące 

zakupów offline od brokera danych, mogą dokładnie zmierzyć, ile przychodów generują określone 

banery lub wiadomości e-mail wysyłane do potencjalnych klientów. Jednym ze sposobów pomiaru 

skuteczności marketingu internetowego jest porównanie uzyskanych dodatkowych przychodów do 

kosztu kampanii (przychód / koszt). Każda dodatnia liczba całkowita oznacza, że kampania była warta 

zachodu. Bardziej złożona sytuacja pojawia się, gdy działania marketingowe online wpływają zarówno 

na przychody ze sprzedaży online, jak i offline. Duży procent internautów korzysta z sieci w celu 

„robienia zakupów”, ale nie do robienia zakupów. Ci kupujący kupują w sklepach fizycznych. 



Sprzedawcy, tacy jak Sears i Walmart, używają poczty e-mail do informowania zarejestrowanych 

klientów o specjalnych ofertach dostępnych do zakupu online lub w sklepach. Niestety zakupów w 

sklepach stacjonarnych nie można ściśle powiązać z kampanią e-mailową online. W takich przypadkach 

sprzedawcy muszą polegać na mniej precyzyjnych pomiarach, takich jak ankiety wśród klientów w 

lokalizacjach sklepów, aby określić skuteczność kampanii online. W obu przypadkach mierzenie 

skuteczności komunikacji marketingowej online - i precyzyjne określenie celu (branding a sprzedaż) - 

ma kluczowe znaczenie dla rentowności. Aby zmierzyć skuteczność marketingu, musisz zrozumieć 

koszty różnych mediów marketingowych i proces przekształcania potencjalnych klientów online w 

klientów online. Ogólnie rzecz biorąc, komunikacja marketingowa online jest droższa na podstawie 

CPM niż tradycyjny marketing w środkach masowego przekazu, ale jest bardziej skuteczna w 

generowaniu sprzedaży.  

Na przykład w 2016 r. Średni koszt 30 sekund czasu reklamowego podczas emisji w sieci w czasie 

największej oglądalności wynosi około 112 000 USD, nie licząc kosztów produkcji reklamy. Według 

Nielsena taka reklama ma średni CPM na poziomie 24,76 USD. W przeciwieństwie do tego baner 

reklamowy praktycznie nic nie kosztuje i można go kupić za 5–10 USD za tysiąc wyświetleń. 

Bezpośrednia przesyłka pocztowa może kosztować od 80 centów do 1 dolara za jedną kroplę 

gospodarstwa domowego za kartkę pocztową, podczas gdy e-mail może być wysyłany praktycznie za 

darmo i kosztuje tylko 5–15 dolarów za tysiąc docelowych nazw. W związku z tym poczta elektroniczna 

jest znacznie tańsza niż poczta pocztowa na zasadzie CPM. Efektywny koszt tysiąca (eCPM) to wskaźnik, 

który mierzy zwrot z inwestycji z reklamy poprzez podzielenie łącznych zarobków z reklamy przez 

całkowitą liczbę wyświetleń w tysiącach. 

oprogramowanie do analityki marketingowej: zbiera, przechowuje, analizuje i przedstawia graficznie 

dane na każdym z etapów procesu konwersji kupujących na klientów w witrynach e-commerce. 

ANALITYKA MARKETINGOWA: OPROGRAMOWANIE DO POMIARU WYNIKÓW MARKETINGOWYCH 

W INTERNECIE 

Dostępnych jest wiele programów do automatycznego obliczania działań w witrynie internetowej lub 

na urządzeniu mobilnym. Śledzenie oglądania i zachowania konsumentów na niezliczonych 

urządzeniach i kanałach medialnych jest znacznie trudniejszym zadaniem. Inne programy i usługi 

pomagają menedżerom ds. Marketingu dokładnie określić, które inicjatywy marketingowe się 

opłacają, a które nie. Celem marketingu jest przekształcenie kupujących w klientów, którzy kupują to, 

co sprzedajesz. Proces przekształcania kupujących w klientów jest często nazywany „ścieżką zakupów”. 

Scharakteryzowaliśmy to raczej jako proces niż ścieżkę, która składa się z kilku etapów: świadomości, 

zaangażowania, interakcji, zakupu oraz obsługi posprzedażowej i lojalności. Oprogramowanie do 

analityki marketingowej gromadzi, przechowuje, analizuje i przedstawia graficznie dane na każdym z 

etapów konwersji kupujących na klientów. Pakiety analiz marketingowych mogą informować 

menedżerów biznesowych, w jaki sposób ludzie dowiadują się o swojej witrynie i skąd pochodzą (np. 

Wyszukiwanie, samodzielnie wprowadzony adres URL, e-mail, kampanie społecznościowe lub 

tradycyjne reklamy drukowane i telewizyjne offline), a także informacje demograficzne, behawioralne 

i geograficzne. Czy kupujący pochodzą z urządzeń mobilnych, Facebooka lub Pinteresta? Informacje te 

mogą pomóc menedżerom w podjęciu decyzji o najlepszych sposobach kierowania ruchem, tzw. 

Linkach „przychodzących” do witryny. Po wejściu do witryny pakiety analityczne mogą rejestrować 

zaangażowanie odwiedzających w zawartość witryny, mierzone pod względem przeglądanych stron i 

czasu trwania w witrynie. Te informacje mogą pozwolić menedżerom na zmianę projektu lub ich witryn 

albo zmianę treści, które widzą osoby przeglądające. Na przykład referencje wideo od użytkowników 

produktu mogą być znacznie bardziej angażujące niż recenzje ekspertów lub komentarze tekstowe 

użytkowników. W świecie marketingu społecznościowego, w którym opinie i zachowania 



konsumentów można zbierać i przekazywać ich znajomym, ważnym pośrednim krokiem w procesie 

konwersji konsumenta jest zachęcanie odwiedzających do interakcji z Twoimi treściami i dzielenia się 

swoimi doświadczeniami, opiniami, preferencjami i zachowaniami ze swoimi przyjaciółmi, a także 

innymi osobami odwiedzającymi witrynę. Pakiety analiz marketingowych mogą śledzić interakcje 

użytkowników i pomóc menedżerom zdecydować, jakie treści prowadzą do wyższego poziomu 

interakcji odwiedzających ze znajomymi i innymi odwiedzającymi. Aktywność zakupowa na stronie 

koszyka na zakupy jest głównym celem narzędzi analitycznych nie tylko dlatego, że jest to miejsce, w 

którym generowane są przychody, ale także dlatego, że klient często opuszcza całą witrynę, a firma 

traci potencjalną sprzedaż. Obecne porzucanie koszyków na zakupy w Stanach Zjednoczonych wynosi 

od 68% do 75%, przy niewielkich zmianach w ciągu ostatnich kilku lat i jest wyższe w innych krajach. 

Wydaje się, że jest to niezwykłe tempo, ale podobnie jak większość wskaźników omówionych w tym 

rozdziale, porzucenie jest złożonym zjawiskiem i często nie jest tym, czym się wydaje. Konsumenci 

używają koszyków jak listy zakupów i nie kończą transakcji od razu; używają go do porównywania cen 

i poznania kosztów wysyłki lub podatków; finalizują transakcje później na innym urządzeniu, takim jak 

telefon komórkowy. Inną miarą aktywności bliskiego zakupu jest współczynnik dodawania do koszyka. 

Oprogramowanie do analityki marketingowej może pomóc menedżerom zrozumieć znaczenie 

zachowania na stronie koszyka na zakupy w witrynie. Wreszcie, analizy marketingowe mogą pomóc 

menedżerom odkryć lojalność klientów i zachowania po zakupie. W coraz bardziej społecznościowym 

środowisku marketingowym menedżerowie marketingu muszą wiedzieć, w jaki sposób o ich 

produktach i usługach mówi się na innych stronach, na Facebooku lub w tweetach na Twitterze, często 

nazywanych „buzzami” lub analizą nastrojów. Czy komentarze są pozytywne czy negatywne? Jakie jest 

źródło negatywnych komentarzy? Możliwymi kandydatami są niska jakość, wysokie koszty, słaba 

obsługa gwarancyjna i problemy z wysyłką. Ostatecznym celem pakietów analiz marketingowych jest 

pomoc menedżerom biznesowym w optymalizacji zwrotu z inwestycji w ich wysiłki marketingowe, a 

to poprzez szczegółowe zrozumienie, jak zachowują się ich konsumenci. Analityka marketingowa 

pozwala również menedżerom mierzyć wpływ określonych kampanii marketingowych obejmujących, 

powiedzmy, rabaty, punkty lojalnościowe i oferty specjalne, a także kampanie regionalne lub 

demograficzne. Oprócz roli w usprawnianiu procesu podejmowania decyzji zarządczych i optymalizacji 

skuteczności budowania obecności w handlu elektronicznym, pakiety analiz marketingowych 

umożliwiają również obsługę marketingu w czasie zbliżonym do rzeczywistego, w ramach której 

menedżerowie mogą zmieniać zawartość witryny internetowej, odpowiadać na skargi klientów i 

komentarze oraz dostosowuj kampanie do popularnych tematów lub aktualności, a wszystko to w 

czasie zbliżonym do rzeczywistego (czas rzeczywisty może zająć kilka minut lub maksymalnie 24 

godziny). Chociaż na rynku jest bardzo wiele firm zajmujących się analizą marketingową i pakietów 

oprogramowania, liderami są Google Analytics, Adobe Analytics, IBM Digital Analytics i Webtrends. 

Oprogramowanie do analizy marketingowej jest często częścią kompleksowego pakietu 

sprzedawanego korporacjom, od sprzętu po narzędzia do projektowania stron internetowych, usługi 

w chmurze i wiedzę z zakresu zarządzania. 

Reklama zautomatyzowana: marketing w czasie rzeczywistym 

Świętym Graalem reklamy i marketingu jest dostarczenie właściwego przekazu właściwej osobie we 

właściwym czasie. Gdyby było to możliwe, nikt nie otrzymywałby reklam, których nie chciałby oglądać, 

a wtedy żadne pieniądze na reklamę nie zostałyby zmarnowane, co zmniejszyłoby koszty dla 

użytkowników końcowych i zwiększyło efektywność każdego dolara reklamowego. W świecie 

fizycznym możliwe jest tylko bardzo przybliżone przybliżenie tego ideału. Reklamodawcy kupują spoty 

telewizyjne i radiowe, reklamy prasowe i billboardy na podstawie szerokiej grupy demograficznej i 

prawdopodobnych zainteresowań potencjalni klienci. Internet obiecał to zmienić, gromadząc dane 

osobowe konsumentów i kierując reklamy tylko do wybranej grupy osób na podstawie ich cech 



osobistych, zainteresowań i ostatnich zachowań użytkowników. Dane osobowe konsumentów zostały 

zebrane za pomocą plików cookie umieszczonych w przeglądarce użytkownika, które śledziły jego 

zachowanie i zakupy w Internecie i można je było również dopasować do informacji offline. Od samego 

początku handel elektroniczny był kompromisem między prywatnością a wydajnością: daj nam więcej 

informacji o sobie, a pokażemy Ci tylko reklamy i produkty, które chcesz zobaczyć i na które 

prawdopodobnie zareagujesz. E-commerce miał zakończyć masową reklamę, która rozpoczęła się w 

dziewiętnastowiecznych gazetach, dwudziestowiecznym radiu i eksplodowała wraz z rozwojem 

telewizji. Jednak w przeciwieństwie do tego optymistycznego scenariusza większość reklam 

graficznych wyświetlanych odwiedzającym witrynę nie ma związku z ich zainteresowaniami, a czasami 

jest to zabawne. Z tego powodu współczynnik klikalności reklam banerowych jest zaskakująco niski, 

znacznie poniżej 1%, a cena ogólnych reklam graficznych wynosi tylko 1,26 USD za tysiąc ze względu 

na ich niski wskaźnik odpowiedzi. Sprawdź to: odwiedź Yahoo (największego reklamodawcę 

graficznego na świecie) na komputerze stacjonarnym lub laptopie, spójrz na widoczne reklamy 

pokazane po prawej stronie i zadaj sobie pytanie, czy naprawdę interesuje Cię treść reklamy w tym 

momencie. Są niewielkie szanse, że jesteś w tej chwili zainteresowany, nawet jeśli reklama jest w 

pewnym stopniu odpowiednia dla Twoich danych demograficznych. Często jest to reklama czegoś, 

czego ostatnio szukałeś w Google, a nawet kupiłeś już w Amazon. Te reklamy będą Cię śledzić przez 

wiele dni. Badacze odkryli, że tylko 20% internautów uważa, że wyświetlanie reklam na stronach 

internetowych jest zgodne z ich zainteresowaniami. Zautomatyzowane reklamy obiecują usprawnić 

kierowanie reklam, zmniejszyć koszty dla reklamodawców i sprawić, że Internet będzie mniej irytujący 

dla konsumentów, wyświetlając im reklamy, które naprawdę ich interesują. Cyfrowe reklamy graficzne 

rozwinęły się przez trzy epoki. Na początku XXI wieku firma posiadająca witrynę internetową 

zainteresowaną przychodami z reklam („wydawca”) sprzedawała miejsce w swojej witrynie innym 

firmom (reklamodawcom), zwykle za pośrednictwem agencji reklamowej. Były to głównie transakcje 

ręczne. Do 2005 roku pojawiły się sieci reklamowe. Sieci te skupiły tysiące miejsc reklamowych 

wydawców w jednej sieci, w której reklamodawcy mogli kupować przestrzeń reklamową w tysiącach 

witryn w ramach jednego zakupu, a wydawcy mogli efektywniej sprzedawać setkom reklamodawców. 

Do 2011 roku pojawiły się jeszcze większe giełdy reklamowe, które zapewniły reklamodawcom dostęp 

do jeszcze większej puli przestrzeni reklamowej wydawców. Rezultatem jest dziś niezwykle złożony 

ekosystem graczy i wyrafinowane technologie (zwane stosem technologii). Przy tak dużej dostępnej 

ofercie i tak wielu kupujących opracowano zautomatyzowane metody przydzielania przestrzeni 

reklamowej kupującym. Metody te nazywane są łącznie reklamami automatycznymi. Reklama 

zautomatyzowana to zautomatyzowana metoda, której wydawcy używają do sprzedaży swoich 

zasobów (pustych miejsc na swoich stronach internetowych) reklamodawcom, którzy chcą kupić 

przestrzeń reklamową dla swoich klientów (właścicieli marek i produktów, którzy chcą promować 

swoje produkty i usługi). Istnieją dwa rodzaje zautomatyzowanych reklam: aukcyjne określanie stawek 

w czasie rzeczywistym (RTB) i zautomatyzowane bezpośrednie, w których reklamodawcy kontaktują 

się bezpośrednio z wydawcami, którzy opracowali własne platformy po stronie podaży. 

Zautomatyzowane platformy reklamowe używają repozytoriów dużych zbiorów danych, które 

zawierają dane osobowe setek milionów kupujących online i konsumentów; oprogramowanie 

analityczne do klasyfikowania i przeszukiwania bazy danych pod kątem kupujących o pożądanych 

cechach; oraz techniki uczenia maszynowego do testowania kombinacji cech konsumenckich, które 

optymalizują prawdopodobieństwo zakupu wynikającego z ekspozycji na reklamę. Cała ta technologia 

ma na celu obniżenie kosztów, zwiększenie szybkości i zwiększenie skuteczności reklam w środowisku, 

w którym istnieją setki milionów stron internetowych do wypełnienia reklamami i miliony 

konsumentów online, którzy chcą dokonać zakupu w dowolnym momencie. . Zautomatyzowana 

reklama umożliwia reklamodawcom potencjalne wyświetlanie właściwej reklamy we właściwym czasie 

właściwej osobie w ciągu kilku milisekund. W takim stopniu, w jakim jest to prawdą, reklamy graficzne 



stają się skuteczniejsze i być może mogłyby stać się równie skuteczne, jak reklamy oparte na 

wyszukiwaniu, gdzie jest o wiele bardziej oczywiste, czego osoba wyszukująca szuka lub czym się 

interesuje w momencie wyszukiwania. Oczekuje się, że w 2016 r. Reklamodawcy wydadzą ponad 25 

miliardów dolarów (prawie trzy czwarte wszystkich wydatków na reklamy graficzne, w tym na banery, 

filmy i multimedia) na reklamy zautomatyzowane. Oczekuje się, że kwota ta wzrośnie do ponad 80% 

do 2018 r. Zautomatyzowane reklamy są mniej więcej podzielone między RTB i automatyczną sprzedaż 

bezpośrednią. Sprzedaż bezpośrednia zapewnia reklamodawcom większą kontrolę nad wyświetlaniem 

reklam, lokalizacją na ekranie i częstotliwością niż RTB. Obecnie tylko jedna trzecia reklam graficznych 

online jest nadal wykonywana w niezautomatyzowanym, tradycyjnym środowisku, w którym 

marketerzy używają poczty e-mail, faksu, telefonu i wiadomości tekstowych. Tradycyjne metody są 

często używane w przypadku reklam o wysokiej wartości, na przykład górnego ekranu, reklam 

rozwijanych wyświetlanych w głównych gazetach, magazynach i witrynach portali, a także reklam 

natywnych wyświetlanych obok treści organicznych. Tak wygląda świat tradycyjnego zamówienia 

reklamowego: jeśli chcesz reklamować się w gazecie lub czasopiśmie, zadzwoń do działu reklam i 

wypełnij zamówienie reklamowe. W tym środowisku firmy, które chcą sprzedawać produkty i usługi 

online, zatrudniają agencje reklamowe do opracowania planu marketingowego. Agencje reklamowe 

uczą się od firm, z jakimi ludźmi chcieliby się skontaktować online. Agencje reklamowe płacą 

pośrednikom danych lub sieciom reklamowym, takim jak DoubleClick, za pomoc w określeniu, gdzie 

powinny być umieszczone reklamy online, biorąc pod uwagę charakter produktu i specyficzne cechy, 

których poszukują firmy producenckie. Załóżmy na przykład, że firma chce sprzedać nowy rower górski 

mężczyznom i kobietom w wieku od 24 do 35 lat, którzy żyją według kodów pocztowych, w przypadku 

których kolarstwo górskie jest popularnym zajęciem. Sieci reklamowe tradycyjnie kierowałyby agencję 

do bezpośredniego zakupu przestrzeni reklamowej w witrynach, które przyciągają odbiorców 

kolarstwa górskiego. To tradycyjne środowisko jest drogie, nieprecyzyjne i powolne, po części ze 

względu na liczbę osób zaangażowanych w decyzję o tym, gdzie umieścić reklamy. Ponadto używana 

technologia jest powolna, a proces uczenia się, która z kilku reklam jest optymalna, może zająć 

tygodnie lub miesiące. Reklamy mogłyby być kierowane do bardziej precyzyjnej grupy potencjalnych 

klientów. Chociaż reklamy kontekstowe w witrynach poświęconych produktom niszowym są bardzo 

skuteczne, istnieje wiele innych witryn odwiedzanych przez motocyklistów, które mogą być równie 

skuteczne i kosztować znacznie mniej. Proces przebiega zupełnie inaczej w środowisku 

programistycznym. Agencje reklamowe mają dostęp do dowolnej z kilku zautomatyzowanych platform 

reklamowych oferowanych przez Google, Yahoo, AOL, Facebook i wiele mniejszych firm. 

Współpracując ze swoimi klientami, agencja reklamowa precyzyjniej definiuje docelową grupę 

odbiorców, uwzględniając mężczyzn i kobiety w wieku 24–35 lat, którzy żyją według kodów 

pocztowych, gdzie kolarstwo górskie jest popularną czynnością, wspomniały o rowerach w portalach 

społecznościowych, mail, w którym mowa o kolarstwie górskim, zarabiaj ponad 70 000 USD rocznie i 

obecnie nie posiadasz roweru górskiego. Agencja reklamowa podaje wyrażoną w dolarach cenę za 

tysiąc wyświetleń na 200 000 wyświetleń osobom, które spełniają większość poszukiwanych cech. 

Platforma zwraca wycenę za dostęp do tej populacji 200 000 osób, które spełniają wymagane cechy. 

Wycena jest oparta na tym, ile inni reklamodawcy są skłonni zapłacić za tę grupę demograficzną i cechy. 

Wycena została przyjęta lub odrzucona. Jeśli zostanie zaakceptowana, reklamy będą wyświetlane 

użytkownikom poruszającym się po Internecie w czasie rzeczywistym. Gdy ludzie przechodzą do 

różnych odwiedzanych witryn internetowych, zautomatyzowany program ocenia, czy spełniają one 

pożądane właściwości i wyświetla reklamę roweru górskiego w ciągu milisekund tej osobie. 

Zautomatyzowane platformy również śledzą odpowiedzi na reklamy w czasie rzeczywistym i mogą 

zmieniać się na różne reklamy i testować skuteczność na podstawie doświadczenia platformy. Gdy 

system nauczy się z doświadczenia, skoncentruje się na wyświetlaniu najskuteczniejszych reklam w 

najbardziej produktywnych witrynach. Zautomatyzowane reklamy bezpośrednie (lub płatne) 



korzystają z tej samej platformy, ale wydawcy sprzedają agencjom reklamowym bloki zasobów 

reklamowych, a nie pojedyncze wyświetlenia. To stabilizuje ich dochody i zapewnia im bliższy kontakt 

z reklamodawcami, którzy mogą również sprawować większy nadzór nad wydawcami. Branża 

motoryzacyjna jest dużym użytkownikiem zautomatyzowanych reklam. Marki samochodów są bardzo 

skoncentrowane na określonych grupach demograficznych, poziomach dochodów i aspiracjach. 

Kampania zautomatyzowana rozpoczyna się od wybrania przez reklamodawcę celu demograficznego, 

ustalenia całkowitego budżetu kampanii, a następnie wybrania platformy RTB i konkurowania o 

dostarczenie reklamy do tej grupy odbiorców z innymi reklamodawcami, którymi mogą być inne firmy 

motoryzacyjne, sprzedawcy lub dostawcy usług telekomunikacyjnych. Reklamy są nagradzane i 

wyświetlane automatycznie w transakcjach szybkich w milisekundach. Pomimo wyraźnych zalet, 

istnieje również kilka zagrożeń dla wszystkich stron. Zautomatyzowani reklamodawcy tracą kontrolę 

nad tym, gdzie ich reklamy będą wyświetlane w sieci. To zagrożenie dla marki, jeśli jej produkty są 

wyświetlane w nieodpowiednich witrynach. Reklamodawcy tracą część odpowiedzialności za swoje 

wydatki, ponieważ nie mogą zweryfikować, czy ich reklamy są rzeczywiście wyświetlane, i muszą 

uwierzyć platformie reklamowej na słowo, że rzeczywiście reklamy są pokazywane prawdziwym 

ludziom. To kwestia przejrzystości. Strony widmo i oszustwa reklamowe również komplikują ten obraz. 

W sieci istnieją tysiące witryn-widm, które nie robią nic, ale przyciągają kliknięcia przy użyciu różnych 

podstępów. Sieci reklamowe rejestrują ten ruch i mają niewielkie możliwości określenia, czy jest on 

legalny, i mogą wyświetlać reklamy w tych witrynach, co będzie generować fałszywe kliknięcia 

opłacane przez sieć reklamową i firmę reklamową. Biorąc pod uwagę ryzyko, wielu największych 

reklamodawców początkowo nie korzystało z reklam zautomatyzowanych, ale sytuacja szybko się 

zmienia. Po raz pierwszy został użyty przez wydawców do sprzedaży zasoby reklamowe, które 

pozostały po dużych kampaniach reklamowych zakupionych płatnych miejsc na stronach 

internetowych. Platformy automatyczne były niedrogimi miejscami do sprzedaży nadwyżek zasobów 

reklamowych. Jednak zaczyna się to zmieniać, gdy reklamodawcy zdobywają zaufanie, a same 

platformy poprawiają swoje możliwości w zakresie unikania nieodpowiednich witryn internetowych, 

usuwania witryn-widm i uczenia się, jak wykrywać fałszywe kliknięcia. Ponadto wiele firm weszło na 

rynek z narzędziami, które rozwiązują te problemy. Na przykład w 2014 r. Firma Procter & Gamble 

ogłosiła, że w przyszłości planuje kupować 70–75% swoich mediów cyfrowych w USA przy użyciu metod 

programowych. P&G jest największym reklamodawcą w kraju, wydając około 4,3 miliarda dolarów na 

reklamę w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku. W przeszłości P&G kupował najlepsze zasoby 

reklamowe online w 100 najpopularniejszych witrynach comScore za pośrednictwem kilku różnych 

agencji reklamowych i śledził wyniki za pomocą swojego wewnętrznego personelu. Według Marca 

Pritcharda, dyrektora ds. Marketingu w P&G, zautomatyzowane reklamy pozwoliły firmie P&G na 

dokładniejsze kierowanie reklam po korzystnej cenie, przynosząc podobno od trzech do pięciu razy 

większy zwrot z inwestycji niż przy użyciu tradycyjnych metod. Inne firmy podążają za tym przykładem. 

Firma Clorox, zajmująca się sprzątaniem, przeznaczyła około 50% całego swojego budżetu cyfrowego 

na reklamę zautomatyzowaną w 2015 roku. Jednak niektórzy początkujący wydawcy internetowi, 

których celem jest demografia od tysiącleci, próbują przełamać ten trend. Wszystkie firmy Vox Media, 

Refinery29 i Mic odrzuciły reklamy zautomatyzowane i będą sprzedawać przestrzeń reklamową 

wyłącznie bezpośrednio reklamodawcom. Wydawcy ci sprzeciwiają się temu, że zautomatyzowane 

reklamy mogą pogorszyć funkcjonalność witryny internetowej, spowalniając szybkość ładowania stron 

internetowych w przeglądarkach, a jednocześnie zaśmiecając witrynę reklamami, które będą irytować 

odwiedzających. Czas pokaże, czy inni wydawcy internetowi pójdą za tym tropem. 

KLUCZOWE IDEE 

• Zrozumienie kluczowych cech odbiorców internetowych, podstawowych pojęć dotyczących 

zachowań konsumentów i zakupów oraz tego, jak konsumenci zachowują się w Internecie. 



• Kluczowe cechy odbiorców internetowych obejmują liczbę użytkowników online, intensywność i 

zakres użytkowania, dane demograficzne i aspekty, rodzaj połączenia internetowego oraz efekty 

społeczności. 

• Modele zachowań konsumenckich próbują przewidzieć lub wyjaśnić, co kupują, gdzie, kiedy, ile i 

dlaczego kupują. Czynniki wpływające na zachowania zakupowe obejmują czynniki kulturowe, 

społeczne i psychologiczne. 

• Proces podejmowania decyzji przez konsumenta składa się z pięciu etapów: świadomość potrzeby, 

poszukiwanie dodatkowych informacji, ocena alternatyw, faktyczna decyzja o zakupie i kontakt z firmą 

po zakupie. 

• Proces podejmowania decyzji przez konsumenta w Internecie jest zasadniczo taki sam, z 

dodatkowymi dwoma nowymi czynnikami: możliwościami witryny internetowej i platformy mobilnej 

oraz zachowaniem konsumentów w zakresie kliknięć. 

• Zidentyfikuj i opisz podstawowe strategie i narzędzia marketingu i reklamy w handlu elektronicznym. 

• Strona internetowa jest głównym narzędziem do nawiązywania początkowych relacji z klientem. 

• Marketing w wyszukiwarkach i reklama pozwala firmom płacić wyszukiwarkom za umieszczenie ich 

w indeksie wyszukiwarek (wcześniej bezpłatne i oparte na „obiektywnych” kryteriach), otrzymując 

gwarancję, że ich firma pojawi się w wynikach odpowiednich wyszukiwań. 

• Reklamy graficzne to komunikaty promocyjne, na które użytkownicy mogą odpowiedzieć, klikając 

baner i łącze do opisu produktu lub oferty. Reklamy graficzne obejmują banery reklamowe, reklamy 

multimedialne, reklamy wideo i sponsoring. 

• Marketing e-mailowy wysyła e-maile bezpośrednio do zainteresowanych użytkowników i okazał się 

jedną z najskuteczniejszych form komunikacji marketingowej. 

• Marketing generowania potencjalnych klientów wykorzystuje wiele możliwości e-commerce do 

generowania potencjalnych klientów dla firm, z którymi można się później skontaktować i przekształcić 

w klientów. 

• Marketing afiliacyjny polega na tym, że firma umieszcza swoje logo lub baner reklamowy w witrynie 

internetowej innej firmy, z której użytkownicy tej witryny mogą przejść do witryny podmiotu 

stowarzyszonego. 

• Marketing wirusowy to forma marketingu społecznościowego polegająca na nakłanianiu klientów do 

przekazywania wiadomości marketingowych firmy znajomym, rodzinie i współpracownikom. 

• Marketing i reklama społecznościowa obejmują wykorzystanie wykresu społecznościowego do 

przekazywania obrazów marki i bezpośredniego promowania sprzedaży produktów i usług. 

• Marketing i reklama mobilna i lokalna obejmuje wykorzystanie reklam graficznych, reklam w 

wyszukiwarkach, reklam wideo i wiadomości mobilnych na urządzeniach mobilnych, takich jak 

smartfony i tablety, często z wykorzystaniem położenia geograficznego użytkownika. 

• Marketing wielokanałowy (łączenie działań marketingowych offline i online) jest zazwyczaj 

najbardziej skuteczny. Chociaż wiele przedsięwzięć e-commerce chce w dużym stopniu polegać na 

komunikacji online, kampanie komunikacji marketingowej, które odniosły największy sukces w 

zwiększaniu ruchu, obejmowały zarówno taktykę online, jak i offline. 



• Techniki utrzymania klientów w celu wzmocnienia relacji z klientami obejmują personalizację, 

marketing indywidualny i reklamy oparte na zainteresowaniach, dostosowywanie i koprodukcję klienta 

oraz obsługę klienta (np. CRM, często zadawane pytania, czat na żywo, inteligentni agenci i 

automatyczna odpowiedź) systemy). 

• Strategie cenowe online obejmują oferowanie produktów i usług za darmo, wersjonowanie, sprzedaż 

pakietową i dynamiczną wycenę. 

• Zidentyfikuj i opisz główne technologie wspierające marketing online. 

• Dzienniki transakcji internetowych - rekordy dokumentujące aktywność użytkowników w serwisie 

WWW. W połączeniu z danymi z formularzy rejestracyjnych i bazy danych koszyka, stanowią one 

skarbnicę informacji marketingowych zarówno dla poszczególnych witryn, jak i całej branży online. 

• Pliki śledzące - różne pliki, takie jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, pliki cookie Flash i 

aplikacje, które śledzą użytkowników i śledzą ich zachowanie podczas odwiedzania witryn 

internetowych. 

• Bazy danych, hurtownie danych, eksploracja danych i technologie profilowania, które pozwalają 

marketerom dokładnie określić, kim jest klient online i czego chce, a następnie przedstawić klientowi 

dokładnie to, czego chce, kiedy tego chce, za odpowiednią cenę . 

• Systemy CRM - repozytorium informacji o klientach, które rejestruje wszystkie kontakty klienta z 

firmą i generuje profil klienta dostępny dla każdego w firmie, który ma potrzebę „poznać klienta”. 

* Poznaj koszty i korzyści związane z komunikacją marketingową online. 

• Kluczowe terminy, które należy znać, aby zrozumieć oceny skuteczności komunikacji marketingowej 

online oraz jej kosztów i korzyści, obejmują: 

• Wyświetlenia - liczba wyświetleń reklamy. 

• Współczynnik klikalności - liczba kliknięć reklamy. 

• Współczynnik oglądalności - 30-dniowy współczynnik odpowiedzi na reklamę. 

• Trafienia - liczba żądań http odebranych przez serwer firmy. 

• Wyświetlenia strony - liczba stron wyświetlonych przez odwiedzających. 

• Lepkość (czas trwania) - średni czas, przez jaki odwiedzający pozostają w witrynie. 

• Unikalni użytkownicy - liczba odrębnych, niepowtarzalnych użytkowników witryny. 

• Lojalność - procent kupujących, którzy wracają w ciągu roku. 

• Zasięg - procent wszystkich konsumentów na rynku, którzy odwiedzą witrynę. 

• Czas od poprzedniej wizyty - średnia liczba dni, które upłynęły między wizytami. 

• Współczynnik pozyskania - odsetek odwiedzających, którzy wykazują zainteresowanie produktem 

witryny rejestrując się lub odwiedzając strony produktów. 

• Współczynnik konwersji - procent odwiedzających, którzy coś kupili. 

• Współczynnik przeglądania do zakupu - stosunek zakupionych pozycji do wyświetleń produktów. 

• Stosunek wyświetleń do koszyka - stosunek kliknięć „Dodaj do koszyka” do wyświetleń produktów. 



• Współczynnik konwersji koszyka - stosunek rzeczywistych zamówień do kliknięć „Dodaj do koszyka”. 

• Współczynnik konwersji do kasy - stosunek rzeczywistych zamówień do rozpoczętych transakcji. 

• Współczynnik porzuceń - odsetek kupujących, którzy rozpoczynają wypełnianie formularza koszyka, 

ale nie wypełniają go. 

• Wskaźnik utrzymania - procent obecnych klientów, którzy nadal kupują regularnie. 

• Wskaźnik rezygnacji - procent klientów, którzy dokonali jednorazowego zakupu, ale nie wrócili w 

ciągu roku. 

• Współczynnik otwarć - procent klientów, którzy otworzyli wiadomość i otrzymali wiadomość. 

• Wskaźnik dostarczenia - procent odbiorców wiadomości e-mail, którzy otrzymali wiadomość e-mail. 

• Współczynnik klikalności (e-mail) - procent odbiorców wiadomości e-mail, którzy kliknęli na ofertę. 

• Współczynnik odrzuceń - procent wiadomości e-mail, których nie udało się dostarczyć. 

• Badania wykazały, że niskie współczynniki klikalności nie wskazują na brak komercyjnego wpływu 

reklamy online, a komunikacja reklamowa ma miejsce nawet wtedy, gdy użytkownicy nie reagują 

bezpośrednio na kliknięcie. Wykazano, że reklama internetowa w różnych formach zwiększa 

świadomość marki i przypomina o niej, tworzy pozytywne postrzeganie marki i zwiększa zamiar zakupu. 

• Skuteczności nie można rozpatrywać bez analizy kosztów. Typowe modele cenowe w komunikacji 

marketingowej online obejmują barter, koszt tysiąca (CPM), koszt kliknięcia (CPC), koszt działania 

(CPA), modele hybrydowe i sponsoring. 

• Komunikacja marketingowa online jest zazwyczaj mniej kosztowna niż tradycyjny marketing w 

środkach masowego przekazu. Ponadto sprzedaż online może być generalnie bezpośrednio 

skorelowana z działaniami marketingowymi online, w przeciwieństwie do tradycyjnych taktyk 

komunikacji marketingowej. 



Marketing społecznościowy, mobilny i lokalny 

WPROWADZENIE DO MARKETINGU SPOŁECZNEGO, MOBILNEGO I LOKALNEGO 

Marketing społecznościowy, mobilny i lokalny zmienił krajobraz marketingu internetowego. Przed 

2007 rokiem Facebook był raczkującą firmą przeznaczoną wyłącznie dla studentów. Apple nie 

zapowiedział jeszcze iPhone'a. Marketing online polegał głównie na stworzeniu korporacyjnej witryny 

internetowej, zakupie reklam graficznych w Yahoo, zakupie AdWords w Google i wysłaniu poczty 

elektronicznej. Tłem roboczym marketingu online była reklama displayowa, która przekazywała 

komunikaty marki milionom użytkowników, od których nie oczekiwano natychmiastowej odpowiedzi, 

zadawania pytań lub dokonywania obserwacji. Podstawową miarą sukcesu było to, ile „gałek ocznych” 

(unikalnych użytkowników) wygenerowała witryna i ile „wyświetleń” wygenerowała kampania 

marketingowa. Wyświetlenie to jedna reklama pokazana jednej osobie. Obie te miary były efektami 

przeniesienia ze świata telewizji, który mierzy marketing pod względem wielkości widowni i wyświetleń 

reklam. 

OD OCZU DO ROZMÓW 

Po 2007 r. wszystko zaczęło się zmieniać, wraz z gwałtownym rozwojem Facebooka i innych portali 

społecznościowych, gwałtownym rozwojem smartfonów, począwszy od Apple iPhone w 2007 r., Oraz 

rosnącemu zainteresowaniu lokalnym marketingiem. To, co różni się w nowym świecie marketingu 

społecznościowego, mobilnego i lokalnego, to powiązane pojęcia „rozmowy” i „zaangażowanie”. 

Dzisiejszy marketing opiera się na tym, że firmy promują się jako partnerzy w wielu rozmowach online 

ze swoimi klientami, potencjalnymi klientami, a nawet krytykami. O Twojej marce mówi się w 

internecie i mediach społecznościowych (na tym polega rozmowa). Obecnie marketing firmy i marek 

wymaga zlokalizowania, zidentyfikowania i uczestniczenia w tych rozmowach. Marketing 

społecznościowy oznacza wszystko, co społeczne: słuchanie, dyskutowanie, interakcję, empatię i 

angażowanie. Zamiast bombardować odbiorców bardziej wyszukanymi, głośniejszymi reklamami, 

porozmawiaj z nimi i zaangażuj ich w swoją markę. Nacisk w marketingu online przesunął się z 

koncentracji na gałkach ocznych na skupienie się na uczestnictwie w rozmowach zorientowanych na 

klienta. W tym sensie marketing społecznościowy i reklama nie są po prostu „nowym kanałem 

reklamowym”, ale zbiorem narzędzi opartych na technologii do komunikowania się z kupującymi. W 

przeszłości firmy mogły ściśle kontrolować przekaz swojej marki i kierować konsumentów w dół ścieżki 

wskazówek, które kończyły się zakupem. Nie dotyczy to marketingu społecznościowego. Decyzje 

zakupowe konsumentów w coraz większym stopniu zależą od rozmów, wyborów, gustów i opinii w 

sieci społecznościowej konsumenta. Marketing społeczny polega na uczestniczeniu i kształtowaniu 

tego procesu społecznego przez firmy. 

OD KOMPUTERA DO SMARTFONA I TABLETU 

W 2015 r. Po raz pierwszy wydatki na marketing mobilny przekroczyły wydatki na komputery 

stacjonarne / laptopy. W 2013 r. Marketerzy wydali 75% swoich wydatków na reklamy internetowe na 

komputery stacjonarne i tylko 25% na urządzenia mobilne. Oczekuje się, że do 2019 roku ten odsetek 

całkowicie się zmieni, przy czym 75% wydatków na reklamę będzie przeznaczone na urządzenia 

mobilne, a tylko 25% na komputery stacjonarne / laptopy. Marketingowe dolary śledzą klientów i 

kupujących z komputera stacjonarnego na urządzenia mobilne. Obecnie marketing społecznościowy, 

mobilny i lokalny to najszybciej rozwijające się formy marketingu online. W 2016 roku wydatki na 

marketing mobilny będą prawie trzykrotnie wyższe niż wydatki na marketing społecznościowy. Szacuje 

się, że do 2018 roku wydatki na marketing mobilny będą wynosić prawie 70 miliardów dolarów rocznie, 

podczas gdy marketing społecznościowy - około 24 miliardy dolarów. Jednak liczba ta nie uwzględnia 

całkowitych wydatków na marketing społecznościowy ze względu na wysoki odsetek wizyt w sieciach 



społecznościowych, które pochodzą z urządzenia mobilnego. Na przykład Twitter podaje, że ponad 

80% ich miesięcznych aktywnych użytkowników uzyskuje dostęp do Twittera z urządzenia mobilnego; 

ponad 55% aktywnych użytkowników Facebooka to członkowie korzystający wyłącznie z urządzeń 

mobilnych. Znaczną część wydatków na marketing mobilny należy również zaliczyć do marketingu 

„społecznościowego”. Niemniej jednak liczba wskazuje na niezwykły wpływ urządzeń mobilnych na 

wydatki marketingowe. Lokalny marketing online był prawie o 25% większy niż mobilny w 2015 r., Ale 

oczekuje się, że do 2016 r. Urządzenia mobilne prześcigną lokalny marketing online. Podobnie jak w 

przypadku mediów społecznościowych i mobilnych, istnieje znaczne podobieństwo między 

marketingiem lokalnym i mobilnym i marketingiem społecznościowym, przy czym znaczna część 

marketingu lokalnego ma charakter społecznościowy, mobilny lub oba. 

SPOŁECZNY, MOBILNY, LOKALNY NEXUS 

Marketing społecznościowy, mobilny i lokalny marketing cyfrowy wzmacniają się i są połączone. Na 

przykład, gdy urządzenia mobilne stają się coraz bardziej wydajne, są bardziej przydatne do 

uzyskiwania dostępu do Facebooka i innych serwisów społecznościowych. W miarę rozpowszechniania 

się urządzeń mobilnych mogą być one wykorzystywane przez klientów do znajdowania lokalnych 

sprzedawców, a przez sprzedawców do powiadamiania klientów w ich okolicy o specjalnych ofertach. 

Z biegiem czasu będą się one bardziej nakładać, ponieważ trzy platformy będą ściślej powiązane. Ponad 

80% przychodów z reklam Facebooka jest generowanych przez odbiorców mobilnych. Urządzenia 

mobilne stanowią jeszcze większy udział w przychodach z reklam na Twitterze - 90%! Marketing lokalny 

i urządzenia mobilne są ze sobą ściśle powiązane: lokalni reklamodawcy najczęściej kierują reklamy na 

urządzenia mobilne. I znaczna część wydatków na reklamy mobilne pochodzi od lokalnych 

reklamodawców. Silne powiązania między marketingiem społecznościowym, mobilnym i lokalnym 

mają znaczący wpływ na zarządzanie własną kampanią marketingową w tym nowym środowisku. 

Przekaz jest taki, że projektując społeczną kampanię marketingową, należy również wziąć pod uwagę, 

że Twoi klienci będą uzyskiwać dostęp do kampanii za pomocą urządzeń mobilnych, a często będą 

również szukać lokalnych treści. Social-mobile-local musi być postrzegane w zintegrowanych ramach 

marketingowych. W kolejnych sekcjach przyjrzymy się dokładniej marketingowi społecznościowemu, 

mobilnemu i lokalnemu. Nacisk zostanie położony na opisanie podstawowych narzędzi 

marketingowych każdej platformy oraz sposobu wyobrażenia sobie i zarządzania kampanią 

marketingową na każdej platformie. 

MARKETING SPOŁECZNY 

Marketing społecznościowy znacznie różni się od tradycyjnego marketingu internetowego. Celem 

tradycyjnego marketingu online jest przedstawienie przekazu Twojej firmy jak największej liczbie 

odwiedzających i miejmy nadzieję, że zachęcą ich do odwiedzenia Twojej witryny w celu zakupu 

produktów i usług lub uzyskania dodatkowych informacji. Im więcej „wyświetleń” (wyświetleń reklam) 

uzyskasz i im więcej unikalnych użytkowników w Twojej witrynie, tym lepiej. Tradycyjny marketing 

internetowy nigdy nie oczekiwał, że słucha klientów, a tym bardziej prowadzi z nimi rozmowę, tak samo 

jak reklamodawcy telewizyjni nie oczekiwali, że usłyszą od widzów. W marketingu społecznościowym 

celem jest zachęcenie potencjalnych klientów do zostania fanami produktów i usług Twojej firmy oraz 

do nawiązania z nią kontaktu poprzez nawiązanie z nią rozmowy. Twoim dalszym celem jest zachęcenie 

fanów Twojej firmy do podzielenia się entuzjazmem ze znajomymi, a tym samym stworzenie 

społeczności fanów online. Ostatecznie chodzi o wzmocnienie marki i zwiększenie sprzedaży, a to 

poprzez zwiększenie „udziału w rozmowach online”. Istnieją powody, by sądzić, że marketing 

społeczny jest bardziej opłacalny niż marketing tradycyjny, chociaż nadal jest to badane. 



dark social: te formy udostępniania społecznościowego, które występują poza głównymi sieciami 

społecznościowymi, za pośrednictwem alternatywnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak poczta e-

mail, komunikatory, SMS-y i aplikacja do obsługi wiadomości mobilnych. 

SPOŁECZNE GRACZE MARKETINGU 

W Stanach Zjednoczonych i na całym świecie istnieją setki serwisów społecznościowych, ale 

najpopularniejsze (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat i Tumblr) stanowią 

ponad 90% wszystkich odwiedzin. Chociaż liczba unikalnych użytkowników miesięcznie jest dobrą 

miarą zasięgu rynkowego, nie jest pomocna w zrozumieniu zaangażowania - ilości i intensywności 

zaangażowania użytkowników w witrynę. Jedną z miar zaangażowania jest ilość czasu spędzanego 

przez użytkowników w witrynie. Jeśli chodzi o wskaźniki zaangażowania, Facebook ponownie 

dominuje, odpowiadając za 85% wszystkich miesięcznych minut odwiedzających, a w Stanach 

Zjednoczonych aż 230 miliardów minut miesięcznie. Przeciętny użytkownik Facebooka spędzał na 

Facebooku ponad 18 godzin miesięcznie. Tumblr zajmuje drugie miejsce, a następnie Pinterest i 

Twitter. Dla menedżera kampanii marketingu społecznościowego wyniki te sugerują, że pod względem 

zasięgu i zaangażowania miejscem rozpoczęcia kampanii społecznej jest Facebook. Jednak 

odwiedzający inne wiodące serwisy społecznościowe łącznie stanowią dodatkowe 15% przestrzeni 

rynku społecznościowego, a zatem społeczna kampania marketingowa również musi je w pewnym 

momencie uwzględnić. Pomaga użytkownikom sieci społecznościowych korzystać z wielu serwisów 

społecznościowych. Użytkownicy Facebooka to prawdopodobnie użytkownicy Twittera, Pinteresta, 

LinkedIn, Instagrama i Snapchata. Ponadto marketerzy muszą być świadomi tego, co stało się znane 

jako mroczna społeczność. Dark social odnosi się do tych form udostępniania społecznościowego, które 

występują poza głównymi sieciami społecznościowymi, poprzez alternatywne narzędzia 

komunikacyjne, takie jak rozmowy interpersonalne, spotkania grupowe i przyjaźnie, nie wspominając 

o e-mailach, wiadomościach błyskawicznych, SMS-ach i aplikacjach do przesyłania wiadomości 

mobilnych. Podczas gdy użytkownicy sieci społecznościowych online spędzają średnio ponad 30 godzin 

miesięcznie we wszystkich sieciach łącznie, łącznie jest 720 godzin w miesiącu. Dlatego około 4% całego 

życia społecznego w miesiącu dotyczy internetowych sieci społecznościowych, a 96% nie. 

pozyskiwanie fanów: przyciąganie ludzi do wiadomości marketingowych 

zaangażowanie: zachęcanie odwiedzających do interakcji z Twoimi treściami i marką 

wzmocnienie: zachęcanie odwiedzających do dzielenia się swoimi polubieniami i komentarzami ze 

znajomymi 

społeczność: stabilna grupa zaangażowanych i komunikujących się ze sobą fanów przez dłuższy czas na 

temat Twojej marki. 

SPOŁECZNY PROCES MARKETINGOWY 

Na pierwszy rzut oka myląca jest duża liczba różnych serwisów społecznościowych, z których każda 

oferuje unikalne wrażenia użytkownika, od usługi przesyłania wiadomości tekstowych na mikroblogach 

na Twitterze, po funkcje blogowania Tumblr i graficzne witryny społecznościowe, takie jak Pinterest i 

Instagram. Jednak do wszystkich można podejść za pomocą wspólnych ram. Proces marketingu 

społecznego składa się z pięciu kroków: pozyskiwanie fanów, zaangażowanie, wzmocnienie, 

społeczność i siła marki (sprzedaż). Każdy z tych etapów procesu można zmierzyć. Miary marketingu 

społecznościowego różnią się znacznie od tych stosowanych w tradycyjnym marketingu internetowym 

lub telewizyjnym. To właśnie sprawia, że marketing społeczny jest tak inny - cele i środki. Stanie się to 

bardziej widoczne, gdy opiszemy marketing w określonych serwisach społecznościowych. Kampanie 



marketingu społecznościowego rozpoczynają się od pozyskiwania fanów, co wiąże się z 

wykorzystaniem różnych środków, od reklam graficznych po kanał aktualności i wyskakujące okienka, 

aby przyciągnąć ludzi do Twojej strony na Facebooku, Twittera lub innej platformy, takiej jak strona 

internetowa. To sprawia, że Twoja marka jest „widoczna” w strumieniu wiadomości 

społecznościowych. Reklamy graficzne w serwisach społecznościowych mają wymiar społecznościowy 

(czasami nazywane są „reklamami graficznymi z funkcjami społecznościowymi” lub po prostu 

„reklamami społecznościowymi”). Reklamy społecznościowe zachęcają odwiedzających do interakcji i 

robienia czegoś o charakterze społecznościowym, na przykład udziału w konkursie, uzyskania kuponu 

lub uzyskania bezpłatnych usług przyciągania znajomych. Następnym krokiem jest wygenerowanie 

zaangażowania, które polega na użyciu różnych narzędzi, aby zachęcić użytkowników do interakcji z 

Twoimi treściami i marką znajdującymi się na Twoim Facebooku lub stronach internetowych. Możesz 

myśleć o tym jako o „rozpoczęciu rozmowy” wokół swojej marki. Chcesz, aby Twoi fani rozmawiali o 

Twoich treściach i produktach. Możesz generować zaangażowanie dzięki atrakcyjnym zdjęciom, 

interesującym treściom tekstowym i raportom blogerów, które dają użytkownikom wiele możliwości 

wyrażenia opinii. Możesz także podać linki do zdjęć swoich produktów na Pinterest lub komentarzy 

fanów w witrynach blogów, takich jak Tumblr. Gdy już zaangażujesz odwiedzających, możesz zacząć 

korzystać z funkcji serwisów społecznościowych, aby wzmocnić swoje wiadomości, zachęcając 

użytkowników do poinformowania ich znajomych, klikając przycisk Lubię to lub +1, lub wysyłając 

wiadomość do ich obserwujących na Twitterze. Wzmocnienie polega na wykorzystaniu nieodłącznej 

siły sieci społecznościowych. Na Facebooku przeciętny użytkownik ma 120 „znajomych”. Obejmuje to 

wszystkich ludzi, których kiedykolwiek zaprzyjaźnili, w tym ludzi, których tak naprawdę nie znają (i 

którzy tak naprawdę ich nie znają). Użytkownicy Facebooka mają zazwyczaj tylko trzech do czterech 

bliskich przyjaciół, z którymi mogą omawiać poufne sprawy, oraz większą grupę około 20 znajomych, z 

którymi mają dwustronną komunikację (wspólnych znajomych). Użyjmy 20 jako rozsądnej liczby 

wspólnych znajomych do celów marketingowych. Dla marketerów oznacza to, że jeśli uda im się 

przyciągnąć jednego fana i zachęcić go do podzielenia się swoją aprobatą ze znajomymi, przekaz może 

zostać wzmocniony dwudziestokrotnie: można wpłynąć na 20 znajomych jednego fana. A co najlepsze: 

przyjaciele fanów są wolni. Marketerzy płacą tylko za przyciągnięcie początkowego fana, a serwisy 

społecznościowe (obecnie) nie obciążają ich kosztami wzmocnienia, jakie może z tego wyniknąć. Gdy 

zgromadzisz wystarczającą liczbę zaangażowanych fanów, stworzysz podwaliny pod społeczność - 

mniej lub bardziej stabilną grupę fanów, którzy są zaangażowani i komunikują się ze sobą przez dłuższy 

czas (powiedzmy kilka miesięcy lub dłużej). Marketerzy mają wiele taktyk, aby pielęgnować te 

społeczności, w tym wewnętrzne informacje o nowych produktach, obniżki cen za lojalność i darmowe 

prezenty za przyciąganie nowych członków. Ostatecznym celem jest zwiększenie „udziału Twojej firmy 

w rozmowie online”. Proces kończy się wzmocnieniem marki i miejmy nadzieję dodatkową sprzedażą 

produktów i usług. Siłę marki można mierzyć na różne sposoby, zarówno online, jak i offline, co 

wykracza poza granice tego tekstu. Ostatecznie celem marketingu jest zwiększenie przychodów ze 

sprzedaży. Mierzenie wpływu kampanii marketingu społecznościowego na siłę marki i sprzedaż jest 

nadal badane przez marketerów, menedżerów serwisów społecznościowych i badaczy, ale ogólnie 

wyniki są pozytywne: kampanie marketingu społecznościowego napędzają sprzedaż. W 2015 roku 

większość najpopularniejszych serwisów społecznościowych, w tym Facebook, Twitter, Pinterest i 

Instagram, dodała lub była w trakcie dodawania funkcji handlu społecznościowego, takich jak przyciski 

Kup i inne funkcje zakupów, które jeszcze bardziej ułatwiają cele tych kampanii marketingu 

społecznościowego, aby działać zgodnie z nimi i dokonać zakupu. 

MARKETING NA FACEBOOKU 

Prawie każdy, kto czyta tę książkę, ma stronę na Facebooku. Istnieją zaawansowani użytkownicy, którzy 

spędzają w witrynie wiele godzin dziennie, niektórzy z tysiącami „znajomych”, a są też zwykli 



użytkownicy, którzy mają niewielką grupę około 20 znajomych i krewnych. Chociaż większość z nich 

ma podstawową wiedzę na temat Facebooka, przed omówieniem jego potencjału marketingowego 

warto zapoznać się z jego głównymi funkcjami. 

gęstość społeczna: odnosi się do liczby interakcji między członkami grupy i odzwierciedla „więź” grupy, 

nawet jeśli te połączenia są wymuszane na użytkownikach 

Podstawowe funkcje Facebooka 

Tabela  opisuje różne funkcje Facebooka, które są ważne z punktu widzenia korzystania z Facebooka 

jako platformy marketingowej. Przeglądając tabelę 7.1, jest jasne, że Facebook został stworzony, aby 

zachęcać ludzi do ujawniania jak największej liczby danych osobowych, w tym działań, zachowania, 

zdjęć, muzyki, filmów, zakupów i preferencji. Jednym z rezultatów jest to, że Facebook jest 

największym na świecie repozytorium głęboko osobistych informacji behawioralnych w Internecie. 

Facebook wie o swoich użytkownikach znacznie więcej niż Google o swoich użytkownikach. Po drugie, 

funkcje Facebooka zostały stworzone w celu maksymalizacji połączeń między ludźmi w postaci 

powiadomień, tagowania, przesyłania wiadomości, publikowania i udostępniania. W wielu 

przypadkach przepływ danych osobowych jest tak powszechny, że jest poza zrozumieniem 

użytkowników i zewnętrznych obserwatorów. Efektem tych dwóch czynników jest znaczne zwiększenie 

gęstości społecznej odbiorców na Facebooku. Gęstość społeczna odnosi się do liczby interakcji między 

członkami grupy i odzwierciedla „więzi” grupy, nawet jeśli te połączenia są wymuszane na 

użytkownikach. Na przykład, niektóre naturalne grupy ludzi nie są zbyt „społeczne”, a wśród członków 

przepływa niewiele wiadomości. Inne naturalne grupy są gadatliwe i rozmowne, a wśród członków 

przepływa wiele wiadomości. Zakres, intensywność i głębia repozytorium danych osobowych 

Facebooka oraz bogata sieć społecznościowa stwarzają niezwykłe możliwości marketingowe. 

CECHA: OPIS 

Profil: w ramach tworzenia konta tworzysz profil zawierający określone dane osobowe. Profil może 

również zawierać zdjęcia i inne media. Ustanawia podstawowe informacje, które zostaną 

udostępnione znajomym. 

Wyszukiwanie znajomych: pomaga znaleźć znajomych, którzy już używają Facebooka, a także 

znajomych, którzy tego nie robią, zazwyczaj poprzez przeszukiwanie listy kontaktów e-mail. Tworzy 

podstawową sieć społecznościową na podstawie wcześniejszych kontaktów. 

Oś czasu: historia Twoich działań na Facebooku, w tym zdjęcia, historia postów i komentarzy w Twoim 

kanale aktualności, a także wydarzenia z życia, które publikujesz i chcesz, aby inni widzieli jako część 

Twojego profilu. Dodatki, które wprowadzisz na swojej osi czasu, mogą pojawić się w kanale 

aktualności Twoich znajomych. Tworzy dodatkowe linki ze znajomymi. 

Oznaczanie: możliwość oznaczania zdjęć, aktualizacji statusu, zameldowań lub komentarzy nazwiskami 

znajomych. Oznaczanie linków do osi czasu i aktualności tej osoby. Twoi znajomi są powiadamiani, że 

zostali oznaczeni, a Ty jesteś połączony z ich osią czasu. Znajomi Twoich znajomych również mogą 

zostać powiadomieni. Za każdym razem, gdy Facebook wykryje osobę na nowym zdjęciu, powiadomi 

wszystkich, którzy oznaczyli zdjęcie, że ten znajomy pojawia się na nowym zdjęciu, do którego możesz 

utworzyć link. Narzędzie do tagowania służy do tworzenia dodatkowych połączeń między 

użytkownikami. 

Kanał aktualności: Kanał aktualności to stale aktualizowana lista artykułów od znajomych i stron, które 

polubiłeś na Facebooku. Reklamy wyświetlane w aktualnościach są głównym źródłem przychodów z 

reklam na Facebooku. Artykuły z aktualności obejmują aktualizacje statusu, zdjęcia, filmy, linki, 



aktywność w aplikacjach i polubienia. Zapewnia ciągły strumień wiadomości od znajomych i 

reklamodawców. 

Trendy: wersja najpopularniejszych tematów na Facebooku; pojawia się u góry prawej kolumny obok 

kanału aktualności. 

Aktualizacja statusu: sposób na publikowanie komentarzy, obserwacji i lokalizacji wszystkim 

znajomym. 

Przyciski reakcji: W lutym 2016 r. Facebook przeprojektował funkcjonalność przycisku Lubię to, aby 

dodać pięć dodatkowych przycisków i przemianował go na Reakcje. Oprócz znanego przycisku Lubię 

to, użytkownicy mogą teraz rejestrować dodatkowe reakcje, takie jak Miłość, śmiech (Haha), 

niespodzianka (Wow), smutek i złość. 

Messenger: aplikacja do obsługi wiadomości błyskawicznych na Facebooku, z której każdego miesiąca 

korzysta ponad miliard ludzi. W kwietniu 2016 r. Facebook zaczął zezwalać firmom na wdrażanie 

chatbotów na Messengerze w celu zapewnienia automatycznej obsługi klienta i innych usług handlu 

elektronicznego, a także rozpoczął próbną wersję sponsorowanych wiadomości, które pozwoliłyby 

firmom wysyłać wiadomości do klientów, którzy wcześniej z nimi współpracowali. 

Aplikacje innych firm: Aplikacje innych firm dodają funkcje do Facebooka. Aplikacje obejmują całą 

gamę gier, od gier (Candy Crush Saga; FarmVille) po zdjęcia (Instagram, obecnie część Facebooka), 

muzykę (Spotify) i publikacje (Washington Post Social Reader). Twoje dane osobowe i informacje o 

Twoich znajomych są udostępniane aplikacjom, które instalujesz. Większość aplikacji jest bezpłatna, a 

większość opiera się na dochodach z reklam. 

Open Graph: funkcja używana przez twórców aplikacji do integracji ich aplikacji ze stronami Facebooka 

użytkowników, którzy zarejestrują się w aplikacji, iw tym sensie otwiera wykres społecznościowy 

Facebooka dla programisty, który może następnie korzystać ze wszystkich funkcji Facebooka w 

aplikacji. Na przykład ta funkcja umożliwia wysyłanie wyników Twoich gier do kanałów aktualności 

znajomego. Wspiera rozwój aplikacji społecznościowych i zwiększa liczbę linków między 

użytkownikami. 

Wyszukiwanie: W 2013 r. Facebook wprowadził Graph Search, wyszukiwarkę „społecznościową”, która 

przeszukiwała Twoją sieć społecznościową w poszukiwaniu odpowiedzi na zapytania. Była to 

wyszukiwarka „semantyczna”, ponieważ zawierała pojedynczą odpowiedź, a nie listę linków w oparciu 

o algorytm oszacowania intencji użytkownika. Była to również wyszukiwarka „hybrydowa”, która 

polegała na usłudze Bing w celu uzupełnienia wyników. W 2015 roku Facebook znacznie rozszerzył 

swoją funkcjonalność wyszukiwania. Teraz koncentruje się na słowach kluczowych i obejmuje 

publiczne posty, polubienia, zdjęcia i zainteresowania wszystkich osób, a także udostępnia je 

wszystkim użytkownikom Facebooka, znajomym lub nie. W czerwcu 2016 r. Facebook poinformował, 

że użytkownicy przeprowadzali 2 miliardy wyszukiwań dziennie z jego 2,5 biliona postów. 

Przyciski reakcji: dają użytkownikom szansę podzielenia się swoimi odczuciami na temat treści i innych 

obiektów, które oglądają. 

Narzędzia marketingowe Facebooka 

Facebook oferuje szereg możliwości marketingowych i reklamowych oraz narzędzi do budowania 

marki i rozwijania społeczności na swojej stronie. 

Przyciski reakcji 



 Przyciski Reakcje i Udostępnij na Facebooku i podobne przyciski w innych serwisach 

społecznościowych są prawdopodobnie najważniejszym elementem rozwoju marketingu 

społecznościowego. „Like” jest motorem marketingu społecznościowego. Przycisk „Lubię to” został 

wprowadzony przez Facebooka na jego własnej stronie internetowej w 2009 r. I wprowadzony jako 

wtyczka do innych witryn w 2010 r. W lutym 2016 r. Facebook dodał pięć dodatkowych przycisków 

(Miłość, śmiech (Haha), niespodzianka (Wow), smutek) i gniew) i przemianował przycisk Lubię to na 

Reakcje. W przeciwieństwie do tradycyjnych reklam internetowych, przyciski reakcji dają 

użytkownikom możliwość podzielenia się swoimi odczuciami na temat treści i innych obiektów, które 

przeglądają, oraz odwiedzanych witryn internetowych. Na przykład przycisk Lubię to informuje 

znajomych o wsparciu komentarzy, zdjęć, działań, marek, artykułów i produktów, a także do wykresu 

społecznościowego Facebooka i zewnętrznych marketerów. Przyciski reakcji są dostępne praktycznie 

we wszystkich treściach na Facebooku, w tym w aktualizacjach statusu, zdjęciach, komentarzach, 

markach, osiach czasu, aplikacjach, a nawet reklamach. Wszechobecny przycisk Lubię to pojawia się 

również w witrynach zewnętrznych, aplikacjach mobilnych i społecznościowych oraz reklamach. Te 

witryny wykorzystują wtyczkę społecznościową Lubię to, a jeśli coś Ci się podoba poza Facebookiem, 

pojawia się ona na Twojej osi czasu, gdzie znajomi mogą komentować aktywność. Przycisk „Lubię to” 

to jeden ze sposobów, dzięki którym Facebook wie, jakie inne witryny odwiedzasz. Według Facebooka 

przycisk „Lubię to” ma ponad 10 miliardów wyświetleń dziennie w milionach witryn internetowych, z 

czego 30% pochodzi z urządzeń mobilnych 

Strony marek 

Wczesne wysiłki Facebooka w zakresie marketingu marki koncentrowały się na tworzeniu stron marek 

jako środka umożliwiającego firmom nawiązywanie bezpośrednich relacji z obecnymi i potencjalnymi 

klientami. Prawie wszystkie firmy z listy Fortune 1000 i setki tysięcy mniejszych firm mają strony marki 

na Facebooku, podobne do witryn marek, na Facebooku jako dodatek do swojej głównej witryny. 

Celem strony marki jest rozwój fanów marki poprzez zapewnienie użytkownikom możliwości interakcji 

z marką poprzez komentarze, konkursy i oferty. Korzystając z wezwań do działania w mediach 

społecznościowych, takich jak „Polub nas na Facebooku” i „Udostępnij”, strony marki mogą uniknąć 

izolacji i łatwiej trafić do sieci społecznościowych użytkowników, gdzie znajomi mogą usłyszeć 

wiadomość. W 2015 roku Facebook zaczął oferować nową kartę Sklepy dla stron marek na Facebooku, 

która zawiera produkty i usługi, przenosząc ją dalej w sferę społecznościowego e-commerce. Strony 

marek społecznościowych dają fanom znacznie więcej okazji do polubienia i komentowania niż 

tradycyjne strony internetowe. Jednak witryny firmowe z czasem przyjęły wiele funkcji 

społecznościowych i obecnie są one często nie do odróżnienia. Strony marek na Facebooku zazwyczaj 

przyciągają więcej odwiedzających niż witryna marki. 

Marki mogą uzyskać ekspozycję na Facebooku w sposób organiczny lub za pośrednictwem płatnych 

reklam. Zasięg organiczny jest bezpłatny i ma miejsce, gdy fani zobaczą aktualizacje i posty marki w 

swoim kanale aktualności lub gdy inni, którzy nie są fanami, zobaczą te treści, ponieważ fan polubił, 

skomentował lub udostępnił post (zasięg wirusowy). Aby mieć pewność, że ich przekaz marketingowy 

jest pożądany, większość firm wybiera jeden z omówionych poniżej płatnych formatów reklamowych. 

Facebook umożliwia wybór spośród wielu różnych celów marketingowych, w tym promowanie postów 

/ reklam na stronie (zaangażowanie w posty na stronie); uzyskiwanie polubień dla swojej strony na 

Facebooku w celu zwiększenia liczby odbiorców i marki Twojej firmy (polubienia stron); nakłanianie 

ludzi do przechodzenia do Twojej witryny (kliknięcia do witryn internetowych); nakłanianie ludzi do 

podejmowania określonych działań w Twojej witrynie (konwersje w witrynie); zachęcanie ludzi do 

instalowania aplikacji (instalacje aplikacji); zachęcanie ludzi do korzystania z aplikacji (App 

Engagement); tworzenie ofert dla osób do zrealizowania (roszczenia ofertowe); i zachęcanie ludzi do 



oglądania wideo (Widoki wideo). Po wybraniu celu marketingowego następną decyzją jest to, do kogo 

chcesz skierować reklamę. Reklamy na Facebooku mogą być kierowane na podstawie lokalizacji, wieku, 

zainteresowań, płci, poziomu wykształcenia, statusu związku i poglądów politycznych, a także 

niestandardowych odbiorców zdefiniowanych przez marketera. Facebook może również stworzyć coś, 

co nazywa „podobną publicznością” na podstawie danych demograficznych udostępnionych 

niestandardowej grupie docelowej określonej przez marketera. Po określeniu celów marketingowych 

i odbiorców kolejną decyzją jest, gdzie umieścić reklamę. Facebook ma cztery podstawowe lokalizacje 

do wyboru: kanał aktualności, prawą kolumnę lub sekcję paska bocznego stron Facebooka oraz 

mobilny kanał aktualności. Reklamy można również umieszczać w aplikacjach 

Reklamy na stronie kanału aktualności 

Kanał informacyjny to najbardziej widoczne miejsce na reklamy. Kanał aktualności to centrum działań 

dla użytkowników Facebooka i miejsce, w którym użytkownicy Facebooka spędzają większość czasu, 

ponieważ tam pojawiają się posty ich znajomych. Reklamy w postaci postów na stronie pojawiają się 

w kanale aktualności użytkownika wraz ze wszystkimi innymi postami i aktualizacjami statusu, które 

zwykle pojawiają się od znajomych. Reklamy na stronie mają mały tag, który wskazuje, że są 

sponsorowane (tj. Są reklamami), ale poza tym wyglądają bardzo podobnie do postów od znajomych. 

Czasami reklamy mają kontekst społecznościowy („John Smith i Jane Doe jak Pottery Barn”) i można je 

polubić, udostępnić i skomentować, tak jak każdy inny post. Reklamy na stronie mogą zawierać tekst, 

zdjęcia, wideo i linki. Można ich używać do wielu celów marketingowych wymienionych powyżej, takich 

jak zwiększanie zaangażowania marki, uzyskiwanie polubień na stronie marki na Facebooku oraz 

zachęcanie do instalacji i zaangażowania aplikacji. W 2016 r. Facebook kontynuuje pilotażowe testy 

przycisku Kup, który pojawia się w reklamach postów na stronie kanału aktualności, który umożliwia 

kupowanie przedmiotów bez opuszczania Facebooka. Firmy płacą za promowanie lub wzmacnianie 

reklam w postaci postów na stronie w celu zwiększenia zasięgu. Stało się to coraz ważniejsze, ponieważ 

Facebook ograniczył organiczny zasięg, z którego wcześniej marki korzystały za darmo, próbując 

zwiększyć przychody z reklam 

Reklamy na pasku bocznym w prawej kolumnie 

Te reklamy graficzne znajdują się w prawej kolumnie lub na pasku bocznym na stronach Facebooka. 

Często są wykorzystywane do kierowania użytkowników do treści spoza Facebooka, takich jak strony 

docelowe witryn internetowych i oferty treści. Facebook ostatnio zmniejszył liczbę reklam 

wyświetlanych na pasku bocznym w prawej kolumnie z siedmiu do dwóch, zwiększył ich rozmiar i 

dostosował je do formatu reklam publikowanych na stronie kanału aktualności, starając się zwiększyć 

ich skuteczność. 

Facebook na żywo 

Facebook wprowadził Facebook Live, swoją bezpłatną usługę przesyłania strumieniowego wideo, w 

kwietniu 2016 r. Facebook Live może służyć do przesyłania strumieniowego treści na żywo, z którymi 

obserwujący mogą wchodzić w interakcje, komentując, polubiąc i udostępniając. Film można zapisać 

na stronie marki, a obserwatorzy mogą nadal z nią wchodzić. 

Reklamy wideo 

W marcu 2014 r. Facebook zaczął wyświetlać 15-sekundowe reklamy wideo odtwarzane 

automatycznie. W lipcu 2014 r. Przejął Live Rail, sieć reklamową, która obecnie działa jako serwer 

reklamowy dla reklam wideo na Facebooku. Od tego czasu reklamy wideo na Facebooku stają się coraz 

ważniejszą częścią strategii reklamowej Facebooka. Aby nadal zwiększać swoje przychody z reklam bez 



przeciążania i zniechęcania użytkowników przez zbyt dużą liczbę reklam, Facebook zamierza skupić się 

na reklamach wideo, które są płatne, a tym samym generują większe przychody. Jednym z wyzwań 

było to, że reklamy wideo odtwarzały się automatycznie w trybie cichym, co wymagało od 

reklamodawców dostosowania ich wideo do tego medium. Innym wyzwaniem była kwestia metryk. 

We wrześniu 2016 r. Facebook przyznał, że przez dwa lata przeceniał średni czas oglądania reklam 

wideo, prawdopodobnie o 60% -80%, ponieważ uwzględniał w danych tylko wyświetlenia wideo 

dłuższe niż trzy sekundy. 

Reklamy na telefon komórkowy 

Facebook wprowadził Facebook dla telefonów komórkowych w 2006 roku. Obecnie ma ponad 1 

miliard aktywnych użytkowników miesięcznie od czerwca 2016 roku. Użytkownicy mogą również 

uzyskiwać dostęp do Facebooka za pomocą przeglądarki mobilnej, chociaż jest to wolniejsze. W 2016 

r. Ponad 80% przychodów z reklam na Facebooku pochodzi z platformy reklam mobilnych i jest to 

najszybciej rosnący strumień przychodów. Ponieważ ekran smartfona jest znacznie mniejszy niż zwykłe 

ekrany komputerów, w prawej kolumnie nie ma miejsca na reklamy na pasku bocznym, więc wszystkie 

reklamy na telefon komórkowy muszą być wyświetlane w kanale aktualności użytkowników. Reklamy 

na telefon komórkowy mogą zawierać wiele formatów reklam opisanych powyżej, w tym reklamę 

wideo. Krytycy narzekają, że liczba reklam w mobilnym kanale aktualności rozprasza i denerwuje. 

Reklamy na telefon komórkowy często zajmują cały ekran. Zmniejsza się również kierowanie reklam 

na telefon komórkowy, co zwiększa prawdopodobieństwo, że użytkownicy zobaczą nietrafne reklamy. 

Jak dotąd, pomimo irytacji, użytkownicy mobilni Facebooka nadal rejestrują się i przeglądają. 

Facebook Messenger 

W kwietniu 2016 r. Facebook zaczął zezwalać firmom na wdrażanie chatbotów w Messengerze, 

aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych Facebooka, w celu zapewnienia zautomatyzowanej 

obsługi klienta i innych usług e-commerce, a także rozpoczął próbną wersję sponsorowanych 

wiadomości, które pozwoliłyby firmom wysyłać wiadomości do klientów, którzy mieli wcześniej z nimi 

współpracował. We wrześniu 2016 r. Facebook ogłosił wersję próbną przycisku Kup dla swojej aplikacji 

Messenger, która umożliwia klientom dokonywanie płatności za pośrednictwem Stripe lub Paypal 

firmom reklamującym się w Messengerze bez konieczności opuszczania Messengera. 

Facebook Exchange (FBX): system ustalania stawek w czasie rzeczywistym, który umożliwia 

reklamodawcom kierowanie reklam na podstawie danych osobowych dostarczonych przez Facebooka 

Facebook Exchange (FBX). 

Facebook Exchange (FBX) to system ustalania stawek w czasie rzeczywistym, który umożliwia 

reklamodawcom kierowanie reklam na podstawie danych osobowych dostarczonych przez Facebooka. 

FBX konkuruje z systemem reklam graficznych Google DoubleClick i innymi giełdami w czasie 

rzeczywistym. Osoby odwiedzające witryny internetowe osób trzecich są oznaczane za pomocą pliku 

cookie i po powrocie do Facebooka mogą wyświetlać reklamy związane z przeglądaniem stron 

internetowych. Poniżej podsumowano główne narzędzia używane przez marketerów do budowania 

swoich marek na Facebooku. 

NARZĘDZIE MARKETINGOWE: OPIS 

Przyciski reakcji: wzmocnienie. Funkcja, która umożliwia użytkownikom wyrażanie wsparcia (a od 

lutego 2016 r. Także innych reakcji) dla treści w serwisach społecznościowych swoim znajomym i 

znajomym. Jedyne narzędzie, którego marketerzy nie mogą kontrolować. Obecnie bezpłatnie. 



Strony marki: zaangażowanie i budowanie społeczności. Podobna do biznesowej strony internetowej, 

ale o wiele bardziej społecznościowa poprzez zachęcanie użytkownika do interakcji i odpowiedzi; 

trwające dyskusje w społeczności fanów. Strony marek są obecnie bezpłatne. Zakładka Sklepy na 

stronach marek umożliwia firmom prezentowanie produktów i usług na sprzedaż. 

Strona kanału informacyjnego: pozyskanie fanów postów reklamowych Płatne wiadomości dotyczące 

marki można wstawiać do kanału informacyjnego. Wymagana płatność. Przycisk Kup, który można 

osadzić na aktualnie testowanych reklamach na stronie kanału aktualności. 

Reklamy na pasku bocznym w prawej kolumnie: pozyskiwanie fanów. Wyświetlaj reklamy w prawej 

kolumnie (na pasku bocznym), podobnie jak w innych miejscach w sieci. Wymagana płatność. 

Facebook Live: pozyskiwanie i zaangażowanie fanów. Usługa przesyłania strumieniowego wideo w 

serwisie Facebook. Może być używany do przesyłania strumieniowego treści na żywo, z którymi 

obserwujący mogą wchodzić w interakcje, komentując, lubiąc i udostępniając. Wideo można zapisać 

na stronie marki, a obserwatorzy mogą nadal z nią wchodzić w interakcję. Wolny. 

Reklamy wideo: pozyskiwanie i zaangażowanie fanów. Reklamy wideo odtwarzają się automatycznie 

w trybie cichym zarówno w kanałach aktualności na komputery stacjonarne, jak i urządzenia mobilne. 

Wymagana płatność. 

Reklamy mobilne: pozyskiwanie fanów. Reklamy na stronie mobilnego kanału informacyjnego są 

dostarczane na smartfony i tablety. Wymagana płatność. 

Wiadomości sponsorowane: pozyskiwanie i zaangażowanie fanów. Wiadomości do klientów, którzy 

wcześniej kontaktowali się z nimi za pośrednictwem chatbota na Messengerze. Wymagana płatność. 

Facebook Exchange (FBX): giełda reklam Facebooka w czasie rzeczywistym, która sprzedaje i 

przekierowuje reklamy poprzez licytowanie online. Reklamodawcy umieszczają pliki cookie w 

przeglądarkach użytkowników, gdy odwiedzają oni witrynę, a kiedy wracają do Facebooka, 

wyświetlane są im reklamy po prawej stronie odwiedzanej witryny. Wymagana płatność. 

Rozpoczęcie kampanii marketingowej na Facebooku 

Przed rozpoczęciem kampanii marketingowej na Facebooku należy odpowiedzieć na kilka 

podstawowych pytań dotyczących strategii. Chociaż przypuszczalnie każdy produkt mógłby skorzystać 

na społecznej kampanii marketingowej, jak to jest prawdą w przypadku Twoich produktów? Kim jest 

twoja publiczność? Jak możesz do nich dotrzeć? W jaki sposób rzeczywiste sieci społecznościowe były 

wykorzystywane w przeszłości do wspierania sprzedaży w Twojej branży? Czy potrafisz być „liderem 

myśli”? Po zidentyfikowaniu odbiorców, jakie treści wzbudzą ich zainteresowanie i podekscytowanie? 

Skąd masz zamiar pobrać zawartość? Ile to będzie kosztować i jaki wpływ będzie to miało na Twoją 

markę i sprzedaż? W tym momencie nie potrzebujesz szczegółowego budżetu, ale powinieneś być w 

stanie opracować szacunki kosztów takiej kampanii, a także przewidywane przychody. Jeśli nie masz 

doświadczenia z marketingiem na Facebooku, zacznij od prostoty i poszerzaj swoją bazę fanów w 

oparciu o doświadczenie. Typowa kampania marketingowa dla Facebooka może obejmować 

następujące elementy: 

• Stwórz stronę na Facebooku dla swojej marki. Treść jest królem: masz ciekawe, oryginalne treści, 

które odwiedzający mogą być entuzjastycznie nastawieni. Zdobądź fanów. 

• Korzystaj z narzędzi do komentowania i przekazywania informacji zwrotnych, aby tworzyć 

komentarze fanów. Chcesz, aby odwiedzający angażowali się w Twoje treści. Możesz także zachęcić 

blogerów do tworzenia treści dla Twojej strony. 



• Rozwijaj społeczność użytkowników. Spróbuj zachęcić fanów do rozmowy i opracuj nowe (bezpłatne) 

treści na swoją stronę. 

• Zachęcaj do zaangażowania marki poprzez filmy i multimedia przedstawiające produkty używane 

przez prawdziwych klientów. 

• Wykorzystuj konkursy i konkursy, aby pogłębić zaangażowanie fanów. 

• Opracuj reklamy graficzne do użytku na Facebooku. 

• Twórz reklamy graficzne do wykorzystania w odpowiedzi na zapytania w mediach 

społecznościowych. 

• Dowolnie wyświetlaj przycisk „Lubię to”, aby fani mogli podzielić się wrażeniami z przyjaciółmi. 

Mierzenie wyników marketingowych na Facebooku 

Istnieje wiele sposobów mierzenia sukcesu kampanii marketingowej na Facebooku, niektóre są bardzo 

wyrafinowane. To bardzo nowa dziedzina, która zmienia się codziennie. Sprawę komplikuje fakt, że 

źródła branżowe czasami używają różnych nazw w odniesieniu do tej samej rzeczy! W takich 

przypadkach staramy się podać zarówno najbardziej rozsądną nazwę, jak i nazwy alternatywne, jakie 

można znaleźć w literaturze fachowej. Poniżej mamy opis niektórych podstawowych wskaźników, 

które należy wykorzystać podczas oceny kampanii marketingu społecznościowego.  

SPOŁECZNY PROCES MARKETINGOWY: POMIAR 

Pozyskiwanie fanów (wyświetlenia): liczba osób, które miały kontakt z postami na Twojej stronie marki 

na Facebooku i płatnymi reklamami (wyświetlenia). Odsetek ujawnionych osób, które stają się fanami 

na podstawie polubień lub komentarzy. Stosunek wrażeń do fanów. 

Zaangażowanie (współczynnik konwersacji): liczba postów, komentarzy i odpowiedzi. Liczba 

wyświetleń treści strony marki. Liczba polubień wygenerowanych na odwiedzającego. Liczba 

użytkowników, którzy odpowiedzieli na gry, konkursy i kupony (uczestnictwo). Średnia liczba minut, 

przez które użytkownicy pozostają na Twojej stronie (czas trwania). Wskaźnik polubień na post lub inne 

treści (wskaźnik oklasków). 

Wzmocnienie (zasięg): odsetek polubień, udostępnień lub postów w innych witrynach (współczynnik, 

z jakim fani udostępniają Twoje treści). 

Społeczność: miesięczny współczynnik interakcji z twoimi treściami (tj. Miesięczna suma postów, 

komentarzy i działań na Twojej stronie marki na Facebooku). Średnia miesięczna liczba minut 

spędzonych w witrynie dla wszystkich fanów. Stosunek komentarzy pozytywnych do negatywnych. 

Siła marki / sprzedaż: odsetek (lub przychód) sprzedaży online generowanej przez linki na Facebooku 

w porównaniu z innymi platformami, takimi jak poczta e-mail, wyszukiwarki i reklamy graficzne. 

Procent zakupów klientów pochodzących z Facebooka w porównaniu z innymi źródłami klientów 

(współczynnik konwersji). Współczynnik konwersji dla przyjaciół fanów. 

 

Chociaż ostatecznym celem marketingu na Facebooku jest zwiększenie sprzedaży (co zwykle ma 

miejsce w Twojej witrynie), bardzo ważne jest, aby zrozumieć, jakie elementy marketingu 

społecznościowego generują tę sprzedaż i jak można je poprawić. poziom, liczba wygenerowanych 

fanów (lub obserwujących) jest początkiem całego marketingu społecznościowego. Odwiedzający stają 

się fanami, gdy polubią Twoje treści. We wczesnych latach marketingu społecznościowego firmy kładły 



duży nacisk na wielkość bazy fanów i zbieranie polubień. Obecnie jest to mniej ważne, ponieważ 

menedżerowie marketingu społecznościowego stali się bardziej wyrafinowani. Zaangażowanie fanów 

w Twoje treści i markę jest pierwszym krokiem w kierunku stworzenia prawdziwie społecznościowego 

doświadczenia i prawdopodobnie jest ważniejsze niż po prostu liczba wyświetleń lub liczba fanów. 

Fani, od których nigdy nie słyszałeś, nie są cenni. Zaangażowanie odnosi się do tego, jak Twoi fani 

wchodzą w interakcję z Twoimi treściami, jak intensywnie i jak często. Zrozumienie rodzajów treści 

(filmów, tekstów, zdjęć lub postów od fanów), które generują najwyższy poziom zaangażowania, jest 

również bardzo ważne. Możliwość wzmocnienia przekazu marketingowego poprzez dostęp do sieci 

społecznościowej Twoich fanów jest również podstawą marketingu społecznościowego. Można to 

zmierzyć w bardzo prosty sposób jako współczynnik, z jakim fani polecają Twoje treści swoim 

znajomym, oraz ilu z nich dalej poleca Twoje treści swoim znajomym. Mierzenie siły społeczności na 

Facebooku nie różni się zbytnio od mierzenia siły społeczności offline. W obu przypadkach próbujesz 

zmierzyć zbiorowe działania wszystkich w społeczności. Ilu z Twoich fanów aktywnie uczestniczy? Jaka 

jest łączna liczba działań podejmowanych przez fanów w ciągu miesiąca? Ile minut zaangażowania 

generowanych jest każdego miesiąca? Jaki jest procent pozytywnych komentarzy? Wreszcie mierzenie 

sprzedaży wynikającej z kampanii społecznościowych jest również proste. Najpierw zmierz procent 

sprzedaży, którą otrzymujesz z kanału na Facebooku. Możesz łatwo zmierzyć liczbę wizyt w Twojej 

witrynie, które pochodzą z Facebooka, oraz sprzedaż generowaną przez te wizyty. Ponadto możesz 

porównać współczynniki zakupu (współczynnik konwersji) dla fanów i porównać je ze współczynnikami 

konwersji dla osób niebędących fanami z Facebooka. Co ważniejsze, możesz porównać współczynnik 

konwersji Facebooka z innymi użytkownikami, którzy pochodzą z różnych kanałów marketingowych, 

takich jak poczta e-mail, reklamy graficzne i blogi. Marketing na Facebooku wkroczył w drugą 

generację, mimo że ma zaledwie kilka lat. Dzisiejszy nacisk w marketingu społecznościowym wykracza 

poza zbieranie polubień, a bardziej na budowanie zaangażowania dzięki wysokiej jakości treściom, 

którymi fani chcą się dzielić ze znajomymi; pielęgnowanie stabilnych społeczności intensywnie 

zaangażowanych fanów i przyjaciół fanów; i ostatecznie zmieniając te społeczności fanów w 

społeczności nabywców. Istnieje wiele narzędzi analitycznych Facebooka, które dostarczają cennych 

informacji o twoich działaniach marketingowych na Facebooku. Statystyki strony na Facebooku, 

dostarczane przez Facebooka, śledzą całkowitą liczbę polubień stron, ludzi mówiących o tym (PTAT) 

(która śledzi liczbę unikalnych osób, które kliknęły, polubiły, skomentowały lub udostępniły post), tagi 

stron i wzmianki, strona Meldunki i inne interakcje na stronie. Śledzi również coś, co nazywa 

wskaźnikiem zaangażowania. Uważa się, że ludzie zaangażowali się w wpis, jeśli mu się podobają, 

komentują, udostępniają lub klikają. System zarządzania mediami społecznościowymi HootSuite 

umożliwia zespołom prowadzenie kampanii marketingowych w wielu sieciach z jednego pulpitu 

nawigacyjnego, a także zapewnia niestandardowe raporty. Główni dostawcy usług analitycznych, tacy 

jak Google Analytics, Webtrends i IBM Digital Analytics, również udostępniają moduły raportowania 

na Facebooku. Przeczytaj studium przypadku Insight on Technology, Optimizing Social Marketing with 

Simply Measured, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak jedna organizacja korzysta z narzędzi 

analitycznych, aby lepiej zrozumieć marketing społecznościowy 

TWITTER MARKETING 

Twitter to serwis społecznościowy z mikroblogami, który umożliwia użytkownikom wysyłanie i 

odbieranie 140-znakowych wiadomości, a także artykułów z wiadomościami, zdjęć i filmów. Twitter 

ma około 310 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie od 2016 r., A jego przychody w 

2015 r. Wyniosły 2,2 mld USD, o 50% więcej niż w 2014 r. Jednak Twitter stracił 521 milionów dolarów 

w 2015 roku i nigdy nie był rentowny od czasu jego powstania w 2006 roku. Inwestorzy obniżyli jego 

akcje do 17 dolarów na akcję w październiku 2016 roku. Ponad 90% użytkowników Twittera korzysta z 

usługi na urządzeniach mobilnych. Prawie cały dochód Twittera pochodzi z reklam pop-reklamowych, 



które pojawiają się na osi czasu użytkowników (strumień tweetów), ale Twitter ma również wiele 

innych narzędzi marketingowych w swoim kołczanie. Jedną z głównych zalet jest to, że Twitter nie płaci 

za 500 milionów tweetów wysyłanych każdego dnia. Są udostępniane bezpłatnie przez aktywnych 

użytkowników. Twitter sprzedaje reklamy na podstawie treści tych wiadomości użytkownika. Twitter 

został zaprojektowany od samego początku jako usługa przesyłania wiadomości tekstowych w czasie 

rzeczywistym. Twitter oferuje reklamodawcom i marketerom możliwość interakcji i interakcji z 

klientami w czasie rzeczywistym i w dość intymny sposób, jeden na jednego. Reklamodawcy mogą 

kupować reklamy, które wyglądają jak organiczne tweety (takie, jakie otrzymujesz od znajomych), a te 

reklamy mogą wiązać się z wydarzeniami marketingowymi, takimi jak ogłoszenia o nowych produktach 

lub zmiany cen, i wzbogacać je. Twitter co kwartał ogłasza nowe narzędzia marketingowe, starając się 

zwiększyć swoje przychody. Z drugiej strony może istnieć ograniczenie liczby reklam tolerowanych 

przez użytkowników Twittera. 

Podstawowe funkcje Twittera 

Chociaż większość ludzi prawdopodobnie wie, co to jest tweet, Twitter oferuje marketerom wiele 

innych sposobów komunikowania się za pomocą Twittera. W rzeczywistości Twitter wprowadził 

zupełnie nowe słownictwo, które jest specyficzne dla platformy Twittera. Tabela 7.5 na stronie 444 

zawiera opis najczęściej używanych funkcji serwisu Twitter. 

CECHA : OPIS 

Tweet: 140-znakowa wiadomość tekstowa. Wiadomości mogą być prywatne (dla jednej osoby lub 

jeden do jednego), publiczne (dla wszystkich, jeden do wielu) lub dla grupy obserwujących. 

Obserwatorzy: możesz obserwować czyjeś tweety i otrzymywać je, gdy tylko zostaną utworzone. Inni 

mogą śledzić Twoje tweety. 

Wiadomość (DM): Bezpośrednia wiadomość prywatna (DM) jest jak e-mail, który tylko Ty i odbiorca 

możecie przeczytać. 

Hashtag # <word>: Podobnie jak wyszukiwarka na Twitterze, # <word> organizuje rozmowy na 

Twitterze na określony temat. Kliknij hashtag, aby przejść do wyników wyszukiwania dla tego terminu. 

Wzmianka: publiczny tweet zawierający nazwę innego użytkownika „@ nazwa użytkownika”. Możesz 

kliknąć wzmianki i powrócić do profilu tej osoby. Jako publiczny tweet, Twoi obserwatorzy również 

zostaną ostrzeżeni. Zakładka Moments: wyselekcjonowane najciekawsze informacje o tym, co 

aktualnie dzieje się na Twitterze. 

Odpowiedz: publiczna odpowiedź na tweeta za pomocą przycisku Odpowiedz. Odpowiedzi pojawiają 

się na Twojej osi czasu oraz osoby, której odpowiadasz. 

Oś czasu: Twoja oś czasu to strona główna na Twitterze, która zawiera listę otrzymanych tweetów w 

porządku chronologicznym, od najnowszych. Kliknij tweet na osi czasu, a rozwinie się, aby wyświetlić 

filmy i zdjęcia. Umieść kursor myszy nad tweetem, aby odpowiedzieć, przesłać dalej lub uczynić go 

ulubionym (który jest przekazywany Twoim obserwującym). 

Retweet: Umożliwia wysłanie tweeta do wszystkich Twoich obserwujących. Linki: Twitter posiada 

funkcję skracania linków, która pozwala wkleić adres URL dowolnego linku i zostanie on automatycznie 

skrócony. 

Narzędzia marketingowe na Twitterze  



Istnieje wiele rodzajów produktów marketingowych na Twitterze, a firma co kilka miesięcy tworzy 

nowe. Do aktualnych głównych narzędzi marketingowych Twittera należą: 

Promowane tweety. 

Reklamodawcy płacą za wyświetlanie ich tweetów w wynikach wyszukiwania użytkowników. 

Promowane tweety to wersja Twittera Google AdWords. Tweety pojawiają się w wynikach 

wyszukiwania jako „promowane”. Ceny są oparte na „koszcie za kliknięcie”, na podstawie aukcji 

prowadzonej przez Twittera na platformie reklamowej Twittera i mogą wahać się od 0,50 do 10 USD 

za zaangażowanie. „Karuzela reklam” umożliwia wyświetlanie do 12 reklam w jednym miejscu, 

umożliwiając użytkownikom przeglądanie promowanych tweetów. Promowane tweety mogą być 

kierowane geograficznie, a także oferują kierowanie na słowa kluczowe, które umożliwiają 

reklamodawcom wysyłanie tweetów do określonych użytkowników na podstawie słów kluczowych w 

ich ostatnich tweetach lub tweetach, z którymi mieli interakcję. Promowane tweety mogą być zwykłym 

tekstem, pojedynczym lub wieloma obrazami lub mogą zawierać kartę witryny (łącze do witryny), 

podstawową kartę aplikacji (łącze do aplikacji) lub kartę aplikacji z obrazem (zdjęcie i łącze do aplikacji). 

Przyciski Kup osadzone w promowanych tweetach umożliwiają użytkownikom dokonywanie zakupów 

bez opuszczania Twittera. W styczniu 2016 r. Na Twitterze wprowadzono reklamy konwersacyjne, 

które umożliwiają marketerom umieszczanie przycisku wezwania do działania z dostosowywanymi 

hashtagami, aby zachęcić konsumentów do zaangażowania w promowanych tweetach. 

Promowane trendy. 

Reklamodawcy płacą za przeniesienie swoich hashtagów (symbol # używany do oznaczania słów 

kluczowych w tweecie) na górę listy trendów Twittera. W przeciwnym razie hashtagi są wyszukiwane 

przez wyszukiwarkę Twittera i tylko te, które są organicznie popularne, trafiają na Listę trendów. 

Promowane trendy kosztują około 200 000 USD dziennie w Stanach Zjednoczonych i można je również 

kupić w 50 różnych krajach. 

Promowane konta. 

Reklamodawcy płacą za sugerowanie swojego konta firmowego użytkownikom, którzy mogą być 

zainteresowani kontem na liście „Kogo obserwować”, wyszukiwarce rekomendacji kont na Twitterze, 

na stronie głównej Twittera. Promowane konta mogą być kierowane na podstawie zainteresowań, 

geografii i płci i są wyceniane na podstawie kosztu jednego obserwującego, przy czym reklamodawcy 

płacą tylko za pozyskanych nowych obserwujących. Ceny wahają się od 0,50 USD do 2,50 USD. 

Ulepszone strony profilu. 

Firmy otrzymują własny baner i możliwość przypięcia tweeta na górze osi czasu firmy. Cena podobno 

waha się od 15 000 do 25 000 USD. 

Wzmocnienie. 

Program Twitter Amplify zapewnia marketerom cyfrowy pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym, 

dzięki czemu mogą zobaczyć wynikową aktywność tweeta dotyczącą programu lub marki. Na 

podstawie tych informacji marketerzy mogą wysyłać promowane tweety do użytkowników, którzy 

tweetowali o programie. Mogą również zmieniać kopię na podstawie innych informacji o tweeterach. 

Na przykład Jim Beam wykorzystał Amplify do promowania swojej nowej marki premium bourbon Jim 

Beam Red Stag. Celem było zwiększenie świadomości marki, zamiaru zakupu i zaangażowania 

użytkowników. Siłą Twittera, według marketerów Jima Beama, jest to, że pozwala marce uczestniczyć 

w rozmowie w czasie rzeczywistym, w przeciwieństwie do Facebooka, który lepiej dociera do masowej 



publiczności, ale nie angażuje konsumentów w czasie rzeczywistym. Siła mediów społecznościowych, 

w tym Facebooka, polega na znajdowaniu rzeczników konsumentów, którzy będą wypowiadać się w 

imieniu marki. 

Promowany film. 

W 2014 r., Opierając się na programie Amplify, Twitter ogłosił test beta Promoted Video, który 

umożliwia reklamodawcom dystrybucję wideo na platformie Twitter. W 2015 r. Twitter zaczął zezwalać 

reklamodawcom na używanie promowanych filmów do bezpośredniego łączenia się z instalacjami 

aplikacji, a także dodał funkcję kupowania reklam do filmów zwaną „zoptymalizowanym określaniem 

stawek według działań”, która umożliwia marketerom dostosowywanie zakupów reklam w celu 

poprawy zwrotu z inwestycji. 

Retargeting reklam telewizyjnych. 

Miliony użytkowników tweetują ze swoimi przyjaciółmi podczas oglądania telewizji, a Twitter może 

śledzić rozmowę, aby zidentyfikować, kto ogląda określony program. Marketerzy wyświetlający 

reklamy telewizyjne mogą przekierowywać te reklamy lub inne wiadomości do tweeterów w czasie 

rzeczywistym, aby wzmocnić swój przekaz marketingowy. Reklamodawcy posiadający treści wideo, na 

przykład National Basketball Association, umieszczają klipy wideo w tweecie, które są powtórkami 

wideo. Reklamodawcy mogą poprzedzić wideo reklamą lub umieścić reklamę tuż pod wideo na 

ekranie. Firmy mogą skontaktować się z promowanym tweetem. 

Karty pozyskiwania potencjalnych klientów. 

Marketerzy mogą umieścić „kartę” w tweecie. Gdy użytkownicy klikają tweet, pojawia się oferta 

promocyjna, a użytkownicy proszeni są o zarejestrowanie się. Karty różnią się od reklam displayowych, 

ponieważ są używane tylko przez firmy, które chcą zdobyć nowych potencjalnych klientów, i zawsze 

zawierają ofertę, taką jak 50% zniżki na następną filiżankę kawy. Jest to proces wymagający jednego 

kliknięcia. Adresy e-mail użytkowników i nazwy kont na Twitterze są automatycznie pobierane przez 

Twittera i wysyłane do marketerów, którzy mogą następnie wysłać tweet lub e-mail. 

Reklamy na telefon komórkowy. 

Ponieważ ponad 90% użytkowników Twittera uzyskuje dostęp do Twittera na urządzeniu mobilnym, 

większość z wyżej wymienionych narzędzi marketingowych można uznać za narzędzia reklam 

mobilnych. Urządzenia mobilne również okazały się głównym motorem działalności Twittera i źródłem 

większości jego przychodów. Oprócz wszystkich powyższych formatów, w kwietniu 2014 r. Twitter 

dodał reklamy promujące instalacje aplikacji mobilnej i angażujące w aplikację, które również były 

lukratywnymi formatami dla Facebooka. 

NARZĘDZIA MARKETINGOWE TWITTER: OPIS 

Promowane tweety: reklamodawcy płacą za wyświetlanie ich tweetów w wynikach wyszukiwania 

użytkowników i na osi czasu. Tweety pojawiają się jako „promowane”, a ceny są naliczane za kliknięcie, 

na podstawie aukcji przeprowadzanej na platformie reklamowej Twittera. Promowane tweety mogą 

być kierowane zarówno na słowa kluczowe, jak i geograficzne i mogą zawierać obrazy oraz linki (karty) 

do witryn internetowych i aplikacji. „Karuzela reklam” umożliwia wyświetlanie do 12 reklam w jednym 

miejscu, umożliwiając użytkownikom przeglądanie promowanych tweetów. Przyciski Kup osadzone w 

promowanych tweetach umożliwiają użytkownikom dokonywanie zakupów bez opuszczania Twittera. 

Promowane trendy: reklamodawcy płacą za przeniesienie swoich hashtagów (symbol # używany do 

oznaczania słów kluczowych w tweecie) na górę listy trendów Twittera. W przeciwnym razie hashtagi 



są wyszukiwane przez wyszukiwarkę Twittera i tylko te, które są organicznie popularne, trafiają na Listę 

trendów. 

Promowane konta: reklamodawcy płacą za to, aby ich markowe konto było sugerowane 

użytkownikom, którzy mogą być nimi zainteresowani, na liście „Kogo obserwować”, wyszukiwarce 

rekomendacji kont na Twitterze, dostępnej na stronie głównej Twittera. Promowane konta mogą być 

specjalnie ukierunkowane i są wyceniane na podstawie kosztu za obserwującego. 

Ulepszone strony profilu: firmy mogą uzyskać własny baner do wyświetlania obrazów i możliwość 

przypięcia tweeta na górze osi czasu firmy. 

Wzmocnienie: cyfrowy pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym, łączący reklamy telewizyjne i 

aktywność na Twitterze. 

Promowane wideo: reklamodawcy mogą rozpowszechniać filmy na platformie Twitter i używać 

promowanych filmów wideo, aby tworzyć linki bezpośrednio do instalacji aplikacji. 

Retargeting reklam telewizyjnych: tweetowanie widzów programów telewizyjnych z tymi samymi 

reklamami skierowanymi do nich w programie, który oglądają. 

Karta pozyskiwania potencjalnych klientów: oferty promocyjne, które pojawiają się na osi czasu 

użytkowników na Twitterze w wiadomościach z kuponem lub inną ofertą. Służy do generowania 

potencjalnych klientów. 

Reklamy mobilne: wszystkie powyższe formaty wyświetlane na urządzeniach mobilnych, a także 

reklamy promujące instalacje aplikacji mobilnej i reklamy angażujące w aplikację. 

Rozpoczęcie kampanii marketingowej na Twitterze 

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z marketingiem na Twitterze, zacznij od prostoty i poszerzaj bazę 

swoich obserwujących, korzystając z doświadczenia jako przewodnika po tym, co działa. Typowa 

kampania marketingowa dla Twittera może zawierać następujące elementy: 

• Załóż konto na Twitterze. Zacznij obserwować inne osoby, którymi jesteś zainteresowany lub 

rozmowy, w których możesz chcieć uczestniczyć z # <topic>. Na początku nie oczekuj obserwatorów. 

Twoja widoczność rośnie, gdy obserwujesz innych, którzy zaczną tweetować z powrotem lub 

retweetować interesujące treści. Następnie zacznij retweetować treści, które Twoim zdaniem mogą 

zainteresować grupę, i zacznij zachęcać do ciągłych rozmów. 

• Wypróbuj prosty promowany tweet. Twitter ma bardzo dobre narzędzie do reklam online, które 

pozwoli Ci zdefiniować reklamę, ustalić grupy, do których chcesz dotrzeć, i zrozumieć koszty. Możesz 

zacząć od regionalnego lub miejskiego tweeta promowanego. Przetestuj różne formaty. Nie musisz 

płacić za promowane tweety, chyba że ktoś kliknie na tweeta, więc to od Ciebie zależy, czy te kliknięcia 

się liczą. Kieruj użytkowników do swojej witryny i oferuj kupon lub rabat. 

• Promowane trendy mogą być bardzo drogie - około 200 000 USD. Jeśli pozwala na to Twój budżet, a 

Twój temat jest interesujący dla szerokiego grona odbiorców, możesz wypróbować to narzędzie. 

Możliwe jest kierowanie geograficzne. 

• Retargeting reklam telewizyjnych jest oczywiście dużym narzędziem biznesowym dla firm 

medialnych, które mają treści telewizyjne i reklamy telewizyjne. Ponowne kierowanie ich do 

społeczności Twittera wzmacnia ogólny wizerunek marki i może kierować ludzi do witryny 

internetowej firmy. 



• Karty pozyskiwania potencjalnych klientów to coś, z czego mogą korzystać małe i średnie firmy. Jeśli 

sprzedajesz cokolwiek lokalnie, od pizzy po artykuły papiernicze, złóż ofertę i utwórz kartę 

pozyskiwania potencjalnych klientów, określając lokalizację geograficzną, w której znajduje się Twoja 

firma. 

Podobnie jak w przypadku Facebooka, celem jest ustalenie tożsamości marki w Internecie i 

poszukiwanie zaangażowania użytkowników, a nie natychmiastowej sprzedaży. Zachęcaj innych do 

ponownego wysyłania Twoich treści i ofert do znajomych. 

Mierzenie wyników marketingu na Twitterze 

Mierzenie wyników marketingu na Twitterze jest podobne do mierzenia wyników Facebooka i innych 

platform marketingu społecznościowego, z niewielkimi zmianami, aby uwzględnić wyjątkowe cechy 

Twittera. Narzędzia dostarczane przez Twittera obejmują pulpit nawigacyjny, który dostarcza w czasie 

rzeczywistym informacje o wyświetleniach, ponownych tweetach, kliknięciach, odpowiedziach i 

obserwacjach dotyczących promowanych tweetów i promowanych kont. Panel aktywności Twittera na 

osi czasu dostarcza danych o tym, jak każdy tweet radzi sobie pod względem wzmianek, obserwowania 

i zasięgu. Pulpit nawigacyjny obserwatorów na Twitterze umożliwia marketerom śledzenie wzrostu 

liczby obserwujących, a także informacji o ich zainteresowaniach, położeniu geograficznym i 

zaangażowaniu. Narzędzia innych firm obejmują TweetDeck, który umożliwia śledzenie wzmianek, 

osób i słów kluczowych; Twitalyzer, który zapewnia dostęp za jednym kliknięciem do wskaźników 

Twittera, które analizują obserwujących, wzmianki, retweety, wpływowe osoby i ich lokalizacje; oraz 

Back- Tweets, który umożliwia przeszukiwanie archiwum tweetów pod kątem adresów URL 

przesłanych za pośrednictwem Twittera. 

PINTEREST MARKETING 

Pinterest zapewnia użytkownikom tablicę internetową, na której mogą „przypiąć” interesujące zdjęcia 

(zobacz także studium przypadku zamykające rozdział 1, Pinterest: zdjęcie jest warte tysiąca słów). 

Sukces Pinterest jest częściowo oparty na zmianie zachowań konsumentów, którą umożliwiły nowe 

technologie: ludzie mówią o markach za pomocą zdjęć, a nie słów. Duża liczba użytkowników przypina 

i publikuje na Instagramie swoje życie za pomocą zdjęć. Pinterest to jedna z najszybciej rozwijających 

się witryn w historii online. W 2010 roku Pinterest miał 10 000 użytkowników w Stanach 

Zjednoczonych, następnie 12 milionów do końca 2011 roku i 150 milionów do 2016 roku. Obecnie 

około 17% dorosłych online w Stanach Zjednoczonych korzysta z Pinteresta regularnie. Osoby 

odwiedzające Pinteresta to w przeważającej mierze kobiety: około 75% to kobiety, ale w 2015 roku 

najszybciej rozwijającą się grupą demograficzną byli mężczyźni, a jego użytkownicy obejmują szeroki 

przedział wiekowy, od dziadków po nastolatki, z największym segmentem (około 25%) w wieku od 25 

do 44 lat. Nadzieja dla marketerów i Pinterest polega na tym, że jego „zdolność polecania” (możliwość 

kierowania użytkowników do witryn detalicznych, w których mogą coś kupić) będzie szybko rosnąć 

wraz ze wzrostem liczby odbiorców i wzrostu intensywności użytkowania. Możesz myśleć o Pinterest 

jako o wysoce interaktywnym i społecznościowym magazynie online. Jedyną różnicą jest oczywiście to, 

że użytkownicy (w tym firmy biznesowe) dodają wszystkie zdjęcia. Witryna zawiera obecnie 36 

kategorii tablic, od prezentów, zwierząt, dzieł sztuki, samochodów i motocykli po rękodzieło, żywność 

oraz modę męską i damską. Użytkownicy mogą przypinać do tych tablic, tworzyć własne tablice i 

podążać również za innymi pinezkami i tablicami. Firmy mogą tworzyć własne tablice firmowe i 

przypinki do produktów. W październiku 2016 r. Na Pintereście było ponad 50 miliardów pinów na 

ponad miliardach różnych tablic. Jednym ze sposobów spojrzenia na miliardy zdjęć na Pintereście jest 

zamaskowane kliknięcie reklamy graficznej i przejście do witryny marki w celu dokonania zakupu. 

Pinezki na Pinterest są znacznie lepsze niż reklamy displayowe, ponieważ są dyskretne i nie wyglądają 



jak reklamy displayowe. Zamiast tego wyglądają jak okazałe zdjęcia z katalogu lub magazynu. Analitycy 

uważają, że w przyszłości Pinterest może pobierać opłatę partnerską za wszelkie kolejne zakupy. 

Pinterest może również pobierać opłaty od firm za tworzenie witryn lub tablic marek, które obecnie są 

bezpłatne. 

Podstawowe funkcje Pinteresta 

Marketing na Pinterest wymaga zrozumienia podstawowych funkcji i możliwości Pinteresta. Chociaż 

wszyscy użytkownicy Pinteresta rozumieją, jak przypinać zdjęcia do internetowego notatnika, wiele 

innych funkcji jest mniej zrozumiałych lub używanych. Tabela 7.9 zawiera listę funkcji Pinteresta. 

CECHA: OPIS 

Piny: używane do publikowania zdjęć na tablicy Pinterest. 

Tablica: internetowy notatnik, w którym zdjęcia są porządkowane przez użytkownika. 

Repins: możliwość przypinania zdjęć innych użytkowników do własnych tablic i udostępniania 

znajomym. 

Hashtagi i słowa kluczowe: użyj <#hashtags> w opisie pinezek, np. #Styl, #cars, #sports cars. Używaj 

słów kluczowych, których ludzie będą prawdopodobnie używać podczas wyszukiwania określonych 

treści. 

Udostępnij: udostępnianie przypiętych zdjęć znajomym. Opcje: Twitter, Facebook, e-mail, embed. 

Image Hover: widżet, który możesz dodać do swojej przeglądarki. Gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad 

obrazem online, pojawi się przycisk Przypnij i możesz automatycznie przypiąć zdjęcie do tablic 

Pinterest. 

Umieść: kod, który umożliwia automatyczne osadzanie przypiętych zdjęć w blogu. 

Ja i współautorzy: umożliwia innym współtworzenie twoich tablic (tylko jeśli są już twoimi 

obserwatorami). 

Obserwuj: Użytkownicy mogą obserwować inne osoby przypinające i tablice oraz otrzymywać 

aktualizacje e-mailem. 

Liczba pinów i obserwujących: liczba pinów i liczba obserwujących widocznych u góry strony marki. 

Link do adresu URL; Link do pinnera: kliknij adres URL firmy, która przypięła zdjęcie; kliknij link do 

osoby, która przypięła zdjęcie. 

Wyświetlanie ceny: najedź kursorem na produkt, a pojawi się ekran z ceną i informacjami o modelu. 

Integracja z Facebookiem i Twitterem: Zaloguj się z Facebooka, Twittera i innych serwisów 

społecznościowych. Informacje z Twojego profilu osobistego (ale nie zdjęcia) z Facebooka trafiają do 

Pinteresta; Twoje szpilki trafiają na Twoją oś czasu na Facebooku. Zintegrowane są również strony 

profilowe na Twitterze i Pinterest. 

Przycisk Przypnij to przeglądarki (bookmarklet): czerwony przycisk Przypnij przeglądarki w 

przeglądarce. Użytkownicy przeciągają przycisk na ekran przeglądarki, umożliwiając im 

natychmiastowe przypinanie zdjęć, które widzą w Internecie. 

Aplikacje: aplikacje na smartfony i tablety, które pozwalają użytkownikom przypinać zdjęcia, 

przeglądać pinezki i tablice, wyszukiwać pomysły podczas zakupów i wyświetlać pinezki. 



Widżet Pinterest: przycisk Przypnij na stronie Twojej marki, który ułatwia przypinanie obrazów z Twojej 

witryny. CECHA: OPIS 

Piny: używane do publikowania zdjęć na tablicy Pinterest. 

Tablica: internetowy notatnik, w którym zdjęcia są porządkowane przez użytkownika. 

Repins: możliwość przypinania zdjęć innych użytkowników do własnych tablic i udostępniania 

znajomym. 

Hashtagi i słowa kluczowe: użyj <#hashtags> w opisie pinezek, np. #Styl, #cars, #sports cars. Używaj 

słów kluczowych, których ludzie będą prawdopodobnie używać podczas wyszukiwania określonych 

treści. 

Udostępnij: udostępnianie przypiętych zdjęć znajomym. Opcje: Twitter, Facebook, e-mail, embed. 

Image Hover: widżet, który możesz dodać do swojej przeglądarki. Gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad 

obrazem online, pojawi się przycisk Przypnij i możesz automatycznie przypiąć zdjęcie do tablic 

Pinterest. 

Umieść: kod, który umożliwia automatyczne osadzanie przypiętych zdjęć w blogu. 

Ja i współautorzy: umożliwia innym współtworzenie twoich tablic (tylko jeśli są już twoimi 

obserwatorami). 

Obserwuj: Użytkownicy mogą obserwować inne osoby przypinające i tablice oraz otrzymywać 

aktualizacje e-mailem. 

Liczba pinów i obserwujących: liczba pinów i liczba obserwujących widocznych u góry strony marki. 

Link do adresu URL; Link do pinnera: kliknij adres URL firmy, która przypięła zdjęcie; kliknij link do 

osoby, która przypięła zdjęcie. 

Wyświetlanie ceny: najedź kursorem na produkt, a pojawi się ekran z ceną i informacjami o modelu. 

Integracja z Facebookiem i Twitterem: Zaloguj się z Facebooka, Twittera i innych serwisów 

społecznościowych. Informacje z Twojego profilu osobistego (ale nie zdjęcia) z Facebooka trafiają do 

Pinteresta; Twoje szpilki trafiają na Twoją oś czasu na Facebooku. Zintegrowane są również strony 

profilowe na Twitterze i Pinterest. 

Przycisk Przypnij to przeglądarki (bookmarklet): czerwony przycisk Przypnij przeglądarki w 

przeglądarce. Użytkownicy przeciągają przycisk na ekran przeglądarki, umożliwiając im 

natychmiastowe przypinanie zdjęć, które widzą w Internecie. 

Aplikacje: aplikacje na smartfony i tablety, które pozwalają użytkownikom przypinać zdjęcia, 

przeglądać pinezki i tablice, wyszukiwać pomysły podczas zakupów i wyświetlać pinezki. 

Widżet Pinterest: przycisk Przypnij na stronie Twojej marki, który ułatwia przypinanie obrazów z Twojej 

witryny. 

Narzędzia marketingowe Pinterest 

Pierwszym krokiem Pinteresta na arenę marketingową było zaoferowanie kont firmowych, które 

zapewniły dodatkowe zasoby dla marek. W 2013 roku wprowadził Rich Pins, które umożliwiały firmom 

osadzanie informacji, takich jak aktualne ceny i dostępność, a także bezpośrednie łącze do strony 

produktu. W 2014 roku Pinterest wykonał oficjalny krok w kierunku płatnej reklamy. Wprowadziła 



promowane szpilki z wybraną grupą krajowych marek, a także ogłosiła wersję próbną zrób to sam zrób 

to sam dla małych i średnich firm, płatnych na zasadzie kosztu kliknięcia, podobnie jak w przypadku 

platformy Google AdWords. Promowane Piny pojawiają się w wynikach wyszukiwania i kanałach 

kategorii. W 2015 roku Pinterest udostępnił Piny promowane wszystkim swoim partnerom w USA i 

dodał Piny kinowe. Dodał również Piny do kupienia dla kwalifikujących się sprzedawców na wybranych 

platformach handlu elektronicznego, takich jak Shopify, BigCommerce, Magento i Demandware, a 

także funkcję Kupuj nasze wybory, umożliwiając użytkownikom kupowanie produktów bezpośrednio 

na stronie Pinterest i płacenie za pomocą Apple Pay. W funkcji Kupuj nasze wybory wyróżnia się ręcznie 

wybrane produkty, które użytkownicy mogą rozważyć przy zakupie. Wprowadziła także nowe opcje 

kierowania reklam i cen. W 2016 r. Dodała dodatkowe opcje kierowania reklam, po raz pierwszy 

zaczęła oferować swoje zasoby wyszukiwania reklamodawcom i wprowadziła promowane filmy wideo. 

Na przykład Lands ’End ma kilka stron marek na Pintereście, z których jedna to Lands’ End Canvas. 

Wyszukaj Lands ’End Canvas i przeniesie Cię do strony utworzonej przez Lands’ End Canvas i gdzie 

Lands ’End przypiął niektóre zdjęcia z katalogu. Na tej stronie marki przypięte są tylko produkty Lands 

'End Canvas, a firma jest identyfikowana. Możesz zobaczyć liczbę osób, które przypięły te zdjęcia w 

innym miejscu, oraz całkowitą liczbę innych osób, które śledzą tę linię ubrań i opublikowały własne 

zdjęcia. Klikając na zdjęcie, uzyskujesz większą wersję zdjęcia (czasami nazywaną stroną docelową 

zdjęcia) i szansę na link do strony internetowej (canvas.landsend.com), na której możesz kupić produkt 

i znaleźć podobne. Na tej stronie docelowej zdjęcia zobaczysz również zdjęcie osoby, która przypięła 

zdjęcie, inne tablice, na których zostało przypięte, oraz rekomendacje dotyczące powiązanych zdjęć i 

produktów w sekcji zatytułowanej „Osoby, które przypięły to zdjęcie, również przypięły ...” 

Rozpoczęcie kampanii marketingowej na Pinterest 

Zanim przejdziesz do kampanii na Pintereście, zadaj sobie kilka pytań na temat swoich produktów i 

usług, a następnie określ strategiczne cele związane z Twoją obecnością na Pinterest. Najpierw nakreśl 

wizję tego, co masz nadzieję osiągnąć dzięki obecności na Pintereście. Czy jesteś firmą o ugruntowanej 

pozycji, która próbuje wzmocnić swoją markę? Jesteś nowym dzieckiem na bloku, którego nikt nie zna 

i chcesz rozpocząć kampanię marketingową? Czy Twoje produkty są wizualne i czy Twoja marka może 

być wyrażona w zestawie zdjęć? Większość produktów zawiera element wizualny, niektóre bardziej 

atrakcyjne niż inne. Czy konsument jest przyzwyczajony do tego, że produkty z Twojej branży są 

przedstawiane na zdjęciach? Na przykład jedzenie staje się coraz bardziej wizualnym doświadczeniem 

wraz z rozwojem magazynów i stron internetowych poświęconych jedzeniu. 

Następnie rozważ docelową grupę demograficzną dla swoich produktów i usług i porównaj ją z danymi 

demograficznymi Pinterest. Obecnie około 75% użytkowników Pinteresta to kobiety i chociaż z czasem 

może się to zmienić, Twoje oferty będą musiały być atrakcyjne dla kobiet. Czy Twoje produkty lub 

usługi są atrakcyjne dla tej grupy demograficznej? Pomyśl o strategii na swoim rynku. Co robią twoi 

konkurenci? Czy są na Pinterest? Czy mają skuteczną obecność? Jakie typy ludzi podążają za twoją 

konkurencją i co przypinają użytkownicy? Ilu jest obserwatorów, przypinaczy, stron marek i pinezek 

produktów? Ponieważ zdjęcia są kluczowe dla obecności na Pintereście, skąd będą pochodzić zdjęcia 

na strony Twojej marki? Czy jesteś wykwalifikowanym fotografem lub członkiem swojego zespołu? 

Możesz przypinać zdjęcia z całej sieci i innych tablic Pinterest, ale wtedy po prostu udostępniasz treści, 

a nie tworzysz unikalne i niezwykłe treści. Pinterest jest dodatkiem do w pełni opracowanego planu 

marketingowego, zarówno online, jak i offline. Będziesz chciał zintegrować swoje działania 

marketingowe w mediach społecznościowych i online z obecnością na Facebooku i Twitterze. Możesz 

udostępniać zdjęcia ze swojej witryny i wysyłać zdjęcia internetowe do stron marki. Te same zdjęcia 

można wykorzystać na swojej stronie na Facebooku i na Twitterze. Twoi klienci będą korzystać ze 

wszystkich tych platform i będziesz musiał za nimi podążać, aby nadążyć. Gdy już wyobrazisz sobie 



kampanię na Pinterest i opracujesz plan marketingowy, możesz zacząć wdrażać swój plan. Aby 

zrealizować swój plan na Pinterest, powinieneś mieć tradycyjną stronę internetową, na której 

wyświetlane są Twoje produkty (katalog) i można je kupić. Po drugie, powinieneś mieć również stronę 

marki na Facebooku, aby rozwijać obserwujących i metodę informowania obserwujących o nowych 

Pinach. Po ich utworzeniu możesz rozpocząć kampanię na Pintereście: 

• Utwórz stronę marki na Pinterest i zacznij przypinać zdjęcia swoich produktów. Dodawaj więcej 

pinezek i regularnie je zmieniaj. Upewnij się, że Twoje zdjęcia mają ten sam lub wyższy poziom jakości 

niż zdjęcia konkurencji. W razie potrzeby zatrudnij wykwalifikowanego fotografa. Strony marek na ogół 

nie pozwalają obserwującym na przypinanie zdjęć, a jedynie na obserwowanie i komentowanie. Chodzi 

o to, aby kontrolować zawartość strony marki i tworzyć inne tablice, na których obserwujący mogą 

przypinać zdjęcia. 

• Tworzenie wielu tematycznych tablic dotyczących stylu życia. Opracuj kilka tablic tematycznych, 

które podkreślają styl życia lub modę. Pinterest to nie tylko, a nawet przede wszystkim, witryna do 

sprzedaży. To także witryna rozrywkowa i brandingowa. Chcesz, aby obserwujący uwielbiali Twoje 

zdjęcia. Na tablicach tematycznych chcesz, aby inni oprócz Ciebie mogli przypinać. 

• Używaj linków URL i słów kluczowych. Upewnij się, że szpilki mają link URL do Twojego sklepu lub do 

sklepów dostawców, aby obserwujący mogli łatwo kupować, a także „oglądać”. Pamiętaj, aby 

sklasyfikować każde zdjęcie za pomocą słów kluczowych i hashtagów, aby pojawiały się w 

wyszukiwaniach na Pintereście. Pamiętaj, Pinterest nie może „zobaczyć” zdjęcia ani zrozumieć jego 

treści. Tylko „zna” zawartość na podstawie Twoich tagów. 

• Używaj bogatych pinów Pinterest. Jeśli zajmujesz się dystrybucją żywności, handlu detalicznego lub 

filmów, warto wypróbować Piny produktowe, jeśli masz popularny produkt w atrakcyjnej cenie lub jeśli 

chcesz wykorzystać określony produkt jako lidera strat, aby zmotywować ludzi do przyjścia na swojej 

stronie internetowej (gdzie możesz pokazać im cały katalog produktów). Gdy zdobędziesz już trochę 

doświadczenia z Rich Pins, możesz także eksperymentować z różnymi rodzajami płatnych reklam 

oferowanych przez Pinterest, takimi jak Promowane Piny, Kinowe Piny i Reklamy Wideo. 

• Użyj przycisków Pin It. Dodaj przycisk Przypnij do swojej witryny i strony na Facebooku, aby zachęcić 

fanów i obserwujących do przypinania Twoich zdjęć na swoich tablicach i polecania ich znajomym. 

• Korzystaj z sieci Facebook i Twitter. Zacznij korzystać z sieci Facebook i Twitter, dodając przycisk 

Przypnij do Facebooka (nazywany również kartą Pinterest) i zacznij udostępniać przypięte zdjęcia 

swoim obserwatorom. 

• Integracja z Facebookiem i Twitterem. Twórz loginy na Facebooku i Twitterze, aby użytkownicy mogli 

przechodzić do Twoich pinezek i tablic bez opuszczania witryn Facebook i Twitter. 

• Bądź społeczny. Dołącz do rozmowy. Obserwuj innych pinerów i tablice i poproś o otrzymywanie 

wiadomości e-mail i aktualizacji na Facebooku. 

Mierzenie wyników marketingowych na Pinterest 

Podobnie jak w przypadku każdej platformy marketingu społecznościowego, kluczowymi wymiarami, 

które należy zmierzyć w przypadku działań marketingowych na Pinterest, są pozyskiwanie fanów 

(obserwujących), zaangażowanie, wzmocnienie, społeczność i sprzedaż. Tabela 7.12 zawiera opis 

podstawowych sposobów mierzenia wyników kampanii marketingowej na Pinterest. Pinterest 

zapewnia wbudowaną usługę analityki internetowej, która oferuje wgląd w to, jak ludzie wchodzą w 

interakcje z pinami, które pochodzą z ich witryn internetowych. Istnieje kilka firm, które pomogą w 



opracowaniu wskaźników, o których mowa w tabeli 7.12. Na przykład Curalate to usługa online do 

pomiaru wpływu Pinteresta i innych wizualnych mediów społecznościowych. Słucha i mierzy rozmowy 

wizualne, sprawdzając, jakie obrazy przypinają i przypinają użytkownicy, a także analizuje kolory na 

obrazie. Obecnie Curalate posiada ponad 450 marek korzystających ze swojej platformy. 

SPOŁECZNY PROCES MARKETINGOWY: POMIAR 

Pozyskiwanie fanów (wyświetlenia): liczba osób, które miały kontakt z Twoimi pinami, liczba 

obserwujących i tempo wzrostu. Liczba osób, które przypięły Twoje zdjęcia produktów. Odsetek osób, 

które miały kontakt z Twoimi pinami, które również przypinają je do własnych lub innych tablic. 

Zaangażowanie (współczynnik konwersacji): liczba postów, komentarzy i odpowiedzi na Twoją markę 

lub pinezki na Pinterest. Liczba użytkowników, którzy odpowiadają na gry, konkursy i uczestnictwo w 

kuponach). Średnia liczba minut, przez które fani pozostają na stronach Twojej marki lub produktów 

(czas trwania). Liczba pinezek za post lub inne treści (wskaźnik oklasków). 

Wzmocnienie: szybkość, z jaką fani udostępniają Twoje przypięte zdjęcia, udostępniając je lub 

odpinając na tablicach własnych lub innych. 

Społeczność: miesięczny współczynnik interakcji z twoimi treściami (tj. Miesięczna suma pinów, 

komentarzy i działań na stronie Twojej marki na Pinterest). Średnie miesięczne minuty spędzone w 

witrynie dla wszystkich fanów. Stosunek komentarzy pozytywnych do negatywnych. 

Siła marki / sprzedaż: odsetek sprzedaży online generowanej przez linki Pinterest (skierowania) w 

porównaniu z innymi platformami, takimi jak poczta e-mail, wyszukiwarki i reklamy graficzne. Odsetek 

zakupów klientów pochodzących z Pinteresta w porównaniu z innymi źródłami klientów (współczynnik 

konwersji). Współczynnik konwersji dla użytkowników otrzymujących repinowane zdjęcia (znajomi 

obserwujących). 

MARKETING W INNYCH SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Istnieje wiele sieci społecznościowych, w których można sprzedawać produkty i usługi, z których 

największe obejmują Instagram, LinkedIn i Snapchat. Instagram to wizualna sieć społecznościowa: 

użytkownicy i reklamodawcy publikują zdjęcia i filmy swoim znajomym, potencjalnym klientom i 

ogółowi społeczeństwa. W 2016 roku Instagram (należący do Facebooka) ma ponad 500 milionów 

użytkowników na całym świecie i ponad 200 000 aktywnych reklamodawców. Instagram to pierwsza 

mobilna platforma, która szczególnie przemawia do Millenialsów. W 2016 r. 90% odbiorców 

Instagrama ma mniej niż 35 lat, a do końca 2016 r. Oczekuje się, że około 50 milionów milenialsów z 

USA będzie aktywnych użytkowników. W 2016 roku analitycy szacują, że Instagram wygeneruje około 

3,2 miliarda dolarów przychodów z reklam. Podobnie jak w przypadku innych sieci społecznościowych, 

użytkownicy tworzą profil. Istnieje kanał, który zawiera listę zdjęć i filmów (do 15 sekund) 

opublikowanych przez znajomych lub reklamodawców. Korzystając z funkcji o nazwie Direct, 

użytkownicy mogą wysyłać zdjęcia i filmy do określonych osób. Korzystając z funkcji Eksploruj, 

użytkownicy mogą wyszukiwać publiczne profile i zdjęcia. Instagram ma również potężny pakiet do 

edycji zdjęć o nazwie Layout. Podobnie jak w przypadku Facebooka, reklamodawcy mają profile marek 

i prowadzą kampanie marketingowe, wysyłając posty do kanałów użytkowników. Kampanie 

reklamowe na Instagramie składają się z reklam displayowych i reklam wideo o wyjątkowej jakości, 

przypominającej drukowany magazyn. Reklamy karuzelowe mogą zawierać wiele nieruchomych zdjęć 

lub filmów w jednej reklamie. Reklamy mogą prowadzić do witryn reklamodawców, a teraz mogą 

zawierać przycisk Kup. Dla marek, które chcą zwiększyć świadomość masową wokół premier, premier 

produktów i kluczowych momentów, Instagram opracował coś, co nazywa reklamą Marquee, która 



dociera do milionów ludzi. Reklamy typu Marquee trwają zwykle jeden dzień, obiecują zapewnić 

gwarantowaną liczbę wyświetleń i mogą być publikowane kilka razy w ciągu dnia, aby przyciągnąć 

różnych odbiorców. W sierpniu 2016 r. Instagram dodał również funkcję „Historie”, aby konkurować z 

podobną funkcją oferowaną przez Snapchat. Historie zazwyczaj obejmują montaż obrazów i / lub 

filmów, czasem opatrzone adnotacjami graficznymi i emotikonami, i znikają po 24 godzinach. Chociaż 

nie jest to jeszcze oferowany jako płatny produkt reklamowy, wiele głównych marek już chętnie 

przyjęło ten format i zaczęło regularnie włączać Stories do swoich działań marketingowych na 

Instagramie. LinkedIn, choć generuje znacznie mniejsze zaangażowanie, przyciąga jednak wysoko 

wykształconych, profesjonalnych i menedżerskich odbiorców, którzy są intensywnie zaangażowani w 

karierę i zatrudnienie. LinkedIn to sieć społecznościowa skupiona na profesjonalnych sieciach, w której 

użytkownicy publikują swoje CV, a potencjalni pracodawcy szukają nowych pracowników. Podobnie 

jak w przypadku innych sieci społecznościowych, użytkownicy tworzą profil, ale w tym przypadku dzielą 

się swoim doświadczeniem zawodowym, stopniami, zatrudnieniem i zestawem umiejętności. Firmy 

mogą utworzyć bezpłatną stronę profilu firmy, która zawiera logo, obraz nagłówka, sekcję Informacje 

i różne posty. Firmy mogą również stworzyć stronę prezentacyjną, aby wyróżnić określony produkt lub 

usługę, a także stronę Kariera (która wymaga płatności) skierowaną do rekrutacji. Istnieje kanał, który 

zawiera listę postów od kolegów i przyjaciół oraz postów sponsorowanych (reklam) od firm. Reklamy 

graficzne pojawiają się również w prawej i dolnej części strony. Reklamodawcy mogą korzystać z 

samoobsługowej platformy reklamowej LinkedIn lub umieszczać reklamy za pomocą rozwiązań 

LinkedIn Advertising Partner Solutions, które zapewniają większą różnorodność i opcje reklam niż 

reklamy samoobsługowe, w tym reklamy graficzne premium, sponsorowane wiadomości w 

wiadomościach e-mail oraz reklamy zachęcające użytkowników do śledzenia określonej firmy lub 

dołączyć do określonej grupy. LinkedIn niedawno zaczął także dostarczać platformę wydawniczą o 

nazwie LinkedIn Pulse, która umożliwia użytkownikom publikowanie artykułów w celu poszerzenia ich 

marki i przywództwa. Głównym wkładem LinkedIn jest rozwój marek osobistych dla profesjonalnych 

menedżerów i stworzenie rynku, na którym pracodawcy mogą kontaktować się z odpowiednimi 

kandydatami. Reklamodawcy zwykle używają LinkedIn do celów budowania marki i zazwyczaj nie 

zabiegają o sprzedaż. Snapchat to mobilna aplikacja do przesyłania wiadomości / sieć społecznościowa, 

która umożliwia swoim użytkownikom czatowanie i wysyłanie zdjęć i filmów (snapów), które znikają 

po stosunkowo krótkim czasie od obejrzenia. Snapchat uważa się za metodę wizualnego uchwycenia 

ważnych chwil i kreatywnego komunikowania ich za pomocą różnych narzędzi, takich jak geofiltry 

(które dostosowują obraz do lokalizacji użytkownika) i soczewki (rodzaj rzeczywistości rozszerzonej, 

która pozwala użytkownikom zmieniać ich twarz na różne sposoby sposobów). Snapchat był 

początkowo skierowany do osób poniżej 25 roku życia, aw 2016 roku milenialsi reprezentowali 70% z 

prawie 60 milionów aktywnych użytkowników Snapchata miesięcznie w USA. Jednak Snapchat zaczął 

odnotowywać znaczny wzrost w grupie wiekowej od 25 do 34 lat, a także w wieku powyżej 35 lat. 

Oprócz kierowania na pożądaną grupę demograficzną Snapchat jest również atrakcyjny dla 

reklamodawców, ponieważ badania wskazują, że jest on również bardzo przylepny w tej grupie 

demograficznej, przy czym trzech na czterech amerykańskich użytkowników w wieku szkolnym 

wskazuje, że korzysta z aplikacji codziennie, a ponad 50% mówiąc, że używali go wiele razy dziennie, a 

nawet stale. Sam Snapchat zgłasza, że użytkownicy na całym świecie spędzają od 25 do 30 minut 

dziennie, korzystając z aplikacji. Od momentu premiery Snapchat wprowadził szereg funkcji, które 

oferują możliwości reklamowe, w tym Snapchat Stories (sposób, w jaki użytkownicy mogą jednocześnie 

udostępniać snapy, które pozostają na żywo przez 24 godziny, wszystkim lub tylko niektórym 

znajomym), Live Stories (kompilacja snapów od różnych użytkowników z wydarzeń i miejsc na całym 

świecie, które są zestawiane przez redaktorów Snapchata w Live Story, która zwykle trwa 24 godziny) 

i Discover (unikalne treści marek wybranych przez Snapchat). Snapchat oferuje reklamodawcom trzy 



rodzaje „natywnych” reklam: reklamy Snap (krótkie 10-sekundowe lub mniej pełnoekranowe pionowe 

reklamy wideo z domyślnie włączonym dźwiękiem), sponsorowane geofiltry (geofiltry wykorzystujące 

obrazy i komunikaty marki) oraz sponsorowane soczewki (obiektywy ze zdjęciami marki). Dostępne są 

również interaktywne wersje reklam Snap (znane jako reklamy Snap z załącznikami), które umożliwiają 

użytkownikowi przesunięcie palcem w celu rozszerzenia reklamy w celu wyświetlenia dodatkowego 

filmu, artykułu, strony internetowej lub oferty instalacji aplikacji. Reklamy można kupić za stałą opłatą 

lub koszt tysiąca wyświetleń (CPM). Możliwości kierowania Snapchata są obecnie mniej rozwinięte niż 

większość konkurentów z sieci społecznościowych, ale trwają prace nad ulepszonymi opcjami 

kierowania. Oczekuje się, że Snapchat wygeneruje około 367 mln USD przychodów z reklam w 2016 r., 

A liczba ta wzrośnie do prawie 1 mld USD w 2017 r. Obecnie funkcja Discover na Snapchacie jest 

głównym motorem przychodów z reklam w USA. 

WADY SPOŁECZNEGO MARKETINGU 

Marketing społeczny nie jest pozbawiony wad. Czasami kampanie w mediach społecznościowych 

przynoszą odwrotny skutek. Jednym z problemów jest to, że marki tracą znaczną kontrolę nad tym, co 

ludzie mówią o swoich markach, a także tracą kontrolę nad tym, gdzie pojawiają się ich reklamy. pod 

względem innych treści w serwisach społecznościowych. Reklamy umieszczane na Facebooku według 

algorytmu mogą być umieszczane w pobliżu treści, które nie reprezentują wartości marki. Nie jest to 

charakterystyczne dla marketingu społecznościowego, ponieważ reklamy za pomocą platformy 

reklamowej Google napotykają ten sam problem. Różni się to jednak bardzo od reklam telewizyjnych, 

w których marki zachowują prawie całkowitą kontrolę. Witryny społecznościowe są wyjątkowe, 

ponieważ niezadowoleni konsumenci lub po prostu złośliwi ludzie mogą publikować materiały, które 

są niedokładne i / lub zawstydzające 

MOBILNY MARKETING 

Marketing mobilny obejmuje wykorzystanie urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, do 

wyświetlania banerów reklamowych, multimediów, wideo, gier, poczty elektronicznej, wiadomości 

tekstowych, wiadomości w sklepie, kodów QuickResponse (QR) i kuponów. Urządzenia mobilne są 

teraz wymaganą częścią standardowego budżetu marketingowego. Urządzenia mobilne stanowią 

radykalne odejście od poprzednich technologii marketingowych po prostu dlatego, że integrują w sobie 

tak wiele działań ludzkich i konsumenckich, od telefonowania lub wysyłania wiadomości tekstowych 

do znajomych, po słuchanie muzyki, oglądanie filmów, śledzenie lokalizacji i robienie zakupów. Im 

więcej potrafią urządzenia mobilne, tym bardziej ludzie polegają na nich na co dzień. Ponad 262 miliony 

Amerykanów korzysta obecnie z telefonów komórkowych, a 207 milionów z nich korzysta ze 

smartfonów. Ponad 168 milionów Amerykanów korzysta również z tabletów (eMarketer, Inc., 2016f, 

2016g, 2016h). Jeden z raportów wykazał, że ludzie patrzą na swoje urządzenia mobilne co najmniej 

40 razy dziennie. Większość użytkowników telefonów komórkowych trzyma swój telefon w zasięgu 

ręki przez 24 godziny na dobę. Dla wielu jest to pierwsza rzecz, którą sprawdzają rano, ostatnia rzecz, 

którą sprawdzają wieczorem, i pierwsze narzędzie, którego używają, gdy pojawia się pytanie, gdzie się 

udać, co robić i gdzie się spotkać. 

PRZEGLĄD: M-COMMERCE DZIŚ 

Wystarczy kilka kroków od posiadania smartfona lub tabletu do wyszukiwania produktów i usług, 

przeglądania, a następnie kupowania. Tempo wzrostu m-commerce gwałtownie wzrosło w ciągu 

ostatnich kilku lat, rosnąc o ponad 30% rocznie, ale oczekuje się, że do 2020 r. Nieznacznie zmniejszy 

się do około 20% rocznego wzrostu. Analitycy szacują, że do 2020 r. M-commerce będzie stanowić 

prawie 50% całego handlu elektronicznego w branży detalicznej i turystycznej. Początkowo m-

commerce koncentrował się głównie na towarach cyfrowych, takich jak muzyka, filmy, gry i e-booki. 



Obecnie jednak tradycyjne produkty detaliczne i usługi turystyczne są źródłem znacznej części wzrostu 

w m-commerce. Nic dziwnego, że gigantem w Stanach Zjednoczonych jest Amazon, z ponad 17 

miliardami dolarów sprzedaży za pośrednictwem swojej mobilnej strony internetowej i aplikacji 

Amazon. Według niedawnego badania około 45% wyjazdów na zakupy obejmuje również zakupy 

mobilne (eMarketer, Inc., 2016m). Coraz częściej konsumenci używają urządzeń mobilnych do 

wyszukiwania osób, miejsc i rzeczy, takich jak restauracje i oferty produktów, które widzieli w sklepie. 

Szybkie przejście konsumentów z platform stacjonarnych na urządzenia mobilne powoduje wzrost 

wydatków na marketing mobilny. Ponieważ wyszukiwanie jest tak ważne, aby kierować konsumentów 

do sytuacji zakupowych, rynek reklam w wyszukiwarkach mobilnych jest bardzo ważny dla 

wyszukiwarek, takich jak Google i Bing. Przychody z wyszukiwania na komputerach spadają w obu 

przypadkach. Działalność reklamowa Google na telefon komórkowy szybko się rozwija, ale ceny, jakie 

może pobierać za reklamy na telefon komórkowy, są znacznie niższe niż w przypadku reklam na 

komputery stacjonarne. Wyzwanie, przed którym stoi Google i inne firmy zajmujące się marketingiem 

mobilnym, polega na tym, jak skłonić więcej konsumentów do klikania reklam na telefon komórkowy i 

jak obciążać marketerów wyższymi opłatami za każde kliknięcie. A odpowiedź leży w  konsumencie, 

który decyduje, co i kiedy kliknąć. 

Jak ludzie faktycznie używają urządzeń mobilnych 

Planując kampanię marketingu mobilnego, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób ludzie faktycznie 

używają swoich urządzeń mobilnych (co może różnić się od tego, co robisz lub sądzisz, że robią inni). 

Na przykład większość z nas uważa, że ludzie używają swoich urządzeń mobilnych w podróży, ale w 

rzeczywistości, według jednego z nielicznych badań dotyczących rzeczywistego zachowania mobilnego, 

prawie 70% wszystkich minut korzystania z telefonu komórkowego faktycznie odbywa się w domu. 

Wiemy, że ludzie spędzają średnio około 5 godzin i 45 minut z mediami cyfrowymi dziennie, a ponad 

trzy z tych godzin spędzają na urządzeniach mobilnych - smartfonach i tabletach. Co robią w ciągu tych 

trzech godzin i na jakim urządzeniu? Najnowsze dane pokazują, że głównym celem (przynajmniej pod 

względem czasu) jest rozrywka, a nie zakupy czy kupowanie. Z trzech godzin (180 minut) dziennie, 

które ludzie spędzają przy użyciu urządzeń mobilnych, 29 minut (16%) spędza się w sieciach 

społecznościowych. Oglądanie wideo również trwa 29 minut (16%). Aż 47 minut (26%) spędza się na 

słuchaniu muzyki, głównie strumieniowych usług muzycznych. W związku z tym 42% korzystania z 

urządzeń mobilnych służy rozrywce (muzyka i wideo), a sieci społecznościowe konsumuje kolejne 16% 

(eMarketer, Inc., 2016n). Gdzie jeszcze czas płynie? Badanie przeprowadzone przez Pew Research 

Center opisało szeroki zakres czynności, które użytkownicy mobilni wykonują na swoich urządzeniach 

mobilnych, gdy nie bawią się ani nie spotykają. Ludzie używają urządzeń mobilnych do prawie tych 

samych czynności, co komputery stacjonarne, od uzyskiwania informacji po bankowość i szukanie 

miejsc do życia. Niestety, badanie to nie zawierało danych dotyczących zakupów i zachowań 

zakupowych oraz nie zawierało informacji o czasie spędzonym na aktywności. Jednak badanie National 

Federation of Retailers zapewnia wgląd w to, w jaki sposób konsumenci planowali używać swoich 

urządzeń mobilnych, a które z nich - tablety lub smartfony - w świątecznym sezonie zakupowym 2015. 

Na szczycie listy znalazło się badanie produktów i porównywanie cen, z tabletami (47%) w czołówce 

smartfonów (37%) jako pojazdem do zakupu. Jednak bardzo duży odsetek (35–40%) nie planował 

używać ani tabletu, ani smartfona do robienia zakupów lub w ogóle. Tylko około jedna trzecia 

użytkowników tabletów i mniej niż 25% użytkowników smartfonów planowała dokonać zakupu za 

pomocą swoich tabletów lub smartfonów. Z tych badań możemy wywnioskować, że urządzenia 

mobilne są nadal używane głównie do rozrywki, spotkań towarzyskich i komunikacji, a mniej czasu 

spędza się na robieniu z nimi zakupów lub robieniu zakupów. Żaden z tych wzorów nie jest jednak 

trwały. M-commerce rośnie. Początkowo oczekiwano, że tablety będą stanowić główną platformę m-

commerce, ale tak się nie stało. Wraz ze wzrostem rozmiarów ekranów smartfonów i poprawą ich 



rozdzielczości, w połączeniu z lepszym wyszukiwaniem mobilnym, lepszym wykrywaniem w oparciu o 

lokalizację i kontekst oraz lepszymi systemami płatności mobilnych, zakupy smartfonów poprawiły się, 

co spowodowało gwałtowny wzrost sprzedaży smartfonów w m-commerce. 

Doświadczenia w aplikacji i reklamy w aplikacji 

Możesz pomyśleć, że korzystanie z przeglądarki w celu uzyskania dostępu do sieci na smartfonie lub 

tablecie jest typową czynnością mobilną. W rzeczywistości jednak użytkownicy mobilni spędzają 

prawie 60% swojego całkowitego czasu cyfrowego na korzystaniu z aplikacji. W szczególności aplikacje 

na smartfony były największym motorem wzrostu wykorzystania mediów cyfrowych i stanowią prawie 

połowę całkowitego czasu cyfrowego, a także prawie 75% czasu spędzanego na urządzeniach 

mobilnych i 85% czasu spędzanego na aplikacje mobilne. Z kolei czas spędzany na aplikacjach na tablety 

skraca się, ponieważ ekrany smartfonów zwiększają się zarówno pod względem rozmiaru, jak i 

rozdzielczości. Średnio użytkownicy używają na swoich smartfonach tylko około 27 aplikacji 

miesięcznie. Prawie 75% całego czasu spędza się na trzech najlepszych aplikacjach użytkownika. Na 

serwerach chmurowych iOS i Android mogą znajdować się miliony aplikacji, ale tylko kilka z nich 

generuje wystarczający ruch użytkowników, aby zainteresować wszystkich reklamodawców. Facebook 

jest najlepszą aplikacją zarówno pod względem liczby odbiorców, jak i udziału spędzonego czasu, a na 

drugim miejscu plasuje się Facebook Messenger. Google ma cztery z siedmiu najlepszych aplikacji 

(Mapy Google, Wyszukiwarka Google, Google Play i Gmail). Większość innych aplikacji w pierwszej 25 

to sieci społecznościowe (Instagram, Snapchat, Pinterest i Twitter), rozrywkowe (Pandora Radio, Apple 

Music, Netflix i Spotify) lub narzędzia (Apple Maps, Google Drive, Yahoo Akcje, The Weather Channel, 

Yahoo Mail). W pierwszej 25 są tylko cztery aplikacje zorientowane na handel detaliczny: Amazon 

Mobile (10.), Groupon (22.), Walmart (23.) i eBay (24.). Jednak wiele najszybciej rozwijających się 

aplikacji pod względem liczby unikalnych użytkowników to aplikacje od dostawców usług na żądanie, 

takich jak Uber i Lyft. Konsekwencje dla marketerów są dość jasne: jeśli konsumenci używają głównie 

aplikacji, a nie przeglądają sieci na swoich urządzeniach mobilnych, marketerzy muszą umieszczać 

reklamy w aplikacjach, w których większość działań ma na celu przyciągnięcie konsumentów, a to 

oznacza aplikacje społecznościowe i aplikacje rozrywkowe. Po drugie, jeśli konsumenci mobilni używają 

średnio tylko 27 aplikacji, marketerzy muszą skoncentrować swój marketing na tych popularnych 

aplikacjach, powiedzmy, 100 najlepszych. Z drugiej strony marketerzy niszowi mogą skoncentrować 

swoje reklamy w aplikacjach obsługujących tę niszę. Na przykład dystrybutor sprzętu do nurkowania 

mógłby umieszczać reklamy w aplikacjach poświęconych społeczności nurkowej. Może nie być wielu 

użytkowników aplikacji, ale ci, którzy z niej korzystają, są bardzo zmotywowani na ten temat. Inną 

konsekwencją dla marketerów jest to, że zamiast skupiać się na mobilnych reklamach graficznych, 

które są trudne do odczytania, najlepszą reklamą może być zabawna reklama wideo, która przyciąga 

uwagę widza lub reklama w aplikacji, która jest precyzyjnie ukierunkowana na bieżące działania i 

zainteresowania konsumenta . 

Jak środowisko wielu urządzeń zmienia ścieżkę marketingową 

Wraz z rozwojem smartfonów i tabletów pojawia się świat wieloekranowy: smartfony, tablety, 

komputery stacjonarne i telewizja. Rzeczywistość i przyszłość urządzeń komputerowych jest taka, że 

konsumenci będą korzystać z wielu platform: komputerów stacjonarnych i laptopów w pracy i domu 

oraz smartfonów i tabletów w domu, a także podczas przemieszczania się. Telewizja będzie dostępna 

przez cały czas, zarówno w domu, jak iw podróży, za pośrednictwem tabletów i smartfonów. 

Zachowania zakupowe konsumentów zmieniają się w świecie wielu urządzeń. Konsumenci często 

korzystają z dwóch lub więcej ekranów jednocześnie, tweetując podczas oglądania programu 

telewizyjnego lub płynnie przechodząc od reklamy telewizyjnej do wyszukiwania na telefonie 

komórkowym w celu uzyskania dodatkowych informacji, a następnie do późniejszego ekranu zakupu 



tabletu. Liczne badania wykazały, że 90% użytkowników korzystających z wielu urządzeń przełącza się 

między ekranami, aby wykonywać zadania, na przykład przeglądać reklamę w telewizji, wyszukiwać 

produkt na smartfonie, a następnie kupować go za pomocą tabletu. Konsumenci płynnie poruszają się 

między urządzeniami, sekwencyjnie lub jednocześnie. Ponadto im więcej ekranów używają 

użytkownicy, tym więcej robią zakupów i zakupów. Jeden z wniosków jest taki, że im więcej ekranów 

mają konsumenci, tym więcej jest ich punktów styczności lub możliwości marketingowych. 

Konsekwencje platformy dla wielu urządzeń lub środowiska różnorodności ekranów są takie, że 

marketing musi być dostosowany do dowolnego urządzenia, z którego korzysta konsument, a spójne 

budowanie marki na różnych platformach będzie ważne. Różnorodność ekranów oznacza, że na 

przykład jeden rozmiar reklamy nie będzie pasował do wszystkich sytuacji, a obrazy brandingowe będą 

musiały być dostosowywane automatycznie w zależności od urządzenia, z którego korzysta 

konsument. Z punktu widzenia projektowania grafika i elementy kreatywne będą wyglądać inaczej w 

zależności od ekranu. Nazywa się to elastycznym projektowaniem lub responsywnym projektowaniem 

kreatywnym. Projektowanie responsywne to proces projektowania, który umożliwia zmianę rozmiaru, 

formatowanie i reorganizację treści marketingowych, tak aby wyglądały dobrze na każdym ekranie. 

Możesz zobaczyć responsywny projekt w akcji, patrząc na dowolny portal na komputerze, a następnie 

porównując ekran z tym samym portalem wyświetlanym na smartfonie lub tablecie. Prawdopodobnie 

zauważysz, że istnieją trzy wersje ekranu, po jednej dla każdej platformy (IAB, 2012). Wymóg 

znajdowania klientów na wielu ekranach może znacznie zwiększyć koszty marketingu online. Firmy 

muszą rozwijać swoją obecność i rynek nie tylko w witrynach internetowych, ale także w witrynach 

mobilnych i / lub aplikacjach na smartfony i tablety. Być może nie stać ich na wszystkie trzy z nich i 

mogą chcieć wybrać tylko jeden. W takim razie, który jest najlepszy? Wiele zależy od celu marketingu. 

Aby zwiększyć sprzedaż, witryna internetowa może być skuteczniejsza, ale w celu zwiększenia 

świadomości marki i zaangażowania lepsze mogą być aplikacje społecznościowe i rozrywkowe. Ale 

nawet poza możliwością dostosowania ekranu, świat wieloekranowy oznacza, że sprzedawcy muszą 

być na wszystkich platformach i być zintegrowani między platformami, aby wysyłać spójny komunikat 

i stworzyć wygodną platformę konsumencką. Dzisiejsze środowisko marketingowe jest znacznie 

bardziej złożone niż umieszczanie banerów reklamowych na stronach lub na stronach wyników 

wyszukiwarek w Internecie. 

PODSTAWOWE CECHY MARKETINGU MOBILNEGO 

Ponieważ miliony konsumentów korzystają z urządzeń mobilnych, wydatki na marketing mobilny 

gwałtownie wzrosły iw 2015 r. Po raz pierwszy przekroczyły kwotę wydaną na reklamę na platformie 

stacjonarnej. Oczekuje się, że ten trend utrzyma się do 2020 r. W 2016 r. Marketing mobilny będzie 

stanowił około 64% całego marketingu online, co jest niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, że smartfony 

pojawiły się dopiero dziewięć lat temu w 2007 r., A tablety dopiero w 2010 r. Analitycy uważają, że jeśli 

obecny telefon komórkowy utrzymuje się tempo wzrostu marketingu, do 2020 roku marketing mobilny 

będzie stanowił ponad 75% wszystkich reklam online i ponad dwukrotnie większy niż reklamy na 

komputery stacjonarne. Reklama mobilna jest zdominowana przez Google, z oczekiwanymi 14,7 

miliardami dolarów przychodów z reklam mobilnych w 2016 r., Co stanowi około 32% całego rynku, 

ale spadło z 40% w 2014 r., Ponieważ Facebook i inne firmy kontynuują ekspansję na rynek mobilny. 

Na platformie mobilnej Google nadal jest królem wyszukiwania, generując spodziewane 12,7 miliarda 

dolarów z reklam w wyszukiwarkach mobilnych w 2016 r., Czyli prawie dwie trzecie wszystkich 

wydatków na reklamy w wyszukiwarkach mobilnych. Facebook zajmuje drugie miejsce w reklamach 

mobilnych z oczekiwanymi 10,1 mld USD przychodów z reklam mobilnych w 2016 r., Czyli około 22% 

całkowitych przychodów z reklam mobilnych. Tak jak Google dominuje w reklamach w wyszukiwarkach 

mobilnych, tak Facebook dominuje w reklamach graficznych na telefony komórkowe, stanowiąc ponad 



42%. wszystkich wydatków na takie reklamy. Inni gracze na rynku marketingu mobilnego to Twitter (z 

udziałem 2,6%), Yahoo (2,3%) i Pandora z 1,8% 

Technologia: podstawowe funkcje urządzenia mobilnego 

Każdy zna możliwości smartfonów i tabletów. Ale co takiego jest w platformach mobilnych, które 

odróżniają je od komputerów stacjonarnych? Jakie cechy sprawiają, że są one szczególnie przydatne w 

marketingu? Po pierwsze, smartfony odgrywają dziś znacznie bardziej centralną rolę w życiu osobistym 

konsumentów niż komputery stacjonarne i laptopy, w dużej mierze dlatego, że smartfony są zawsze 

przy nas fizycznie lub w pobliżu. W tym sensie są bardziej osobiste i prawie „nadające się do noszenia”. 

Charakter smartfonów „zawsze włączony, zawsze z nami” ma kilka konsekwencji dla marketerów. 

Ponieważ są one postrzegane jako „dodatki osobiste”, konsumenci są mniej tolerancyjni dla ingerencji 

handlowych. Czy zdarzyło Ci się, że rozmowa telefoniczna została przerwana reklamą? 

Prawdopodobnie nie, a jeśli tak, to najprawdopodobniej byłbyś zirytowany tym, że przeszkadza ci w 

osobistej rozmowie. Postawy te obejmują każde użycie telefonu lub tabletu, od czytania e-maili, 

odwiedzania Facebooka czy oglądania wideo. Konsumenci są po prostu mniej tolerancyjni wobec 

reklam na małych ekranach smartfonów. Po drugie, całodobowa fizyczna bliskość smartfonów do 

naszych osób znacznie wydłuża czas dostępny na materiały marketingowe i zwiększa podaż ekranów 

do materiałów marketingowych. Ta nadwyżka podaży obniża cenę mobilnych wiadomości 

marketingowych. Z kolei istnieje napięcie między marketerami a konsumentami: marketerzy chcą 

zwiększyć liczbę reklam mobilnych, podczas gdy konsumenci chcą widzieć mniej reklam, a nie więcej, 

na swoich urządzeniach mobilnych. Reklamy w aplikacjach są inaczej traktowane przez konsumentów: 

w zamian za darmową grę konsumenci bardziej akceptują reklamy. Ale chyba najbardziej unikalną 

cechą smartfonów jest to, że znają dokładną lokalizację użytkownika dzięki wbudowanemu GPS. 

Umożliwia to kierowanie komunikatów marketingowych do konsumentów na podstawie ich lokalizacji 

i wspiera wprowadzenie marketingu opartego na lokalizacji i marketingu lokalnego. Chociaż witryny 

internetowe mogą znać ogólną lokalizację pulpitu, jest to bardzo nieprecyzyjna poprawka, a pozycja 

pulpitu nie zmienia się w miarę poruszania się użytkownika. 

MOBILNE NARZĘDZIA MARKETINGOWE: FORMATY REKLAM 

W przeciwieństwie do marketingu społecznościowego, marketing mobilny nie wymaga dużo nowego 

słownictwa marketingowego. Wszystkie formaty marketingowe dostępne na komputerach 

stacjonarnych są również dostępne na urządzeniach mobilnych. Z nielicznymi wyjątkami marketing 

mobilny jest bardzo podobny do marketingu komputerowego, z wyjątkiem tego, że jest mniejszy. 

Główne możliwości marketingowe w marketingu mobilnym to reklamy w wyszukiwarce, reklamy 

graficzne, filmy i multimedia, wiadomości (SMS / MMS / PPS) oraz niektóre znane inne formaty, takie 

jak e-mail, ogłoszenia i generowanie potencjalnych klientów. to reklamy w wyszukiwarce, reklamy 

displayowe (banery, multimedia i sponsoring), wideo, wiadomości tekstowe / wideo i inne (w tym e-

maile, ogłoszenia i generowanie potencjalnych klientów). W 2016 r. Reklama w wyszukiwarkach nadal 

jest najpopularniejszym formatem marketingu mobilnego, stanowiąc prawie 45% wszystkich 

wydatków na reklamę mobilną, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wyszukiwarka jest drugą 

najpopularniejszą aplikacją na smartfony (po komunikacji głosowej i tekstowej). Reklamy w 

wyszukiwarkach można dodatkowo zoptymalizować pod kątem platformy mobilnej, wyświetlając 

reklamy w oparciu o fizyczną lokalizację użytkownika. Reklamy graficzne (banery reklamowe, reklamy 

multimedialne i sponsoring) to drugi pod względem popularności format reklam, stanowiący około 

42% wydatków na reklamy mobilne. Reklamy graficzne mogą być wyświetlane jako część witryny 

mobilnej lub w aplikacjach i grach. Sieci reklamowe, takie jak AdMob firmy Google, Facebook, iAd firmy 

Apple, MoPub na Twitterze i MillennialMedia, to jedni z największych dostawców mobilnych reklam 

displayowych. Reklamy wideo stanowią tylko około 10% marketingu mobilnego, ale stanowią szybko 



rosnący segment ze względu na ich bardzo wysoki współczynnik klikalności. Rozmiar większości reklam 

wideo na komputery można zmienić, aby używać ich na telefonach komórkowych i tabletach. 

Wiadomości mobilne zazwyczaj obejmują wysyłanie wiadomości tekstowych SMS do konsumentów z 

kuponami lub błyskawicznymi wiadomościami marketingowymi. Wiadomości są szczególnie skuteczne 

w przypadku reklamy lokalnej, ponieważ klienci mogą otrzymywać wiadomości i kupony, gdy 

przechodzą lub odwiedzają lokalizacje. Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram i 

Pinterest, generalnie przeniosły swoje techniki reklam na komputery stacjonarne na platformę 

mobilną, z pewnymi zmianami interfejsu do użytku na smartfonach z małymi ekranami. W ten sposób 

sieci społecznościowe wniosły prawdziwe innowacje do marketingu mobilnego, w tym posty na kanale 

aktualności na Facebooku i promowane tweety na Twitterze. Marketing mobilny jest wyjątkowo 

dostosowany do celów budowania marki, zwiększania świadomości poprzez wykorzystanie wideo i 

multimediów interaktywnych, takich jak gry. 

ROZPOCZĘCIE MOBILNEJ KAMPANII MARKETINGOWEJ 

Podobnie jak w przypadku wszystkich kampanii marketingowych, zacznij od określenia swoich celów i 

zrozumienia, w jaki sposób kampania marketingu mobilnego może pomóc Twojej firmie. Jesteś 

nowym, nieznanym startupem, który chce rozwijać wizerunek marki, czy już istniejącą marką, która 

chce wzmocnić swoją obecność i sprzedawać produkty? Czy jest coś w Twoich produktach, co czyni je 

szczególnie atrakcyjnymi dla odbiorców mobilnych? Na przykład, jeśli sprzedajesz produkty lokalnym 

klientom przechodzącym obok Twojego sklepu, możesz skorzystać z funkcji GPS smartfonów, aby 

dotrzeć do konsumentów znajdujących się w pobliżu. Następnie weź pod uwagę docelową grupę 

demograficzną kampanii i produktów. Najbardziej aktywnymi nabywcami urządzeń mobilnych są 

mężczyźni i częściej kupują sprzęt elektroniki użytkowej i treści cyfrowe. Kobiety są bardziej skłonne 

do spieniężania kuponów i reagowania na błyskawiczne wyprzedaże i transakcje. Młodsi konsumenci 

częściej szukają informacji o produktach i cenach na urządzeniach mobilnych i częściej dzielą się 

doświadczeniami za pomocą mediów społecznościowych. Mobilni kupujący są bardziej zamożni niż 

ogół społeczeństwa online. Te dane demograficzne są średnimi, a kampanie marketingu mobilnego nie 

muszą ograniczać się do tych średnich. Dowiedz się, gdzie gromadzą się Twoi klienci korzystający z 

telefonów komórkowych. Czy Twoi klienci mobilni prawdopodobnie używają aplikacji, a jeśli tak, to 

jakie? Czy Twoi klienci będą prawdopodobnie korzystać z Facebooka lub Twittera? A może Twoi klienci 

najprawdopodobniej znajdą Cię na stronie wyszukiwania Google dla komórek? Na koniec zastanów się 

nad obszarem rynkowym, na którym masz nadzieję odnieść sukces. Co robią twoi konkurenci na 

platformie mobilnej? Czy ich obecność jest skuteczna? Gdzie kierują swoje działania marketingowe: 

wyświetlają reklamy w portalach internetowych czy wyświetlają reklamy w wynikach wyszukiwania 

Google? A może można je znaleźć jako reklamy w aplikacji? W jakich aplikacjach się reklamują? Jak są 

reprezentowani na Facebooku Mobile? Czy mają również stronę marki na Twitterze i / lub Pinterest? 

Czy Twoi konkurenci mają aplikację, którą użytkownicy mogą łatwo pobrać? Chcesz poznać swoich 

konkurentów na każdej z przyjętych przez nich platform. Po opracowaniu wstępnej wizji kampanii 

marketingowej możesz opracować harmonogram i plan działania, w jaki sposób osiągnąć kamienie 

milowe określone na osi czasu. Po zaplanowaniu kampanii marketingowej i zidentyfikowaniu rynku, 

nadszedł czas, aby rozpocząć wdrażanie kampanii mobilnej. Oto kilka kroków, które należy wykonać: 

• Opracuj witrynę mobilną, aby konsumenci korzystający z telefonów komórkowych mogli oglądać i 

kupować Twoje produkty. Uczyń swoją witrynę mobilną społeczną, dołączając linki do Facebooka, 

Twittera, Pinteresta i innych witryn społecznościowych. 

• Opracuj stronę marki na Facebooku, aby zintegrować działania marketingu społecznościowego i 

mobilnego. 



• Opracuj stronę marki na Twitterze, aby klienci mogli śledzić Twoje posty. 

• Jeśli korzystasz już z programu reklamowego, takiego jak Google AdWords lub konto reklam 

graficznych na Facebooku, możesz utworzyć nową kampanię, korzystając z tych samych reklam 

zaprojektowanych specjalnie dla platform mobilnych. 

• Rozważ otwarcie konta iAd i skorzystanie z sieci iAd firmy Apple lub AdMob Google po części, 

ponieważ te sieci reklamowe mogą publikować i śledzić reklamy na wielu platformach jednocześnie. 

• Twórz treści marketingowe, które są przeznaczone specjalnie dla użytkowników mobilnych, z filmami 

i wysokimi poziomami interaktywności zaprojektowanymi z myślą o ekranie telefonu komórkowego. 

• Mierz i zarządzaj swoją kampanią. Apple iAd i Google AdWords, wraz z wieloma innymi sieciami 

reklamowymi, będą obsługiwać Twoje kampanie mobilne i zarządzać nimi. Ponadto mogą zapewnić 

szereg środków kampanii, które pozwolą Ci zobaczyć, które reklamy mobilne i techniki przyciągają 

najwięcej obserwujących, komentarzy i aktywności społecznościowych dotyczących Twojej marki. 

Dzięki tym podstawowym danym możesz zacząć zarządzać kampanią marketingu mobilnego, 

zmniejszając wydatki na niedziałające reklamy i zwiększając budżet reklam, które działają. 

POMIAR WYNIKÓW MARKETINGU MOBILNEGO 

Istnieje wiele różnych celów marketingu mobilnego, a zatem różne typy kampanii marketingowych dla 

telefonów komórkowych. Niektóre kampanie są ukierunkowane na sprzedaż, opierają się na reklamach 

graficznych i wyszukiwarkach, oferują kupony lub rabaty oraz kierują użytkowników bezpośrednio do 

witryny, w której mogą coś kupić. Mierzenie wyników tych kampanii mobilnych następuje po 

podobnych kampaniach uruchamianych na komputerach stacjonarnych. Inne kampanie koncentrują 

się na brandingu, którego celem jest zaangażowanie konsumentów w rozmowę, pozyskanie ich jako 

fanów i rozpowszechnianie informacji wśród znajomych. Możesz użyć struktury z Rysunku 7.5 na 

stronie 431, aby zmierzyć wyniki tych kampanii. Kluczowymi wymiarami mierzonymi w mobilnych 

kampaniach społecznościowych są pozyskiwanie fanów, zaangażowanie, wzmocnienie, społeczność, 

siła marki (centrum konwersacji) i sprzedaż. Rysunek 7.12 ilustruje, w jaki sposób zorientowana na 

markę kampania marketingowa wykorzystująca platformę mobilną i marketing społecznościowy może 

przedstawiać swoje miary efektywności w okresie sześciu miesięcy. W kampanii brandingowej celem 

jest nie tyle sprzedaż, ile wzmocnienie zaangażowania konsumentów w markę. Widać, że w ciągu 

sześciu miesięcy liczba odwiedzających wzrosła o ponad 60%. Zaangażowanie znajduje 

odzwierciedlenie w czasie spędzonym na miejscu (w tysiącach minut); amplifikację mierzy się liczbą 

polubień, która wzrosła trzykrotnie. Społeczność jest mierzona liczbą postów, co sugeruje, że fani 

aktywnie współpracują ze sobą i marką. W tym okresie liczba postów wzrosła ośmiokrotnie. Siła marki 

najlepiej podsumować na tym rysunku jako złożony obraz pozyskiwania fanów, zaangażowania, 

wzmocnienia i działań społeczności. Mierzenie wpływu tej kampanii mobilnej na ostateczną sprzedaż 

wymaga pójścia o krok dalej i zmierzenia, jaką sprzedaż można przypisać tej kampanii mobilnej. 

MARKETING MOBILNY LOKALNY I OPARTY O LOKALIZACJĘ 

marketing oparty na lokalizacji: kieruje komunikaty marketingowe do użytkowników na podstawie ich 

lokalizacji 

oparte na lokalizacji: usługi obejmują świadczenie usług użytkownikom na podstawie ich lokalizacji. 

Marketing oparty na lokalizacji jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów świata 

marketingu cyfrowego. Marketing oparty na lokalizacji kieruje komunikaty marketingowe do 

użytkowników na podstawie ich lokalizacji. Ogólnie rzecz biorąc, marketing oparty na lokalizacji 



obejmuje marketing usług opartych na lokalizacji. Usługi oparte na lokalizacji obejmują świadczenie 

usług użytkownikom na podstawie ich lokalizacji. Przykładami usług opartych na lokalizacji są: 

nawigacja osobista (jak się tam dostać?), Ciekawe miejsca (co to jest?), Recenzje (jaka restauracja w 

okolicy jest najlepsza?), Wyszukiwarka znajomych (gdzie jesteś? Gdzie jest tłum?) I usługi Familytracker 

(Gdzie jest moje dziecko?). Oczywiście istnieje połączenie: im więcej osób korzysta ze swoich urządzeń 

mobilnych w celu wyszukiwania i uzyskiwania usług lokalnych, tym więcej możliwości mają marketerzy, 

aby kierować reklamy do konsumentów w odpowiednim momencie, we właściwym miejscu i we 

właściwym miejscu. we właściwy sposób - niezbyt nachalny i irytujący, ale w taki sposób, aby poprawić 

wrażenia konsumenta w momencie lokalnych zakupów i zakupów. To jest idealne rozwiązanie w 

każdym przypadku. Marketing oparty na lokalizacji może odbywać się również na komputerach 

stacjonarnych, ponieważ przeglądarki i marketerzy znają przybliżoną lokalizację. Ale w tej sekcji 

skupiamy się przede wszystkim na marketingu mobilnym opartym na lokalizacji, w którym tkwi 

największy wzrost i możliwości. Doświadczenie i badania rynkowe sugerują, że konsumenci chcą 

lokalnych reklam, ofert, informacji i treści. Konsumenci mają duże prawdopodobieństwo działania w 

reklamach lokalnych i zakupu oferowanych produktów i usług. Ponieważ ewoluował on tak szybko w 

ciągu ostatnich pięciu lat, doświadczenie i badania w zakresie marketingu opartego na lokalizacji są w 

toku z wieloma różnymi platformami, dostawcami i technikami. Opracowywane są mierniki 

efektywności i zwrotu z inwestycji. 

WZROST LOKALNEGO MARKETINGU 

Przed wydaniem Google Maps w 2005 r. Prawie wszystkie lokalne reklamy nie miały charakteru 

cyfrowego i były dostarczane przez lokalne gazety, stacje radiowe i telewizyjne, lokalne książki 

telefoniczne i billboardy. Oczywiście niektóre były cyfrowe i obejmowały strony internetowe lokalnych 

kupców. W 2016 r. Łączne wydatki na reklamy w mediach w Stanach Zjednoczonych wyniosły 196 

miliardów dolarów, z czego około 146 miliardów dolarów stanowią wydatki mediów lokalnych zarówno 

marek krajowych, jak i lokalnych. Szacuje się, że 40% tej reklamy lokalnej (około 58 miliardów dolarów) 

dotyczy prawdziwie lokalnych firm, takich jak restauracje, sklepy spożywcze, teatry i sklepy obuwnicze, 

które promują lokalną publiczność. Pozostałe 60% marketingu w lokalnych mediach dotyczy dużych 

firm krajowych, które kierują reklamy do lokalnych odbiorców, takie jak reklama Coca-Coli w lokalnej 

gazecie lub strony internetowe tworzone przez krajowe firmy dla lokalnych dealerów samochodowych. 

Spośród 146 miliardów dolarów wydatków na lokalne media około 31% (45 miliardów dolarów) 

zostanie przeznaczone na marketing online, a oczekuje się, że kwota ta wzrośnie do około 72 miliardów 

dolarów do 2020 roku. Po wprowadzeniu Map Google w 2005 roku i smartfonów w 2007 roku, lokalny 

marketing online zaczął szybko się rozwijać. Mapy Google na komputerach stacjonarnych umożliwiły 

kierowanie reklam do użytkowników w oparciu o ogólny odczyt ich adresu IP, a sprzedawcom 

umożliwiły wyświetlanie reklam użytkownikom na podstawie ogólnej lokalizacji potencjalnych 

klientów, zwykle w promieniu kilku mil kwadratowych. Adresy IP mogą służyć do identyfikacji miasta i 

okolicy w mieście, ale nie kodu pocztowego, ulicy ani budynku. Mapy Google pomogły użytkownikom 

odpowiedzieć na pytanie „Gdzie mogę znaleźć włoską restaurację” w mieście lub części miasta na 

komputerze. Pojawienie się smartfonów w 2007 roku i aplikacji Google Maps na urządzenia mobilne 

poszło o krok dalej. Odbiorniki GPS w smartfonach drugiej generacji wprowadzone w 2008 r. (IPhone 

3G firmy Apple), wraz z innymi technikami, oznaczały, że lokalizacja użytkownika (szerokość i długość 

geograficzna) może być dość dobrze znana producentom telefonów komórkowych, sprzedawcom, 

usługodawcom i operatorom, takim jak AT&T i Verizon. Te zmiany otworzyły całkowicie nową ścieżkę 

rozwoju dla lokalnych reklam online, które dotychczas były ograniczone do komputerów 

stacjonarnych. W tym nowym świecie lokalny rynek żywności mógłby krzyczeć do użytkowników 

telefonów komórkowych przechodzących obok sklepu, oferując zniżki dla pracowników obsługi, a 



użytkownicy z kolei mogliby szukać konkretnych sklepów detalicznych w pobliżu, nawet sprawdzając 

ich zapasy przed wejściem do sklepu. 

WZROST LOKALNEGO MARKETINGU MOBILNEGO 

Marketing mobilny oparty na lokalizacji (lokalny) jest obecnie niewielką częścią środowiska marketingu 

internetowego, ale oczekuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat wzrośnie trzykrotnie. Rysunek 7.13 

pomaga spojrzeć na rynek telefonii komórkowej oparty na lokalizacji. W 2016 r. Całkowity marketing 

online wyniesie około 72 miliardów dolarów, a lokalny marketing online ma przynieść zdrowy i 

zaskakująco wysoki 45 miliardów dolarów. Szacuje się, że część lokalnego internetu, która jest oparta 

na telefonii komórkowej, wygeneruje szacunkowo 12,8 miliarda dolarów. Formaty reklam używane w 

lokalnym marketingu mobilnym są znane - reklamy w wyszukiwarce, displayowe, natywne / 

społecznościowe, filmy i wiadomości tekstowe SMS. Reklamy w wyszukiwarce wyświetlane jako część 

wyników wyszukiwania użytkowników to największy format reklamy mobilnej oparty na lokalizacji. 

Oczekuje się, że marketerzy wydadzą w 2016 roku około 7,3 miliarda dolarów. Lokalny rynek 

wyszukiwania dla telefonów komórkowych jest zdominowany przez Google. Reklamy społecznościowe 

/ natywne są drugim co do wielkości formatem, generującym szacunkowo 2,5 miliarda dolarów w 2016 

roku. Reklamy graficzne są trzecim co do wielkości formatem i mają stanowić około 2,2 miliarda 

dolarów wydatków w 2016 roku. Tutaj głównymi graczami są Facebook i Google. Google i Facebook 

wspólnie obsługują zdecydowaną większość marketingu mobilnego opartego na lokalizacji. 

PLATFORMY MARKETINGOWE OPARTE NA LOKALIZACJI 

Głównymi graczami w marketingu mobilnym opartym na lokalizacji są ci sami giganci, którzy dominują 

w środowisku marketingu mobilnego opisanego w poprzedniej sekcji, a mianowicie Google, Facebook, 

Apple, Twitter, YP (dawniej Yellow Pages), Pandora i Millennial Media. Google jest bez wątpienia 

wiodącym sprzedawcą opartym na lokalizacji, głównie ze względu na szeroko stosowaną aplikację 

Mapy Google na smartfony. Gdy konsument szuka lokalizacji w Mapach Google, jest to idealny moment 

marketingowy, aby wyskoczyć z reklamy na jego oczach. Miejsca Google to prosta, ale skuteczna 

usługa, która zapewnia krótkie profile biznesowe, gdy użytkownicy szukają określonej firmy. System 

operacyjny Google Android ma wbudowaną funkcję lokalizacji, a aplikacje Google, takie jak Mapy 

Google, stale aktualizują lokalizację użytkownika. Google kupił firmę reklamową AdMob w 2009 roku i 

twierdzi, że jest największą na świecie firmą zajmującą się reklamą mobilną dla systemów operacyjnych 

Android i iOS firmy Apple. Deweloperzy aplikacji używają AdMob do dostarczania swoim aplikacjom 

informacji o lokalizacji klientów i użytkowników. Google sprzedaje również informacje o lokalizacji 

niezależnym firmom marketingowym. Firmy marketingowe używają AdMob do tworzenia 

pełnoekranowych reklam multimedialnych. Główne źródło przychodów Google pochodzi z usługi 

AdWords, w której marketerzy licytują słowa kluczowe w wyszukiwarce Google. Kiedyś AdWords 

działał tak samo, niezależnie od tego, czy był wyświetlany na komputerze stacjonarnym, czy na 

urządzeniu przenośnym. Firma Google zaktualizowała swoją usługę AdWords, aby optymalizować 

reklamy pod kątem kontekstu użytkownika i urządzeń oraz zapewniać zarządzanie kampaniami na 

wszystkich urządzeniach mobilnych i stacjonarnych. Nowa usługa nosi nazwę Enhanced AdWords. Na 

przykład, jeśli klient wyszukuje hasło „pizza” na komputerze stacjonarnym z pracy o 13:00, zostanie mu 

pokazane pobliskie restauracje i formularz szybkiego zamówienia. Jeśli klient wyszukał hasło „pizza” o 

20:00 na smartfonie w promieniu 800 metrów od pizzerii, może wyświetlić mu się numer telefonu typu 

„kliknij, aby połączyć” i wskazówki dojazdu do restauracji. Pizzerie płacą Google za możliwość 

pojawienia się w tych wyszukiwaniach. Google i Apple mają przewagę na rynku opartym na lokalizacji: 

obaj opracowali obszerne mapy sieci Wi-Fi na całym świecie, dzięki czemu mogą opracowywać 

znacznie dokładniejsze informacje o lokalizacji niż konkurenci. Mobilna platforma iAd firmy Apple 

dostarcza dane o lokalizacji twórcom aplikacji na iOS i firmom zajmującym się marketingiem mobilnym. 



Podobnie jak w przypadku AdMob, gdy użytkownicy klikają reklamę iAd, w używanej przez nich 

aplikacji pojawia się reklama pełnoekranowa. Reklamę można kierować na lokalizację użytkownika. 

geo-świadome: techniki, które identyfikują lokalizację urządzenia użytkownika, a następnie kierują 

działania marketingowe na to urządzenie 

marketing zbliżeniowy: techniki, które identyfikują granicę wokół fizycznej lokalizacji, a następnie 

kierują reklamy do użytkowników znajdujących się na tym obszarze, zalecając działania możliwe na 

ogrodzonym obszarze. 

MARKETING MOBILNY W OPARCIU O LOKALIZACJĘ: TECHNOLOGIE 

Usługi i marketing oparte na lokalizacji wymagają od marketerów i lokalnych usługodawców dość 

dokładnego wyobrażenia sobie, gdzie znajdują się konsumenckie urządzenia mobilne. Istnieją dwa 

ogólne typy technik marketingu opartego na lokalizacji: geo-świadomy i zbliżeniowy. Techniki 

rozpoznawania geograficznego identyfikują lokalizację urządzenia użytkownika, a następnie kierują 

działania marketingowe na urządzenie, zalecając działania w zasięgu (co samo w sobie wymaga od 

marketera wiedzy, gdzie znajdują się odpowiednie rzeczy, takie jak sklepy). Na przykład marketer może 

kierować reklamy na smartfony w kilku kwadratowych blokach miasta, aby powiadomić go o 

dostępnych ofertach od uczestniczących sprzedawców. Techniki marketingu zbliżeniowego określają 

granicę wokół fizycznej lokalizacji, a następnie kierują reklamy do użytkowników znajdujących się w 

tym obszarze, zalecając działania możliwe na ogrodzonym obszarze. Obwód może wynosić od kilkuset 

stóp (na obszarach miejskich) do kilku mil (w lokalizacjach podmiejskich). Na przykład, jeśli użytkownicy 

wejdą na ogrodzony teren sklepu, restauracji lub sklepu detalicznego, otrzymają reklamy od tych firm. 

Obie te techniki wykorzystują te same technologie lokalizacyjne. Sieci reklamowe, lokalne firmy 

zajmujące się marketingiem mobilnym, dostawcy urządzeń i usług, takich jak Google i Apple, a także 

firmy telefoniczne używają kilku metod lokalizowania urządzeń mobilnych, z których żadna nie jest 

idealna i wszystkie mają różny stopień dokładności. Tabela 7.15 zawiera opis głównych technologii 

lokalizacyjnych wykorzystywanych do udostępniania usług i marketingu opartego na lokalizacji.  

TECHNOLOGIA: OPIS 

GPS: urządzenie użytkownika pobiera dane GPS z satelity GPS. Po raz pierwszy wprowadzony wraz z 

iPhonem Apple 3G w 2008 r. Obecnie telefony komórkowe są wymagane do nadawania lokalizacji GPS 

w celu uzyskania pomocy w nagłych wypadkach. 

Wi-Fi: szacuje lokalizację użytkownika w promieniu znanego Wi-Fi 

 punkt dostępu. 

Niskoenergetyczny Bluetooth (BLE): używany przez Apple w iBeacon. Zużywa mniej energii baterii niż 

tradycyjny Bluetooth lub GPS i jest bardziej dokładny niż namierzanie za pomocą triangulacji Wi-Fi. 

Wyszukiwanie geograficzne: wykorzystuje informacje o lokalizacji na podstawie zapytań użytkownika. 

Wieża komórkowa: AT&T, Verizon i inni przewoźnicy są w stałym kontakcie ze swoimi urządzeniami, 

co umożliwia przybliżenie lokalizacji przez 

triangulacja i udoskonalenie lokalizacji GPS urządzenia. Operatorzy sieci bezprzewodowej używają 

adresu MAC telefonu komórkowego do identyfikacji telefonu i lokalizacji. 

Logowanie / rejestracja: szacuje lokalizację użytkowników, gdy sami identyfikują swoją lokalizację za 

pomocą usług logowania lub postów w sieci społecznościowej. 



Teoretycznie najdokładniejszą metodą pozycjonowania jest lokalizacja GPS (Global Positioning 

System). W praktyce sygnał może być słaby na obszarach miejskich, nieistniejący w budynkach, sygnały 

mogą być odchylane, a urządzenie może potrzebować dużo czasu (30–60 sekund), aby odebrać sygnał 

i obliczyć pozycję. Po uzyskaniu wyraźnego sygnału dokładność GPS może wynosić od 3 do 10 metrów 

w idealnych warunkach, ale częściej GPS telefonu komórkowego jest dokładny tylko do 50 metrów - 

pół boiska piłkarskiego. Ponadto użytkownicy muszą aktywować tę funkcję, a wielu nie robi tego ze 

względu na prywatność. Assisted GPS (A-GPS) uzupełnia informacje GPS o inne informacje z sieci 

telefonicznej, aby przyspieszyć akwizycję. Prawie wszystkie smartfony korzystają z A-GPS. W Apple iOS 

użytkownicy mogą zdecydować, czy włączyć, czy wyłączyć usługi lokalizacyjne. Po włączeniu iOS 

wykorzystuje GPS, sieci komórkowe i Wi-Fi do określenia przybliżonej lokalizacji użytkownika z 

dokładnością do 10 metrów (30 stóp), chociaż w wielu sytuacjach dokładność może być znacznie 

wyższa, około 15 stóp. IPhone użytkownika stale raportuje swoją pozycję i przekazuje raporty do 

serwerów Apple. Lokalizacja wież komórkowych jest wykorzystywana przez operatorów telefonii 

bezprzewodowej do śledzenia lokalizacji ich urządzeń, co jest wymagane do wykonywania połączeń 

telefonicznych, gdy urządzenia przechodzą z zasięgu jednej wieży do zasięgu drugiej. Lokalizacja wieży 

komórkowej jest również podstawą bezprzewodowego systemu reagowania w sytuacjach 

kryzysowych w Stanach Zjednoczonych. Zasady FCC dotyczące sieci bezprzewodowej Enhanced 9-1-1 

(E9-1-1) wymagają od operatorów sieci bezprzewodowych śledzenia lokalizacji telefonów 

komórkowych niezależnie od tego, czy użytkownik włączył usługi lokalizacyjne, aby pomóc służbom 

ratowniczym w lokalizowaniu użytkowników, którzy wykonują połączenia pod numer 911. 

Lokalizacja Wi-Fi jest używana w połączeniu z sygnałami GPS, aby dokładniej zlokalizować użytkownika 

na podstawie znanej lokalizacji nadajników Wi-Fi, które są dość wszechobecne w lokalizacjach 

miejskich i podmiejskich. Apple, Google i inni dostawcy usług mobilnych opracowali globalne bazy 

danych bezprzewodowych punktów dostępowych, po prostu jeżdżąc samochodami po obszarach 

miejskich w większości świata. Google używa samochodów Street View do tworzenia globalnej bazy 

danych punktów dostępu bezprzewodowego i ich lokalizacji geograficznej. Aplikacje na Androida mogą 

wykorzystywać tę bazę danych do określania przybliżonej lokalizacji osób na podstawie sieci Wi-Fi 

wykrytych przez ich urządzenia mobilne. Wszystkie urządzenia i-Fi stale monitorują obecność lokalnych 

sieci Wi-Fi, a urządzenia mobilne zgłaszają te dane do Apple i Microsoft, a także do innych producentów 

urządzeń, którzy używają podobnych metod. Celem tych technologii jest zapewnienie konsumentom 

oraz marketerom z „danymi mikro-lokalizacji” dokładnymi z dokładnością do kilku stóp, aby wspierać 

prawdziwy, dokładny, lokalny marketing na poziomie osobistym w czasie rzeczywistym. Na przykład, 

jeśli patrzysz na stojak z koszulami w sklepie detalicznym, dokładny system pozycjonowania może to 

wykryć i skierować Cię do odpowiednich akcesoriów, takich jak skarpetki i krawaty, na otaczających 

półkach. 

DLACZEGO LOKALNE KOMÓRKI MOBILNE SĄ ATRAKCYJNE DLA MARKETERÓW? 

Konsumenci, którzy szukają informacji o lokalnych firmach za pomocą urządzeń mobilnych, są znacznie 

bardziej aktywni i gotowi do zakupu niż użytkownicy komputerów stacjonarnych. Po części dzieje się 

tak dlatego, że osoby wyszukujące informacje lokalne na komputerach stacjonarnych nie znajdują się 

w tak bliskiej odległości od sprzedawców, jak osoby wyszukujące na urządzeniach mobilnych. 

Niedawna ankieta Google wykazała, że ponad 80% konsumentów w USA używa smartfonów i tabletów 

do wyszukiwania w wyszukiwarkach różnych informacji lokalnych, takich jak godziny pracy, adresy i 

wskazówki dojazdu do lokalnych sklepów oraz dostępność produktów w lokalnych sklepach. Badanie 

wykazało, że konsumenci wyszukują informacje lokalne w trakcie procesu zakupu, a 50% 

użytkowników smartfonów odwiedziło sklep w ciągu jednego dnia od wyszukiwania lokalnego, a 18% 

dokonało zakupu w ciągu jednego dnia. Badanie wykazało również, że ponad 60% użytkowników 



smartfonów chciałoby reklam dostosowanych zarówno do ich miasta / kodu pocztowego, jak i do 

bezpośredniego kontaktu z  otoczeniem. 

NARZĘDZIA MARKETINGOWE OPARTE NA LOKALIZACJI 

Marketing cyfrowy oparty na lokalizacji, podobnie jak marketing społecznościowy, przedstawia 

studentom marketingu cyfrowego niezrozumiały wachlarz nowych usług, platform i firm świadczących 

te usługi. Podczas gdy niektóre lokalne techniki marketingowe, takie jak umieszczanie reklam na 

platformie Google AdSense skierowanych do klientów mobilnych, są stosunkowo łatwe do 

wprowadzenia dla właścicieli małych firm, inne wymagają pomocy firm zajmujących się marketingiem 

mobilnym. 

Nowy leksykon: funkcje marketingu cyfrowego oparte na lokalizacji 

Usługi oparte na lokalizacji obejmują świadczenie usług użytkownikom na podstawie ich lokalizacji. 

Przykłady obejmują osobistą nawigację, interesujące miejsca, recenzje, usługi wyszukiwania 

znajomych i śledzenia rodzin. 

Marketing zbliżeniowy z beaconami 

Podczas gdy cały marketing oparty na lokalizacji jest w pewnym sensie marketingiem zbliżeniowym, 

kiedy Apple wprowadził iBeacon w 2013 roku z iOS 7, umożliwił detalistom w sklepach detalicznych 

bezpośrednią i dość precyzyjną komunikację z klientami, którzy przechodzili w odległości kilku stóp od 

centrum. przechowuj sygnały nawigacyjne. Istnieje wiele technologii bliskiego zasięgu, takich jak kody 

QR, Wi-Fi i NFC (komunikacja bliskiego zasięgu), ale każda z nich ma wady pod względem precyzji, 

kosztów i powszechnej dostępności. Teraz, gdy Apple wdrożył NFC w swoim sprzęcie do Apple Pay, 

NFC stanie się dobrym kandydatem na technologię do marketingu bliskiego zasięgu. Apple iBeacon 

wykorzystuje inną technologię o nazwie Bluetooth Low Energy (BLE). Telefony z systemem Android 

również mają tę możliwość. BLE jest niedrogi w implementacji i zużywa znacznie mniej energii niż 

tradycyjny Bluetooth. W przeciwieństwie do kodów QR, BLE ma możliwość komunikacji 

dwukierunkowej typu push-pull. Korzystając z kodów QR, konsumenci muszą pokazać kod skanerowi 

QR, a następnie zobaczą informacje o produkcie. Dzięki iBeacon można kontaktować się z 

konsumentami, gdy tylko wejdą do sklepu i zobaczą oferty specjalne, a następnie podczas przeglądania 

sklepu, gdy mijają określone obszary, takie jak dział biżuterii. To wszystko odbywa się automatycznie 

na iPhonie użytkownika. Konsumenci również mogą odpowiedzieć na te wiadomości. W przypadku 

sprzedawców detalicznych marketing beacon w sklepie ma cztery cele. Klient może zostać 

zaangażowany natychmiast po wejściu do sklepu, a następnie towarzyszyć mu drogą elektroniczną z 

jednego obszaru do drugiego, podobnie jak luksusowe sklepy detaliczne przypisują sprzedawcę 

konsumentom z wyższej półki. Po drugie, beacony mogą służyć do stymulowania programów 

lojalnościowych. Konsumentów, którzy często kupują, można zauważyć już po wejściu do sklepu. Po 

trzecie, sprzedawcy detaliczni mogą uczestniczyć w sprzedaży błyskawicznej, natychmiastowych 

rabatach i innych impulsowych programach marketingowych w swoich fizycznych sklepach. Wreszcie, 

beaconów można używać po cichu, nie promując ofert ani towarów, ale zamiast tego gromadząc dane 

bezpośrednio o zachowaniu konsumentów w sklepie. Obecnie technologia beacon, czyli zasadniczo 

dostępne w sklepie urządzenia Bluetooth, które mogą komunikować się ze smartfonami użytkownika 

wchodzącymi do sklepu, składa się z samodzielnych aplikacji, z których każda według różnych 

standardów. Jednak kilka firm technologicznych próbuje wbudować funkcje beaconów na swoich 

popularnych platformach. W 2015 roku Google ogłosił swój standard open source Eddystone, który 

może współpracować z iOS lub Androidem. W 2016 roku reklamodawcy zaczynają korzystać z tej 

technologii. Na przykład Google certyfikował firmę Proxama zajmującą się marketingiem zbliżeniowym 

do świadczenia usług beacon w oparciu o Eddystone dla swoich klientów. Jedna aplikacja polega na 



ostrzeganiu konsumentów o nagrodach, ofertach i aplikacjach, gdy znajdują się w pobliżu latarni 

nawigacyjnej zlokalizowanej w pobliżu atrakcji turystycznych i węzłów komunikacyjnych. Facebook 

wprowadził porady dotyczące miejsc, oferując sprzedawcom bezpłatne urządzenia Bluetooth. Gdy 

użytkownicy są rozpoznawani jako bliscy sprzedawcy, Facebook publikuje na ich kanale aktualności 

sugestie, że odwiedzą sprzedawcę lub kupią produkt. Podobno 20% firm zajmujących się marketingiem 

mobilnym korzystających z marketingu geolokalizacyjnego to robi za pomocą sygnałów nawigacyjnych. 

Jeden z analityków twierdzi, że w ciągu pięciu lat będzie dostępnych ponad 400 milionów latarni 

nawigacyjnych, chociaż większość z nich będzie znajdować się w świecie niedetalicznym, od muzeów 

po parki i atrakcje turystyczne. W 2014 r. Firma Macy’s rozpoczęła wdrażanie iBeacon w wielu swoich 

sklepach detalicznych po udanych testach systemu w San Francisco i Nowym Jorku. Korzystając z 

aplikacji Shopkick (firmy marketingowej) o nazwie shopBeacon, klienci Macy, którzy pobrali aplikację, 

otrzymują powiadomienia o otwarciu aplikacji, gdy wchodzą do sklepu Macy’s. Klienci otrzymują 

promocje, oferty i rabaty. Jest nadzieja, że dzięki marketingowi zbliżeniowemu sklepy detaliczne będą 

w stanie przyciągnąć więcej konsumentów do swoich sklepów i zwiększyć zakupy od tych, którzy do 

nich przychodzą. Chociaż początkowo firma Macy planowała zainstalowanie 4000 lamp 

ostrzegawczych w swojej sieci detalicznej, nie ujawniła, ile jest zainstalowanych ani jakie były wyniki. 

Inni pierwsi użytkownicy technologii beacon to American Eagle Outfitters, Lord & Taylor, Sephora i 

Apple. Jednak pomimo twierdzeń zwolenników marketingu beaconów, technologia beacon nie 

zrewolucjonizowała marketingu mobilnego. Wydaje się, że konsumenci nie są szczególnie 

zainteresowani tą technologią. Beacony wymagają od użytkowników włączenia Bluetooth. Ale tylko 

20% użytkowników smartfonów w Stanach Zjednoczonych ma włączony Bluetooth, a kolejne 20% 

twierdzi, że ich smartfony nie mają Bluetooth (mimo że prawdopodobnie go mieli). Konsumenci są 

również zaniepokojeni konsekwencjami śledzenia ich w sklepie lub na ulicy dla prywatności. Wiele 

osób nie chce, by przeszkadzały im powiadomienia w sklepie i mogą urazić włamanie. Jedna z firm 

oferujących platformę typu beacon odkryła, że wysyłanie powiadomień do klientów w sklepach 

faktycznie doprowadziło do spadku korzystania z aplikacji, a więcej niż jedno powiadomienie push 

spowodowało 300% spadek wykorzystania aplikacji 

ROZPOCZĘCIE KAMPANII MARKETINGOWEJ W OPARCIU O LOKALIZACJĘ 

Podobnie jak w przypadku wszystkich kampanii marketingowych, zacznij od określenia swoich celów i 

dowiedz się, jak kampania marketingu mobilnego oparta na lokalizacji może pomóc Twojej firmie. 

Marketing oparty na lokalizacji jest generalnie bardziej zorientowany na działanie niż inne formy 

marketingu online. Osoba przebywa w danym miejscu tylko przez krótki czas, liczony w minutach i 

godzinach, rzadziej w dniach lub tygodniach. Jeśli chcesz, aby konsument coś zrobił, to teraz. Czy Twój 

produkt lub usługa ma taką jakość? Czy jest coś związanego z lokalizacją osoby, która pasuje do 

Twojego produktu? Czy jest coś w Twoich produktach, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla 

odbiorców mobilnych w określonym miejscu i czasie? Bardzo niewiele produktów i usług nie ma 

połączenia lokalizacji. Następnie weź pod uwagę docelową grupę demograficzną kampanii i 

produktów. Konsumenci ze świadomością lokalizacji (posiadający urządzenia mobilne i zaznajomieni z 

usługami lokalizacyjnymi) są zazwyczaj młodsi, lepiej wykształceni i zamożniejsi. Mają wiele tych 

samych cech, co wszyscy klienci korzystający z urządzeń mobilnych. Analiza strategiczna Twojej 

przestrzeni rynkowej jest bardzo ważna. Te same pytania, na które chciałbyś odpowiedzieć, gdybyś 

prowadził kampanię marketingową na urządzenia mobilne bez lokalizacji, odnoszą się do działań 

marketingowych opartych na lokalizacji, takich jak badanie działań konkurencji. Po zaplanowaniu 

kampanii marketingowej i zidentyfikowaniu rynku, nadszedł czas, aby rozpocząć wdrażanie kampanii 

mobilnej. Te same kroki, które należy wykonać podczas wdrażania kampanii mobilnej, dotyczą również 

marketingu opartego na lokalizacji. Pamiętaj, że nie możesz zrobić wszystkiego naraz, koncentrując się 



na urządzeniach mobilnych i na podstawie lokalizacji. Zacznij od zrobienia czegoś prostego, na przykład 

wyszukiwania lokalnego. Następnie rozważ bardziej wyrafinowane lokalne taktyki marketingowe. 

KLUCZOWE IDEE 

Zrozum różnicę między tradycyjnym marketingiem online a nowymi platformami społecznościowo-

mobilno-lokalnymi oraz relacje między marketingiem społecznościowym, mobilnym i lokalnym. 

• Marketing społecznościowy, mobilny i lokalny zmienił krajobraz marketingu online. Główne trendy i 

koncepcje to: 

• Nacisk w marketingu online przesunął się z wystawiania konsumentów na komunikaty w kierunku 

angażowania ich w rozmowy na temat Twojej marki. 

• Marketing społeczny oznacza wszystko, co społeczne: słuchanie, dyskusję, interakcję, empatię i 

zaangażowanie konsumenta. 

• Marketing społecznościowy i reklama to nie tylko „nowy kanał reklamowy”, ale zbiór opartych na 

technologii narzędzi do komunikowania się z kupującymi. 

• W przeszłości firmy mogły ściśle kontrolować przekaz swojej marki i kierować konsumentów w dół 

ścieżki wskazówek, które kończyły się zakupem. Tak już nie jest. Zamiast tego decyzje zakupowe 

konsumentów w coraz większym stopniu zależą od rozmów, wyborów, gustów i opinii w sieci 

społecznościowej konsumenta. 

• Marketing społecznościowy, mobilny i lokalny to najszybciej rozwijające się formy marketingu online. 

• Marketing społecznościowy, mobilny i lokalny marketing cyfrowy wzmacniają się i są połączone. 

• Marketing lokalny i mobilny są ściśle powiązane: lokalni reklamodawcy najczęściej kierują reklamy 

na urządzenia mobilne. 

• Silne powiązania między marketingiem społecznościowym, mobilnym i lokalnym mają znaczący 

wpływ na zarządzanie kampanią marketingową w tym nowym środowisku. Projektując społeczną 

kampanię marketingową, musisz również wziąć pod uwagę, że Twoi klienci będą uzyskiwać dostęp do 

kampanii za pomocą urządzeń mobilnych, a często będą również szukać lokalnych treści. 

Zrozum proces marketingu społecznościowego od pozyskiwania fanów po sprzedaż i możliwości 

marketingowe platform marketingu społecznościowego, takich jak Facebook, Twitter i Pinterest. 

• W marketingu społecznościowym celem jest zachęcenie potencjalnych klientów do zostania fanami 

produktów i usług Twojej firmy oraz do zaangażowania się w Twoją firmę poprzez nawiązanie z nią 

rozmowy. 

• Model procesu marketingu społecznego składa się z pięciu kroków: pozyskiwanie fanów, 

zaangażowanie, wzmocnienie, społeczność oraz siła marki i sprzedaż. 

• Facebook to sieć społecznościowa, która ma zachęcać ludzi do ujawniania jak największej liczby 

danych osobowych, w tym działań, zachowania, zdjęć, muzyki, filmów i zakupów. 

• Funkcje Facebooka zostały stworzone w celu maksymalizacji połączeń między ludźmi w postaci 

powiadomień, tagowania, przesyłania wiadomości, publikowania i udostępniania. W wielu 

przypadkach przepływ danych osobowych jest tak powszechny, że użytkownicy nie mogą go zrozumieć. 

• Gęstość społeczna odnosi się do liczby interakcji między członkami grupy i odzwierciedla „więzi” 

grupy, nawet jeśli te połączenia są wymuszane na użytkownikach. 



• Facebook ma wiele narzędzi marketingowych, w tym przyciski reakcji, strony marek, reklamy w 

kanale aktualności, reklamy na prawym pasku bocznym, reklamy na telefon komórkowy, reklamy 

wideo i Facebook Exchange. 

• Skuteczność reklam na Facebooku można mierzyć za pomocą pięciu etapów modelu marketingu 

społecznego: pozyskiwanie fanów, zaangażowanie, wzmocnienie, społeczność, a ostatecznie 

wzmocnienie marki i sprzedaż. 

• Twitter to serwis społecznościowy z mikroblogami, który umożliwia użytkownikom wysyłanie i 

odbieranie 140-znakowych wiadomości, a także filmów, zdjęć i podglądów artykułów 

• Narzędzia marketingowe na Twitterze obejmują promowane tweety, promowane trendy, 

promowane konta, ulepszone strony profilowe, program Twitter Amplify, retargetowanie reklam 

telewizyjnych, karty pozyskiwania potencjalnych klientów oraz reklamy promujące instalacje i 

angażujące aplikację. 

• Mierzenie wyników marketingu na Twitterze jest podobne do mierzenia wyników Facebooka i innych 

platform marketingu społecznościowego, z pewnymi niewielkimi zmianami w celu uwzględnienia 

wyjątkowych cech Twittera. 

• Pinterest to serwis społecznościowy, który udostępnia użytkownikom tablicę online, do której mogą 

„przypinać” ciekawe zdjęcia. Sukces Pinterest jest częściowo oparty na zmianie zachowań 

konsumentów, którą umożliwiły nowe technologie: ludzie mówią o markach za pomocą zdjęć, a nie 

słów. 

• Narzędzia marketingowe Pinteresta obejmują Promowane Piny; dodanie logo Pin It do Twojej 

witryny; przypinanie zdjęć do Pinteresta i kierowanie użytkowników do Twojej witryny; tworzenie 

tablic tematycznych Pin It; umieszczanie adresów URL do sklepów, które obsługujesz i od których 

otrzymujesz opłaty za generowanie potencjalnych klientów; integrowanie Twoich pinezek i tablic z 

innymi serwisami społecznościowymi; nawiązywanie kontaktów z użytkownikami i obserwującymi. 

• Kampanie na Pinterest można mierzyć za pomocą tych samych procedur, co w przypadku Facebooka 

i Twittera. Kluczowymi wymiarami, które należy zmierzyć, są pozyskiwanie fanów (obserwujących), 

zaangażowanie, wzmocnienie, społeczność i sprzedaż. 

• Inne sieci społecznościowe, takie jak Instagram, LinkedIn i Snapchat, zapewniają podobne możliwości 

reklamowe marketerom. 

• Jedną z wad marketingu społecznościowego jest to, że marki tracą znaczną kontrolę nad tym, gdzie 

pojawiają się ich reklamy pod względem innych treści i co ludzie mówią o swoich markach w serwisach 

społecznościowych. 

Zidentyfikuj kluczowe elementy mobilnej kampanii marketingowej. 

• Chociaż marketing mobilny wciąż jest w powijakach, wykorzystuje urządzenia mobilne, takie jak 

smartfony i tablety, do wyświetlania banerów reklamowych, multimediów, wideo, gier, wiadomości e-

mail, wiadomości tekstowych, wiadomości w sklepach, kodów QuickResponse (QR) i kupony. 

• Urządzenia mobilne stanowią radykalne odejście od poprzednich technologii marketingowych po 

prostu dlatego, że integrują w sobie tak wiele działań ludzkich i konsumenckich, od telefonowania lub 

wysyłania wiadomości tekstowych do znajomych, po słuchanie muzyki, oglądanie filmów i korzystanie 

z Internetu do robienia zakupów i kupowania towarów. 



• Platforma mobilna zmieniła się w ciągu ostatnich kilku lat i obecnie w Stanach Zjednoczonych jest 

prawie tyle samo użytkowników tabletów, co smartfonów. 

• Użytkownicy mobilni spędzają większość czasu przy użyciu aplikacji mobilnych w przeciwieństwie do 

mobilnych przeglądarek internetowych. Marketerzy muszą umieszczać reklamy w aplikacjach, w 

których konsumenci spędzają większość czasu. 

• Urządzenia mobilne tworzą świat obejmujący wiele urządzeń: smartfony, tablety, komputery 

stacjonarne i telewizory. Rzeczywistość i przyszłość urządzeń komputerowych jest taka, że konsumenci 

będą korzystać z wielu platform: komputerów stacjonarnych i laptopów w pracy i domu oraz 

smartfonów i tabletów w domu, a także podczas przemieszczania się. 

• Konsekwencje platformy dla wielu urządzeń lub różnorodności ekranów, środowiska są takie, że 

marketing musi być dostosowany do każdego urządzenia, z którego korzysta konsument, a spójne 

budowanie marki na różnych platformach będzie ważne. 

• W przeciwieństwie do marketingu społecznościowego, marketing mobilny nie wymaga dużej ilości 

nowego słownictwa marketingowego. Wszystkie formaty marketingowe dostępne na komputerach 

stacjonarnych są również dostępne na urządzeniach mobilnych. Z nielicznymi wyjątkami marketing 

mobilny jest bardzo podobny do marketingu komputerowego - z wyjątkiem tego, że jest mniejszy, 

mobilny i cały czas towarzyszy użytkownikowi. 

• Główne możliwości marketingowe w marketingu mobilnym to reklamy w wyszukiwarce, reklamy 

graficzne, filmy i multimedia, wiadomości (SMS / MMS / PPS) i inne znane formaty, takie jak e-mail, 

ogłoszenia i generowanie potencjalnych klientów. 

• Skuteczność marketingu mobilnego można mierzyć za pomocą wymiarów modelu procesu 

marketingu społecznego: pozyskiwanie fanów, zaangażowanie, wzmocnienie, społeczność, siłę marki i 

sprzedaż. Do pomiaru kampanii mobilnych można również wykorzystać tradycyjne wskaźniki oparte na 

przeglądarce internetowej. 

• Poznaj możliwości marketingu lokalnego opartego na lokalizacji. 

• Marketing oparty na lokalizacji to kierowanie wiadomości marketingowych do użytkowników na 

podstawie ich lokalizacji. Ogólnie rzecz biorąc, marketing oparty na lokalizacji obejmuje marketing 

usług opartych na lokalizacji 

• Przykładami usług opartych na lokalizacji są osobiste nawigacje, punkty szczególne, recenzje, usługi 

wyszukiwania znajomych i śledzenia rodzin. 

• Marketing oparty na lokalizacji zależy od dwóch technologii: dokładnego oprogramowania do 

mapowania i technologii geolokalizacji urządzeń mobilnych, takich jak GPS, dane o lokalizacji sieci Wi-

Fi oraz technologia Bluetooth o niskim zużyciu energii (BLE). 

• Marketing mobilny oparty na lokalizacji stanowi obecnie niewielką część środowiska marketingu 

internetowego, ale oczekuje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat podwoi się i będzie się rozwijał 

znacznie szybciej niż jakakolwiek inna forma reklamy cyfrowej. 

• Formaty reklam używane w lokalnym marketingu mobilnym to znane reklamy w wyszukiwarce, 

reklamy displayowe, reklamy społecznościowe / natywne, wideo i wiadomości tekstowe SMS. Bardzo 

duży odsetek tych lokalnych reklam na telefon komórkowy będzie dostarczany przez wyszukiwarki, 

takie jak Google, i serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. 



• Głównymi graczami w marketingu mobilnym opartym na lokalizacji są ci sami giganci reklamy, którzy 

dominują w środowisku marketingu mobilnego: Google, Facebook, Apple, Twitter, YP (dawniej Yellow 

Pages), Pandora i Millennial Media. 

• Techniki rozpoznawania geograficznego identyfikują lokalizację urządzenia użytkownika, a następnie 

kierują działania marketingowe na urządzenie, zalecając działania w zasięgu. 

• Kierowanie geograficzne reklam polega na wysyłaniu reklam na podstawie lokalizacji użytkownika. 

• Techniki marketingu bliskiego określają granicę wokół fizycznej lokalizacji, a następnie kierują 

reklamy do użytkowników w obrębie tego obszaru, zalecając działania możliwe na ogrodzonym 

obszarze. 

• Przesyłanie wiadomości w sklepie polega na wysyłaniu wiadomości do konsumentów podczas 

wchodzenia i przeglądania sklepu detalicznego. Wymaga to bardzo dokładnego obliczenia lokalizacji. 

• Konsumenci, którzy szukają informacji o lokalnych firmach korzystających z urządzeń mobilnych, są 

znacznie bardziej aktywni i gotowi do zakupu niż użytkownicy komputerów stacjonarnych. 

• Mierzenie skuteczności opartych na lokalizacji kampanii mobilnych obejmuje wykorzystanie tych 

samych technik, które są wykorzystywane do wyszukiwania i wyświetlania reklam w przeglądarce 

(wyświetleń), ale powinno również uwzględniać wymiary modelu procesu marketingu społecznego, 

takie jak pozyskiwanie, zaangażowanie, wzmocnienie, społeczność, i marka siła i sprzedaż. 



Ustalenie, w jaki sposób lub czy dane osobowe powinny być przechowywane lub usuwane w 

Internecie, to tylko jedna z wielu kwestii etycznych, społecznych i politycznych, które pojawiają się w 

wyniku szybkiej ewolucji Internetu i handlu elektronicznego. Na przykład, jak omówiono w sprawie 

otwierającej, kwestia utraty kontroli nad wszystkimi danymi osobowymi po ich umieszczeniu w 

Internecie jest nadal przedmiotem debaty w Stanach Zjednoczonych. W Europie natomiast osoby 

fizyczne zachowują prawa do swoich danych osobowych. Te pytania to nie tylko pytania etyczne, na 

które jako jednostki musimy odpowiedzieć; obejmują także instytucje społeczne, takie jak rodzina, 

szkoły, firmy biznesowe, a w niektórych przypadkach całe państwa narodowe. Te pytania mają 

oczywisty wymiar polityczny, ponieważ obejmują zbiorowe wybory dotyczące tego, jak powinniśmy 

żyć i jakie prawa chcielibyśmy żyć. Tu omawiamy kwestie etyczne, społeczne i polityczne poruszane w 

handlu elektronicznym, przedstawiamy ramy organizacji tych problemów i przedstawiamy zalecenia 

dla menedżerów, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie firm e-commerce w ramach powszechnie 

przyjętych standardów stosowności. . 

ZROZUMIENIE KWESTII ETYCZNYCH, SPOŁECZNYCH I POLITYCZNYCH W E-HANDLU  

Internet i jego wykorzystanie w handlu elektronicznym wywołały wszechobecne problemy etyczne, 

społeczne i polityczne na skalę niespotykaną w przypadku technologii komputerowych. Całe działy 

dzienników i tygodników poświęcone są społecznemu wpływowi internetu. Ale dlaczego tak jest? 

Dlaczego Internet jest źródłem tak wielu współczesnych kontrowersji? Po części odpowiedź leży w 

podstawowych cechach samej technologii internetowej oraz sposobach, w jaki jest ona 

wykorzystywana przez firmy biznesowe. Technologia internetowa i jej wykorzystanie w handlu 

elektronicznym zaburzają istniejące relacje i rozumienie społeczne i biznesowe. Żyjemy w 

„społeczeństwie informacyjnym”, w którym władza i bogactwo w coraz większym stopniu zależą od 

informacji i wiedzy jako głównych aktywów. Kontrowersje wokół informacji to często nieporozumienia 

dotyczące władzy, bogactwa, wpływów i innych rzeczy uważanych za wartościowe. Podobnie jak inne 

technologie, takie jak para wodna, energia elektryczna, telefony i telewizja, Internet i handel 

elektroniczny można wykorzystać do osiągnięcia postępu społecznego i w większości tak się stało. 

Jednak te same technologie mogą być wykorzystywane do popełniania przestępstw, niszczenia 

środowiska i zagrażania cenionym wartościom społecznym. Przed pojawieniem się samochodów było 

bardzo mało przestępstw międzystanowych i bardzo mała federalna jurysdykcja nad przestępczością. 

Podobnie z Internetem: przed internetem było bardzo mało „cyberprzestępczości”. Wiele firm i osób 

prywatnych odnosi korzyści z komercyjnego rozwoju Internetu, ale rozwój ten wymaga również ceny 

od osób, organizacji i społeczeństw. Osoby, które chcą podejmować etyczne i odpowiedzialne 

społecznie decyzje w tym nowym środowisku, muszą dokładnie rozważyć te koszty i korzyści. Pytanie 

brzmi: w jaki sposób jako menedżer możesz dokonywać przemyślanych ocen na temat tego, co Twoja 

firma powinna zrobić w wielu obszarach e-commerce - od ochrony prywatności strumienia kliknięć 

klienta po zapewnienie integralności nazwy domeny Twojej firmy? 

WZÓR ORGANIZACJI PROBLEMÓW 

Handel elektroniczny i internet wywołały tak wiele problemów etycznych, społecznych i politycznych, 

że trudno jest je wszystkie sklasyfikować, a zatem trudno jest zobaczyć ich wzajemne relacje. 

Oczywiście kwestie etyczne, społeczne i polityczne są ze sobą powiązane. Na poziomie indywidualnym 

to, co jawi się jako kwestia etyczna - „Co powinienem zrobić?” - znajduje odzwierciedlenie na poziomie 

społecznym i politycznym - „Co powinniśmy zrobić jako społeczeństwo i rząd?” Dylematy etyczne, 

przed którymi stajesz jako menedżer firmy korzystającej z Internetu, odbijają się echem i znajdują 

odzwierciedlenie w debatach społecznych i politycznych. Główne kwestie etyczne, społeczne i 

polityczne, które rozwinęły się wokół handlu elektronicznego w ciągu ostatnich 10 lat, można luźno 

podzielić na cztery główne wymiary: prawa do informacji, prawa własności, zarządzanie oraz 



bezpieczeństwo i dobrobyt publiczny. Niektóre kwestie etyczne, społeczne i polityczne poruszane w 

każdym z tych obszarów obejmują: 

• Prawa do informacji: jakie prawa do swoich danych osobowych mają osoby fizyczne na rynku 

publicznym lub w swoich domach prywatnych, gdy technologie internetowe sprawiają, że gromadzenie 

informacji jest tak wszechobecne i wydajne? Jakie prawa mają osoby fizyczne, aby uzyskać dostęp do 

informacji o firmach i innych organizacjach? 

• Prawa własności: w jaki sposób można egzekwować tradycyjne prawa własności intelektualnej w 

świecie Internetu, w którym doskonałe kopie chronionych utworów można wykonać i łatwo 

rozpowszechniać na całym świecie w ciągu kilku sekund? 

• Zarządzanie: czy Internet i handel elektroniczny powinny podlegać prawu publicznemu? A jeśli tak, 

jakie organy ustawodawcze mają jurysdykcję stanową, federalną i / lub międzynarodową? 

• Bezpieczeństwo i dobrobyt publiczny: jakie wysiłki należy podjąć, aby zapewnić równy dostęp do 

Internetu i kanałów handlu elektronicznego? Czy rządy powinny być odpowiedzialne za zapewnienie 

szkołom i uczelniom dostępu do Internetu? Czy określone treści i działania online - takie jak 

pornografia, hazard lub anonimowe tweety z nienawistnym językiem - stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i dobrobytu publicznego? A co z połączonymi samochodami? Czy handel mobilny 

powinien mieć możliwość poruszania się pojazdów? 

Aby to zilustrować, wyobraź sobie, że w dowolnym momencie społeczeństwo i jednostki znajdują się 

mniej więcej w równowadze etycznej spowodowanej delikatną równowagą jednostek, organizacji 

społecznych i instytucji politycznych. Jednostki wiedzą, czego się od nich oczekuje, organizacje 

społeczne, takie jak firmy biznesowe, znają swoje ograniczenia, możliwości i role, a instytucje 

polityczne zapewniają ramy wspierające regulacje rynkowe, prawo bankowe i handlowe, które 

przewidują sankcje wobec naruszających. A teraz wyobraź sobie, że wpadamy w sam środek tego 

spokoju, otaczającego potężną nową technologię, taką jak Internet i handel elektroniczny. Nagle osoby 

prywatne, firmy biznesowe, a instytucje polityczne stają w obliczu nowych możliwości zachowania. Na 

przykład ludzie odkrywają, że mogą pobrać doskonałe cyfrowe kopie utworów muzycznych ze stron 

internetowych bez płacenia nikomu, co przy starej technologii płyt CD byłoby niemożliwe. Można to 

zrobić pomimo faktu, że te utwory muzyczne nadal legalnie należą do właścicieli praw autorskich - 

muzyków i wytwórni płytowych. Następnie firmy biznesowe odkrywają, że mogą zarabiać na 

agregowaniu tych cyfrowych utworów muzycznych - lub tworzeniu mechanizmu udostępniania 

utworów muzycznych - nawet jeśli nie są ich „właścicielami” w tradycyjnym sensie. Firmy 

fonograficzne, sądy i Kongres nie były początkowo przygotowane na atak cyfrowego kopiowania 

online. Sądy i organy ustawodawcze będą musiały uchwalić nowe przepisy i wydać nowe orzeczenia 

dotyczące tego, kto jest właścicielem cyfrowych kopii dzieł chronionych prawem autorskim i na jakich 

warunkach można je „udostępniać”. Opracowanie nowych rozumień, praw i akceptowalnych 

zachowań tylko w tym jednym obszarze wpływu społecznego może zająć lata. W międzyczasie, jako 

osoba fizyczna i menedżer, będziesz musiał zdecydować, co Ty i Twoja firma powinniście robić w 

„szarych” obszarach prawnych, gdzie istnieje konflikt między zasadami etycznymi, ale nie ma jasnych 

wytycznych prawnych lub kulturowych. Jak możesz podejmować dobre decyzje w takiej sytuacji? Przed 

dokładniejszym zbadaniem czterech moralnych wymiarów handlu elektronicznego, dokonamy 

krótkiego przeglądu kilku podstawowych pojęć etycznego rozumowania, których można użyć jako 

przewodnika przy podejmowaniu decyzji etycznych, oraz przedstawimy ogólne zasady rozumowania 

dotyczące społecznych i politycznych kwestii związanych z Internetem. z którymi będziesz się mierzyć 

w przyszłości. 



PODSTAWOWE POJĘCIA ETYCZNE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

etyka: badanie zasad, które jednostki i organizacje mogą wykorzystać do określenia dobrych i złych 

kierunków działania. 

odpowiedzialność: jako wolni agenci moralni, jednostki, organizacje i społeczeństwa są 

odpowiedzialne za działania, które podejmują 

odpowiedzialność: osoby, organizacje i stowarzyszenia powinny być pociągane do odpowiedzialności 

przed innymi za konsekwencje swoich działań 

odpowiedzialność: cecha systemów politycznych, w których obowiązuje zbiór praw, który pozwala 

jednostkom na odzyskanie szkód wyrządzonych im przez inne podmioty, systemy lub organizacje  

właściwy proces: proces, w którym prawa są znane i rozumiane istnieje również możliwość odwołania 

się do wyższych władz w celu upewnienia się, że przepisy są prawidłowo stosowane 

Etyka jest sednem społecznych i politycznych debat na temat Internetu. Etyka to nauka o zasadach, 

które jednostki i organizacje mogą wykorzystać do określenia właściwego i złego sposobu 

postępowania. W etyce zakłada się, że jednostki są wolnymi podmiotami moralnymi, które są w stanie 

dokonywać wyborów. Jaki jest właściwy wybór moralny w obliczu alternatywnych sposobów 

postępowania? Rozszerzenie etyki z pojedynczych osób na firmy biznesowe, a nawet całe 

społeczeństwa może być trudne, ale nie jest niemożliwe. Dopóki istnieje organ decyzyjny lub osoba 

fizyczna (np. Rada dyrektorów lub dyrektor generalny firmy lub organ rządowy w społeczeństwie), ich 

decyzje można oceniać pod kątem różnych zasad etycznych. Jeśli rozumiesz pewne podstawowe 

zasady etyczne, poprawi się twoja zdolność rozumowania w szerszych debatach społecznych i 

politycznych. W kulturze zachodniej istnieją cztery podstawowe zasady, które podzielają wszystkie 

szkoły etyczne: odpowiedzialność, rozliczalność, odpowiedzialność i rzetelny proces. 

Odpowiedzialność oznacza, że jako wolni agenci moralności, jednostki, organizacje i społeczeństwa są 

odpowiedzialne za działania, które podejmują. Odpowiedzialność oznacza, że osoby, organizacje i 

społeczeństwa powinny być rozliczane przed innymi za konsekwencje swoich działań. Trzecia zasada - 

odpowiedzialność - rozszerza pojęcia odpowiedzialności i rozliczalności na dziedzinę prawa. 

Odpowiedzialność jest cechą systemów politycznych, w których istnieje zbiór przepisów, które 

pozwalają jednostkom na odzyskanie szkód wyrządzonych im przez inne podmioty, systemy lub 

organizacje. Należyta procedura jest cechą społeczeństw rządzonych prawem i odnosi się do procesu, 

w którym prawa są znane i rozumiane, a także istnieje możliwość odwołania się do wyższych władz w 

celu upewnienia się, że prawa są prawidłowo stosowane. Możesz od razu użyć tych pojęć, aby 

zrozumieć niektóre współczesne debaty internetowe. Weźmy na przykład pod uwagę decyzję Sądu 

Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 2005 r. W sprawie Metro-Goldwyn-Mayer Studios przeciwko 

Grokster i in. MGM pozwał Grokstera i innych Sieci P2P do naruszania praw autorskich. Sąd 

zdecydował, że ponieważ głównym i zamierzonym zastosowaniem internetowych usług wymiany 

plików P2P, takich jak Grokster, StreamCast i Kazaa, była wymiana plików muzycznych i wideo 

chronionych prawem autorskim, usługi udostępniania plików powinny zostać pociągnięte do 

odpowiedzialności i zamknięte. Chociaż Grokster i inne sieci przyznały, że oprogramowanie było 

najczęściej wykorzystywane do nielegalnej wymiany plików z muzyką cyfrową, argumentowały, że 

istniały znaczące, nietrywialne zastosowania tych samych sieci do legalnego udostępniania plików. 

Twierdzili również, że nie powinni być pociągani do odpowiedzialności za to, co ludzie robią ze swoim 

oprogramowaniem, tak samo jak Sony nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za to, jak ludzie 

używają magnetowidów, czy Xerox za to, jak ludzie używają maszyn kopiujących. Ostatecznie Sąd 

Najwyższy orzekł, że Grokster i inne sieci P2P mogłyby zostać pociągnięte do odpowiedzialności za 



nielegalne działania ich użytkowników, gdyby można było wykazać, że zamierzali oni używać swojego 

oprogramowania do nielegalnego pobierania i udostępniania oraz sprzedawali oprogramowanie w tym 

celu . Przy podejmowaniu decyzji sąd oparł się na prawach autorskich, ale prawa te odzwierciedlają 

pewne podstawowe zasady etyczne dotyczące odpowiedzialności, rozliczalności i odpowiedzialności. 

U podstaw decyzji Sądu Najwyższego Groksteru leży fundamentalne odrzucenie poglądu, że Internet 

jest niezarządzanym środowiskiem „Dzikiego Zachodu”, którego nie można kontrolować. W 

określonych okolicznościach sądy będą interweniować w zakresie korzystania z Internetu. Żadne 

zorganizowane, cywilizowane społeczeństwo nigdy nie zaakceptowało propozycji, że technologia może 

obnosić się z podstawowymi wartościami społecznymi i kulturowymi. Poprzez cały rozwój 

przemysłowy i technologiczny, który miał miejsce, społeczeństwa interweniowały za pomocą decyzji 

prawnych i politycznych, aby zapewnić, że technologia służy celom społecznie akceptowalnym, bez 

tłumienia pozytywnych konsekwencji innowacji i tworzenia bogactwa. W tym sensie Internet nie jest 

inny i możemy oczekiwać, że społeczeństwa na całym świecie będą sprawować większą kontrolę 

regulacyjną nad Internetem i handlem elektronicznym, starając się z jednej strony osiągnąć nową 

równowagę między innowacjami a tworzeniem bogactwa, a także inne społecznie pożądane cele z 

drugiej. To trudny balansowanie, a rozsądni ludzie dojdą do różnych wniosków. 

ANALIZA DYLEMATÓW ETYCZNYCH 

dylemat: sytuacja, w której diametralnie występują co najmniej dwa przeciwstawne działania, z 

których każde wspiera pożądany rezultat. 

Kontrowersje etyczne, społeczne i polityczne zwykle przedstawiają się jako dylematy. Dylemat to 

sytuacja, w której występują co najmniej dwa diametralnie przeciwstawne działania, z których każde 

wspiera pożądany rezultat. W obliczu sytuacji, która wydaje się stanowić dylemat etyczny, jak możesz 

przeanalizować i uzasadnić tę sytuację? Poniżej przedstawiono pięciostopniowy proces, który 

powinien pomóc: 

1. Określić i jasno opisać fakty. Dowiedz się, kto co i komu zrobił, gdzie, kiedy i jak. W wielu przypadkach 

będziesz zaskoczony błędami we wstępnie zgłoszonych faktach i często okaże się, że proste poznanie 

faktów pomaga zdefiniować rozwiązanie. Pomaga również zaangażować strony przeciwne w dylemat 

etyczny, aby uzgodnić fakty. 

2. Zdefiniuj konflikt lub dylemat i zidentyfikuj związane z nim wartości wyższego rzędu. Kwestie 

etyczne, społeczne i polityczne zawsze odwołują się do wyższych wartości. W przeciwnym razie nie 

byłoby debaty. Wszystkie strony sporu twierdzą, że dążą do wyższych wartości (np. Wolności, 

prywatności, ochrony własności i systemu wolnej przedsiębiorczości). Na przykład zwolennicy 

korzystania z sieci reklamowych, takich jak DoubleClick, argumentują, że śledzenie ruchów 

konsumentów w sieci zwiększa efektywność rynkową i bogactwo całego społeczeństwa. Przeciwnicy 

twierdzą, że ta rzekoma skuteczność odbywa się kosztem prywatności poszczególnych osób, a sieci 

reklamowe powinny zaprzestać swojej działalności lub zaoferować użytkownikom sieci możliwość 

nieuczestniczenia w takim śledzeniu. 

3. Zidentyfikuj interesariuszy. Każda kwestia etyczna, społeczna i polityczna ma interesariuszy: graczy 

w grze, którzy są zainteresowani wynikiem, którzy zainwestowali w sytuację i zazwyczaj mają głośne 

opinie. Dowiedz się, kim są te grupy i czego chcą. Będzie to przydatne później podczas projektowania 

rozwiązania. 

4. Zidentyfikuj opcje, z których możesz rozsądnie skorzystać. Może się okazać, że żadna z opcji nie 

odpowiada wszystkim zainteresowanym, ale niektóre opcje działają lepiej niż inne. Czasami znalezienie 



„dobrego” lub etycznego rozwiązania może nie zawsze oznaczać wyważenie konsekwencji dla 

interesariuszy. 

5. Zidentyfikuj potencjalne konsekwencje swoich opcji. Niektóre opcje mogą być etycznie poprawne, 

ale z innych punktów widzenia katastrofalne. Inne opcje mogą działać w tym jednym przypadku, ale 

nie w innych podobnych przypadkach. Zawsze zadawaj sobie pytanie: „A co, jeśli będę konsekwentnie 

wybierać tę opcję?” Po zakończeniu analizy możesz odnieść się do następujących dobrze 

ugruntowanych zasad etycznych, aby podjąć decyzję. 

ZASADY ETYCZNE KANDYDATÓW 

Chociaż jesteś jedyną osobą, która może zdecydować, które zasady etyczne będziesz przestrzegać i w 

jaki sposób nadasz im priorytet, warto rozważyć pewne zasady etyczne zakorzenione głęboko w wielu 

kulturach, które przetrwały w całej udokumentowanej historii: 

• Złota zasada: Rób innym tak, jak chcesz, aby ci czynili. Postawienie się na miejscu innych i myślenie o 

sobie jako przedmiocie decyzji może pomóc ci pomyśleć o uczciwości w podejmowaniu decyzji. 

• Uniwersalizm: jeśli działanie nie jest właściwe dla wszystkich sytuacji, to nie jest właściwe dla żadnej 

konkretnej sytuacji (imperatyw kategoryczny Immanuela Kanta). Zadaj sobie pytanie: „Gdybyśmy 

przyjęli tę zasadę w każdym przypadku, czy organizacja lub społeczeństwo mogłaby przetrwać?” 

• Śliskie zbocze: jeśli działanie nie może być podejmowane wielokrotnie, to w ogóle nie jest właściwe. 

Może się wydawać, że działanie działa w jednym przypadku w celu rozwiązania problemu, ale jeśli 

zostanie powtórzone, będzie miało negatywny wynik. Mówiąc prostym językiem, zasada ta może być 

sformułowana jako „po rozpoczęciu śliskiej ścieżki możesz nie być w stanie się zatrzymać”. 

• Zasada kolektywnej użyteczności: Podejmij działanie, które zapewni większą wartość dla całego 

społeczeństwa. Ta reguła zakłada, że możesz ustalić priorytety wartości w kolejności rangi i zrozumieć 

konsekwencje różnych działań. 

• Niechęć do ryzyka: Podejmij działanie, które powoduje najmniej szkód lub najmniejszy potencjalny 

koszt. Niektóre działania wiążą się z wyjątkowo wysokimi kosztami awarii o bardzo niskim 

prawdopodobieństwie (np. Budowa elektrowni jądrowej na obszarze miejskim) lub wyjątkowo 

wysokimi kosztami awarii o umiarkowanym prawdopodobieństwie (przekroczenie dozwolonej 

prędkości i wypadki samochodowe). Unikaj ryzykownych działań kosztowych i wybieraj te, których 

konsekwencje nie byłyby katastrofalne, nawet gdyby doszło do awarii. 

• Brak darmowego lunchu: Załóżmy, że praktycznie wszystkie przedmioty materialne i niematerialne 

są własnością kogoś innego, chyba że istnieje wyraźna deklaracja inaczej. (To jest etyczna zasada „bez 

darmowego lunchu”). Jeśli coś, co stworzył ktoś inny, jest dla Ciebie przydatne, ma wartość i 

powinieneś założyć, że twórca chce wynagrodzenia za tę pracę. 

• The New York Times Test (zasada doskonałych informacji): Załóżmy, że wyniki Twojej decyzji w jakiejś 

sprawie będą tematem głównego artykułu w New York Times następnego dnia. Czy reakcja czytelników 

będzie pozytywna czy negatywna? Czy twoi rodzice, przyjaciele i dzieci byliby dumni z twojej decyzji? 

Większość przestępców i nieetycznych aktorów zakłada niedoskonałe informacje, dlatego zakładają, że 

ich decyzje i działania nigdy nie zostaną ujawnione. Podejmując decyzje związane z dylematami 

etycznymi, warto zakładać doskonałe rynki informacyjne. 

• Zasada umowy społecznej: Czy chciałbyś żyć w społeczeństwie, w którym zasada, którą popierasz, 

stałaby się organizującą zasadą całego społeczeństwa? Na przykład możesz pomyśleć, że pobieranie 

nielegalnych kopii filmów z Hollywood jest cudowne, ale możesz nie chcieć żyć w społeczeństwie, które 



nie szanuje praw własności, takich jak prawa własności do samochodu na podjeździe lub prawa do 

praca semestralna lub oryginalna grafika. 

Żadna z tych reguł nie jest absolutnym przewodnikiem, a przy każdej z nich są wyjątki i logiczne 

trudności. Niemniej jednak działania, które nie są w stanie łatwo przejść przez te wytyczne, zasługują 

na bardzo baczną uwagę i dużą ostrożność, ponieważ pozory nieetycznego zachowania mogą wyrządzić 

tyle samo szkody Tobie i Twojej firmie, co faktyczne zachowanie. 

Teraz, gdy znasz już kilka podstawowych koncepcji rozumowania etycznego, przyjrzyjmy się bliżej 

każdemu z głównych typów debat etycznych, społecznych i politycznych, które pojawiły się w handlu 

elektronicznym. 

prywatność: moralne prawo jednostek do pozostawienia ich samych, wolnych od inwigilacji lub 

ingerencji innych osób lub organizacji, w tym stanie. 

prywatność informacji: podzbiór prywatności, który opiera się na czterech głównych założeniach, w 

tym moralnych prawach do kontrolowania wykorzystania informacji zbierane i wiedzieć, czy informacje 

są zbierane, prawo do właściwego przetwarzania danych osobowych oraz prawo do bezpiecznego 

przechowywania danych osobowych 

prawo do bycia zapomnianym: roszczenie osób fizycznych do możliwości edytowania i usuwania 

danych osobowych 

PRAWA DO PRYWATNOŚCI I INFORMACJI 

Prywatność jest prawdopodobnie najbardziej złożoną kwestią etyczną związaną z handlem 

elektronicznym, a także zmieniającą się technologią komunikacji międzyludzkiej wprowadzoną przez 

Internet i urządzenia mobilne. To może być najbardziej delikatny i irytujący problem naszej ery 

cyfrowej które będą ewoluować w tym stuleciu. Jak możemy pogodzić stale rosnącą siłę technologii 

cyfrowych w zakresie gromadzenia danych osobowych przez przedsiębiorstwa i władze z poglądem, że 

osoby fizyczne mają prawo do tego, aby pozostały same i mogły swobodnie myśleć o tym, co chcą, bez 

strachu? W sposób, jakiego nie przewidują technolodzy ani politycy, te cyfrowe technologie i 

urządzenia stały się podstawowym środkiem osobistej interakcji z innymi ludźmi i firmami. Smartfon i 

Internet są teraz w centrum życia społecznego, politycznego i biznesowego. Na szybko rozwijającym 

się internetowym rynku towarów i usług technologie te skutecznie i wiernie rejestrują zachowania 

rynkowe ludzi w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Wynikający z tego zbiór danych 

osobowych gromadzonych przez sprzedawców internetowych nie ma precedensu w historii. Prawa i 

przepisy regulujące wykorzystanie tych informacji są słabe i słabo zdefiniowane. W rezultacie 

konsumenci często mają poczucie, że stracili kontrolę nad swoimi danymi osobowymi w internecie. I 

rzeczywiście, mają. 

CZYM JEST PRYWATNOŚĆ?  

Roszczenie do prywatności opiera się na moralnym prawie jednostek do pozostawienia ich samych, 

wolnych od inwigilacji lub ingerencji innych osób lub organizacji, w tym państwa. Prywatność jest 

jednym z elementów wspierających wolność: bez prywatności wymaganej do myślenia, pisania, 

planowania i zrzeszania się niezależnie i bez strachu, społeczna i polityczna wolność jest osłabiona i być 

może zniszczona. Prywatność informacji to podzbiór prywatności, który opiera się na czterech 

głównych założeniach. Po pierwsze, osoby mają moralne prawo do kontrolowania wykorzystania 

wszelkich zgromadzonych na ich temat informacji, niezależnie od tego, czy wyraziły zgodę na 

gromadzenie informacji, czy też nie. Osoby fizyczne powinny mieć możliwość edytowania, usuwania i 

kształtowania sposobu wykorzystania ich danych osobowych online przez rządy i firmy. Z tego punktu 



widzenia jednostki mają nawet „prawo do bycia zapomnianym”, jak omówiono w sprawie otwierającej. 

Po drugie, osoby mają moralne prawo wiedzieć, kiedy o nich zbierane są informacje, i muszą wyrazić 

zgodę przed zebraniem ich danych osobowych. Jest to zasada „świadomej zgody”, zgodnie z którą 

ludzie są racjonalnymi i poinformowanymi aktorami, którzy będą dokonywać własnych wyborów na 

rynku, w tym decyzji, czy przekazać swoje informacje w zamian za jakąś korzyść. Po trzecie, osoby 

fizyczne mają prawo do odpowiedniego przetwarzania danych osobowych. Proces gromadzenia, 

udostępniania i rozpowszechniania danych osobowych musi być „uczciwy” i przejrzysty dla wszystkich. 

Systemy danych osobowych - zarówno publiczne, jak i prywatne - muszą być znane publicznie (żadnych 

tajnych systemów), działać zgodnie z opublikowanym zestawem reguł (regulaminów użytkowania) 

opisujących, w jaki sposób rządy i firmy będą wykorzystywać dane osobowe, oraz definiować sposoby, 

w jakie ludzie może edytować, poprawiać i kształtować swoje dane osobowe w systemie ewidencji. Po 

czwarte, osoby fizyczne mają prawo do bezpiecznego przechowywania swoich danych osobowych. 

Systemy akt osobowych muszą mieć procedury ochrony danych osobowych przed włamaniami, 

włamaniami i nieautoryzowanym użyciem. Te zasady prywatności danych osobowych znajdują 

odzwierciedlenie w doktrynie zwanej Uczciwymi Praktykami Informacyjnymi (FIP), ustanowionej przez 

Federalną Komisję Handlu (FTC) w 2000 roku.  

Uwaga / świadomość (zasada główna): witryny muszą ujawniać swoje praktyki informacyjne przed 

zebraniem danych. Obejmuje identyfikację podmiotu gromadzącego dane, wykorzystanie danych, 

innych odbiorców danych, charakter zbierania (aktywne / nieaktywne), dobrowolne lub wymagane, 

konsekwencje odmowy oraz kroki podjęte w celu ochrony poufności, integralności i jakości danych. 

Wybór / zgoda (podstawowa zasada): musi istnieć system wyboru umożliwiający konsumentom 

wybór, w jaki sposób ich informacje zostaną wykorzystane do celów drugorzędnych innych niż 

wspieranie transakcji, w tym do użytku wewnętrznego i przekazania stronom trzecim. Opcja opt-in / 

opt-out musi być dostępna. 

Dostęp / uczestnictwo: konsumenci powinni mieć możliwość sprawdzenia i zakwestionowania 

dokładności i kompletności zebranych na ich temat danych w szybkim i niedrogim procesie. 

Bezpieczeństwo: osoby gromadzące dane muszą podjąć rozsądne kroki w celu zapewnienia, że 

informacje konsumenckie są dokładne i zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem. 

Egzekwowanie: musi istnieć mechanizm egzekwowania zasad FIP. Może to obejmować samoregulację, 

ustawodawstwo zapewniające konsumentom środki prawne w przypadku naruszenia lub federalne 

ustawy i przepisy. 

PRYWATNOŚĆ W SEKTORZE PUBLICZNYM: PRAWA DO PRYWATNOŚCI OBYWATELI 

Pojęcie i praktyka prywatności oraz jej podstawy prawne są bardzo różne w sektorze publicznym i 

prywatnym. W sektorze publicznym koncepcje prywatności mają długą historię, która ewoluowała 

przez dwa stulecia orzeczeń sądów, praw i przepisów w Stanach Zjednoczonych i Europie. W sektorze 

prywatnym koncepcje prywatności są znacznie nowsze, aw dobie Internetu podlegają ciągłym 

zmianom, debatom i kłótniom. 

Roszczenie o prywatność jednostki w sektorze publicznym, na arenie polityki, władzy i autorytetu, jest 

w dużej mierze zjawiskiem europejskim i amerykańskim, które rozpoczęło się jako próba ograniczenia 

władzy politycznych przywódców wykonawczych - królów, despotów i prezydentów oraz ustanowić 

akceptowalne relacje między obywatelami a ich przywódcami. W Stanach Zjednoczonych roszczenia te 

zostały wpisane do Konstytucji i Karty Praw. Pierwsza Poprawka gwarantuje obywatelom wolność 

słowa, zrzeszania się i wyznania, a także zakazuje Kongresowi wydawania jakichkolwiek ustaw, które 



kwestionują te prawa. Czwarta poprawka zakazuje agentom rządowym nieracjonalnych przeszukań i 

konfiskat lokali obywatela i wymaga sankcji sądowej nakazu opartego na prawdopodobnej przyczynie 

przed jakimkolwiek przeszukaniem lokalu danej osoby. Dużo później Czwarta Poprawka została 

rozszerzona poza dom i obejmowała bardzo ograniczony zbiór fizycznych miejsc. Nakazy nie są 

wymagane w przypadku wyrażenia zgody, w przypadku większości przeszukań pojazdów silnikowych 

lub gdy dowody są widoczne. Czternasta Poprawka zakazuje stanom wydawania przepisów 

pozbawiających osoby życia, wolności lub mienia, które sądy zinterpretowały jako chroniące 

prywatność zachowania w domu. W tych dokumentach założycielskich nie ma wzmianki o słowie 

„prywatność”, ale uważa się, że jest to konieczne (dorozumiane), aby te poprawki miały jakiekolwiek 

znaczenie. Jeśli odmawia się prywatności, wolność słowa, zrzeszania się i wyznania nie jest możliwa. 

Jeśli czyjeś pomieszczenia nie mogą być chronione przed nierozsądnymi przeszukaniami ze strony 

rządu, nie ma prywatności. Jednak opieranie się na orzeczeniach sądowych związanych z Konstytucją 

w celu ochrony osób okazało się w dzisiejszych czasach niewystarczające. Dokumenty założycielskie z 

XVIII wieku nie określały praw osób fizycznych do ich danych osobowych gromadzonych przez agencje 

rządowe w ramach rutynowych czynności administracyjnych ani prawa obywateli do uzyskania 

dokumentów tworzonych przez agencje rządowe. W XVIII i XIX wieku nie było systemów rejestrów 

zawierających dane osobowe, a dokumenty rządowe były rutynowo odmawiane dociekliwym 

reporterom i zwykłym obywatelom na podstawie decyzji wykonawczej i wygody. W 1974 roku Kongres 

przyjął zbiorczą ustawę o prywatności, która po raz pierwszy określała prawa obywatela do 

prywatności w stosunku do federalnych systemów rejestrów. Ustawa o prywatności reguluje 

gromadzenie i wykorzystywanie danych gromadzonych przez agencje federalne i określa uczciwe 

praktyki informacyjne mające zastosowanie do federalnych systemów rządowych, takich jak te 

stworzone przez Urząd Skarbowy i Administrację Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, że 

ochrona wynikająca z Ustawy o ochronie prywatności ma zastosowanie tylko do rządowych naruszeń 

prywatności, a nie do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez firmy prywatne. 

Oprócz ustawy o ochronie prywatności istnieje również szereg innych przepisów federalnych (i 

przepisów stanowych), które chronią osoby fizyczne przed nieuzasadnionymi ingerencjami ze strony 

rządu (patrz Tabela 8.3, aby zapoznać się z listą federalnych przepisów dotyczących prywatności, które 

mają zastosowanie do rządu USA). Te statuty próbują wdrożyć uczciwe praktyki informacyjne w 

szerokiej gamie publicznych systemów danych osobowych. 

PRYWATNOŚĆ W SEKTORZE PRYWATNYM: PRAWA KONSUMENTÓW DO PRYWATNOŚCI  

Kiedy w latach sześćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać się pierwsze 

ogólnokrajowe systemy komputerowe na dużą skalę, pojawiły się problemy związane z prywatnością i 

roszczenia. Na przykład systemy kart kredytowych po raz pierwszy dały sprzedawcom detalicznym i 

instytucjom finansowym możliwość systematycznego gromadzenia cyfrowych informacji o 

zachowaniach konsumentów. Po raz pierwszy istniały bardzo duże prywatne krajowe bazy danych, 

które zawierały historię tego, co ludzie kupowali, od kogo i gdzie. Pojawiły się duże krajowe prywatne 

agencje ratingowe, które rozpoczęły opracowywanie historii kredytów konsumenckich, wraz ze 

szczegółami dotyczącymi finansów osobistych, od kart kredytowych po spłaty pożyczek. Te wydarzenia 

doprowadziły do pierwszych prób domagania się prawa do prywatności konsumentów. Inne instytucje 

z sektorów edukacji, zdrowia i usług finansowych również zaczęły tworzyć bazy danych o bardzo dużej 

skali, obejmujące miliony obywateli. Nastąpiło wiele przepisów federalnych i stanowych, które miały 

zastosowanie do określonych branż, od sprawozdawczości kredytowej, finansów i zdrowia po sklepy 

wideo. Wzorzec ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych nie opiera się na ogólnej ustawie 

dotyczącej prywatności obejmującej wszystkie systemy rejestrów, ale zamiast tego, aby przepisy 

dotyczące prywatności były opracowywane fragmentarycznie, po jednej branży na raz, w miarę 

ujawniania się nadużyć. 



Chociaż istnieje bardzo długa historia dyskusji na temat prywatności w sektorze publicznym w Europie 

i Stanach Zjednoczonych, a także bardziej aktualna historia stosowania tych pomysłów do bardzo 

dużych instytucji prywatnych (takich jak banki, dostawcy usług medycznych i firmy ubezpieczeniowe) 

to samo nie dotyczy prywatności konsumentów na rynkach publicznych. Handel elektroniczny opiera 

się na rynkach i transakcjach online. Odkąd w starożytnych wioskach pojawiły się wiejskie targi, do dnia 

dzisiejszego rzadko dochodziło do roszczeń do prywatności na publicznych otwartych rynkach. Pomyśl 

o lokalnych targowiskach rolniczych dzisiaj: niewielu, jeśli w ogóle, ludzi twierdzi, że to, co kupują, jest 

prywatne lub że inni nie powinni widzieć, co kupują lub jakie ceny płacą. Sprzedawcy na rynkach 

publicznych gromadzili dane osobowe w toku handlu. „Poznanie klienta” oznaczało znajomość 

nazwiska, osobistych preferencji, zainteresowań, zakupów i pochodzenia konsumentów. Zachowania 

konsumentów na rynkach publicznych nie były chronione prawem zwyczajowym ani naszymi 

dokumentami założycielskimi. Nikt jednak nie przewidział powstania Google, Facebooka, Amazon, 

Netflixa i innych firm zajmujących się handlem elektronicznym, które zbierają dane osobowe prawie 

całej populacji Stanów Zjednoczonych (i świata). Nikt nie przewidywał, że handel elektroniczny obejmie 

ponad 200 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych; że jedna firma zdominuje sprzedaż książek 

(Amazon) lub wypożyczanie filmów (Netflix); że jedna firma zdominuje rynek wyszukiwania online i 

zbierze bardzo szczegółowe dane na temat zamiarów i zainteresowań konsumentów (Google); lub że 

pojedyncza firma stałaby się repozytorium życia społecznego miliardów ludzi (Facebook). Pojawienie 

się Internetu, sieci, a teraz smartfonów, i ich wykorzystanie na naprawdę ogromnych rynkach 

internetowych obejmujących większość amerykańskiej populacji, znacznie zwiększyło możliwości 

kupców, instytucji finansowych i firm marketingowych w zakresie gromadzenia cyfrowych danych 

konsumentów i ich wykorzystywania. do własnych celów komercyjnych i potencjalnie nadużywania 

tych informacji. Te same siły pobudziły również wzrost wymagań w zakresie ochrony prywatności 

konsumentów w erze cyfrowej. Jak się okazuje, Internet i sieć WWW stanowią idealne środowisko 

zarówno dla biznesu, jak i dla rządu do ingerencji w prywatność milionów konsumentów na 

niespotykaną dotąd skalę w historii. Być może żadna inna ostatnia kwestia nie wzbudziła tak 

powszechnych obaw społecznych i politycznych, jak ochrona prywatności 267 milionów użytkowników 

internetu w Stanach Zjednoczonych w każdym wieku. 

dane osobowe (PII): wszelkie dane, które można wykorzystać aby zidentyfikować, zlokalizować lub 

skontaktować się z osobą 

informacje anonimowe: informacje demograficzne i behawioralne, które nie zawierają żadnych 

danych osobowych, Informacje gromadzone przez witryny internetowe 

Jak dowiedziałeś się z poprzednich rozdziałów, witryny handlu elektronicznego rutynowo zbierają 

różnorodne informacje od konsumentów, którzy odwiedzają ich witrynę i / lub dokonują zakupów, lub 

na ich temat. Niektóre z tych danych stanowią informacje umożliwiające identyfikację osoby (PII), czyli 

definiowane jako wszelkie dane, które można wykorzystać do identyfikacji, zlokalizowania lub 

skontaktowania się z osobą fizyczną (Federalna Komisja Handlu, 2000). Inne dane to informacje 

anonimowe, gdzie tożsamością osoby nie jest imię, ale przypisany kod. Te anonimowe informacje 

obejmują dane demograficzne i behawioralne, takie jak wiek, zawód, dochód, kod pocztowy, 

pochodzenie etniczne i zachowania związane z przeglądaniem stron internetowych bez 

identyfikowania siebie. W tabeli 8.5 wymieniono tylko kilka osobistych identyfikatorów rutynowo 

zbieranych przez witryny handlu elektronicznego, w tym witryny i aplikacje mobilne. Nie jest to 

wyczerpująca lista, aw rzeczywistości wiele witryn internetowych gromadzi setki różnych punktów 

danych na temat odwiedzających. Na przykład badanie dziewięciu brokerów danych zidentyfikowało 

dwanaście szerokich kategorii informacji zebranych przez brokerów oraz 240 elementów danych, od 

historii adresów, przez zastawy i skłonności polityczne, po dane dotyczące pojazdów i podróży 



(Federalna Komisja Handlu, 2014). Chociaż anonimowe, te szczegółowe informacje są nadal „osobiste”, 

a identyfikator można łatwo dołączyć do informacji. Ogólnie jednak reklamodawcy i sprzedawcy 

internetowi są mniej zainteresowani Twoim imieniem i nazwiskiem niż Twoim zachowaniem podczas 

zakupów. Sieci reklamowe i wyszukiwarki śledzą również zachowanie konsumentów w tysiącach 

popularnych witryn, nie tylko w jednej witrynie, za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, 

oprogramowania śledzącego, oprogramowania szpiegującego i innych technik. Na przykład zwykłe 

kliknięcie przycisku „Lubię to” na stronie internetowej umożliwia Facebookowi śledzenie Twoich 

ruchów w sieci. 

Kluczowe kwestie dotyczące prywatności konsumentów w Internecie 

W ostatnich sondażach 90% Amerykanów obawia się o swoją prywatność w Internecie, a 91% uważa, 

że stracili kontrolę nad swoimi informacjami online (Pew Research Center, 2016a). Wysoko na liście 

publicznych obaw znajdują się cztery aspekty prywatności: profilowanie (i wykorzystanie profili do 

kierowania reklam), prywatność w sieciach społecznościowych, udostępnianie informacji przez 

marketerów oraz prywatność telefonów komórkowych. Z drugiej strony Amerykanie mają 

zniuansowane poglądy na temat tego, kiedy firmy i rząd powinny gromadzić swoje dane osobowe w 

zamian za korzyści. Ponad połowa (54%) Amerykanów uważa, że monitorowanie pracowników w celu 

zapewnienia bezpieczniejszego miejsca pracy, dzielenie się informacjami zdrowotnymi z dostawcami i 

firmami ubezpieczeniowymi, udostępnianie pewnych danych osobowych w internetowych sieciach 

społecznościowych oraz prowadzenie nadzoru przez rząd jest dopuszczalne. obywateli w celu 

identyfikacji terrorystów. Ale tylko 24% popiera termostat domowy, który śledziłby ruchy w domu. 

Większość Amerykanów nie ufa prywatnym firmom ani rządom w zakresie ochrony ich informacji 

profilowanie: tworzenie cyfrowych obrazów charakteryzujących zachowania indywidualne i grupowe 

w Internecie 

obraz danych: zbiór rekordów danych służących do tworzenia zachowania profilu konsumentów 

profile anonimowe: identyfikuj osoby jako należące do bardzo specyficznych grupy docelowych 

profile osobiste: dodaj osobisty adres e-mail, adres pocztowy, i / lub numer telefonu do danych 

behawioralnych 

Marketing: profilowanie, kierowanie behawioralne i retargeting 

Około 267 milionów Amerykanów regularnie korzysta z internetu. Marketerzy chcieliby wiedzieć, kim 

są ci ludzie, czym się interesują i co kupują. Im dokładniejsze i pełniejsze informacje, tym cenniejsze 

jako narzędzie predykcyjne i marketingowe. Uzbrojeni w te informacje marketerzy mogą zwiększyć 

efektywność swoich kampanii reklamowych, kierując określone reklamy do określonych grup lub osób, 

a nawet mogą dostosowywać reklamy do określonych grup. Najpopularniejsze witryny internetowe 

pozwalają stronom trzecim, w tym sieciom reklamowym online takich jak DoubleClick, Microsoft 

Advertising i inne - w celu umieszczania plików cookie „stron trzecich” i oprogramowania do śledzenia 

sieci na komputerze użytkownika w celu profilowania zachowania użytkownika w tysiącach innych 

witryn internetowych, które są również członkami sieci reklamowej. Profilowanie to tworzenie 

obrazów danych (zbioru danych wykorzystywanych do tworzenia profili behawioralnych 

konsumentów), które charakteryzują zachowania indywidualne i grupowe w Internecie. Anonimowe 

profile identyfikują osoby jako należące do bardzo specyficznych i ukierunkowanych grup, na przykład 

mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat, posiadających stopnie naukowe i dochody przekraczające 30 000 

USD rocznie oraz zainteresowane modną odzieżą (na podstawie niedawnej wyszukiwarki posługiwać 

się). Profile osobiste dodają osobisty adres e-mail, adres pocztowy i / lub numer telefonu do danych 



behawioralnych. Coraz częściej firmy internetowe łączą swoje profile online z osobistymi danymi 

konsumentów offline gromadzonymi przez firmy bazodanowe śledzące zakupy kart kredytowych, a 

także uznane firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną i katalogami. Jak dowiedziałeś się z rozdziału 6, 

kierowanie behawioralne polega na wykorzystaniu informacji z profilu osobistego do określenia, które 

reklamy konsument zobaczy w Internecie. Retargeting to praktyka polegająca na wyświetlaniu 

konsumentom tej samej reklamy w wielu różnych witrynach, które odwiedzają. Na przykład, jeśli 

używasz Google do wyszukiwania nowego zegara kuchennego, reklamy zegarów kuchennych będą Cię 

śledzić na Yahoo, Facebooku i tysiącach innych przeglądanych witryn. Sieci reklamowe online dodały 

kilka nowych wymiarów do uznanych technik marketingu offline. Po pierwsze, mają możliwość 

precyzyjnego śledzenia nie tylko zakupów konsumenckich, ale wszystkich zachowań związanych z 

przeglądaniem tysięcy witryn internetowych, w tym przeglądania list książek, wypełniania formularzy 

preferencji i przeglądania stron z treścią. Po drugie, mogą dynamicznie dostosowywać to, co kupujący 

widzi na ekranie - w tym ceny. Po trzecie, mogą tworzyć i stale odświeżać obrazy danych o wysokiej 

rozdzielczości. Na większości komputerów są zainstalowane setki takich programów bez zgody lub 

zrozumienia konsumentów. 

Innym rodzajem profilowania i nowszą formą kierowania behawioralnego jest personalizacja reklam 

oparta na wynikach Google. Google ma patent na program, który umożliwia reklamodawcom 

korzystającym z programu Google AdWords kierowanie reklam do użytkowników na podstawie ich 

wcześniejszych historii wyszukiwania i profili, które Google tworzy na podstawie wyszukiwań 

użytkowników, wraz z wszelkimi innymi informacjami, które użytkownik przesyła do Google lub które 

Google może uzyskać, takie jak wiek, dane demograficzne, region i inne działania online (takie jak 

blogowanie). Google ma również drugi patent na program, który pozwala Google pomagać 

reklamodawcom w wyborze słów kluczowych i projektowaniu reklam dla różnych segmentów rynku 

na podstawie historii wyszukiwania, np. Pomaganie witrynie odzieżowej w tworzeniu i testowaniu 

reklam skierowanych do nastoletnich kobiet. Google stosuje kierowanie behawioralne, aby wyświetlać 

trafniejsze reklamy na podstawie słów kluczowych. Według Google funkcja ta ma na celu lepsze 

zrozumienie intencji użytkownika, a tym samym dostarczenie lepszej reklamy. Na przykład Gmail, 

bezpłatna usługa poczty e-mail, oferuje rozbudowany interfejs i gigabajty darmowej pamięci. W 

zamian komputery Google odczytują wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail i 

umieszczają „odpowiednie” reklamy na marginesach wiadomości. Profile tworzone są dla 

indywidualnych użytkowników na podstawie treści zawartych w ich e-mailach. 

Zarówno amerykańskie, jak i europejskie organy regulacyjne sprzeciwiły się polityce Google polegającej 

na integrowaniu danych osobowych ze wszystkich usług w jednym profilu osobistym, a po drugie, nie 

informowaniu użytkowników o tym, co robi z ich danymi osobowymi (Charlton, 2013). Google twierdzi, 

że osoby, które wysyłają pocztę na konto Gmail znajomego, nie oczekują prywatności, a każdy, kto 

wysyła informacje do osoby trzeciej, nie oczekuje prywatności. Grupy zajmujące się prywatnością 

wyraziły obawy, gdy Google ogłosił w 2014 r., Że kupuje Nest, producenta cyfrowych termostatów 

domowych i urządzeń do wykrywania dymu podłączonych do Internetu. Chociaż Nest twierdzi, że 

działa niezależnie od Google i że konta Nest nie są powiązane z kontami Google, Nest przyznaje, że 

udostępnia Google dane osobowe po połączeniu z systemem Google „Works with Nest Integration”. 

Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy nadaje nowy wymiar profilowaniu i kierowaniu 

behawioralnemu. W 2016 r. kilka zastosowań rozpoznawania twarzy jest już powszechnych. Facebook 

i Google+ używają oprogramowania do automatycznego sugerowania plakietek dla członków lub ich 

znajomych na zdjęciach. Domy towarowe, hotele i organy ścigania używały tą technologię bez zgody. 

Pierwotnie opracowane jako narzędzie do rozpoznawania terrorystów w terenie, lokalne wydziały 

policji szeroko przyjęły technologię identyfikacji poszukiwanych osób, znajdując ją znacznie szybciej niż 



bazy danych odcisków palców. Technologia szybko się rozwija: Google złożył wniosek o patent na 

identyfikację twarzy w filmach online, a Facebook opracował bardzo dokładny system rozpoznawania 

twarzy o nazwie DeepFace (Singer, 2014a). Ludziom trudno jest wykryć, czy są prześladowane lub 

śledzone przez osoby korzystające z technologii rozpoznawania twarzy, a obecnie nie ma kontroli nad 

jej użyciem. Firmy zajmujące się reklamą sieciową twierdzą, że profilowanie i kierowanie reklam online 

jest korzystne zarówno dla konsumentów, jak i dla firm. Profilowanie pozwala na ukierunkowanie 

reklam, dzięki czemu konsumenci widzą reklamy głównie produktów i usług, którymi są faktycznie 

zainteresowani. Firmy odnoszą korzyści, nie płacąc za zmarnowane reklamy wysyłane do 

konsumentów, którzy nie są zainteresowani ich produktem lub usługą. Branża argumentuje, że 

zwiększając skuteczność reklamy, więcej wpływów z reklam trafia do Internetu, co z kolei 

dofinansowuje bezpłatne treści w Internecie. Wreszcie projektanci produktów i przedsiębiorcy czerpią 

korzyści z wykrywania popytu na nowe produkty i usługi poprzez badanie wyszukiwań i profili 

użytkowników. Krytycy twierdzą, że tworzenie profili podważa oczekiwania większości ludzi dotyczące 

anonimowości i prywatności podczas korzystania z Internetu i zmienia to, co powinno być 

doświadczeniem prywatnym, w takie, w którym każdy ruch jest rejestrowany. Gdy ludzie zdadzą sobie 

sprawę, że każdy ich ruch jest obserwowany, znacznie rzadziej będą eksplorować drażliwe tematy, 

przeglądać strony lub czytać o kontrowersyjnych kwestiach. Jak ludzie mogą doświadczyć wolności, 

jeśli wierzą, że każdy ich ruch w Internecie jest obserwowany? W większości przypadków profilowanie 

jest niewidoczne dla użytkowników, a nawet ukryte. Konsumentów nie  poinformowano, że ma miejsce 

profilowanie. Profilowanie umożliwia agregację danych w setkach, a nawet tysiącach niepowiązanych 

ze sobą witryn internetowych. Krytycy dyskutują o ekonomicznych korzyściach płynących z 

profilowania, ponieważ umożliwia ono firmom dyskryminację cenową, pobierając wyższe opłaty za 

towary na przykład na podstawie kodu pocztowego, płci i pochodzenia etnicznego (Singer, 2015). Pliki 

cookie umieszczane przez sieci reklamowe są trwałe i mogą być ustawione na ostatnie dni, miesiące, 

lata lub nawet na zawsze. Ich śledzenie trwa przez dłuższy czas i jest wznawiane za każdym razem, gdy 

dana osoba loguje się do Internetu. Te dane strumienia kliknięć służą do tworzenia profili, które mogą 

zawierać setki różnych pól danych dla każdego konsumenta. Powiązanie tak zwanych anonimowych 

profili z danymi osobowymi jest dość łatwe, a firmy mogą szybko zmieniać zasady bez informowania 

konsumenta. Chociaż informacje gromadzone przez reklamodawców sieciowych są często anonimowe 

(dane niebędące danymi umożliwiającymi identyfikację), w wielu przypadkach profile pochodzące ze 

śledzenia działań konsumentów w sieci są łączone lub łączone z informacjami umożliwiającymi 

identyfikację. Anonimowe dane behawioralne są znacznie bardziej wartościowe, jeśli można je 

powiązać z nazwiskami, zachowaniami konsumentów offline, adresami e-mail i adresami pocztowymi. 

Szkoda fałszywych danych: to nie ja! 

W 2014 roku Thomas Robins, mieszkaniec Kalifornii, pozwał Spokeo, firmę, która sprzedaje dane 

osobowe online pracodawcom i osobom poszukującym informacji o potencjalnych partnerach. Robins 

pozwał na podstawie sekcji Fair Credit Reporting Act, która przewiduje odszkodowanie w wysokości 

do 1000 USD dla firm zbierających dane, jeśli te raporty są fałszywe i powodują konkretną szkodę, 

nawet jeśli szkody nie można oszacować. Robins twierdził, że profil rozpowszechniany przez Spokeo 

był zasadniczo błędny, twierdząc, że był zatrudniony, żonaty, miał dzieci i posiadał tytuł magistra. Nic 

z tego nie było prawdą. Robins twierdzi, że te fałszywe dane potencjalnie spowodowały utratę pracy i 

inne możliwości, chociaż nie miał dowodów, że doświadczył jakiejkolwiek krzywdy w prawdziwym 

świecie. Robins rościł sobie również prawo do zorganizowania grupy akcji zbiorowej złożonej z osób 

pokrzywdzonych w podobny sposób. Sąd niższej instancji zgodził się z Robinsem i jego prawem do 

zorganizowania pozwu zbiorowego dla innych pokrzywdzonych w podobny sposób. W maju 2016 roku 

Sąd Najwyższy postanowił nie rozstrzygać sprawy, ale przekazał ją z powrotem do sądu niższej instancji 

z instrukcją dokładniejszego zdefiniowania „konkretnej” krzywdy, sugerując, że musi ona rzeczywiście 



istnieć i stanowić rzeczywistą krzywdę. Sąd zgodził się, że rzeczywista szkoda może obejmować szkody 

niematerialne i ryzyko rzeczywistej szkody w przyszłości. Większość argumentowała, że zwykłe błędy 

proceduralne, takie jak błędne zgłoszenie kodu pocztowego danej osoby lub drobne błędy, nie 

stanowią rzeczywistej szkody. Grupy biznesowe popierają stanowisko Sądu Najwyższego wobec 

Spokeo, argumentując, że obrona przed takimi procesami kosztowałaby miliardy dolarów i że ludzie 

nie powinni mieć możliwości wnoszenia pozwów zbiorowych bez okazywania rzeczywistej krzywdy. 

Zwolennicy prywatności argumentują, że osoby fizyczne powinny mieć prawo do pozywania firm za 

rozpowszechnianie fałszywych informacji na ich temat. Obecnie prawo w zakresie fałszywych danych 

wciąż ewoluuje. 

Sieci społecznościowe: prywatność i samoobjawienie 

Sieci społecznościowe stanowią wyjątkowe wyzwanie dla zachowania prywatności, ponieważ 

zachęcają ludzi do ujawniania szczegółów dotyczących ich życia osobistego (pasji, miłości, ulubionych, 

zdjęć, filmów i osobistych zainteresowań) oraz do dzielenia się nimi ze znajomymi. Sieci 

społecznościowe znacznie poszerzyły zakres, zakres i bogactwo informacji gromadzonych przez 

prywatne korporacje. Podczas gdy wyszukiwarka Google to ogromna baza danych osobistych intencji, 

Facebook stworzył ogromną bazę znajomych, preferencji, polubień, postów i działań. Austriacki badacz 

był w stanie uzyskać swój plik na Facebooku (możliwe na mocy prawa europejskiego) i otrzymał 1222-

stronicowy dokument zawierający wiadomości, zdjęcia, posty i znajomych (Sengupta, 2012). Niektórzy 

operatorzy sieci społecznościowych udostępniają te dane osobowe każdemu w sieci społecznościowej. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się to wskazywać, że osoby uczestniczące w sieciach społecznościowych 

dobrowolnie rezygnują ze swoich praw do prywatności. Jak mogli domagać się prywatności? Kiedy 

wszystko jest udostępniane, co jest prywatne? 

Ale rzeczywistość jest taka, że wielu dorosłych uczestników sieci społecznościowych bardzo dobrze 

czuje swoją prywatność. Facebook jest najlepszym przykładem wyższego kierownictwa 

przekraczającego granice prywatności, doświadczającego wielu zmian w public relations i rosnącego 

zaniepokojenia rządu. Na przykład Facebook wdrożył technologię rozpoznawania twarzy bez 

wcześniejszego powiadomienia, co naraziło prywatność użytkowników, umożliwiając oznaczanie ich 

na zdjęciach bez ich zgody. Badacze z Carnegie Mellon odkryli, że możliwe jest identyfikowanie ludzi, 

nawet ich numerów ubezpieczenia społecznego, na podstawie pojedynczego zdjęcia na Facebooku i 

przy użyciu programów do rozpoznawania twarzy (Angwin, 2011; Acquisti i in., 2011). Po licznych 

skargach konsumentów i wyzwaniach ze strony różnych prokuratorów generalnych Facebook zmienił 

kurs i ułatwił użytkownikom rezygnację z technologii. W 2012 roku Facebook zaczął naciskać reklamy 

na swoich użytkowników na podstawie korzystania przez nich z aplikacji i oferować reklamodawcom 

możliwość wyświetlania reklam użytkownikom Facebooka, nawet gdy nie korzystają z Facebooka. W 

2013 roku Facebook ogłosił nową politykę prywatności, w której wyjaśnił sposób wykorzystywania 

danych osobowych. W nowej polityce Facebook twierdził, że może wykorzystywać dowolne dane 

osobowe w dowolnym celu. Po okrzykach protestów ze strony użytkowników, grup zajmujących się 

ochroną prywatności i kongresmanów polityka została tymczasowo wycofana. W 2014 r. Facebook 

zmienił swoje domyślne ustawienia prywatności, aby ujawniać informacje tylko znajomym i zezwolił 

użytkownikom na przeglądanie niektórych danych gromadzonych na ich temat przez Facebook oraz na 

ich edycję. Badacze odkryli, że faktyczne wykonywanie tych zadań jest dość trudne. Na początku 2015 

r. Facebook wdrożył nową politykę prywatności, która stanowi, że może udostępniać dane osobowe 

użytkowników stronom partnerskim w celu dostarczania ukierunkowanych reklam. Również w 2015 

roku Facebook zmienił politykę prywatności swojej aplikacji WhatsApp, aby zezwolić witrynie na 

posiadanie i udostępnianie dowolnych treści publikowanych przez użytkowników, w tym zdjęć i 

wiadomości, które miały zniknąć w ciągu kilku minut. Przegląd różnych stanowisk Facebooka na temat 



prywatności w Internecie na przestrzeni lat oraz reakcji opinii publicznej i Kongresu na te kwestie 

można znaleźć w sprawie Insight on Society, Facebook and the Age of Privacy, w rozdziale 1. Wynik 

tych publicznych konfliktów sugeruje, że Uczestnicy sieci społecznościowych rzeczywiście bardzo 

oczekują prywatności w tym sensie, że chcą kontrolować sposób wykorzystania „ich” informacji. 

Osoby, które dostarczają treści generowane przez użytkowników, mają silne poczucie własności treści, 

które nie zmniejsza się, publikując informacje w sieci społecznościowej dla swoich znajomych. Jeśli 

chodzi o członków, którzy publikują informacje wszystkim, a nie tylko znajomym, należy je postrzegać 

jako „publiczne występy”, w ramach których autorzy dobrowolnie publikują swoje wykonania, 

podobnie jak pisarze lub inni artyści. W takich sytuacjach roszczenie do prywatności nie jest 

wiarygodne. 

Urządzenia mobilne: kwestie prywatności związane z lokalizacją 

Ponieważ platforma mobilna staje się coraz ważniejsza, kwestie dotyczące prywatności mobilnej i 

opartej na lokalizacji również stają się poważnym problemem. W 2012 r. Badacze odkryli, że aplikacje 

na iOS i Androida przesyłają informacje o lokalizacji do reklamodawców mobilnych, wraz z książkami 

adresowymi i zdjęciami użytkowników (Bilton, 2012). W rezultacie Kongres wszczął dochodzenie w 

sprawie polityki prywatności producentów smartfonów, a także Facebooka, Pinteresta, Yahoo, Google 

i 30 innych na rynku aplikacji. Twitter ogłosił, że każdy korzystający z funkcji „Znajdź przyjaciół” na 

smartfonach również wysyłał każdy numer telefonu i adres e-mail z ich książek adresowych do firmy. 

W 2011 roku reporterzy odkryli, że iPhone'y i iPady firmy Apple oraz smartfony z systemem Google 

Android są w stanie śledzić i przechowywać informacje o lokalizacji użytkownika. W 2012 roku 

Facebook uruchomił nową usługę reklamy mobilnej, która śledzi, jakich aplikacji używają ludzie na 

swoich smartfonach i co robią podczas korzystania z aplikacji. Apple i Google śledzą również aplikacje 

użytkowników. Firma Apple ujawniła, że może kierować reklamy na podstawie aplikacji pobranych 

przez daną osobę, podczas gdy Google obecnie tego nie robi. Na przykład Facebook może kierować 

reklamy na osoby, które często grają w gry, takie jak Words with Friends, korzystając z aktualności 

gracza na Facebooku, który jest głównym kanałem reklam na Facebooku. W 2012 roku badacze odkryli, 

że niektóre firmy produkujące telefony komórkowe zainstalowały w telefonach urządzenia śledzące, 

aby poprawić obsługę klienta. Krótko mówiąc, smartfony ze swej natury szybko stały się magazynami 

danych osobowych, których użytkownicy początkowo nie byli świadomi. W 2014 roku Sąd Najwyższy 

Stanów Zjednoczonych, wydając jednogłośną decyzję przełomową, orzekł, że policja potrzebuje 

nakazu, aby przeszukać telefon komórkowy danej osoby w celu uzyskania informacji. Wszystkie 

urządzenia mobilne prawdopodobnie otrzymają tę ochronę przed ogólnymi, pozbawionymi nakazu 

przeszukaniami policyjnymi. Wcześniejsza decyzja z 2012 r. Wymaga od policji uzyskania nakazu przed 

podłączeniem urządzeń śledzących GPS do samochodu podejrzanego. W obu przypadkach Sąd 

Najwyższy stwierdził, że telefony komórkowe zawierają obszerne szczegółowe dane osobowe, 

przechowują informacje przez wiele lat i przechowują wiele różnych rodzajów informacji. Znaczna 

część życia intymnego i osobistego danej osoby może być przechowywana na telefonach komórkowych 

lub serwerach w chmurze, co czyni je nowoczesnym odpowiednikiem osobistego papieru. 51rs, które 

są chronione na mocy czwartej poprawki do konstytucji („prawo ludzi do ochrony swoich osób, 

domów, dokumentów i mienia przed nierozsądnymi rewizjami i zajęciami”). Senat USA przeprowadził 

przesłuchania w sprawie proponowanych przepisów (ustawa o ochronie prywatności w lokalizacji 

konsumentów), które nakładają na firmy obowiązek powiadamiania użytkowników telefonów 

komórkowych i uzyskiwania ich zgody, jeśli chcą gromadzić dane dotyczące lokalizacji. Ta ustawa nigdy 

nie została uchwalona. FTC podpisała ze Snapchatem 20-letni nakaz wyrażenia zgody po odkryciu, że 

aplikacja zbiera dane o lokalizacji niezgodnie z własną polityką prywatności Snapchata.  



świadoma zgoda: zgoda udzielona za wiedzą wszystkich istotnych faktów potrzebnych do podjęcia 

racjonalnej decyzji 

model opt-in: wymaga od konsumenta działania potwierdzającego które pozwalają na zbieranie i 

wykorzystywanie informacji konsumenckich 

model opt-out: domyślnie zbierane są informacje, chyba że konsument podejmuje pozytywne 

działania, aby zapobiec gromadzeniu danych. 

Rozporządzenie w sprawie prywatności konsumentów: FTC 

W Stanach Zjednoczonych FTC objęła wiodącą rolę w prowadzeniu badań dotyczących prywatności w 

Internecie i zalecaniu Kongresowi odpowiednich przepisów. FTC to agencja rządowa, której zadaniem 

jest promowanie efektywnego funkcjonowania rynku poprzez ochronę konsumentów przed 

nieuczciwymi lub oszukańczymi praktykami oraz zwiększanie wyboru konsumenta poprzez 

promowanie konkurencji. Oprócz raportów i zaleceń FTC egzekwuje obowiązujące przepisy, pozywając 

korporacje, które jej zdaniem naruszają federalne prawo handlowe, aw niektórych przypadkach przez 

narzucenie federalnego systemu monitorowania lub systemu raportowania, aby zapewnić 

przestrzeganie przez firmę orzeczeń agencji. FTC przedstawia również Kongresowi zalecenia dotyczące 

nowych przepisów dotyczących prywatności konsumentów. Wcześniej w tej sekcji opisaliśmy zasady 

FTC dotyczące uczciwych praktyk informacyjnych (FIP) (patrz Tabela 8.2), na których opiera swoje 

oceny tego, jak dobrze firmy chronią prywatność konsumentów. Zasady FIP FTC określają podstawowe 

zasady dotyczące procedur ochrony prywatności w handlu elektronicznym i wszystkich innych 

witrynach - w tym witrynach rządowych i non-profit - w Stanach Zjednoczonych. W zasadach FIP 

osadzone jest pojęcie świadomej zgody (definiowane jako zgoda podana ze znajomością wszystkich 

faktów materialnych potrzebnych do podjęcia racjonalnej decyzji). Istnieją dwa modele świadomej 

zgody: opt-in i opt-out. Model opt-in wymaga od konsumenta pozytywnego działania w celu 

umożliwienia gromadzenia i wykorzystywania informacji. Na przykład, korzystając z opcji opt-in, 

konsumenci byliby najpierw pytani, czy tak wyrazili zgodę na gromadzenie i wykorzystanie informacji, 

a następnie polecili zaznaczyć pole wyboru, jeśli wyrazili na to zgodę. W przeciwnym razie domyślnie 

nie zatwierdza się gromadzenia danych. W modelu opt-out domyślnie zbierane są informacje, chyba 

że konsument podejmie pozytywne działanie, aby zapobiec gromadzeniu danych, zaznaczając pole lub 

wypełniając formularz. W Stanach Zjednoczonych większość firm handlu elektronicznego, które oferują 

świadomą zgodę, korzysta z modelu rezygnacji. Informacje są gromadzone, chyba że konsument 

zaznaczy pole, aby odmówić. Często pole wyboru znajduje się na samym dole strony internetowej, 

gdzie konsument raczej go nie zobaczy lub znajduje się w skomplikowanych menu. Zasady FIP FTC są 

wytycznymi, a nie prawami. Na przykład w Stanach Zjednoczonych firmy biznesowe mogą gromadzić 

informacje o transakcjach generowane na rynku, a następnie wykorzystywać te informacje do innych 

celów, bez uzyskania wyraźnej, potwierdzającej świadomej zgody danej osoby. W Europie byłoby to 

nielegalne. Firma w Europie nie może wykorzystywać informacji o transakcjach na platformie 

handlowej w żadnym innym celu niż wspieranie bieżącej transakcji, chyba że uzyska pisemną zgodę 

danej osoby na piśmie lub poprzez wypełnienie formularza na ekranie. Jednak wytyczne FTC FIP są 

często wykorzystywane jako podstawa prawodawstwa. Najważniejsze dotychczasowe przepisy 

dotyczące prywatności w Internecie, na które bezpośrednio wpłynęły zasady FIP FTC, to Ustawa o 

ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA) (1998), która wymaga, aby strony internetowe 

uzyskały zgodę rodziców przed zebraniem informacji o dzieciach poniżej 13 roku życia. W ostatnim 

dziesięcioleciu FTC rozszerzyła swoje podejście do prywatności, wykraczając poza wymogi 

powiadamiania, świadomej zgody i wyboru opt-in / opt-out, aby uwzględnić podejście oparte na 

szkodach, koncentrując się na praktykach, które mogą spowodować szkodę lub nieuzasadnione 

wtargnięcie do codzienne życie konsumentów. W kilku raportach FTC dostrzegła ograniczenia swojego 



wcześniejszego podejścia FIP. Okazało się, że „świadoma zgoda” nie jest skuteczna, gdy konsumenci 

nie wiedzą lub nie rozumieją praktyk gromadzenia danych firm internetowych. Konsumenci nie 

rozumieją i często się boją, przenosząc śledzenie z jednej witryny do drugiej. Firmy internetowe często 

zmieniają swoje polityki prywatności bez powiadomienia, a te zasady są napisane niejasnym językiem, 

który dezorientuje konsumentów. FTC stwierdziła również, że rozróżnienie między danymi osobowymi 

a informacjami anonimowymi jest nieważne, ponieważ firmom łatwo jest zidentyfikować 

konsumentów osobiście według nazwiska, adresu e-mail i adresu w oparciu o tak zwane dane 

anonimowe. W rezultacie FTC opracowała 8.8 podsumowuje ważne aspekty tych ram.  

FTC wspiera również mechanizm „Do Not Track” dla internetowej reklamy behawioralnej. Mechanizm 

obejmowałby umieszczenie trwałego pliku cookie w przeglądarce konsumenta i przekazanie jego 

ustawienia do witryn, które przeglądarka odwiedza, aby zasygnalizować, czy konsument chce być 

śledzony lub otrzymywać ukierunkowane reklamy. W Kongresie wprowadzono szereg ustaw mających 

na celu wdrożenie Do Not Track, ale jak dotąd żadna nie została przyjęta. Zapoznaj się z przypadkiem 

Insight on Technology „Every Move You Take, Every Click You Make, We will Be Tracking You” w 

rozdziale 6, aby omówić trudności, które wystąpiły podczas wdrażania funkcji Do Not Track. Nowa 

agresywna polityka FTC w zakresie prywatności konsumentów zaowocowała kilkoma wyrokami i 

grzywnami. W 2011 r. FTC osiągnęła porozumienie z Google w sprawie zarzutów, że stosowała 

zwodnicze taktyki i naruszyła własną politykę prywatności, uruchamiając swoją sieć społecznościową 

Google Buzz, zmuszając ludzi do przyłączania się do sieci, nawet jeśli zdecydowali się nie dołączać. W 

ramach ugody Google zgodził się uruchomić program ochrony prywatności, zezwalać na niezależne 

audyty prywatności przez 20 lat i grozić grzywną w wysokości 16 000 USD za każde przyszłe 

wprowadzenie w błąd w zakresie prywatności. To był pierwszy raz, kiedy FTC oskarżyła firmę o takie 

naruszenia i nakazała jej uruchomienie programu ochrony prywatności. W 2012 roku FTC nałożyła na 

Google grzywnę w wysokości 22,5 mln USD za naruszenie umowy i omijanie ustawień prywatności w 

przeglądarce Safari firmy Apple w celu śledzenia użytkowników i wyświetlania im reklam. Ta grzywna 

- największa jak dotąd kara cywilna - nastąpiła po skoordynowanym rozprawieniu się z firmami 

technologicznymi za naruszenia prywatności i odrębnym dochodzeniu Google w sprawie naruszeń 

przepisów antymonopolowych (Federalna Komisja Handlu, 2012a). FTC osiągnęła również 

porozumienie z Facebookiem, rozwiązując zarzuty, że Facebook oszukał swoich użytkowników, mówiąc 

im, że mogą zachować swoje informacje na Facebooku jako prywatne, ale następnie wielokrotnie 

zezwalając na ich udostępnianie i upublicznianie. Ugoda wymaga, aby Facebook dotrzymał swoich 

obietnic, przekazując konsumentom jasne i wyraźne powiadomienie oraz uzyskując ich wyraźną zgodę 

przed udostępnieniem ich informacji poza ustawieniami prywatności użytkownika. Wymaga to również 

od Facebooka opracowania kompleksowego programu ochrony prywatności i uzyskania niezależnych 

dwuletnich audytów prywatności przez okres 20 lat. W 2012 roku FTC opublikowała kolejny raport na 

temat prywatności konsumentów. Raport zawiera opis najlepszych praktyk branżowych w zakresie 

ochrony prywatności Amerykanów i koncentruje się w pięciu obszarach: Do Not Track, prywatność 

mobilna, brokerzy danych, dostawcy dużych platform (sieci reklamowe, systemy operacyjne, 

przeglądarki i firmy mediów społecznościowych) oraz opracowanie kodeksów samoregulacyjnych. W 

raporcie wezwano do wdrożenia łatwego w użyciu, trwałego i skutecznego systemu Do Not Track; 

ulepszone ujawnienia dotyczące wykorzystania danych mobilnych; ułatwienie ludziom przeglądania 

plików o sobie skompilowanych przez brokerów danych; opracowanie centralnej strony internetowej, 

na której pośrednicy danych identyfikują się; opracowanie polityki prywatności przez dużych 

dostawców platform w celu regulowania kompleksowego śledzenia w Internecie; oraz egzekwowanie 

zasad samoregulacji w celu zapewnienia, że firmy przestrzegają branżowych kodeksów postępowania 

(Federalna Komisja Handlu, 2012c). W 2014 roku FTC opublikowała raport na temat branży brokerów 

danych, która jest w centrum debaty na temat prywatności online i offline w Stanach Zjednoczonych. 



Raport wykazał, że brokerzy danych działają bez przejrzystości, a większość użytkowników nie ma 

pojęcia, w jaki sposób wykorzystywane są ich informacje. Raport wykazał, że brokerzy danych zbierają 

i przechowują miliardy elementów danych obejmujących prawie każdego konsumenta w USA. Jeden z 

dziewięciu badanych brokerów danych miał informacje o ponad 1,4 miliardach transakcji 

konsumenckich i 700 miliardach elementów danych. Inny broker co miesiąc dodaje do swojej bazy 

danych ponad 3 miliardy nowych punktów danych. W raporcie wezwano do wprowadzenia przepisów 

zapewniających konsumentom większą kontrolę nad ich danymi osobowymi poprzez utworzenie 

scentralizowanego portalu, w którym pośrednicy danych mogliby się identyfikować, opisywać swoje 

praktyki gromadzenia i wykorzystywania informacji oraz udostępniać łącza do narzędzi dostępu i 

rezygnacji; wymagać od brokerów, aby zapewniali konsumentom dostęp do ich danych; zapewnić 

możliwości rezygnacji z gromadzenia danych; opisać, skąd czerpią informacje i jakie wnioski wyciągają 

z danych; i wymagaj od sprzedawców, aby powiadamiali klientów, gdy udostępniają informacje 

brokerom danych (Federalna Komisja Handlu, 2014). Ostatnio FTC kładzie nacisk nie na ograniczanie 

gromadzenia informacji (jak w poprzednich okresach regulacji prywatności), ale na przyznanie 

konsumentom praw w odniesieniu do informacji gromadzonych na ich temat w dużych bazach danych 

i ich wykorzystywania przez różne firmy i agencje. Nazywa się to polityką prywatności „opartą na 

prawach konsumenta”. W obliczu grzywien, dochodzeń w Kongresie i publicznego zażenowania z 

powodu ich zachowań naruszających prywatność, z potencjalną utratą części biznesu i wiarygodności, 

główni gracze w branży e-commerce w Stanach Zjednoczonych zaczynają zmieniać niektóre zasady 

dotyczące traktowania dane konsumentów. Duże firmy internetowe, które opierają się na danych 

osobowych (Google, Facebook, Microsoft i wiele innych), wraz z rzecznikami ochrony prywatności 

wzywają Waszyngton do opracowania kompleksowych przepisy dotyczące ochrony prywatności 

konsumentów, które wyjaśniłyby konsumentom i firmom znaczenie prywatności w obecnym 

środowisku handlowym online (Singer, 2013). Oznacza to zmianę znaczenia prywatności z „zostaw 

mnie w spokoju” na „Chcę wiedzieć i kontrolować, w jaki sposób wykorzystywane są moje dane 

osobowe. 

Rozporządzenie o ochronie prywatności konsumentów: Federalna Komisja Łączności (FCC) 

W 2015 roku, w kontekście kontrowersji wokół neutralności sieci, dostawcy usług szerokopasmowego 

Internetu (ISP) tacy jak Verizon, Comcast i AT&T, do których należą kable i sieci światłowodowe, 

Internet zostały sklasyfikowane jako podobne do usług użyteczności publicznej podobne do firm 

telefonicznych, a zatem podlegają regulacjom FCC. W 2016 roku FCC zatwierdziła nowe zasady ochrony 

prywatności mające zastosowanie do tych firm. Aż do tego czasu kwestia prywatności w Internecie 

koncentrowała się na tym, jak strony internetowe i aplikacje wykorzystują dane osobowe. Jednak ci 

gigantyczni dostawcy usług szerokopasmowych mieli również dostęp do wielu tych samych informacji, 

takich jak dane o transakcjach, lokalizacji, przeglądaniu i korzystaniu z aplikacji, a nawet numery 

ubezpieczenia społecznego, które gromadzili bez zgody użytkownika. Dostawcy usług 

szerokopasmowych sprzedają te informacje lub wykorzystują je do ukierunkowanej reklamy, tak jak 

robią to Google, Facebook i setki innych witryn i aplikacji. Nowe przepisy FCC nakładają na dostawców 

usług szerokopasmowych obowiązek powiadamiania użytkowników o nowych opcjach prywatności za 

pośrednictwem poczty e-mail lub w witrynach internetowych oraz uzyskiwania zgody użytkownika na 

gromadzenie tych informacji. Dostawcy usług internetowych nie mogą oferować usług uzależnionych 

od wyrzeczenia się przez konsumentów ich prywatności i nie mogą odmawiać usług konsumentom, 

którzy nie zezwalają im na zbieranie danych osobowych (co jest typowe w przypadku zasad świadczenia 

usług dla witryn internetowych). Po raz pierwszy w trwającej od dziesięcioleci debacie na temat 

prywatności w Internecie agencja regulacyjna zadeklarowała, że dane osobowe gromadzone przez 

firmy internetowe należą do konsumentów, a nie do właścicieli sieci. Nowe zasady nie dotyczą stron 

internetowych, które nie podlegają przepisom FCC 



Polityka prywatności 

Jak wspomniano wcześniej, jedną z koncepcyjnych podstaw amerykańskiego prawa dotyczącego 

prywatności jest powiadomienie i zgoda. Zakłada się, że konsumenci mogą przeczytać informacje o 

warunkach użytkowania (lub politykę prywatności) dotyczące sposobu, w jaki witryna internetowa 

będzie wykorzystywać ich dane osobowe, a następnie dokonać racjonalnego wyboru, czy wyrazić 

zgodę na warunki użytkowania, zrezygnować z gromadzenia danych (jeśli to jest opcją) lub zaprzestań 

korzystania z witryny. Do niedawna wiele amerykańskich firm zajmujących się handlem elektronicznym 

odrzucało koncepcję świadomej zgody i zamiast tego po prostu publikowało swoje zasady dotyczące 

wykorzystywania informacji na swojej stronie. Prawie wszystkie witryny internetowe mają zasady 

Warunków korzystania, które użytkownicy mogą znaleźć, jeśli dokładnie się im przyjrzą. Niniejsze 

Zasady użytkowania są czasami nazywane politykami prywatności i opisują, w jaki sposób firmy będą 

wykorzystywać informacje zebrane w ich witrynach. Te zasady są powiadomieniami i jak wspomniano 

powyżej, zakłada się, że każdy, kto korzysta z tej witryny, w sposób dorozumiany zgodził się z 

warunkami korzystania z serwisu. W niedawnym badaniu przeanalizowano 30 popularnych sieci 

społecznościowych i portali społecznościowych i stwierdzono, że zwykłe przeczytanie zasad zajęłoby 

przeciętnemu czytelnikowi około ośmiu godzin. Najdłuższą zasadą był SoundCloud, z 7 961 słowami. 

Oczywiście krytyczną wadą związaną ze świadomą zgodą jako podstawą ochrony prywatności jest to, 

że zakłada się, że przeciętny użytkownik może zrozumieć, z jakiej prywatności rezygnuje korzystając z 

witryny . Na przykład polityka prywatności Yahoo zaczyna się od stwierdzenia, że Yahoo poważnie 

traktuje prywatność użytkownika, a Yahoo nie wypożycza, nie sprzedaje ani nie udostępnia danych 

osobowych użytkowników innym osobom ani firmom niepowiązanym. Istnieje jednak szereg 

wyjątków, które znacznie osłabiają to stwierdzenie. Na przykład Yahoo może udostępniać informacje 

„zaufanym partnerom”, którymi może być każdy, z kim Yahoo prowadzi interesy, chociaż być może nie 

jest to firma, z którą użytkownik mógłby zdecydować się na współpracę. W swojej polityce prywatności 

Yahoo twierdzi również, że wykorzystuje pliki cookie, identyfikatory urządzeń i sygnały nawigacyjne w 

sieci Web w celu śledzenia zachowania użytkowników w Internecie. Aby zrezygnować z usług opartych 

na zainteresowaniach reklam, użytkownik musi zalogować się na swoje konto Yahoo i zezwolić na pliki 

cookie z Yahoo. Firmy amerykańskie twierdzą, że poinformowanie konsumentów poprzez 

opublikowanie zasad użytkowania jest wystarczające, aby uzyskać świadomą zgodę użytkowników. 

Zwolennicy ochrony prywatności argumentują, że wiele warunków użytkowania / oświadczeń o 

polityce prywatności w witrynach internetowych w USA jest niejasnych i trudnych do odczytania, a 

także uzasadnione jest prawie każdym wykorzystaniem danych osobowych. Podczas gdy politycy, 

obrońcy prywatności i branża internetowa spierają się o to, jakie powinny być zasady dotyczące 

prywatności, bardzo mało uwagi poświęcono faktycznej ocenie siły polityki prywatności 

poszczególnych firm, porównaniu ich z innymi firmami i zrozumieniu, jak polityki prywatności mają 

zmieniał się w czasie w konkretnej firmie. Czy polityka prywatności Facebooka jest gorsza, lepsza, czy 

mniej więcej taka sama jak polityka Apple czy Google? Czy polityka prywatności poprawiła się po 

dziesięciu latach debaty, czy też uległa pogorszeniu? 

Niedawny projekt badawczy dostarcza wstępnych odpowiedzi na te pytania. Naukowcy opracowali 

miarę polityk prywatności, stosując 10 zasad polityki prywatności podczas przeglądu polityk (patrz 

Tabela 8.9) (Shore i Steinman, 2015). Poznasz te zasady, ponieważ wywodzą się one w głównej mierze 

z wcześniej opisanych doktryn FTC i uczciwych praktyk informacyjnych. Same wymiary mierzono w 

czterostopniowej skali od 0 do 4 (0 oznacza, że polityka prywatności nie spełnia kryterium, a 4 oznacza, 

że kryterium zostało w pełni spełnione). Możesz skorzystać z zasad przedstawionych w Tabeli 8.9 jako 

sposobu pomiaru polityki prywatności własnej firmy internetowej lub innej firmy, takiej jak Facebook 

czy Google. Możesz zmierzyć pojedynczą firmę w dwóch punktach w czasie, aby zobaczyć, jak zmieniła 

się jej polityka, lub porównać dwie lub więcej firm w jednym momencie. Shore i Steinman postanowili 



przyjrzeć się polityce prywatności Facebooka przez dziesięć lat od 2005 do 2015 roku. Okazało się, że 

polityka prywatności Facebooka poprawiła się w latach 2005-2009, osiągając w pewnym momencie 

90% realizacji kryterium, a następnie stopniowo spadała do 25 % w 2015 r. Obszary, w których 

odnotowano znaczny spadek, to ilość gromadzonych i monitorowanych informacji, informowanie 

użytkowników o tym, co jest udostępniane, wyraźne identyfikowanie danych wykorzystywanych do 

profilowania, umożliwianie użytkownikom wyborów w ustawieniach prywatności, dostarczanie 

informacji o tym, jak Facebook wykorzystuje pliki cookie, sygnały nawigacyjne i dzienniki internetowe 

do gromadzenia danych i zapewniania łatwo zrozumiałego dokumentu dotyczącego polityki 

prywatności. Naukowcy zauważyli, że polityka prywatności Facebooka rozpoczęła się w 2005 r. Od 

1000 słów, a do 2015 r. Rozrosła się do ponad 12 000 słów! 

bezpieczna przystań: prywatna samoregulująca polityka i egzekwowanie mechanizmu, który spełnia 

cele rządowych organów regulacyjnych i ustawodawstwa, ale nie obejmuje rządowych regulacji ani 

egzekwowania 

Tarcza Prywatności: inna nazwa nowego europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO) 

Europejska dyrektywa o ochronie danych 

W Europie ochrona prywatności jest znacznie silniejsza niż w Stanach Zjednoczonych. W Stanach 

Zjednoczonych organizacje prywatne i przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać informacje osobowe 

zebrane w transakcjach handlowych do innych celów biznesowych bez uprzedniej zgody konsumenta 

(tzw. Wtórne wykorzystanie PII). W Stanach Zjednoczonych nie ma federalnej agencji zajmującej się 

egzekwowaniem przepisów dotyczących prywatności. Zamiast tego, przepisy dotyczące prywatności 

są egzekwowane w dużej mierze poprzez samoregulację przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które 

muszą pozywać agencje lub firmy przed sądem, aby odzyskać odszkodowanie. Jest to kosztowne i 

rzadko się robi. Europejskie podejście do ochrony prywatności ma bardziej kompleksowy i regulacyjny 

charakter. Kraje europejskie nie zezwalają firmom na wykorzystywanie danych osobowych bez 

uprzedniej zgody konsumentów. Egzekwują swoje przepisy dotyczące prywatności, tworząc agencje 

ochrony danych w celu rozpatrywania skarg wnoszonych przez obywateli i aktywnie egzekwują 

przepisy dotyczące prywatności. W 1998 roku weszła w życie Dyrektywa Komisji Europejskiej o 

ochronie danych, standaryzująca i rozszerzająca ochronę prywatności w UE. narody. Dyrektywa jest 

oparta na doktrynie uczciwych praktyk informacyjnych, ale rozszerza zakres kontroli, jaką jednostki 

mogą sprawować nad swoimi danymi osobowymi. Dyrektywa nakładała na firmy obowiązek 

informowania ludzi, kiedy zbierają o nich informacje, oraz ujawniania, w jaki sposób będą one 

przechowywane i wykorzystywane. Klienci musieli wyrazić zgodę, zanim firma mogła legalnie 

wykorzystać dane o nich, a oni mieli prawo dostępu do tych informacji, ich poprawiania oraz żądania 

zaprzestania gromadzenia dalszych danych. Ponadto dyrektywa zakazała przekazywania danych 

osobowych do organizacji lub krajów, które nie mają podobnie silnych zasad ochrony prywatności. 

Oznaczało to, że dane gromadzone w Europie przez amerykańskie firmy biznesowe nie mogły być 

przekazywane ani przetwarzane w Stanach Zjednoczonych (które mają słabsze przepisy dotyczące 

ochrony prywatności). Mogłoby to potencjalnie zakłócić przepływ handlu towarami, usługami i 

inwestycjami między Stanami Zjednoczonymi a Europą na poziomie 6,9 bln USD rocznie. Departament 

Handlu Stanów Zjednoczonych we współpracy z Komisją Europejską opracował zasady bezpiecznej 

przystani, które umożliwiają firmom amerykańskim przenoszenie danych osobowych z Europy do 

Stanów Zjednoczonych. Bezpieczna przystań to prywatna samoregulująca polityka i mechanizm 

egzekwowania, który spełnia cele rządowych organów regulacyjnych i ustawodawstwa, ale nie 

obejmuje rządowych regulacji ani egzekwowania. Rząd Stanów Zjednoczonych odegrał jednak pewną 

rolę w wydawaniu certyfikatów bezpiecznych przystani. Jednak w październiku 2015 r. Europejski sąd 



najwyższy całkowicie odrzucił porozumienie w sprawie bezpiecznej przystani, w dużej mierze z powodu 

ujawnienia Edwarda Snowdena, że Facebook udostępnił Narodowej Agencji Bezpieczeństwa dane 

osobowe obywateli europejskich, a tym samym naruszył warunki umowy. . W 2015 r. Rada Europejska 

zatwierdziła nową UE. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które zastąpi dotychczasową 

dyrektywę o ochronie danych. Nowe RODO (czasami określane jako Tarcza Prywatności) weszło w życie 

w czerwcu 2016 r. RODO obowiązuje w całej UE. krajów, a nie poprzedniej sytuacji, w której każde 

państwo członkowskie reguluje kwestie prywatności we własnych granicach. RODO ma zastosowanie 

do każdej firmy działającej w dowolnej UE. kraju, wymaga jednoznacznej zgody na wykorzystanie 

danych osobowych do celów takich jak śledzenie osób w Internecie, ogranicza możliwość 

wykorzystywania danych do celów innych niż te, do których zostały zebrane (zastosowania 

trzeciorzędne, takie jak tworzenie profili użytkowników) i wzmacnia prawo do zostać zapomnianym, w 

szczególności poprzez umożliwienie osobom fizycznym usuwania danych osobowych z platform 

społecznościowych, takich jak Facebook, i uniemożliwianie im gromadzenia nowych informacji. Firmy 

działające w UE musi usunąć dane osobowe, gdy nie służą już celowi, dla którego zostały zebrane. 

Ponadto powołano niezależnego rzecznika praw obywatelskich, którego zadaniem jest badanie skarg i 

egzekwowanie polityki (Drozdiak, 2016; Evans, 2015; Gibbs, 2015b; European Commission, 2014; 

Pearce and Clarke, 2014; European Commission, 2012). Ostatecznie Tarcza Prywatności ma na celu 

stosunkowo łatwe dla firm zbierających dane o Europejczykach przesyłanie tych danych na serwery w 

Stanach Zjednoczonych. W 2016 roku  środowisko prywatności zwróciło się zdecydowanie przeciwko 

firmom amerykańskim jak Facebook, Google i inne, których model biznesowy wymaga niemal 

nieograniczonego wykorzystywania danych osobowych do wspierania przychodów z reklam. Pięć UE 

kraje (Holandia, Niemcy, Francja, Hiszpania i Belgia) wszczęły serię skoordynowanych dochodzeń w 

sprawie polityki prywatności i danych tych firm. Na przykład w 2015 r.Belgia pozwała Facebooka za 

zbieranie i przetwarzanie danych bez zgody użytkownika lub wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzysta te 

informacje (Schechner i Drozdiak, 2015). Francuski organ regulacyjny ds. Ochrony danych osobowych 

nakazał Google rozszerzenie prawa do bycia zapomnianym na cały świat, nie tylko na Europejczyków 

(Schechner, 2015). Władze holenderskie, niemieckie i belgijskie badają łączenie przez Facebook danych 

z jego usług, takich jak Instagram i WhatsApp, w celu kierowania reklam, oraz wykorzystanie przez 

niego przycisków Lubię to do śledzenia nawyków przeglądania w całej sieci. 

Samoregulacja branży 

Same przepisy rządu federalnego nie wystarczą, aby chronić prywatność konsumentów. Technologia 

rozwija się szybko i zapewnia marketerom więcej narzędzi do gromadzenia i wykorzystywania 

prywatnych informacji konsumentów, zanim organy ustawodawcze i agencje rządowe będą mogły 

zareagować. Branża internetowa w Stanach Zjednoczonych od dawna sprzeciwiała się przepisom 

dotyczącym prywatności w Internecie, argumentując, że przemysł może lepiej chronić prywatność niż 

rząd. Branża internetowa utworzyła w 1998 r. Online Privacy Alliance (OPA), aby zachęcać do 

samoregulacji, częściowo w odpowiedzi na rosnące obawy społeczne i zagrożenie ustawodawstwem 

proponowanym przez FTC i grupy obrońców prywatności. OPA opracowała zestaw wytycznych 

dotyczących prywatności, które członkowie są zobowiązani do wdrożenia. Głównym celem wysiłków 

branży było opracowanie internetowych „pieczęci” które potwierdzają politykę prywatności w 

witrynie. Better Business Bureau (BBB), TRUSTe, WebTrust i największe firmy księgowe, w tym Better-

Web PricewaterhouseCoopers, ustanowiły pieczęcie dla witryn internetowych. Pieczęć TRUSTe jest 

najczęściej stosowana w sieci. Aby wyświetlić pieczęć, operatorzy witryn internetowych muszą 

przestrzegać pewnych zasad prywatności, procesu rozpatrywania reklamacji i monitorowania przez 

twórcę pieczęci. Niemniej jednak internetowe programy zapewniające ochronę prywatności miały 

ograniczony wpływ na praktyki w zakresie prywatności w Internecie. Krytycy twierdzą, że programy 

pieczętowania nie są szczególnie skuteczne w ochronie prywatności. Na przykład w 2015 r. FTC 



sfinalizowała ugodę, w której nałożyła na TRUSTe grzywnę za brak corocznej ponownej certyfikacji 

programów ochrony prywatności w ponad 1000 przypadkach, chociaż twierdziła, że zrobiła to na 

swojej stronie internetowej. Z tych powodów FTC nie uznała programów fok za „bezpieczne 

przystanie”, a agencja nadal dąży do wprowadzenia przepisów egzekwujących zasady ochrony 

prywatności. Branża sieci reklamowych utworzyła również stowarzyszenie branżowe Network 

Advertising Initiative (NAI) w celu opracowania polityki prywatności. Polityka NAI ma dwa cele: 

zaoferowanie konsumentom możliwości rezygnacji z programów sieci reklamowych (w tym kampanii 

e-mailowych) oraz zapewnienie konsumentom odszkodowania w przypadku nadużyć. Aby 

zrezygnować, NAI utworzył witrynę internetową - Networkadvertising.org - na której konsumenci 

mogą korzystać z funkcji globalnej rezygnacji, aby uniemożliwić sieciowym agencjom reklamowym 

umieszczanie plików cookie na komputerze użytkownika. Jeśli konsument ma skargę, NAI ma link do 

strony internetowej Truste.org, na której można złożyć skargę (Network Advertising Initiative, 2010; 

2011). Program AdChoices to kolejna inicjatywa sponsorowana przez branżę, mająca na celu 

zachęcenie stron internetowych do większej przejrzystości w zakresie wykorzystywania danych 

osobowych i zwiększenia prawdopodobieństwa wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam 

poprzez zadawanie im pytań. Obok reklam pojawia się ikona AdChoices, a kliknięcie tej ikony zapewnia 

więcej informacji i daje możliwość przesłania opinii reklamodawcy. Nie ma jeszcze dostępnych danych 

wskazujących, jak dobrze działa ten program. Ogólnie rzecz biorąc, wysiłki branży na rzecz 

samoregulacji w zakresie prywatności w Internecie nie odniosły sukcesu w zmniejszeniu amerykańskich 

obaw przed naruszeniem prywatności podczas transakcji online ani w zmniejszeniu poziomu 

naruszenia prywatności. W najlepszym przypadku samoregulacja umożliwiła konsumentom zwrócenie 

uwagi na to, czy istnieje polityka prywatności, ale zwykle niewiele mówi o faktycznym wykorzystaniu 

informacji, nie daje konsumentom możliwości wglądu i poprawiania informacji lub kontrolowania ich 

wykorzystania w jakikolwiek istotny sposób, nie oferuje żadnych obietnic dotyczących bezpieczeństwa 

tych informacji ani mechanizmu egzekwowania 

Rozwiązania technologiczne 

Opracowano szereg technologii zwiększających prywatność w celu ochrony prywatności użytkowników 

podczas interakcji z witrynami internetowymi, takich jak programy blokujące oprogramowanie 

szpiegujące, blokujące wyskakujące okienka, menedżery plików cookie i bezpieczna poczta e-mail 

(patrz Tabela 8.10). Jednak najpotężniejsze narzędzia do ochrony prywatności muszą być wbudowane 

w przeglądarki. W odpowiedzi na naciski ze strony obrońców prywatności przeglądarki mają teraz 

szereg narzędzi, które mogą pomóc użytkownikom chronić ich prywatność, na przykład eliminując pliki 

cookie stron trzecich. Potencjalnie jedną z najpotężniejszych zabezpieczeń opartych na przeglądarkach 

jest wbudowana funkcja Nie śledź (patrz przypadek Insight on Technology, Every Move You Take, Every 

Click You Make, Będziemy Cię śledzić w rozdziale 6). Większość z tych narzędzi kładzie nacisk na 

bezpieczeństwo - zdolność osób do ochrony swojej komunikacji i plików przed nieuprawnionymi 

szpiegami. Szyfrowanie jest również potencjalnie ważną technologią służącą do ochrony prywatności 

wiadomości i dokumentów. Jak wspomniano powyżej, firma Apple wdrożyła szyfrowanie swoich 

urządzeń i wiadomości tekstowych iMessage, a także istnieje wiele popularnych aplikacji do 

szyfrowania komunikacji między urządzeniami cyfrowymi. Przeglądanie prywatne to kolejne narzędzie 

ochrony prywatności dostępne w większości przeglądarek, które wyłącza historię przeglądania i pliki 

cookie. Może to być przydatne do ochrony komputera konsumenta we współdzielonym środowisku, 

w którym kilku użytkowników ma dostęp do tego samego komputera. Historia przeglądania jest nadal 

przechowywana na serwerze internetowym. Niektóre technologie dotyczą aspektów bezpieczeństwa 

prywatności, zwłaszcza zagrożenia atakami typu man-in-the-middle. Wyspecjalizowane przeglądarki, 

takie jak Epic i Ice Dragon, całkowicie szyfrują przeglądanie i inne dane użytkowników, nawet na 

poziomie serwera. Bardzo powszechnym protokołem bezpieczeństwa jest HTTPS, który szyfruje 



wiadomości między komputerem a serwerem komputerowym i sprawdza, czy użytkownicy komunikują 

się z autentyczną witryną, a nie z witryną oszusta. Żadne z tych rozwiązań technologicznych nie 

rozwiązuje podstawowych kwestii związanych z prywatnością konsumentów, które mają związek z 

tym, jakie informacje są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i jakie prawa mają konsumenci 

w odniesieniu do ich danych osobowych. 

OCHRONA PRYWATNOŚCI JAKO BIZNES 

Ponieważ strony internetowe stają się coraz bardziej inwazyjne i agresywne w wykorzystywaniu 

danych osobowych, a zainteresowanie opinii publicznej rośnie, pojawiła się niewielka liczba firm, które 

sprzedają produkty, które ich zdaniem pomogą ludziom chronić ich prywatność. Firmy venture capital 

wychwyciły zapach i inwestują w małe start-upy, opierając się na założeniu, że ludzie będą płacić, aby 

chronić swoją reputację. Na przykład, Reputation.com otrzymało ponad 67 milionów dolarów 

finansowania od 2015 roku. Już za 14,95 dolarów miesięcznie możesz monitorować, co ludzie mówią 

o tobie lub twoich dzieciach w serwisach społecznościowych. Jednak tego typu firmy mogą odnieść 

sukces tylko wtedy, gdy ludzie są skłonni zapłacić z własnej kieszeni za ochronę prywatności. 

Ekonomiści badający tę kwestię odkryli, że ludzie nie są skłonni płacić dużo za ochronę swojej 

prywatności (najwyżej około 30 dolarów), a wielu z nich jest skłonnych zrezygnować z niej za niewielkie 

rabaty w wysokości kilku dolarów. Z tych powodów działalność w zakresie ochrony prywatności na 

poziomie detalicznym nie odniosła sukcesu. 

GRUPY PRYWATNOŚCI 

Istnieje wiele grup zajmujących się ochroną prywatności, które monitorują rozwój prywatności. 

Niektóre z tych witryn są wspierane przez branżę, podczas gdy inne opierają się na prywatnych 

fundacjach i wkładach.  

OGRANICZENIA PRAWA DO PRYWATNOŚCI: EGZEKWOWANIE PRAWA I NADZÓR 

Podkreśliliśmy, że prywatność w sektorze publicznym, wolność od ograniczeń rządowych i wyszukiwań, 

bardzo różni się od prywatności w prywatnym sektorze rynku konsumenckiego. Jednak coraz częściej 

te różne obszary danych osobowych zbliżają się do siebie. Obecnie zachowania, profile i transakcje 

konsumentów w Internecie i na urządzeniach mobilnych są rutynowo dostępne dla szerokiego 

wachlarza agencji rządowych i organów ścigania, co przyczynia się do wzrostu obaw konsumentów 

internetowych, aw niektórych przypadkach do ich wycofania się z rynku internetowego. Ostatnie kilka 

lat nie było dobre dla zwolenników ochrony prywatności, ponieważ ujawniono, że agencje rządu 

federalnego rutynowo gromadzą dane dotyczące telefonów komórkowych Amerykanów i 

obcokrajowców w Stanach Zjednoczonych przez okres kilku lat pod niewielkim nadzorem sądowym. W 

2013 roku Edward Snowden, wykonawca bezpieczeństwa dla Agencji Bezpieczeństwa Narodowego 

(NSA), zaczął udostępniać dokumenty NSA brytyjskiej gazecie The Guardian, przedstawiając 

szczegółowy opis programów nadzoru NSA zarówno dla obywateli USA, jak i obcokrajowców. Programy 

te miały bezprecedensowy zasięg i obejmowały hurtowe gromadzenie metadanych telefonów 

komórkowych na całym świecie, korzystanie z linii komunikacyjnych Google, Yahoo i innych usług 

internetowych oraz podsłuchiwanie telefonów komórkowych zagranicznych liderów. NSA zwróciła się 

do głównych operatorów telekomunikacyjnych o wsparcie, aby przekazywać jej informacje o 

rozmowach telefonicznych i e-mailach Amerykanów w programie o nazwie Prism. Programy te 

powstały w następstwie ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone 11 września 2001 r. I zostały 

przewidziane jako niezbędne do ochrony kraju. Programy zostały zatwierdzone na mocy amerykańskiej 

ustawy PATRIOT Act z 2001 r. I późniejszych poprawek oraz zostały poddane przeglądowi przez 

odpowiednie komisje Kongresu. Wiele osób ze społeczności akademickiej informatyki było 

świadomych istnienia tych programów, po części dlatego, że uczestniczyli w opracowywaniu technik 



odkrywania wzorców w dużych zbiorach danych, a także w tak zwanych programach uczenia 

maszynowego. Niemniej rewelacje zaalarmowały przeciętnych obywateli, którzy wcześniej wierzyli, że 

jeśli nie zrobią nic złego, na pewno rząd nie będzie zbierał informacji o nich. Rewelacje podniosły 

również społeczną świadomość i krytykę firm internetowych, takich jak Google i Facebook, a także 

innych zaangażowanych w szeroko zakrojone śledzenie i nadzór konsumencki. Google, Facebook, 

Microsoft i inne firmy od tamtej pory próbowały stawić opór lub uniemożliwić rządowi dostęp do nich 

bez gwarancji danych konsumenckich. Postępy w technologii przechowywania, przetwarzania i 

analizowania niewyobrażalnych ilości danych osobowych, zwanych dużymi zbiorami danych i analityką 

biznesową (oprogramowanie do eksploracji i reprezentacji danych), dodatkowo wzmocniły 

postrzeganie, że prywatność jest coraz trudniejsza do zdefiniowania i ochrony w erze e -komercyjne i 

sieci społecznościowe. 

Osiągnięcie równowagi między bezpieczeństwem a wolnością znajduje się w centrum debaty na temat 

prywatnośc. Chociaż kiedyś uważano, że Internet jest niemożliwy do kontrolowania lub monitorowania 

przez rządy, nic nie może być dalsze od prawdy. Organy ścigania od dawna domagają się na mocy 

licznych ustaw prawa do monitorowania wszelkich form komunikacji elektronicznej na podstawie 

nakazu sądowego i kontroli sądowej oraz w oparciu o uzasadnione przekonanie, że popełniono 

przestępstwo. Obejmuje to nadzór konsumentów zaangażowanych w handel elektroniczny. Ustawa o 

pomocy komunikacyjnej dla organów ścigania (CALEA), amerykańska ustawa PATRIOT, ustawa o 

zwiększaniu bezpieczeństwa cybernetycznego i ustawa o bezpieczeństwie wewnętrznym wzmacniają 

zdolność organów ścigania do monitorowania użytkowników Internetu bez ich wiedzy, a w pewnych 

okolicznościach, gdy życie jest rzekomo zagrożona, bez nadzoru sądowego. Ustawa USA PATRIOT Act, 

mająca na celu zwalczanie terroryzmu w granicach Stanów Zjednoczonych, Stany zezwoliły na prawie 

nieograniczony nadzór rządowy bez nadzoru sądowego, według kilku senatorów. Jednak generalnie 

wnioski o inwigilację przez agencje rządowe wymagają zgody Federalnego Sąd Nadzoru Wywiadu (sąd 

FISA). W 2015 r. wygasło kilka przepisów amerykańskiej ustawy PATRIOT Act. W odpowiedzi Kongres 

uchwalił amerykańską ustawę o wolności, która nakłada pewne ograniczenia na zbiorcze gromadzenie 

przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego i inne agencje wywiadowcze metadanych 

telekomunikacyjnych obywateli USA, ale nadal zezwala na nadzór nad osobami fizycznymi na 

podstawie orzeczenia sądu FISA. Istnieje wiele inicjatyw Kongresu w zakresie prywatności, w tym 

ustawa o prywatności poczty elektronicznej, która reguluje dostawców poczty elektronicznej; ustawa 

Preserving American Privacy Act, która reguluje zbieranie informacji przez drony; oraz ustawa o 

ochronie łączności online i geolokalizacji, która reguluje wykorzystanie osobistych danych 

geolokalizacyjnych. Jednak obecnie nie jest prawdopodobne, aby którykolwiek z tych proponowanych 

projektów został uchwalony przez Kongres. Biorąc sprawy w swoje ręce, w 2014 roku Apple 

wprowadził iPhone'a 6, który oferuje możliwość szyfrowania wiadomości e-mail, zdjęć i kontaktów 

przechowywanych w telefonie za pomocą silnego algorytmu szyfrowania typu end-to-end (E2EE), 

którego celem jest zapobieganie osoby trzecie z czytania wiadomości podczas przesyłania. Firma Apple 

zaszyfrowała również dane przechowywane na fizycznym urządzeniu iPhone. Dane urządzenia można 

odszyfrować tylko za pomocą hasła, które posiada tylko użytkownik, a firma Apple nie zachowuje 

klucza do kodu. W rezultacie NSA potencjalnie nie może zmusić Apple lub Google do ujawnienia takich 

danych użytkownika. 

We wrześniu 2015 r. Apple oświadczył, że nie może zastosować się do nakazu sądowego dotyczącego 

przekazywania wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym, obejmującego dochodzenie w sprawie 

handlarzy narkotykami i bronią (Apuzzo i in., 2015). Nic dziwnego, że NSA, FBI i inni funkcjonariusze 

organów ścigania nie są zadowoleni z tej perspektywy i obawiają się, że umożliwi ona przestępcom i 

terrorystom uniknięcie inwigilacji. Apple i Google twierdzą, że aby móc konkurować globalnie, muszą 

być w stanie przekonać konsumentów, że ich dane są bezpieczne, a zadanie to utrudniły rewelacje 



Snowdena. W marcu 2016 r. FBI ogłosiło, że złamało szyfrowanie iPhone'a bez wsparcia Apple, aw 

kwietniu 2016 r. Oświadczyło, że pomoże lokalnym organom ścigania odszyfrować smartfony i inne 

urządzenia za pomocą szyfrowania. Przy wystarczającej mocy obliczeniowej można złamać popularne 

metody szyfrowania. Przeczytaj przypadek Insight on Technology: Apple: Defender of Privacy? do 

dalszej dyskusji na ten temat. Agencje rządowe należą do największych użytkowników komercyjnych 

brokerów danych z sektora prywatnego, takich jak Acxiom, Experian i TransUnion Corporation, którzy 

zbierają ogromną ilość informacji o konsumentach z różnych publicznych źródeł offline i online, takich 

jak rejestry publiczne i książka telefoniczna, oraz niepubliczne źródła, takie jak „nagłówek kredytu” z 

biur informacji kredytowej (który zazwyczaj zawiera imię i nazwisko, pseudonimy, datę urodzenia, 

numer ubezpieczenia społecznego, aktualne i wcześniejsze adresy oraz numery telefonów). Acxiom to 

największa prywatna prywatna baza danych na świecie z rekordami ponad 500 000 osób i około 1500 

punktów danych na osobę (Singer, 2012). Informacje zawarte w bazach danych poszczególnych służb 

referencyjnych obejmują zarówno informacje czysto identyfikacyjne (np. Nazwisko i numer telefonu), 

jak i znacznie bardziej obszerne dane (np. Rejestry jazdy, rejestry karne i cywilne, rejestry majątkowe 

oraz rejestry zezwoleń). Informacje te mogą być powiązane z informacjami o zachowaniu online 

zebranymi z innych komercyjnych źródeł w celu skompilowania obszernego profilu zachowań danej 

osoby online i offline. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Kongres ma prawo „promowania postępu nauki i sztuki użytkowej, zapewniając na określony czas 

autorom i  wynalazcy mają wyłączne prawo do swoich pism i odkryć.” - Artykuł I, sekcja 8, Konstytucja 

Stanów Zjednoczonych, 1788. 

Obok prywatności najbardziej kontrowersyjną kwestią etyczną, społeczną i polityczną związaną z e-

commerce jest los praw własności intelektualnej. Własność intelektualna obejmuje wszystkie 

materialne i niematerialne wytwory ludzkiego umysłu. Z reguły w Stanach Zjednoczonych właścicielem 

jest twórca własności intelektualnej. Na przykład, jeśli osobiście tworzysz witrynę e-commerce, należy 

ona wyłącznie do Ciebie i masz wyłączne prawa do korzystania z tej „własności” w dowolny zgodny z 

prawem sposób. Ale Internet potencjalnie zmienia rzeczy. Gdy dzieła intelektualne stają się cyfrowe, 

trudno jest kontrolować dostęp, użytkowanie, dystrybucję i kopiowanie. Są to dokładnie te obszary, 

które własność intelektualna stara się kontrolować. Media cyfrowe różnią się od książek, czasopism i 

innych mediów pod względem łatwości obsługi replikacji, transmisji i zmiany; trudności z klasyfikacją 

oprogramowania jako programu, książki, a nawet muzyki; zwartość - ułatwiająca kradzież; i trudności 

w ustaleniu wyjątkowości. Przed powszechnym korzystaniem z Internetu kopie oprogramowania, 

książek, artykułów z czasopism lub filmów musiały być przechowywane na nośnikach fizycznych, takich 

jak papier, dysków komputerowych lub taśm wideo, co utrudnia dystrybucję i podnosi koszty 

nielegalnych kopii. Internet technicznie pozwala milionom ludzi na tworzenie doskonałych cyfrowych 

kopii różnych dzieł – od muzyki po sztuki teatralne, wiersze i artykuły z czasopism – a następnie na 

dystrybucję ich niemal bez żadnych kosztów wśród setek milionów użytkowników online. 

Rozprzestrzenianie się innowacji nastąpiło tak szybko, że niewielu przedsiębiorców przestało 

zastanawiać się, kto jest właścicielem patentu na technikę lub metodę biznesową, której używają na 

swojej stronie. Duch sieci był tak swobodny, że wielu przedsiębiorców ignorowało prawo dotyczące 

znaków towarowych i zarejestrowane nazwy domen, które można łatwo pomylić z zarejestrowanymi 

znakami towarowymi innej firmy. Krótko mówiąc, Internet wykazał potencjał, aby zakłócić tradycyjne 

koncepcje i wdrożenia intelektualne prawo rzeczowe rozwijało się przez ostatnie dwa stulecia. Główny 

problem etyczny związany z handlem elektronicznym i własnością intelektualną dotyczy tego, jak my 

(zarówno jako osoby fizyczne, jak i jako profesjonaliści biznesowi) powinniśmy traktować własność 

należącą do innych. Ze społecznego punktu widzenia główne pytania to: Czy jest ciąg dalszy? wartość 



w ochronie własności intelektualnej w dobie Internetu? W jaki sposób społeczeństwo jest w lepszej lub 

gorszej sytuacji, gdy koncepcja własności ma zastosowanie do niematerialnych idei, w tym muzyki, 

książek i filmów? Czy społeczeństwo powinno zabronić pewnej technologii lub ograniczyć korzystanie 

z Internetu tylko dlatego, że ma to negatywny wpływ na niektórych właścicieli własności 

intelektualnej? Z politycznego punktu widzenia musimy zapytać, w jaki sposób można regulować 

Internet i handel elektroniczny, aby chronić instytucję własności intelektualnej, jednocześnie 

zachęcając do rozwoju handlu elektronicznego i Internetu. 

RODZAJE OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Istnieją trzy główne rodzaje ochrony własności intelektualnej: prawo autorskie, patent i prawo znaków 

towarowych. W Stanach Zjednoczonych rozwój prawa własności intelektualnej zaczyna się od 

Konstytucji USA, która upoważniła Kongres do opracowania systemu praw promujących „postęp nauki 

i sztuki użytkowej”. Kongres uchwalił pierwsze prawo autorskie w 1790 roku, aby chronić oryginalne 

prace pisane przez okres 14 lat, z 14-letnim odnowieniem, jeśli autor jeszcze żył. Od tego czasu idea 

prawa autorskiego została rozszerzona o muzykę, filmy, tłumaczenia, fotografie, a ostatnio projekty 

statków poniżej 200 stóp (Fisher, 1999). Prawo autorskie było zmieniane (w większości przedłużane) 

11 razy w ciągu ostatnich 40 lat. Celem prawa własności intelektualnej jest zrównoważenie dwóch 

sprzecznych interesów – publicznego i prywatnego. Interesowi publicznemu służy tworzenie i 

dystrybucja wynalazków, dzieł sztuki, muzyki, literatury i innych form ekspresji intelektualnej. 

Prywatnemu interesowi służy nagradzanie ludzi za tworzenie tych dzieł poprzez stworzenie 

ograniczonego w czasie monopolu dającego wyłączne użytkowanie twórcy. Utrzymanie tej równowagi 

interesów jest zawsze kwestionowane przez wynalezienie nowych technologii. Ogólnie rzecz biorąc, 

technologie informacyjne ubiegłego wieku - z radia i telewizji na CD-ROM, DVD i Internet – początkowo 

miały tendencję do osłabiania ochrony zapewnianej przez prawo własności intelektualnej. Właściciele 

własności intelektualnej często, choć nie zawsze, skutecznie naciskali na Kongres i sądy, aby wzmocniły 

prawa własności intelektualnej, aby zrekompensować wszelkie zagrożenia technologiczne, a nawet 

rozszerzyć ochronę na dłuższe okresy i na zupełnie nowe obszary wypowiedzi. W przypadku Internetu 

i technologii e-commerce po raz kolejny poważnie kwestionowane są prawa własności intelektualnej. 

W następnych kilku sekcjach omówimy znaczące zmiany w każdej dziedzinie: prawa autorskie, patenty 

i znaki towarowe. 

PRAWA AUTORSKIE: PROBLEM IDEALNYCH KOPII I SZYFROWANIA 

prawo autorskie: chroni oryginalne formy wypowiedzi, takie jak pismo, sztuka, rysunki, fotografie, 

muzyka, ruch obrazy, przedstawienia i programy komputerowe przed kopiowaniem przez innych przez 

minimum 70 lat. 

W Stanach Zjednoczonych prawo autorskie chroni oryginalne formy wyrażenia, takie jak pisma (książki, 

czasopisma, notatki z wykładów), sztuka, rysunki, fotografie, muzyka, filmy, przedstawienia i programy 

komputerowe przed kopiowaniem przez innych przez pewien czas. Do 1998 r. prawo autorskie chroniło 

dzieła osób fizycznych przez całe ich życie plus 50 lat po ich życiu, a także dzieła stworzone na zlecenie 

i będące własnością korporacji, takich jak Myszka Miki z Disney Corporation, przez 75 lat po ich 

pierwotnym stworzeniu. Prawa autorskie nie chronią idei — tylko ich wyrażenie na materialnym 

nośniku, takim jak papier, kaseta magnetofonowa lub odręczne notatki. W 1998 roku Kongres 

przedłużył okres ochrony praw autorskich o dodatkowe 20 lat, łącznie 95 lat w przypadku utworów 

należących do korporacji oraz dożywotni plus 70 lat ochrony utworów stworzonych przez osoby 

fizyczne (ustawa o przedłużeniu okresu obowiązywania prawa autorskiego, znana również jako CTEA). 

W sprawie Eldred przeciwko Ashcroft Sąd Najwyższy orzekł, że CTEA jest konstytucyjna, pomimo 

sprzeciwu grup argumentujących, że Kongres dał właścicielom praw autorskich stały monopol na 



wyrażanie idei, co ostatecznie miałoby działać na rzecz zahamowania przepływu idei i tworzenia nowe 

prace poprzez uczynienie istniejących prac zbyt kosztownymi. Bibliotekarze, naukowcy i inni, którzy 

polegają na niedrogim dostępie do materiałów chronionych prawem autorskim, sprzeciwili się 

ustawodawstwu. W połowie lat 60. Urząd Praw Autorskich rozpoczął rejestrację programów 

komputerowych, aw 1980 r. Kongres uchwalił ustawę o prawach autorskich do oprogramowania 

komputerowego, która wyraźnie zapewnia ochronę kodu źródłowego i wynikowego oraz kopii 

oryginału sprzedawanego w handlu, a także określa prawa nabywcy do korzystania z oprogramowania, 

podczas gdy twórca zachowuje tytuł prawny. Na przykład kod HTML strony internetowej – mimo że 

jest łatwo dostępny dla każdej przeglądarki – nie może być zgodnie z prawem skopiowany i 

wykorzystany do celów komercyjnych, na przykład do stworzenia nowej witryny, która wygląda 

identycznie. Ochrona praw autorskich jest jednoznaczna: chroni przed kopiowaniem całych 

programów lub ich części. Odszkodowanie i ulga są łatwo uzyskiwane za naruszenie. Wadą ochrony 

praw autorskich jest to, że idee leżące u podstaw utworu nie są chronione, a jedynie ich wyrażenie w 

utworze. Konkurent może wyświetlić kod źródłowy w Twojej witrynie, aby zobaczyć, jak powstały różne 

efekty, a następnie ponownie wykorzystać te techniki, aby stworzyć inną witrynę bez naruszania 

Twoich praw autorskich. 

Widzieć i czuć 

Pozwy o naruszenie praw autorskich typu „wygląd i odczucie” dotyczą właśnie rozróżnienia między 

ideą a jej wyrażeniem. Na przykład w 1988 roku Apple Computer pozwał Microsoft Corporation i 

Hewlett-Packard Inc. za naruszenie praw autorskich Apple do interfejsu Macintosh. Apple twierdził 

między innymi, że pozwani skopiowali wyrażenie nakładających się okien. Apple nie opatentował 

pomysłu nakładających się okien, gdy wymyślił tę metodę prezentowania informacji na ekranie 

komputera pod koniec lat sześćdziesiątych. Pozwani stwierdzili, że idea nakładania się okien może być 

wyrażona tylko w jeden sposób, a zatem nie podlega ochronie w ramach doktryny „fuzyjnej” prawa 

autorskiego. Kiedy idee i ich wyrażenie łączą się (tj. jeśli istnieje tylko jeden sposób wyrażenia idei), 

wyrażenie nie może być chronione prawem autorskim, chociaż metoda wytwarzania wyrażenia może 

być opatentowana (Apple Computer, Inc. przeciwko Microsoft, 1989). Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, 

że sądy podążają za rozumowaniem w sprawie z 1992 r. - Brown Bag Software przeciwko Symantec 

Corp. — w której sąd przeanalizował elementy oprogramowania, które rzekomo naruszały prawa. Tam 

Federalny Okręgowy Sąd Apelacyjny stwierdził, że żadna podobna koncepcja, funkcja, ogólne cechy 

funkcjonalne (np. rozwijane menu) ani kolory nie są chronione prawem autorskim 

doktryna dozwolonego użytku : w pewnych okolicznościach zezwala na używanie materiału 

chronionego prawem autorskim bez pozwolenia. 

Doktryna dozwolonego użytku 

Prawa autorskie, jak wszystkie prawa, nie są absolutne. Są sytuacje gdzie ścisłe przestrzeganie praw 

autorskich może być szkodliwe dla społeczeństwa, potencjalnie hamując inne prawa, takie jak prawo 

do wolności wypowiedzi i myśli. W rezultacie doktryna dozwolonego użytku została stworzona. 

Doktryna dozwolonego użytku zezwala nauczycielom, pisarzom i innym osobom na wykorzystywanie 

materiałów chronionych prawem autorskim bez pozwolenia w określonych okolicznościach. Doktryna 

dozwolonego użytku opiera się na ochronie wolności słowa (i pisania) przez Pierwszą Poprawkę. 

Dziennikarze, pisarze i naukowcy muszą być w stanie odwoływać się do dzieł chronionych prawem 

autorskim i cytować je, aby je krytykować, a nawet dyskutować. Profesorowie mogą przyciąć 

współczesny artykuł tuż przed zajęciami, skopiować go i wręczyć studentom jako przykład omawianego 

tematu. Nie wolno im jednak dodawać tego artykułu do programu zajęć na następny semestr bez 

rekompensaty dla właściciela praw autorskich. To, co stanowi dozwolony użytek, było kwestionowane 



w wielu niedawnych sprawach. W sprawach Kelly v. Arriba Soft  i Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc. i 

in., Federalny Sąd Apelacyjny 9. Okręgu uznał, że wyświetlanie miniatur w odpowiedzi żądania 

przeszukania stanowiły dozwolony użytek. Podobny wynik osiągnął sąd okręgowy dla Dystryktu 

Nevada w odniesieniu do przechowywania i wyświetlania stron internetowych z pamięci podręcznej 

przez Google, w sprawie Field v. Google, Inc. (2006). We wszystkich tych sprawach sądy przyjęły 

argument, że buforowanie materiału i wyświetlanie go w odpowiedzi na żądanie wyszukiwania było 

nie tylko pożytkiem publicznym, ale także formą marketingu materiału w imieniu właściciela praw 

autorskich, zwiększając w ten sposób wartość handlowa materiału. W tak zwanym „sprawie 

tańczącego dziecka” matka przesłała na YouTube 30-sekundowy film, na którym jej dziecko tańczy do 

piosenki Prince'a „Let’s Go Crazy”. Universal Music Group, właściciel praw autorskich do utworu, zgłosił 

sprzeciw i wysłał do YouTube żądanie usunięcia treści na podstawie ustawy DMCA. Matka pozwała, 

twierdząc, że Universal nie rozważył, czy wykorzystanie piosenki w filmie było dozwolone przed 

wydaniem nakazu usunięcia. 9. Okręgowy Sąd Apelacyjny zgodził się, że właściciel praw autorskich 

musi rozważyć dozwolony użytek przed wysłaniem żądania usunięcia treści. Wyrok został zaskarżony 

do Sądu Najwyższego. Dozwolony użytek był również przedmiotem pozwu wniesionego przeciwko 

Google przez Authors Guild i pięć dużych firm wydawniczych. W 2004 roku Google ogłosił projekt 

książki składający się z dwóch części. Program partnerski skanuje książki za zgodą wydawców, indeksuje 

książki, publikuje fragmenty książek online i udostępnia informacje bibliograficzne w wyszukiwarce 

Google. W drugim projekcie, nazwanym Library Project, Google miał na celu zeskanowanie wszystkich 

książek w kilku bibliotekach uniwersyteckich i publicznych, a następnie udostępnienie fragmentów i 

części książki online bez uzyskiwania zgody wydawców lub płacenia tantiem. Google powiedział, że 

nigdy nie wyświetli całej strony, tylko odpowiednie fragmenty strony w odpowiedzi na wyszukiwania. 

W 2005 roku Authors Guild i duzi wydawcy książek złożyli pozew, aby uniemożliwić firmie Google 

wdrożenie programu bibliotecznego Library Project. 

Google argumentowało, że Library Project stanowił dozwolony użytek z dzieł chronionych prawami 

autorskimi wydawców, ponieważ publikował tylko fragmenty. Co więcej, Google twierdziło, że po 

prostu pomaga bibliotekom robić to, do czego są przeznaczone, czyli wypożyczać książki. Wypożyczanie 

bibliotek jest uważane za dozwolony użytek w następstwie porozumienia z wydawcami z końca lat 30. 

XX wieku i takie wypożyczanie zostało skodyfikowane w ustawie o prawie autorskim z 1976 r. Google 

twierdziło, że pomaganie bibliotekom w udostępnianiu książek dla publiczności leży w szerszym 

interesie publicznym i istniejących praw bibliotek w celu zachęcenia do dostępności książek. W 2013 

r., osiem lat później, sąd federalny ostatecznie orzekł na korzyść Google bez zastrzeżeń, orzekając, że 

skanowanie i udostępnianie fragmentów tekstu przez Google jest „dozwolonym użytkiem” zgodnie z 

amerykańskim prawem autorskim. Sędzia uznał, że projekt ma szeroki cel publiczny, ułatwiając 

studentom, naukowcom, nauczycielom i ogółowi społeczeństwa znajdowanie książek, przy 

jednoczesnym zachowaniu praw autora i wydawcy. W opinii sądu projekt Google był 

„transformacyjny”, nadając książkom nowy charakter i cel, ułatwiając odkrywanie starych książek i 

prowadząc do wzrostu sprzedaży. Po dekadzie spraw sądowych Sąd Najwyższy orzekł w 2016 r., że 

Google Library Project jest dozwolonym użytkowaniem, a sprawa jest rozstrzygnięta z prawnego 

punktu widzenia (Liptak i Alter, 2016). W międzyczasie sam projekt utknął w martwym punkcie, a próby 

skanowania tak zwanych książek osieroconych w bibliotekach, w których nie można było 

zidentyfikować właściciela praw autorskich, zakończyły się. Google wydaje się teraz mniej niż 

entuzjastycznie nastawiony do realizacji projektu, po części, uważają analitycy, ponieważ projekt nie 

dawał nadziei na zwrot z inwestycji i stworzył rozłam ze społecznością autorów i wydawców 

 



Digital Millennium Copyright Act (DMCA) : pierwsza poważna próba dostosowania praw autorskich do 

ery Internetu. 

Ustawa Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. 

Ustawa Digital Millennium Copyright Act (DMCA) z 1998 r. była pierwszą poważną próbą dostosowania 

prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych do ery Internetu i do dziś pozostaje podstawową ustawą 

określającą relacje między właścicielami praw autorskich a dostawcami usług internetowych ( co w tym 

kontekście obejmuje również wydawców stron internetowych, oraz firmy świadczące usługi 

internetowe) oraz użytkownicy końcowi materiałów chronionych prawem autorskim. Prawo wdraża 

dwa międzynarodowe traktaty Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), 

ogólnoświatowego organu utworzonego przez główne narody Ameryki Północnej i Europy, a także 

Japonię. Jest to przypadek, w którym prawo poprzedzało lub przynajmniej było równoczesne z 

technologią cyfrową. Tabela 8.13 podsumowuje główne postanowienia DMCA. W proces dostarczania 

treści w Internecie zaangażowanych jest wiele różnych podmiotów i sprzecznych interesów. Oczywiście 

właściciele praw autorskich nie chcą, aby ich prace były kopiowane i rozpowszechniane bez ich zgody 

(i prawdopodobnie rekompensaty) i nie chcą, aby ich programy do zarządzania prawami cyfrowymi 

były łamane, skompromitowane lub nieskuteczne. Dostawcy usług internetowych chcą wolności 

korzystania z treści w ramach przepisów „dozwolonego użytku” i nie chcą ponosić odpowiedzialności 

za treści, które użytkownicy mogą zamieszczać na ich stronach internetowych. Dostawcy usług 

internetowych twierdzą, że są one podobne do linii transmisyjnych telefonicznych, stanowią jedynie 

metodę komunikacji i nie powinni być zobowiązani do monitorowania działań swoich użytkowników w 

celu sprawdzenia, czy publikują oni materiały chronione prawem autorskim. Taka inwigilacja, jak 

twierdzą dostawcy usług internetowych i libertarianie obywatelscy, stanowiłaby ograniczenie wolności 

wypowiedzi. Ponadto ekonomia Internetu mogłaby zostać zagrożona, gdyby dostawcy usług 

internetowych byli niepotrzebnie ograniczani i pokrywali koszty sprawdzania wszystkich treści 

publikowanych przez użytkowników. Model biznesowy wielu firm internetowych opiera się na 

tworzeniu dużej, a nawet ogromnej publiczności, a im więcej treści można wyświetlić, tym większa 

publiczność i tym więcej reklam można sprzedać. Dostawcy usług internetowych generują również 

przychody ze sprzedaży przepustowości, więc im większa przepustowość wymagana do obsługi dużej 

liczby odbiorców, tym lepiej dla nich. Ograniczanie treści jest szkodliwe dla biznesu. Wreszcie, 

konsumenci treści internetowych chcą jak najwięcej treści, po możliwie najniższych kosztach, a nawet 

za darmo. Im więcej treści konsumują użytkownicy, tym więcej korzystają z Internetu. DMCA stara się 

zrównoważyć te różne interesy. Tytuł I ustawy DMCA implementuje Traktat WIPO o prawie autorskim 

z 1996 r., który zabrania wytwarzania, rozpowszechniania lub używania urządzeń, które obchodzą 

oparte na technologii zabezpieczenia materiałów chronionych prawem autorskim, oraz nakłada 

wysokie grzywny i kary więzienia za naruszenia. To sprawia, że nielegalne jest na przykład łamanie 

oprogramowania zabezpieczającego zwykle znajdującego się na płytach DVD, książkach Amazon Kindle 

i podobnych urządzeniach. Istnieje jednak wiele wyjątków od surowych zakazów dotyczących 

obchodzenia się ze schematem ochrony praw autorskich, w tym wyjątki dla bibliotek do badania prac 

pod kątem ich przyjęcia, inżynierii wstecznej w celu uzyskania interoperacyjności z innym 

oprogramowaniem, do badań nad szyfrowaniem oraz do celów ochrony prywatności. Tytuł II DMCA 

tworzy dwie bezpieczne porty dla dostawców usług internetowych. Pierwsza „bezpieczna przystań” 

(ustawa o ograniczeniu odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich online) stanowi, że dostawcy 

usług internetowych nie będą ponosić odpowiedzialności za materiały naruszające prawa, które 

użytkownicy publikują na blogach, stronach internetowych lub forach, o ile dostawca usług 

internetowych nie wiedział, że zawartość naruszała prawa. , nie otrzymał żadnej korzyści finansowej 

związanej z naruszającą działalnością (przy założeniu, że może kontrolować tę działalność) i działa 

sprawnie w celu usunięcia treści naruszających prawa po powiadomieniu o naruszeniu. Oznacza to, że 



użytkownicy, powiedzmy, YouTube mogą publikować materiały, które naruszają prawa autorskie, a 

YouTube nie może być pociągnięty do odpowiedzialności (bezpieczna przystań), o ile nie wie, że 

materiał narusza prawa autorskie i jeśli wykaże, że posiada procedury usunąć treści naruszające prawa, 

gdy dowie się o sprawie lub otrzyma odpowiednie powiadomienie od właściciela praw autorskich. 

Takie powiadomienie nazywa się żądaniem usunięcia treści, czyli roszczeniem właściciela praw 

autorskich, że dostawca usług internetowych udostępnia treści naruszające prawa. Właściciele praw 

autorskich mogą również wezwać do sądu tożsamość osób naruszających prawa za pośrednictwem 

usługodawcy internetowego. 

Druga „bezpieczna przystań” dotyczy linków do materiałów naruszających prawo: dostawcy usług 

internetowych nie będą ponosić odpowiedzialności za odsyłanie lub linkowanie użytkowników do 

witryny zawierającej materiały naruszające prawo lub działania naruszające prawo. Na przykład 

wyszukiwarka, która kieruje użytkowników do strony internetowej zawierającej pirackie piosenki lub 

filmy, nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Ta bezpieczna przystań ma zastosowanie, o 

ile dostawcy usług internetowych nie mają wiedzy, że łączą użytkowników ze stronami zawierającymi 

treści naruszające prawo, nie otrzymali żadnych korzyści finansowych związanych z naruszającą 

działalnością (zakładając, że mogą kontrolować tę aktywność) i działają szybko w celu usunięcia lub 

wyłączenia każdy taki link po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia od właściciela praw 

autorskich. Istnieje szereg wymogów administracyjnych, aby dostawcy usług internetowych byli 

chronieni przepisami dotyczącymi bezpiecznej przystani. Dostawcy usług internetowych muszą 

wyznaczyć agenta, który będzie otrzymywać powiadomienia o usunięciu; przyjąć i opublikować 

politykę dotyczącą naruszenia praw autorskich (może to być częścią polityki warunków użytkowania); 

i przestrzegać żądań usunięcia treści, usuwając treści i/lub linki do treści. Kary za umyślne naruszenie 

ustawy DMCA obejmują zadośćuczynienie poszkodowanym za wszelkie straty spowodowane 

naruszeniem. Środki karne mogą obejmować grzywny do 500 000 USD lub pięć lat pozbawienia 

wolności za pierwsze przestępstwo oraz do 1 miliona grzywny i 10 lat więzienia dla recydywistów. Są 

to poważne kary, ale rzadko są nakładane. Ustawa DMCA zwalnia dostawców usług internetowych z 

wszelkiej odpowiedzialności za publikowanie lub umieszczanie linków do materiałów chronionych 

prawem autorskim, jeśli mogą spełnić warunki bezpiecznych portów. Oznacza to, że użytkownicy 

YouTube mogą publikować, co chcą, a YouTube nie ponosi odpowiedzialności za treści naruszające 

prawa, nawet jeśli narusza to zasady korzystania z YouTube, które stanowią, że użytkownicy nie mogą 

publikować treści naruszających prawa. Wymaga jednak od YouTube usunięcia treści lub linków, które 

naruszają prawa, po otrzymaniu prawidłowego powiadomienia o usunięciu. Jeśli chodzi o 

otrzymywanie korzyści finansowych, dostawcy usług internetowych mogą rzeczywiście otrzymać 

korzyści finansowe z publikowania treści naruszających prawa, jeśli mogą wykazać, że nie mogą 

kontrolować zachowania swoich użytkowników lub że nie ma możliwości dowiedzenia się przed 

opublikowaniem, że materiał narusza prawa . Na przykład, w jaki sposób YouTube może zostać 

pociągnięty do odpowiedzialności za użytkowników, którzy publikują utwory lub filmy chronione 

prawem autorskim? Skąd YouTube mógł wiedzieć w momencie publikowania, że treść narusza prawa? 

Dostawcy usług internetowych i osoby, które publikują treści, są również chronieni przed 

niepoważnymi powiadomieniami o usunięciu. Na przykład orzeczenie w sprawie „tańczące dziecko”, 

omówione na stronie 535, zawiadomiło właścicieli praw autorskich, że muszą zachować ostrożność, 

wydając żądania usunięcia treści, jeśli wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim może 

stanowić dozwolony użytek i że ustawa DMCA nie zastępuje doktryny dozwolonego użytku. 

Postanowienia „bezpiecznej przystani” DMCA były również sednem pozwu o wartości 1 miliarda 

dolarów, pierwotnie wniesionego przez Viacom w 2007 roku przeciwko Google i YouTube za umyślne 

naruszenie praw autorskich. W sprawie Viacom firma Viacom twierdziła, że YouTube i Google 

zaangażowały się w masowe naruszanie praw autorskich, celowo i świadomie tworząc bibliotekę dzieł 



naruszających prawa, aby przyciągnąć ruch do witryny YouTube i zwiększyć jej wartość komercyjną. 

Całe odcinki programów, takich jak SpongeBob SquarePants i The Daily Show, pojawiały się w YouTube 

bez pozwolenia i płatności. W odpowiedzi Google i YouTube stwierdziły, że są chronione przepisami 

DMCA „bezpiecznej przystani” i że nie można stwierdzić, czy film narusza prawa, czy nie. YouTube nie 

wyświetla również reklam na stronach, na których konsumenci mogą oglądać filmy, chyba że ma 

umowę z właścicielem treści. W 2007 roku Google ogłosił system filtrowania (Content ID) mający na 

celu rozwiązanie problemu. Wymaga to od właścicieli treści przekazania Google kopii swoich treści, 

aby Google mogło je załadować do systemu automatycznej identyfikacji. Następnie film wideo jest 

przesyłany do YouTube, system próbuje dopasować go do swojej bazy danych materiałów chronionych 

prawem autorskim i usuwa wszelkie nieautoryzowane materiały. Właściciel praw autorskich ma kilka 

opcji: może wyciszyć dźwięk; zablokować cały film; zarabiać na filmie, wyświetlając przeciwko niemu 

reklamy; i śledzić statystyki oglądalności filmu. W 2014 roku, siedem lat po złożeniu pozwu o wartości 

miliarda dolarów i wielu wystąpieniach na sali sądowej, Google i Viacom rozwiązały sprawę 

pozasądowo. Zdolność Google do usuwania materiałów chronionych prawem autorskim za pomocą 

Content ID stała się bardzo skuteczna, a Google zgodził się wypożyczyć setki programów Viacom 

(Kaufman, 2014). Obie strony uznały we wspólnym oświadczeniu, że mogą osiągnąć swoje cele 

współpracując, a nie kontynuując proces. 

cyberlocker: usługa przechowywania plików online przeznaczona do nielegalnego udostępniania 

materiałów chronionych prawem autorskim. 

Przemysł rozrywkowy nadal agresywnie dąży do naruszania praw autorskich w Internecie. W 2012 roku 

Departament Sprawiedliwości USA przejął domenę Megaupload. com, jedna z największych 

cyberblokad w Internecie przeznaczona do przechowywania i udostępniania filmów i muzyki 

chronionych prawami autorskimi. Cyberlocker to usługa przechowywania plików online przeznaczona 

do nielegalnego udostępniania materiałów chronionych prawem autorskim (często filmów). Założyciel 

Megaupload, Kim Dotcom, został aresztowany w Nowej Zelandii w swoim domu i skonfiskowano 17 

milionów dolarów w aktywach, a później 37 milionów dolarów w gotówce w Hongkongu. Pan Dotcom 

jest obecnie w sądzie i walczy z wysiłkami Stanów Zjednoczonych zmierzającymi do ekstradycji go z 

Nowej Zelandii, aby stawić czoła opłatom za prawa autorskie, haraczy i pranie brudnych pieniędzy 

(Reuters, 2015). W 2016 r. rząd federalny USA przejął aktywa Dotcoma, które znajdowały się w Stanach 

Zjednoczonych, wraz z aktywami innych powiązanych z nim osób, oczekując na ekstradycję do Stanów 

Zjednoczonych w celu postawienia zarzutów o piractwo karne. Od czasu sprawy Megaupload inne 

cyberlockery ograniczyły swoje działania, aby uniknąć podobnego losu co Megaupload. W 2013 r. 

Centrum Informacji o Prawach Autorskich (CCI) wraz z 5 największymi dostawcami usług 

internetowych, głównymi firmami z branży rozrywkowej oraz Radą Doradczą ds. Konsumentów 

uruchomiło System Ostrzegania o Prawach Autorskich (CAS) — wielopoziomowy system 

powiadamiania i reagowania mający na celu ograniczenie naruszeń praw autorskich przez sieci P2P. W 

ciągu pierwszych 10 miesięcy swojej działalności CAS wysłał ponad 1,3 miliona ostrzeżeń do 720 000 

posiadaczy kont ISP o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Jeśli właściciel konta zignoruje 

powtarzające się alerty, jego dostawca usług internetowych może pociągnąć za sobą konsekwencje, 

takie jak obniżenie poziomu usługi internetowej klienta. CCI uważa, że CAS jest bardzo obiecująca, jeśli 

chodzi o zdolność do odsuwania zachowań użytkowników od naruszania praw autorskich w kierunku 

legalnych źródeł treści (Center for Copyright Information, 2014). Zapoznaj się ze studium przypadku w 

rozdziale The Pirate Bay. 

W 2016 roku trwa postępowanie sądowe DMCA. W sprawie BMG Rights Management przeciwko Cox 

Communications sędzia federalny przyznał nagrodę jury w wysokości 25 milionów dolarów przeciwko 

Cox Cable na rzecz BMG, firmy zarządzającej prawami, za umyślne współnaruszenie. BMG 



argumentowało, że Cox, dostawca usług internetowych, pozwalał subskrybentom na używanie 

BitTorrenta do przesyłania utworów chronionych prawami autorskimi na różne strony internetowe bez 

skutecznej polityki zapobiegania tej działalności i nie usuwając ze swoich usług wielokrotnych 

przestępców. Cox argumentował, że jest to tylko kanał prowadzący do Internetu i nie może być 

pociągnięty do odpowiedzialności za to, co publikowali jego użytkownicy ani jakiego oprogramowania 

używali. Jednakże, chociaż sąd pozostawił orzeczenie ławy przysięgłych przeciwko Coxowi, odmówił 

zakazania Coxowi kontynuowania działalności, zgodnie z żądaniem BMG, zauważając, że chociaż 

zmniejszenie naruszenia praw autorskich przynosi korzyść publiczną, ponieważ Cox zapewnia dostęp 

do Internetu i umożliwia wolność słowa, interesy te przeważały nad interesem BMG w ochronie praw 

autorskich (Gardner, 2016). Również w 2016 roku sąd federalny orzekł, że witryna do udostępniania 

wideo Vimeo jest chroniona przez ustawę DMCA przed odpowiedzialnością za umożliwienie 

użytkownikom publikowania chronionych prawem autorskim filmów i muzyki stworzonych przed 1972 

r., kiedy ustawa DMCA stała się prawem. Firma Vimeo miała procedurę przyjmowania powiadomień o 

naruszeniu praw i usuwania treści naruszających prawo, ale niektóre utwory muzyczne sprzed 1972 r. 

nadal znajdowały się na stronie pomimo wielokrotnych powiadomień o usunięciu (Capital Records v. 

Vimeo LLC, 2016). Właściciele praw autorskich z branży filmowej i muzycznej lobbują w Kongresie za 

zmianami w ustawie DMCA, które wymagałyby od stron internetowych i dostawców usług 

internetowych podjęcia bardziej skutecznych działań w zakresie usuwania treści naruszających prawa 

(Raymond, 2016). Muzycy i filmowcy zaczęli protestować przeciwko odszkodowaniu, jakie otrzymują 

od serwisów streamingowych (patrz rozdział 10). Chociaż poczyniono pewne postępy w ograniczaniu 

naruszających treści w Internecie, nowe aplikacje mobilne, takie jak Periscope i Meerkat, ułatwiają 

ludziom przechwytywanie wideo na żywo i przesyłanie go do tych aplikacji na urządzeniach mobilnych, 

co bardzo utrudnia właścicielom treści ochronę wartość ich żywych produktów. Periscope jest 

własnością Twittera i użytkownicy mogą publikować na nim filmy na żywo. Meerkat może publikować 

strumienie wideo na żywo w większości serwisów społecznościowych, w tym na Facebooku. W 2015 

roku Periscope i Meerkat były używane przez tysiące użytkowników do bezpłatnego oglądania 

transmisji pay-per-view z walki wagi półśredniej między Floydem Mayweatherem i Mannym Pacquiao. 

Cena pay-per-view w sieciach kablowych wynosiła 100 USD. Inni użytkownicy transmitowali na żywo 

seriale telewizyjne, takie jak Gra o tron HBO. W ciągu pierwszych trzech miesięcy swojego istnienia 

Periscope otrzymał 1400 żądań usunięcia danych zgodnie z ustawą DMCA. Twitter twierdzi, że spełnił 

71% z nich (Weber, 2015). Jednak powiadomienia DMCA o usunięciu nie pomagają zachować wartości 

wyjątkowego wydarzenia na żywo, takiego jak mecz bokserski o mistrzostwo. Wartość wydarzenia 

polega w dużej mierze na przyciągnięciu widzów, którzy chcą zapłacić, aby zobaczyć, jak to się dzieje, 

a gdy dostępna jest bezpłatna alternatywa, wartość ta maleje. 

PATENTY: METODY I PROCESY BIZNESOWE 

„Ktokolwiek wymyśli lub odkryje nowy i użyteczny proces, maszynę, produkcję lub skład materii lub 

jakiekolwiek nowe i użyteczne ich ulepszenie, może uzyskać patent, z zastrzeżeniem warunków i 

wymagań niniejszego tytułu.” —Sekcja 101, Ustawa o Patentach Stanów Zjednoczonych 

patent: daje właścicielowi wyłączny monopol na pomysły za wynalazkiem od 20 lat. 

Patent daje właścicielowi 20-letni wyłączny monopol na idee stojące za wynalazkiem. Intencją 

Kongresu stojącą za prawem patentowym było zapewnienie, że wynalazcy nowych maszyn, urządzeń 

lub metod przemysłowych otrzymaliby pełne finansowe i inne nagrody za swoją pracę i nadal 

umożliwili szerokie wykorzystanie wynalazku poprzez dostarczenie szczegółowych diagramów dla tych, 

którzy chcą korzystać z pomysł na licencji właściciela patentu. Patenty pozyskuje się z Urzędu Patentów 

i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), który powstał w 1812 roku. Uzyskanie patentu 

jest znacznie trudniejsze i bardziej czasochłonne niż uzyskanie ochrony praw autorskich (co jest 



automatyczne przy tworzeniu dzieła). O patent trzeba ubiegać się formalnie, ao przyznaniu patentu 

decydują egzaminatorzy Urzędu Patentowego, którzy przestrzegają szeregu rygorystycznych zasad. 

Ostatecznie, sądy federalne decydują, kiedy patenty są ważne i kiedy dochodzi do naruszenia. Patenty 

bardzo różnią się od praw autorskich, ponieważ patenty chronią same idee, a nie tylko ich wyrażanie. 

Istnieją cztery rodzaje wynalazków, dla których patenty są przyznawane w ramach prawa 

patentowego: maszyny, produkty wytworzone przez człowieka, składy materii i metody przetwarzania. 

Sąd Najwyższy ustalił, że patenty obejmują „wszystko, co znajduje się pod słońcem, co jest stworzone 

przez człowieka” (Diamond v. Chakrabarty, 1980), o ile spełnione są inne wymogi Ustawy Patentowej. 

Są trzy rzeczy, których nie można opatentować: prawa natury, zjawiska naturalne i abstrakcyjne idee. 

Na przykład algorytm matematyczny nie może być opatentowany, chyba że jest realizowany w 

materialnej maszynie lub procesie, który ma „użyteczny” wynik (wyjątek algorytmu matematycznego). 

Aby uzyskać patent, zgłaszający musi wykazać, że wynalazek jest nowy, oryginalny, nowatorski, 

nieoczywisty i nieoczywisty w dotychczasowym stanie techniki i praktyce. Podobnie jak w przypadku 

praw autorskich, przyznawanie patentów wykroczyło daleko poza pierwotną intencję pierwszego 

statutu patentowego Kongresu, który dążył do ochrony wzorów przemysłowych i maszyn. 

Ochrona patentowa została rozszerzona na wyroby przemysłowe (1842), rośliny (1930), procedury 

chirurgiczne i medyczne (1950) oraz oprogramowanie (1981). Urząd Patentowy nie przyjmował 

wniosków o patenty na oprogramowanie aż do decyzji Sądu Najwyższego z 1981 roku, która 

stwierdziła, że programy komputerowe mogą być częścią procesu patentowego. Od tego czasu 

przyznano tysiące patentów na oprogramowanie. Praktycznie każdy program może zostać 

opatentowany, o ile jest nowatorski i nieoczywisty. Zasadniczo, wraz z postępem technologii i sztuki 

przemysłowej, patenty zostały rozszerzone, aby zarówno zachęcić przedsiębiorców do wynalezienia 

użytecznych urządzeń, jak i promować szerokie rozpowszechnianie nowych technik poprzez 

licencjonowanie i pomysłowe naśladowanie opublikowanych patentów (tworzenie urządzeń, które 

zapewniają taką samą funkcjonalność jak wynalazku, ale stosują inne metody) (Winston, 1998). 

Patenty zachęcają wynalazców do wymyślania unikalnych sposobów osiągnięcia tej samej 

funkcjonalności, co istniejące patenty. Na przykład patent Amazona dotyczący zakupów jednym 

kliknięciem spowodował, że Barnesandnoble.com wymyślił uproszczoną metodę zakupu dwoma 

kliknięciami. Niebezpieczeństwo patentów polega na tym, że tłumią one konkurencję, podnosząc 

bariery wejścia do branży. Patenty zmuszają nowych uczestników do płacenia opłat licencyjnych 

operatorom zasiedziałym, a tym samym spowalniają rozwój technicznych zastosowań nowych 

pomysłów poprzez tworzenie długotrwałych wniosków licencyjnych i opóźnienia. Nigdzie kompromis 

między zachęcaniem do innowacji a unikaniem zwiększania barier wejścia na rynek (a tym samym 

zniechęcaniem do innowacji) nie jest bardziej widoczny niż w bitwie patentowej, która toczyła się 

między Apple i Samsung na rynku smartfonów. W 2011 roku Apple wniósł pozew w Stanach 

Zjednoczonych przeciwko Samsungowi, twierdząc, że smartfony Samsung Galaxy naruszyły patenty 

Apple na jego iPhonie i iPadzie. Do 2012 roku Apple i Samsung brały udział w ponad 50 różnych 

procesach patentowych na całym świecie. 

Historia batalii patentowej jest dość złożona i długa, trwająca ponad pięć lat. W tym sporze pojawiają 

się trzy pytania. Po pierwsze, czy Apple posiada ważne patenty na sprzęt i oprogramowanie iPhone'a i 

iPada? Po drugie, czy telefony i tablety Samsunga naruszały te patenty Apple? I po trzecie, jeśli 

Samsung naruszył, czy kara powinna być? Istnieją dwie możliwości: Samsung płaci karę za szkody i/lub 

Samsung usuwa z rynku swoje produkty naruszające prawo. Czwarte pytanie jest odrębne od procesów 

sądowych per se i dotyczy społeczeństwa, reszty z nas: jaki jest najlepszy wynik dla społeczeństwa? Po 

pięciu latach i dwóch procesach przysięgłych sądy zdecydowały, że Apple posiada ważne patenty na 

fizyczny iPhone, a także system operacyjny, w tym konstrukcję fizyczną (zaokrąglone rogi i ramkę), 



interfejs użytkownika i funkcjonalność ekranu. Po drugie, sądy stwierdziły, że Samsung naruszył 

niektóre patenty Apple, a sam Samsung to przyznaje. Po trzecie, sądy generalnie unikały zmuszania 

Samsunga do usuwania z rynku urządzeń naruszających prawa, a zamiast tego skoncentrowały się na 

szkodach, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi starszych telefonów (Decker, 2015). Jednak we wrześniu. 

W 2015 r. Apple w końcu wygrał wyrok w amerykańskim sądzie apelacyjnym, który zakazuje 

Samsungowi sprzedaży smartfonów z opatentowanymi przez Apple funkcjami przesuń, aby 

odblokować, autokorektą i szybkimi łączami. Było to w zasadzie wielkie zwycięstwo, które Apple może 

wykorzystać w przyszłości przeciwko innym firmom naśladującym. Ale Samsung zaprojektował już te 

funkcje i wymyślił własny interfejs użytkownika, który wykonuje te same zadania. W związku z tym 

orzeczenie prawdopodobnie nie będzie miało znaczącego wpływu na przychody ze sprzedaży 

Samsunga. Oryginalna nagroda jury w wysokości 1 miliarda dolarów został zmniejszony na przestrzeni 

lat. Analitycy uważają, że koszt poniesiony przez Apple w tym sporze jest co najmniej równy 

odszkodowaniu, które może ostatecznie zostać wypłacone. W ciągu ostatnich pięciu lat postępowania 

sądowego Samsung zmienił interfejs i funkcjonalność, aby znacznie ograniczyć naruszenia. Funkcje 

oprogramowania zawsze można zaprojektować. W 2016 roku Apple zwrócił się do Sądu Najwyższego 

o wydanie orzeczenia, że Samsung musi zapłacić za naruszenie patentu na podstawie wszystkich 

zysków, jakie osiągnął na całym telefonie. Samsung argumentował, że powinien ponosić 

odpowiedzialność tylko za tę część zysków, które można przypisać projektowi telefonów, co jest 

znacznie mniejszą odpowiedzialnością (Kendall, 2016). Ostatni rozdział może być zamknięty dopiero w 

2017 roku. Odpowiedź na czwarte pytanie, jaki jest najlepszy wynik dla społeczeństwa, jest trudniejsza 

do ustalenia. Zdecydowana obrona Apple zwróciła uwagę firm naśladujących, że naruszanie patentów 

należących do dużych firm, takich jak Apple, może być szkodliwe dla ich marek i może spowodować 

znaczne szkody. Samsung został zepchnięty do niższego segmentu rynku, gdzie konkuruje z tańszymi, 

naśladującymi smartfonami z Chin. Samsung ma bardzo dużą część rynku smartfonów na całym 

świecie, ale odmówiono jej możliwości ustalania cen i wynikających z tego zysków. Postępowanie 

sądowe mogło wzmocnić twierdzenie Apple, że jego komputery i smartfony są naprawdę wyjątkowe i 

oryginalne. Apple jest dziś największą korporacją w Stanach Zjednoczonych pod względem kapitalizacji 

rynkowej, a także najbardziej dochodową na świecie. Kopiowanie projektów i funkcji Apple przez 

Samsunga mogło tylko wzmocnić twierdzenia Apple o tym, że jest doskonałym produktem. 

Patenty e-commerce 

Duża część infrastruktury i oprogramowania internetowego została opracowana pod auspicjami 

finansowanych ze środków publicznych programów naukowych i wojskowych w Stanach 

Zjednoczonych i Europie. W przeciwieństwie do Samuela F. B. Morse'a, który opatentował ideę 

alfabetu Morse'a i uczynił telegraf użytecznym, większość wynalazków umożliwiających internet i 

handel elektroniczny nie została opatentowana przez ich wynalazców. Wczesny Internet 

charakteryzował się duchem rozwoju społeczności ogólnoświatowej i dzielenia się pomysłami bez 

uwzględniania osobistego bogactwa (Winston, 1998). Ten wczesny duch Internetu zmienił się w 

połowie lat 90. wraz z komercyjnym rozwojem sieci. W 1998 roku przełomowa decyzja prawna, State 

Street Bank & Trust przeciwko Signature Financial Group, Inc., utorowała drogę firmom biznesowym 

do ubiegania się o patenty na „metody biznesowe”. W tym przypadku Federalny Sąd Apelacyjny 

podtrzymał roszczenia Signature Financial do ważnego patentu na metodę biznesową, która umożliwia 

menedżerom monitorowanie i rejestrowanie przepływów informacji finansowych generowanych przez 

fundusz partnerski. Wcześniej uważano, że metod biznesowych nie można opatentować. Jednak sąd 

orzekł, że nie ma powodu, aby odmówić ochrony patentowej metodom biznesowym, czy też 

„procesowi krok po kroku, czy to elektronicznemu, chemicznemu czy mechanicznemu, [który] 

obejmuje algorytm w szerokim tego słowa znaczeniu” (State Street Bank & Trust Co. przeciwko 

Signature Financial Group, 1998). Decyzja State Street doprowadziła do eksplozji wniosków o patenty 



na „metody biznesowe” w handlu elektronicznym. W 2010 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 

wydał podzieloną opinię na temat patentów na metody biznesowe w Bilski et al. v. sprawa Kappos 

(Bilski i in. v. Kappos, 2010). Większość argumentowała, że patenty na metody biznesowe są 

dopuszczalne, nawet jeśli nie spełniają tradycyjnego „testu maszyny lub transformacji”, w którym 

patenty są przyznawane urządzeniom, które są powiązane z konkretną maszyną, są maszyną lub 

przekształcają artykuły z jednego stanu w inne. Mniejszość chciała stanowczo zadeklarować, że metody 

biznesowe nie podlegają patentowaniu po części dlatego, że każdy ciąg kroków można uznać za 

metodę biznesową (Schwartz, 2010). Sąd Najwyższy zadał kolejny cios patentom na metody biznesowe 

w 2014 roku, orzekając w sprawie Alice Corporation przeciwko CLS Bank International. Trybunał orzekł, 

że podstawowe metody biznesowe nie mogą być opatentowane i chociaż oprogramowanie może być 

opatentowane, wdrożenie abstrakcyjnego pomysłu, który w innym przypadku nie mógłby zostać 

opatentowany przy użyciu oprogramowania, nie przekształca pomysłu w opatentowaną innowację 

(Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank Międzynarodowy, 2014). W tabeli 8.15 wymieniono niektóre z 

bardziej znanych patentów na e-commerce. Niektóre są kontrowersyjne. Przeglądając je, możesz 

zrozumieć obawy komentatorów i korporacji. Niektóre zastrzeżenia patentowe są bardzo szerokie (na 

przykład metody sprzedaży „wymień swoją cenę”), mają precedensy w erze przed internetem (koszyki 

na zakupy) i wydają się „oczywiste” (zakupy jednym kliknięciem). Krytycy patentów internetowych na 

metody biznesowe argumentują, że Urząd Patentowy był zbyt pobłażliwy w udzielaniu takich patentów 

i że w większości przypadków rzekome wynalazki jedynie kopiują metody biznesowe sprzed 

wprowadzenia Internetu, a zatem nie stanowią „wynalazków” (Harmon, 2003; Thurm , 2000; 

Chiappetta, 2001). Urząd Patentowy argumentuje wręcz przeciwnie, że jego kadra ds. wynalazków 

internetowych składa się z inżynierów, prawników i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w 

zakresie technologii internetowych i sieciowych, a przed udzieleniem patentów konsultuje się z 

zewnętrznymi ekspertami technologicznymi. Aby skomplikować sprawy, europejska konwencja 

patentowa i prawa patentowe większości krajów europejskich nie uznają metod biznesowych per se, 

chyba że metoda ta jest wdrażana za pomocą jakiejś technologii 

ZNAKI TOWAROWE: NARUSZENIA I ROZMYWANIE ONLINE  

Znak towarowy to „dowolne słowo, nazwa, symbol lub urządzenie lub dowolna ich kombinacja … 

używane w handlu … do identyfikacji i odróżnienia … towarów … od tych produkowanych lub 

sprzedawanych przez innych oraz do wskazania źródła z dóbr." —Ustawa o znakach towarowych, 1946 

r. 

znak towarowy: znak służący do identyfikacji i odróżnienia towarów oraz wskazania ich źródła. 

rozcieńczenie : każde zachowanie, które osłabiłoby związek między znakiem towarowym a produktem. 

Prawo znaków towarowych to forma ochrony własności intelektualnej znaków towarowych – znak 

służący do identyfikacji i odróżnienia towarów oraz wskazania ich źródła. Ochrona znaków towarowych 

istnieje zarówno na poziomie federalnym, jak i stanowym w Stanach Zjednoczonych. Cel prawa znaków 

towarowych jest dwojaki. Po pierwsze, prawo znaków towarowych chroni publiczność na rynku, 

zapewniając, że dostaje to, za co płaci i chce otrzymać. Po drugie, prawo znaków towarowych chroni 

właściciela – który poświęcił czas, pieniądze i energię na wprowadzenie produktu na rynek – przed 

piractwem i sprzeniewierzeniem. Znaki towarowe zostały rozszerzone z pojedynczych słów na obrazy, 

kształty, opakowania i kolory. Niektóre rzeczy mogą nie być znakami towarowymi, na przykład 

popularne słowa, które mają jedynie charakter opisowy („zegar”). Federalne znaki towarowe są 

uzyskiwane, po pierwsze, poprzez używanie w handlu międzystanowym, a po drugie, poprzez 

rejestrację w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO). Federalne 

znaki towarowe są przyznawane na okres 10 lat i mogą być odnawiane bezterminowo. Spory dotyczące 



federalnych znaków towarowych wiążą się z ustaleniem naruszenia. Test na naruszenie jest dwojaki: 

zamieszanie na rynku i zła wiara. Używanie znaku towarowego, który powoduje pomylenie z 

istniejącymi znakami towarowymi, powoduje, że konsumenci popełniają błędy rynkowe lub fałszywie 

przedstawia pochodzenie towarów, jest naruszeniem. Na przykład w 2015 r. Multi Time Machine 

(MTM) pozwała Amazon za naruszenie jego znaków towarowych i dezorientację konsumentów, którzy 

chcą kupić zegarki MTM. MTM produkuje zegarki w stylu militarnym, które nie są sprzedawane na 

Amazon. Jeśli użytkownik wyszukuje na Amazon zegarek MTM, wyniki wyszukiwania pokazują zegarki 

oferowane przez konkurentów MTM, które są podobne do stylu MTM. Firma MTM argumentowała, że 

może to wprowadzać w błąd klientów, a sąd zgodził się, umożliwiając rozpatrzenie sprawy (Levine, 

2015). Ponadto zakazane jest celowe nadużywanie słów i symboli na rynku w celu wyłudzenia 

przychodów od legalnych właścicieli znaków towarowych („zła wiara”). W 1995 roku Kongres uchwalił 

ustawę o rozmyciu znaków towarowych (Federal Trademark Dilution Act, FTDA), która stworzyła 

federalną przyczynę rozmycia słynnych znaków towarowych. Ustawodawstwo to zwalnia z testu 

zamieszania na rynku (chociaż nadal jest to wymagane w przypadku roszczenia o naruszenie) i 

zapewnia właścicielom znanych znaków towarowych ochronę przed rozmyciem, co jest definiowane 

jako każde zachowanie, które osłabiłoby związek między znakiem towarowym a produktem. W 2006 

roku FTDA została zmieniona ustawą Trademark Dilution Revision Act (TDRA), która pozwala 

właścicielowi znaku towarowego złożyć wniosek w oparciu o standard „prawdopodobieństwa 

rozcieńczenia”, zamiast przedstawiania dowodów rzeczywistego rozwodnienia. TDRA wyraźnie 

przewiduje również, że rozmycie może nastąpić poprzez rozmycie (osłabienie związku między znakiem 

towarowym a towarami) i niszczenie (używanie znaku towarowego w sposób, który sprawia, że 

produkty bazowe wydają się nieprzyjemne lub niezdrowe). Na arenie międzynarodowej WIPO 

obsługuje wiele spraw dotyczących cybersquattingu w ramach swoich jednolitych procedur 

rozstrzygania sporów. W 2014 r. WIPO ostrzegło, że ekspansja generycznych domen najwyższego 

poziomu autoryzowanych przez ICANN może być bardzo destrukcyjna pod względem ochrony znaków 

towarowych (New, 2014). Chociaż koszt uzyskania nowego gTLD nie jest nieznaczny (szacowany na 

ponad 180 000 USD), do maja 2015 r. zatwierdzono 583 nowe gTLD. Wybrani kandydaci stają się 

właścicielami tych domen gTLD i mogą tworzyć i sprzedawać nowe domeny z sufiksem gTLD, takie jak 

Avenger.movie. Wiele z tych nowych domen może potencjalnie kolidować z uznanymi znakami 

towarowymi innych firm. Aby poradzić sobie z tymi konfliktami dotyczącymi znaków towarowych, 

ICANN opracował zestaw procedur szybkiego rozwiązywania sporów, zwany Uniform Rapid Suspension 

System (URS), procedura sporu dotycząca nazwy domeny, która pozwala właścicielowi znaku 

towarowego ubiegać się o zawieszenie nazwy domeny w nowym domena poziomu (gTLD). ICANN 

utworzyła również Trademark Clearing House jako repozytorium danych dotyczących znaków 

towarowych zarejestrowanych, zatwierdzonych przez sąd lub chronionych prawem. Właściciele 

znaków towarowych rejestrują swoje znaki za opłatą. Jednym z udanych wnioskodawców o nowe gTLD 

jest Vox Populi Registry Ltd. Firma Vox z siedzibą w Wielkiej Brytanii kupiła domenę gTLD .sucks i 

zaczęła sprzedawać domeny, takie jak Apple.sucks i CitiGroup.sucks, wyłącznie korporacjom, które nie 

chciały, aby ich nazwa marki była powiązana z .do bani. W pewnym momencie domeny .sucks będą 

dostępne dla ogółu społeczeństwa, w którym to momencie każdy będzie mógł stworzyć nową domenę, 

która potencjalnie zawstydzi ważną markę lub rzuci ją w negatywnym świetle (Bloomberg News, 2015). 

ICANN powiedział, że może szukać środków zaradczych i zaalarmował FTC oraz poprosił o opinię na 

temat legalności zachowania Vox Populi. ICANN nie jest agencją regulacyjną z uprawnieniami 

egzekucyjnymi, a jej umowa z nowymi właścicielami domen nie omawia ich modeli biznesowych. 

Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA): tworzy odpowiedzialność cywilną dla każdego, 

kto w złej wierze próbuje czerpać korzyści z istniejącego znanego lub wyróżniającego się znaku 



towarowego, rejestrując nazwę domeny internetowej, która jest identyczna lub łudząco podobna do 

tego znaku towarowego lub „rozwadnia” go. 

cybersquatting : obejmuje rejestrację nazwy domeny naruszającej prawo lub inne wykorzystanie w 

Internecie istniejącego znaku towarowego w celu wyłudzenia płatności od prawowitych właścicieli. 

cyberpiractwo: obejmuje to samo zachowanie co cybersquatting, ale z zamiarem przekierowania 

ruchu z legalnej witryny do witryny naruszającej prawa. 

Znaki towarowe i Internet 

Szybki rozwój i komercjalizacja Internetu dały istniejącym firmom z charakterystycznymi i znanymi 

znakami towarowymi niezwykłe możliwości rozszerzenia swoich marek w Internecie. Te same zmiany 

dały złośliwym osobom i firmom możliwość siadania na nazwach domen internetowych opartych na 

znanych znakach, a także prób zmylenia konsumentów i osłabienia znanych lub wyróżniających znaków 

(w tym nazwiska osobistego lub nazwiska gwiazdy filmowej). Konflikt między legalnymi właścicielami 

znaków towarowych a złośliwymi firmami mógł się zaognić i nasilać, ponieważ Network Solutions Inc. 

(NSI), pierwotnie przez wiele lat jedyna internetowa agencja rejestracji nazw domen, prowadziła 

politykę „kto pierwszy, ten lepszy”. Oznaczało to, że każdy mógł zarejestrować dowolną nazwę 

domeny, która nie została jeszcze zarejestrowana, niezależnie od statusu znaku towarowego nazwy 

domeny. NSI nie było upoważnione do rozstrzygania kwestii dotyczących znaków towarowych (Nash, 

1997). W odpowiedzi na rosnącą liczbę skarg właścicieli znanych znaków towarowych którzy 

stwierdzili, że ich nazwy handlowe zostały przywłaszczone przez przedsiębiorców internetowych, 

Kongres uchwalił ustawę o ochronie konsumentów przed cybersquattingiem (ACPA) w 1999 roku. 

ACPA tworzy odpowiedzialność cywilną dla każdego, kto w złej wierze próbuje czerpać korzyści z 

istniejącego znanego lub wyróżniającego się znaku towarowego poprzez rejestrację domeny 

internetowej nazwa, która jest identyczna lub łudząco podobna lub „rozwadniająca” ten znak 

towarowy. Ustawa nie ustanawia sankcji karnych. Zabrania używania nazw domen „w złej wierze” w 

celu wyłudzania pieniędzy od właścicieli istniejącego znaku towarowego (cybersquatting) lub używania 

domeny „w złej wierze” do przekierowywania ruchu internetowego do domeny działającej w złej 

wierze, co mogłoby zaszkodzić dobrej woli reprezentowanej przez znaku towarowego, wprowadzać 

zamieszania na rynku, niszczyć lub dyskredytować znaku (cyberpiractwo). Można sobie wyobrazić, że 

domeny takie jak opisany wcześniej Apple.sucks mogą być postrzegane jako rodzaj cybersquattingu i 

naruszenia ACPA. Ustawa zabrania również używania nazwy domeny, która składa się z nazwiska osoby 

żyjącej lub nazwy łudząco podobnej do istniejącego nazwiska, bez zgody tej osoby, jeżeli rejestrujący 

rejestruje nazwę z zamiarem osiągnięcia zysku poprzez sprzedaż nazwę domeny do tej osoby. 

Nadużywanie znaków towarowych w sieci może przybierać różne formy. W tabeli 8.16 wymieniono 

główne zachowania w Internecie, które były sprzeczne z prawem znaków towarowych, a także niektóre 

sprawy sądowe, które zakończyły się 

Cybersquatting i Brandjacking 

W jednej z pierwszych spraw z udziałem ACPA, E. & J. Gallo Winery, właściciel zarejestrowanego znaku 

towarowego „Ernest and Julio Gallo” dla napojów alkoholowych, pozwał Spider Webs Ltd. za używanie 

nazwy domeny Ernestandjuliogallo.com. Spider Webs Ltd. był spekulantem nazw domen, który 

posiadał wiele nazw domen składających się z nazw znanych firm. Strona Ernestandjuliogallo.com 

zawierała informacje o ryzyku związanym z używaniem alkoholu, antykorporacyjne artykuły na temat 

winnicy E. & J. Gallo i była słabo skonstruowana. Sąd stwierdził, że Spider Webs Ltd. naruszył ACPA i że 

jego działania stanowiły rozmycie poprzez rozmycie, ponieważ nazwa domeny Ernestandjuliogallo.com 

pojawiała się na każdej stronie wydrukowanej w witrynie, do której uzyskano dostęp pod tą nazwą, a 

Spider Webs Ltd. swobodnego używania tego konkretnego znaku jako nazwy domeny (E. & J. Gallo 



Winery przeciwko Spider Webs Ltd., 2001). W 2009 roku sąd podtrzymał największy do tej pory wyrok 

dotyczący cybersquattingu: wyrok o wartości 33 milionów dolarów na korzyść Verizon przeciwko 

OnlineNIC, firmie zajmującej się rejestracją domen internetowych, która używała ponad 660 nazw, 

które można łatwo pomylić z legalnymi nazwami domen Verizon. Chociaż w ramach ACPA nie 

rozstrzygnięto wielu spraw, nie oznacza to, że problem zniknął. Podszywanie się pod osoby i marki w 

serwisach społecznościowych nadaje problemowi kolejny wymiar. Zarówno Twitter, jak i Facebook 

sprawiają, że cybersquatting i podszywanie się są naruszeniem ich warunków korzystania z usług. 

Jednak firmie nie zawsze jest łatwo zapobiegać naruszeniom znaków towarowych przez 

cybersquattersów lub uniemożliwiać squattersom czerpanie korzyści z ich działalności naruszającej 

prawa. Na przykład w 2015 r. Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) oskarżyła 

rejestratora domen GoDaddy o cybersquatting (Academy of Motion Picture Arts and Sciences 

przeciwko GoDaddy.com Inc i in., 2015). AMPAS twierdził, że GoDaddy działał w złej wierze, 

umożliwiając klientom zakup 293 nazw domen, takich jak Academyawards.net, 

Oscarsredacademyawards.net, Oscarsredcarpet.com, Billycrystal2012oscars.com i 

Theoscargoestothehangover.com, a następnie dzieląc się przychodami z reklam wygenerowanymi 

przez te strony. Sąd orzekł, że firma GoDaddy oparła się na oświadczeniach swoich użytkowników, że 

rejestracje ich domen nie naruszają żadnych znaków towarowych i że usuwa domeny po otrzymaniu 

żądań usunięcia. Według sądu AMPAS nie wykazał zamiaru czerpania zysków ze znaków AMPAS. Ten 

pozew pokazuje, że właściciele znaków towarowych muszą zachować czujność w wykrywaniu 

naruszeń, natychmiastowym wysyłaniu powiadomień o usunięciu i podejmowaniu dalszych działań, 

aby upewnić się, że witryny naruszające prawa zostały usunięte. Ciężar spoczywa wyraźnie na 

właścicielu znaku towarowego. Pozew pokazuje również, że cybersquattersi mają niewielką 

motywację, aby przestać próbować oszukiwać i dezorientować konsumentów. Jeśli zostaną złapani, ich 

strony zostaną usunięte, ale nie ma kary za próbę. 

Cyberpiractwo 

Cyberpiractwo obejmuje takie samo zachowanie jak cybersquatting, ale z zamiarem przekierowania 

ruchu z legalnej witryny na witrynę naruszającą prawa. W sprawie Ford Motor Co. przeciwko Lapertosa 

firma Lapertosa zarejestrowała i korzystała ze strony internetowej o nazwie Fordrecalls.com jako 

strony z rozrywką dla dorosłych. Sąd orzekł, że Fordrecalls.com złamał ACPA, ponieważ była to próba 

przekierowania ruchu w złej wierze na stronę Lapertosa i osłabiła zdrowy znak towarowy Forda (Ford 

Motor Co. przeciwko Lapertosa, 2001). Decyzja Forda odzwierciedla dwa inne znane przypadki 

cyberpiractwa. W sprawie Paine Webber Inc. przeciwko Fortuny sąd zabronił firmie Fortuny używania 

nazwy domeny www.painewebber.com – witryny specjalizującej się w materiałach pornograficznych – 

ponieważ osłabiła ona i nadszarpnęła znak towarowy Paine Webber i przekierowała ruch internetowy 

z legalnego site-Painewebber.com (Paine Webber Inc. przeciwko Fortuny, 1999). W sprawie Playboy 

Enterprises, Inc. przeciwko Global Site Designs, Inc. sąd zakazał pozwanym używania znaków Playboy i 

Playmate w swoich nazwach domen Playboyonline. net i Playmatesearch.net oraz od włączenia znaku 

towarowego Playboy do ich metatagów. W tych przypadkach intencją pozwanych była dywersja w celu 

uzyskania korzyści finansowych. 

Typosquatting to forma cyberpiractwa, w której nazwa domeny zawiera typowy błąd pisowni nazwy 

innej witryny. Domeny te są czasami określane jako domeny „doppelganger”. Często użytkownik trafia 

na stronę zupełnie inną niż ta, którą zamierzał odwiedzić. Na przykład John Zuccarini jest niesławnym 

typosquatterem, który został skazany w 2002 roku za tworzenie stron pornograficznych z adresami 

URL opartymi na błędach pisowni popularnych marek dziecięcych, takich jak Bob Budowniczy i 

Teletubisie. FTC ponownie ukarała go grzywną w 2007 r. za angażowanie się w podobne praktyki 

(McMillan, 2007). 



Profesor z Harvard Business School, Ben Edelman, przeprowadził badanie, które wykazało, że w 3264 

najpopularniejszych witrynach „.com” było co najmniej 938 000 domen typosquater, a 57% z tych 

domen zawierało reklamy Google typu pay-per click. W 2011 roku Facebook wytoczył pozew przeciwko 

25 typosquattersom, którzy założyli strony internetowe o takich domenach jak Faceboook, Facemook, 

Faceboik i Facebooki. W 2013 roku Facebook otrzymał odszkodowanie w wysokości 2,8 miliona 

dolarów. 

Metatagowanie 

Status prawny używania znanych lub wyróżniających znaków jako metatagów jest bardziej złożony i 

subtelny. Używanie znaków towarowych w metatagach jest dozwolone, o ile nie wprowadza w błąd 

lub dezorientuje konsumentów. Zwykle zależy to od zawartości witryny. Dealerowi samochodów 

wolno byłoby używać w metatagach słynnego znaku towarowego samochodowego, gdyby sprzedawał 

samochody tej marki, ale witryna z pornografią nie może używać tego samego znaku towarowego ani 

dealer konkurencyjnego producenta. Dealer Forda najprawdopodobniej naruszyłby prawo, gdyby w 

metatagach użył słowa „Honda”, ale nie naruszyłby prawa, gdyby w metatagach użył słowa „Ford”. 

(Ford Motor Company prawdopodobnie nie będzie dochodził nakazu sądowego przeciwko jednemu ze 

swoich dealerów.) W sprawie Bernina of America, Inc. przeciwko Fashion Fabrics Int'l, Inc. sąd nakazał 

Fashion Fabrics, niezależnego sprzedawcę maszyn do szycia , za używanie znaków towarowych 

„Bernina” i „Bernette”, które należały do producenta Bernina, jako metatagów. Sąd uznał, że strona 

pozwanego zawierała wprowadzające w błąd twierdzenia dotyczące wiedzy Fashion Fabrics o 

produktach Bernina, które mogły wprowadzać klientów w błąd. Wykorzystanie znaków towarowych 

Bernina jako metatagów samo w sobie nie stanowiło naruszenia ACPA, według sądu, ale w połączeniu 

z wprowadzającymi w błąd twierdzeniami na stronie spowodowałoby zamieszanie, a tym samym 

naruszenie (Bernina of America, Inc. przeciwko Fashion Fabrics Int 'I, Inc., 2001). W sprawie Nissan 

Motor Co., Ltd. przeciwko Nissan Computer Corp., Uzi Nissan używał swojego nazwiska „Nissan” jako 

nazwy handlowej dla różnych firm od 1980 roku, w tym Nissan Computer Corp. Nissan.com nie miał 

żadnego związku z Nissan Motor , ale z biegiem lat zaczął sprzedawać części samochodowe, które 

konkurowały z Nissan Motor. Sąd orzekł, że zachowanie Nissan Computer rzeczywiście naruszyło znaki 

towarowe Nissan Motor, ale odmówił zamknięcia witryny. Zamiast tego sąd orzekł, że Nissan Computer 

może nadal używać nazwy i metatagów Nissana, ale musi publikować na swojej stronie informacje, że 

nie jest powiązany z Nissan Motor. 

Słowa kluczowe 

Dopuszczalność używania znaków towarowych jako słów kluczowych w wyszukiwarkach jest również 

subtelna i zależy (1) od tego, w jakim stopniu takie użycie jest uważane za „używanie w handlu” i 

powoduje „wstępne zamieszanie klientów” oraz (2) od treści wyniki wyszukiwania. W sprawie Playboy 

Enterprises, Inc. przeciwko Netscape Communications, Inc. Playboy sprzeciwił się praktykom 

wyświetlania przez wyszukiwarki Netscape i Excite banerów reklamowych niezwiązanych z Playboy 

Magazine, gdy użytkownicy wprowadzali takie argumenty wyszukiwania, jak „playboy”, „playmate” i 

„playgirl”. ”. Dziewiąty Sąd Apelacyjny odrzucił wniosek pozwanego o wydanie wyroku 

podsumowującego i stwierdził, że gdy baner reklamowy reklamodawcy nie jest oznaczony w sposób 

umożliwiający identyfikację jego źródła, praktyka może skutkować naruszeniem znaku towarowego z 

powodu dezorientacji konsumentów (Playboy Enterprises, Inc. Netscape Communications, Inc., 2004). 

Google miał również do czynienia z procesami sądowymi, w których zarzucano, że jego sieć reklamowa 

nielegalnie wykorzystuje znaki towarowe innych osób. Na przykład firma ubezpieczeniowa GEICO 

zakwestionowała praktykę Google polegającą na zezwalaniu na wyświetlanie reklam konkurencji, gdy 

osoba wyszukująca wpisze „Geico” jako wyszukiwane hasło. Sąd okręgowy Stanów Zjednoczonych 

orzekł, że ta praktyka nie narusza federalnych przepisów dotyczących znaków towarowych, o ile słowo 



„Geico” nie zostało użyte w tekście reklamy (Government Employees Insurance Company przeciwko 

Google, Inc., 2004). Google szybko zaprzestał zezwalania na to drugie i rozwiązał sprawę (Associated 

Press, 2005). W 2009 r. Rosetta Stone, firma zajmująca się oprogramowaniem do nauki języków, 

złożyła pozew przeciwko Google o naruszenie znaku towarowego, twierdząc, że jej program AdWords 

umożliwia innym firmom wykorzystywanie znaków towarowych Rosetta Stone w reklamach 

internetowych bez pozwolenia. W 2012 r. IV Okręgowy Sąd Apelacyjny uznał, że ława przysięgłych 

może pociągnąć Google do odpowiedzialności za naruszenie znaku towarowego, wskazując na 

dowody, że wewnętrzne badanie Google wykazało, że nawet wyrafinowani użytkownicy czasami nie 

byli świadomi, że linki sponsorowane są reklamami. W 2012 r. Rosetta Stone i Google ugodziły się, co 

uznano za strategiczną wygraną dla Google, ponieważ wyeliminowało jeden z ostatnich poważnych 

przypadków kwestionowania zasadności programu AdWords. Obecnie Google umożliwia każdemu 

kupowanie cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego. W 2011 roku Microsoft zdecydował 

się zastosować tę praktykę również w Bing i Yahoo Search. 

linkowanie : budowanie linków hipertekstowych z jednej witryny do innej witryny 

głębokie linkowanie : polega na ominięciu strony głównej witryny docelowej i przejściu bezpośrednio 

do strony z treścią 

Linkowanie 

Linkowanie odnosi się do tworzenia linków hipertekstowych z jednej witryny do drugiej. Jest to 

oczywiście główna cecha projektu i zaleta sieci. Głębokie linkowanie polega na ominięciu strony 

głównej witryny docelowej i przejściu bezpośrednio do strony z treścią. W sprawie Ticketmaster Corp. 

v. Tickets.com witryna Tickets.com należąca do Microsoft rywalizowała bezpośrednio z Ticketmaster 

na rynku biletów na imprezy. Gdy Tickets.com nie ma biletów na wydarzenie, kieruje użytkowników do 

wewnętrznych stron Ticketmaster, omijając stronę główną Ticketmaster. Mimo że jego logo było 

wyświetlane na stronach wewnętrznych, firma Ticketmaster sprzeciwiła się temu, że takie „głębokie 

linki” naruszały warunki korzystania z jego witryny (opisane na osobnej stronie i interpretowane przez 

Ticketmaster jako równoważne z opakowaniem reklamowym). licencji) i stanowiły fałszywą reklamę, a 

także naruszenie praw autorskich. Sąd stwierdził jednak, że głębokie linkowanie samo w sobie nie jest 

nielegalne, nie doszło do naruszenia praw autorskich, ponieważ nie sporządzono kopii, warunki 

korzystania nie były oczywiste dla użytkowników, a użytkownicy nie musieli czytać strony, na której 

warunki użytkowania pojawiły się w każdym przypadku. Sąd odmówił wydania orzeczenia na korzyść 

Ticketmaster, ale pozostawił otwartą dalszą argumentację w kwestii licencji. W ugodzie pozasądowej 

Tickets.com zgodził się jednak zaprzestać stosowania głębokich linków. 

framing : polega na wyświetlaniu treści innej witryny wewnątrz Twojej własnej witryny w ramce lub 

oknie 

Ramkowanie 

Ramkowanie polega na wyświetlaniu treści innej witryny wewnątrz własnej witryny w ramce lub oknie. 

Użytkownik nigdy nie opuszcza strony twórcy ramek i może być narażony na reklamę, podczas gdy 

reklama strony docelowej jest zniekształcona lub wyeliminowana. Twórcy mogą, ale nie muszą 

potwierdzać źródła treści. W The Washington Post i in. v. TotalNews, Inc., The Washington Post 

Company, CNN, Reuters i kilka innych organizacji informacyjnych wniosło pozew przeciwko TotalNews, 

Inc., twierdząc, że wykorzystanie przez TotalNews ramek na jego stronie internetowej, TotalNews.com, 

naruszyło prawa autorskie odpowiednich powodów i znaki towarowe, a także rozmywać zawartość 

poszczególnych stron internetowych. Powodowie twierdzili dodatkowo, że praktyka w ramkach 

TotalNews skutecznie pozbawia strony internetowe powodów przychodów z reklam. Serwis TotalNews 



wykorzystywał cztery ramki. Logo TotalNews pojawiło się w lewej dolnej ramce, różne linki znajdowały 

się w pionowej ramce po lewej stronie ekranu, reklama TotalNews była obramowana na dole ekranu, 

a „ramka wiadomości”, największa ramka, pojawiła się na środku i dobrze. Kliknięcie linku określonej 

organizacji informacyjnej umożliwiło czytelnikowi wyświetlenie zawartości witryny internetowej tej 

organizacji, w tym wszelkich powiązanych reklam, w kontekście „ramki wiadomości”. W niektórych 

przypadkach ramka zniekształcała lub modyfikowała wygląd powiązanej witryny, w tym reklam, 

podczas gdy wygląd reklam Total-News w osobnej ramce pozostał niezmieniony. Ponadto adres URL 

pozostał stały na adresie TotalNews, mimo że treść w największej ramce witryny pochodziła z witryny, 

do której prowadzi łącze. „Ramka wiadomości” nie eliminowała jednak cech identyfikujących 

podlinkowaną stronę. 

Sprawa została rozstrzygnięta pozasądowo. Organizacje informacyjne pozwoliły TotalNews na 

tworzenie linków do ich stron internetowych, ale zabroniły ramek i wszelkich prób sugerowania 

powiązania z organizacjami informacyjnymi. 

tajemnica handlowa : informacja, która jest tajna, ma wartość handlową i jest chroniona przez 

właściciela. 

TAJEMNICE HANDLOWE 

Duża część wartości tworzonej przez firmę nie leży w prawach autorskich, patentach czy nawet znakach 

towarowych. Istnieje rodzaj własności intelektualnej, która ma związek z procedurami biznesowymi, 

formułami i metodami produkcji i świadczenia usług, z których firma czerpie wartość i którą nie chce 

się dzielić z innymi w formie wniosku patentowego lub praw autorskich podanie. Ten rodzaj własności 

intelektualnej jest określany jako tajemnica handlowa. Najsłynniejsze jest to, że formuła Coca Coli jest 

uważana za tajemnicę handlową, podobnie jak techniki wytwarzania łopatek turbinowych silników 

odrzutowych General Electric. Tajemnice handlowe różnią się od innych praw autorskich i ochrony 

patentowej, ponieważ mogą nie być unikalne lub nowatorskie. Informacje w firmie można uznać za 

tajemnicę handlową, jeśli (a) jest to tajemnica (coś, czego inni nie wiedzą), (b) ma wartość handlową 

dla właściciela oraz (c) właściciel podjął kroki w celu ochrony tajemnicy . Uważa się, że amerykańskie 

korporacje posiadają biliony dolarów tajemnic handlowych. Do niedawna tajemnice handlowe były 

definiowane i egzekwowane głównie w prawie stanowym, ponieważ historycznie przedsiębiorstwa 

miały charakter lokalny, podobnie jak kradzież tajemnic handlowych. W erze cyfrowej, kiedy biznes ma 

charakter krajowy i globalny, potrzebny jest nowy poziom ochrony, który ułatwiłby egzekwowanie 

przepisów dotyczących tajemnicy handlowej. W 2016 roku prezydent Obama podpisał ustawę o 

ochronie tajemnic handlowych (DTSA), która ustanawia federalne prywatne prawo do działania w celu 

ochrony tajemnic handlowych. DTSA jest odpowiedzią na kradzież tajemnic handlowych na dużą skalę 

(znaną również jako sabotaż gospodarczy) przez hakerów i obce narody z Ameryki  z systemów 

informacyjnych korporacji i rządów. Unia Europejska opracowuje podobną dyrektywę o tajemnicach 

handlowych, aby chronić europejskie firmy i narody. Według amerykańskiego Urzędu Patentowego i 

Handlowego kradzież tajemnic handlowych jest jednym z największych transferów bogactwa w historii, 

kosztującym amerykańskie firmy 300 miliardów dolarów rocznie (Lee, 2016). Nie jest jednak jasne, czy 

nowa ustawa rzeczywiście będzie w stanie chronić firmy przed kradzieżą tajemnic handlowych. 

WYZWANIE: ZRÓWNOWAŻENIE OCHRONY WŁASNOŚCI Z INNYMI WARTOŚCIAMI 

Wyzwaniem w zakresie etyki i prawa własności intelektualnej jest zapewnienie, aby twórcy własności 

intelektualnej mogli czerpać korzyści z ich wynalazków i dzieł, a jednocześnie umożliwienie 

rozpowszechniania i wykorzystywania ich dzieł i projektów przez jak najszerszy krąg odbiorców. 

Ochrona przed szalejącą kradzieżą własności intelektualnej nieuchronnie prowadzi do ograniczeń w 

dystrybucji, które następnie ograniczają płatności na rzecz twórców za korzystanie z ich utworów, co 



samo w sobie może spowolnić proces dystrybucji. Jednak bez tych zabezpieczeń i bez korzyści 

płynących dla twórców własności intelektualnej tempo innowacji może spaść. We wczesnych latach 

handlu elektronicznego, aż do 2005 r., równowaga była bardziej zachwiana w stosunku do 

dystrybutorów internetowych i ich twierdzeń, że są wolni od ograniczeń dotyczących treści 

intelektualnych, w szczególności muzyki. Od czasu rozwoju sklepu iTunes, smartfonów i tabletów, po 

2005 r., równowaga przesunęła się z powrotem w stronę właścicieli treści, głównie dlatego, że 

dystrybutorzy internetowi polegają na wysokiej jakości treściach, aby przyciągnąć odbiorców, ale także 

częściowo ze względu na skuteczność procesów sądowych w zwiększaniu koszty dla firm 

internetowych, które nie chronią własność intelektualna. 

zarządzanie : dotyczy kontroli społecznej: kto będzie kontrolował handel elektroniczny, jakie elementy 

będą kontrolowane i jak kontrole będą realizowane. 

ZARZĄDZANIE 

Zarządzanie ma związek z kontrolą społeczną: kto będzie kontrolował Internet? Kto będzie kontrolował 

procesy e-commerce, treści i działania? Jakie elementy będą kontrolowane i jak będą realizowane? 

Powstaje naturalne pytanie, na które trzeba odpowiedzieć: Dlaczego my jako społeczeństwo musimy 

„kontrolować” e-commerce? Ponieważ handel elektroniczny i Internet są ze sobą tak ściśle powiązane 

(choć nie identyczne), kontrolowanie handlu elektronicznego obejmuje również regulację Internetu. 

CZY INTERNET MOŻNA KONTROLOWAĆ? 

Pierwsi zwolennicy Internetu twierdzili, że Internet różni się od wszystkich poprzednich technologii. 

Utrzymywali, że nie można kontrolować Internetu, biorąc pod uwagę jego nieodłączną 

zdecentralizowaną konstrukcję, jego zdolność do przekraczania granic oraz leżącą u jego podstaw 

technologię przełączania pakietów, która uniemożliwia monitorowanie i kontrolowanie treści 

wiadomości. Wielu nadal wierzy, że to prawda. Wynika z tego, że zawartość i zachowanie witryn handlu 

elektronicznego, a właściwie witryn internetowych wszelkiego rodzaju, nie może być „kontrolowane” 

w ten sam sposób. Kwestie dotyczące treści, takie jak pornografia, hazard oraz obraźliwe wyrażenia i 

grafika, wraz z komercyjną kwestią ochrony własności intelektualnej, zapoczątkowały obecną erę 

rosnących rządowych regulacji Internetu i handlu elektronicznego na całym świecie. Obecnie 

znajdujemy się w mieszanym środowisku politycznym, w którym samoregulacja poprzez różne polityki 

internetowe i organy techniczne współistnieje z ograniczonymi regulacjami rządowymi. Zobacz 

Rozdział 3, aby zapoznać się z przeglądem różnych zaangażowanych organów zarządzających w 

nadzorowaniu Internetu, w tym ICANN i IANA, oraz zmian we władzach Stanów Zjednoczonych nad 

IANA. W rzeczywistości, Internet jest technicznie bardzo łatwo kontrolowany, monitorowany i 

regulowany z centralnych lokalizacji (takich jak punkty dostępu do sieci, firma telekomunikacyjna lub 

światłowód agencji). linii miejskich, a także serwerów i routerów w całej sieci). Na przykład w Chinach, 

Arabii Saudyjskiej, Iranie, Korei Północnej, Tajlandii, Singapurze i wielu innych krajach dostęp do sieci 

jest kontrolowany za pomocą scentralizowanych routerów należących do rządu, które kierują ruch 

przez ich granice i w obrębie kraju (takie jak chińskie „ Great Firewall of China”, który pozwala rządowi 

blokować dostęp do niektórych amerykańskich lub europejskich stron internetowych) lub za 

pośrednictwem ściśle regulowanych dostawców usług internetowych działających w tych krajach. Na 

przykład w Chinach wszyscy dostawcy usług internetowych potrzebują licencji Ministerstwa Przemysłu 

Informacyjnego (MII) i mają zakaz rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, które mogą zaszkodzić 

państwu lub zezwalać na pornografię, hazard lub propagowanie kultów. Ponadto dostawcy usług 

internetowych i wyszukiwarki, takie jak Google, Yahoo i Bing, zazwyczaj autocenzurują swoje azjatyckie 

treści, korzystając wyłącznie z zatwierdzonych przez rząd źródeł wiadomości lub, w przypadku Google, 

całkowicie opuszczają kraj. Twitter nie planuje obecności w Chinach. Chiny ustanowiły również 



przepisy, które wymagają od kawiarni, restauracji, hoteli i księgarni instalowania oprogramowania do 

monitorowania sieci, które identyfikuje osoby korzystające z usług bezprzewodowych i monitoruje 

aktywność w sieci. Ze względu na konstrukcję Internetu znaczna część globalnego ruchu internetowego 

przepływa przez amerykańskie obiekty telekomunikacyjne. Po wybuchu demonstracji ulicznych w 2009 

roku, protestujących przeciwko sfałszowanym wyborom, irański rząd uruchomił jeden z najbardziej 

wyrafinowanych na świecie mechanizmów kontroli i cenzurowania sieci. Zbudowany przy pomocy 

zachodnich firm, takich jak Siemens i Nokia, system wykorzystuje głęboką inspekcję pakietów, aby 

otworzyć każdy pakiet, wyszukać słowa kluczowe, ponownie go zapieczętować i wysłać w sieci. W 

Stanach Zjednoczonych, jak widzieliśmy w naszej dyskusji na temat własności intelektualnej, witryny 

handlu elektronicznego mogą zostać wycofane z działalności za naruszenie obowiązujących przepisów, 

a dostawcy usług internetowych mogą zostać zmuszeni do „usunięcia” obraźliwych lub skradzionych 

treści. Rządowe agencje bezpieczeństwa, takie jak NSA i FBI, mogą uzyskać nakazy sądowe w celu 

monitorowania ruchu ISP i zaangażować się w szeroko zakrojone monitorowanie milionów wiadomości 

e-mail. Zgodnie z ustawą USA PATRIOT, amerykańskie władze wywiadowcze mogą w pewnych 

ograniczonych okolicznościach bez kontroli sądowej podsłuchiwać każdy ruch internetowy, który ich 

zdaniem ma związek z kampanią przeciwko terroryzmowi. Współpracując z dużymi firmami ISP, takimi 

jak AT&T, Verizon i innymi, amerykańskie agencje bezpieczeństwa mają dostęp do prawie całej 

komunikacji internetowej w całym kraju. Wiele amerykańskich korporacji opracowuje ograniczenia 

dotyczące korzystania z Internetu przez ich pracowników w pracy, aby zapobiec hazardowi, zakupom i 

innym czynnościom niezwiązanym z celem biznesowym. 

W Stanach Zjednoczonych wysiłki zmierzające do kontrolowania treści medialnych w Internecie stoją 

w sprzeczności z równie potężnymi wartościami społecznymi i politycznymi, które chronią wolność 

wypowiedzi, w tym z kilkoma orzeczeniami Sądu Najwyższego, które obaliły przepisy mające na celu 

ograniczenie treści internetowych w Stanach Zjednoczonych . Pierwsza poprawka do Konstytucji 

Stanów Zjednoczonych mówi: „Kongres nie będzie stanowił prawa… ograniczającego wolność słowa 

lub prasy”. Jak się okazuje, 200-letnia Karta Praw była potężnym hamulcem w próbach kontrolowania 

treści internetowych XXI wieku. 

OPODATKOWANIE 

Niewiele pytań ilustruje złożoność zarządzania i jurysdykcji lepiej niż opodatkowanie sprzedaży w 

handlu elektronicznym. Zarówno w Europie, jak iw Stanach Zjednoczonych rządy opierają się na 

podatkach od sprzedaży w zależności od rodzaju i wartości sprzedawanych towarów. W Europie 

podatki te są pobierane w całym łańcuchu wartości, łącznie z końcową sprzedażą konsumentowi, i 

nazywane są „podatkami od wartości dodanej” (VAT), podczas gdy w Stanach Zjednoczonych podatki 

są pobierane przez stany i miejscowości od sprzedaży końcowej konsumentów i nazywane są 

podatkami konsumpcyjnymi i użytkowymi. W Stanach Zjednoczonych istnieje 50 stanów, 3000 hrabstw 

i 12 000 gmin, z których każdy ma unikalne stawki podatkowe i zasady. Ser może podlegać 

opodatkowaniu w jednym stanie jako „przekąska”, ale nie podlega opodatkowaniu w innym stanie (np. 

Wisconsin), gdzie jest uważany za żywność podstawową. Podatki konsumpcyjne są powszechnie 

uznawane za regresywne, ponieważ nieproporcjonalnie opodatkowują biedniejsze osoby, dla których 

konsumpcja stanowi większą część ich całkowitych dochodów. Niemniej jednak stanowe i lokalne 

podatki od sprzedaży są głównym źródłem dochodów, zwłaszcza w stanach, w których nie ma 

podatków dochodowych. Podatki od sprzedaży zostały po raz pierwszy wdrożone w Stanach 

Zjednoczonych pod koniec lat 30. XX wieku jako metoda zbierania pieniędzy dla miast w czasach 

Wielkiego Kryzysu. Pozornie pieniądze miały być przeznaczone na budowę infrastruktury, takiej jak 

drogi, szkoły i usługi komunalne, aby wspierać rozwój biznesu, ale z biegiem lat fundusze były 

wykorzystywane na cele administracji państwowej i samorządowej. W większości stanów istnieje 



podatek od sprzedaży stanowy i mniejszy lokalny podatek od sprzedaży. Całkowity podatek od 

sprzedaży waha się od zera w niektórych stanach (Dakota Północna) do nawet 13% w Nowym Jorku 

dla połączonych stanowych i miejskich podatków od sprzedaży. Rozwój „sprzedaży zdalnej”, takiej jak 

sprzedaż detaliczna wysyłkowa/telefoniczna (MOTO) w Stanach Zjednoczonych w latach 70., zerwał 

związek między fizyczną obecnością a handlem, komplikując plany stanowych i lokalnych organów 

podatkowych dotyczące opodatkowania całego handlu detalicznego. Stany starały się zmusić 

detalistów MOTO do pobierania podatków od sprzedaży na podstawie adresu odbiorcy, ale decyzje 

Sądu Najwyższego z 1967 i 1992 r. ustaliły, że stany nie mają uprawnień do zmuszania detalistów MOTO 

do pobierania podatków stanowych, chyba że firmy mają „powiązanie” operacji (fizycznej obecności) 

w państwie. Gwałtowny rozwój e-commerce, najnowszego rodzaju „sprzedaży zdalnej”, po raz kolejny 

podniósł kwestię tego, jak i czy opodatkować sprzedaż zdalną. Od samego początku handel 

elektroniczny korzystał z subsydiów podatkowych w wysokości do 13% na towary wysyłane do 

obszarów o wysokim opodatkowaniu. Lokalni sprzedawcy detaliczni gorzko narzekali na dotację do 

podatku od handlu elektronicznego. Sprzedawcy e-commerce argumentowali, że ta forma handlu musi 

być pielęgnowana i wspierana, a w każdym razie szalona mieszanka systemów podatkowych od 

sprzedaży i użytkowania byłaby trudna do administrowania dla sprzedawców internetowych. 

Internetowi giganci, tacy jak Amazon, twierdzą, że nie powinni płacić podatków w stanach, w których 

nie prowadzą działalności, ponieważ nie czerpią korzyści z lokalnych szkół, policji, straży pożarnej i 

innych usług rządowych. Tymczasem rządy stanowe i lokalne obserwują, jak miliardy dolarów 

podatków wymykają się z ich zasięgu. Ponieważ model biznesowy Amazona zmienił się wraz z budową 

dużych centrów dystrybucyjnych w pobliżu obszarów miejskich, aby umożliwić dostawę następnego 

dnia, złagodzono sprzeciw wobec płacenia podatków od sprzedaży. W 2015 r. Sąd Najwyższy 

podtrzymał wyzwanie dotyczące prawa stanu Kolorado, które wymagałoby od firm zgłaszania 

sprzedaży online mieszkańcom stanu, jako jeden krok w celu zapewnienia, że mieszkańcy płacą podatki 

od takiej sprzedaży w Kolorado, co jest wymagane przez prawo stanowe. Do tej pory 13 stanów 

sprzeciwiło się orzeczeniu Sądu Najwyższego, nakładając własne podatki od sprzedaży na zakupy 

internetowe dokonywane przez mieszkańców stanu w nadziei na wymuszenie procesów sądowych i 

potencjalnie nowego orzeczenia Sądu Najwyższego, zwłaszcza że sąd stwierdził również, że przesłanką 

dopuszczenia do sprzedaż przez firmy spoza stanu, takie jak Amazon, nieopodatkowana w celu 

wspierania sprzedaży e-commerce, nie była już odpowiednia, gdy e-handel eksplodował do poziomu 

600 miliardów dolarów. Niedawne badanie wykazało, że stany straciły 23 miliardy dolarów przychodów 

od 2012 roku z powodu nieopodatkowanej sprzedaży e-commerce. Przypadek Insight on Business, 

Internet Sales Tax Battle, zapewnia dalszy wgląd w walkę z podatkami od sprzedaży w handlu 

elektronicznym. 

W 1998 roku Kongres uchwalił ustawę o wolności podatkowej w Internecie, która wprowadziła 

moratorium na „wielokrotne lub dyskryminujące podatki od handlu elektronicznego” oraz na podatki 

od dostępu do Internetu na trzy lata do 2001 roku. Od tego czasu moratorium zostało przedłużone 

kilka razy, a w 2016 roku Kongres wprowadził zakaz na stałe. Sytuacja podatkowa w Europie i handel 

między Europą a Stanami Zjednoczonymi są podobnie złożone. Organizacja Współpracy Gospodarczej 

i Rozwoju (OECD), organ koordynujący politykę gospodarczą Europy, Ameryki i Japonii, rządy państw 

badają obecnie różne schematy nakładania podatków konsumpcyjnych i podatków od zysków 

biznesowych w odniesieniu do towarów pobieranych cyfrowo. Unia Europejska zaczęła pobierać 

podatek VAT od towarów cyfrowych, takich jak muzyka i oprogramowanie dostarczane konsumentom 

przez firmy zagraniczne w 2003 roku. firmy były zobowiązane do pobierania podatku VAT od sprzedaży 

do UE. klientów, ale firmy amerykańskie nie. Dało to amerykańskim firmom ogromną przewagę 

podatkową. Kraje europejskie mają inne problemy podatkowe z firmami internetowymi, takimi jak 



Google, Apple, Yahoo i inne, które sprzedają towary konsumentom w jednym kraju, ale rezerwują 

sprzedaż w kraju o niskich podatkach, takim jak Irlandia. 

neutralność sieci : koncepcja, zgodnie z którą dostawcy usług internetowych powinni traktować cały 

ruch internetowy równo (lub „neutralnie”) 

NEUTRALNOŚĆ SIECI 

Neutralność sieci odnosi się do koncepcji, zgodnie z którą dostawcy usług internetowych, w tym 

operatorzy kablowi i operatorzy sieci bezprzewodowych, powinni traktować wszystkie dane w 

Internecie w ten sam sposób i nie dyskryminować ani nie różnicować cen ze względu na zawartość, 

protokół, platformę, sprzęt lub aplikację. Przed lutym 2015 r. dostawcy usług internetowych mogli 

dyskryminować niektórych użytkowników na podstawie protokołu lub ilości użytkowania. Na przykład 

użytkownicy nielegalnych witryn pobierania, które wykorzystują protokół BitTorrent, zostali 

zablokowani lub ograniczeni (szybkość Internetu została spowolniona). Użytkownicy, którzy oglądali 

duże ilości filmów w serwisie Netflix lub innych usługach, byli czasami ograniczani; operatorzy 

bezprzewodowych telefonów komórkowych ograniczali prędkość przesyłu danych ciężkim 

użytkownikom, gdy ich sieci były zatkane; a duże serwisy internetowe, takie jak Netflix i YouTube, które 

łącznie zużywają około 50% przepustowości Internetu w Stanach Zjednoczonych, były zachęcane do 

zawierania umów z dostawcami usług internetowych i płacenia wyższych opłat niż zwykli użytkownicy 

biznesowi lub domowi. Dostawcy usług internetowych od dawna sprzeciwiali się idei neutralności sieci. 

Dostawcy usług internetowych twierdzili, że muszą być w stanie zarządzać obciążeniami w swoich 

sieciach, aby zapewnić stabilną usługę, bez przerw w dostawie prądu lub spowolnień. Do zarządzania 

obciążeniem sieci konieczne było ograniczenie liczby dużych użytkowników. Argumentowali również, 

że użytkownicy indywidualni lub biznesowi powinni płacić więcej niż przeciętny użytkownik w domu, 

który korzysta z Internetu do poczty elektronicznej, przeglądania stron internetowych i handlu 

elektronicznego, a wszystko to nie wymaga dużej przepustowości. Co więcej, dostawcy usług 

internetowych twierdzili, że FCC nie ma uprawnień do regulowania dostawców usług internetowych, 

ponieważ dostawcy usług internetowych nie zostali zdefiniowani przez FCC jako zwykli przewoźnicy, 

jak tradycyjne firmy telefoniczne. Zamiast tego dostawcy usług internetowych zostali sklasyfikowani w 

regulacjach FCC z lat 90. jako usługi informacyjne w dużej mierze dlatego, że Internet w tamtym czasie 

był uważany za innowacyjnego dostawcę informacji, które należy pielęgnować i nie ingerować ani 

regulować przez FCC. Internet nie był wtedy po prostu tak ważny dla funkcjonowania społeczeństwa. 

Pogląd ten zakończył się 15 lutego 2015 r., kiedy FCC orzekł, że dostawcy usług szerokopasmowego 

Internetu naprawdę powinni być postrzegani jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej podobne 

do firm telefonicznych, a zatem powinni być regulowani przez FCC w celu zapewnienia wszystkim 

sprawiedliwego dostępu, rozmieszczenia akceptowalnego poziom usług szerokopasmowych oraz 

konkurencja między dostawcami. Zmiana ta odzwierciedlała fakt, że do 2015 r. Internet wyewoluował 

w jedną z podstawowych usług telekomunikacyjnych w kraju i na świecie, niezbędną w codziennym 

życiu milionów ludzi, firm i rządów, a tym samym wspólnego operatora niezbędnego do 

funkcjonowania. społeczeństwa (tak jak kolej). FCC została utworzona na mocy Ustawy o Komunikacji 

z 1934 r., aby regulować telegrafię i radio, a następnie dodała regulacje dotyczące telewizji, satelity i 

kabla we wszystkich stanach. FCC uchyliła również przepisy stanowe, które utrudniały miastom obsługę 

własnych sieci szerokopasmowych. W ten sposób trwająca dziesięciolecia debata nad neutralnością 

sieci posunęła krok w kierunku rozwiązania problemu. Orzeczenie nie przewiduje regulacji cen ISP, 

która pozostaje w rękach ISP. W 2016 r. federalny sąd apelacyjny podtrzymał pogląd FCC, że dostawcy 

usług internetowych są narzędziami, które działają jako neutralne, masowe platformy do transmisji 

mowy. Jednak debata o neutralności sieci jeszcze się nie skończyła. Wielcy operatorzy 

telekomunikacyjni przygotowują zaskarżenie wyroku FCC. Jednak istnieje silne poparcie społeczne dla 



regulacji dostawców usług internetowych w celu zapewnienia szybszego wdrażania łączy 

szerokopasmowych, większej konkurencji w celu obniżenia cen i poprawy poziomu usług. Popularne 

serwisy, takie jak Netflix, Google i wielu innych gigantów treści internetowych, publicznie poparły 

decyzję FCC jako wygraną dla konsumentów (Ruiz, 2015). Kolejnym punktem programu FCC jest 

proponowana zasada zakończenia monopolu firm kablowych na dekodery telewizyjne poprzez 

umożliwienie rozwoju urządzeń i aplikacji, które pozwoliłyby konsumentom kontrolować telewizję 

kablową w sposób podobny do tego, w jaki kontrolują swój dostęp do Internetu za pomocą 

smartfonów lub komputerów (McKinnon, 2016). Przemysł kablowy zdecydowanie sprzeciwia się tej 

proponowanej decyzji. 

BEZPIECZEŃSTWO I DOBRO PUBLICZNE 

Rządy na całym świecie twierdzą, że dążą do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i opieki 

społecznej. Ten wysiłek tworzy prawa regulujące wszystko, od wag i miar, przez drogi krajowe, po treść 

programów radiowych i telewizyjnych. Wszelkiego rodzaju media elektroniczne (telegraf, telefon, 

radio i telewizja) były historycznie regulowane przez rządy dążące do stworzenia racjonalnego 

komercyjnego środowiska telekomunikacyjnego i kontrolowania treści mediów – które mogą być 

krytyczne wobec rządu lub obraźliwe wobec wpływowych grup w społeczeństwo. Historycznie w 

Stanach Zjednoczonych gazety a media drukowane były poza kontrolą rządu ze względu na 

konstytucyjne gwarancje wolności słowa. Z drugiej strony media elektroniczne, takie jak radio i 

telewizja, zawsze podlegały regulacjom dotyczącym treści, ponieważ wykorzystują publiczne spektrum 

częstotliwości, a zatem podlegają różnym prawom federalnym i agencje regulacyjne, przede wszystkim 

FCC. Telefony zostały również uregulowane jako usługi użyteczności publicznej i „powszechni 

przewoźnicy”, ze szczególnymi obciążeniami społecznymi związanymi z świadczeniem usług i 

dostępem, ale bez ograniczeń co do treści. W Stanach Zjednoczonych kluczowe kwestie w handlu 

elektronicznym koncentrują się wokół ochrony dzieci, silnych nastrojów wobec pornografii we 

wszelkich mediach publicznych, prób kontrolowania hazardu oraz ochrony zdrowia publicznego 

poprzez ograniczanie sprzedaży narkotyków i papierosów. 

OCHRONA DZIECI 

Pornografia to niezwykle udany biznes internetowy. Statystyki dotyczące przychodów generowanych 

przez pornografię internetową są bardzo zróżnicowane. Raporty o ruchu na stronach 

pornograficznych, które stanowią 30% całego ruchu w sieci, są prawdopodobnie nieprawdziwe i nie 

mają solidnych podstaw. Próbka miliona najczęściej odwiedzanych witryn na świecie wykazała, że 4% 

witryn zawierało materiały pornograficzne, a 14% wyszukiwań internetowych dotyczyło treści 

erotycznych (Ward, 2013). Szacuje się, że pornografia online generuje w Stanach Zjednoczonych od 10 

do 12 miliardów dolarów rocznie, a globalne przychody szacuje się na 97 miliardów dolarów. Przychody 

z tradycyjnego porno na DVD spadły o 80%, ponieważ tak zwane witryny z kanałami (YouTube for porn) 

szybko rozszerzyły się o darmowe i freemium treści online. Piractwo jest powszechne, podobnie jak w 

przypadku tradycyjnych treści wideo. Przychody pochodzą obecnie głównie z subskrypcji premium i 

reklam. Aby kontrolować sieć jako medium dystrybucji pornografii, w 1996 roku Kongres uchwalił 

ustawę Communications Decency Act (CDA). Ten czyn sprawił, że używanie jakiegokolwiek urządzenia 

telekomunikacyjnego do przekazywania „wszelkich komentarzy, prośby, sugestii, propozycji, 

wizerunku lub innych komunikatów, które są obsceniczne, lubieżne, lubieżne, nieprzyzwoite lub 

nieprzyzwoite” jest przestępstwem kryminalnym, a w szczególności, osobom poniżej 18 roku życia (art. 

502, Communications Decency Act z 1996 r.). W 1997 roku Sąd Najwyższy odrzucił większość CDA jako 

niekonstytucyjne ograniczenie wolności słowa chronione przez Pierwszą Poprawkę. Podczas gdy rząd 

argumentował, że CDA jest jak rozporządzenie dotyczące zagospodarowania przestrzennego, które ma 

zezwalać na strony internetowe „dla dorosłych” dla osób w wieku 18 lat lub starszych, Trybunał uznał, 



że CDA jest całkowitym zakazem treści i odrzucił argument „cyberzoningu” jako niemożliwy do 

administrowania. Jedna sekcja CDA, która przetrwała kontrolę, sekcja 230, zapewnia ochronę 

dostawcom i użytkownikom interaktywnych usług komputerowych (takich jak dostawcy usług 

internetowych i strony internetowe) od bycia uważanym za wydawcę, który może być odpowiedzialny 

za szkodliwe treści publikowane przez innych. Jest to prawo, które pozwala sieciom społecznościowym, 

blogom i tablicom ogłoszeń online działać bez obawy, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za 

zniesławienie lub zniesławienie w Internecie. W 2002 roku Sąd Najwyższy uchylił inną ustawę, ustawę 

o zapobieganiu pornografii dziecięcej z 1996 roku, która uczyniła przestępstwem tworzenie, 

rozpowszechnianie lub posiadanie „wirtualnej” pornografii dziecięcej, która wykorzystuje obrazy 

generowane komputerowo lub młodych dorosłych zamiast prawdziwych dzieci. jako zbyt szerokie 

(Ashcroft v. Free Speech Coalition). Podobny los spotkał ustawę o ochronie dzieci w Internecie (COPA) 

z 1998 roku. 

W 2001 roku Kongres uchwalił Ustawę o ochronie Internetu dla dzieci (CIPA), która wymaga od szkół i 

bibliotek w Stanach Zjednoczonych zainstalowania „środków ochrony technologii” (oprogramowania 

filtrującego) w celu ochrony dzieci przed pornografią. W 2003 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy 

CIPA, uchylając federalny sąd okręgowy, który uznał, że prawo ingeruje w gwarancję wolności 

wypowiedzi z Pierwszej Poprawki. Sąd Najwyższy w opinii 6–3 orzekł, że ograniczenia prawa w dostępie 

do Internetu nie stanowią większego zagrożenia dla wolności wypowiedzi niż ograniczenia w dostępie 

do książek, których bibliotekarze z jakiegokolwiek powodu nie chcą nabywać. Zgłaszający sprzeciw 

sędziowie uznali tę analogię za niewłaściwą i zamiast tego argumentowali, że właściwą analogią byłoby, 

gdyby bibliotekarze kupowali encyklopedie, a następnie wyrywali strony, które uważali za obraźliwe 

dla klientów. Wszyscy sędziowie zgodzili się, że istniejące oprogramowanie blokujące było zbyt tępe, 

niezdolne do odróżnienia pornografii dziecięcej od seksualnej materiały jawne (chronione przez 

Pierwszą Poprawkę) i ogólnie niewiarygodne . Inne przepisy, takie jak ustawa o nazwach domen z 2002 

r., mają na celu uniemożliwienie pozbawionym skrupułów operatorom witryn przyciąganie dzieci do 

pornografii za pomocą wprowadzających w błąd nazw domen lub postaci znanych dzieciom. Plan 

utworzenia domeny .xxx dla treści witryn dla dorosłych został zatwierdzony przez ICANN w 2010 r., a 

w 2011 r. Rozpoczęła się ograniczona rejestracja dla domen .xxx. Właściciele znaków towarowych, 

którzy nie chcą, aby ich marka była powiązana z domeną .xxx, mogą blokować prośby innych firm o 

nazwy domen zawierające ich nazwę marki. Ustawa o ochronie z 2003 r. to zbiorowa ustawa mająca 

na celu zapobieganie wykorzystywaniu dzieci, obejmująca zakazy komputerowej pornografii 

dziecięcej. Część tego statutu została wcześniej uznana za niezgodną z konstytucją przez XI Okręgowy 

Sąd Apelacyjny, ale w 2008 roku Sąd Najwyższy uchylił sąd okręgowy i utrzymał w mocy przepis. Ustawa 

o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA) (1998) zabrania stronom internetowym 

gromadzenia informacji o dzieciach poniżej 13 roku życia. Zezwala na takie zbieranie danych po 

uzyskaniu zgody rodziców. Ponieważ COPPA nie ingeruje w mowę ani wypowiedzi, nie została 

zakwestionowana w sądzie. Jednak od 1998 r. pojawiły się zupełnie nowe technologie, takie jak sieci 

społecznościowe, śledzenie online, sieci reklamowe, gry online i aplikacje mobilne, które są obecnie 

wykorzystywane do gromadzenia danych o dzieciach i które nie zostały szczegółowo uwzględnione w 

przepisach COPPA lub FTC. W odpowiedzi na te zmiany w technologii i presję społeczną FTC ogłosiła 

nowy zestaw zasad, które już obowiązują. Nowe przepisy zabraniają śledzenia dzieci w Internecie za 

pomocą plików cookie lub innych technologii, takich jak trwałe identyfikatory; zabronić sieciom 

reklamowym obserwowania dzieci w sieci i reklamowania się im bez zgody rodziców; wyjaśnić, że 

urządzenia mobilne podlegają COPPA, w tym gry i aplikacje; i wyjaśnić, że zewnętrzne firmy zbierające 

dane, które zbierają dane na stronach internetowych, są odpowiedzialne za wszelkie niezgodne z 

prawem gromadzenie danych. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 7 sprawy Insight on 

Society, Marketing to Children of the Web in the Age of Social Networks. Wyszukiwarki i dostawcy 



usług internetowych również mają do odegrania rolę w eliminowaniu pornografii dziecięcej z sieci. 

Internet Watch Foundation to prywatna organizacja non-profit z siedzibą w Wielkiej Brytanii, której 

misją jest eliminowanie pornografii dziecięcej z Internetu i ma ponad 200 członków korporacyjnych ze 

społeczności technologii internetowych (Internet Watch Foundation, 2015). W 2015 r. Google, 

Facebook, Microsoft i Twitter połączyły siły i używają listy skrótów Internet Watch Foundation, aby 

usunąć obrazy dzieci, które są obraźliwe dla swoich usług. Inne firmy współpracujące z Internet Watch 

Foundation to Cisco, Blackberry, Dropbox i PayPal . Ale kiedy firmy technologiczne stają się cenzorami 

treści, stawia to je w trudnej sytuacji jako firmy medialne, które określają wiadomości, opinie i sztukę 

pokazywaną swoim subskrybentom. Facebook, Google, Yahoo i inne osoby zaangażowane w 

dostarczanie treści zdecydowanie zaprzeczają tej charakterystyce, a zamiast tego twierdzą, że są 

wyłącznie potokami treści. Na przykład w 2016 r. Facebook usunął nagrodzone Pulitzerem zdjęcie 

nagiej 9-letniej dziewczynki uciekającej przed bombami napalmowymi podczas wojny w Wietnamie ze 

łzami spływającymi po jej twarzy, ponieważ naruszało to ich standardy dotyczące pornografii 

dziecięcej. Po tym, jak tysiące ludzi na całym świecie zaprotestowało, umieszczając zdjęcie na swoich 

stronach na Facebooku, firma przywróciła zdjęcie, mówiąc, że dostrzegła globalne znaczenie tego 

zdjęcia w dokumentowaniu momentu w historii. Analitycy spekulują, że Facebook może być 

najważniejszym edytorem na świecie, ponieważ wybiera treści, które miliardy ludzi oglądają w 

Internecie.  

PAPIEROSY, HAZARD I NARKOTYKI: CZY SIEĆ NAPRAWDĘ BEZ GRANIC? 

W Stanach Zjednoczonych zarówno stany, jak i rząd federalny przyjęły przepisy regulujące niektóre 

działania i produkty w celu ochrony zdrowia i dobrobytu publicznego. Papierosy, hazard, narkotyki i 

oczywiście uzależniające narkotyki rekreacyjne są albo zakazane, albo ściśle regulowane przez prawo 

federalne i stanowe (patrz Insight on Society: Internet Drug Bazaar). Jednak te produkty i usługi idealnie 

nadają się do dystrybucji przez Internet za pośrednictwem witryn handlu elektronicznego. Ponieważ 

witryny mogą znajdować się na morzu, mogą działać poza jurysdykcją prokuratorów stanowych i 

federalnych. A przynajmniej tak się wydawało do niedawna. Jeśli chodzi o papierosy, władze stanowe 

i federalne odniosły sukces w zamykaniu stron internetowych z wolnymi od podatku papierosami w 

Stanach Zjednoczonych, wywierając nacisk na PayPal i firmy obsługujące karty kredytowe, aby usunęły 

sprzedawców papierosów ze swoich systemów. Duże firmy przewozowe – UPS, FedEx i DHL – zostały 

zmuszone do odmowy wysyłki nieopodatkowanych papierosów. Philip Morris zgodził się również nie 

wysyłać papierosów do żadnych sprzedawców, w przypadku których stwierdzono, że prowadzą 

nielegalną sprzedaż internetową i sprzedaż wysyłkową. Jednak kilka zagranicznych witryn 

internetowych nadal działa, wykorzystując czeki i przekazy pieniężne jako płatności, a system pocztowy 

jako partner logistyczny, ale ich poziom działalności gwałtownie spadł, ponieważ konsumenci obawiają 

się, że stanowe organy podatkowe przedstawią im ogromne rachunki podatkowe, jeśli zostaną wykryte 

przy użyciu te witryny. W 2010 roku prezydent Obama podpisał ustawę o zapobieganiu wszelkiemu 

handlowi papierosami. Prawo ogranicza sprzedaż nieopodatkowanych papierosów i innych wyrobów 

tytoniowych przez Internet oraz zakazuje dostarczania wyrobów tytoniowych pocztą amerykańską. 

Hazard stanowi również interesujący przykład starcia między tradycyjnymi granicami jurysdykcji a 

roszczeniami do pozbawionej granic, niekontrolowanej sieci. W Stanach Zjednoczonych wszelkiego 

rodzaju hazard jest w dużej mierze kwestią prawa stanowego i lokalnego, ale w 2006 r. Kongres 

uchwalił ustawę Unlawful Internet Gambling Enforcement Act z 2006 r. (UIGEA), która zabraniała 

instytucjom finansowym przekazywania funduszy do iz witryn hazardowych w Internecie, ale nie 

pozbawiła stanów możliwości regulowania wszelkiego rodzaju hazardu. Chociaż hazard online per se 

nie jest zabroniony przez tę ustawę i żadna osoba nigdy nie została aresztowana za hazard online, to 

ustawodawstwo zasadniczo sparaliżowało branżę hazardu online w Stanach Zjednoczonych. Rynek gier 

hazardowych online, oparty prawie w całości na morzu – głównie w Wielkiej Brytanii i na różnych 



Wyspach Karaibskich – rozrósł się skokowo w latach 2009–2016, przy czym większość działań 

(niektórzy szacują do 50%) pochodziła od klientów z Stany Zjednoczone. Hazard online jest nadal 

zabroniony w większości Stanów Zjednoczonych, mimo że globalny rynek to obecnie biznes o wartości 

45 miliardów dolarów, prawie w całości offshore i około jednej trzeciej wielkości całego 

amerykańskiego biznesu hazardowego (około 69 miliardów dolarów, w tym loterie i publiczne hazard). 

W Stanach Zjednoczonych, gdzie hazard online jest nielegalny z wyjątkiem trzech stanów, hazard 

online generuje mniej niż 2 miliardy dolarów w 2016 r., ale oczekuje się, że wzrośnie do 9 miliardów 

dolarów do 2020 r. Departament Sprawiedliwości USA energicznie egzekwował prawo, odmawiając 

operatorom offshore dostępu do amerykańskich systemów płatniczych, zagarniając aktywa, 

paraliżując ich amerykański biznes i aresztując kilku dyrektorów. Jednak nastroje zmieniły się w ciągu 

ostatnich pięciu lat. Wzrosły potrzeby państwa w zakresie dochodów, a wielu w kasynie. Branża 

hazardowa zmieniła strony i teraz wspiera hazard online, widząc w nim szansę na wzrost przychodów. 

Kwestie etyczne związane z hazardem online mogą mieć mniejszy wpływ na debatę publiczną niż 

potrzeba nowych dochodów podatkowych, a dla firm nadzieja na dodatkowe dochody. W 2012 roku 

Delaware stało się pierwszym stanem, który zalegalizował hazard online we wszystkich jego formach, 

a dwa inne poszły za nim: Nevada i New Jersey. Hazard online jest również legalny na Wyspach 

Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. W 2016 r. kilka stanów rozważa wprowadzenie ustaw, które 

zalegalizowałyby hazard online: Kalifornia, Massachusetts, Michigan, Nowy Jork i Pensylwania. W 2013 

roku Station Casinos, lokalna firma z Las Vegas, otworzyła pierwszą w kraju legalną, płatną stronę 

pokerową. Witryna twierdzi, że może korzystać z technologii geolokalizacji, aby zapewnić, że gracze są 

w stanie Nevada i mają ukończone 21 lat, co jest warunkiem jej działania, o ile rząd federalny nie 

zezwala jeszcze na pokera online, podczas gdy jest to legalne w Nevadzie i wspierane przez duże kasyna 

jako rozszerzenie ich marek. Jednak do tej pory legalny hazard online zawiódł oczekiwania. Podczas 

gdy gry hazardowe online pryskają w gospodarce o powolnym wzroście, sporty fantasy i zakłady 

bukmacherskie eksplodują. Na rynku sportów fantasy online dominują dwie firmy: DraftKings i 

FanDuel. 

KLUCZOWE IDEE 

Zrozum, dlaczego handel elektroniczny rodzi problemy etyczne, społeczne i polityczne. 

• Technologia internetowa i jej wykorzystanie w handlu elektronicznym zakłóca istniejące relacje i 

porozumienia społeczne i biznesowe. Nagle dochodzi do konfrontacji osób, firm i instytucji 

politycznych przez nowe możliwości zachowań, dla których nie zostały jeszcze opracowane pojęcia, 

prawa i zasady akceptowalnego zachowania. Wiele firm i osób fizycznych czerpie korzyści z 

komercyjnego rozwoju Internetu, ale ten rozwój wiąże się również z kosztami dla osób fizycznych, 

organizacji i stowarzyszeń. Te koszty i korzyści muszą być dokładnie rozważone przez tych, którzy chcą 

podejmować etyczne i społecznie odpowiedzialne decyzje w tym nowym środowisku, szczególnie tam, 

gdzie nie ma jeszcze jasnych wytycznych prawnych lub kulturowych. 

• Główne problemy poruszane przez handel elektroniczny można luźno podzielić na cztery główne 

wymiary: 

• Prawa do informacji — jakie prawa mają osoby fizyczne do kontrolowania własnych danych 

osobowych, gdy technologie internetowe sprawiają, że gromadzenie informacji jest tak wszechobecne 

i wydajne? 

• Prawa własności — W jaki sposób można egzekwować tradycyjne prawa własności intelektualnej, 

gdy można tworzyć doskonałe kopie chronionych dzieł i łatwo je rozpowszechniać na całym świecie za 

pośrednictwem Internetu? 



• Governance – Czy Internet i e-commerce powinny podlegać prawu publicznemu? Jeśli tak, jakie 

organy prawodawcze mają jurysdykcję — stanową, federalną i/lub międzynarodową? 

• Bezpieczeństwo i dobrobyt publiczny – Jakie wysiłki należy podjąć, aby zapewnić sprawiedliwy dostęp 

do Internetu i kanałów e-commerce? Czy niektóre treści i działania online stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i dobra publicznego? 

• Kontrowersje etyczne, społeczne i polityczne zwykle przedstawiają się jako dylematy. Dylematy 

etyczne można analizować w następujący sposób: 

• Zidentyfikuj i jasno opisz fakty. 

• Zdefiniuj konflikt lub dylemat i zidentyfikuj zaangażowane wartości wyższego rzędu. 

• Zidentyfikuj interesariuszy. 

• Określ opcje, które możesz rozsądnie wybrać. 

• Zidentyfikuj potencjalne konsekwencje twoich opcji. 

• Odwołaj się do dobrze ugruntowanych zasad etycznych, takich jak Złota Zasada, Uniwersalizm, Śliski 

Nachylenie, Zbiorowa Zasada Utylitaryzmu, Awersja do Ryzyka, Zasada No Free Lunch, Test New York 

Times i Zasada Umowy Społecznej, aby pomóc Ci podjąć decyzję. materia. Zapoznaj się z 

podstawowymi pojęciami związanymi z prawami do prywatności i informacji, praktykami firm handlu 

elektronicznego, które zagrażają prywatności oraz różnymi metodami, które można wykorzystać do 

ochrony prywatności w Internecie. 

• Aby zrozumieć kwestie dotyczące prywatności w Internecie, musisz najpierw zrozumieć kilka 

podstawowych pojęć: 

• Prywatność to moralne prawo jednostek do pozostawienia ich samych, wolnych od nadzoru lub 

ingerencji innych osób. 

• Prywatność informacji obejmuje prawo do kontrolowania danych osobowych, wiedzy o tym, co jest 

gromadzone, prawo do należytego procesu oraz prawo do bezpiecznego przechowywania danych 

osobowych. 

• Należyty proces, zgodnie z doktryną uczciwych praktyk informacyjnych, świadoma zgoda i zasady 

opt-in/opt-out również odgrywają ważną rolę w ochronie prywatności. 

• Koncepcje prywatności różnią się w sektorze publicznym i prywatnym. W sektorze publicznym 

prywatność jest chroniona przez dokumenty założycielskie. W sektorze prywatnym prywatność jest 

gorzej zdefiniowana i dopiero się pojawia. 

• Prawie wszystkie firmy zajmujące się handlem elektronicznym oprócz anonimowych informacji 

gromadzą pewne informacje umożliwiające identyfikację osoby i wykorzystują pliki cookie do śledzenia 

zachowań odwiedzających w strumieniu kliknięć. Sieci reklamowe i wyszukiwarki śledzą również 

zachowania konsumentów w tysiącach popularnych witryn, a nie tylko w jednej 

witryny, za pomocą plików cookie, oprogramowania szpiegującego, kierowania behawioralnego w 

wyszukiwarkach i innych technik. 

• Istnieje wiele różnych metod ochrony prywatności w Internecie. Zawierają: 

• Ochrona prawna wynikająca z konstytucji, prawa zwyczajowego, prawa federalnego, prawa 

stanowego i przepisów rządowych. W Stanach Zjednoczonych prawa do prywatności w Internecie 



mogą wynikać z Konstytucji Stanów Zjednoczonych, prawo deliktowe, przepisy federalne, takie jak 

ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA), zasady uczciwej praktyki informacyjnej 

FTC, przepisy FCC dotyczące prywatności w zakresie szerokopasmowego dostawcy usług 

internetowych oraz różne przepisy stanowe. W Europie ujednolicono dyrektywę Komisji Europejskiej 

o ochronie danych i RODO (Privacy Shield)  oraz rozszerzoną ochronę prywatności w krajach Unii 

Europejskiej. 

• Samoregulacja branżowa poprzez sojusze branżowe, takie jak Online Privacy Alliance i Network 

Advertising Initiative, które mają na celu dobrowolne przestrzeganie wytycznych dotyczących 

prywatności w branży i bezpiecznych portów. Niektóre firmy zatrudniają również dyrektorów ds. 

ochrony prywatności. 

• Rozwiązania technologiczne zwiększające prywatność obejmują oprogramowanie szpiegujące i 

blokowanie wyskakujących okienek, bezpieczną pocztę e-mail, anonimowe wiadomości e-mail, 

anonimowe surfowanie, menedżery plików cookie, programy do usuwania plików z dysku, generatory 

zasad i programy do szyfrowania klucza publicznego. 

Zapoznaj się z różnymi formami własności intelektualnej i wyzwaniami związanymi z jej ochroną. 

• Prawo autorskie chroni oryginalne formy wypowiedzi, takie jak pisma, rysunki i programy 

komputerowe przed kopiowaniem przez innych przez co najmniej 70 lat. Nie chroni idei – tylko ich 

wyrażenie w namacalnym medium. Prawa autorskie, jak wszystkie prawa, nie są absolutne. Doktryna 

dozwolonego użytku zezwala niektórym stronom w pewnych okolicznościach na korzystanie z 

materiałów chronionych prawem autorskim bez zezwolenia. Ustawa Digital Millennium Copyright Act 

(DMCA) była pierwszą poważną próbą dostosowania prawa autorskiego do ery Internetu. Ustawa 

DMCA wdraża traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, który oświadcza, że 

wytwarzanie, dystrybucja lub używanie urządzeń obchodzących oparte na technologii zabezpieczenia 

materiałów chronionych prawem autorskim jest nielegalne, i nakłada wysokie grzywny i kary więzienia 

za naruszenia. 

• Prawo patentowe przyznaje właścicielowi patentu wyłączny monopol na idee stojące za wynalazkiem 

na 20 lat. Patenty bardzo różnią się od praw autorskich tym, że chronią same idee, a nie tylko ich 

wyrażanie. Istnieją cztery rodzaje wynalazków, dla których patenty są przyznawane w ramach prawa 

patentowego: maszyny, produkty wytworzone przez człowieka, kompozycje materii i metody 

przetwarzania. Aby uzyskać patent, zgłaszający musi wykazać, że wynalazek jest nowy, oryginalny, 

nowatorski, nieoczywisty i nieoczywisty w dotychczasowym stanie techniki i praktyce. Większość 

wynalazków umożliwiających dostęp do Internetu i e-commerce nie została opatentowana przez ich 

wynalazców. Zmieniło się to w połowie lat 90. wraz z komercyjnym rozwojem sieci. Firmy biznesowe 

zaczęły ubiegać się o „metody biznesowe” i patenty na oprogramowanie. 

• Ochrona znaków towarowych istnieje zarówno na poziomie federalnym, jak i stanowym w Stanach 

Zjednoczonych. Prawo znaków towarowych chroni publiczność na rynku, zapewniając, że dostaje to, 

za co płaci i chce otrzymać, a także chroni właściciela, który poświęcił czas, pieniądze i energię na 

wprowadzenie produktu na rynek, przed piractwem i przywłaszczeniem. Federalne znaki towarowe są 

uzyskiwane, po pierwsze, poprzez używanie w handlu międzystanowym, a po drugie, poprzez 

rejestrację w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO). Znaki 

towarowe są przyznawane na okres 10 lat i mogą być odnawiane bezterminowo. Używanie znaku 

towarowego, który powoduje pomylenie z istniejącymi znakami towarowymi, powoduje popełnianie 

przez konsumentów błędów rynkowych lub fałszywie przedstawia pochodzenie towarów, jest 

naruszeniem. Ponadto zakazane jest celowe nadużywanie słów i symboli na rynku w celu wyłudzenia 

dochodów od legalnych właścicieli znaków towarowych („zła wiara”). Ustawa o ochronie 



konsumentów przed cybersquattingiem (ACPA) nakłada odpowiedzialność cywilną na każdego, kto w 

złej wierze próbuje czerpać korzyści z istniejącego znanego lub wyróżniającego znaku towarowego, 

rejestrując nazwę domeny internetowej, która jest identyczna lub łudząco podobna do tego znaku 

towarowego lub „rozwadnia” go. Główne zachowania w Internecie, które naruszają prawo dotyczące 

znaków towarowych, obejmują cybersquatting, cyberpiractwo, metatagowanie, dodawanie słów 

kluczowych, tworzenie linków i kadrowanie. 

• Przepisy dotyczące tajemnicy handlowej chronią własność intelektualną związaną z procedurami 

biznesowymi, procesami, formułami i metodami produkcji. Dowiedz się, w jaki sposób zarządza się 

Internetem i dlaczego opodatkowanie handlu elektronicznego powoduje problemy z zarządzaniem i 

jurysdykcją. 

• Zarządzanie dotyczy kontroli społecznej: kto będzie kontrolował handel elektroniczny, jakie elementy 

będą kontrolowane i jak te kontrole będą wdrażane. Obecnie znajdujemy się w mieszanym środowisku 

politycznym, w którym samoregulacja, za pośrednictwem różnych polityk internetowych i organów 

technicznych, współistnieje z ograniczonymi regulacjami rządowymi. 

• Handel elektroniczny podnosi kwestię tego, jak i czy opodatkować sprzedaż zdalną. Krajowy i 

międzynarodowy charakter sprzedaży internetowej wywołał spustoszenie w systemach podatkowych 

w Stanach Zjednoczonych, które zostały zbudowane w latach 30. XX wieku i opierały się na lokalnym 

handlu i lokalnych jurysdykcjach. . Handel elektroniczny korzystał z dopłat podatkowych od początku 

swojego istnienia. . Sprzedawcy e-commerce argumentowali, że ta nowa forma handlu musi być 

pielęgnowana i wspierana, a w każdym razie szalona mieszanka systemów podatkowych od sprzedaży 

i użytkowania byłaby trudna do administrowania dla sprzedawców internetowych. W 1998 roku 

Kongres uchwalił ustawę o wolności podatkowej w Internecie, która wprowadziła moratorium na 

wielokrotne lub dyskryminujące podatki od handlu elektronicznego oraz wszelkie opodatkowanie 

dostępu do Internetu i od tego czasu moratorium kilkakrotnie przedłużał, a w 2016 roku wprowadziło 

je na stałe. Ustawodawstwo federalne mające na celu wdrożenie jednolitego zestawu zasad pobierania 

podatków od sprzedaży w handlu elektronicznym jest obecnie w trakcie rozpatrywania w Kongresie. 

Neutralność sieci odnosi się do idei, że dostawcy usług internetowych (ISP), w tym operatorzy kablowi 

i operatorzy sieci bezprzewodowych, powinni traktować wszystkie dane w Internecie w ten sam sposób 

i nie dyskryminować ani nie różnicować cen ze względu na zawartość, protokół, platformę, sprzęt lub 

aplikację . 

Zidentyfikuj główne problemy związane z bezpieczeństwem publicznym i dobrostanem, które 

pojawiają się w handlu elektronicznym. 

• Krytyczne kwestie bezpieczeństwa publicznego i dobrobytu w handlu elektronicznym obejmują: 

• Ochrona dzieci i silne sentymenty przed pornografią. Kilka prób Kongresu, by wprowadzić prawo w 

tej dziedzinie, zostało odrzuconych jako niezgodne z konstytucją. Ustawa o ochronie dzieci w Internecie 

(CIPA), która wymaga od szkół i bibliotek w Stanach Zjednoczonych zainstalowania „środków ochrony 

technologii” (oprogramowania filtrującego) w celu ochrony dzieci przed pornografią, została jednak 

podtrzymana przez Sąd Najwyższy. 

• Wysiłki zmierzające do kontrolowania hazardu i ograniczenia sprzedaży papierosów i narkotyków. W 

Stanach Zjednoczonych papierosy, hazard, leki i uzależniające narkotyki rekreacyjne są albo zakazane, 

albo ściśle regulowane przez prawo federalne i stanowe. Wiele zakładów offshore oferujących te 

produkty i usługi zostało zamkniętych w wyniku nacisków rządu. Hazard online rozwija się, ale wolniej 

niż oczekiwano. Zakłady sportowe online fantasy szybko się rozwijają. 



SEKTOR DETALICZNY ONLINE 

Być może najważniejszym tematem handlu internetowego jest wysiłek sprzedawców detalicznych – 

zarówno offline, jak i online – w celu zintegrowania swoich działań, aby mogli obsługiwać klientów na 

różne sposoby, w jakie chcą być obsługiwani. Pod każdym względem wielkość rynku detalicznego w 

USA jest ogromna. W gospodarce o wartości 18,5 biliona dolarów osobista konsumpcja towarów i usług 

detalicznych stanowi około 12,7 biliona (około 69%) całkowitego produktu krajowego brutto (PKB) 

(Biuro Analiz Ekonomicznych, Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, 2016). 

 

BRANŻA DETALICZNA 

Branża detaliczna składa się z wielu różnych rodzajów firm. Główne segmenty to: dobra trwałe, towary 

ogólne, żywność i napoje, sklepy specjalistyczne, benzyna i paliwo, sprzedaż wysyłkowa/zamówienia 

telefoniczne (MOTO) oraz internetowe firmy detaliczne.  Każdy z tych segmentów oferuje możliwości 

dla handlu internetowego, a jednak w każdym segmencie zastosowania Internetu mogą się różnić. 

Niektóre lokale gastronomiczne korzystają z aplikacji internetowych i mobilnych, aby informować ludzi 

o ich fizycznej lokalizacji i menu, podczas gdy inne oferują dostawę za pośrednictwem zamówień 

online. Sprzedawcy dóbr trwałego użytku zazwyczaj wykorzystują kanał online przede wszystkim jako 

narzędzie informacyjne, a nie jako narzędzie do bezpośrednich zakupów, chociaż zaczęło się to 

zmieniać. Sektor MOTO jest najbardziej podobny do sektora sprzedaży detalicznej online. W przypadku 

braku sklepów fizycznych, detaliści MOTO dystrybuują miliony katalogów fizycznych (ich największy 

koszt) i prowadzą duże centra telefoniczne w celu przyjmowania zamówień. Opracowali niezwykle 

wydajne centra realizacji zamówień, które zazwyczaj wysyłają zamówienia klientów w ciągu 24 godzin 

od ich otrzymania. MOTO było najszybciej rozwijającym się segmentem handlu detalicznego w latach 

70. i 80. XX wieku. Wzrosła bezpośrednio w wyniku usprawnień w ogólnokrajowym systemie 

bezpłatnych połączeń telefonicznych, wprowadzenia przełączania cyfrowego w systemach 

telefonicznych, spadających cen telekomunikacji międzystrefowej i oczywiście ekspansji branży kart 

kredytowych i związanych z nimi technologii, bez których żadne MOTO ani e-commerce byłyby możliwe 

na dużą skalę krajową. MOTO było ostatnią „technologiczną” rewolucją w handlu detalicznym, która 

poprzedzała e-commerce. Ze względu na ich doświadczenie w szybkiej realizacji małych zamówień 

przejście na e-commerce nie jest trudne dla tych firm. 

SPRZEDAŻ INTERNETOWA  

omni-channel: sprzedawcy, którzy sprzedają produkty za pośrednictwem różnych kanałów i integrują 

swoje sklepy stacjonarne ze swoją stroną internetową i platformą mobilną 

Handel online jest prawdopodobnie najbardziej znanym sektorem e-commerce. W ciągu ostatniej 

dekady sektor ten doświadczył zarówno gwałtownego wzrostu, jak i spektakularnych porażek. Wiele 

wczesnych firm zajmujących się wyłącznie grami online, które były pionierami na rynku detalicznym, 

poniosło porażkę. Przedsiębiorcy i ich inwestorzy poważnie źle ocenili czynniki potrzebne do 

odniesienia sukcesu na tym rynku. Jednak osoby, które przeżyły ten wczesny okres, stały się znacznie 

silniejsze i wraz z tradycyjnymi sprzedawcami detalicznymi i specjalistycznymi offline, a także nowymi 

start-upami, przestrzeń e-tailowa rozwija się bardzo szybko i zwiększa swój zasięg i rozmiar. 

Handel detaliczny: wizja 

We wczesnych latach e-commerce dosłownie tysiące przedsiębiorczych detalistów internetowych 

przyciągnął  rynek towarów detalicznych po prostu dlatego, że była to jedna z największych możliwości 

rynkowych w gospodarce USA. Wielu przedsiębiorców początkowo wierzyło, że wejście na rynek 



detaliczny jest łatwe. Wcześni pisarze przewidywali, że branża detaliczna zostanie 

zrewolucjonizowana, dosłownie „rozwalona na kawałki” – jak przepowiedziało dwóch konsultantów w 

słynnej książce Harvard Business School (Evans i Wurster, 2000). Podstawa tej rewolucji byłaby 

poczwórna. Po pierwsze, ponieważ Internet znacznie obniżył zarówno koszty wyszukiwania, jak i koszty 

transakcji, konsumenci korzystaliby z Internetu w celu znalezienia najtańszych produktów. Pojawiło się 

kilka wyników. Konsumenci w coraz większym stopniu przenosiliby się do sieci, by robić zakupy i 

kupować, i przetrwaliby tylko tani, wysokiej jakości sprzedawcy detaliczni online. Ekonomiści założyli, 

że konsument online był racjonalny i kierowany kosztami, a nie postrzeganą wartością lub marką, które 

są czynnikami nieracjonalnymi. Po drugie, założono, że koszty wejścia na internetowy rynek detaliczny 

były znacznie niższe niż koszty potrzebne do stworzenia fizycznych witryn sklepowych, a sprzedawcy 

internetowi byli z natury bardziej wydajni w zakresie marketingu i realizacji zamówień niż sklepy 

stacjonarne. 

Uznano, że koszty stworzenia potężnej strony internetowej są minimalne w porównaniu z kosztami 

magazynów, centrów logistycznych i sklepów fizycznych. Nie byłoby trudności z budowaniem 

zaawansowanych systemów wprowadzania zamówień, koszyka zakupów i realizacji zamówień, 

ponieważ ta technologia była dobrze znana, a jej koszt spadał o 50% każdego roku. Uważano, że nawet 

koszt pozyskania konsumentów jest znacznie niższy z powodu wyszukiwarek, które mogą niemal 

natychmiastowo łączyć klientów ze sprzedawcami internetowymi. . Po trzecie, gdy ceny spadły, 

tradycyjne sklepy stacjonarne byłyby zmuszone do wycofania się z biznesu. Nowe przedsiębiorcze 

firmy, takie jak Amazon, zastąpią tradycyjne sklepy. Uważano, że gdyby sprzedawcy internetowi 

rozwijali się bardzo szybko, mieliby przewagę pierwszego na rynku i blokowaliby starsze tradycyjne 

firmy, które były zbyt wolne, aby wejść na rynek internetowy. Po czwarte, w niektórych branżach – 

takich jak elektronika, odzież i treści cyfrowe – rynek byłby pozbawiony pośredników, ponieważ 

producenci lub ich dystrybutorzy weszliby w celu budowania bezpośredniej relacji z konsumentem, 

niszcząc pośredników detalicznych lub pośredników. W tym scenariuszu tradycyjne kanały sprzedaży 

detalicznej, takie jak sklepy fizyczne, sprzedawcy i siły sprzedaży, zostałyby zastąpione jednym 

dominującym kanałem: Internetem. Wielu przewidywało z drugiej strony rodzaj hipermediacji opartej 

na koncepcji wirtualnej firmy, w której sprzedawcy internetowi zyskaliby przewagę nad uznanymi 

sprzedawcami offline, budując markę online, która przyciągnęła miliony klientów, oraz zlecając na 

zewnątrz drogie magazynowanie i zamawianie. spełnienie funkcji – oryginalna koncepcja Amazona. Jak 

się okazało, niewiele z tych założeń i wizji było słusznych, a struktura rynku detalicznego w Stanach 

Zjednoczonych, z pewnymi chlubnymi wyjątkami, nie została rozerwana na strzępy, nie 

zapośredniczona ani zrewolucjonizowana w tradycyjnym znaczeniu słowa „ rewolucja." Poza kilkoma 

godnymi uwagi wyjątkami, sprzedaż detaliczna online często nie odnosiła sukcesów jako niezależna 

platforma, na której można zbudować udany biznes „czystej gry” wyłącznie online. Jak się okazuje, 

konsument podczas zakupów w Internecie nie kieruje się przede wszystkim ceną, ale za co najmniej 

tak samo ważne uważa markę, zaufanie, niezawodność, czas dostawy, wygodę, łatwość obsługi, a 

przede wszystkim „doświadczenie” jako cena. Jednak Internet stworzył zupełnie nowe miejsce dla firm 

omnichannel (tych, które sprzedają produkty różnymi kanałami i integrują swoje sklepy stacjonarne ze 

swoimi stronami internetowymi i platformą mobilną), a w niektórych przypadkach Internet wspierał 

rozwój sprzedawcy wyłącznie online, zarówno sprzedawcy detaliczni, jak i sprzedawcy detaliczni. 

Zgodnie z przewidywaniami, handel internetowy rzeczywiście stał się najszybciej rozwijającym się i 

najbardziej dynamicznym kanałem sprzedaży detalicznej w sensie innowacji kanału. Sieć stworzyła 

nowy rynek, na którym miliony konsumentów mogą wygodnie robić zakupy. Internet i sieć nadal dają 

nowe możliwości zupełnie nowym firmom, korzystającym z nowych modeli biznesowych i nowych 

produktów online, takich jak opisany wcześniej Blue Nile. Kanał online może kolidować z innymi 



kanałami sprzedawcy, takimi jak siły sprzedaży bezpośredniej, sklepy fizyczne i sprzedaż wysyłkowa, 

ale ten wielokanałowy konflikt można zarządzać i przekształcić w siłę. 

Sektor handlu internetowego dzisiaj 

Chociaż handel detaliczny online jest jednym z najmniejszych segmentów branży detalicznej, stanowiąc 

obecnie zaledwie około 8% całego rynku detalicznego, rozwija się on szybciej niż jego odpowiedniki 

offline, a codziennie dodawane są nowe funkcje i linie produktów (zob. Rysunek 9.2). Kategoria odzieży 

i akcesoriów generuje najwyższy procent przychodów, około 64 miliardów dolarów w 2015 roku. 

Konsumenci mają szeroki wybór opcji zakupów online w tej kategorii, takich jak wielokanałowe sieci 

domów towarowych, takie jak Macy's, Nordstrom, Target i Walmart oraz sklepy specjalistyczne 

sprzedawców detalicznych, takich jak Gap, Zulily, J.Crew, Urban Outfitters, Abercrombie & Fitch i Ralph 

Lauren. Jest to jedna kategoria, w której Amazon nie dominuje, po części dlatego, że kupujący odzież 

mają tendencję do silniejszego identyfikowania się z konkretną marką niż z produktami, które są 

bardziej towarem, takimi jak elektronika użytkowa. Kategoria komputerów i elektroniki użytkowej 

generuje drugi co do wielkości procent przychodów, około 54 miliardów dolarów w 2015 roku. Opcje 

zakupów online w tej kategorii obejmują Amazon, bezpośrednich producentów, takich jak Apple, Dell, 

HP i Lenovo, sieci wielokanałowe, takie jak Best Buy i sklepy katalogowe, takie jak CDW i PC Connection. 

Kategoria samochodów i części i akcesoriów samochodowych znajduje się na trzecim miejscu, 

generując około 36 miliardów dolarów w 2015 r., głównie z części i akcesoriów samochodowych. 

Obecnie amerykańskie prawo franchisingowe zabrania producentom samochodów sprzedaży 

samochodów bezpośrednio konsumentom, więc sprzedaż detaliczna samochodów jest zdominowana 

przez sieci dealerskie. Producenci samochodów wykorzystują Internet do dostarczania reklam 

brandingowych, a dealerzy skupiają się na generowaniu leadów. Konsumenci zazwyczaj koncentrują 

się na badaniach produktów i cen, które następnie wykorzystują do negocjacji z dealerami. 

Bezpośrednia sprzedaż samochodów przez Internet nie jest obecnie powszechna ze względu na 

złożoność procesu zakupu pojazdu, ale prawdopodobnie stanie się bardziej powszechna w przyszłości. 

Na przykład startup Beepi opracował model biznesowy polegający na wyeliminowaniu dealerów i 

sprzedaży używanych samochodów bezpośrednio konsumentom za pośrednictwem aplikacji mobilnej. 

Książki, muzyka i filmy to jedne z oryginalnych pozycji sprzedawanych z powodzeniem online. Ta wciąż 

popularna kategoria online wygenerowała w 2015 roku około 29 miliardów dolarów. Do wiodących 

sprzedawców w tej kategorii należą Amazon, Apple, Netflix, Google Play, Barnes & Noble i Hulu. 

Kategoria mebli i wyposażenia domu wygenerowała około 27 miliardów dolarów w 2015 roku. W 

przeszłości koszt wysyłki dużych przedmiotów, takich jak meble, materace i dywany, odstraszał 

sprzedaż online, ale to zaczyna się zmieniać. Oprócz Amazona, wiodący sprzedawcy online w tej 

kategorii obejmują inne czysto internetowe firmy, takie jak Wayfair i Overstock, a także sprzedawców 

wielokanałowych, takich jak Williams-Sonoma, Restoration Hardware, Bed Bath & Beyond oraz Crate 

and Barrel. Kategoria zdrowia i higieny osobistej (leki, zdrowie i kosmetyki) również cieszyła się stałym 

wzrostem, z około 24,5 miliarda dolarów przychodu w 2015 r. (eMarketer, Inc., 2016a). Ze względu na 

recesję przychody ze sprzedaży detalicznej w internecie zasadniczo nie zmieniły się od 2008 do 2009 

r., ale od tego czasu powróciły na ścieżkę wzrostu (wykres 9.3). Odnosząc się do sprzedaży 

internetowej, nie będziemy uwzględniać przychodów z usług internetowych, takich jak podróże, 

poszukiwanie pracy lub zakup cyfrowych plików do pobrania, takich jak aplikacje i muzyka. Zamiast 

tego, do celów niniejszego rozdziału, sprzedaż detaliczna online odnosi się wyłącznie do sprzedaży 

towarów fizycznych przez Internet. Internet zapewnia sprzedawcom internetowym szereg 

wyjątkowych zalet i wyzwań. Tabela podsumowuje te zalety i wyzwania.  

ZALETY : WYZWANIA 



Niższe koszty łańcucha dostaw dzięki agregacji popytu w jednym miejscu i zwiększeniu siły nabywczej 

: Obawy konsumentów dotyczące bezpieczeństwa transakcji 

Niższe koszty dystrybucji za pomocą stron internetowych zamiast sklepów stacjonarnych: Obawy 

konsumentów dotyczące prywatności danych osobowych przekazywanych do stron internetowych 

Możliwość dotarcia i obsługi znacznie większej geograficznie rozproszonej grupy klientów: Opóźnienia 

w dostawie towarów w porównaniu do 

zakupy w sklepie 

Możliwość szybkiej reakcji na gusta i zapotrzebowanie klientów: Niedogodności związane ze zwrotem 

uszkodzonego lub wymiany towaru 

Możliwość niemal natychmiastowej zmiany cen: przezwyciężenie braku zaufania konsumentów do 

internetowych marek 

Możliwość szybkiej zmiany wizualnej prezentacji towarów: Dodano wydatki na fotografię online, wideo 

i animowane prezentacje 

Unikanie kosztów marketingu bezpośredniego katalogów i poczty fizycznej: 

Koszty marketingu online za wyszukiwanie, pocztę e-mail i wyświetlacze 

Większe możliwości personalizacji, dostosowywania: Zwiększona złożoność oferty produktów i obsługi 

klienta 

Możliwość znacznego udoskonalenia informacji i wiedzy dostarczanej konsumentowi: Większa 

informacja o kliencie może przełożyć się na konkurencję cenową i niższe zyski 

Możliwość obniżenia ogólnych kosztów transakcji rynkowych konsumentów  

Pomimo wysokiego wskaźnika niepowodzeń sprzedawców internetowych we wczesnych latach, więcej 

konsumentów niż kiedykolwiek robi zakupy online. Dla większości konsumentów zalety zakupów 

online przewyższają wady. Szacuje się, że w 2016 roku 77% internautów w wieku powyżej 14 lat (około 

176 milionów osób) dokona zakupów w sklepie internetowym, generując około 398 miliardów dolarów 

w sprzedaży detalicznej online. Chociaż liczba nowych użytkowników Internetu w Stanach 

Zjednoczonych nie rośnie tak szybko, jak to miało miejsce, gdzie ponad 82% populacji USA korzysta już 

z Internetu, to spowolnienie niekoniecznie ograniczy wzrost handlu detalicznego online, ponieważ 

średnia kupujący co roku wydaje więcej w Internecie i znajduje wiele nowych kategorii przedmiotów 

do kupienia. Na przykład w 2003 r. średnia roczna kwota wydana przez użytkowników online wynosiła 

675 USD, ale do 2016 r. wzrosła do ponad 2255 USD (eMarketer, Inc., 2016b, 2005). Ponadto, jak 

zauważono w rozdziale 6, miliony dodatkowych konsumentów badają produkty online i mają wpływ 

na swoje decyzje zakupowe w sklepach stacjonarnych. 

Głównymi beneficjentami tego rosnącego wsparcia konsumenckiego są nie tylko firmy czysto 

internetowe, ale także uznani sprzedawcy detaliczni offline, którzy mają rozpoznawalność marki, 

infrastrukturę wspierającą i zasoby finansowe, aby z powodzeniem wejść na rynek online. Tabela 9.3 

przedstawia najlepsze internetowe firmy detaliczne uszeregowane według sprzedaży online. Na liście 

znalazły się sklepy internetowe typu pure-play, dla których Internet jest jedynym kanałem sprzedaży, 

takie jak Amazon (na pierwszym miejscu) i Newegg; firmy omnichannel, które mają ugruntowane marki 

i dla których handel elektroniczny nadal odgrywa stosunkowo niewielką rolę w porównaniu z ich 

kanałami stacjonarnymi w sklepach stacjonarnych, takimi jak Walmart, Sears, Macy’s, Home Depot, 

Costco, Best Buy i Target; oraz producenci sprzętu komputerowego i elektronicznego, tacy jak Apple, 



Dell, Lenovo. W 2015 r. Amazon odpowiadał za ponad 25% wszystkich przychodów ze sprzedaży 

detalicznej online, 10 największych sprzedawców detalicznych stanowiło prawie 55% całej sprzedaży 

internetowej, podczas gdy 500 największych sprzedawców detalicznych w USA stanowiło około 85%. 

Kolejnych 500 stanowiło dodatkowe 5%, więc tylko 1000 detalistów wygenerowało ponad 90% całej 

sprzedaży detalicznej w e-commerce. Wiele z najszybciej rozwijających się firm to handlowcy średniej 

wielkości, zwłaszcza nowicjusze, którzy koncentrują się na konkretnej niszy, takie jak Blue Apron, który 

wykorzystuje model sprzedaży oparty na subskrypcji do przygotowywania posiłków w domu, oraz 

Dollar Shave Club, inna firma, która wykorzystuje oparty na subskrypcji model sprzedaży niedrogich 

maszynek do golenia (tak udany, że został przejęty przez Unilever za 1 miliard USD w lipcu 2016 r.). I 

odwrotnie, firmy, które nie są w stanie pokazać konsumentom, że mogą im zaoferować coś 

wartościowego, niedostępnego gdzie indziej, prawdopodobnie będą miały trudności z przetrwaniem. 

Dla firm zajmujących się wyłącznie zabawą wyzwaniem jest przekształcenie odwiedzających w klientów 

i opracowanie wydajnych operacji, które pozwolą im osiągnąć długoterminową rentowność. 

Rentowność pozostaje kluczową kwestią dla sprzedawców internetowych. Niewiele z tych firm jest 

publicznych i dlatego jest zobowiązanych do raportowania swoich wyników finansowych, ale tylko kilka 

z nich było rentownych w 2015 roku. Dla tradycyjnych firm, które są mniej zależne od sprzedaży e-

commerce, wyzwaniem jest zintegrowanie kanały offline i online, dzięki czemu klienci mogą płynnie 

przechodzić z jednego środowiska do drugiego. Bez wątpienia jednym z najważniejszych tematów 

handlu detalicznego w e-commerce w latach 2016-2017, a także w przyszłości, jest zdolność 

tradycyjnych firm offline, takich jak Walmart, Target, Macy's i innych, do dalszej integracji swoich 

operacji internetowych i mobilnych z fizycznymi operacji sklepowych w celu zapewnienia 

„zintegrowanego doświadczenia klienta podczas zakupów” i wykorzystania wartości ich fizycznych 

sklepów. Tabela 9.4 ilustruje niektóre z różnych sposobów, w jakie tradycyjni detaliści zintegrowali 

Internet, platformę mobilną i operacje sklepu w celu stworzenia niemal bezproblemowych zakupów 

wielokanałowych. Ta lista nie jest ekskluzywna, a detaliści nadal rozwijają nowe powiązania między 

kanałami. Zamiast demonstrować brak pośrednictwa, sprzedaż detaliczna online stanowi przykład 

potężnej roli, jaką pośrednicy nadal odgrywają w handlu detalicznym. Znani sprzedawcy detaliczni 

offline szybko zdobyli udział w rynku online. Coraz częściej konsumenci są przyciągani do stabilnych, 

znanych i zaufanych marek detalicznych i sprzedawców detalicznych. Odbiorcy online są bardzo 

wrażliwi na nazwy marek i nie są przede wszystkim motywowani kosztami. Równie ważne są inne 

czynniki, takie jak niezawodność, zaufanie, realizacja i obsługa klienta. Najistotniejsze zmiany w handlu 

detalicznym w 2016 r. to ciągły wzrost e-commerce społecznościowy, rosnąca zdolność firm do 

wprowadzania na rynek lokalnych usług i produktów poprzez wykorzystanie marketingu opartego na 

lokalizacji, a także szybko rozwijająca się platforma mobilna składa się ze smartfonów i tabletów. W 

kręgach handlu detalicznego tablety są nazywane „najlepszą maszyną do robienia zakupów”, 

umożliwiając konsumentom przeglądanie bogatych w multimedia katalogów internetowych, tak jak 

robili to w przypadku katalogów fizycznych, a następnie kupowanie, gdy poczują taką potrzebę. E-

commerce społecznościowy odnosi się do marketingu i zakupów w serwisach społecznościowych, 

takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Snapchat i inne. Wszystkie te witryny rozwinęły się 

w główne platformy marketingowe i reklamowe, które pomagają kierować konsumentów do 

zewnętrznych witryn w celu zakupu produktów. Po próbach w 2014 r. Facebook, Twitter, Pinterest i 

Instagram wprowadziły własne wersje przycisków „kup”, które umożliwiają konsumentom łatwiejszy 

zakup towarów na znacznie szerszą skalę. W 2015 r. 500 największych detalistów z rankingu Internet 

Retailer’s Social Media 500 zarobiło około 3,9 miliarda dolarów z handlu społecznościowego, co 

stanowi ponad 40% wzrost w porównaniu z 2014 r. (Top500guide.com, 2016). Podczas gdy w 

przeszłości tylko duże firmy mogły sobie pozwolić na prowadzenie kampanii marketingowych i 

reklamowych online, zmieniło się to wraz z rozwojem lokalnych firm marketingowych, takich jak 

Groupon, LivingSocial i dziesiątki innych, które umożliwiają konsumentom otrzymywanie ofert 



rabatowych i kuponów od lokalni kupcy na podstawie ich lokalizacji geograficznej. Korzystając z 

miliardów codziennych wiadomości e-mail, te tak zwane witryny z ofertami dnia codziennego 

sprzedały miliony kuponów na zakup lokalnych towarów i usług z dużymi rabatami. Po raz pierwszy 

lokalni sprzedawcy mogą reklamować swoje produkty i usługi online po stosunkowo niskich kosztach. 

Społecznościowy i lokalny handel elektroniczny jest możliwy dzięki ogromnemu wzrostowi mobilnych 

urządzeń internetowych, zarówno smartfonów, jak i tabletów. Oczekuje się, że w 2016 r. handel 

detaliczny w USA ma wygenerować łącznie ponad 115 miliardów dolarów. Szacuje się, że w 2016 r. 

ponad 75% kupujących online będzie dokonywać zakupów za pomocą urządzenia mobilnego i szacuje 

się, że odsetek ten wzrośnie do ponad 85% do 2020 r. 

rentowność ekonomiczna : odnosi się do zdolności firm do przetrwania jako rentowne firmy 

biznesowe w określonym okresie 

ANALIZA RENTOWNOŚCI FIRMY ONLINE 

Przeanalizujemy rentowność szeregu firm internetowych, które stanowią przykład konkretnych modeli 

e-commerce. Interesuje nas przede wszystkim zrozumienie krótko- i średnioterminowej (1–3 lat) 

rentowności tych firm i ich modele biznesowe. Rentowność ekonomiczna odnosi się do zdolności firm 

do przetrwania jako rentowne firmy biznesowe w określonym okresie. Aby odpowiedzieć na pytanie o 

rentowność ekonomiczną, stosujemy dwa podejścia do analizy biznesowej: analizę strategiczną i 

analizę finansową.  

ANALIZA STRATEGICZNA 

Strategiczne podejścia do rentowności ekonomicznej koncentrują się zarówno na branży, w której 

firma działa, jak i na samej firmie (patrz Rozdział 2, Sekcje 2.2 i 2.5). Kluczowymi czynnikami 

strategicznymi dla branży są: 

• Bariery wejścia: Czy nowym podmiotom można zabronić wejścia do branży poprzez wysokie koszty 

kapitałowe lub bariery związane z własnością intelektualną (takie jak patenty i prawa autorskie)? 

• Siła dostawców: czy dostawcy mogą dyktować branży wysokie ceny, czy też dostawcy mogą wybierać 

spośród wielu dostawców? Czy firmy osiągnęły wystarczającą skalę, aby skutecznie negocjować niższe 

ceny od dostawców? 

• Siła klientów: Czy klienci mogą wybierać spośród wielu konkurujących dostawców, a tym samym 

stawiać czoła wysokim cenom i wysokim marżom? 

• Istnienie produktów zastępczych: Czy funkcjonalność produktu lub usługi można uzyskać z 

alternatywnych kanałów lub konkurencyjnych produktów w różnych branżach? Czy istnieje 

prawdopodobieństwo pojawienia się produktów i usług zastępczych w najbliższej przyszłości? 

• Branżowy łańcuch wartości: Czy łańcuch produkcji i dystrybucji w branży zmienia się w sposób, który 

przynosi korzyści lub szkodzi firmie? 

• Charakter konkurencji wewnątrzbranżowej: Czy podstawą konkurencji w branży są zróżnicowane 

produkty i usługi, cena, zakres oferty lub koncentracja ofert? Jak zmienia się natura konkurencji? Czy 

te zmiany przyniosą firmie korzyści? 

Czynniki strategiczne, które odnoszą się konkretnie do firmy i powiązanych z nią działalności, obejmują: 

• Łańcuch wartości firmy: Czy firma przyjęła procesy biznesowe i metody działania, które pozwalają jej 

osiągnąć najbardziej efektywne działanie w swojej branży? Czy zmiany w technologii zmuszą firmę do 

dostosowania procesów biznesowych? 



• Kluczowe kompetencje: Czy firma posiada unikalne kompetencje i umiejętności, które nie mogą być 

łatwo powielone przez inne firmy? Czy zmiany w technologii unieważnią kompetencje firmy, czy je 

wzmocnią? 

• Synergie: Czy firma ma dostęp do kompetencji i aktywów powiązanych firm, które są wprost lub 

poprzez strategiczne partnerstwa i sojusze? 

• Technologia: Czy firma opracowała własne technologie, które pozwalają na skalowanie wraz z 

zapotrzebowaniem? Czy firma opracowała technologie operacyjne (np. zarządzanie relacjami z 

klientem, realizacja zamówień, zarządzanie łańcuchem dostaw, kontrola zapasów i systemy zasobów 

ludzkich), aby przetrwać? 

• Wyzwania społeczne i prawne: Czy firma wdrożyła zasady dotyczące kwestii zaufania konsumentów 

(prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych)? Czy firma jest przedmiotem spraw sądowych 

kwestionujących jej model biznesowy, takich jak kwestie własności intelektualnej? Czy na firmę wpłyną 

zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania Internetu lub inne przewidywalne zmiany 

ustawowe? 

marża brutto: zysk brutto podzielony przez sprzedaż netto 

marża operacyjna : obliczona poprzez podzielenie przychodów lub straty operacyjnej przez przychody 

ze sprzedaży netto 

marża netto : procent przychodów ze sprzedaży brutto, jaki firma jest w stanie zatrzymać po odliczeniu 

wszystkich kosztów; obliczone poprzez podzielenie dochodu lub straty netto przez przychody ze 

sprzedaży netto 

bilans : zawiera obraz sytuacji finansowej firmy w danym dniu i wykazuje swoje aktywa i zobowiązania 

finansowe  

aktywa: odnosi się do przechowywanej wartości 

aktywa obrotowe : aktywa takie jak gotówka, papiery wartościowe, rachunki , należności, zapasy lub 

inne inwestycje, które prawdopodobnie będzie można zamienić na gotówkę w ciągu jednego roku 

zobowiązania : niespłacone zobowiązania firmy 

zobowiązania bieżące: długi firmy, które będą wymagalne w ciągu jednego roku 

dług długoterminowy : zobowiązania, które nie są wymagalne przed upływem roku lub więcej 

kapitał obrotowy : aktywa obrotowe firmy minus zobowiązania bieżące 

ANALIZA FINANSOWA 

Analiza strategiczna pomaga nam zrozumieć sytuację konkurencyjną firmy. Analiza finansowa pomaga 

nam zrozumieć, jak w rzeczywistości działa firma. Analiza finansowa składa się z dwóch części: 

zestawienia operacji i bilansu. Zestawienie operacji mówi nam, ile pieniędzy (lub strat) osiąga firma na 

podstawie bieżącej sprzedaży i kosztów. Bilans mówi nam, ile aktywów firma ma do obsługi bieżącej i 

przyszłej działalności. Oto niektóre z kluczowych czynników, których należy szukać w zestawieniu 

operacji firmy: 

• Przychody: Czy przychody rosną iw jakim tempie? Wiele firm zajmujących się handlem 

elektronicznym doświadczyło imponującego, a nawet gwałtownego wzrostu przychodów, gdy powstał 

zupełnie nowy kanał. 



• Koszt sprzedaży: Jaki jest koszt sprzedaży w porównaniu do przychodów? Koszt sprzedaży zazwyczaj 

obejmuje koszt sprzedanych produktów i związane z nimi koszty. Im niższy koszt sprzedaży w stosunku 

do przychodów, tym wyższy zysk brutto. 

• Marża brutto: Jaka jest marża brutto firmy i czy rośnie czy maleje? Marża brutto jest obliczana 

poprzez podzielenie zysku brutto przez przychody ze sprzedaży netto. Marża brutto może powiedzieć, 

czy firma zyskuje lub traci siłę rynkową w stosunku do swoich kluczowych dostawców. 

• Koszty operacyjne: Jakie są koszty operacyjne firmy i czy rosną, czy maleją? Koszty operacyjne 

zazwyczaj obejmują koszty marketingu, technologii i koszty administracyjne. Obejmują one również, 

zgodnie z zawodowymi standardami rachunkowości (zob. poniżej), wynagrodzenia w formie akcji dla 

pracowników i kadry kierowniczej, amortyzację wartości firmy i innych wartości niematerialnych oraz 

utratę wartości inwestycji. . W firmach e-commerce okazują się to bardzo istotne wydatki. Wiele firm 

zajmujących się handlem elektronicznym wynagradzało swoim pracownikom udziały w akcjach (lub 

opcje), a wiele firm e-commerce kupiło inne firmy e-commerce w ramach swojej strategii rozwoju. 

Wiele firm zostało zakupionych po bardzo wysokich wartościach, używając akcji firmy, a nie gotówki; 

w wielu przypadkach wartość rynkowa nabywanych firm dramatycznie spadała. Wszystkie te pozycje 

zalicza się do zwykłych kosztów operacyjnych. 

• Marża operacyjna: Co firma zarobiła na bieżącej działalności? Marża operacyjna jest obliczana 

poprzez podzielenie przychodów lub straty operacyjnej przez przychody ze sprzedaży netto. Marża 

operacyjna wskazuje na zdolność firmy do przekształcenia sprzedaży w zysk przed opodatkowaniem 

po odliczeniu kosztów operacyjnych. Marża operacyjna mówi nam, czy bieżąca działalność firmy 

pokrywa jej koszty operacyjne, z wyłączeniem kosztów odsetek i innych kosztów nieoperacyjnych. 

• Marża netto: Marża netto mówi nam, jaki procent przychodów ze sprzedaży brutto firma była w 

stanie zachować po odliczeniu wszystkich kosztów. Marża netto jest obliczana poprzez podzielenie 

zysku lub straty netto przez przychody ze sprzedaży netto. Marża netto podsumowuje w jednej liczbie 

sukces firmy w osiąganiu zysku z każdego dolara przychodów ze sprzedaży. Marża netto mówi nam 

również coś o wydajności firmy, mierząc procent przychodów ze sprzedaży, które jest w stanie 

zatrzymać po odliczeniu wszystkich wydatków od przychodów brutto, i, w ramach jednej branży, 

można ją wykorzystać do pomiaru względnej wydajności konkurencyjne firmy. Marża netto uwzględnia 

wiele kosztów nieoperacyjnych, takich jak odsetki i plany rekompensat akcji. 

Analizując ogłoszenia finansowe firm e-commerce, należy zdać sobie sprawę, że firmy internetowe 

często decydują się nie ogłaszać swoich dochodów netto zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 

rachunkowości (GAAP). Zasady te zostały ogłoszone przez Radę Standardów Rachunkowości 

Finansowej (FASB), radę zawodowych księgowych, która ustala zasady rachunkowości dla zawodu i 

która odgrywa istotną rolę od czasu Ustawy o papierach wartościowych z 1934 r., która dążyła do 

poprawy rachunkowości finansowej w okresie Wielkiej Depresja. Wiele firm zajmujących się handlem 

elektronicznym we wczesnych latach zgłosiło całkowicie nowe obliczenia zwane zarobkami pro forma 

(zwane również zarobkami EBITDA przed opodatkowaniem, amortyzacją i amortyzacją). Zarobki pro 

forma zazwyczaj nie odliczają wynagrodzenia w formie akcji, amortyzacji ani amortyzacji. W rezultacie 

zarobki pro forma są zawsze lepsze niż zarobki GAAP. Firmy, które zgłaszają w ten sposób, zazwyczaj 

twierdzą, że te wydatki są jednorazowe, specjalne i „niezwykłe”. W 2002 i 2003 SEC wydała nowe 

wytyczne (Rozporządzenie G), które zabraniają firmom zgłaszania dochodów pro forma w oficjalnych 

raportach do SEC, ale nadal pozwalają firmom ogłaszać zarobki pro forma w publicznych 

oświadczeniach . W całej tej książce rozważamy dochód lub stratę firmy wyłącznie w oparciu o 

standardy rachunkowości GAAP. Bilans przedstawia finansowy obraz aktywów i pasywów (długów) 

firmy na dany dzień. Aktywa odnoszą się do przechowywanej wartości. Aktywa obrotowe to takie 



aktywa, jak gotówka, papiery wartościowe, należności, zapasy lub inne inwestycje, które 

prawdopodobnie będą mogły zostać zamienione na gotówkę w ciągu jednego roku. Zobowiązania to 

nieuregulowane zobowiązania firmy. Zobowiązania krótkoterminowe to długi firmy, które będą 

wymagalne w ciągu jednego roku. Zobowiązania, które nie są wymagalne przed upływem roku lub 

więcej, określa się jako zadłużenie długoterminowe. Aby szybko sprawdzić krótkoterminową kondycję 

finansową firmy, zbadaj jej kapitał obrotowy (aktywa bieżące firmy minus bieżące zobowiązania). Jeśli 

kapitał obrotowy jest tylko nieznacznie dodatni lub ujemny, firma prawdopodobnie będzie miała 

problemy z wypełnieniem swoich krótkoterminowych zobowiązań. Alternatywnie, jeśli firma posiada 

dużą ilość aktywów obrotowych, może przez pewien czas ponosić straty operacyjne. 

E-COMMERCE W AKCJI: E-TAILING MODELE BIZNESOWE 

Do tej pory omawialiśmy handel internetowy jak jeden podmiot. W rzeczywistości, jak pokrótce 

omówiliśmy , istnieją cztery główne typy modeli biznesowych handlu detalicznego online: wirtualni 

sprzedawcy, sprzedawcy omnichannel (czasami określani jako „cegły i kliknięcia” lub „kliknięcia i 

klocki”), sprzedawcy katalogów, oraz firmy bezpośrednio z producentami. Ponadto istnieją tysiące 

małych sprzedawców, którzy korzystają z platform sprzedażowych eBay i Amazon, a także handlowców 

stowarzyszonych, których główne przychody pochodzą z wysyłania ruchu do ich „matek” witryn. Każdy 

z tych różnych rodzajów sprzedawców internetowych ma do czynienia z innym środowiskiem 

strategicznym, a także inną branżą i ekonomią firmy 

wirtualni kupcy : jednokanałowe firmy e-commerce, które prawie cały swój przychód generują ze 

sprzedaży online 

WIRTUALNI SPRZEDAWCY 

Sprzedawcy wirtualni to jednokanałowe firmy e-commerce, które prawie cały swój przychód generują 

ze sprzedaży online. Sprzedawcy wirtualni stają przed niezwykłymi wyzwaniami strategicznymi. Muszą 

zbudować biznes i markę od podstaw, szybko, w zupełnie nowym kanale i stawić czoła wielu 

wirtualnym konkurentom handlowym (zwłaszcza w mniejszych obszarach niszowych). Ponieważ firmy 

te zazwyczaj nie mają sklepów stacjonarnych, nie muszą ponosić kosztów związanych z rozwojem i 

utrzymaniem sklepów stacjonarnych, ale ponoszą duże koszty związane z budowaniem i 

utrzymywaniem obecności e-commerce, budowaniem infrastruktury realizacji zamówień i rozwijaniem 

Nazwa handlowa. Koszty pozyskania klienta są wysokie, a krzywa uczenia się stroma. Podobnie jak 

wszystkie firmy detaliczne, ich marże brutto (różnica między ceną detaliczną sprzedanych towarów a 

kosztem towarów dla detalisty) są niskie. Dlatego wirtualni kupcy muszą osiągać bardzo wydajne 

operacje, aby zachować zysk, jednocześnie jak najszybciej budować markę, aby przyciągnąć 

wystarczającą liczbę klientów, aby pokryć koszty działalności. Większość sprzedawców w tej kategorii 

stosuje strategie niskich kosztów i wygody w połączeniu z niezwykle skutecznymi i wydajnymi 

procesami realizacji, aby zapewnić klientom jak najszybsze otrzymanie tego, co zamówili. W poniższej 

sekcji E-commerce w działaniu przyjrzymy się dogłębnie strategicznej i finansowej sytuacji Amazona, 

wiodącego wirtualnego sprzedawcy internetowego. Oprócz Amazona, inni odnoszący sukcesy 

wirtualni sprzedawcy to Newegg, Overstock, Gilt Groupe, Zulily, Wayfair,  Rue La La, Blue Nile 

(wyprofilowane w otwierającym etui), Bluefly, Hayneedle, Yoox Net-a-Porter, Shoebuy i Choxi. 

Ostatnio pojawiła się nowa grupa wirtualnych handlowców, którzy korzystają z modelu przychodów z 

subskrypcji. Przykłady obejmują Birchbox (spersonalizowane próbki kosmetyków dostarczane co 

miesiąc), Stitch Fix (ubrania wybrane przez osobistego stylistę) (patrz przypadek Insight on Technology, 

Big Data and Predictive Marketing na stronach 594–595, aby uzyskać więcej informacji na temat Stitch 

Fix), Barkbox (zwierzę dostaw), Naturebox (zdrowe przekąski), Bulu Box (suplementy i witaminy) i setki 

innych. Według Internet Retailer, ogólnie rzecz biorąc, wirtualni kupcy stanowili ponad 140 miliardów 



dolarów (około 42%) sprzedaży detalicznej online przez Internet Retailer Top 1000 sprzedawców w 

2015 roku. 

„cegły i kliknięcia” [dystrybucja wileokanałowa] : firmy, które mają sieć sklepów stacjonarnych jako 

główny kanał sprzedaży detalicznej, ale wprowadzili również oferty online 

Sprzedawcy OMNI-CHANNEL: CEGŁY I KLIKNIĘCIA 

Nazywane również sprzedawcami wielokanałowymi, firmy zajmujące się sprzedażą cegiełek i kliknięć 

mają sieć sklepów fizycznych jako główny kanał sprzedaży detalicznej, ale mają również oferty online. 

Firmy omnichannel to Walmart, Macy’s, Sears, JCPenney, Staples, OfficeMax, Costco, Target i inni 

markowi sprzedawcy. Podczas gdy sprzedawcy cegieł i kliknięć ponoszą wysokie koszty budynków 

fizycznych i dużego personelu sprzedaży, mają również wiele zalet, takich jak marka, krajowa baza 

klientów, magazyny, duża skala (daje im przewagę u dostawców) i przeszkolony personel . 

Pozyskiwanie klientów jest tańsze ze względu na ich marki, ale firmy te stoją przed wyzwaniami 

związanymi z koordynacją cen w różnych kanałach i obsługą zwrotów zakupów online w swoich 

punktach sprzedaży detalicznej. Jednak ci gracze detaliczni są przyzwyczajeni do działania przy bardzo 

niskich marżach i zainwestowali znaczne środki w systemy kontroli zakupów i zapasów w celu 

kontrolowania kosztów oraz koordynację zwrotów z wielu lokalizacji. Firmy działające na zasadzie 

„klocków i kliknięć” stają przed wyzwaniem wykorzystania swoich mocnych stron i zasobów w 

Internecie, zbudowania wiarygodnej witryny internetowej, zatrudniania nowy wykwalifikowany 

personel oraz budowanie systemów szybkiego reagowania i wprowadzania zamówień. Według 

Internet Retailer, w 2015 r. wielokanałowe sklepy typu „cegły i kliknięcia” wygenerowały około 109 

miliardów dolarów (około 32%) całej sprzedaży detalicznej w Internecie na liście Internet Retailer Top 

1000 Macy’s to doskonały przykład tradycyjnego sprzedawcy opartego na fizycznych sklepach, który z 

powodzeniem przekształcił się w sprzedawcę wielokanałowego. Rowland H. Macy otworzył pierwszy 

sklep RH Macy & Co. w Nowym Jorku w 1858 roku i przeniósł flagowy sklep (obecnie miejsce słynnej 

parady Macy's Thanksgiving) na Herald Square przy 34th Street i Broadway w 1902 roku. Dziś Macy's 

jest jedną z największych krajowych sieci domów towarowych, z około 775 domami towarowymi 

Macy's w całych Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak wielu tradycyjnych sprzedawców, firma Macy’s 

musiała zmienić swój model biznesowy, aby dostosować się do Internetu. Firma Macy’s (wtedy pod 

nazwą Federated Department Stores Inc.) wkroczyła do handlu elektronicznego w 1995 roku, tworząc 

witrynę Macys.com. W 1999 roku Federated kupił Fingerhut, w tym czasie wiodącego dostawcę usług 

katalogowych i marketingu bezpośredniego, częściowo ze względu na swoje doświadczenie w realizacji 

e-commerce i zarządzaniu bazami danych. Chociaż przejęcie Fingerhut nie okazało się sukcesem 

finansowym, wysiłki Macy w e-commerce skorzystały na przejęciu. Macy’s zajmuje 6. miejsce na liście 

500 największych sprzedawców internetowych, z około 6,2 miliarda dolarów sprzedaży online w 2015 

roku, co stanowi dwucyfrowy wzrost i około 23% całkowitej sprzedaży. Wzrost sprzedaży w sklepach 

fizycznych blednie w porównaniu, a w 2016 roku ogłosił plany zamknięcia 100 sklepów w 

nadchodzącym roku, ponieważ coraz bardziej koncentruje się na operacjach e-commerce. W 

październiku 2016 r. ogłosił plany uruchomienia witryny e-commerce w Chinach w 2017 r. Jest już 

jednym z najpopularniejszych sprzedawców na stronie internetowej Alibaba Tmall Global, gdzie 

rozpoczęła sprzedaż w listopadzie 2015 r. Witryna Macy's otrzymuje około 14 milionów miesięcznie 

Unikalni odwiedzający. Funkcje i funkcje witryny internetowej obejmują interaktywny katalog, 

powiększone widoki produktów oraz możliwość oglądania produktów w różnych kolorach iz 

alternatywnych widoków, w tym poprzez powiększenie i filmy. Oferuje również porównania 

produktów, oceny produktów i zalecenia produktów , a także system sprawdzania zapasów w czasie 

rzeczywistym. Firma Macy’s zajęła 6. miejsce w ankiecie firm National Retail Federation Favorite Retail 

Stores 2016 w zakresie najlepszych witryn e-commerce pod względem wygody, bezpieczeństwa i 



obsługi klienta. Macy's również wskoczył do mediów społecznościowych, mając stronę na Facebooku, 

która ma ponad 14 milionów polubień, kanał na Twitterze z ponad 940 000 obserwujących, stronę na 

Pintereście z 48 różnymi tablicami, ponad 925 000 pinów, 225 000 obserwujących i kanał na YouTube 

z ponad 19 miliony wyświetleń. Macy’s jest również jednym z pierwszych użytkowników Pinów do 

kupienia wprowadzonych przez Pinterest. Sprzedaż mobilna w Macy’s kwitnie i osiągnęła szacunkową 

wartość 1,26 miliarda dolarów w 2015 roku, co oznacza wzrost o 60% w porównaniu z 790 milionów 

dolarów w 2014 roku, według Internet Retailer. Ma aplikacje na iPhone'a i Androida, których nowe 

wersje uruchomiono w 2014 roku, oraz mobilną stronę internetową HMTL5 obsługiwaną przez 

Usablenet. W 2016 r. planuje ulepszyć swoją witrynę mobilną i aplikacje, dodając dodatkowe filtry, aby 

klienci mobilni łatwiej znajdowali to, czego potrzebują. Rozważa również sposoby dostarczania 

klientom mobilnym większej ilości informacji, takich jak recenzje produktów i wyszukiwanie w języku 

naturalnym. Wypróbowała też kody QR, marketing SMS-owy i rozszerzoną rzeczywistość. W 2016 r. 

Macy’s nadal koncentruje się na doskonaleniu swojego podejścia omnikanałowego, obejmującego 

sklepy stacjonarne, stronę internetową i platformę mobilną. Był jednym z pierwszych sprzedawców 

obsługujących Apple Pay, system płatności mobilnych Apple, oferując go jako dodatek do własnego 

portfela mobilnego Macy, który umożliwia kupującym wirtualne przechowywanie i dostęp do ofert i 

kuponów. Oferuje dostawę tego samego dnia produktów zamówionych online na 8 głównych rynkach 

w Stanach Zjednoczonych, korzystając z usługi Deliv, dostawcy usług crowdsourcingowych. Program 

Kup online Pickup In Store, pilotowany w 2013 r., został wprowadzony do wszystkich sklepów Macy w 

całym kraju. W 2016 roku wprowadziła pilotażowo aplikację mobilną Macy’s On Call w 10 sklepach w 

całym kraju. Aplikacja wykorzystuje technologię przetwarzania języka naturalnego IBM Watson, 

uczenie maszynowe i technologię obliczeń kognitywnych w połączeniu z oprogramowaniem GPS 

opartym na lokalizacji, aby pomagać kupującym podczas poruszania się po sklepie. Macy's rozszerzył 

również wykorzystanie iBeacons we wszystkich swoich sklepach w całym kraju. 

sprzedawcy katalogowi : firmy o ugruntowanej pozycji, które prowadzą działalność w zakresie 

katalogów offline, co jest ich największym kanałem sprzedaży detalicznej, ale które niedawno 

rozwinęły możliwości online 

SPRZEDAWCY KATALOGOWI 

Sprzedawcy katalogów, tacy jak Lands’ End, L.L.Bean, CDW Corp., PC Connection i Cabela’s, to firmy o 

ugruntowanej pozycji, które prowadzą krajowe katalogi offline, ale które rozwinęły również możliwości 

online. Sprzedawcy katalogów ponoszą bardzo wysokie koszty drukowania i wysyłania milionów 

katalogów każdego roku, z których okres półtrwania wielu z nich wynosi 30 sekund po ich otrzymaniu 

przez klienta. Sprzedawcy katalogów zazwyczaj rozwinęli scentralizowane centra realizacji zamówień i 

obsługi telefonicznej, wyjątkową obsługę i doskonałą realizację zamówień we współpracy z firmami 

kurierskimi, takimi jak FedEx i UPS. Firmy katalogowe ucierpiały w ostatnich latach z powodu spadku 

tempa wzrostu sprzedaży katalogów. W rezultacie sprzedawcy katalogowi musieli zdywersyfikować 

swoje kanały albo budując sklepy (L.L.Bean), kupując je przez firmy sklepowe (Sears kupił Lands’ End), 

albo budując silną obecność w Internecie. Firmy katalogowe mają wyjątkową przewagę, ponieważ 

posiadają już bardzo wydajne systemy wprowadzania i realizacji zamówień. Jednak stoją przed 

wieloma takimi samymi wyzwaniami, jak sklepy tradycyjne — muszą wykorzystać swoje istniejące 

zasoby i kompetencje w nowym środowisku technologicznym, zbudować wiarygodną obecność w 

Internecie i zatrudnić nowych pracowników. Niemniej jednak w 2015 r. sprzedawcy katalogów Internet 

Retailer Top 1000 wygenerowali łączną sprzedaż online w wysokości ponad 31 miliardów dolarów 

(eMarketer, Inc., 2016g, 2016h). Prawdopodobnie jednym z najbardziej znanych sprzedawców 

internetowych katalogów jest LandsEnd.com. Firma Lands’ End rozpoczęła działalność w 1963 roku w 

podziemiach dzielnicy garbarni w Chicago, sprzedając sprzęt i odzież żaglową, obsługując 15 zamówień 



w dobry dzień. Od tego czasu firma rozwinęła się w bezpośrednią sprzedaż katalogów, dystrybuując 

ponad 200 milionów katalogów rocznie i sprzedając znacznie rozszerzoną linię „tradycyjnie” 

stylizowanej odzieży sportowej, miękkich bagaży i produktów do domu. Lands’ End był jednym z 

pierwszych sprzedawców odzieży, który miał witrynę internetową obsługującą e-commerce, 

wystartował w 1995 roku ze 100 produktami i esejami podróżniczymi. W 2015 r. uruchomiła znacznie 

przeprojektowaną stronę internetową, zawierającą nowy katalog online z większą liczbą marek, 

ulepszone wyszukiwanie i nawigację, usprawnioną realizację transakcji oraz nowe rodzaje płatności, 

takie jak Visa Pay. W 2016 r. planuje uruchomić nową aplikację mobilną i wprowadzić dalsze ulepszenia 

na swojej stronie internetowej w okresie świątecznym (Lands’ End, Inc., 2016; Maple, 2016). Znajduje 

się w Dodgeville w stanie Wisconsin i od tego czasu rozrosła się na jedną z najbardziej udanych witryn 

z odzieżą w sieci. Lands’ End zawsze był w czołówce technologii sprzedaży detalicznej online, z których 

większość kładzie nacisk na marketing osobisty i produkty niestandardowe. Lands’ End był pierwszą 

witryną e-commerce, która umożliwiała klientom stworzenie własnego modelu 3D w celu 

„przymierzenia” odzieży. „Uzyskaj pomoc na żywo” Lands’ End umożliwia klientom czatowanie online 

z przedstawicielami obsługi klienta; Lands’ End Custom pozwala klientom tworzyć odzież na 

zamówienie, stworzoną zgodnie z ich osobistymi wymiarami. Podczas gdy zindywidualizowana odzież 

zbudowana online była uważana za chwyt reklamowy we wczesnych latach handlu online, dziś 40% 

odzieży Lands’ End sprzedawanej online jest spersonalizowanej. W 2003 r. Lands' End został kupiony 

przez Sears (który sam został zakupiony przez Kmart w 2004 r.), a następnie został ponownie 

wydzielony jako niezależna firma w 2014 r. W 2016 r. Lands' End znalazł się na 19 miejscu w rankingu 

500 największych internetowych sprzedawców detalicznych w 2016 r. 15 miejsce w ankiecie National 

Retail Foundation's Favorite 50 (Internet Retailer, 2016; Smith, 2016). Funkcje, które cieszą się 

uznaniem, obejmują czat wideo na żywo, rekomendacje produktów odzwierciedlające preferencje 

kupującego, wyświetlanie treści w oparciu o lokalizację kupującego i źródło skierowania oraz aplikacje 

na iPhone'a i iPada, które dostarczają katalogi Lands' End użytkownikom mobilnym. Katalogi cyfrowe 

zawierają ekskluzywne treści, w tym historie napisane przez pracowników Lands’ End. Kupujący mogą 

również odwiedzić Lands’ End na Facebooku, gdzie ma ponad 1,2 miliona polubień. Lands’ End ma 

również obecność na Twitterze, gdzie ma około 65 000 obserwujących i 38 różnych tablic na Pinterest 

z 12 500 obserwującymi. 

producent bezpośredni : producenci jedno- lub wielokanałowi, którzy sprzedają konsumentom 

bezpośrednio online bez interwencji sprzedawców detalicznych. 

konflikt kanałów : występuje, gdy sprzedawcy produktów muszą konkurować ceną i walutą zapasów 

bezpośrednio z producentami. 

model podaży-push: produkty są wykonywane przed otrzymaniem zamówień na podstawie 

szacunkowego zapotrzebowania 

model typu popyt-pull: produkty nie są budowane do momentu otrzymania zamówienia 

PRODUCENT-BEZPOŚREDNI 

Firmy bezpośrednio z producentami to producenci jedno- lub wielokanałowy, którzy sprzedają 

konsumentom bezpośrednio online bez interwencji sprzedawców detalicznych. Przewidywano, że 

firmy producenckie będą odgrywać bardzo dużą rolę wśród producentów e-commerce, ale generalnie 

tak się nie stało. Podstawowymi wyjątkami są sprzęt komputerowy, taki jak Apple, Dell i Hewlett-

Packard, oraz producenci odzieży, tacy jak Ralph Lauren, Nike, Under Armour, Carter’s, Tory Burch, 

Deckers, Kate Spade, Jones Retail i Vera Bradley. Nike jest jedynym producentem marek 

konsumenckich, którego strona internetowa skierowana bezpośrednio do konsumenta znalazła się w 

rankingu NRF Favourite 50 2016, zajmując 17. miejsce w porównaniu z 33. w 2015 r. (Smith, 2016). 



Większość producentów produktów konsumenckich nie prowadzi sprzedaży bezpośrednio przez 

Internet, chociaż zaczęło się to zmieniać. Na przykład Procter & Gamble oferuje Pgshop, w którym 

znajduje się ponad 50 różnych marek Procter & Gamble. Ogólnie rzecz biorąc, firmy bezpośrednio od 

producentów odpowiadały za ponad 57 miliardów dolarów (około 17%) sprzedaży detalicznej w sieci 

Internet Retailer's Top 1000 (eMarketer, Inc., 2016g, 2016h). Firmy zorientowane na producentów 

czasami stają przed wyzwaniami związanymi z konfliktami kanałów. Konflikt kanałów ma miejsce, gdy 

detaliści produktów muszą konkurować ceną i walutą zapasów bezpośrednio z producentem, który nie 

ponosi kosztów utrzymania zapasów, sklepów fizycznych ani personelu sprzedaży. Firmy bez 

wcześniejszego doświadczenia w marketingu bezpośrednim stoją przed dodatkowymi wyzwaniami 

związanymi z opracowaniem szybko reagującego systemu zamówień i realizacji zamówień online, 

pozyskiwaniem klientów i koordynacją ich łańcuchów dostaw z zapotrzebowaniem rynku. Przejście z 

modelu podaży-wypychania (gdzie produkty są wytwarzane przed otrzymaniem zamówień na 

podstawie szacowanego popytu, a następnie składowane w magazynach oczekujących na sprzedaż) na 

model popyt-ciągniecie (gdzie produkty nie są budowane przed otrzymaniem zamówienia) okazało się 

niezwykle trudne dla tradycyjnych producentów. Jednak w przypadku wielu produktów firmy z 

bezpośrednimi producentami mają przewagę w postaci ugruntowanej krajowej marki, istniejącej dużej 

bazy klientów i niższej struktury kosztów niż nawet sprzedawcy katalogowi, ponieważ są producentami 

towarów, a tym samym nikomu nie przynoszą zysków. jeszcze. Dlatego firmy bezpośrednio z 

producentami powinny mieć wyższe marże. Jednym z najczęściej cytowanych sprzedawców 

detalicznych bezpośrednio od producenta jest Dell Inc., największy na świecie bezpośredni dostawca 

systemów komputerowych, dostarczający korporacjom, agencjom rządowym, małym i średnim 

przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym produkty i usługi komputerowe zamawiane bezpośrednio 

z centrali producenta w Austin w Teksasie. Chociaż przedstawiciele handlowi obsługują klientów 

korporacyjnych, osoby fizyczne i mniejsze firmy kupują bezpośrednio od firmy Dell przez telefon, faks 

i przez Internet, przy czym sprzedaż online dla konsumentów wyniosła około 3,7 mld USD w 2015 r. (2. 

miejsce tylko dla Apple wśród producentów marek konsumenckich) (Internet Sprzedawca, 2016). Kiedy 

Michael Dell zakładał firmę w 1984 roku w swoim pokoju w akademiku, jego pomysł polegał na 

tworzeniu komputerów na zamówienie dla klientów, aby wyeliminować pośredników i skuteczniej 

zaspokajać potrzeby technologiczne swoich klientów. Dziś firma sprzedaje znacznie więcej niż 

pojedyncze systemy komputerowe; oferuje również systemy dla przedsiębiorstw, komputery 

stacjonarne i laptopy, a także usługi instalacji, finansowania, naprawy i zarządzania. Opierając się na 

procesie produkcji na zamówienie, firma osiąga szybszy obrót zapasami (pięć dni) oraz zmniejsza 

poziom zapasów komponentów i wyrobów gotowych; ta strategia praktycznie eliminuje ryzyko 

starzenia się produktu. Model bezpośredni upraszcza operacje firmy, eliminując potrzebę obsługi sieci 

sprzedaży hurtowej i detalicznej, a także eliminując kosztowne związane z tym narzuty, a także 

zapewnia firmie Dell pełną kontrolę nad bazą danych klientów. Ponadto firma Dell może budować i 

dostarczać niestandardowe komputery niemal tak szybko, jak dostawca wysyłkowy wyciągnij 

komputer z zapasów i wyślij go do klienta. Aby rozszerzyć korzyści płynące z modelu sprzedaży 

bezpośredniej, firma Dell agresywnie przeniosła sprzedaż, serwis i wsparcie online. Każdego miesiąca 

firma zazwyczaj odwiedza około 10 milionów unikalnych użytkowników w witrynie Dell, gdzie 

utrzymuje około 80 witryn krajowych. Usługa Premier firmy Dell umożliwia firmom badanie ofert 

produktów, wypełnianie formularzy zamówień i zamówień zakupu, śledzenie zamówień w czasie 

rzeczywistym oraz przeglądanie historii zamówień w trybie online. Dla swoich małych klientów 

biznesowych utworzyła wirtualnego kierownika ds. obsługi klienta online, a także system zamawiania 

części zamiennych i wirtualny punkt pomocy z bezpośrednim dostępem do danych pomocy 

technicznej. Firma Dell nadal poszerzała swoją ofertę poza samą sprzedaż produktów sprzętowych, 

dodając usługi gwarancyjne, usługi integracji i instalacji produktów, dostęp do Internetu, 

oprogramowanie i doradztwo technologiczne, nazywając je ofertami „niestandardowymi”. Obejmują 



one prawie 30 000 produktów oprogramowania i urządzeń peryferyjnych wiodących producentów, 

które można łączyć z produktami firmy Dell. Firma Dell wdrożyła także media społecznościowe. Ma 

korporacyjny blog o nazwie Direct2Dell i jest obecny na Facebooku (z ponad 9,6 miliona polubień), 

Pintereście (z 7 tablicami) i Twitterze (z 600 000 obserwujących). Publikuje wyprzedaże wyłącznie na 

Twitterze dla tych, którzy śledzą Dell Outlet. Ma również kanał na YouTube, który nazywa Dell Vlog 

Channel, z ponad 55 000 subskrybentami. W 2011 roku wydała aplikacje mobilne na iPhone'a i 

Androida, które zawierały zakupy w aplikacji, oceny i recenzje klientów, porównywanie produktów, 

śledzenie zamówień, Doradcę Zakupów i łatwy dostęp do różnych opcji obsługi klienta. Firma Dell 

promowała wydanie aplikacji zarówno za pośrednictwem standardowej kampanii e-mailowej, jak i 

kampanii zoptymalizowanej pod kątem przeglądania na urządzeniach mobilnych, i odkrył, że 

współczynnik otwarć mobilnej poczty e-mail był dwukrotnie wyższy niż w przypadku wersji 

standardowej, a współczynnik klikalności przekraczał pięć razy wyższe. W grudniu 2014 r. zastąpiła 

witrynę mobilną taką, która wykorzystuje responsywny design, dzięki czemu witryna automatycznie 

dostosowuje się do urządzeń konsumentów, co prowadzi do 50% wzrostu współczynnika konwersji i 

70% wzrostu zadowolenia konsumentów. W 2016 r., po 18-miesięcznym przeglądzie platformy 

internetowej, który spowodował, że jej strona internetowa została załadowana zaśmieconą stroną 

główną, która zajęła 14 sekund, po raz kolejny odnowiono witrynę, skupiając się na prostej nawigacji, 

szybkiej wydajności, wyszukiwaniu w witrynie i łatwym sposobie porównaj wiele produktów ze stroną 

główną, która teraz ładuje się w nieco ponad sekundę, znajdując się na szczycie miesięcznego 

wskaźnika skuteczności sprzedawcy internetowego w sierpniu 2016 r. 

WSPÓLNE TEMATY W HANDLU ONLINE 

W poprzedniej sekcji przyjrzeliśmy się kilku bardzo różnym firmom, od przedsiębiorczych wirtualnych 

kupców po uznanych gigantów offline. Handel online jest najszybciej rozwijającym się kanałem handlu 

detalicznego, ma najszybciej rosnącą bazę konsumentów i ma rosnącą penetrację w wielu kategoriach 

towarów. Z drugiej strony zyski dla wielu przedsięwzięć startupowych były trudne do osiągnięcia, a 

pierwsze zyski zajęło Amazonowi nawet osiem lat. Powody trudności, jakich doświadcza wielu 

sprzedawców internetowych w osiąganiu zysków, są teraz jasne. Droga do sukcesu w każdej formie 

handlu detalicznego polega na posiadaniu centralnej lokalizacji w celu przyciągnięcia większej liczby 

kupujących, pobieraniu wystarczająco wysokich cen, aby pokryć koszty towarów i marketingu oraz 

rozwoju wysoce wydajnego systemu zapasów i realizacji, dzięki którym firma może oferować towary 

po niższych kosztach niż konkurencja i nadal osiągać zyski. Wielu sprzedawców internetowych nie 

zastosowało się do tych podstawowych pomysłów, obniżając ceny poniżej całkowitych kosztów 

towarów i operacji, nie opracowując wydajnych procesów biznesowych, nie przyciągając wystarczająco 

dużej liczby odbiorców do swoich witryn internetowych i wydając zbyt dużo na pozyskiwanie klientów 

i marketing. Do 2015 r. wyciągnięto wnioski z przeszłości i znacznie mniej sprzedawców internetowych 

sprzedaje poniżej kosztów, zwłaszcza jeśli są to firmy typu start-up. Nastąpiła również zmiana kultury i 

postaw konsumenckich. Podczas gdy w przeszłości konsumenci szukali w Internecie naprawdę niskich 

cen, w 2016 r. kupowali online ze względu na wygodę, oszczędność czasu i przesunięcie czasu (kupując 

towary detaliczne w nocy z kanapy). Konsumenci chętnie akceptują wyższe ceny w zamian za wygodę 

zakupów online i unikanie niedogodności zakupów w sklepach i centrach handlowych. Pozwala to 

sprzedawcom internetowym na większą swobodę cenową. Drugim powszechnym tematem w handlu 

elektronicznym w handlu detalicznym jest to, że w większości nie doszło do dezpośrednictwa, a 

pośrednicy w handlu detalicznym nie zniknęli. Rzeczywiście, wirtualni handlowcy, wraz z potężnymi 

handlowcami offline, którzy przenieśli się online, utrzymali silną kontrolę nad klientem detalicznym, z 

pewnymi godnymi uwagi wyjątkami w elektronice i oprogramowaniu. Producenci – z wyjątkiem 

towarów elektronicznych – wykorzystują Internet przede wszystkim jako źródło informacji, kierując 

konsumentów do tradycyjnych kanałów sprzedaży detalicznej w celu dokonywania transakcji. 



Pomijając Amazon, najbardziej znaczący wzrost online odnotowali globalni pośrednicy handlowi 

offline, tacy jak Walmart, Sears, Costco, JCPenney, Macy’s, Target i Nordstrom. Wielu z pierwszych 

podmiotów działających w branży online (pośrednicy internetowi) nie osiągnęło rentowności i masowo 

zamknęło swoje drzwi, gdy ich fundusze venture capital wyczerpały się. Tradycyjni sprzedawcy 

detaliczni byli szybkimi naśladowcami (chociaż wielu z nich nie można określić jako szczególnie 

„szybkich”) i najprawdopodobniej odniosą sukces w Internecie, rozszerzając swoje tradycyjne marki, 

kompetencje i aktywa. W tym sensie innowacje technologiczne w handlu elektronicznym podążają za 

historycznym wzorcem innych zmian komercyjnych opartych na technologii, od samochodów po radio 

i telewizję, gdzie eksplozja nowych firm przyciąga znaczące inwestycje, ale szybko zawodzą i są 

konsolidowane w większe istniejące firmy . Trzecim tematem jest to, że aby odnieść sukces w 

Internecie, handlowcy o ustalonej pozycji muszą stworzyć zintegrowane środowisko zakupowe, które 

łączy ich katalog, sklep i doświadczenia online w jedno. Klienci chcą robić zakupy w dowolnym miejscu, 

na dowolnym urządzeniu iw dowolnym czasie. Uznani sprzedawcy detaliczni mają znaczące 

kompetencje związane z realizacją zamówień, zarządzaniem zapasami, zarządzaniem łańcuchem 

dostaw i innymi kompetencjami, które dotyczą bezpośrednio kanału online. Aby odnieść sukces w 

Internecie, sprzedawcy o ustalonej pozycji muszą poszerzać swoje marki, zachęcać konsumentów do 

korzystania z kanału online (który, biorąc pod uwagę te same ceny towarów, jest bardziej wydajny w 

obsłudze niż sklep stacjonarny), unikać konfliktów między kanałami i tworzyć kampanie reklamowe 

przy użyciu online wyszukiwarki, takie jak Google, Yahoo i Bing oraz witryny porównujące zakupy. 

Czwartym tematem jest rozwój specjalistycznych sklepów internetowych sprzedających wysokiej klasy, 

modne i luksusowe towary, takie jak diamenty (Blue Nile), biżuterię (Tiffany) i modę (Emporio Armani 

i Gilt Groupe) lub sprzedających elektronikę po obniżonej cenie (Best Buy) , strój (Gap) lub produkty 

biurowe (Office Depot). Firmy te demonstrują witalność i otwartość Internetu na innowacje i 

poszerzanie asortymentu produktów dostępnych w sieci. Wielu wirtualnych handlowców opracowało 

duże bazy klientów online, a także narzędzia online wymagane do sprzedaży wśród ich bazy klientów. 

Te marki internetowe można jeszcze bardziej wzmocnić dzięki sojuszom i partnerstwom, które dodają 

wymagane kompetencje w zakresie zarządzania zapasami i usług realizacji. 

Sprzedawcy wirtualni muszą budować siłę operacyjną i wydajność, zanim będą mogli przynosić zyski. 

Kolejnym tematem w 2016 r. jest ciągły, niezwykły wzrost handlu społecznościowego, lokalnego 

marketingu i handlu oraz handlu mobilnego. W ciągu ośmiu lat od pojawienia się pierwszego iPhone'a 

platforma mobilna stała się narzędziem marketingu detalicznego i zakupów, które znacznie rozszerzy 

e-commerce, potencjalnie zwiększając e-commerce do 20% całego handlu w ciągu najbliższych pięciu 

lat. Lokalni sprzedawcy będą głównym dobroczyńcą rozwijającej się platformy handlu mobilnego. W 

równie krótkim czasie Amerykanie zaczęli spędzać coraz więcej czasu w Internecie na portalach 

społecznościowych, gdzie dzielą się poglądami i doświadczeniami dotyczącymi firm, produktów i usług. 

Za kilka lat serwisy społecznościowe mogą zamienić się w duże miejsca zakupów. Na przykład w 

październiku 2016 r., opierając się na rosnącej popularności grup na Facebooku utworzonych w celu 

kupowania i sprzedawania towarów, Facebook wprowadził Facebook Marketplace, do którego można 

uzyskać dostęp za pomocą ikony Sklepu na dole aplikacji Facebook. Rynek na Facebooku to połączenie 

społecznego, mobilnego i lokalnego e-commerce C2C, którego celem jest ułatwienie znajdowania, 

kupowania i sprzedawania przedmiotów oferowanych przez osoby z Twojej lokalnej społeczności 

(Facebook, 2016). Ostatnim tematem w 2016 r. jest coraz częstsze wykorzystywanie przez detalistów, 

dużych i małych, dużych zbiorów danych w ich działaniach marketingowych. Sprawa Insight on 

Technology, Big Data and Predictive Marketing, analizuje ten rozwój. 

pośrednictwo w transakcjach: pośrednictwo w celu ułatwienia transakcji 

SEKTOR USŁUG: OFFLINE I ONLINE 



Sektor usług jest zazwyczaj największą i najszybciej rozwijającą się częścią gospodarek w rozwiniętych 

krajach uprzemysłowionych, takich jak Stany Zjednoczone, oraz w wielu krajach europejskich i 

niektórych krajach azjatyckich. . W Stanach Zjednoczonych sektor usług (szeroko definiowany) 

zatrudnia około czterech na pięciu pracowników i odpowiada za około 80% produktu krajowego brutto 

(PKB) Stanów Zjednoczonych (Departament Pracy Stanów Zjednoczonych, Biuro Statystyki Pracy, 2015; 

Bardhan , 2014). Handel elektroniczny w sektorze usług oferuje niezwykłe możliwości dostarczania 

informacji, wiedzy i wydajności transakcji. Główne grupy branży usługowej to finanse, ubezpieczenia, 

nieruchomości, podróże, usługi profesjonalne, takie jak usługi prawne i księgowe, usługi biznesowe, 

usługi zdrowotne i usługi edukacyjne. Usługi biznesowe obejmują działania takie jak doradztwo, 

reklama i marketing oraz przetwarzanie informacji. W ramach tych grup branży usługowej firmy można 

dalej podzielić na te, które obejmują pośrednictwo w transakcjach (działanie jako pośrednik w celu 

ułatwienia transakcji) oraz te, które obejmują świadczenie usługi „praktycznej”. Na przykład jeden 

rodzaj usług finansowych obejmuje maklerów giełdowych, którzy działają jako pośrednik w transakcji 

między kupującymi a sprzedającymi. Internetowe firmy hipoteczne, takie jak LendingTree, kierują 

klientów do firm hipotecznych, które faktycznie wystawiają kredyt hipoteczny. Agencje pracy 

kontaktują sprzedawcę pracy z nabywcą pracy. Usługa zaangażowana we wszystkie te przykłady to 

pośrednictwo w transakcji. W przeciwieństwie do tego, niektóre branże wykonują konkretne 

praktyczne czynności dla konsumentów. Aby świadczyć swoje usługi, specjaliści ci muszą bezpośrednio 

i osobiście wchodzić w interakcje z „klientem”. W przypadku tych branż usługowych możliwości dla 

handlu elektronicznego są nieco inne. Obecnie lekarze i dentyści nie mogą leczyć pacjentów przez 

Internet. Jednak Internet może wspomóc ich usługi, dostarczając konsumentom informacji, wiedzy i 

komunikacji. Z pewnymi wyjątkami (na przykład dostawcy usług fizycznych, takich jak sprzątanie, 

ogrodnictwo itd.), być może najważniejszą cechą branż usługowych (i zawodów) jest ich intensywność 

wiedzy i informacji. Aby zapewnić wartość, branże usługowe przetwarzają wiele informacji i zatrudniają 

wysoko wykwalifikowaną, wykształconą siłę roboczą. Na przykład, aby świadczyć usługi prawne, 

potrzebujesz prawników z wykształceniem prawniczym. Kancelarie prawnicze są zobowiązane do 

przetwarzania ogromnych ilości informacji tekstowych. Podobnie z usługami medycznymi. Usługi 

finansowe nie wymagają tak dużej wiedzy, ale wymagają znacznie większych inwestycji w 

przetwarzanie informacji tylko po to, aby śledzić transakcje i inwestycje. W rzeczywistości sektor usług 

finansowych jest największym inwestorem w technologie informatyczne, z ponad 80% 

zainwestowanego kapitału przeznaczanego na sprzęt i usługi informatyczne. Usługi różnią się pod 

względem wymaganej personalizacji i dostosowywania, chociaż prawie wszystkie usługi wiążą się z 

pewną personalizacją lub dostosowaniem. Niektóre usługi, jak np. usługi prawne, medyczne, księgowe, 

wymagają szerokiej personalizacji – dostosowania usługi do konkretnych potrzeb pojedynczej osoby 

lub obiektu. . Inne, takie jak usługi finansowe, czerpią korzyści z dostosowywania, umożliwiając 

poszczególnym osobom wybór z ograniczonego menu. Zdolność Internetu i technologii handlu 

elektronicznego do personalizacji i dostosowywania usługi lub jej składników jest głównym czynnikiem 

stojącym za niezwykle szybkim rozwojem usług handlu elektronicznego. Przyszły rozwój e-usług będzie 

zależeć częściowo od zdolności firm handlu elektronicznego do przekształcenia swoich 

niestandardowych usług — wybieranych z listy — w prawdziwie spersonalizowane usługi, takie jak 

udzielanie unikalnych porad i konsultacji opartych na cyfrowym, ale intymnym zrozumieniu klienta 

(przynajmniej tak intymnego jak usługodawcy profesjonalni). 

USŁUGI FINANSOWE ONLINE 

Sektor usług finansowych online jest wspaniałym przykładem historii sukcesu e-commerce, ale z 

wieloma zwrotami akcji. Podczas gdy innowacyjne firmy internetowe, takie jak E*Trade, odegrały 

kluczową rolę w przekształceniu branży pośrednictwa, wpływ handlu elektronicznego na duże, potężne 

firmy bankowe, ubezpieczeniowe i nieruchomościowe został opóźniony przez opór konsumentów i 



brak innowacji w branży. . Na przykład banki działające wyłącznie w Internecie nie wyparły 

tradycyjnych banków. Jednak handel elektroniczny przekształcił branżę bankową i finansową, 

ponieważ główne instytucje wdrożyły własne aplikacje internetowe do obsługi coraz bardziej 

połączonej internetowej bazy klientów. . Ubezpieczenia stały się bardziej ustandaryzowane i łatwiejsze 

do zakupu online. Chociaż bezpieczeństwo nadal stanowi problem, konsumenci znacznie chętniej niż 

w przeszłości ufają witrynom internetowym ze swoimi informacjami finansowymi. Firmy takie jak Mint 

(obecnie należąca do Intuit), SmartyPig, Credit Karma, Moven i Simple (obecnie należąca do 

hiszpańskiego giganta bankowego BBVA) nadal wykazują wzrost. Wielokanałowe, ugruntowane firmy 

świadczące usługi finansowe – powolne naśladowcy – również wykazują wzrosty w transakcjach online. 

FINANSOWE ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W INTERNECIE 

Ankiety pokazują, że konsumenci są przyciągani do stron i aplikacji finansowych ze względu na chęć 

zaoszczędzenia czasu i dostępu do informacji zamiast oszczędzania pieniędzy, chociaż oszczędzanie 

pieniędzy jest ważnym celem wśród najbardziej wyrafinowanych internetowych gospodarstw 

domowych. Większość konsumentów online korzysta z witryn i aplikacji z usługami finansowymi do 

przyziemnego zarządzania finansami, takich jak sprawdzanie sald istniejących kont i płacenie 

rachunków, z których większość została założona w trybie offline. Po przyzwyczajeniu się do 

wykonywania przyziemnych czynności związanych z zarządzaniem finansami, konsumenci przechodzą 

do bardziej wyrafinowanych możliwości, takich jak korzystanie z osobistych narzędzi zarządzania 

finansami, dokonywanie spłat pożyczek i rozpatrywanie ofert instytucji internetowych. W ciągu 

ostatnich kilku lat poczyniono coraz większe inwestycje w start-upowe firmy „fintech”, które dążą do 

uwolnienia tradycyjnych instytucjonalnych usług finansowych i zamiast tego dostarczają specjalnie 

ukierunkowane rozwiązania zorientowane na konsumenta, często za pośrednictwem urządzeń 

mobilnych i aplikacji. 

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I BROKERING 

NetBank i Wingspan Bank były pionierami bankowości internetowej w Stanach Zjednoczonych 

odpowiednio w 1996 i 1997 roku. Chociaż pod koniec roku lub dwóch, uznane, markowe banki krajowe 

przejęły znaczną przewagę pod względem udziału w rynku, ponieważ odsetek ich klientów 

korzystających z bankowości internetowej gwałtownie wzrósł. Wszystkie najlepsze banki to duże, 

krajowe banki, które oferują również bankowość internetową: Bank of America, JPMorgan Chase, 

Citigroup i Wells Fargo. Główne banki bezpośrednie (te, które działają bez sieci oddziałów lub 

markowych bankomatów) to Ally Bank, EverBank, Discover Bank, Capital One 360, Bank of Internet 

USA, State Farm Bank i USAA. Te banki bezpośrednie odnotowały szybszy wzrost depozytów klientów 

niż zwykłe banki, co wskazuje na ich rosnącą popularność, szczególnie wśród młodszych klientów. Kilka 

startupów przeniosło się również do przestrzeni bankowości internetowej i usług finansowych. Na 

przykład Moven oferuje usługi rachunku debetowego połączone z internetowymi i mobilnymi 

narzędziami do zarządzania finansami. Simple, należąca do hiszpańskiego banku BBVA, oferuje 

rachunki czekowe połączone z kartami debetowymi oraz narzędzia do zarządzania finansami. 

Przewiduje się, że w 2016 roku ponad 145 milionów dorosłych Amerykanów (ponad 55% dorosłej 

populacji Stanów Zjednoczonych) będzie korzystać z bankowości internetowej, a przewiduje się, że 

liczba ta wzrośnie do 162 milionów (ponad 60%) do 2019 roku. Ponad 113 milionów korzysta z 

urządzeń mobilnych, 105 mln za pomocą telefonu komórkowego i 60 mln za pomocą komputera typu 

tablet. Podczas gdy bankowość internetowa stała się głównym kanałem bankowym dla wszystkich grup 

wiekowych, milenialsi (w grupie wiekowej od 18 do 34 lat) znacznie szybciej przechodzą na bankowość 

mobilną niż osoby starsze. Najważniejsze czynności bankowości mobilnej obejmują sprawdzanie sald i 

wyciągów bankowych, przelewanie pieniędzy z jednego konta na drugie, płacenie rachunków, 

dokonywanie płatności rachunków i deponowanie czeków za pomocą aplikacji na smartfony, które 



robią zdjęcie czeku. Kwestie bezpieczeństwa nadal niektórych odstraszają. Badanie przeprowadzone 

przez Javelin Strategy & Research wykazało, że około 45% ankietowanych podało obawy dotyczące 

bezpieczeństwa jako powód, dla którego nie korzystali z usług bankowości mobilnej. Z perspektywy 

banku bankowość internetowa i mobilna może zapewnić znaczne oszczędności. Według Javelin 

Strategy & Research przeciętna osobista transakcja w oddziale banku kosztuje 4,25 USD, podczas gdy 

transakcja online kosztuje 19 centów, a transakcja mobilna tylko 10 centów. 

Historia pośrednictwa internetowego jest podobna do historii bankowości internetowej. Pierwsi 

innowatorzy, tacy jak E*Trade, zostali przesunięci z pozycji lidera pod względem liczby kont online 

przez pioniera brokera dyskontowego Charlesa Schwaba i giganta branży finansowej Fidelity (który ma 

więcej klientów funduszy inwestycyjnych i więcej zarządzanych funduszy niż jakakolwiek inna firma 

amerykańska) . Według jednej ankiety około 25% użytkowników Internetu w USA wchodzi w interakcję 

cyfrową z internetową firmą maklerską . Wykorzystanie w tym celu urządzeń mobilnych i aplikacji 

rośnie, szczególnie wśród milenialsów. Według niedawnego badania E*Trade, prawie 80% milenialsów 

zgłosiło korzystanie ze smartfona/aplikacji inwestycyjnej, a 50% robi to częściej niż raz w tygodniu. 

Najczęstsze czynności wykonywane na urządzeniach mobilnych to monitorowanie portfela i rynku, 

uzyskiwanie notowań giełdowych, składanie i sprawdzanie zleceń oraz wykonywanie ogólnych badań 

finansowych. Najlepszą stroną handlową wśród amerykańskich internautów w 2016 roku jest Fidelity 

Investments, z około 6,9 miliona unikalnych użytkowników miesięcznie. Największe internetowe firmy 

maklerskie inwestują znaczne środki w marketing w wyszukiwarkach i należą do największych 

wydawców na rynku płatnych wyszukiwarek. . Coraz częściej korzystają również z mediów 

społecznościowych, aby kontaktować się z klientami, chociaż muszą przy tym uważać, aby przestrzegać 

wszystkich przepisów i zasad. Na przykład niektóre firmy maklerskie używają Twittera do dostarczania 

komentarzy, informacji o firmie, marketingu i obsługi klienta. Nowa fala doradców finansowych online, 

czasami określanych mianem robo-doradców, oferuje niedrogie zautomatyzowane narzędzia i porady 

dotyczące zarządzania inwestycjami. Przykładami firm, które przyciągnęły zainteresowanie kapitału 

wysokiego ryzyka, są Betterment (wycenione na ponad 700 mln USD i zarządzające aktywami o 

wartości prawie 4 mld USD dla około 150 000 klientów w 2016 r.), Wealthfront i Personal Capital Corp. 

Podobne usługi oferują również duże internetowe firmy maklerskie takich jak Vanguard i Schwab. 

Wielokanałowe a firmy świadczące wyłącznie usługi finansowe online Konsumenci online wolą 

odwiedzać strony z usługami finansowymi, które mają fizyczne placówki lub oddziały. Ogólnie rzecz 

biorąc, wielokanałowe firmy świadczące usługi finansowe, które mają zarówno fizyczne oddziały lub 

biura, jak i solidną ofertę online, rozwijają się szybciej niż firmy działające wyłącznie w Internecie, które 

nie są obecne fizycznie, a także przejmują pozycję lidera na rynku. Tradycyjne firmy bankowe mają 

dosłownie tysiące oddziałów, w których klienci mogą otwierać rachunki, wpłacać pieniądze, zaciągać 

kredyty, wyszukiwać kredyty hipoteczne i wynajmować skrytki depozytowe. Najlepsze internetowe 

firmy maklerskie nie mają takiego samego fizycznego zasięgu jak banki, ale każda z nich ma silną 

obecność fizyczną lub telefoniczną, aby wzmocnić swoją obecność w Internecie. Fidelity ma 

bezpośrednie oddziały centrum obsługi, ale w kontaktach z inwestorami korzysta przede wszystkim z 

telefonu. Charles Schwab posiada centra inwestycyjne w całym kraju jako integralną część swojej 

strategii online. Banki i biura maklerskie działające wyłącznie w trybie online nie mogą świadczyć 

klientom niektórych usług, które nadal wymagają interakcji twarzą w twarz. 

 

portale finansowe : strony, które dostarczają konsumentom usługi porównywania cen, niezależne 

doradztwo finansowe oraz 

agregacja kont : proces łączenia wszystkich danych finansowych (a nawet niefinansowych) klienta w 

jednej spersonalizowanej witrynie internetowej. 



Portale finansowe i agregatory kont 

Portale finansowe to witryny, które zapewniają konsumentom usługi porównywania cen, niezależne 

porady finansowe i planowanie finansowe. Niezależne portale same w sobie nie oferują usług 

finansowych, ale działają jako mechanizmy sterujące dla dostawców internetowych. Generują 

przychody z reklam, opłat za polecenia i opłat abonamentowych. Na przykład portal finansowy Yahoo, 

Yahoo Finance, oferuje konsumentom możliwość śledzenia ich portfela akcji, przeglądów rynku, 

notowań giełdowych w czasie rzeczywistym, wiadomości, porad finansowych i strumieniowych 

wywiadów wideo z liderami finansowymi. Inne niezależne portale finansowe obejmują Quicken Intuit, 

MSN Money i CNNMoney. Powstało wiele portali finansowych, które pomagają konsumentom w 

zarządzaniu finansami i planowaniu, takich jak Mint (należący do Intuit), SmartyPig i Credit Karma. 

Agregacja kont to proces łączenia wszystkich danych finansowych (a nawet niefinansowych) klienta w 

jednej spersonalizowanej witrynie internetowej, w tym usług maklerskich, bankowości, ubezpieczeń, 

pożyczek, mil dla osób często podróżujących, spersonalizowanych wiadomości i wielu innych. Na 

przykład, konsument może zobaczyć swoje konto maklerskie TD Ameritrade, konto Fidelity 401(k), 

konto dożywotnie ubezpieczenia podróżnego i mile dla osób często podróżujących liniami American 

Airlines, które są wyświetlane w jednej witrynie. Chodzi o to, aby zapewnić konsumentom całościowy 

obraz całego portfela aktywów, bez względu na to, jaka instytucja finansowa faktycznie posiada te 

aktywa. 

Wiodącym dostawcą technologii agregacji kont jest Envestnet Yodlee. Wykorzystuje techniki zrzucania 

ekranu i inne techniki, aby pobierać informacje z 14 000 różnych źródeł danych. Wykorzystywana jest 

również technologia inteligentnego mapowania, aby w przypadku zmiany podstawowych witryn 

internetowych oprogramowanie do scrapingu mogło się dostosować i nadal znajdować odpowiednie 

informacje. Obecnie Envestnet Yodlee jest używany przez ponad 1000 wiodących instytucji 

finansowych i firm, w tym 11 z 20 największych amerykańskich banków, a sieć ta dociera do ponad 100 

milionów użytkowników końcowych. 

USŁUGI KREDYTOWE I KREDYTOWE ONLINE 

We wczesnych dniach handlu elektronicznego setki firm uruchomiły internetowe witryny hipoteczne, 

aby zdobyć amerykański rynek hipotecznych kredytów hipotecznych. Początkujący gracze mieli 

nadzieję na radykalne uproszczenie i przekształcenie tradycyjnego procesu łańcucha wartości 

kredytów hipotecznych, radykalne przyspieszenie procesu zamykania kredytów i dzielenie się 

gospodarkami z konsumentami poprzez oferowanie niższych stóp procentowych. Do 2003 r. ponad 

połowa tych wczesnych firm działających wyłącznie w Internecie upadła. Wczesne instytucje oferujące 

kredyty hipoteczne online pureplay miały trudności ze stworzeniem marki w przystępnej cenie i nie 

uprościły procesu generowania kredytów hipotecznych. Skończyło się na wysokimi kosztami 

początkowymi i administracyjnymi, wysokimi kosztami pozyskania klientów, rosnącymi stopami 

procentowymi i słabą realizacją swoich strategii. Pomimo tego trudnego początku rynek kredytów 

hipotecznych online powoli się rozwija; jest zdominowany przez uznane banki internetowe i inne 

internetowe firmy świadczące usługi finansowe, tradycyjni sprzedawcy kredytów hipotecznych i kilka 

odnoszących sukcesy internetowych firm hipotecznych. Wielu kupujących kredyty hipoteczne szuka 

kredytów hipotecznych online, ale niewielu faktycznie składa wniosek online ze względu na złożoność 

kredytów hipotecznych. Obecnie większość kredytów hipotecznych jest wystawianych przez 

pośredników hipotecznych, a banki nadal odgrywają ważną rolę w udzielaniu kredytów hipotecznych, 

ale generalnie nie obsługują kredytów hipotecznych, które inicjują. Chociaż internetowe kredyty 

hipoteczne stanowią obecnie niewielki procent wszystkich kredytów hipotecznych, oczekuje się, że ich 

liczba będzie powoli, ale pewnie rosła w ciągu najbliższych kilku lat. W listopadzie 2015 r. Intuit's 

Quicken Loans wprowadził Rocket Mortgage, który pozwala kredytobiorcom na pełne zatwierdzenie 



kredytu hipotecznego w mniej niż dziesięć minut. Wnioskodawca musi jedynie podać kilka szczegółów, 

takich jak data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego i adres domowy, a następnie Rocket 

Mortgage wykorzystuje te dane do automatycznego pozyskiwania różnego rodzaju informacji bez 

konieczności ręcznego dostarczania przez kredytobiorcę jakiejkolwiek dalszej dokumentacji. System 

wyświetla następnie różne opcje pożyczki, a po wybraniu przez pożyczkobiorcę wszystkie niezbędne 

dokumenty (z wyjątkiem dokumentów ostatecznego zamknięcia) można podpisać online za pomocą 

bezpiecznego portalu (Prevost, 2015). Korzyści dla konsumentów z kredytów hipotecznych online 

obejmują skrócenie czasu składania wniosków, analizę rynkowych stóp procentowych i uproszczenie 

procesu, które ma miejsce, gdy uczestnicy procesu hipotecznego (firmy zajmujące się tytułem, 

ubezpieczeniem i pożyczkami) mają wspólną bazę informacji. Kredytodawcy hipoteczni czerpią 

korzyści z redukcji kosztów związanych z przetwarzaniem wniosków online, a stawki są nieznacznie 

niższe niż w przypadku tradycyjnych instytucji. Niemniej jednak branża kredytów hipotecznych online 

nie zmieniła procesu uzyskiwania kredytu hipotecznego. Znaczącym hamulcem ekspansji rynkowej jest 

złożoność procesu hipotecznego, który wymaga fizycznych podpisów i dokumentów, wielu instytucji 

oraz złożonych szczegółów finansowania – takich jak koszty zamknięcia i punkty – które kupujący mają 

trudno porównać z różnymi dostawcami. Niemniej jednak, podobnie jak w innych obszarach, zdolność 

kupujących do znalezienia niskich oprocentowań kredytów hipotecznych w Internecie pomogła 

obniżyć opłaty i stopy procentowe naliczane przez tradycyjnych kredytodawców hipotecznych. Usługi 

pożyczkowe online mają również stać się popularnym. Do największych pożyczkodawców online należą 

Lending Club, który wszedł na giełdę w grudniu 2014 r., ale w 2016 r. odnotował spadek zysków, 

Prosper (rynek pożyczek peer-to-peer) i Social Finance Inc. (SoFi), który koncentruje się głównie na 

pożyczkach studenckich 

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ONLINE 

W 1995 r. cena polisy na życie w wysokości 500 000 dolarów na 20 lat dla zdrowego 40-letniego 

mężczyzny wynosiła 995 dolarów rocznie. W 2016 r. tę samą polisę można było objąć za około 345 USD 

— spadek o około 65% — podczas gdy inne ceny w tym samym okresie wzrosły o 15%. W badaniu 

dotyczącym terminowej działalności ubezpieczeniowej na życie Brown i Goolsbee odkryli, że 

korzystanie z Internetu doprowadziło do 8%–15% spadku cen terminowych ubezpieczeń na życie w 

całej branży (zarówno offline, jak i online) oraz zwiększyło nadwyżkę konsumentów o około 115 

milionów dolarów na osobę. roku (a tym samym zmniejszone zyski przemysłu o tę samą kwotę). 

Rozproszenie cen terminowych polis na życie początkowo wzrosło, ale potem spadło, ponieważ coraz 

więcej osób zaczęło korzystać z Internetu w celu uzyskania ofert ubezpieczeniowych. W 

przeciwieństwie do książek i płyt CD, gdzie rozrzut cen online jest większy niż offline, a w wielu 

przypadkach ceny online są wyższe niż offline, terminowe ubezpieczenie na życie wyróżnia się jako 

jedna grupa produktów wspierająca utarte przekonanie, że internet obniży koszty wyszukiwania, 

zwiększy porównywanie cen, i niższe ceny dla konsumentów. Terminowe ubezpieczenie na życie jest 

jednak produktem towarowym, a w innych liniach produktów ubezpieczeniowych, Internet oferuje 

firmom ubezpieczeniowym nowe możliwości różnicowania produktów i usług oraz dyskryminacji 

cenowej. Branża ubezpieczeniowa stanowi główną część sektora usług finansowych. To ma cztery 

główne segmenty: samochód, życie, zdrowie oraz mienie i wypadki. Produkty ubezpieczeniowe mogą 

być bardzo złożone. Na przykład istnieje wiele różnych rodzajów ubezpieczeń majątkowych i 

wypadkowych niezwiązanych z motoryzacją: od odpowiedzialności cywilnej, przeciwpożarowych, 

właścicieli domów, handlowych, odszkodowań pracowniczych, morskich, wypadkowych i innych, 

takich jak ubezpieczenie urlopowe. Spisanie polisy ubezpieczeniowej w którejkolwiek z tych dziedzin 

jest bardzo informacyjne, często wymaga osobistej kontroli nieruchomości i wymaga znacznego 

doświadczenia aktuarialnego i danych. Branża ubezpieczeń na życie również rozwinęła zasady  

ubezpieczenia na życie , które nie dają się łatwo porównać i które mogą być wyjaśnione i sprzedane 



tylko przez doświadczonego agenta sprzedaży. W przeszłości branża ubezpieczeniowa polegała na 

tysiącach lokalnych biur ubezpieczeniowych i agentów, aby sprzedawać złożone produkty wyjątkowo 

dopasowane do sytuacji osoby ubezpieczonej i mienia. . Komplikacją rynku ubezpieczeń jest fakt, że 

branża ubezpieczeniowa nie jest regulowana przez władze federalne, ale jest regulowana przez 50 

różnych stanowych komisji ubezpieczeniowych, na które duży wpływ mają lokalni agenci 

ubezpieczeniowi. Zanim strona internetowa będzie mogła oferować wycenę ubezpieczeń, musi 

uzyskać licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich stanach, w których 

świadczy usługi wyceny lub sprzedaje ubezpieczenia. Podobnie jak branża kredytów hipotecznych 

online, branża ubezpieczeń online odniosła duży sukces w przyciąganiu odwiedzających, którzy chcą 

uzyskać ceny i warunki polis ubezpieczeniowych. Podczas gdy wiele krajowych towarzystw 

ubezpieczeniowych początkowo nie oferowało konkurencyjnych produktów bezpośrednio online, 

ponieważ mogłoby to zaszkodzić działalności ich tradycyjnych lokalnych agentów, strony internetowe 

prawie wszystkich dużych firm zapewniają obecnie możliwość uzyskania wyceny online. Nawet jeśli 

konsumenci w rzeczywistości nie kupują polis ubezpieczeniowych przez Internet, Internet okazał się 

mieć potężny wpływ na decyzje ubezpieczeniowe konsumentów, radykalnie obniżając koszty 

wyszukiwania i zmieniając proces ustalania cen. Według ankiety z 2015 r. ponad 70% amerykańskich 

konsumentów szukało informacji o ubezpieczeniach na życie w Internecie, a 30% wskazało, że Internet 

był ich najcenniejszym źródłem informacji. Jednak konsumenci nadal polegają również na poradach 

doradców finansowych, przy czym ponad połowa szuka informacji z obu źródeł (LIMRA, 2015). Inne 

badanie wykazało, że prawie 2 na 3 konsumentów posiadających urządzenie mobilne stwierdziło, że 

już posiada lub planuje korzystać z tych urządzeń w celu uzyskania dostępu do usług w ramach polis 

ubezpieczeniowych na życie (LIMRA, 2014a). Inne formy ubezpieczenia są częściej kupowane przez 

Internet. Na przykład, zgodnie z badaniem comScore z 2015 r., kanał online nadal jest preferowaną 

przez konsumentów metodą kupowania polis samochodowych, przy czym ponad 70% kupujących 

otrzymuje wycenę online (comScore, 2015). Firmy ubezpieczeniowe również coraz częściej korzystają 

z mediów społecznościowych. Na przykład badanie LIMRA wykazało, że ponad 90% zakładów 

ubezpieczeń na życie posiadało programy społecznościowe, w porównaniu z 60% w 2010 roku. 

Facebook i LinkedIn są najpopularniejszymi platformami, z których korzysta ponad 90% (LIMRA, 

2014b). Wszyscy główni ubezpieczyciele, tacy jak GEICO, Allstate, State Farm, Progressive i Travelers, 

mają znaczącą obecność w Internecie. Niektóre z wiodących firm ubezpieczeniowych online to InsWeb, 

Insure.com, Insurance. com, QuickQuote i NetQuote. 

USŁUGI DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ONLINE 

We wczesnych dniach handlu elektronicznego nieruchomości wydawały się dojrzałe do rewolucji 

internetowej, która zracjonalizowałaby ten historycznie lokalny, złożony i oparty na agentach przemysł, 

który zmonopolizował przepływ informacji konsumenckich. Potencjalnie Internet i e-handel mogły 

rozdzielić tę ogromną przestrzeń rynkową, umożliwiając kupującym i sprzedającym, najemcom i 

właścicielom bezpośrednie zawieranie transakcji, obniżając koszty wyszukiwania niemal do zera i 

drastycznie obniżając ceny. Tak się jednak nie stało. To, co się stało, jest niezwykle korzystne dla 

kupujących i sprzedających, a także dla pośredników w obrocie nieruchomościami. W pewnym 

momencie na całym świecie w Internecie było około 100 000 witryn z nieruchomościami. Wiele z tych 

witryn zniknęło. Jednak pozostałe witryny internetowe zaczęły robić postępy w kierunku 

przekształcenia branży. Ponadto większość lokalnych pośredników w obrocie nieruchomościami w 

Stanach Zjednoczonych ma własne strony internetowe agencji, które zajmują się klientami, a także 

uczestniczą w tysiącach innych agencji w wielu usługach zamieszczania ofert, które zamieszczają domy 

online. Niektóre z głównych internetowych serwisów nieruchomościowych to Realtor.com i jego 

spółka macierzysta Move.com (obecnie należąca do globalnego giganta medialnego News Corp.), 

Zillow i Trulia (obecnie należąca do tej samej firmy), HomeGain, ZipRealty, Craigslist i Czerwonopłetwy. 



Zillow i Trulia łącznie odpowiadają za ponad 35% wszystkich wizyt na stronach z nieruchomościami na 

komputerach i urządzeniach mobilnych w 2016 r., podczas gdy Realtor.com przyciąga około 12% ruchu 

. Nieruchomości różnią się od innych rodzajów internetowych usług finansowych, ponieważ 

niemożliwe jest dokonanie transakcji dotyczącej nieruchomości przez Internet. Najwyraźniej główny 

wpływ witryn internetowych z nieruchomościami ma wpływ na decyzje podejmowane w trybie offline. 

Internet stał się atrakcyjną metodą komunikowania się z konsumentami i dostarczania im informacji 

przez specjalistów od nieruchomości, deweloperów domów, zarządców i właścicieli nieruchomości 

oraz dostawców usług pomocniczych. Według National Association of Realtors, pierwszym krokiem w 

procesie zakupu domu dla prawie wszystkich nabywców domów w każdym wieku było zajrzenie do 

Internetu. Strony internetowe były najczęstszym źródłem informacji, z którego korzystało prawie 90%, 

a z witryn i aplikacji mobilnych oraz wyszukiwarki mobilnej korzystało również ponad 50%. 

Jednocześnie 87% korzystało również z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami. Podstawową 

usługą oferowaną przez strony z nieruchomościami jest wykaz dostępnych domów. W 2016 r. 

Realtor.com, oficjalna strona National Association of Realtors, wymieniała ponad 3 miliony domów i 

miała około 40 milionów unikalnych użytkowników korzystających z komputerów stacjonarnych i 

urządzeń mobilnych w kwietniu 2016 r. Ogłoszenia zazwyczaj zawierają szczegółowe opisy 

nieruchomości, wiele zdjęć i wirtualne wycieczki 360 stopni. Konsumenci mogą łączyć się z 

pożyczkodawcami hipotecznymi, agencjami sporządzającymi sprawozdania kredytowe, inspektorami 

domowymi i rzeczoznawcami. Dostępne są również kalkulatory pożyczek online, raporty z wyceny, 

historie cen sprzedaży według dzielnic, dane z okręgów szkolnych, raporty o przestępstwach oraz 

informacje społeczne i historyczne o dzielnicach. Niektórzy pośrednicy w obrocie nieruchomościami 

online pobierają teraz znacznie mniej niż tradycyjni pośrednicy offline, którzy zazwyczaj pobierają 6% 

ceny sprzedaży. Mogą to zrobić, ponieważ kupujący (a w niektórych przypadkach sprzedający) 

wykonują większość pracy tradycyjnych agentów nieruchomości, takich jak poszukiwanie, wybieranie 

dzielnic i identyfikowanie interesujących domów przed skontaktowaniem się z agentem online. Na 

przykład Move (spółka macierzysta Realtor.com) oferuje również funkcję „Znajdź sąsiedztwo”, która 

pozwala użytkownikom wybrać typ okolicy, w której chcą mieszkać, ważąc takie czynniki, jak jakość (i 

koszty podatkowe) szkół , wiek ludności, liczba okolicznych rodzin z dziećmi oraz dostępne usługi 

socjalne i rekreacyjne. Move oferuje również aplikacje mobilne na iPada i iPhone'a, telefony z 

systemem Android i Windows. Na przykład funkcja Area Scout pozwala użytkownikom zobaczyć ceny 

katalogowe wszystkich domów w okolicy na poziomie ulicy. Pomimo rewolucji w zakresie dostępnych 

informacji, nie nastąpiła rewolucja w łańcuchu wartości branży. Oferty online są udostępniane przez 

lokalne usługi oferujące wiele ofert, obsługiwane przez lokalnych agentów nieruchomości. Czasami 

adresy domów nie są dostępne, a użytkownicy online są kierowani do lokalnego agenta aukcji, który 

jest zatrudniony przez sprzedawcę. Tradycyjni pośrednicy w obrocie nieruchomościami pokażą dom i 

zajmą się wszystkimi transakcjami z właścicielem, aby zachować swoje opłaty, zwykle od 5% do 6% 

transakcji. 

USŁUGI PODRÓŻY ONLINE 

Podróże online to jeden z najbardziej udanych segmentów e-commerce B2C i odpowiada za prawie 

jedną trzecią wszystkich przychodów z handlu elektronicznego B2C w USA w 2016 r. Internet stał się 

najpopularniejszym kanałem używanym przez konsumentów do badania możliwości podróżowania, 

poszukiwania najlepszych możliwych cen i rezerwacji biletów lotniczych, pokoi hotelowych, 

samochodów do wynajęcia, rejsów i wycieczek. Obecnie więcej podróży jest rezerwowanych online niż 

offline. W 2016 roku około 138 milionów (64% wszystkich użytkowników Internetu w USA) badało 

podróże i około 115 milionów zarezerwowało podróże online. Oczekuje się, że przychody z 

internetowych usług turystycznych wyniosą w 2016 r. ponad 180 mld USD, a do 2020 r. będą nadal 

rosły do ponad 213 mld USD . 



DLACZEGO USŁUGI PODRÓŻY ONLINE SĄ TAK POPULARNE? 

Witryny podróżnicze online oferują konsumentom kompleksowe, wygodne doświadczenia związane z 

podróżami turystycznymi i biznesowymi, w których podróżni mogą znaleźć treści (opisy wakacji i 

obiektów), społeczność (grupy czatów i tablice ogłoszeń), handel (zakup wszystkich elementów 

podróży) i klientów usługi (zwykle za pośrednictwem call center). Strony internetowe oferują znacznie 

więcej informacji i znacznie więcej możliwości podróżowania niż tradycyjne biura podróży. W 

przypadku dostawców — właścicieli hoteli, wypożyczalni samochodów i linii lotniczych — witryny 

internetowe gromadzą miliony konsumentów w pojedyncze, skoncentrowane grupy klientów, do 

których można skutecznie dotrzeć dzięki reklamom i promocjom na miejscu. Witryny internetowe 

tworzą znacznie wydajniejszy rynek, łącząc konsumentów i dostawców w środowisku o niskich 

kosztach transakcyjnych. Usługi turystyczne są idealną usługą dla Internetu, dlatego modele biznesowe 

e-commerce sprawdzają się w przypadku tego produktu. Podróże to produkt intensywnie informujący, 

wymagający znaczących badań konsumenckich. Jest to produkt cyfrowy w tym sensie, że planowanie 

wymagań dotyczących podróży -planowanie, badanie, porównywanie cen, rezerwacja i płatność — 

można w większości zrealizować online w środowisku cyfrowym. Po stronie rezerwacji podróży podróż 

nie wymaga żadnego „inwentarza”: nie ma żadnych aktywów fizycznych. A dostawcy produktów — 

właściciele hoteli, linii lotniczych, wypożyczalni samochodów, pokojów wakacyjnych i przewodników 

turystycznych - są bardzo rozdrobnieni i często dysponują nadmiarem mocy produkcyjnych. Zawsze 

szukając klientów, którzy zapełnią wolne pokoje i wynajmą nieużywane samochody, dostawcy będą 

chcieli obniżyć ceny i chętnie reklamować się na stronach internetowych, które mogą przyciągnąć 

miliony konsumentów. Pośrednicy internetowi, tacy jak Travelocity, Expedia i inni, nie muszą 

rozmieszczać tysięcy biur podróży w fizycznych biurach w całym kraju, ale mogą zamiast tego 

skoncentrować się na jednym interfejsie z krajowymi odbiorcami konsumentów. Usługi turystyczne nie 

wymagają kosztownej, wielokanałowej strategii „fizycznej obecności” wymaganej od usług 

finansowych (chociaż generalnie obsługują one scentralizowane call center w celu zapewnienia 

osobistej obsługi klienta). Dlatego usługi turystyczne „skalują się” lepiej, co pozwala na szybszy wzrost 

zarobków niż kosztów. Ale te wydajności utrudniają również stronom rezerwacyjnym osiągnięcie 

zysku. 

RYNEK PODRÓŻY ONLINE 

Na rynku turystycznym istnieją cztery główne sektory: bilety lotnicze, rezerwacje hotelowe, wynajem 

samochodów i pakiety podróżne. Bilety lotnicze są źródłem największych przychodów z podróży 

online. Rezerwacje lotnicze są w dużej mierze towarem. Można je łatwo opisać online. To samo dotyczy 

wynajmu samochodów; większość ludzi może niezawodnie wynająć samochód przez telefon lub online 

i oczekiwać, że otrzyma to, co zamówili. Chociaż hotele są nieco trudniejsze do opisania, branding 

hoteli, uzupełniony o strony internetowe zawierające opisy, zdjęcia i wirtualne wycieczki, zazwyczaj 

dostarcza wystarczającej ilości informacji większości konsumentów, aby mogli poczuć się, jakby 

wiedzieli, co kupują, co sprawia, że czują się wystarczająco komfortowo do dokonywania rezerwacji 

hotelowych online. Najmniejszy odsetek sprzedaży podróży stanowiły pakiety podróżne zakupione 

przez Internet. Coraz częściej korporacje zlecają swoje biura podróży całkowicie dostawcom, którzy 

mogą zapewnić rozwiązania internetowe, wysokiej jakości usługi i niższe koszty. Dostawcy online dla 

korporacji zapewniają korporacyjne rozwiązania rezerwacji online (COBS), które zapewniają 

zintegrowane usługi linii lotniczych, hoteli, centrum konferencyjnego i wynajmu samochodów w jednej 

lokalizacji. 

  korporacyjne rozwiązania do rezerwacji online (COBS): zapewniają zintegrowane usługi linii 

lotniczych, hoteli, centrum konferencyjnego i wynajmu samochodów w jednym miejscu 



DYNAMIKA BRANŻY PODRÓŻY ONLINE 

Ponieważ wiele z tego, co oferują strony biur podróży, jest towarem, a co za tym idzie, ponoszą te same 

koszty, konkurencja między dostawcami online jest intensywna. Konkurencja cenowa jest trudna, 

ponieważ kupujący, a także menedżerowie witryn internetowych, mogą łatwo dokonywać porównań. 

Dlatego konkurencja między witrynami koncentruje się na zakresie oferty, łatwości użytkowania, 

opcjach płatności i personalizacji. Niektóre dobrze znane strony turystyczne wymieniono w tabeli 9.7. 

Branża usług turystycznych online przechodzi okres intensywnej konsolidacji. Expedia jest teraz 

właścicielem Travelocity, Orbitz, CheapTickets, Hotels.com, Hotwire i metawyszukiwarki Trivago, co 

daje jej 75% udziału w rynku wśród amerykańskich internetowych biur podróży. Jego główną 

konkurencją jest Priceline, do której należy Booking.com, Lowestfare.com i Kayak. Expedia i Priceline 

wspólnie kontrolują aż 95% rynku rezerwacji internetowych biur podróży. Jednak Google ma również 

szansę stać się graczem na rynku dzięki Google Flights i Google Hotel Finder, które zapewniają również 

funkcję rezerwacji. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podał również 

wprowadzenie przez TripAdvisor usługi natychmiastowej rezerwacji jako czynnik w zatwierdzeniu 

przejęcia Orbitz przez Expedia. Oprócz konsolidacji branży, branża turystyczna online została zmęczona 

przez metawyszukiwarki, które przeszukują Internet w poszukiwaniu najlepszych cen podróży i 

zakwaterowania, a następnie pobierają opłaty za wyszukiwanie lub wysyłanie klientów do witryn o 

najniższych cenach. Witryny agregatorów podróży to Trivago, Kayak, Fly.com i Mobissimo. Strony te, 

w oczach wielu liderów branży, jeszcze bardziej utowarowiają branżę turystyczną online, powodują 

nadmierną konkurencję cenową i przekierowują przychody od wiodących, markowych firm, które 

poczyniły znaczne inwestycje w zapasy i systemy. Urządzenia mobilne i aplikacje używane do 

planowania podróży, rezerwacji, odprawy oraz kontekstowych i lokalizacyjnych informacji o miejscu 

docelowym również zmieniają branżę turystyczną online. Na przykład oczekuje się, że w 2016 r. około 

75 milionów ludzi będzie korzystać z urządzenia mobilnego do wyszukiwania informacji o podróżach. 

Oczekuje się, że w 2016 r. około 59 milionów osób faktycznie zarezerwuje podróże za pomocą 

urządzenia mobilnego. Smartfony są używane nieco częściej niż tablety zarówno do wyszukiwania 

informacji, jak i rezerwacji podróży (eMarketer, Inc., 2016l, 2016m). Większość głównych linii 

lotniczych ma teraz aplikacje na różne platformy mobilne, które umożliwiają wyszukiwanie, rezerwację 

i zarządzanie lotami. Aplikacje hoteli i wypożyczalni samochodów są dostępne u większości głównych 

graczy, takich jak Hertz i Avis w przypadku wypożyczalni samochodów oraz Best Western, Choice 

Hotels, Hilton i Starwood w przypadku hoteli. Aplikacje mogą czasami kierować określone zachowania 

konsumentów. Na przykład firma Expedia informuje, że 25% sprzedaży hoteli mobilnych odbywa się w 

obiektach znajdujących się w promieniu 10 mil od aktualnej lokalizacji użytkownika, co wskazuje, że 

wyszukuje on i rezerwuje pokoje w trakcie podróży. Urządzenia mobilne również okazują się być dość 

popularne w przypadku rezerwacji w ostatniej chwili. Marriott twierdzi, że 35% rezerwacji na 

smartfonach dotyczy podróży tego samego dnia. Media społecznościowe mają również duży wpływ na 

branżę turystyczną online. Treści generowane przez użytkowników i recenzje online mają coraz większy 

wpływ na decyzje dotyczące zakupu podróży. Sprawa Insight on Society, Phony Reviews, analizuje 

niektóre z problemów, jakie to przedstawia dla przemysłu 

KARIERA ONLINE 

Obok usług turystycznych jedną z najbardziej udanych internetowych usług internetowych są usługi 

pracy (strony rekrutacyjne), które zapewniają bezpłatne publikowanie indywidualnych życiorysów, a 

także wiele innych powiązanych usług związanych z karierą; za opłatą wyświetlają również oferty pracy 

opublikowane przez firmy. Witryny oferujące usługi kariery czerpią przychody również z innych źródeł, 

dostarczając użytkownikom usługi o wartości dodanej i pobierając opłaty od powiązanych dostawców 

usług. Rynek pracy online jest zdominowany przez dwóch dużych graczy: Monster, z około 17 milionami 



unikalnych odwiedzających miesięcznie, oraz CareerBuilder, z około 14 milionami. Bardzo popularne 

są również agregatory ofert pracy, takie jak Indeed i SimplyHired, oba należące do japońskiej firmy 

zajmującej się zasobami ludzkimi, oraz Glassdoor, która również publikuje anonimowe recenzje firm 

przez swoich pracowników. Portal społecznościowy LinkedIn również staje się coraz ważniejszym 

graczem na tym rynku. 

Tradycyjnie firmy opierały się na pięciu narzędziach rekrutacji pracowników: ogłoszeniach drobnych i 

drukowanych, targach kariery (lub targach), rekrutacji na terenie kampusu, prywatnych agencjach 

zatrudnienia (obecnie nazywanych „firmami rekrutacyjnymi”) oraz wewnętrznych programach 

polecających. W porównaniu z rekrutacją online narzędzia te mają poważne ograniczenia. Reklamy 

drukowane zazwyczaj obejmują opłatę za słowo, która ogranicza ilość szczegółów podawanych przez 

pracodawców na temat oferty pracy, a także ograniczony okres czasu, w którym oferta jest 

publikowana. Targi kariery nie pozwalają na wstępne sprawdzanie uczestników i są ograniczone ilością 

czasu, jaką rekruter może spędzić z każdym kandydatem. Firmy rekrutacyjne pobierają wysokie opłaty 

i mają ograniczony, zwykle lokalny wybór osób poszukujących pracy. Rekrutacja na terenie kampusu 

ogranicza również liczbę kandydatów, z którymi rekruter może porozmawiać podczas normalnej 

wizyty, i wymaga, aby pracodawcy odwiedzili wiele kampusów. . . Z kolei wewnętrzne programy 

poleceń mogą zachęcać pracowników do zgłaszania niewykwalifikowanych kandydatów na stanowiska 

w celu zakwalifikowania się do oferowanych nagród lub zachęt. Rekrutacja online pokonuje te 

ograniczenia, zapewniając bardziej wydajny i opłacalny sposób łączenia pracodawców i potencjalnych 

pracowników, przy jednoczesnym skróceniu całkowitego czasu zatrudnienia. Rekrutacja online 

umożliwia poszukiwaczom pracy łatwiejsze tworzenie, aktualizowanie i rozpowszechnianie CV, 

jednocześnie zbierając informacje o potencjalnych pracodawcach i przeprowadzając wyszukiwanie 

pracy. 

TO TYLKO INFORMACJA: IDEALNY BIZNES W INTERNECIE? 

Rekrutacja online jest idealnie dopasowana do sieci. Proces zatrudniania jest procesem biznesowym o 

dużej intensywności informacji, który obejmuje odkrywanie umiejętności i wymagań płacowych 

poszczególnych osób oraz dopasowywanie ich do dostępnych miejsc pracy. Aby osiągnąć ten 

pojedynek, początkowo nie jest potrzebna interakcja twarzą w twarz ani duża personalizacja. Przed 

pojawieniem się Internetu ta wymiana informacji była realizowana lokalnie przez ludzkie sieci 

przyjaciół, znajomych, byłych pracodawców i krewnych, a także agencje zatrudnienia, które 

opracowywały papierowe akta osób poszukujących pracy. Internet może wyraźnie zautomatyzować 

ten przepływ informacji, skracając czas wyszukiwania i koszty dla wszystkich stron. W tabeli 9.8 

wymieniono niektóre z najpopularniejszych serwisów rekrutacyjnych. Dlaczego tak wielu 

poszukujących pracy i pracodawców korzysta z internetowych witryn z ofertami pracy? Witryny 

rekrutacyjne są popularne głównie dlatego, że oszczędzają czas i pieniądze zarówno poszukującym 

pracy, jak i pracodawcom poszukującym rekrutów. Dla pracodawców portale ogłoszeniowe poszerzają 

zasięg geograficzny wyszukiwań, obniżają koszty i skutkują szybszymi decyzjami o zatrudnieniu. Dla 

osób poszukujących pracy strony internetowe są popularne nie tylko dlatego, że ich życiorysy mogą 

być szeroko dostępne dla rekruterów, ale także ze względu na szereg innych powiązanych usług 

poszukiwania pracy. Usługi świadczone przez internetowe serwisy rekrutacyjne znacznie się rozwinęły 

od czasu ich powstania w 1996 roku. Początkowo internetowe serwisy rekrutacyjne udostępniały tylko 

cyfrową wersję ogłoszeń prasowych. Dzisiejsze witryny oferują wiele innych usług, w tym ocenę 

umiejętności, kwestionariusze oceny osobowości, spersonalizowane zarządzanie kontem dla osób 

poszukujących pracy, oceny kultury organizacyjnej, narzędzia wyszukiwania pracy, blokowanie 

pracodawców (uniemożliwia pracodawcy zobaczenie Twojego ogłoszenia), blokowanie pracowników 

(uniemożliwia pracownikom zobaczenie Twoje oferty, jeśli jesteś ich pracodawcą) oraz powiadomienia 



e-mail. Witryny internetowe zapewniają również szereg usług edukacyjnych, takich jak porady 

dotyczące pisania życiorysów, przygotowanie umiejętności obsługi oprogramowania i wskazówki 

dotyczące rozmów kwalifikacyjnych. W większości strony internetowe rekrutacyjne działają w sensie 

łączenia poszukiwaczy pracy z ofertami pracy, ale są to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki ludzie 

faktycznie znajdują pracę. Badanie przeprowadzone przez The Conference Board wykazało, że 

większość (70%) osób poszukujących pracy polega w równym stopniu na Internecie i gazetach w 

poszukiwaniu pracy, z czego około połowa polega na przekazach szeptanych, a około jedna czwarta na 

agencjach zatrudnienia. Biorąc pod uwagę, że koszt opublikowania CV online wynosi zero, krańcowe 

zwroty są bardzo wysokie. 

Łatwość, z jaką CV można publikować w Internecie, spowodowała również pojawienie się nowych 

problemów zarówno dla osób rekrutujących, jak i poszukujących pracy. Jeśli jesteś pracodawcą, w jaki 

sposób sortujesz tysiące życiorysów, które możesz otrzymać, publikując ofertę pracy? Jeśli szukasz 

pracy, jak wyróżniasz się spośród tysięcy, a nawet milionów innych? Być może jednym ze sposobów 

jest opublikowanie CV wideo. W ankiecie przeprowadzonej przez Vault prawie dziewięciu na dziesięciu 

pracodawców stwierdziło, że obejrzałoby CV, gdyby zostało im przesłane, po części dlatego, że 

pomogłoby im to lepiej ocenić profesjonalną prezentację i zachowanie kandydata a ponad połowa 

stwierdziła, że wierzy, iż wideo stanie się powszechnym dodatkiem do przyszłych podań o pracę. 

CareerBuilder stał się pierwszą dużą witryną internetową z ofertami pracy, w której wdrożono 

narzędzie do CV dla kandydatów do pracy, po wcześniejszym uruchomieniu internetowego narzędzia 

do budowania marki wideo dla pracodawców. Być może jedną z najważniejszych funkcji witryn 

rekrutacyjnych online jest nie tyle ich zdolność do dopasowania pracodawców do osób poszukujących 

pracy, ale ich zdolność do ustalenia ceny i warunków rynkowych, a także trendy na rynku pracy. 

Internetowe witryny rekrutacyjne identyfikują poziomy wynagrodzeń zarówno dla pracodawców, jak i 

poszukujących pracy oraz kategoryzują zestawy umiejętności wymagane do osiągnięcia tych poziomów 

wynagrodzeń. W tym sensie internetowe strony rekrutacyjne to krajowe rynki internetowe, które 

ustalają warunki handlu na rynkach pracy. Istnienie krajowych stron internetowych z ofertami pracy 

online powinno prowadzić do racjonalizacji płac, większej mobilności siły roboczej oraz większej 

wydajności rekrutacji i operacji, ponieważ pracodawcy będą mogli szybko znaleźć ludzi, których 

potrzebują. 

TRENDY BRANŻY REKRUTACJI ONLINE 

Trendy na lata 2016-2017 w branży usług rekrutacyjnych online obejmują: 

• Rekrutacja społeczna: Według niedawnego badania przeprowadzonego wśród ponad 1600 

rekruterów i specjalistów ds. zasobów ludzkich, 87% korzysta z rekrutacji społecznościowej, przy czym 

LinkedIn jest głównym zasobem. LinkedIn, prawdopodobnie najbardziej znana sieć społecznościowa 

zorientowana na biznes, znacznie wzrosła do ponad 450 milionów członków reprezentujących ponad 

170 różnych branż w ponad 200 krajach na październik 2016 r. Z rozwiązań rekrutacyjnych LinkedIn 

korzysta ponad 90 firm z listy Fortune 100 , a ponad 3 miliony firm ma stronę LinkedIn. Konsumenci 

korzystają z witryn takich jak LinkedIn do nawiązywania kontaktów biznesowych i sieci. Na przykład, 

według LinkedIn, jego członkowie wykonują prawie 6 miliardów profesjonalnych wyszukiwań na 

LinkedIn rocznie. Pracodawcy używają również LinkedIn do wyszukiwania potencjalnych kandydatów 

do pracy, którzy mogą nie aktywnie poszukiwać pracy. Na przykład LinkedIn oferuje firmom funkcję o 

nazwie LinkedIn Talent Solutions, która obejmuje narzędzia, które pomagają rekruterom 

korporacyjnym znaleźć „pasywne talenty” (osoby, które nie szukają aktywnie nowej pracy), a także 

niestandardowe profile firm, które są specjalnie zaprojektowane do rekrutacji. Według LinkedIn Talent 

Solutions, zależność amerykańskich firm od rekrutacji społecznościowej w celu znalezienia wysokiej 

jakości pracowników wzrosła o ponad 50% od 2011 roku, przy czym 44% ankietowanych wskazuje, że 



rekrutacja społecznościowa była najważniejszym źródłem kluczowych stanowisk (LinkedIn Talent 

Solutions, 2016) . Serwisy społecznościowe są również wykorzystywane przez pracodawców do 

„sprawdzania” pochodzenia kandydatów do pracy. Badanie przeprowadzone przez Harris Interactive 

na ponad 2000 menedżerów i pracowników działu zasobów ludzkich wykazało, że ponad 60% korzysta 

z sieci społecznościowych do sprawdzania kandydatów do pracy, a prawie 50% odrzuciło kandydatów 

z powodu treści w serwisie społecznościowym. Pracodawcy zazwyczaj przeszukują serwisy Facebook, 

Twitter i LinkedIn. 

Prowokacyjne lub nieodpowiednie zdjęcia były największym negatywnym czynnikiem, po którym 

następowały odniesienia do alkoholu i narkotyków. Jednak z drugiej strony rekruterzy zauważyli 

również, że brak jakiejkolwiek obecności w Internecie również szkodzi kandydatom, a ponad jedna 

trzecia wskazuje, że byliby mniej skłonni do rozmowy z kandydatem do pracy, jeśli nie mogliby znaleźć 

informacji o tej osobie w Internecie 

• Mobilność: Podobnie jak w przypadku innych form usług, firmy świadczące usługi karier również 

przeniosły się na platformę mobilną. Niedawne badanie wykazało, że urządzenia mobilne były 

głównymi urządzeniami używanymi przez milenialsów i pokolenie X do poszukiwania pracy. Aby 

dotrzeć do tych odbiorców, CareerBuilder, Monster, LinkedIn i większość innych głównych witryn mają 

witrynę mobilną, a także aplikacje, które pozwalają osobom poszukującym pracy tworzyć i przesyłać 

CV, wyszukiwać oferty pracy według słów kluczowych, lokalizacji i firmy, e- wysyłaj wiadomości, 

przeglądaj, aplikuj i nie tylko. Na przykład aplikacja LinkedIn może również polecać oferty pracy na 

podstawie danych podanych na stronie profilu. W 2016 roku telefony komórkowe stanowiły około 55% 

unikalnych członków odwiedzających LinkedIn. 

• Wyszukiwarki/agregatory ofert pracy: Podobnie jak w przypadku usług turystycznych, wyszukiwarki, 

które koncentrują się w szczególności na ofertach pracy, stanowią nowe zagrożenie dla uznanych 

witryn internetowych z ofertami pracy. Na przykład, Indeed, SimplyHired i Us.jobs „zdrapują” oferty z 

tysięcy internetowych witryn z ofertami pracy, takich jak Monster, CareerBuilder, specjalistyczne usługi 

rekrutacyjne i witryny poszczególnych pracodawców, aby zapewnić bezpłatny, przeszukiwalny indeks 

tysięcy ofert pracy w jednym miejscu. Ponieważ firmy te nie pobierają od pracodawców opłaty za 

ogłoszenie, stosują obecnie model przychodów z reklam typu „płatność za kliknięcie” lub inny model 

przychodów z reklam. . 

• Analiza danych i algorytmy: Firmy coraz częściej wykorzystują technologie Big Data w procesie 

rekrutacji, a także algorytmy adaptacyjne, które pomagają im dopasować osoby poszukujące pracy do 

ofert pracy. 

• Zatrudnianie według algorytmu: Firmy coraz częściej wykorzystują algorytmy do przesiewania 

internetowych aplikacji o pracę, koncentrując się na słowach kluczowych, aby dopasować osoby 

poszukujące pracy do miejsc pracy. 

FIRMY USŁUGOWE NA ŻĄDANIE 

Firmy świadczące usługi na żądanie udostępniają platformę, która umożliwia świadczenie różnych 

usług na żądanie, łącząc dostawców („sprzedawców”), którzy chcą wykorzystać swoje „wolne” zasoby, 

takie jak samochody, pokoje z łóżkami i możliwość wykonywania różnych usług poprzez swoją osobistą 

pracę, z konsumentami („nabywcami”), którzy chcieliby korzystać z tych zasobów i usług. Inne 

popularne wyrażenia czasami używane do opisania tych firm internetowych to „gospodarka dzielenia 

się”, „handel oparty na współpracy”, „konsumpcja peer-to-peer”, „gospodarka sieci” i „handel 

internetowy”. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnego udostępniania, w którym nie jest pobierana 

opłata w transakcji, firmy te pobierają opłatę zarówno od sprzedawców, jak i kupujących za korzystanie 



z ich platform. W ciągu ostatnich kilku lat setki startupów stworzyło mnóstwo takich platform, które 

pozwalają właścicielom niewykorzystanych zasobów sprzedawać dostęp do tych zasobów 

konsumentom, którzy woleliby lub nie mogą sami tych zasobów kupić. Liczba z tych firm świadczących 

usługi na żądanie wzrosła wykładniczo w ciągu ostatnich pięciu lat. Tabela 9.9 opisuje zaledwie kilka z 

setek firm, których model biznesowy polega na dostarczaniu platform transakcyjnych umożliwiających 

świadczenie różnych usług na żądanie. Zobacz przypadek Insight on Business, Food on Demand: 

Instacart i GrubHub, aby przyjrzeć się dwóm z tych firm zajmujących się dostarczaniem żywności na 

żądanie. Handel oparty na współpracy, platformy transakcyjne i handel peer-to-peer nie są nowe. 

Podczas gdy eBay obejmuje sprzedaż przedmiotów na aukcjach lub po stałych cenach, firmy 

świadczące usługi na żądanie zapewniają dostęp do sprzedaży samochodów, pomieszczeń, przestrzeni, 

a nawet wykwalifikowanych pracowników. Nowością w tych firmach jest wykorzystywanie przez nie 

technologii mobilnej i internetowej w celu umożliwienia dokonywania transakcji na ich platformach. 

Dotyczy to zwłaszcza usług samochodowych i kwaterunkowych, gdzie transakcje mają charakter 

lokalny i mobilny. Po drugie, rozwój tych firm jest wspierany przez wykorzystanie internetowych 

systemów reputacji opartych na wzajemnej ocenie, aby stworzyć zaufane środowisko, w którym 

sprzedawcy i konsumenci mogą mieć pewność, że przeprowadzają ze sobą transakcje. Wzajemna 

weryfikacja online zarówno dostawców, jak i konsumentów pomaga zapewnić obu stronom 

akceptowalną reputację oraz wysoką jakość usług. Firmy te nauczyły się od eBaya i Netflixa, jak ważne 

są recenzje i oceny wzajemne. Trzecim czynnikiem jest to, że firmy odnoszące sukcesy obniżają koszty 

usług, takich jak transport miejski, zakwaterowanie, powierzchnia biurowa i osobiste usługi załatwiania 

spraw. Firmy, które mogą to zrobić, bardzo zakłócają istniejące firmy i modele biznesowe. Uber i Airbnb 

należą do najbardziej znanych i odnoszących największe sukcesy firm świadczących usługi na żądanie. 

Zobacz przypadek otwierający w Rozdziale 1, aby zapoznać się z opisem Ubera i dogłębną dyskusją na 

temat problemów związanych z tym modelem biznesowym. Airbnb zostało założone w 2008 roku jako 

sposób na znalezienie zakwaterowania dla uczestników kongresu biznesowego. Od tego czasu Airbnb 

rozszerzyło się na cały rynek zakwaterowania i gwałtownie się rozrosło. Airbnb działa obecnie w ponad 

34 000 miastach w 190 krajach i wymienia ponad 2 miliony nieruchomości do wynajęcia, w tym 1400 

zamków i dziesiątki jurt w Mongolii. W ciągu ośmiu lat od założenia Airbnb stało się większe niż 

Intercontinental, największa na świecie prywatna sieć hotelowa, która ma około 5 000 hoteli i około 

740 000 pokoi na całym świecie. Do października 2016 r. Airbnb pozyskał 3,2 miliarda dolarów, a jego 

aktualna wycena wynosi 30 miliardów dolarów. Osoby z przestrzenią do wynajęcia, od pojedynczej 

sofy do całej mieszkania lub domu, załóż konto i profil, a następnie wypisz ich właściwości na stronie. 

Pobierana kwota zależy od gospodarza i zwykle opiera się na ocenie przez gospodarza podobnych ofert 

w pobliżu oraz popytu rynkowego. Podróżni chcący wynająć miejsca rejestrują się i tworzą konto, które 

zawiera profil. Następnie konsultują się z listami witryn internetowych, czytają recenzje gospodarza i 

kontaktują się z gospodarzem, aby zorganizować wynajem. Po okresie wynajmu gospodarze oceniają 

swoich najemców i odwrotnie. Najemcy płacą za pośrednictwem swojego konta Airbnb, które musi być 

zasilane kartą kredytową. Airbnb pobiera od gości opłatę przesuwną w wysokości od 6% do 12%, w 

zależności od ceny rezerwacji, a gospodarza w wysokości 3%. Gospodarze otrzymują pod koniec roku 

formularz 1099, aby zgłosić należne podatki od dochodu. Uber i Airbnb wyróżniają się nie tylko jako 

odnoszące największe sukcesy firmy świadczące usługi na żądanie, ale także jako najbardziej 

destrukcyjne i kontrowersyjne. Na przykład dzięki Airbnb najemcy nieruchomości nie mają obciążeń 

regulacyjnych ani podatkowych, które mają właściciele hoteli. Możliwe, że sukces Airbnb może 

znacznie zmniejszyć popyt na hotele regulowane. Niewiele jest badań na ten temat, ale wczesny 

artykuł wykazał, że Airbnb miał niewielki wpływ na dochody z wynajmu w tanich hotelach 

turystycznych, ale niewielki wpływ empiryczny na hotele dla podróżujących służbowo. Możliwość 

negatywnych skutków transakcji na tych serwisach na żądanie (np. kierowca okrada lub krzywdzi 

pasażera lub mieszkanie jest niszczone przez najemców) powoduje, że obie firmy wymagają 



ubezpieczenia od odpowiedzialności lub oferują takie ubezpieczenie za darmo. Podobnie jak Uber, 

Airbnb również boryka się z poważnymi wyzwaniami prawnymi. W październiku 2016 r. w Nowym 

Jorku uchwalono prawo, które nakłada grzywny do 7500 USD na gospodarzy, którzy udostępniają 

miejsce w usłudze z naruszeniem lokalnych przepisów mieszkaniowych. Airbnb złożyło pozew w sądzie 

federalnym kwestionując prawo, a także toczy podobne bitwy w Kalifornii, a także w Holandii, Hiszpanii 

i Niemczech. 

KLUCZOWE IDEE 

•  Poznaj środowisko, w którym działa dziś sektor handlu detalicznego online. 

• Konsumpcja osobista towarów i usług detalicznych obejmuje około 69% i stanowi około 12,7 biliona 

USD całkowitego PKB. 

• Branża detaliczna może być podzielona na siedem głównych typów firm: towary ogólne, towary 

trwałego użytku, sklepy specjalistyczne, żywność i napoje, benzyna i paliwo, MOTO oraz firmy handlu 

detalicznego online. Każdy rodzaj oferuje możliwości sprzedaży internetowej. Sektor MOTO jest 

najbardziej podobny do sektora sprzedaży detalicznej online. 

• We wczesnych dniach handlu elektronicznego niektórzy przewidywali, że branża detaliczna zostanie 

zrewolucjonizowana w oparciu o niższe koszty wyszukiwania, niższe koszty wejścia na rynek, 

zastąpienie sklepów stacjonarnych firmami internetowymi, eliminację pośredników (dyspośrednictwo) 

i hipermediację . 

• Dziś stało się jasne, że niewiele z początkowych założeń dotyczących przyszłości handlu 

internetowego było słusznych. Również struktura rynku detalicznego w Stanach Zjednoczonych nie 

została zrewolucjonizowana. W rzeczywistości: 

• Konsumenci online nie są przede wszystkim zorientowani na koszty, są oni tak samo zorientowani na 

markę i pod wpływem postrzeganej wartości, jak ich odpowiednicy offline. 

• Nie oszacowano kosztów wejścia na rynek online, podobnie jak kosztów pozyskania nowych 

klientów. 

• Starsze tradycyjne firmy, takie jak giganci zajmujący się ogólnym merchandisingiem i uznani 

sprzedawcy detaliczni działający w oparciu o katalogi, zdobywają pozycję najlepszych internetowych 

sklepów detalicznych. 

• Nie doszło do dezpośrednictwa. Wręcz przeciwnie, handel detaliczny online stał się przykładem 

potężnej roli, jaką pośrednicy odgrywają w handlu detalicznym. 

* Wyjaśnij, jak analizować opłacalność ekonomiczną firmy internetowej. 

• Rentowność ekonomiczna lub zdolność firmy do przetrwania w określonym czasie może być 

analizowana poprzez badanie kluczowych czynników strategicznych branży, czynników strategicznych, 

które odnoszą się konkretnie do firmy oraz sprawozdań finansowych firmy. 

• Kluczowymi czynnikami strategicznymi dla branży są bariery wejścia, siła dostawców, siła klientów, 

istnienie produktów zastępczych, branżowy łańcuch wartości oraz charakter konkurencji 

wewnątrzbranżowej. 

• Kluczowe czynniki strategiczne firmy obejmują łańcuch wartości firmy, kluczowe kompetencje, 

synergie, obecną technologię firmy oraz wyzwania społeczne i prawne, przed którymi stoi firma. 



• Kluczowe czynniki finansowe obejmują przychody, koszty sprzedaży, marżę brutto, koszty 

operacyjne, marżę operacyjną, marżę netto i bilans firmy. 

•  Zidentyfikuj wyzwania stojące przed różnymi rodzajami sprzedawców internetowych. 

• Wirtualni kupcy to jednokanałowe firmy e-commerce, które generują wszystkie swoje przychody ze 

sprzedaży online. Ich wyzwania obejmują szybkie zbudowanie firmy i marki, wielu konkurentów na 

wirtualnym rynku, znaczne koszty budowy i utrzymania obecności e-commerce, znaczne wydatki 

marketingowe, duże koszty pozyskania klientów, stroma krzywa uczenia się i potrzeba szybkiego 

osiągnąć wydajność operacyjną w celu zachowania zysku. Amazon jest najbardziej znanym przykładem 

wirtualnego sprzedawcy. 

• Sprzedawcy omnichannel (bricks-and-clicks) mają sieć sklepów fizycznych jako główny kanał 

sprzedaży, ale prowadzą również działalność online. Ich wyzwania to wysokie koszty fizycznych 

budynków, wysokie koszty dużych handlowców, konieczność koordynowania cen w różnych kanałach, 

potrzeba opracowania metod obsługi zwrotów cross-channel z wielu lokalizacji, budowanie 

wiarygodnej obecności w e-commerce, zatrudnianie nowych wykwalifikowanych pracowników oraz 

budowanie systemów szybkiego reagowania i wprowadzania zamówień. Macy’s to przykład firmy 

działającej na zasadzie „cegiełek i kliknięć”. 

• Sprzedawcy katalogów to firmy o ugruntowanej pozycji, które prowadzą krajowy katalog offline jako 

największy kanał sprzedaży detalicznej, ale mają również możliwości online. Ich wyzwania obejmują 

wysokie koszty drukowania i wysyłki, potrzebę wykorzystania istniejących zasobów i kompetencji w 

nowym środowisku technologicznym, potrzebę opracowania metod obsługi zwrotów 

międzykanałowych, budowanie obecności w handlu elektronicznym oraz zatrudnianie nowych 

wykwalifikowanych pracowników. Lands’ End to przykład sprzedawcy katalogowego. 

• Sprzedawcy bezpośrednio z producentami to producenci jedno- lub wielokanałowi, którzy sprzedają 

konsumentom bezpośrednio przez internet, bez interwencji sprzedawców detalicznych. Ich wyzwania 

obejmują konflikt kanałów, szybkie opracowanie systemu zamówień i realizacji zamówień online, które 

szybko reagują; przejście z modelu podaży-push (produkty powstają przed otrzymaniem zamówień na 

podstawie szacowanego popytu) na model popyt-pull (produkty nie są budowane do momentu 

otrzymania zamówienia); oraz tworzenie operacji sprzedaży, serwisu i wsparcia online. Firma Dell jest 

przykładem sprzedawcy bezpośredniego producenta. 

Opisz główne cechy sektora usług online. 

• Sektor usług jest największą i najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki rozwiniętych krajów 

uprzemysłowionych. 

• Główne grupy branży usługowej to usługi finansowe, ubezpieczenia, nieruchomości, usługi 

biznesowe i usługi zdrowotne. 

• W ramach tych grup branż usługowych firmy można dalej podzielić na te, które obejmują 

pośrednictwo w transakcjach i te, które obejmują świadczenie usług „praktycznych”. 

• Z pewnymi wyjątkami sektor usług jest w zasadzie przemysłem intensywnie wykorzystującym wiedzę 

i informacje. Z tego powodu wiele usług jest wyjątkowo dostosowanych do e-commerce i mocnych 

stron Internetu. 

• Handel elektroniczny oferuje nadzwyczajne możliwości poprawy efektywności transakcji, a tym 

samym produktywności w sektorze, w którym na produktywność jak dotąd nie wpłynęła znacząco 

eksplozja technologii informatycznych. Omów trendy zachodzące w branży usług finansowych online. 



• Sektor usług finansowych online jest dobrym przykładem historii sukcesu e-commerce, ale sukces 

jest nieco inny niż przewidywano na początku e-commerce. Dziś wielokanałowe firmy finansowe o 

ustalonej pozycji rozwijają się najszybciej i mają najlepsze perspektywy na długoterminową 

rentowność. 

• Firmy wielokanałowe, które mają zarówno oddziały fizyczne, jak i solidną ofertę online, przejęły 

pozycję lidera rynku nad firmami działającymi wyłącznie w Internecie. 

• Portale finansowe zapewniają usługi porównywania cen i kierują konsumentów do dostawców 

internetowych w celu uzyskania niezależnych porad finansowych i planowania finansowego. 

• Agregacja kont to kolejna szybko rozwijająca się usługa finansowa online, która gromadzi wszystkie 

dane finansowe klienta w jednej spersonalizowanej witrynie internetowej. 

• Pomimo trudnego początku, rynek kredytów hipotecznych online powoli rośnie; jest zdominowany 

przez uznane banki internetowe i inne internetowe firmy świadczące usługi finansowe, tradycyjni 

sprzedawcy kredytów hipotecznych i kilka odnoszących sukcesy internetowych firm hipotecznych. 

• Terminowe ubezpieczenie na życie wyróżnia się jako jedna grupa produktów wspierająca wczesne 

wizje niższych kosztów wyszukiwania, większej przejrzystości cen i wynikających z tego oszczędności 

konsumentów. Jednak w przypadku innych linii produktów ubezpieczeniowych Internet oferuje 

firmom ubezpieczeniowym nowe możliwości różnicowania produktów i usług oraz dyskryminacji 

cenowej. 

• Wczesna wizja, że historycznie lokalna, złożona i oparta na agentach branża nieruchomości zostanie 

przekształcona w rynek bez pośrednictwa, na którym kupujący i sprzedający mogliby dokonywać 

transakcji bezpośrednio, nie została zrealizowana. 

• Główny wpływ branży nieruchomości online ma wpływ na zakupy offline, a podstawową usługą jest 

lista dostępnych domów z dodatkowymi linkami do pożyczkodawców hipotecznych, agencji 

sporządzających raporty kredytowe, informacje o okolicy, kalkulatory kredytowe, raporty z wyceny, 

historie cen sprzedaży według dane sąsiedztwa, okręgu szkolnego i raporty o przestępstwach. 

•  Opisz główne trendy w branży usług turystycznych online. 

• Internet stał się najpopularniejszym kanałem wykorzystywanym przez konsumentów do badania 

możliwości podróżowania i dokonywania rezerwacji biletów lotniczych, wynajmowanych 

samochodów, pokoi hotelowych i wycieczek. 

• Główne trendy w internetowych usługach turystycznych obejmują konsolidację, rozwój 

metawyszukiwarek, urządzeń mobilnych i mediów społecznościowych. Zidentyfikuj aktualne trendy w 

branży usług kariery online. 

• Obok usług turystycznych, usługi poszukiwania pracy są jedną z najskuteczniejszych usług 

internetowych w Internecie, ponieważ pozwalają zaoszczędzić pieniądze zarówno poszukującym pracy, 

jak i pracodawcom. 

• Rekrutacja online może również służyć do ustalenia cen i warunków rynkowych, określając w ten 

sposób zarówno poziom wynagrodzenia dla określonych stanowisk, jak i zestaw umiejętności 

wymaganych do osiągnięcia tego poziomu wynagrodzenia. 

• Główne trendy w branży usług kariery online to sieci społecznościowe, telefony komórkowe, 

wyszukiwarki pracy, konsolidacja, dywersyfikacja i lokalizacja. 



• Zapoznaj się z modelami biznesowymi firm świadczących usługi na żądanie. 

• Firmy świadczące usługi na żądanie zapewniają platformę, która umożliwia dostarczanie różnych 

usług na żądanie, łącząc dostawców („sprzedawców”), którzy chcą wykorzystać swoje „wolne” zasoby, 

takie jak samochody, pokoje z łóżkami i możliwość wykonywania różne usługi za pośrednictwem 

własnej pracy, z konsumentami („nabywcami”), którzy chcieliby korzystać z tych zasobów i usług. Firmy 

pobierają opłatę zarówno od sprzedawców, jak i kupujących za korzystanie z platformy. 

• Uber, wypożyczalnia samochodów i Airbnb, wypożyczalnia pokoi, to najbardziej znane firmy 

świadczące usługi na żądanie. Są również jednymi z najbardziej destrukcyjnych i kontrowersyjnych. 



Treści i media online 

Sprawa otwierająca pokazuje, w jaki sposób dystrybutorzy treści internetowych, tacy jak Hulu, Netflix, 

Amazon, Google (YouTube) i inni, przechodzą do produkcji i sprzedaży treści premium, a także stają się 

alternatywnymi dostawcami tradycyjnych treści telewizyjnych i filmowych, rywalizując z istniejącymi 

dystrybutorami telewizji kablowej i satelitarnej. Skoro konsumenci mogą znaleźć swoje ulubione 

programy telewizyjne i filmy w Internecie, dlaczego mieliby płacić za telewizję kablową lub satelitarną, 

zwłaszcza gdy różne urządzenia umożliwiają wyświetlanie ekranu komputera i telefonu na domowym 

telewizorze? Ponieważ internauci coraz częściej zmieniają swoje nawyki związane z czytaniem i 

oglądaniem, zachęceni rozwojem urządzeń mobilnych, rzucają wyzwanie istniejącym modelom 

biznesowym, które przez dziesięciolecia działały na rzecz obsługi gazet, książek, czasopism, telewizji i 

hollywoodzkich filmów. Najwyraźniej przyszłość treści - wiadomości, muzyki i wideo — jest online. Dziś 

przemysł poligraficzny, w tym gazety, książki i czasopisma, ma trudności z przechodzeniem czytelników 

do cyfrowych alternatyw. Telewizja nadawcza i kablowa, wraz z Hollywood i przemysłem muzycznym, 

również zmagają się z przestarzałymi modelami biznesowymi opartymi na fizycznych nośnikach. Uznani 

giganci medialni nadal dokonują niezwykłych inwestycji w unikalne treści online, nowe technologie, 

nowe cyfrowe kanały dystrybucji i zupełnie nowe modele biznesowe. Giganci internetowi, tacy jak 

Apple, Google, Amazon i Facebook, konkurują o dominację w dystrybucji treści online. 

TREŚCI ONLINE  

Żaden inny sektor amerykańskiej gospodarki nie został tak obciążony przez Internet i sieć, jak przemysł 

treści. Branże treści online są podzielone na dwie główne kategorie: branże drukowane (gazety, 

czasopisma i książki) oraz branże rozrywkowe, które obejmują telewizję, filmy, muzykę (w tym radio) i 

gry. Oczekuje się, że branża treści online wygeneruje przychody w wysokości co najmniej 23 miliardów 

dolarów w 2016 r. W tym rozdziale przyjrzymy się uważnie wydawnictwu (gazety, czasopisma i książki) 

i rozrywce (telewizja i filmy, muzyka i radio oraz gry ), ponieważ starają się przekształcić swoje 

tradycyjne media w formy i doświadczenia możliwe do dostarczenia cyfrowo dla konsumentów, przy 

jednoczesnym osiąganiu zysków. Te branże mają największy udział w rynku treści komercyjnych, 

zarówno offline, jak i online. W każdej z tych branż istnieją potężne marki offline, znaczący nowi 

dostawcy i dystrybutorzy online typu pure-play, ograniczenia i możliwości konsumenckie, różnorodne 

kwestie prawne oraz nowe platformy technologii mobilnych, które oferują całkowicie nowy system 

dystrybucji treści w postaci smartfony i tablety.  

ODBIORCA TREŚCI I RYNEK: GDZIE SĄ GAŁĘZIEM OCZYM I PIENIĄDZE? 

W 2016 r. przeciętny dorosły Amerykanin spędza około 4300 godzin rocznie na korzystaniu z różnych 

mediów, dwukrotnie więcej czasu spędzanego w pracy (2 000 godzin rocznie). Przychody z rozrywki i 

mediów w USA (zarówno online, jak i offline) w 2015 r. oszacowano na 262 miliardy dolarów. , i 

oczekuje się, że będą rosnąć w tempie 6% rocznie do 2020 r. Sprzedaż tabletów i smartfonów 

przyniosła nowe przychody  dla firm rozrywkowych i medialnych, ponieważ zachowania konsumentów 

zmieniają się w odpowiedzi na nowe technologie. Treść nie jest już powiązana z fizycznymi produktami 

i może być dostarczana przez Internet z serwerów w chmurze do wielu urządzeń mobilnych, 

zmniejszając koszty dla konsumentów. Obecnie przychody z cyfrowej rozrywki i mediów online 

stanowią 9% łącznych przychodów z rozrywki i mediów, czyli szacunkowo 23 miliardy dolarów. 

Millenialsi, pokolenie ludzi urodzonych w latach 1980-2000 (czasami określani jako Digital Natives), 

często uważa się, że konsumują media zupełnie inaczej niż ich rodzice i Baby Boomers. Aby zapoznać 

się z omówieniem tego, jak milenialsi różnią się w konsumpcji mediów, zobacz Insight on Society: Czy 

milenialsi są naprawdę tacy różni? 

Wykorzystanie mediów: zbieżny strumień cyfrowy 



Rozpowszechnienie urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów – doprowadziło do wzrostu 

całkowitego czasu spędzanego na słuchaniu radia, oglądaniu telewizji i filmów oraz czytaniu książek, 

gazet, a nawet czasopism. Internet mobilny i stacjonarny stanowi ponad 60% całkowitego czasu 

spędzanego na mediach. Podczas gdy liczba godzin oglądania telewizji była kiedyś znacznie większa niż 

korzystanie z Internetu, od czasu rozwoju urządzeń mobilnych oczekuje się, że czas spędzony na 

komputerach stacjonarnych i mobilnym Internecie zajmie teraz 5,7 godziny w porównaniu z 4,15 

godziny spędzonym na oglądaniu telewizji na telewizorze w 2016. Z drugiej strony, wiele osób korzysta 

z Internetu podczas oglądania programów telewizyjnych przesuniętych w czasie! W 2016 roku ponad 

165 milionów ludzi będzie oglądać programy telewizyjne na swoich komputerach i/lub urządzeniach 

mobilnych, co stanowi ponad 50% ogólnej populacji. Dlatego rozróżnienie między korzystaniem z 

Internetu a korzystaniem z telewizji nie jest łatwe. Sposób transmisji jest po prostu inny: telewizja 

kablowa a internet. Internet, telewizja i filmy łączą się w jeden cyfrowy strumień. Ta zbieżność została 

opisana w dalszej części rozdziału. Znacznie ponad 80% telewidzów wykonuje wiele zadań 

jednocześnie podczas oglądania telewizji, zwykle korzystając ze smartfona lub tabletu, pisząc SMS-y ze 

znajomymi, czytając e-maile, przeszukując sieć lub odwiedzając sieci społecznościowe, czynności, które 

nie mają nic wspólnego z tym, co dzieje się w telewizorze na ekranie 

Internet i tradycyjne media: kanibalizacja kontra komplementarność 

Kilka badań pokazuje, że czas spędzony w Internecie skraca czas konsumencki dostępny dla innych 

mediów. Nazywa się to kanibalizacją. Alternatywnym argumentem jest to, że Internet i media 

tradycyjne są raczej komplementarne i wzajemnie się wspierające niż substytucyjne. To prawda, że 

ogólna publiczność masowo przeniosła się do sieci, tabletów i smartfonów, a kiedy już się tam znalazła, 

duży procent czasu poświęca się na oglądanie treści. Jednak nowsze dane przedstawiają bardziej 

złożony obraz. Pomimo dostępności Internetu na tabletach o wysokiej rozdzielczości, oglądanie 

telewizji pozostaje na wysokim poziomie, oglądalność wideo na wszystkich urządzeniach wzrosła, a 

czytanie wszelkiego rodzaju książek, w tym książek fizycznych, wzrosło. Nowe telewizory obsługują 

Internet, dzięki czemu konsumenci mogą korzystać z Internetu do oglądania programów telewizyjnych 

na swoich tradycyjnych telewizorach. Całkowite zużycie muzyki mierzone w godzinach słuchania 

muzyki dziennie wzrosło, mimo że sprzedaż płyt CD drastycznie spadła; podobnie wzrosła konsumpcja 

filmów, mimo że sprzedaż DVD również wyraźnie spadła. Wydaje się, że wpływ Internetu na media 

zwiększa całkowity popyt na media, w tym stymulowanie popytu na produkty takie jak książki. Ogólny 

wzorzec polega na tym, że fizyczne produkty, takie jak płyty CD i DVD, są zastępowane wersjami 

cyfrowymi dostarczanymi na komputery, tablety i smartfony jako pobrane treści lub jako usługi 

przesyłania strumieniowego. 

Przychody z mediów 

Analiza przychodów branży rozrywkowej i medialnej pokazuje nieco inny wzorzec w porównaniu z 

konsumpcją mediów. W 2015 r. wszelkiego rodzaju media wygenerowały przychód w wysokości 262 

mld USD (nie licząc opłat za transmisję treści, takich jak opłaty abonamentowe za telewizję kablową). 

Telewizja i domowe wideo stanowiły około 34%, a media drukowane (książki, gazety i czasopisma) 32% 

łącznych przychodów z mediów. Box office (filmy i kina) stanowił 9%, podobnie jak media internetowe 

(muzyka i wideo online) oraz gry wideo. Radio i muzyka nagrana łącznie stanowiły 8%. Media 

internetowe, choć obecnie stosunkowo niewielkie, rosną w tempie 12% rocznie, znacznie szybciej niż 

przychody z mediów tradycyjnych. 

Trzy modele przychodów z dostarczania treści cyfrowych: subskrypcja, a la carte i wspierane reklamy 

(bezpłatne i bezpłatne) 



Istnieją trzy modele przychodów z dostarczania treści w Internecie. Dwa modele płatne to subskrypcje 

(zazwyczaj „wszystko, co możesz zjeść”) i a la carte (płać za to, z czego korzystasz). Trzeci model 

wykorzystuje przychody z reklam, aby dostarczać treści za darmo, zwykle z opcją freemium (wyższa 

cena). Istnieje również całkowicie darmowa, generowana przez użytkowników zawartość, o której 

omówimy później. Wbrew wcześniejszym przewidywaniom analityków, że „darmowe” wypchnęłoby 

„płatnych” z rynku, okazuje się, że oba modele są opłacalne teraz i w najbliższej przyszłości. 

Konsumenci coraz częściej decydują się płacić za wysokiej jakości, wygodne i niepowtarzalne treści i 

chętnie przyjmują bezpłatne treści obsługiwane przez reklamodawców, gdy uznają, że nie warto za nie 

płacić, ale mimo to zapewniają rozrywkę. Nie ma nic sprzecznego we wszystkich trzech modelach 

pracujących w tandemie i współpracy: bezpłatne treści mogą skłaniać klientów do płatnych treści, co 

odkryły usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Pandora i Spotify. 

Konsumpcja treści online 

Przyjrzyjmy się teraz, jakie rodzaje treści online użytkownicy Internetu kupują lub oglądają online. Nie 

jest niespodzianką, że 81% internautów ogląda różnego rodzaju wideo w sieci, ale zaskoczeniem może 

być to, że 67% internautów czyta gazety internetowe. Granie w gry na urządzeniu mobilnym oraz 

oglądanie programów telewizyjnych i filmów online to kolejne pod względem popularności. Odsetek 

internautów czytających e-booki (32%) początkowo rósł w tempie trzycyfrowym, gdy wprowadzono 

Kindle w 2007 r., a iPada w 2010 r., ale od tego czasu spadł. Ujawnia to, że użytkownicy Internetu 

zachowują przywiązanie do tradycyjnych formatów — gazet, radia, programów telewizyjnych i filmów, 

książek oraz utworów muzycznych i albumów — i przenoszą te gusta do Internetu i urządzeń 

mobilnych. Rysunek 10.4 na stronie 660 przedstawia szacunkowe przychody z treści rozrywkowych 

online w Stanach Zjednoczonych, przewidywane na 2019 r. Telewizja i filmy online generują największe 

przychody i oczekuje się, że będą nadal generować do 2019 r. Przychody z gier wideo online generują 

obecnie drugą co do wielkości ilość płatnych treści Przychody ze sprzedaży muzyki w formie pobrań 

nieznacznie spadły, ale jest to i nadal będzie równoważone wzrostem przychodów ze strumieniowego 

przesyłania muzyki, które rosną o 40%. 

Bezpłatnie lub za opłatą: postawy dotyczące płacenia za treści i tolerancja dla reklamy 

We wczesnych latach istnienia treści online liczne ankiety wykazały, że duża większość odbiorców 

Internetu nie płaciła nic za treści online, chociaż równie duża większość była skłonna zaakceptować 

reklamę jako sposób płacenia za bezpłatne treści. W rzeczywistości we wczesnej sieci nie było zbyt 

wiele wysokiej jakości treści. Jednak od tego czasu zachowania i postawy konsumentów wobec 

płacenia za treści znacznie się zmieniły. Do czasu pojawienia się usług takich jak iTunes w 2003 r. 

niewielu uważało, że model „płatny” może konkurować z modelem „bezpłatnym”, a wielu analityków 

internetowych uważało, że informacje w Internecie muszą być bezpłatne. Systemy telewizji kablowej i 

dostawcy treści kablowych, tacy jak ESPN, mieli zupełnie inną historię: zawsze pobierali opłaty za usługi 

i treści, a dyrektorzy kablowi, inwestorzy i eksperci telewizyjni nigdy nie uważali, że informacje powinny 

być bezpłatne. Nie zrobiły tego również firmy medialne z Hollywood i Nowego Jorku, które zapłaciły i 

dostarczyły treści do telewizji i kin. Kultura Internetu zaczęła się zmieniać, gdy Apple wprowadził iTunes 

jako źródło stosunkowo niedrogiej, wysokiej jakości muzyki oraz firmy takie jak YouTube (i jego 

macierzysty Google), które wystartowały z modelem biznesowym opartym na amatorskich filmach i 

nielegalnie przesyłanych teledyskach , rozpoczął ścisłą współpracę z hollywoodzkimi i nowojorskimi 

studiami produkcyjnymi w zakresie treści premium. W 2016 roku miliony internautów chętnie płacą za 

wysokiej jakości treści dostarczane na wygodnym urządzeniu, takim jak smartfon, tablet, e-czytnik lub 

korzystając z usług takich jak Netflix, Apple TV czy Amazon Wideo. 

 



zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM): odnosi się do kombinacji technicznych i prawnych środków 

ochrony treści cyfrowych przed nieograniczone powielanie bez pozwolenia 

walled garden : odnosi się do rodzaju DRM, który wykorzystuje zastrzeżone formaty plików, systemy 

operacyjne i sprzęt do kontrolowania wykorzystania treści po pierwszej sprzedaży. 

ZARZĄDZANIE PRAWAMI CYFROWYMI (DRM) I OGRODY ŚCIENNE 

Zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM) to połączenie technicznych (zarówno sprzętu, jak i 

oprogramowania) i prawnych środków ochrony treści cyfrowych przed nieograniczonym powielaniem 

i rozpowszechnianiem bez zezwolenia. Sprzęt i oprogramowanie DRM szyfrują treści, tak że nie można 

ich używać bez jakiejś formy autoryzacji, zazwyczaj opartej na płatności. Celem jest kontrola 

wykorzystania treści po ich sprzedaży lub wypożyczeniu konsumentom. Zasadniczo DRM może 

uniemożliwić użytkownikom kupowanie i wykonywanie kopii w celu powszechnej dystrybucji przez 

Internet bez rekompensaty dla właścicieli treści. Chociaż utwory muzyczne w sklepie iTunes Store były 

pierwotnie chronione przez DRM, w 2009 roku Apple porzucił tę praktykę z powodu sprzeciwu 

użytkowników, a także dlatego, że Amazon otworzył internetowy sklep muzyczny w 2007 roku bez 

żadnej ochrony  DRM, przy wsparciu wytwórni muzycznych, które zdały sobie sprawę, że DRM 

uniemożliwia im wykorzystanie możliwości Internetu, a być może nawet zachęca do nielegalnego 

rynku. Usługi przesyłania strumieniowego treści są z natury trudne do skopiowania i redystrybucji. 

Filmy przesyłane strumieniowo z Netflix są technicznie trudne do przechwytywania i udostępniania 

przez przeciętnego użytkownika, chociaż nowe aplikacje, takie jak Meerkat i Periscope (Twitter), 

bardzo ułatwiają ponowne przesyłanie strumieniowe na żywo, nawet jeśli jakość jest niska. Podobnie 

muzyka przesyłana strumieniowo z Pandory jest niewygodna do nagrywania i udostępniania. Usługi 

przesyłania strumieniowego, w tym zarówno Apple, jak i Amazon, wykorzystują rodzaj DRM zwanego 

„ogrodzonym ogrodem”, aby ograniczyć szerokie udostępnianie treści. Robią to, wiążąc zawartość ze 

sprzętem, systemem operacyjnym lub środowiskiem przesyłania strumieniowego. E-książki zakupione 

w Amazon można czytać tylko w aplikacjach Kindles lub Kindle, a książek Kindle nie można 

przekonwertować na inne formaty. Blokując zawartość na urządzeniu fizycznym lub w strumieniu 

cyfrowym bez lokalnej pamięci masowej, producenci urządzeń czerpią dodatkowe przychody i zyski, 

blokując klientów w ich usługach lub urządzeniach i spełniają wymagania producentów zawartości, aby 

otrzymać godziwe wynagrodzenie za ich pracę. Google YouTube identyfikuje i śledzi muzykę chronioną 

prawami autorskimi i usuwa ją, jeśli wytwórnia muzyczna nie udzieliła na to zgody, oraz oferuje 

właścicielom przychody z reklam, jeśli zdecydują się pozostawić muzykę w witrynie. 

STRUKTURA BRANŻY MEDIALNEJ 

Branża treści medialnych przed 1990 r. składała się z wielu mniejszych niezależnych korporacji 

specjalizujących się w tworzeniu i dystrybucji treści w odrębnych branżach: filmowej, telewizyjnej, 

wydawniczej książek i czasopism oraz wydawniczej. W latach 90. i w obecnym stuleciu, po długim 

okresie konsolidacji, powstały wielkie konglomeraty mediów rozrywkowych i wydawniczych. Branża 

medialna nadal jest zorganizowana w dużej mierze w trzech oddzielnych pionowych rurach: druk, filmy 

i muzyka. Każdy segment jest zdominowany przez kilku kluczowych graczy i generalnie jest bardzo mało 

crossover z jednego segmentu do drugiego. Na przykład gazety zazwyczaj nie produkują również 

filmów hollywoodzkich, a firmy wydawnicze nie są właścicielami gazet ani studiów filmowych. Zakup 

Washington Post w 2013 roku przez Jeffa Bezosa, założyciela Amazona i samego potentata 

internetowego, był anomalią. Nawet w konglomeratach medialnych, które obejmują kilka różnych 

segmentów medialnych, oddzielne działy generalnie kontrolują każdy segment medialny. W 

przeszłości nie uwzględnialiśmy w tej analizie firm zajmujących się platformami dostarczania, takich jak 

Comcast, Time Warner Cable, AT&T, Verizon, Sprint i Dish Network, ponieważ generalnie nie skupiały 



się one na tworzeniu treści, ale po prostu się przeniosły treści tworzone przez innych w sieciach 

kablowych, satelitarnych i telefonicznych. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat zaczęło się to zmieniać. 

Comcast był liderem w przejęciu większościowego pakietu akcji NBC Universal. Proponowana fuzja 

AT&T z Time Warner i proponowany zakup Yahoo przez Verizon, wraz z poprzednim przejęciem AOL, 

są oznaką, że firmy telekomunikacyjne wkraczają na rynek treści i dystrybucji, a także na branżę 

reklamy internetowej, w ważny sposób. 

KONWERGENCJA MEDIÓW: TECHNOLOGIA, TREŚĆ I PRZEMYSŁ  I STRUKTURA 

Konwergencja mediów to często używany, ale słabo zdefiniowany termin. Istnieją co najmniej trzy 

wymiary mediów, w których zastosowano termin konwergencja: technologia, treść (projektowanie 

artystyczne, produkcja i dystrybucja) oraz struktura branży jako całości. Ostatecznie dla konsumenta 

konwergencja oznacza możliwość uzyskania dowolnej treści chcesz, kiedy chcesz, na dowolnej 

platformie - od iPoda po iPada, telefon z systemem Android, komputer domowy lub urządzenie typu 

set-top, takie jak Apple TV. 

konwergencja technologiczna: rozwój urządzeń hybrydowych, które mogą łączyć funkcjonalność 

dwóch lub więcej istniejących platform mediów w jednym urządzeniu 

Konwergencja technologiczna 

Konwergencja z punktu widzenia technologii (konwergencja technologiczna) ma związek z rozwojem 

urządzeń hybrydowych, które mogą łączyć w jednym urządzeniu funkcjonalność dwóch lub więcej 

istniejących platform medialnych, takich jak książki, gazety, telewizja, filmy, radio i gry . Przykładami 

konwergencji technologicznej są iPad, iPhone i Android („smartfony”), które łączą telefon, druk, 

muzykę, zdjęcia i wideo w jednym urządzeniu. 

konwergencja treści : konwergencja w projektowaniu, produkcji i dystrybucja treści 

Konwergencja treści 

Drugim wymiarem konwergencji jest konwergencja treści. Istnieją trzy aspekty konwergencji treści: 

projektowanie, produkcja i dystrybucja. Istnieje historyczny wzorzec, w którym treści tworzone w 

starszej technologii medialnej migrują do nowej technologii w dużej mierze nienaruszone, z niewielką 

zmianą artystyczną. Powoli różne media są integrowane, dzięki czemu konsumenci mogą płynnie 

poruszać się między nimi, a artyści (i producenci) dowiadują się więcej o tym, jak dostarczać treści w 

nowych mediach. Później sama treść jest przekształcana przez nowe media, gdy artyści uczą się, jak w 

pełni wykorzystać możliwości w procesie tworzenia. W tym momencie nastąpiła konwergencja treści i 

transformacja – sztuka jest inna ze względu na nowe możliwości związane z nowymi narzędziami. Na 

przykład europejscy mistrzowie malarstwa z XV wieku we Włoszech, Francji i Holandii (tacy jak van 

Eyck, Caravaggio, Lotto i Vermeer) szybko przyjęli nowe urządzenia optyczne, takie jak obiektywy, 

lustra i wczesne projektory zwane camera obscura, które mogły rzucali na płótna obrazy o niemal 

fotograficznej jakości, a przy tym rozwijali nowe teorie perspektywy i nowe techniki malowania pejzaży 

i portretów. Nagle obrazy nabrały cech precyzji, szczegółowości i realizmu, które później odnajdujemy 

w fotografiach (Boxer, 2001). Podobny proces zachodzi dzisiaj, gdy artyści i pisarze przyswajają nowe 

narzędzia cyfrowe i internetowe do swoich zestawów narzędzi. Na przykład GarageBand firmy Apple 

umożliwia niezależnym zespołom niskobudżetowym (dosłownie pracującym w garażach) miksowanie 

i sterowanie ośmioma różnymi cyfrowymi ścieżkami muzycznymi w celu tworzenia profesjonalnie 

brzmiących nagrań przy niewielkim budżecie. Autorzy książek zaczynają myśleć o wideo i 

interaktywnych wersjach swoich książek. Gazety internetowe zmieniają cykl wiadomości na 24-

godzinny strumień, tworząc własne kanały wideo i rozszerzając możliwości komentowania 



użytkowników na swoich stronach internetowych. Po stronie produkcji narzędzia do cyfrowej edycji i 

obróbki (dla filmu i telewizji) napędzają konwergencję treści. Biorąc pod uwagę, że największym 

kosztem treści jest jej tworzenie, jeśli istnieje duża różnorodność docelowych platform dostarczania, 

mądrze jest rozwijać i produkować tylko raz przy użyciu technologii, która może dostarczać na wiele 

platform. Zasadniczo oznacza to tworzenie treści na urządzeniach cyfrowych (sprzęt i 

oprogramowanie), aby można je było dostarczać na wiele platform cyfrowych. Rozważmy na przykład 

tę książkę. W 2016 roku książka ta została napisana z myślą o ukazaniu się na iPadach i czytnikach e-

booków Kindle i zbliża się do etapu dojrzałości medialnej, w której książka będzie dostępna głównie 

jako produkt czysto cyfrowy z dużą zawartością wizualną i dźwiękową które mogą być wyświetlane na 

wielu różnych urządzeniach cyfrowych. Do tego czasu doświadczenie uczenia się zostanie zmienione 

przez większe wykorzystanie interaktywnych grafik, filmów, a także zintegrowanego systemu 

testowania, który monitoruje wyniki uczniów w trakcie semestru. Nawet liczba stron przeczytanych 

przez uczniów i czas spędzony na stronie zostaną uwzględnione przez ten zbliżający się w przyszłości 

cyfrowy system nauczania. Tradycyjne książki w oprawie będą prawdopodobnie nadal dostępne 

(książki mają wiele zalet), ale najprawdopodobniej wydania drukowane będą drukowane na żądanie 

przez klientów korzystających z własnych drukarni. 

konwergencja branżowa : połączenie przedsiębiorstw medialnych w synergiczne kombinacje, które 

tworzą i udostępniają treści na różnych platformach 

Konwergencja struktury branżowej 

Trzecim wymiarem konwergencji jest struktura różnych branż medialnych. Konwergencja branżowa 

odnosi się do łączenia przedsiębiorstw medialnych w potężne, synergiczne kombinacje, które mogą 

przenosić treści na wielu różnych platformach i tworzyć nowe dzieła wykorzystujące wiele platform. 

Może się to odbywać poprzez zakupy lub sojusze strategiczne. Tradycyjnie każdy rodzaj mediów – film, 

tekst, muzyka, telewizja – miał swój odrębny przemysł, składający się zazwyczaj z bardzo dużych graczy. 

Na przykład przemysł filmów rozrywkowych został zdominowany przez kilka dużych hollywoodzkich 

studiów produkcyjnych, publikacje książkowe zdominowało kilka dużych wydawców książek, a 

produkcja muzyczna zdominowana została przez cztery światowe wytwórnie płytowe. Jednak Internet 

stworzył siły, które czynią fuzje i partnerstwa pomiędzy mediami i firmami internetowymi niezbędną 

propozycją biznesową. . Konwergencja branży medialnej może być konieczna do sfinansowania 

istotnych zmian zarówno na platformie technologicznej, jak i treści. Tradycyjne firmy medialne, które 

tworzą treści, na ogół nie posiadają podstawowych kompetencji ani możliwości finansowych, aby 

rozpowszechniać je w Internecie. Firmy technologiczne, które dominują w Internecie (Google, Apple, 

Amazon i Facebook) mają kompetencje i bogactwo, aby realizować strategie kanałów internetowych, 

ale obecnie nie mają kompetencji potrzebnych do tworzenia treści. Aby rozwiązać te problemy, 

tworzone są połączenia przedsiębiorstw i spółki osobowe. Podczas gdy tradycyjne firmy medialne nie 

radziły sobie dobrze z zakupami platform internetowych, właściciele technologii, tacy jak Apple, 

Amazon, Facebook, Microsoft i Google, generalnie unikali łączenia się z firmami medialnymi i zamiast 

tego polegają na umowach z firmami medialnymi w celu ochrony intelektualnej praw majątkowych 

oraz stworzenie modelu wyceny biznesowej, który obie strony mogą zaakceptować. Jednak ten 

wzorzec się zmienia. Na przykład CBS Inc., producent treści filmowych i telewizyjnych, produkuje 

programy telewizyjne dla Netflix; Netflix, Hulu i Amazon produkują i dystrybuują własne, oryginalne 

seriale; Google produkuje oryginalne treści przeznaczone do dystrybucji internetowej w serwisie 

YouTube. Amazon stworzył własny wydawnictwo książkowe, Amazon Books Publishing i wszedł w 

działalność wydawniczą. A w 2016 r., jak wspomniano wcześniej, do walki dołączają firmy 

telekomunikacyjne, a Verizon proponuje przejęcie Yahoo i AT&T, proponując fuzję z Time Warner. W 

tym sensie Internet zmienia branżę medialną z niedawnej przeszłości. W końcu zapotrzebowanie 



konsumentów na treści w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu popychają firmy 

technologiczne i zajmujące się treścią zarówno w kierunku strategicznych sojuszy, jak i strategicznych 

konfliktów w poszukiwaniu przewagi. 

Artykuły błyskawiczne: nowa funkcja Facebooka, która wstawia wybraneartykuły z głównych 

serwisów informacyjnych w kanale aktualności użytkownika 

BRANŻA WYDAWNICTWA ONLINE 

Nic nie jest tak fundamentalne dla cywilizowanego społeczeństwa jak czytanie tekstu. Tekst jest 

sposobem, w jaki zapisujemy naszą historię, bieżące wydarzenia, myśli i aspiracje oraz przekazujemy 

je wszystkim innym w cywilizacji, którzy potrafią czytać. Nawet programy telewizyjne i filmy wymagają 

scenariusza. Dziś branża wydawnicza (składająca się z książek, gazet, magazynów i czasopism) to sektor 

mediów o wartości 93 miliardów dolarów, oparty pierwotnie na druku, a teraz szybko przechodzący na 

Internet i dostarczanie przez telefony komórkowe. Internet oferuje branży wydawniczej tekstów 

możliwość przejścia w kierunku nowej generacji gazet, magazynów i książek, które są produkowane, 

przetwarzane, przechowywane, dystrybuowane i sprzedawane przez Internet, dostępne w dowolnym 

czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu. Ten sam Internet oferuje możliwość zniszczenia wielu 

istniejących firm drukowanych, które mogą nie być w stanie dokonać tego przejścia i pozostać 

rentownym. 

GAZETY ONLINE 

Gazety w 2016 roku to najbardziej bolesny segment branży wydawniczej. Przychody branży prasowej 

zmniejszyły się z najwyższych 60 miliardów dolarów w 2000 r. do około 30 miliardów dolarów w 2015 

r. (zob. wykres 10.6). W tym okresie liczba pracowników gazet została zredukowana w przybliżeniu o 

połowę. Od czasu powstania Internetu w 2000 r. i pojawienia się potężnych wyszukiwarek, takich jak 

Google, które umożliwiają konsumentom wyszukiwanie wiadomości na dowolny temat, branża 

wydawnicza znajduje się w długotrwałym okresie zakłóceń cyfrowych bez konieczności przeglądania 

fizycznej gazety lub Internetu. wydanie. Serwisy społecznościowe stały się głównym źródłem 

unikalnych użytkowników, którzy niestety nie przeglądają wiadomości i zazwyczaj pozostają na stronie 

gazety tylko przez kilka chwil, aby przeczytać pojedynczy artykuł. Ci przelotni goście zazwyczaj nie 

wchodzą w interakcję z gazetą jako całością ani jej reklamami online. Jeszcze przed powstaniem 

Internetu i sieci przychody z gazet spadały z powodu wpływu wcześniejszych technologii, takich jak 

telewizja i telewizja kablowa. W 2014 r. trzy z największych organizacji prasowych wydzieliły swoją 

działalność prasową jako niezależne firmy, aby móc skoncentrować się na telewizji i innych aktywach 

medialnych, w tym w niektórych przypadkach na udanych nieruchomościach cyfrowych. Gazety będą 

teraz zwykłymi przedsiębiorstwami drukowanymi i internetowymi i będą musiały robić to 

samodzielnie, bez ochrony telewizji lub innych zasobów medialnych. Uderzający wzrost 

alternatywnych czysto cyfrowych źródeł wiadomości w ciągu ostatnich pięciu lat, od Twittera i 

Facebooka po Vox, Vice, BuzzFeed, Reddit i Huffington Post, stawia dodatkowe wyzwania. Źródła 

wiadomości online codziennie przyciągają miliony konsumentów i kierują potencjalnych czytelników 

gazet – zarówno online, jak i offline – z dala od najcenniejszych stron tytułowych gazet drukowanych i 

wydań cyfrowych. Przejście konsumentów w kierunku platformy mobilnej i mediów 

społecznościowych pogłębia potencjał zakłóceń w branży prasowej. . Serwisy społecznościowe 

odgrywają istotną rolę w kierowaniu ruchu bezpośrednio do określonych artykułów prasowych, 

omijając cenną stronę tytułową gazety, i coraz częściej zapewniają własne oryginalne reportaże i 

komentarze, zatrudniając profesjonalnych dziennikarzy z dala od kłopotliwych gazet. W 2015 roku New 

York Times, wraz z dziewięcioma innymi mediami informacyjnymi, zgodził się w ramach eksperymentu 

umieścić kilka swoich artykułów bezpośrednio w kanale informacyjnym Facebooka, aby przyciągnąć 



miliony nowych czytelników i, miejmy nadzieję, zmienić ich z czytelników bezpłatnych na płatni 

abonenci cyfrowi. Facebook nazywa te wiadomości artykułami błyskawicznymi. To, co zaczęło się jako 

eksperyment, stało się głównym źródłem czytelników artykułów prasowych, ale nie całej gazety. 

Gazeta teraz zatrudnia redaktorów mediów społecznościowych do śledzenia popularnych tematów i 

publikowania artykułów w kanałach informacyjnych. Inni wydawcy wiadomości rozważają podobny 

ruch. Minusem jest to, że czytelnicy mogą nigdy nie wrócić do stron internetowych gazet, które są 

najbardziej dochodowe dla gazet cyfrowych. Przetrwanie gazet będzie zależeć od tego, jak szybko 

organizacje prasowe mogą przejść z wersji drukowanej na cyfrową i jak szybko będą w stanie zarabiać 

na coraz większej liczbie odbiorców wiadomości przez cały czas, w dowolnym miejscu i na wszystkich 

urządzeniach. Jak widać na wykresie 10.6, podczas gdy przychody z nakładu gazet (prenumeraty plus 

sprzedaż w kioskach) spadły o 10% od 2000 r. do około 11 miliardów dolarów, reklama drukowana, 

która obejmuje reklamy displayowe, drobne i prawne, gwałtownie spadła z wysokiego z 48 miliardów 

dolarów w 2000 r. do 15 miliardów dolarów w 2015 r. Reklama internetowa w gazetach w ostatnim 

roku wykazała słaby wzrost, odpowiadając za około 3,7 miliarda dolarów przychodu, a przychody gazet 

z reklam internetowych stanowią nadal tylko 25% przychodów z reklam drukowanych, a tylko 12,5% 

całkowitych przychodów. Zyski w przychodach z reklam cyfrowych online nie są wystarczająco duże, 

aby zrekompensować utratę przychodów z druku. Tylko przemysł muzyczny odczuł podobnie 

niszczycielski spadek przychodów. 15-letni spadek przychodów gazet wynika z czterech czynników: 

• Rozwój sieci i urządzeń mobilnych jako alternatywnego medium dla wiadomości i reklamy. Przejście 

konsumentów do stylu życia online spowodowało utratę miliardów dolarów na reklamy (w tym 

ogłoszenia drobne) z drukowanej gazety. To samo nie dotyczy reklamy telewizyjnej, co omówimy w 

dalszej części rozdziału. Nawet reklama radiowa dobrze poradziła sobie z rewolucją cyfrową. 

• Powstanie alternatywnych cyfrowych źródeł wiadomości, komentarzy, reportaży i artykułów. 

• Trudności tradycyjnych firm prasowych i ich menedżerów w opracowaniu odpowiednich modeli 

biznesowych i dochodowych, które mogłyby przetrwać, a nawet prosperować w Internecie oraz na 

platformie mobilnej/społecznościowej. . 

• Rozwój mediów społecznościowych i ich rola w kierowaniu ruchu do treści gazet skłoniły gazety do 

zmiany modelu biznesowego, aby dostosować się do zmian w zachowaniu konsumentów i technologii. 

. 

Od druku do cyfryzacji: ewolucja gazetowego biznesu internetowego 

Modele, 1995–2016 

Od 1995 roku, kiedy rozpoczął się handel elektroniczny i reklama cyfrowa, do chwili obecnej gazety 

opracowały trzy różne modele biznesowe, starając się dostosować do Internetu, a ostatnio do 

platformy mobilnej i społecznościowej. Te trzy modele to: Print-centric (1995–2000), Integrated 

Print/Web (2000–2010) oraz najnowszy model Digital First (2010–obecnie). Możesz porównać te 

modele w czterech wymiarach: 

• Wyszukiwanie i odkrywanie: Jak czytelnicy znajdują wiadomości? 

• Świadomość: W jaki sposób potencjalni czytelnicy są informowani o nowościach? 

• Zaangażowanie: W jaki sposób czytelnicy angażują się w wiadomości i dziennikarzy? 

• Platforma technologiczna: Jak, kiedy i gdzie informacje są dostarczane czytelnikom? 



Kamienie milowe odzwierciedlają ważne daty w ewolucji sieci i platformy mobilesocial. W latach 1998-

2000 firma Google uruchomiła swoją wyszukiwarkę z zaindeksowanymi 60 milionami stron i 

wprowadziła płatne reklamy w wyszukiwarkach oparte na algorytmie Page Rank. W 2007 r. Apple 

zaprezentował swojego iPhone'a, tworząc prawdziwie mobilne i uniwersalne urządzenie internetowe, 

a Facebook otworzył swoją witrynę dla publiczności, a w 2008 r. zarejestrował ponad 100 milionów 

użytkowników, tworząc pierwszą na dużą skalę internetową sieć społecznościową. 

Przed rozwojem sieci, wyszukiwarek, urządzeń mobilnych i platform mediów społecznościowych 

czytelnicy odkrywali wiadomości przeglądając (forma wyszukiwania) drukowanej gazety. Uświadomili 

sobie historie, czytając pierwszą stronę, strony sekcji i tytuły artykułów. Czytelnicy nie kontaktowali się 

z dziennikarzami, redaktorami lub innymi współpracownikami, z wyjątkiem nielicznych, którzy napisali 

listy do redaktora (mniej niż 1% wszystkich czytelników). Dziennikarstwo było uważane za zawód, a od 

czytelników nie oczekiwano więcej niż czytanie, fascynację, oświecenie i zabawę przez ludzi, którzy 

najwyraźniej byli lepiej poinformowani niż oni. Dziennikarze pracowali cały dzień nad swoimi 

artykułami i składali je o godzinie 17:00; profesjonalni redaktorzy poprawili kopię, a kompozytorzy 

umieścili ją na stronach pras, które drukowały po północy. Strumień wiadomości zakończył się o 17:00. 

Platformą technologiczną był druk, czasami w kolorze (poważna innowacja i wydatków w tym okresie). 

Wraz z pojawieniem się Internetu i jego rosnącą popularnością, gazety zachowały swoją 

dotychczasową strategię i kulturę zorientowaną na druk. W okresie Print-centric w latach 1995-2000 

gazety tworzyły cyfrowe kopie swoich wydań drukowanych i umieszczały je w Internecie. Czytelnicy 

odkrywali historie tak samo jak wcześniej, czytając pierwszą stronę w Internecie, podążając za linkami 

do artykułów i klikając obszary lub sekcje tematyczne (np. Sport lub Technologia). Historie były 

promowane przez dział biznesowy, który starał się poszerzyć publiczność prasy i przyciągnąć 

reklamodawców na podstawie czytelnictwa i odwiedzających online. Reklama cyfrowa była bardzo 

ograniczona, po części dlatego, że reklamodawcy nie wierzyli, że jest skuteczna. Czytelnicy nie byli 

zaangażowani w kontakt z dziennikarzami, chyba że czytali historie i mogli identyfikować się z tematami 

opowiadań. Biznesowy proces tworzenia dziennikarstwa nie uległ zmianie: artykuły były składane o 

godzinie 17:00 i trafiały do redakcji, a następnie trafiały do zespołu webowego i grupy drukowanej. Nie 

było różnicy, jeśli w ogóle, między wersją drukowaną i internetową. Platformą technologiczną dla 

wydania cyfrowego był komputer stacjonarny lub laptop, a wiadomości były wykorzystywane w domu 

i pracy. W okresie Integrated Print/Web, od 2000 do 2010 r., gazety przyjęły elementy multimedialne, 

takie jak wideo, dodały więcej elementów interaktywnych, takich jak krzyżówki i konkursy, oraz 

zapewniły więcej możliwości przekazywania opinii czytelnikom, zwłaszcza na stronach opinii i redakcji. 

Pojawiły się możliwości personalizacji newsów za pomocą kanałów RSS i wypychania newsów do 

czytelnika. Niemniej jednak wiadomości zostały odkryte przez czytelnika odwiedzającego stronę; 

promowanie treści w Internecie ograniczało się głównie do kanałów RSS. Czytelnicy byli nieco bardziej 

zaangażowani. Platforma technologiczna pozostała platformą komputerów stacjonarnych lub 

laptopów. W okresie Digital First, od 2010 r. do chwili obecnej, nastąpiły trzy zmiany w technologii i 

platformie popularnej publiczności: szybkie przyjęcie smartfonów i tabletów oraz równie 

zdumiewający wzrost serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, które stały się 

dominujące. czas konsumenta w sieci i na urządzeniach mobilnych. Ponadto wzrost liczby startowych 

serwisów informacyjnych skoncentrowanych na korzystaniu z nowych technologii i platform skłonił 

gazety do radykalnej transformacji swojej działalności lub wycofania się z niej. ego owego jącego 

konkretnie wykorzystanie nowej technologii i nowych platform. Nowa platforma nie opiera się na 

komputerach osobistych korzystających z przeglądarki, ale na urządzeniach mobilnych i aplikacjach, a 

komputery stacjonarne i laptopy są teraz tylko jednym z filarów platformy dostawczej. W tym nowym 

środowisku wiadomości nie kończą się o 17:00, ale trwają 24×7. 



Historie mogą zaczynać się od tweeta lub posta na Facebooku, po którym następują tysiące tweetów, 

potem miliony udostępnień w wielu serwisach społecznościowych, a na końcu artykuł w gazecie 

internetowej, a być może również w wersji drukowanej. Często amatorzy na scenie wiedzą więcej o 

wiadomościach w pierwszych godzinach opowiadania niż jakakolwiek kolekcja dziennikarzy w ich 

biurach. Amatorzy udostępniają kanały wideo, komentarze i opinie. Model biznesowy Digital First 

odwraca poprzednie modele: najwyższym priorytetem jest produkcja najbardziej angażującego, stale 

aktualizowanego wydania cyfrowego, a następnie produkcja produktu drukowanego w oparciu o 

nowości opracowane w wydaniu cyfrowym. W przypadku czysto cyfrowych startupów nie ma wersji 

drukowanej, a wiadomości to tylko ciągły strumień aktualizacji, blogów, tweetów i postów, a nie stały 

artykuł. Artykuły z wiadomościami są oznaczone sygnaturą czasową, co oznacza, że aktualizacja jest w 

drodze, a czytelnik powinien wrócić, aby śledzić historię. Zamiast czekać, aż czytelnicy odkryją 

wiadomości lub wyszukają wiadomości w wyszukiwarce, wiadomości są wysyłane do czytelników w 

dowolnym z wielu miejsc, w których się znajdują — na portalach społecznościowych, mobilnych 

kanałach informacyjnych, na Twitterze lub Yahoo lub Google News. Dziennikarze pozostają płatnymi 

profesjonalistami, ale śledzą kanały na Twitterze i portale społecznościowe, a także promują swoje 

historie i postacie na portalach społecznościowych. Ich praca to już nie tylko raportowanie i pisanie 

oraz przedstawianie faktów w prawidłowy sposób, ale promowanie i angażowanie czytelników na 

poziomie osobistym poprzez ich własne wysiłki. Doskonałe raportowanie i pisanie nie jest już jedynym 

kryterium zatrudniania i awansu. Większy nacisk kładzie się na zdolność reporterów do przyciągania 

odbiorców na własnych stronach w mediach społecznościowych i na Twitterze. Model biznesowy 

Digital First nie jest jeszcze rzeczywistością dla tradycyjnych gazet. Największe organizacje prasowe 

drukowane, takie jak Wall Street Journal, New York Times, Washington Post i inne, rozpoczęły podróż 

w kierunku stania się organizacjami informacyjnymi Digital First. W 2014 r. Wall Street Journal 

uruchomił swój dział informacyjny w czasie rzeczywistym, grupę centralną składającą się z 60 

redaktorów, której celem jest zapewnienie ciągłego i żywego przepływu cyfrowych wiadomości i 

komentarzy do serwisów społecznościowych, obserwujących na urządzeniach mobilnych i ich stron 

internetowych (Romenesko, 2014) . New York Times zainicjował również model Digital First w styczniu 

2014 roku. W 2015 roku Wall Street Journal uruchomił nową cyfrową pierwszą stronę internetową, z 

przeprojektowanymi stronami internetowymi i wideo, aplikacjami na iPada i Androida oraz większym 

naciskiem na najświeższe wiadomości, które są dopracowane w trakcie 24-godzinnego cyklu 

informacyjnego (zob. przypadek otwierający w rozdziale 4). W ciągu ostatnich dwóch lat New York 

Times, Washington Post, USA Today i Bloomberg News dokonały podobnych zmian, aby odnieść sukces 

na cyfrowym rynku urządzeń mobilnych, tabletów i komputerów stacjonarnych. Większość głównych 

grup prasowych dołączyła również do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, aby ich 

artykuły pojawiały się w kanałach informacyjnych. 

Branża gazet online: mocne strony i wyzwania 

Przemysł prasowy wciąż ma pewne mocne strony, z których będzie musiał skorzystać, gdy stanie przed 

wyzwaniami przyszłości. W poniższej sekcji dokonamy przeglądu tych mocnych stron i wyzwań. Siła: 

wielkość i wzrost odbiorców gazet. Czytelnictwo gazet w internecie rośnie w tempie ponad 10% 

rocznie. Około 67% internautów (około 179 mln osób) czyta treści gazet w sieci, co czyni ją drugą 

najpopularniejszą aktywnością online (Newspaper Association of America, 2016). Wykres 10.8 

przedstawia listę dziesięciu najlepszych gazet internetowych w Stanach Zjednoczonych. Gazeta 

internetowa jest jednym z najbardziej udanych mediów internetowych pod względem liczby 

odbiorców. Czytelnictwo gazet mobilnych jest szczególnie silne wśród osób młodych, ze względu na 

większe wykorzystanie smartfonów i tabletów. Gazety zareagowały na zmieniającą się publiczność, 

zapewniając dostęp do swoich treści na wszystkich platformach cyfrowych (zob. Rysunek 10.9). 64% 

Amerykanów ma smartfon i 52% tablet, w ciągu kilku krótkich lat gazety stały się prawdziwie 



wieloplatformowe, tworząc aplikacje i strony internetowe zoptymalizowane pod kątem urządzeń 

mobilnych. Tylko 51% czytelników gazet to czytelnicy wyłącznie drukowani, a 49% korzysta z połączenia 

internetu, wersji drukowanej i/lub mobilnej. Ruch mobilny stale rośnie w przypadku większości gazet, 

podczas gdy liczba odwiedzających na komputerach stacjonarnych spada. Jednak w odniesieniu do 

ilości czasu spędzanego przez odwiedzających jest odwrotnie, przy czym liczba minut na wizytę na 

komputerach stacjonarnych rośnie, a liczba minut na wizytę na urządzeniach mobilnych maleje (Pew 

Research Center, 2016). Gazety internetowe przyciągają również zamożną, wykształconą i 

skoncentrowaną na konsumentach grupę demograficzną, docierającą do 64% osób w wieku od 25 do 

34 lat i 75% osób w gospodarstwach domowych zarabiających średnio ponad 100 000 USD rocznie w 

ciągu kwartału. Biorąc pod uwagę dużą liczbę odbiorców gazet internetowych, jasne jest, że przyszłość 

gazet leży w rynku internetowym i mobilnym, mimo że czytelnictwo i prenumerata tradycyjnych gazet 

drukowanych stale spadają. 

Wyzwanie: przychody z reklam cyfrowych. Gazety mają nadzieję, że cyfrowa rewolucja reklamowa i 

przychody dotrą do ich brzegów i podniosą łączne przychody z reklam. Ale pojawia się problem: 

podczas gdy liczba unikalnych użytkowników witryn gazet rośnie, ruch ten jest coraz mniej wartościowy 

z dwóch powodów. Po pierwsze, publiczność coraz częściej przyjeżdża z serwisów społecznościowych 

i wyszukiwarek w celu znalezienia konkretnych artykułów, a nie bezpośrednio na stronę główną gazety 

(tzw. wejście boczne). Po drugie, ci użytkownicy serwisów społecznościowych są mniej zaangażowani i 

mniej wartościowi (patrz Rysunek 10.10). Im mniej zaangażowani są odwiedzający pod względem 

oglądanych stron, minut spędzonych w witrynie i ponownych odwiedzin, tym mniej czasu ma na 

wyświetlanie im reklam i zarabianie. Bezpośredni odwiedzający są zatem znacznie bardziej 

wartościowi, a gazety mają nadzieję, że przeprojektowane strony internetowe i aplikacje zwiększą 

liczbę odwiedzających stronę główną. W rezultacie wzrost przychodów z reklam cyfrowych w gazetach 

internetowych był niewielki, pomimo wzrostu liczby unikalnych użytkowników, który w 2015 r. wzrósł 

tylko o około 8%. Dla porównania, łączne przychody z reklam cyfrowych (w wyszukiwarkach, mediach 

społecznościowych i displayowych) wzrosły o solidne 20% (eMarketer, Inc., 2016e). Jeśli obecne trendy 

się utrzymają, jest mało prawdopodobne, aby gazety mogły polegać na rosnącej liczbie unikalnych 

użytkowników z serwisów społecznościowych lub rosnących przychodach z reklam cyfrowych, aby 

odwrócić spadki przychodów z ostatniej dekady. Zamiast tego będą musieli oprzeć się na rozwijającym 

się rynku subskrypcji cyfrowych, składającym się z lojalnych czytelników, którzy codziennie odwiedzają 

gazetę w celu zasięgnięcia opinii i opinii. 

Siła: Treść jest królem. Dlaczego ludzie nadal kupują gazety i płacą za treści gazet online? Często 

powtarzany bon mot, że „treść jest królem” wydaje się być prawdą w przypadku materiałów 

drukowanych, a także wszelkiego rodzaju treści internetowych, w tym wiadomości i czysto cyfrowych 

witryn informacyjnych. Podobnie jak w sporcie wyczynowym, generalnie liczy się jakość. Powodem, dla 

którego gazety internetowe przyciągają wyjątkowo dużą i lojalną publiczność, która jest głęboko 

zaangażowana, jest proste: jakość treści. W porównaniu z innymi mediami, gazety są najbardziej 

zaufanym źródłem wiadomości i komentarzy do historii lokalnych, krajowych i międzynarodowych. 

Lokalne gazety generują najwyższy poziom zaangażowania reklamowego: 35% konsumentów 

deklaruje dokonywanie zakupów w oparciu o reklamy lokalnych gazet. Reklamy displayowe online, 

kampanie e-mailowe i przelotne reklamy mobilne nawet nie zbliżają się do tych poziomów 

zaangażowania. Gazety zatrudniają około 33 000 pełnoetatowych profesjonalnych redaktorów, w 

porównaniu z około 56 000 w 2000 r., ale nadal są znacznie większe niż telewizyjne, radiowe czy 

nowsze czysto cyfrowe źródła wiadomości, które uzyskują większość swoich treści od nieopłacanych 

blogerów, fotografów korzystających z telefonów komórkowych i blogerów. 



Blogi amatorskie i tweety mogą być wspaniałe do wyrażania opinii lub tworzenia natychmiastowych 

relacji z ważnych wydarzeń, ale nie zastąpią profesjonalnych reporterów i redaktorów, którzy mają 

sens w ciągłym strumieniu raportów i nie są miejscem dla świadomych marki reklamodawców, którzy 

nie chcą, aby ich produkty były kojarzone z treściami niskiej jakości. Google oferuje stypendia Google 

News Lab dla studentów dziennikarstwa w przekonaniu, że wysokiej jakości dziennikarstwo jest 

kluczowym składnikiem dynamicznego i funkcjonującego społeczeństwa. Podczas gdy internetowi 

giganci wiadomości są zależni od gazet, jeśli chodzi o dostarczanie im treści do wyszukiwania i 

indeksowania, gazety są w równym stopniu zależne od internetowych gigantów dla odwiedzających. 

Wyzwanie: znalezienie modelu przychodów. W 1995 roku, kiedy pojawiły się pierwsze serwisy 

internetowe gazet, gazety oferowały swoje treści za darmo, z rejestracją. Liczono na to, że reklamy 

wesprą działanie serwisu i zapewnią nowe źródło przychodów z treści wydań drukowanych. . W 

niektórych przypadkach bezpłatne treści ograniczały się do najpopularniejszych artykułów i nie 

zawierały ogłoszeń drobnych, czyli lukratywnej franczyzy gazet. W tym czasie reklama drukowana 

zapewniała ponad 75% przychodów, a przychody z abonamentu około 25%. 

paywall: płatna usługa subskrypcji 

subskrypcja mierzona: zapewnia dostęp do ograniczonej liczby artykułów za darmo, ale wymaga 

uiszczenia opłaty abonamentowej po przekroczeniu tego limitu. 

Pobieranie opłat za ogólne treści gazet było oczywistą odpowiedzią, ale publikacje, które próbowały 

tego w latach 1995–2005, były karane przez kulturę internetową, która oczekiwała, że treści online, 

takie jak muzyka i wiadomości, będą bezpłatne. Na przykład w 1998 r. Slate, internetowy magazyn 

należący do Microsoftu, zaczął pobierać od swoich czytelników roczną opłatę abonamentową w 

wysokości 19,95 USD (tzw. paywall). Była wolna sekcja Front Werand z kilkoma artykułami. W 1999 

roku Slate obniżyło opłatę abonamentową po tym, jak zapisało się tylko 20 000 czytelników. Niektóre 

specjalistyczne gazety, takie jak Wall Street Journal, były w stanie pobierać roczną opłatę 

abonamentową (50 USD rocznie) i przetrwały. W ciągu roku Czasopismo miało 200 000 płatnych 

prenumeratorów. Podobnie Financial Times (Londyn) wprowadził usługę abonamentową w 2001 r., a 

w 2007 r. przyjął model abonamentu odmierzonego, co umożliwiło czytelnikom dostęp do 10 

artykułów za darmo, ale wymagało uiszczenia opłaty abonamentowej w wysokości 395 USD za dalszy 

dostęp po przekroczeniu tego limitu. Zarówno Journal, jak i Financial Times były wyjątkami od oporów 

konsumentów przed płaceniem za wiadomości i opierały się na zamożnych, skupionych czytelnikach 

zainteresowanych informacjami o wysokiej wartości. Wprowadzenie sklepu iTunes w 2003 r. i iPhone'a 

w 2007 r. zmieniło publiczny sposób postrzegania płatnych treści. Chociaż dostępnych było wiele 

pirackiej muzyki, urządzenia Apple (iPody, a później iPhone'y i iPady) oraz iTunes zapewniły wysokiej 

jakości, wygodną i legalną alternatywę, za którą użytkownicy byli gotowi zapłacić. W 2016 r. opłacenie 

abonamentu za treści jest podstawą usług strumieniowego przesyłania wideo i muzyki z Netflix do 

Pandory. W 2011 r. New York Times wprowadził odmierzony model subskrypcji podobny do modelu 

Financial Times, który umożliwiał zwykłym czytelnikom bezpłatne przeczytanie 20 artykułów i 

zapewniał nieograniczony dostęp do aktualnych zarchiwizowanych treści za 35 USD rocznie. 

Prenumeratorzy druku otrzymali prenumeratę cyfrową za darmo. Polityka dotycząca subskrybentów 

free-to-print kładzie nacisk na subskrypcję treści Times, a nie na żadną konkretną platformę. To ważne, 

ponieważ dzisiejsi czytelnicy gazet są wieloplatformowi: czytają treść na różnych urządzeniach w 

zależności od kontekstu. Model subskrypcji odmierzonej jest podobny do modelu freemium: niektóre 

treści są bezpłatne, ale są obsługiwane przez reklamy, podczas gdy nieograniczona zawartość jest 

dostępna tylko w ramach subskrypcji. W 2013 r. liczba bezpłatnych artykułów została zmniejszona do 

10, biorąc pod uwagę sukces modelu z pomiarem, a w tym samym roku przychody z subskrypcji New 

York Times po raz pierwszy przekroczyły przychody z reklam. W 2016 roku Times ma ponad milion 



płatnych abonentów cyfrowych. Z 43 milionami odwiedzających online i 30 milionami czytelników 

mobilnych, Times ma mnóstwo miejsca na powiększenie bazy subskrybentów. Gazety (a także 

czasopisma internetowe) skorzystały na zmianach w odbiorze społecznym. Obecnie 78% 

amerykańskich gazet o nakładzie przekraczającym 50 000 ma jakąś opłatę za dostęp online. Spośród 

nich 64% korzysta z abonamentu naliczanego, 12% udostępnia większość treści za darmo, ale pobiera 

opłatę za subskrypcję, aby uzyskać dostęp do treści premium, a 3% korzysta z modelu płatnego. 

Wyzwanie: Wzrost konkurentów w czystej postaci cyfrowej. Sieć dała gazetom możliwość rozszerzenia 

ich marek drukowanych, ale jednocześnie dał przedsiębiorcom cyfrowym możliwość rozdzielenia treści 

gazet poprzez tworzenie wyspecjalizowanych stron internetowych dla popularnych treści, takich jak 

pogoda, ogłoszenia drobne (Craigslist), restauracja i produkty recenzje (Yelp), a także aktualne krajowe 

i międzynarodowe serwisy informacyjne i aplikacje, które konkurują z gazetami internetowymi. 

Pomimo spadających przychodów tradycyjnego przemysłu gazet drukowanych, przedsiębiorcy przelali 

pieniądze na serwisy informacyjne, a nawet gazety. Od 2011 roku Warren Buffett kupił 28 gazet za 

szacunkowo 344 miliony dolarów, wierząc, że gazety dostarczające wyczerpujących i wiarygodnych 

informacji małym, ściśle związanym społecznościom i dysponujące rozsądną strategią internetową, 

będą funkcjonować przez długi czas (Berkshire Hathaway, 2013 ). W sierpniu 2013 r. Jeffrey Bezos kupił 

kultowy Washington Post za 250 milionów dolarów, wierząc, że gazety to nie tylko gazety, ale także 

firmy zajmujące się gromadzeniem i dystrybucją wiadomości, niezależne od jakiejkolwiek technologii 

lub platformy (Hagey i Bensinger, 2013). Podczas gdy rzeczywiste gazety drukowane przyciągają 

bogatych inwestorów indywidualnych, inwestorzy z kapitałem wysokiego ryzyka przelali ponad miliard 

dolarów na czysto cyfrowe internetowe serwisy informacyjne. Tabela 10.2 przedstawia niektóre 

wiodące rodzime cyfrowe serwisy informacyjne i ich profil inwestycyjny. Według Pew Research Center, 

75% badanych witryn z natywnymi wiadomościami cyfrowymi zwiększyło średnią liczbę unikalnych 

użytkowników miesięcznie w latach 2014-2015, przy czym zdecydowana większość tych witryn 

przyciągała większy ruch z urządzeń mobilnych niż z komputerów stacjonarnych.Nie wszystkie cyfrowe 

serwisy informacyjne odnoszą sukces i jak dotąd niewiele, jeśli w ogóle, jest rentownych. Na przykład 

Digg, witryna agregatora wiadomości, zawiodła w 2011 r., mimo że w pewnym momencie miała 230 

milionów unikalnych użytkowników. 

Wyzwanie: Czy gazety mogą przetrwać cyfrowe zakłócenia. Branża gazetowa na pierwszy rzut oka 

wydaje się być klasycznym przykładem przełomowej technologii – Internetu, urządzeń mobilnych i 

aplikacji – niszczącej tradycyjny model biznesowy oparty na fizycznych produktach i fizycznej 

dystrybucji. Operatorzy zasiedziali (istniejące gazety drukowane) z czasem powoli i stopniowo 

ulepszają swoje produkty. Nowe firmy-przeburzacze- wprowadzają nowe produkty (Huffington Post, 

BuzzFeed, Vox), które nie są tak dobre jak produkty zasiedziałych, ale oparte są na nowszych i 

mocniejszych technologiach. Nowe produkty są tańsze lub bezpłatne i są skierowane na 

niedostatecznie obsługiwane lub zupełnie nowe rynki. Często są zakładane i promowane przez nowych 

ludzi w branży. W końcu produkty zakłócające zostają ulepszone i stają się bardziej akceptowalne lub 

wystarczająco dobre. W tym momencie nowe produkty i czynniki zakłócające zaczynają wysysać 

znaczny udział w rynku od operatorów zasiedziałych, którzy ostatecznie zawodzą. Operatorzy 

zasiedziali ponoszą porażkę z różnych powodów, począwszy od kosztownego procesu produkcji 

dziedzictwa, dużych inwestycji w kapitał ludzki, odmiennej kultury i niemożności dostrzeżenia szybkich 

zmian w środowisku biznesowym i technologicznym. Aby zapoznać się z opisem startupu z branży 

informacyjnej, który może mieć destrukcyjny wpływ na tradycyjne gazety, zobacz przypadek Insight on 

Business, 

Vox: Native Digital News. Czysto cyfrowe serwisy informacyjne mają wiele zalet w porównaniu z 

gazetami drukowanymi. Nie mają kosztów drukowania papierów; mogą tworzyć nowe przepływy pracy 



i procesy biznesowe, które są bardziej wydajne i terminowe; mają niższą strukturę kosztów, często 

polegającą na treściach generowanych przez użytkowników i minimalnych płatnościach dla reporterów 

i blogerów, przy niższych kosztach emerytalnych; i mogą korzystać z nowszych technologii do tworzenia 

wiadomości. Chociaż jakość dziennikarstwa w tych czysto cyfrowych serwisach nie jest tak dobra, jak 

w tradycyjnych gazetach drukowanych, sytuacja ta szybko się zmienia, ponieważ strony w pełni 

cyfrowe zatrudniają utalentowanych dziennikarzy i redaktorów z gazet drukowanych, które borykają 

się z trudnościami finansowymi. Internetowe serwisy informacyjne często nie mają wiarygodności i 

zaufania. Na przykład BuzzFeed był przedmiotem wielu procesów sądowych, w których oskarżano go 

o kopiowanie treści z konkurencyjnych gazet i witryn bez przypisywania ich autorstwa, twierdząc, że 

jest to jego własna treść. Bez zaufania i jakości serwisy informacyjne online są po prostu rozrywką 

wypełnioną zdjęciami celebrytów, a konkurencja o tego rodzaju treści jest znacząca. Jeśli branża 

prasowa ma przyszłość, będzie online i multiplatformowa. Wyzwaniem dla gazet jest tworzenie 

wartości poprzez skupienie się na zróżnicowanych, aktualnych i ekskluzywnych treściach dostępnych 

nigdzie indziej; przekształcić swoją kulturę dziennikarską, aby zapewnić ciągły strumień wiadomości, 

tak jak jej czysto cyfrowi konkurenci; i udostępniać te treści w dowolnym miejscu, czasie i miejscu na 

dowolnym urządzeniu. 

Krótko mówiąc, gazety będą musiały stać się publikacjami Digital First, zachowując jednocześnie swoją 

historyczną przewagę jakościową i stawiając czoła wyzwaniom stawianym przez czysto cyfrowych 

konkurentów. 

CZASOPISMA ODBIERAJĄ SIĘ NA PLATFORMIE TABLETU 

Internet i sieć nie miały początkowo dużego wpływu na sprzedaż czasopism, po części dlatego, że 

komputery PC nie mogły się równać z wielkoformatowymi obrazami o wysokiej rozdzielczości, które 

można znaleźć na przykład w Life lub Time. Jednak wraz z poprawą ekranów, upowszechnieniem się 

wideo w sieci i zmianą ekonomii publikacji kolorowych, nakład czasopism drukowanych zaczął 

gwałtownie spadać, a reklamodawcy zwrócili uwagę na platformę cyfrową w sieci, gdzie czytelnicy 

coraz częściej otrzymywali wiadomości. -zainteresowania dziennikarskie i fotograficzne relacje z 

wydarzeń. Sprzedaż kiosków z gazetami również znacznie spadła od 2001 r. Mimo to magazyny o 

specjalnych zainteresowaniach, celebryci, artykuły gospodarstwa domowego i motoryzacyjne 

pozostały stabilne. Magazyny informacyjne, takie jak Time, Newsweek i US News and World Report, 

były największym hitem. W przeciwieństwie do tego, magazyny poświęcone specjalnym 

zainteresowaniom, celebrytom, modzie, stylowi życia i motoryzacji pozostały względnie stabilne. 

Magazyny zareagowały na spadek sprzedaży magazynów fizycznych, opracowując magazynki z 

replikami cyfrowymi – dość wierne kopie magazynu fizycznego. Całkowite przychody z prenumerat i 

sprzedaży czasopism wyniosły około 28 miliardów dolarów w 2015 r., co oznacza spadek o około 4% w 

porównaniu z 2014 r. (Sass, 2016). Przychody z reklam stanowiły około 18 miliardów dolarów całości. 

Dobrą wiadomością dla czasopism jest to, że przychody z reklam cyfrowych rosną i w 2015 r. przyniosły 

ponad 4 miliardy dolarów. Niestety, reklama drukowana (około 14 miliardów dolarów) ma pozostać na 

względnie stałym poziomie do 2020 r. (eMarketer, Inc., 2016f). Rosnące przychody cyfrowe nie 

wystarczają, aby zrekompensować spadek przychodów z reklam drukowanych. Jednym z możliwych 

rozwiązań jest rozpoczęcie pobierania opłaty abonamentowej za dostęp do wydań cyfrowych, które 

obecnie są często bezpłatne. New Yorker, być może najbardziej prestiżowy magazyn w kraju, jest 

również jednym z najpoczytniejszych, z milionem prenumeratorów drukowanych i 13 milionami 

unikalnych użytkowników na swojej stronie internetowej. W 2014 r. magazyn wprowadził płatny płatny 

system. Niektóre artykuły są bezpłatne, ale częsti czytelnicy będą płacić roczną opłatę abonamentową 

(Somaiya, 2014). W 2016 r. The New Yorker uruchomił nową aplikację na iPhone'a o nazwie The New 

Yorker Today, którą można bezpłatnie pobrać i używać przez jeden miesiąc, a następnie przełączyć się 



na ten sam model z pomiarem, który jest używany na swojej stronie internetowej. Podobnie jak gazety, 

czasopisma eksperymentują z różnymi modelami przychodów, próbując zarabiać na szybko rosnącej 

liczbie odbiorców tabletów. Większość czasopism korzysta z usługi subskrypcji iPada firmy Apple, która 

umożliwia czasopismom oferowanie subskrypcji z poziomu ich aplikacji i przetwarzanie transakcji przez 

system rozliczeniowy App Store. Wydawcy ustalają cenę, a klienci mogą subskrybować jednym 

kliknięciem. Apple zatrzymuje 30% transakcji. Wydawcy mogą również kierować czytelników aplikacji 

do swoich witryn internetowych w celu wykupienia subskrypcji, w którym to przypadku Apple nie 

pobiera żadnych opłat. Wirtualne witryny sklepowe, takie jak Google Play, pomogły wydawcom 

zwiększyć ich bazę cyfrowych subskrybentów. W 2015 roku Apple wprowadziło swoją aplikację 

Wiadomości. Czasopisma takie jak Time i 75 innych dostarczają artykułów, aby przyciągnąć młodszą, 

mobilną publiczność (Trachtenberg, 2015). Pomimo spadku prenumeraty drukowanej i sprzedaży w 

kioskach w ciągu ostatnich kilku lat, całkowita oglądalność czasopism wzrosła o ponad 6% w 2015 roku, 

wyłącznie dzięki wzrostowi czasopism cyfrowych, zwłaszcza mobilnych wydań internetowych, oraz 

odsetkowi liczby dorosłych, którzy czytają czasopisma w wydaniu cyfrowym, wzrosła ponad 

czterokrotnie od 2011 r. (Stowarzyszenie Wydawców Magazynów, 2016 r.). Inne badanie wykazało, że 

ponad 40% ankietowanych przeczytało średnio 2,5 numeru magazynu cyfrowego w ostatnim miesiącu. 

Ponad 35% posiadaczy tabletów czyta treści czasopism raz w tygodniu, a szacunkowo 1200 aplikacji 

czasopism dla czytelników mobilnych. Popularne witryny, takie jak Pinterest, witryna do zbierania 

obrazów, która przyciąga miliony widzów, oraz Facebook, Yahoo i Twitter są jednymi z największych 

motorów ruchu w czasopismach cyfrowych. Powszechne stosowanie tabletów pomogło stworzyć 

wizualny Internet, w którym wydawcy błyszczących magazynów, z natury zorientowani na bogatą w 

szczegóły, kolorową fotografię, mogą z wielką korzyścią wyświetlać swoje prace i reklamy. Dzięki 

setkom popularnych czasopism internetowych do wyboru agregatory magazynów, takie jak Zinio, 

Texture (dawniej Next Issue Media), Magzter i Flipboard, umożliwiają klientom znajdowanie 

ulubionych czasopism za pomocą jednej aplikacji. Agregator czasopism to witryna lub aplikacja, która 

oferuje użytkownikom subskrypcje online i sprzedaż wielu czasopism cyfrowych. 

agregator czasopism : witryna lub aplikacja umożliwiająca subskrypcję i sprzedaż wielu czasopism 

cyfrowych magazine 

E-BOOKÓW I PUBLIKACJA KSIĄŻEK ONLINE 

W kwietniu 2000 roku Stephen King, jeden z najpopularniejszych pisarzy amerykańskich, opublikował 

nowelę zatytułowaną Riding the Bullet. Ta nowela była dostępna tylko jako e-book. King był pierwszym 

poważnym pisarzem, który stworzył tom nowego dzieła zawierający wyłącznie e-booki. Wydawca 

Kinga, Simon & Schuster, zorganizował sprzedaż online za pośrednictwem sprzedawców 

internetowych, takich jak Amazon. Pierwszego dnia było 400 000 pobrań, więc wiele serwerów 

Amazona kilka razy się zawieszało. W pierwszym tygodniu miało miejsce ponad 600 000 pobrań. 

Podczas gdy Amazon rozdawał książkę za darmo w pierwszych dwóch tygodniach, kiedy zaczął pobierać 

2,50 dolara za 66-stronicową nowelę, czyli mniej więcej taką samą cenę za stronę, jak standardowa 

powieść w twardej oprawie Kinga, sprzedaż nadal była ożywiona. Eksperyment ten pokazał Simonowi 

i Schusterowi oraz Amazonowi, że istnieje masowy rynek popularnych książek elektronicznych. 

Poprzednie próby stworzenia popularnego e-booka nie powiodły się. Dla wydawców oznaczało to, że 

cała ich lista starszych książek nagle zyskała wartość pieniężną, gdyby mogła być sprzedawana jako 

wydania e-booków. Dziesięć lat później, 15 kwietnia 2010 r., Amanda Hocking, nieznana i 

niepublikowana pisarka z Austin w Minnesocie, przesłała jedną ze swoich powieści o wampirach, My 

Blood Approves, na stronę internetową Amazona, a później na e-Barnes & Noble e- Księgarnia. Jej 

powieści zostały odrzucone przez wiele wydawnictw w Nowym Jorku. Do marca 2011 roku sprzedała 

ponad milion egzemplarzy swoich e-booków, które na ogół sprzedają się za 99 centów do 2,99 dolara, 



i zarobiła ponad 2 miliony dolarów. W 2012 roku Hocking znalazł się na liście 99-centowych milionerów 

Amazona. W 2013 roku opublikowany przez siebie e-book science fiction Hugh Howey Wool sprzedał 

się w ponad 500 000 egzemplarzy i przyniósł mu ponad 1 milion dolarów w postaci tantiem i praw 

filmowych. Ponad 40% ze 100 najlepiej sprzedających się e-booków Amazon jest obecnie 

publikowanych samodzielnie, generując około 14% przychodów z e-booków. Z kolei pięciu wydawców 

sprzedaje mniej niż 25% e-booków Amazon, chociaż generują ponad 40% przychodów przy cenach 

około 14,00 USD za e-booka. Dwadzieścia trzy tak zwane „indie” (wydawane niezależnie) książki 

sprzedały się w ponad 250 000 egzemplarzy, a czterech niezależnych autorów sprzedało ponad milion 

egzemplarzy swoich książek, według Amazon (Authorearnings.com, 2016). Trzeba przyznać, że te 

historie sukcesu są rzadkie, a zdecydowana większość autorów niezależnych w 2016 roku nie jest w 

stanie zarobić na życie, nie mówiąc już o milionie dolarów. Doświadczenie branży wydawniczej z 

Internetem znacznie różni się od branży gazet i czasopism. E-bookowe wydania książek 

beletrystycznych i non-fiction (tzw. trade book) odniosły duży sukces, jednak sprzedaż książek 

drukowanych nie załamała się i nie zmieniła się z biegiem czasu. Książki zawodowe, w tym podręczniki 

szkolne, pozostają prawie w całości drukowane z różnych powodów. Przychody z wydawnictw 

książkowych przez ostatnie pięć lat były stabilne. W 2015 roku branża wydawnicza wygenerowała 

prawie 28 miliardów dolarów przychodów i sprzedała 2,7 miliarda książek (zarówno e-booków, jak i 

książek drukowanych). Książki handlowe (beletrystyka i literatura faktu) wygenerowały 15,8 miliarda 

dolarów przychodów ze sprzedaży około 2,5 miliarda książek (AAP, 2016). Na przestrzeni dekady e-

booki przeszły z niezwykłego eksperymentu wielkiego autora do codziennego doświadczenia milionów 

Amerykanów i ekscytującego nowego rynku dla autorów, zmieniającego proces pisania, sprzedaży i 

dystrybucji książki. Oczekuje się, że sprzedaż e-booków w 2016 roku wyniesie 7,6 miliarda dolarów, co 

stanowi 26% całej sprzedaży książek konsumenckich. Chociaż oczekuje się, że sprzedaż e-booków 

będzie nadal rosła do 2015 roku, nie oczekuje się, że sprzedaż e-booków będzie rosła prawie tak szybko, 

jak w poprzednich latach. Rozliczanie sprzedaży e-booków w miksie całkowitej sprzedaży książek jest 

trudne, ponieważ około 30% książek sprzedawanych na Amazon nie ma numerów ISBN (International 

Standard Book Numbers), a zatem nie są liczone przez branżę wydawniczą, której książki zawsze mają 

numery identyfikacyjne ISBN. Raporty branżowe dotyczące sprzedaży e-booków obejmują tylko te 

opublikowane z numerami ISBN, a książki niezależne zazwyczaj nie mają numerów ISBN. Analitycy 

szacują, że 25% sprzedaży e-booków Amazona pochodzi z niezależnych e-booków. Przedstawione tu 

szacunki branżowe prawdopodobnie zaniżają sprzedaż e-booków. Obecnie istnieje zupełnie nowy 

kanał dla autorów publikujących samodzielnie, kanał niekontrolowany przez duże firmy wydawnicze i 

ich profesjonalnych redaktorów. Rynek dystrybucji książek został zakłócony, a jednak w 2016 roku 

widać, że największe firmy wydawnicze nadal utrzymują swoją pozycję dominującego źródła treści 

książkowych. Ponadto, podczas gdy sieci księgarni, takie jak Borders i Waldenbooks, zniknęły, a Barnes 

& Noble boryka się z problemami dotyczącymi zarobków, małe niezależne księgarnie wzrosły od 2009 

r. o 27% do ponad 2000 sklepów. I podczas gdy platforma Kindle uwolniła potok niezależnych 

rękopisów od tysięcy potencjalnych pisarzy, tylko kilku dobrze nagłośnionych autorów osiągnęło 

popularny sukces i żywy dochód. W przeciwieństwie do branży wydawniczej jest zbyt wcześnie, aby 

deklarować, że branża księgarska została cyfrowo zniszczona lub zraniona, i istnieją powody, by sądzić, 

że książki drukowane będą z nami jeszcze długo w przyszłości. 

Amazon i Apple: nowe ekosystemy mediów cyfrowych 

Chociaż prekursory e-booków i czytników e-booków zaczęły być wprowadzane w latach 90. i na 

początku 2000 roku, dopiero w 2007 roku przyszłość e-booków była mocno ugruntowana. W tym 

samym roku Amazon wprowadził Kindle, który umożliwił użytkownikom pobieranie książek ze sklepu 

Kindle za pomocą sieci komórkowej AT&T. E-booki otrzymały kolejny impuls w 2009 roku, kiedy Barnes 

& Noble wprowadził swój e-czytnik Nook, a w 2010 roku, kiedy Apple wprowadził swój pierwszy tablet 



iPad. Dzięki dużemu ekranowi o wysokiej rozdzielczości iPad był jeszcze lepszym czytnikiem e-booków 

niż Kindle, choć nie tak łatwo wsuwał się do torebki. Podczas gdy Amazon przeskoczył na Apple w 

dedykowanych czytnikach e-booków, podejście Apple od samego początku było wielofunkcyjnym 

urządzeniem, które mogło obsługiwać filmy, muzykę, czasopisma i książki, a także mieć połączenie Wi-

Fi z Internetem. Dziś Amazon i Apple razem stanowią 85% rynku e-booków, Amazon jest liderem z 74% 

udziałem w rynku, a Apple zajmuje drugie miejsce z 11% (Barnes & Noble's Nook odnotował spadek 

udziału w rynku, ale nadal stanowi około 8%) (Authorearnings.com, 2015). Amazon Kindle Store 

zawiera miliony tytułów e-booków, podczas gdy Apple iBooks Store ma ponad 2,5 miliona. Rezultatem 

ekosystemów Amazon i Apple, łączących sprzęt, oprogramowanie i wielkie sklepy internetowe, była 

eksplozja treści książek online, czytelnictwa, autorstwa, marketingu i przynajmniej częściowego 

zniesienia tradycyjnych kanałów publikowania książek i marketingu. Podobnie zmieniono tradycyjne 

publikacje książkowe. W tradycyjnym procesie autorzy współpracowali z agentami, którzy sprzedawali 

rękopisy książek redaktorom i wydawcom, którzy sprzedawali książki w księgarniach po cenach w dużej 

mierze ustalanych przez wydawców. Ponieważ księgarnie miały żywotny interes w sprzedaży książek z 

zyskiem, rabaty podczas wyprzedaży były ograniczone. W nowym modelu wydawniczym autorzy nadal 

piszą książki, ale potem omijają tradycyjne kanały pośredników i wydawców, a zamiast tego publikują 

książki cyfrowe, które są sprzedawane na Amazon lub przez Apple. Ceny ustala autor, zwykle znacznie 

niższe niż tradycyjne książki, w zależności od popularności autora, a dystrybutor cyfrowy bierze procent 

od sprzedaży (zwykle 30%). Nowi autorzy, którzy sami publikowali, zazwyczaj rozdają swoje wczesne 

prace, aby zdobyć publiczność, a następnie, gdy pojawia się publiczność, pobierają niewielką kwotę za 

swoje książki, zwykle od 99 centów do 2,99 USD. Marketing odbywa się ustnie w sieciach 

społecznościowych, blogach autorów i podczas publicznych odczytów. Choć niewielki procent 

wszystkich książek jest produkowany w ten sposób, jest to rozwijająca się i popularna forma 

wydawnicza. Chociaż do tej pory tylko niewielu autorów wydających się samodzielnie wydało się 

bogatym, ta możliwość wystarczyła, aby rozbudzić pasje tysięcy potencjalnych pisarzy wielkiej 

amerykańskiej powieści, a także pomniejszych gatunków, od procedur policyjnych po pisarzy 

paranormalnych romansów. model hurtowy: ceny są ustalane przez detalistę 

model agencyjny: sprzedawca jest pośrednikiem, a ceny ustala producent 

Modele biznesowe e-booków 

Branża książek elektronicznych składa się z pośredników detalicznych (zarówno sklepów 

stacjonarnych, jak i internetowych), wydawców tradycyjnych, twórców technologii, producentów 

urządzeń (czytników elektronicznych) i pras kosmetycznych (firmy zajmujące się samodzielnym 

publikowaniem). Wspólnie ci gracze realizowali szeroką gamę modeli biznesowych i nawiązali wiele 

sojuszy, aby przenieść tekst na ekran komputera. Istnieje pięć dużych wydawców, które dominują w 

wydawnictwach branżowych, edukacyjnych i religijnych. Ci tradycyjni wydawcy mają największe 

biblioteki treści do konwersji na e-booki i produkują ponad 80% nowych tytułów książek w ciągu roku. 

Na rynku książek elektronicznych wielcy wydawcy zaczęli od hurtowego modelu dystrybucji i ustalania 

cen, po części dlatego, że jest to ten sam model, który stosowali w przypadku książek w twardej 

oprawie. W tym modelu sklep detaliczny płaci za książkę cenę hurtową, a następnie decyduje, za jaką 

cenę sprzeda ją konsumentowi. Sprzedawca ustala cenę, oczywiście z pewnym zrozumieniem z 

wydawcą, że książka nie zostanie rozdana za darmo. W przeszłości cena hurtowa wynosiła 50% ceny 

detalicznej. Detalista zapłaciłby wydawcy 10 dolarów ceny hurtowej i podwyższył cenę detaliczną do 

20 dolarów. Jednak sprzedawcy detaliczni mogą również zdecydować się na sprzedaż książki po 

znacznie niższej cenie sprzedaży, powiedzmy 5 USD, jako sposób na przyciągnięcie czytelników do 

sklepu lub jako wyprzedaż. Sklepy stacjonarne miały żywotny interes w sprzedaży większości książek 

powyżej ich ceny hurtowej. W przypadku e-booków wydawcy odkryli, że niektórzy sprzedawcy 



internetowi, tacy jak Amazon i Apple, mogą sprzedawać książki poniżej kosztów, aby zachęcić klientów 

do zakupu ich czytników e-booków lub sprzedaży innych towarów. 

W przypadku e-książek wydawcy starali się utrzymywać ceny na tyle wysokie, aby nie zniechęcać do 

sprzedaży książek w twardej oprawie, które zazwyczaj kosztują 26 USD. Ogólnie oznaczało to, że 

wydawcy chcieli, aby e-książki sprzedawały się w cenie detalicznej od 12,99 do 14,99 USD, w zależności 

od popularności książki i etapu cyklu życia produktu (miesiące od pierwszej publikacji). Dystrybutorzy 

e-booków, tacy jak Amazon, byli obciążani ceną hurtową około 9 USD i oczekiwano, że sprzedają 

produkt do około 12,99 USD do 14,99 USD lub więcej. Zamiast tego Amazon zdecydował się 

sprzedawać e-booki za 9,99 USD, po kosztach lub poniżej, aby przyciągnąć kupujących do swojego 

sklepu z treściami, aby kupili Kindles i przyciągnąć nowych klientów do swojego internetowego sklepu 

detalicznego. Amazon tracił od 1 do 3 USD na każdym sprzedanym e-booku, ale odzyskał pieniądze, 

sprzedając Kindles za setki dolarów oraz z dodatkowej sprzedaży innych produktów. Ponieważ Amazon 

sprzedaje e-booki po 9,99 USD, najniższych cenach w Internecie, wydawcy byli zmuszeni sprzedawać 

swoje e-booki na wszystkich innych stronach internetowych po cenie Amazon 9,99 USD. Korzystając z 

tej strategii, Amazon nie tylko sprzedał miliony Kindle, ale także sprzedał 90% wszystkich tytułów e-

booków w sieci w 2010 i 2011 roku. Amazon miał prawie monopol na e-booki. Wydawcy sprzeciwiali 

się polityce Amazon jako deprecjonującej postrzeganą wartość książek fizycznych i cyfrowych oraz jako 

śmiertelne zagrożenie dla wydawców, którzy nie byliby w stanie przetrwać, gdyby ich e-booki były 

wyceniane w sieci na 9,99 USD. Twierdzili, że Amazon angażował się w drapieżne ceny, mające na celu 

zniszczenie tradycyjnych wydawców książek. W 2010 roku pięciu największych wydawców potajemnie 

spotkało się ze Stevem Jobsem i Apple. Zgodzili się na nowy model cenowy zwany modelem 

agencyjnym. W modelu agencyjnym dystrybutor jest agentem wydawcy i może zostać skierowany do 

sprzedaży e-booków po cenie określonej przez wydawcę, około 14,99 USD i wyższej w przypadku 

niektórych tytułów. W zamian za 30% prowizji Apple zgodził się wspierać ten model, podobnie jak 

Google, z których żaden nie czuł się komfortowo, gdy Amazon zdominował jeden z najgorętszych 

obszarów sprzedaży treści internetowych. Podczas tych spotkań dyrektorzy wydawniczy omawiali 

wspólną strategię cenową. Model agencji tymczasowo odwrócił losy Amazona: musiał teraz pobierać 

dowolną cenę, jaką chcieli wydawcy, albo wydawcy nie sprzedawaliby Amazonowi żadnych książek (nie 

wybraliby Amazona jako agenta dla swoich produktów). Efektem modelu agencyjnego było to, że ceny 

e-booków Amazona wzrosły do poziomów pożądanych przez wydawcę, a jego udział w rynku spadł do 

60% w 2012 roku. Apple, Google, Barnes & Noble oraz pięciu głównych wydawców byli zachwyceni. 

Departament Sprawiedliwości nie był zachwycony: pozwał pięciu wydawców i Apple za ustalanie cen z 

naruszeniem przepisów antymonopolowych. Cała piątka wydawców osiedliła się, ale Apple odmówiło 

zawarcia ugody i poprosiło o proces przed sędzią. 

W 2013 roku Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Apple zaangażowało się w ustalanie 

cen nie ze względu na model ustalania cen agencyjnych, który jest dość powszechny w handlu 

detalicznym, ale ze względu na klauzulę „najbardziej uprzywilejowanego sprzedawcy” w umowach z 

wydawcami, która zniechęciło inne strony (takie jak Amazon) do sprzedaży e-booków za mniej niż cena 

Apple iBooks Store. Ponadto wydawcy i Apple sprzysięgli się, aby działać wspólnie, a nie jako wydawcy 

indywidualni. Zgodnie z umowami to wydawcy, a nie Amazon, ustalaliby ceny na Amazon. Gdyby 

wydawcy sprzedawali swoje książki na Amazon za 9,95 USD, to wydawcy musieliby sprzedawać swoje 

e-booki w iBooks Store za 9,95 USD. Sąd stwierdził, że plan Apple i wydawców książek skutkowałby 

mniejszą konkurencją cenową i wyższymi cenami, wprowadzając jedną wyższą cenę dla wszystkich 

dystrybutorów internetowych i e-książek. W dziedzinie prawa antymonopolowego mniejsza 

konkurencja i wyższe ceny dla wszystkich są uważane za kardynalne naruszenie prawa. Po orzeczeniu 

ceny e-booków na Amazon spadły średnio do 9,99 USD, a niektóre starsze tytuły znacznie mniej, z 

ograniczonymi dyskontami, a ich udział w rynku wzrósł do 65%. W sierpniu 2014 roku Apple zgodził się 



zapłacić 450 milionów dolarów grzywny, aby zrekompensować konsumentom zachowanie cen. 

Chociaż orzeczenie uniemożliwia Apple ustalanie cen e-booków, nie rozwiązuje problemów 

związanych z dominacją Amazona na rynku e-booków. Wydawcy będą musieli pojedynczo zawrzeć 

niezależne umowy marketingowe z Amazonem. Krytycy sprawy sądowej uważają, że siła rynkowa 

Amazona zmusi wydawców do podporządkowania się warunkom cenowym Amazona. W maju 2014 

roku, po wyrokach sądowych przeciwko wydawcom, Amazon i grupa Hachette próbowały 

wynegocjować porozumienie w sprawie cen. Aby zademonstrować swoją siłę rynkową i wzmocnić 

swoją pozycję negocjacyjną, Amazon wycofał wszystkie książki Hachette ze swojej strony internetowej, 

co doprowadziło do zorganizowanych przez autorów protestów. W listopadzie 2014 r. Hachette  Simon 

& Schuster (jeden z największych wydawców w Stanach Zjednoczonych) uzgodnił z Amazonem 

warunki, które pozwalają wydawcom ustalać ceny swoich książek (model agencyjny), ale pozwalają 

Amazonowi oferować zachęty dla wydawców do obniżania cen na wybrane książki i zapewniają 

wydawcy płatności na rzecz Amazon za umieszczenie ich książek (Streitfield, 2014a; 2014b). Obecnie 

ceny e-booków są bardzo zmienne i wahają się od 9,95 do 16,95 USD. 

Wyzwania platformy cyfrowych książek elektronicznych 

W związku z szybkim rozwojem e-booków branża wydawnicza jest w stabilnej kondycji. Branża stoi 

jednak przed szeregiem wyzwań. Wczesna obawa przed kanibalizacją, czyli niedrogimi i mniej 

dochodowymi e-bookami zastępującymi droższe i bardziej dochodowe książki drukowane, została w 

większości rozwiana. W przeciwieństwie do branży gazet i czasopism, książki drukowane przetrwały w 

dużej mierze, ponieważ nabywcy czytników e-booków nadal kupują książki drukowane i przełączają się 

tam i z powrotem z wersji cyfrowej na drukowaną, zależnie od okoliczności. Na przykład według Pew 

Research Center około dwie trzecie Amerykanów powiedziało, że przeczytało w zeszłym roku książkę 

drukowaną, mniej więcej tyle samo co w 2012 roku. Pomimo wzrostu liczby e-booków i cyfrowych 

platform do czytania, ludzie nadal wolą książki drukowane . Na rynku książek profesjonalnych i 

edukacyjnych e-booki zrobiły pewne postępy, częściowo ze względu na ich niższe koszty, ale z różnych 

powodów wielu studentów nadal woli fizyczną książkę od e-booka. Uczniowie często uważają, że 

interfejs użytkownika e-książek jest trudniejszy w użyciu w porównaniu z książkami drukowanymi i że 

łatwiej jest się skoncentrować podczas korzystania z fizycznej książki, co zwiększa zrozumienie i 

zapamiętywanie. E-booki mogą być jak audiobooki, użyteczną alternatywą, ale nie substytutem. 

Spadek tempa wzrostu e-booków z dwucyfrowego do jednocyfrowego wzrostu może odzwierciedlać 

tę rzeczywistość. Największym wyzwaniem stojącym przed branżą wydawniczą jest kontrola cen na 

platformach cyfrowych książek elektronicznych. Jak wcześniej wspomniano, Amazon stanowi prawie 

75% rynku, co nie jest monopolistą, ale daje mu ogromną siłę rynkową. Dla krytyków Amazon grozi 

zdziesiątkowaniem tradycyjnego przemysłu wydawniczego książek, zastępując stary druk świata 

niewielkiej liczby wydawców, ograniczonej liczby tytułów, niezależnych księgarń, elitarnych 

redaktorów w Nowym Jorku i krytyków książek prasowych, nowym cyfrowym światem publikowanie, 

w którym treść jest kształtowana przez algorytmy identyfikujące to, o czym konsument chce czytać, 

pisarze są własnymi redaktorami, krytyków zastępują komentarze czytelników, a dystrybucję 

kontroluje jeden lub kilka sklepów internetowych. Wysiłki Amazona zmierzające do stworzenia własnej 

marki wydawniczej, z pominięciem tradycyjnych wydawców książek, tylko pogorszyły relacje między 

największą księgarnią na świecie a największymi wydawcami na świecie. Amazon, jako największy gracz 

na rynku e-booków, oferuje największe wyzwanie. 

To ironia losu, ponieważ Amazon, poprzez swój sklep internetowy oraz rynek i czytnik książek 

elektronicznych Kindle, pomógł branży wydawniczej przetrwać przejście na rynek cyfrowy, zarówno 

poprzez zapewnienie największej księgarni na świecie, jak i stworzenie e-booka Kindle. platforma 

książki. Chociaż wzrost przychodów z e-booków zrekompensował niewielki spadek sprzedaży 



drukowanej, branża straciła siłę cenową w stosunku do swojego największego partnera 

dystrybucyjnego, firmy Amazon. Drugim poważnym wyzwaniem jest dalsza ewolucja platformy 

dystrybucji cyfrowej. W 2014 r. Amazon ogłosił Kindle Unlimited, usługę subskrypcji, w której za 9,99 

USD miesięcznie klienci mogą czytać wszystkie książki, jakie chcą. Dostępnych jest ponad 1,4 miliona 

tytułów, ale ten Netflix dla książek nie zawiera żadnych książek z wielkiej piątki wydawców - Hachette, 

HarperCollins, Simon & Schuster, Macmillan i Penguin Random House. Główni wydawcy uważają, że 

subskrypcyjne usługi e-booków negatywnie wpływają na przychody wydawców książek i autorów. 

Ponownie kluczową kwestią jest kontrola cen. Chociaż branża wydawnicza przetrwała pierwszą epokę 

e-booków i platformy cyfrowej dystrybucji dostarczanej przez Amazon, Apple i inne, długoterminowe 

perspektywy przychodów i zysków z publikacji książek pozostają kwestią otwartą. 

Książki interaktywne: technologie konwergentne 

Przyszłość e-booków może częściowo zależeć od zmian w koncepcji i projekcie książki. Współczesny e-

book nie różni się zbytnio od pierwszej dwustronnie oprawionej książki, która zaczęła pojawiać się w 

siedemnastowiecznej Europie i pojawiła się już w IV wieku p.n.e. w starożytnych Chinach. Tradycyjna 

książka zachodnia ma bardzo prosty, niecyfrowy system operacyjny: tekst pojawia się od lewej do 

prawej, strony są ponumerowane, ma przednią i tylną okładkę, a strony tekstu są łączone za pomocą 

szwów lub kleju. W książkach edukacyjnych i referencyjnych na odwrocie znajduje się indeks 

alfabetyczny, który umożliwia bezpośredni dostęp do treści książki. Chociaż te tradycyjne książki będą 

z nami przez wiele lat, biorąc pod uwagę ich przenośność, łatwość użytkowania i elastyczność, oczekuje 

się, że w ciągu najbliższych pięciu lat pojawi się równoległy nowy świat interaktywnych e-książek. 

Książki interaktywne łączą dźwięk, wideo i fotografię z tekstem, zapewniając czytelnikowi doznania 

multimedialne uważane za potężniejsze niż zwykłe czytanie książki. Apple oferuje iBooks Author, 

aplikację pomagającą autorom w tworzeniu interaktywnych książek, oraz iBooks Textbooks, linię 

interaktywnych podręczników tworzonych przez kilka największych wydawców podręczników. 

Niektórzy eksperci uważają, że do 2025 r. tradycyjne książki drukowane będą ciekawostką. Jednak od 

2016 r. te nowsze podręczniki multimedialne nie odniosły jeszcze sukcesu na rynku. 

BRANŻA ROZRYWKI ONLINE 

Ogólnie uważa się, że przemysł rozrywkowy składa się z czterech tradycyjnych, komercyjnych graczy i 

jednego nowego gracza: telewizja, radio, filmy z Hollywood, muzyka i gry (nowość). Łącznie te w dużej 

mierze oddzielne odtwarzacze rozrywkowe wygenerowały 144 miliardy dolarów rocznego przychodu 

w 2015 roku. Obejmuje to przychody zarówno z formatu cyfrowego, jak i tradycyjnego. Rysunek 10.13 

ilustruje względne rozmiary tych komercyjnych rynków rozrywki. Zdecydowanie największym 

producentem rozrywki jest telewizja (transmisyjna, satelitarna i kablowa), a następnie filmy, a 

następnie gry wideo (zarówno samodzielne, jak i online), radio i muzyka. Podczas gdy przychody z 

Internetu, komputerów i konsol stały się większe niż przychody ze sprzedaży filmów (około 11 

miliardów dolarów), łączne przychody z filmów hollywoodzkich przyćmiewają branżę gier, gdy doda się 

inne źródła przychodów z filmów, takie jak streaming, wypożyczanie i sprzedaż płyt DVD. 

licencjonowania (całkowite przychody związane z filmami to 29,2 mld USD). Radio pozostaje silnym 

producentem przychodów, częściowo wspieranym przez rozwój internetowych usług radiowych, 

takich jak Spotify i Pandora, ale nadal jest w dużej mierze uzależnione od technologii nadawczych FM 

i AM, zwłaszcza w samochodach. . Nagrana muzyka to najmniejszy z największych odtwarzaczy, który 

kosztuje 7 miliardów dolarów, czyli o połowę mniej niż dziesięć lat temu. Wraz z innymi branżami 

kontentu, segment rozrywki przechodzi transformację spowodowaną przez Internet i nadzwyczajny 

rozwój urządzeń mobilnych. Działa kilka sił. Urządzenia mobilne, w połączeniu z łatwą dostępnością 

treści rozrywkowych oferowanych obecnie przez Amazon, Netflix i wiele innych, zmieniły preferencje 

konsumentów i zwiększyło zapotrzebowanie na takie treści, zarówno w formie subskrypcji, jak i w 



formie pay-per-view a la carte. Sieci społecznościowe również pobudzają dostarczanie treści 

rozrywkowych na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne. Sieci społecznościowe szybko dodają 

wideo i strumieniowe transmisje wideo na żywo do swoich usług, a także zapewniają platformę do 

dzielenia się doświadczeniami telewizyjnymi i filmowymi. Sklep iTunes i Amazon zapewniają udane 

usługi pobierania muzyki, w których użytkownicy płacą za utwory i albumy. Usługi subskrypcji muzyki, 

takie jak Pandora, Spotify i Apple Music, mają miliony subskrybentów. Oba rodzaje usług — pobieranie 

i przesyłanie strumieniowe — wykazały, że miliony konsumentów są gotowe zapłacić rozsądne ceny za 

wysokiej jakości treści, przenośność i wygodę. Rozwój usług szerokopasmowych w oczywisty sposób 

umożliwił zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe dostarczanie wszelkich form rozrywki przez 

Internet, potencjalnie wypierając sieci kablowe i telewizyjne. Zamknięte platformy, takie jak Kindle i 

usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, również działają w celu zmniejszenia 

zapotrzebowania na DRM. Strumieniowe przesyłanie muzyki i wideo jest z natury chronione, ponieważ 

treści były w przeszłości trudne do pobrania na komputer (podobnie jak w przypadku telewizji 

kablowej). Ta sytuacja zmienia się wraz z pojawieniem się aplikacji do przesyłania strumieniowego 

wideo, takich jak Periscope, które mogą przechwytywać wideo na żywo z komputera lub ekranu 

telewizora. Wszystkie te siły połączyły się, aby doprowadzić do transformacji w przemyśle 

rozrywkowym. W idealnym świecie konsumenci mogliby oglądać dowolny film, słuchać dowolnej 

muzyki, oglądać dowolny program telewizyjny i grać w dowolną grę, kiedy chcą i gdzie chcą, korzystając 

z dowolnego wygodnego urządzenia podłączonego do Internetu. Konsumenci byliby rozliczani za te 

usługi co miesiąc przez jednego dostawcę usług internetowych. Ta wyidealizowana wersja 

konwergentnego świata mediów jest odległa o wiele lat, ale wyraźnie jest to kierunek rozwoju 

przemysłu rozrywkowego wykorzystującego Internet, po części dlatego, że technologia umożliwi to 

osiągnięcie, ale także z powodu pojawienia się zintegrowanej technologii na bardzo dużą skalę. firmy 

medialne, takie jak Amazon, Google, Apple i Netflix. Wielu analityków uważa, że w przyszłości wielkimi 

gigantami mediów rozrywkowych będą firmy technologiczne, które przeniosły się na produkcję treści. 

Kiedy myślimy o producentach rozrywki w świecie offline, zwykle myślimy o sieciach telewizyjnych, 

takich jak ABC, Fox, NBC, HBO czy CBS; hollywoodzkie studia filmowe, takie jak MGM, Disney, 

Paramount i Twenty-First Century Fox; oraz wytwórnie muzyczne, takie jak Sony BMG, Atlantic 

Records, Columbia Records i Warner Records. Co ciekawe, wiele z tych międzynarodowych marek 

właśnie teraz przenosi się do znaczącej obecności rozrywkowej w Internecie. Chociaż tradycyjne formy 

rozrywki, takie jak programy telewizyjne i hollywoodzkie filmy, są obecnie powszechne w Internecie, 

ani przemysł telewizyjny, ani filmowy nie zbudowały ogólnobranżowego systemu dostarczania. 

Zamiast tego budują relacje z dystrybutorami internetowymi opartymi na technologii, takimi jak 

Netflix, Yahoo, Google, Amazon, Facebook i Apple, z których wszyscy stali się znaczącymi graczami w 

dystrybucji mediów. 

WIELKOŚĆ I ROZWÓJ RYNKU ROZRYWKI ONLINE 

Wykres 10.14 przedstawia obecny i przewidywany wzrost przychodów z komercyjnej rozrywki online 

dla głównych graczy: telewizji i filmów online, gier online, radia internetowego i pobierania muzyki 

online. Najbardziej zauważalny jest niezwykły wzrost telewizji i filmów online, spowodowany w dużej 

mierze przyjęciem urządzeń mobilnych, a także sukcesem serwisów oferujących transmisje telewizyjne 

i filmy. Inne formy rozrywki online również będą rosły, ale w tempie jednocyfrowym. W miarę jak 

Internet przejmuje dystrybucję programów telewizyjnych i filmów, rola (i przychody) systemów 

dostarczania telewizji kablowej maleje. Do 2019 r. nastąpią ciekawe zmiany. Telewizja i filmy online 

będą rosły bardzo szybko (o ponad 15% rocznie), podczas gdy gry online i radio internetowe pozostaną 

stosunkowo stabilnymi generatorami przychodów, których znaczenie w porównaniu z telewizją i 

filmami będzie spadać. 



TELEWIZJA 

linear TV : oglądanie serialu telewizyjnego w ratach przez cały sezon 

upijanie się : oglądanie serialu telewizyjnego w całości w jednym lub wielu posiedzeniach w krótkim 

czasie. 

Telewizja społecznościowa : konsumenci dzielą się komentarzami za pośrednictwem mediów 

społecznościowych via sieci podczas oglądania telewizji. 

Over-the-top (OTT) : wykorzystanie Internetu do dostarczania usług rozrywkowych do domu za 

pośrednictwem telewizji kablowej lub sieci FiOS. 

W branży telewizyjnej w 2016 r. widzowie przeszli na urządzenia mobilne, dystrybutorzy 

strumieniowania i pobierania w Internecie, tacy jak Netflix i Apple, zyskali przewagę rynkową w 

stosunku do firm produkujących telewizję i filmy, a systemy telewizji kablowej tracą na popularności 

na rzecz dostarczania Internetu i aplikacji mobilnych treść. Usługi przesyłania strumieniowego 

świadczone przez firmy takie jak Netflix, Hulu i Amazon oraz wygodne pobieranie filmów i całych seriali 

telewizyjnych stworzyły potężną alternatywę dla tradycyjnych systemów dostarczania telewizji 

kablowej. Systemy dystrybucji kablowej są wyzwaniem, ponieważ Internet oferuje alternatywny, 

niezwiązany dostęp do programów telewizyjnych a la carte. Linearne oglądanie serialu telewizyjnego 

przez cały sezon jako raty jest wypierane przez napadowe oglądanie całych sezonów online przez kilka 

dni. Nie jest to możliwe w przypadku telewizji linearnej na platformach kablowych lub nadawczych. 

Wbrew oczekiwaniom duży ekran telewizora w domu jest tak popularny, jak zawsze, obsługiwany przez 

sieci społecznościowe, które buzzują czatem o tym, co jest teraz w telewizji, oraz inteligentne 

telewizory połączone z Internetem. W 2016 roku ponad 165 milionów Amerykanów ogląda telewizję 

online, co stanowi ponad 50% amerykańskiej populacji (eMarketer, Inc., 2016g). Coraz częściej 

telewizory domowe są zjawiskiem wieloplatformowym. Każdego dnia Amerykanie oglądają około 4 

godziny oglądania telewizji na tradycyjnych telewizorach, ale spędzanie 5¾ godzin w Internecie przy 

użyciu komputera lub urządzenia mobilnego. Millenialsi (w wieku 16–34 lata) są również zapalonymi 

użytkownikami usług transmisji strumieniowej telewizji, a ponad 80% respondentów w tej grupie 

wiekowej w niedawnym badaniu poinformowało, że oglądali programy telewizyjne w takich usługach 

(eMarketer, Inc., 2016b). Streaming zastąpił pobieranie jako preferowaną platformę do oglądania 

przez konsumentów. Netflix jest liderem na rynku transmisji strumieniowej telewizji i filmów, z 

przychodami w wysokości 6,7 miliarda dolarów w 2015 roku. Branża telewizyjna jest w trakcie przejścia 

na nową platformę dostarczania – Internet za pośrednictwem dedykowanych urządzeń do przesyłania 

strumieniowego, takich jak Apple TV, Google Chromecast, Roku oraz Amazon Fire TV (patrz Tabela 

10.3), a także smartfony i tablety. W rezultacie model dystrybucji telewizji kablowej i satelitarnej został 

zakwestionowany. Ta zmiana jest ściśle powiązana z wcześniejszym, ale powiązanym przejściem na 

magnetowidy cyfrowe i przesunięciem czasowym przez konsumentów, którzy nie byli już ograniczani 

przez decyzje dotyczące programów i harmonogramów kierownictwa telewizyjnego. Obecne przejście 

na Internet, a zwłaszcza mobilne dostarczanie telewizji nie prowadzi do spadku oglądalności telewizji 

tradycyjnej, która w rzeczywistości nieznacznie wzrosła. Nowa platforma zmienia sposób, czas i miejsce 

oglądania telewizji. Przetwarzanie w chmurze, przechowywanie i przesyłanie strumieniowe treści z 

dużych internetowych centrów danych, a nie z indywidualnych urządzeń osobistych, spowodowało 

znaczne odejście od własności treści i skupienie się na dostępie do treści w dowolnym miejscu i czasie, 

z dowolnego urządzenia jako usługi przesyłania strumieniowego . Przesyłanie strumieniowe filmów z 

serwisów subskrypcyjnych rozszerzyło się szybciej niż kupowanie i pobieranie filmów. Sieci 

społecznościowe umożliwiły nowy rodzaj telewizji społecznościowej, w której konsumenci dzielą się 

komentarzami podczas oglądania programów telewizyjnych. Najważniejszą czynnością w dzisiejszym 



gospodarstwie domowym może nie być to, co jest na ekranie, ale to, co mówi się o tym, co jest na 

ekranie. Telewizyjne agencje ratingowe nie mają dziś metodologii pomiaru tego rodzaju 

zaangażowania. 

Ekspansja sieci szerokopasmowych, zwłaszcza obsługujących urządzenia mobilne, takie jak Wi-Fi i 

szybkie sieci komórkowe, a także rozwój serwerów w chmurze, umożliwił rozwój zupełnie nowej klasy 

dystrybutorów telewizyjnych. . Dystrybutorzy w chmurze, tacy jak usługa iCloud firmy Apple i usługa 

Vudu firmy Walmart, pozwalają użytkownikom kupować wideo i filmy, przechowywać je w iCloud i 

oglądać rozrywkę z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu. Podczas gdy w przeszłości 

dominujący sposób, w jaki konsumenci otrzymywali sygnał telewizyjny, pochodził od nadawców 

naziemnych, telewizji kablowej lub dystrybutorów satelitarnych (tzw. telewizji liniowej), nowy kanał 

„over-the-top” (OTT) powstał pod przewodnictwem potężne firmy technologiczne, takie jak Apple, 

Google, Hulu, Netflix i wiele innych, z których wszystkie oferują konsumentom dostęp do programów 

telewizyjnych i niektórych pełnometrażowych filmów fabularnych za pomocą domowego serwisu 

internetowego zamiast telewizji kablowej. OTT (Over-the-top) usługi rozrywkowe odnoszą się do 

korzystania z Internetu w celu dostarczania usług rozrywki online do domu. „Over-the-top” odnosi się 

do faktu, że usługa rozrywkowa „nadstawia” inne usługi sieciowe, takie jak telewizja kablowa i usługi 

telefoniczne. To tak, jakbyśmy mieli nowy Internet Broadcasting System z wieloma nowymi graczami. 

Dzięki rozrywce OTT telewizja nie musi być liniowa, a konsumenci nie muszą kupować pakietu kanałów, 

z których większości nigdy nie oglądają. Jeszcze bardziej rzucając wyzwanie branży, w 2016 r. FCC 

zaproponowało plan, czasami określany jako „otwarty plan dekoderów”, który umożliwiłby 

konsumentom pozbycie się dekoderów kablowych i umożliwienie im dostępu do kanałów kablowych 

za pośrednictwem urządzeń telewizyjnych do transmisji strumieniowej, takich jak te, o których mowa 

w tabeli 10.3, lub za pośrednictwem aplikacji na telewizorach inteligentnych. Jednak nic dziwnego, że 

plan ten spotkał się z zaciekłym oporem ze strony branży telewizyjnej i dostawców telewizji kablowej. 

Internet i platforma mobilna również zmieniły wrażenia wizualne. Najlepszym ekranem podczas 

dojazdów do pracy lub podróży jest smartfon i tablet. Co ważniejsze, sieci społecznościowe z dostępem 

do Internetu, takie jak Facebook i Twitter, sprawiły, że oglądanie telewizji stało się doświadczeniem 

towarzyskim, dzielonym z sąsiadami, przyjaciółmi i współpracownikami. W przeszłości telewizja była 

często wydarzeniem towarzyskim, w którym rodzina i przyjaciele oglądali w tym samym pomieszczeniu 

jeden program telewizyjny. Krąg społeczny rozszerzył się o znajomych z Facebooka i Twittera w różnych 

lokalizacjach, zmieniając telewizję z doświadczenia „pochyl się i ciesz się” na „pochyl się do przodu i 

zaangażuj się”. Wielu widzów wykonuje wiele zadań jednocześnie: wspólne oglądanie programów 

podczas pisania wiadomości tekstowych, komentowanie i czatowanie online podczas trwania 

programu. Chociaż do tej pory Internet miał ekspansywny i pozytywny wpływ na branżę telewizyjną, 

czekają nas wyzwania. Najwięksi dostawcy telewizji praktycznie we wszystkich krajach to systemy 

telewizji kablowej, które pobierają od konsumentów miesięczną opłatę za świadczenie usługi, często 

połączonej z usługą internetową i/lub telefoniczną. Ta usługa w Stanach Zjednoczonych kosztuje 

średnio około 100 USD miesięcznie na gospodarstwo domowe. Systemy kablowe generują również 

przychody z reklam od reklamodawców lokalnych i ogólnopolskich. Generowane przychody są 

wykorzystywane do utrzymania fizycznej sieci kablowej i opłacania producentów programów (często 

zwanych sieciami kablowymi) za ich zawartość. Na przykład HBO (sieć Home Box Office) tworzy 

różnorodne programy telewizyjne dla prawie 11 000 lokalnych systemów kablowych w Stanach 

Zjednoczonych i pobiera opłaty od lokalnych i krajowych systemów kablowych, takich jak Time Warner 

i ich abonenci. ESPN, największa sieć sportowa w telewizji i Internecie, pobiera opłaty od lokalnych i 

krajowych systemów kablowych za widza. Ale, jak omówiono w pierwszym przypadku, przy tak dużej 

ilości filmów dostępnych online od wielu różnych dystrybutorów, wielu użytkowników myśli o 

„przecięciu kabla” i po prostu polega na Internecie w celu rozrywki wideo. Inni widzowie to „golarki do 



kabli”, które ograniczyły swoje subskrypcje na kanały cyfrowe. Podobnie poprawa w zakresie 

nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego drogą naziemną spowodowała nieznaczny wzrost liczby 

widzów naziemnych (około 15% wszystkich telewidzów). Do tej pory cięcie i golenie sznurka było 

bardzo ograniczone. Jest około 100 milionów konsumentów płatnej telewizji, a około 1 milion odciął 

przewód. Milenialsi są nieco mniej skłonni do korzystania z płatnej telewizji kablowej i spędzają więcej 

czasu na oglądaniu telewizji online niż starsi konsumenci. Ale te różnice odzwierciedlają również 

różnice w dochodach. Zdecydowana większość milenialsów ogląda telewizję jak ich rodzice, oglądając 

zwykłą telewizję kablową (eMarketer, 2016b). Niemniej jednak wysokie opłaty za usługi telewizji 

kablowej oraz rosnące możliwości Internetu sugerują, że rozwój telewizji kablowej dobiegł końca, a 

abonamenty spadną. 

FILMY PEŁNOMOCNE 

okno wydawania : inscenizacja wydawania nowych filmów w różnych kanałach dystrybucji z różnymi 

cenami 

W Hollywood przejście na cyfrową platformę dostarczania jest na zaawansowanym etapie, a branża 

jest gotowa utrzymać strumień przychodów w oparciu o nowe platformy cyfrowe. Ponieważ 

konsumenci w pełni połączyli się z sieciami szerokopasmowymi na telefonach komórkowych, 

komputerach stacjonarnych i domowych telewizorach, Hollywood zareagowało wieloma nowymi 

opcjami oglądania. W rezultacie wydatki konsumentów na rozrywkę filmową, zarówno fizyczną, jak i 

cyfrową, były stabilne, przy znacznym wzroście na kilku platformach cyfrowych. Kluczem do sukcesu 

hollywoodzkich studiów w erze cyfrowej jest ich kontrola nad oryginalnymi, pełnometrażowymi 

produkcjami fabularnymi oraz kontrola nad tym, kto, kiedy i jak będzie dystrybuować ich filmy. 

Dystrybutorzy — czy to dostawcy Internetu, czy systemy kablowe — muszą spełniać warunki 

hollywoodzkich studiów. Dominacja hollywoodzkich studiów w tworzeniu treści jest kwestionowana, 

ale na razie nadal wydaje się bezpieczna. Szacuje się, że 120 milionów Amerykanów będzie oglądać 

filmy online w 2016 roku, a w 2020 roku wzrośnie do 145 milionów. Oprócz przychodów z kin, przemysł 

filmowy czerpie przychody zarówno z fizycznych formatów (DVD), jak i cyfrowych, takich jak sprzedaż 

filmów do pobrania (tzw. Electronic Sell). -Poprzez lub EST), sprzedaż dostępu przez kabel lub Internet 

do określonych filmów a la carte (tzw. Internet Video On Demand (iVOD)), a także strumieniowe 

przesyłanie subskrypcji przez Internet (patrz Rysunek 10.16). Każdy z tych cyfrowych formatów ma 

wiodącego gracza. Liderem pobierania EST jest sklep iTunes firmy Apple. Konsumenci kupują i 

posiadają pobrany film. Apple jest również liderem w wynajmie iVOD a la carte, ale inni główni gracze 

to Amazon, Hulu i systemy kablowe, które również wypożyczają filmy na żądanie (zwykle określane 

jako VOD bez „i” wideo online). Netflix jest oczywiście wiodącą usługą streamingu w ramach 

subskrypcji, zarówno pod względem liczby subskrybentów, jak i czasu spędzonego na korzystaniu z 

usługi, generując w 2015 roku przychód 6,7 miliarda dolarów. udział w rynku Netflix i Apple (patrz 

Rysunek 10.17 na stronie 695). Nowi gracze o znacznej wielkości to Hulu, sieci telewizji kablowej 

premium, takie jak HBO, Showtime i Amazon. Usługi hybrydowe, takie jak usługa Vudu Walmart, 

umożliwiają konsumentom zakup płyty DVD, a następnie przesyłanie jej później z dowolnego 

urządzenia. Vudu działa dzięki kanałowi dystrybucji o nazwie UltraViolet. UltraViolet to sponsorowany 

przez branżę system przechowywania i dowodu zakupu w chmurze. Użytkownicy wpisują kod do 

swojego konta UltraViolet, który daje im dostęp do zakupionego filmu z dowolnego urządzenia, w tym 

smartfonów z systemem Android i Apple. Szacuje się, że 19 milionów subskrybentów korzysta z 

UltraViolet. Przychody ze sprzedaży i wypożyczania płyt DVD spadają od 2006 roku, niekiedy w tempie 

dwucyfrowym. W 2015 r. przychody z płyt DVD wyniosły 9 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 

33% w porównaniu z 2014 r. Jednak przychody z płyt DVD nadal stanowią znaczne 51% całkowitych 

przychodów z filmów. Płyty DVD pozostają bardzo opłacalne. Spadek przychodów z płyt DVD jest 



częściowo równoważony oszałamiającym wzrostem formatów cyfrowych, zwłaszcza strumieniowego 

przesyłania subskrypcji, który wzrósł o ponad 25% w 2015 r. do 5 miliardów dolarów. Spośród 

wszystkich branż treści, przemysł filmowy był w stanie utrzymać strumień przychodów i nie został 

cyfrowo zniszczony przez nowe technologie, przynajmniej na razie. Hollywood stoi przed wieloma 

wyzwaniami, starając się nadążyć za szybko zmieniającą się platformą dystrybucyjną, coraz bardziej 

cyfrową, strumieniową, a nawet mobilną. Najszybciej rozwijający się format strumieniowania 

cyfrowego nie generuje dużych przychodów w przeliczeniu na jednostkę. Studia zarabiają około 4,50 

USD na każdym DVD, ale tylko 2,00 USD za każde pobrane VOD i sprzedaż filmów i tylko 50 centów za 

każdy film przesyłany strumieniowo. Oznacza to, że wytwórnie są pod presją, aby zachować swoje 

nowe filmy w fizycznym formacie DVD, cyfrowym wyświetlaczu kinowym lub pobranych wideo i 

korzystać z kanału strumieniowego (Netflix) w przypadku starszych filmów, które mogą nie być 

sprzedawane za żadną cenę bez Internetu lub zostały już obejrzane przez miliony klientów. Hollywood 

osiąga tę segmentację rynku, kontrolując „okno dystrybucji” filmów, oszałamiając uwalnianie na rynek. 

Jest to forma dyskryminacji cenowej: ci, którzy naprawdę chcą zobaczyć film tak szybko, jak to możliwe, 

są gotowi zapłacić wyższą cenę. Pierwsza warstwa to kasa kinowa, a następnie DVD, wideo na żądanie 

w telewizji kablowej, następnie wideo na żądanie w Internecie, a na końcu usługi transmisji 

strumieniowej w ramach subskrypcji. Oczywiście im dłużej studia trzymają w Internecie 

pierwszorzędny film, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zostanie on piracki. Okno dystrybucji 

zmienia się pod presją konsumentów, aby wcześniej wypuszczać filmy do serwisów streamingowych i 

VOD. Okresy wydawnicze kurczą się z dziewięciu miesięcy do czterech, zwłaszcza w przypadku filmów 

o słabych wynikach, w których sprzedaż płyt DVD i kasowych jest słaba. Drugie wyzwanie wiąże się z 

rosnącą siłą internetowych dystrybutorów filmów, którzy mogą stać się konkurentami. Przed 

pojawieniem się Internetu dystrybutorzy, tacy jak sieci kin oraz wypożyczalnie i sklepy DVD, nigdy nie 

byli w stanie tworzyć własnych filmów i wejść do branży produkcji filmowej. Ale w erze cyfrowej można 

sobie wyobrazić, że dystrybutorzy tacy jak Netflix, Amazon, Hulu i Google mają siłę finansową, aby 

próbować tworzyć filmy pełnometrażowe i zmniejszać koszty licencji. 

Netflix, Hulu i Amazon już zademonstrowały swoją zdolność do tworzenia popularnych seriali 

telewizyjnych. Firmy oparte na streamingu są zachęcane do tworzenia własnych treści, aby uniknąć 

wysokich opłat licencyjnych wymaganych przez hollywoodzkie studia. Na przykład w 2015 r. Netflix 

miał szacowany na 9 miliardów dolarów obowiązek zapłaty studiom filmowym za treści, co stanowiło 

70% jego kosztów operacyjnych. Dlatego Netflix dużo inwestuje w produkcję oryginalnych treści. 

Insight on Technology: Hollywood and the Internet: Let’s Cut a Deal opisuje, w jaki sposób 

hollywoodzkie studia i dystrybutorzy internetowi zawierają umowy aby udostępniać więcej treści 

filmowych online. Chociaż wydaje się, że pojawienie się wielu legalnych źródeł strumieniowego 

przesyłania i pobierania filmów w wygodny i bezpieczny sposób zmniejszyło ogólny poziom piractwa, 

nadal stanowi zagrożenie dla przemysłu filmowego i telewizyjnego, pomimo wieloletnich wysiłków 

przemysłu i rządu na rzecz zmniejszyć piractwo. W przeszłości torrenty bitowe i cyberlockery/strony 

hostujące pliki (takie jak Megaupload) były najczęstszymi metodami piractwa, ale obecnie strony 

oferujące strumieniowe przesyłanie pirackich treści stały się znacznie bardziej popularne. Na przykład 

jedno z ostatnich badań wykazało, że z prawie 80 miliardów odwiedzin na całym świecie 14 000 różnych 

stron poświęconych piractwu filmowemu i telewizyjnemu, prawie 75% dotyczyło witryn 

strumieniowych, a tylko 17% dotyczyło witryn opartych na torrentach. Nieznana jest kwota, jaką 

przemysł filmowy traci w wyniku piractwa. W przeszłości branża szacowała, że traciła ponad 6 

miliardów dolarów rocznie na pirackich filmach rozpowszechnianych przez Internet, kopiowanych z 

płyt DVD, wczesnych egzemplarzach produkcyjnych i filmach kinowych (Bialik, 2013). Inne badania 

naukowe szacują, że strata w Stanach Zjednoczonych jest bliższa od 2 do 3 miliardów dolarów. Artykuł 

naukowy Google wykazał, że liczba wyszukiwań pirackich filmów stale spada, podczas gdy liczba 



wyszukiwań wypożyczeń online i transmisji strumieniowych rośnie. Ponieważ Google nawiązał bliższe 

relacje ze studiami telewizyjnymi i filmowymi i ma własne ambicje tworzenia oryginalnych treści, 

wzmógł wysiłki na rzecz ograniczenia dostępu do pirackich stron. W 2015 r. Google zmienił swój 

algorytm wyszukiwania, aby umieścić pirackie witryny z filmami daleko w wynikach wyszukiwania lub 

całkowicie usunął witryny, co utrudnia znajdowanie filmów za pomocą wyszukiwarki. O ile 

wyszukiwania są wskaźnikiem zainteresowania i intencji konsumentów, zainteresowanie publiczne 

pirackimi filmami spada. Usługi takie jak Netflix i iTunes, które umożliwiają dostęp do strumieni filmów 

za niewielką miesięczną opłatą lub pobieranie wypożyczeń za kilka dolarów, prawdopodobnie 

zmniejszyły motywację wielu potencjalnych piratów do pirackich filmów. W krajach takich jak Francja, 

która uchwaliła silne przepisy chroniące artystów i zniechęcające do nielegalnego pobierania (prawo 

HADOPI), po wdrożeniu przepisów sprzedaż filmów na płytach DVD i legalnych witrynach do pobierania 

wzrosła o 25% w ciągu następnych dwunastu miesięcy (Danaher et al. al., 2013). Działania rządu mające 

na celu zamknięcie cyberblokad mogą również mieć ogromny wpływ na sprzedaż filmów. W 2012 roku 

rząd USA wraz z innymi rządami zamknął największy na świecie cyberlocker – Megaupload. W ciągu 

kilku dni z Internetu zniknęło 25 petabajtów muzyki i filmów. W 12 krajach, w których Megaupload był 

najczęściej używany, przychody cyfrowe dwóch studiów filmowych objętych badaniem były o 6–12% 

wyższe w ciągu 18 tygodni po zamknięciu (Danaher i Smith, 2014; Fritz, 2013). Z nielicznymi wyjątkami, 

literatura akademicka tworzona od 2000 r. pokazuje, że piractwo powoduje znaczny spadek sprzedaży 

legalnych filmów 

MUZYKA 

Prawdopodobnie żadna inna branża treści nie została tak poważnie zakłócona przez Internet i nowe 

modele biznesowe, jak branża nagrań muzycznych. Przychody branży spadły o połowę od 1999 r. Do 

2010 r. przychody ustabilizowały się i od tego czasu pozostają na niezmienionym poziomie. Całkowite 

przychody w USA wyniosły około 7 miliardów dolarów w 2015 roku. Globalna sprzedaż muzyki wzrosła 

o 3% w 2015 roku do około 15 miliardów dolarów, w porównaniu do 27 miliardów dolarów w 1999 

roku (IFPI, 2016). Przychody cyfrowe stanowią obecnie około 70% wszystkich przychodów z muzyki 

(około 4,8 miliarda dolarów) (patrz rysunek 10.18). Przychody z płyt CD nadal spadają, ale nadal 

stanowią 30% przychodów branży (około 2 miliardy dolarów). Sprzedaż strumieniowej muzyki z 

serwisów streamingowych wspieranych przez reklamy i subskrypcyjnych wynosi obecnie 2,4 miliarda 

dolarów, czyli około 34% przychodów branży. Przychody cyfrowe nie zrekompensowały utraty 

przychodów spowodowanej drastycznym spadkiem sprzedaży płyt CD. Przychody z winylowych 

albumów LP wzrosły w 2015 roku o 32%, do 416 milionów dolarów. Winyl ucieka z niszowego rynku 

hobbystów, częściowo ze względu na lepszą reprodukcję dźwięku w porównaniu z utworami 

cyfrowymi, a rosnąca liczba grup wydaje edycje winylowe obok wydań CD, chociaż stanowią one tylko 

7% przychodów branży. Przez większość swojej historii przemysł muzyczny był uzależniony od różnych 

nośników fizycznych w celu dystrybucji płyt octanowych, nagrań winylowych, kaset magnetofonowych 

i wreszcie płyt CD-ROM. Podstawą jego przychodów był produkt fizyczny. Od lat pięćdziesiątych ten 

fizyczny produkt był albumem – zbiorem piosenek sprzedawanych w pakiecie za znacznie wyższą cenę 

niż single. Internet zmienił to wszystko, gdy w 2000 r. serwis muzyczny o nazwie Napster rozpoczął 

dystrybucję pirackich utworów muzycznych przez Internet wśród konsumentów, którzy używają 

swoich komputerów jako odtwarzaczy płyt. Pomimo upadku Napstera z powodu wyzwań prawnych, 

pojawiły się setki innych nielegalnych stron, w wyniku czego przychody przemysłu muzycznego spadły 

z 14 miliardów dolarów w 1999 roku do około 7 miliardów dolarów w 2015 roku. Pojawienie się 

potężnych mobilnych odtwarzaczy multimedialnych od 2001 roku, które można podłączyć do 

Internetu, jak iPod firmy Apple, a później iPhone i iPad, a następnie oszałamiający rozwój serwisów 

oferujących strumieniowe przesyłanie muzyki, jeszcze bardziej obniżył sprzedaż albumów CD. 

Streaming zasadniczo zmienił sprzedaż fizycznych formatów muzycznych, ponieważ nie jest już 



konieczne „posiadanie” fizycznego urządzenia, aby słyszeć muzykę, której chcą konsumenci. Przemysł 

muzyczny początkowo sprzeciwiał się rozwojowi legalnych cyfrowych kanałów dystrybucji, ale 

ostatecznie i niechętnie zawarł umowę z nowym sklepem iTunes Store firmy Apple w 2003 r., a także 

kilkoma małymi serwisami muzycznymi z subskrypcją do dystrybucji online. Zanim w 2006 roku na 

scenie pojawiły się serwisy muzyczne, branża muzyczna zrezygnowała z opozycji wobec formatów 

cyfrowych i szybko osiągnęła porozumienie z Pandorą, Spotify i innymi podmiotami, aby przesyłać 

strumieniowo muzykę w ramach ich subskrypcji i „bezpłatne” usługi z reklamami w zwrot opłat. W 

tamtym czasie cyfrowe pobieranie utworów i albumów oraz opłaty z serwisów strumieniujących 

muzykę były powszechnie postrzegane jako zbawiciel przemysłu muzycznego, który tracił sprzedaż na 

rzecz piractwa i udostępniania plików. Mimo to przychody z tych źródeł bledną w porównaniu z 

przychodami, które były generowane przez albumy CD. Wykres 10.19 przedstawia wydatki 

konsumentów na muzykę cyfrową w czterech różnych formatach: single, albumy, streaming i dzwonki. 

Chociaż niektórzy twierdzili, że serwis muzyczny iTunes firmy Apple oferujący pojedyncze utwory za 99 

centów zniweczył sprzedaż albumów, najwyraźniej tak nie jest. Pobieranie albumów radziło sobie 

dobrze w stosunku do pojedynczych pobrań i faktycznie rosło szybciej niż pojedyncze pobrania. Na 

przykład w 2014 r. 25 Adele, wydana po raz pierwszy w listopadzie 2015 r., sprzedała ponad 18 

milionów kopii fizycznych i cyfrowych w ciągu sześciu miesięcy. Sprzedaż albumów cyfrowych lub płyt 

CD wydaje się być bardziej funkcją jakości i popularności muzyki niż formatu. Istnieją dwa rodzaje 

cyfrowych usług muzycznych, z których każdy ma inny model biznesowy: strumieniowe usługi 

muzyczne i cyfrowe pobieranie. Usługi strumieniowego przesyłania muzyki (znane również jako radio 

internetowe), takie jak Pandora, Spotify, Apple Music, Rdio, Rhapsody i iHeartRadio, dostarczają 

muzykę do słuchaczy z serwerów w chmurze; muzyka nie jest przechowywana na urządzeniach 

użytkownika. Pandora oferuje wyselekcjonowaną usługę, która pozwala użytkownikom wybrać artystę 

którego chcą słuchać, a następnie strona wykorzystuje algorytm do zbudowania listy artystów 

podobnych do artysty wybranego przez użytkownika. Użytkownicy nie kontrolują tego, co słyszą i nie 

mogą powtórzyć wyboru. Spotify umożliwia użytkownikom określanie wykonawców i utworów. 

Strumieniowe serwisy muzyczne mają dwa strumienie przychodów: z reklamami i subskrypcją. 

Przesyłanie strumieniowe z obsługą reklam to model freemium, który umożliwia użytkownikom dostęp 

do bezpłatnej muzyki przesyłanej strumieniowo przez ograniczoną liczbę godzin w miesiącu i opiera się 

na reklamach w celu generowania przychodów. Strumieniowe serwisy muzyczne zazwyczaj oferują 

również opcję subskrypcji, która umożliwia użytkownikom słuchanie muzyki bez reklam za miesięczną 

opłatą. Jednak zazwyczaj tylko niewielki odsetek słuchaczy płaci abonament, a przychody z reklam 

zazwyczaj znacznie przewyższają przychody z abonamentu. Apple Music nie oferuje darmowej muzyki 

i wymaga miesięcznej opłaty w wysokości 10 USD za przesyłanie strumieniowe bez reklam. Cyfrowe 

usługi pobierania (znane również jako pobieranie na własność) to np. iTunes, Amazon i Google Play, 

gdzie użytkownicy pobierają utwory i albumy a la carte i uiszczają opłatę za każdą piosenkę. Coraz 

częściej utwory są przechowywane na serwerze w chmurze, dzięki czemu użytkownicy mogą słuchać 

muzyki z dowolnego z kilku urządzeń osobistych. Wszystkie przychody pochodzą ze sprzedaży albumów 

muzycznych lub singli. Pobieranie cyfrowe to druga część branży muzyki cyfrowej, generująca 2,3 

miliarda dolarów lub 33% przychodów branży. Podczas gdy nielegalne pirackie udostępnianie plików i 

pobieranie muzyki było wiodącym trendem w cyfrowej fali, która głęboko zakłóciła przemysł muzyczny 

na początku lat 90., legalne cyfrowe usługi pobierania i przesyłania strumieniowego ograniczyły 

nielegalne piractwo muzyczne. Legalne cyfrowe źródła muzyki uratowały wytwórnie muzyczne, 

generując solidne dochody i zyski, choć nie tak hojne, jak w czasach rozkwitu płyt CD. Podczas gdy 

wytwórnie muzyczne mogą zarobić 7 dolarów na płycie CD sprzedawanej po 16 dolarów, zarabiają 

tylko około 32 centów za pojedynczy utwór pobrany z iTunes za 99 centów. Albumy cyfrowe produkują 

około 3,00 dolarów dla wytwórni muzycznych, mniej więcej połowę sprzedaży albumów CD. W 



podobny sposób dotykają artystów, którzy w środowisku cyfrowym stoją w obliczu zmniejszenia o 

połowę swoich dochodów. Liczba pobrań cyfrowych z serwisów takich jak iTunes spadła, a najszybciej 

rozwijającym się segmentem są usługi strumieniowego przesyłania muzyki. Wydaje się, że sukces usług 

strumieniowania muzyki kanibalizuje sprzedaż pobrań, a w 2015 r. sprzedaż pobrań spadła o 10%, 

trend, który rozpoczął się w 2012 r. Wraz z rozwojem chmury obliczeniowej i usług muzycznych w 

chmurze bardzo koncepcja posiadania muzyki zaczęła się przesuwać zamiast dostępu do muzyki z 

dowolnego urządzenia, gdziekolwiek. Jednak podczas gdy serwisy strumieniujące muzykę zyskują 

słuchaczy w szalonym tempie, niewielu, jeśli w ogóle, udało się zarobić na kosztach infrastruktury, 

kosztach pozyskiwania treści muzycznych z wytwórnie muzycznych i modele przychodów freemium 

wspierane przez przychody z reklam. W rezultacie nie jest jasne, czy usługi strumieniowego przesyłania 

muzyki mają opłacalny model biznesowy. Dla artystów i wytwórni muzycznych usługi przesyłania 

strumieniowego mają niewiele do zaoferowania. Chociaż wytwórnie muzyczne mogą otrzymać 32 

centy za każdy sprzedany utwór w iTunes, otrzymują tylko 0,63 centa za przesyłaną strumieniowo 

wersję tej samej piosenki. Ten dochód jest dzielony z artystami, którzy otrzymują 0,32 pensa. Rolling 

Stone obliczył, że bardzo popularna piosenka sprzedająca milion strumieni przyniosłaby artyście 3166 

dolarów przychodów i podobną kwotę dla wytwórni muzycznej. W przypadku artystów 

strumieniowanie z reklamami płaci znacznie mniej niż przesyłanie strumieniowe w ramach subskrypcji. 

Z tego powodu wielu artystów i grup nie zezwala na przesyłanie strumieniowe swojej muzyki. W 2014 

roku Taylor Swift, jedna z najpopularniejszych piosenkarek na świecie, wycofała swoją muzykę z 

bezpłatnego serwisu Spotify, ponieważ płaci tak niskie tantiemy. W 2015 roku podobnie wyciągnęła 

swój album 1989 z nowo ogłoszonej usługi Apple Music, ponieważ Apple planował nie pobierać opłat 

za pierwsze trzy miesiące usługi. Wielu innych piosenkarzy wycofało swoje występy z bezpłatnych 

serwisów streamingowych, a wśród muzyków rośnie ruch w kierunku poszukiwania wyższych 

wynagrodzeń w serwisach streamingowych. Powodem optymizmu inwestorów jest wzrost. Ponieważ 

serwisy strumieniujące muzykę mnożą się, a główni artyści wstrzymują swoje najnowsze albumy, wielu 

analityków uważa, że model biznesowy branży muzycznej jest zepsuty i że strumieniowanie nie uratuje 

branży. Można sobie wyobrazić, że w przyszłości najważniejsi artyści będą posiadać własne usługi 

streamingowe i będą pobierać opłaty, które zniesie rynek. 

GRY 

W lipcu 2016 r. firma Pokemon Company (częściowo należąca do Nintendo) wydała darmową grę w 

rozszerzonej rzeczywistości, Pokemon GO na telefony Apple iOS i Android (patrz Rysunek 10.20). 

Pokemon GO nakłada na ekran telefonu egzotyczne potwory. Celem jest zlokalizowanie, schwytanie i 

wyszkolenie tych postaci. Użytkownicy są nagradzani gwiezdnym pyłem (wirtualną walutą). Gra 

identyfikuje PokeStops, ciekawe miejsca lub historyczne miejsca, w których użytkownicy mogą zbierać 

Poke Balls używane do przechwytywania Pokemonów, oraz siłownie Pokemon, gdzie użytkownicy 

mogą trenować swoje potwory, chwytać innych i otrzymywać nagrody. Istnieje wiele możliwości 

zakupu wirtualnych narzędzi, aby przyspieszyć przechwytywanie Pokemonów (Poke Balls kosztują 1 

USD w sklepie, ale są bezpłatne w PokeStops), a reklamodawcy mogą zapłacić, aby ich ulice lub firmy 

stały się PokeStop, przyciągając ogromne rzesze graczy i potencjalnych klientów. W ciągu miesiąca 

Pokemon GO stał się najpopularniejszym pobieraniem z iTunes i Google Play. W ciągu dwóch miesięcy 

Pokemon GO miał 200 milionów graczy na całym świecie i wygenerował ponad 300 milionów dolarów 

przychodu. Nikt nie wie, jak długo potrwa szał Pokemon GO, ale stanowi przykład tego, jak świat gier 

online zmienia się z początkowego skupienia się na grach na konsole i komputery stacjonarne na gry 

na telefony komórkowe i profesjonalne gry e-sportowe jako stadion i widz sport. Gry na konsole były 

kiedyś sercem cyfrowej branży gier i nadal są z perspektywy przychodów. Zmieniło się to jednak szybko 

wraz z wprowadzeniem smartfonów i tabletów, a także gier społecznościowych i casualowych, które 

nie wymagają od użytkowników zakupu drogiej konsoli ani pakietu oprogramowania. Smartfony i 



tablety zapoczątkowały erę darmowych aplikacji do gier za 1,99 USD i znacznie prostszych scenariuszy 

gier, których opracowanie nie wymaga milionów inwestycji. Ponad 200 milionów internautów gra w 

jakąś grę online w Stanach Zjednoczonych, a liczba ta rośnie do ponad 400 milionów na całym świecie. 

W 2016 roku w gry na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach) będzie grać ponad 180 mln 

osób, ponad trzy razy więcej niż na konsolach do gier. Okazjonalni gracze PC są dwa razy bardziej 

powszechni niż gracze konsolowi (patrz Rysunek 10.21) (eMarketer, Inc., 2016c; 

PriceWaterhouseCoopers, 2016). W Stanach Zjednoczonych przychody z gier cyfrowych we wszystkich 

formatach (mobilnym, komputerowym, masowym, społecznościowym i konsolowym) w 2015 roku 

oszacowano na prawie 18 miliardów dolarów. Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, sektor gier o 

wartości 18 miliardów dolarów to około połowa całego sektora filmowego w Hollywood i około dwa 

razy więcej niż wszystkie przychody z muzyki cyfrowej w 2015 r. 

Istnieje pięć rodzajów cyfrowych graczy. Okazjonalni gracze grają w gry na komputerach stacjonarnych 

lub laptopach. Nazywa się ich przypadkowymi graczami, ponieważ grają w gry przez kilka minut, 

przerywają i uruchamiają gry, i nie są intensywnie zaangażowani. Gracze społecznościowi to ci, którzy 

grają w gry za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji w sieci społecznościowej, takiej jak 

Facebook, często ze znajomymi. Gracze mobilni grają w gry za pomocą smartfonów lub tabletów. 

Gracze mobilni to także zwykli gracze, z przelotnym zaangażowaniem. Gracze online dla wielu graczy 

(MMO) używają swoich komputerów do gry z dużymi liczbami graczy na całym świecie. Gracze 

konsolowi grają w gry online (lub offline) za pomocą dedykowanej konsoli, takiej jak Xbox, PlayStation 

lub Wii. Często gracze konsolowi są połączeni przez Internet, aby umożliwić grę grupową. Podczas gdy 

o wiele więcej osób gra online w gry mobilne i stacjonarne, ponad połowa z 18 miliardów dolarów 

przychodów z gier online jest generowana przez graczy konsolowych, głównie poprzez kupowanie 

drogich gier fizycznych na płytach DVD lub cyfrowe pobieranie gier online, które w 2015 r. stanowiły 

około 9,6 miliarda dolarów przychodu. Gry komputerowe wygenerowały około 3,7 miliarda dolarów, 

czyli około jednej czwartej łącznych przychodów. Gry mobilne wygenerowały szacunkowo 3 miliardy 

dolarów. Jeśli chodzi o przyszłość, oczekuje się, że całkowite przychody z gier wzrosną o 30% do 2020 

roku. Szybki wzrost liczby osób grających w gry mobilne oparte na tabletach i smartfonach to znacząca 

zmiana dla branży gier, która wcześniej była zdominowana przez platformy gier na konsole i firmy 

sprzętowe, takie jak Microsoft, Nintendo i Sony, oraz firmy programistyczne, takie jak Activision i 

Electronic Arts. Rozwój smartfonów, tabletów i gier mobilnych wywindował Apple App Store i sklep 

Google Play do pozycji wiodących sprzedawców gier cyfrowych, którzy oczywiście korzystają ze sprzętu 

i oprogramowania Apple i Google Android. Apple i Google przejmują 30% sprzedaży gier, a także 

czerpią korzyści ze sprzedaży sprzętu i oprogramowania potrzebnego do grania w gry. Gry mobilne 

przemawiają do młodszej grupy demograficznej, oferują niższe ceny i początkowo często są darmowe. 

Możesz grać w gry mobilne wszędzie tam, gdzie możesz użyć telefonu, czyli prawie wszędzie. Gry na 

konsole trwają znacznie dłużej, mają bardzo duże budżety i są drogie w zakupie. Platforma mobilna 

jest bardziej otwartą platformą, która pozwala tysiącom programistów tworzyć zabawne gry przy 

znacznie mniejszych budżetach, a także nowe i innowacyjne gry w szybszym harmonogramie. 

Natomiast platforma konsolowa ewoluowała znacznie wolniej niż komputery mobilne. W 2014 roku 

nowy Sony PlayStation zastąpił siedmioletni model, a nowy Microsoft Xbox zastąpił ośmioletni model. 

W szybko zmieniającym się świecie online tak długie cykle wymiany nieuchronnie prowadzą do spadku 

sprzedaży sprzętu i ograniczają innowacje w oprogramowaniu. Podczas gdy konsole, komputery i gry 

społecznościowe online będą nadal powoli zwiększać liczbę odbiorców, najszybszy wzrost liczby 

odbiorców w przyszłości będzie dotyczył gier mobilnych, w które można grać w dowolnym miejscu i 

czasie. Jednym z rozwiązań wzrostu przychodów z gier na komputery PC i urządzenia mobilne mogą 

być profesjonalne gry, znane również jako e-sport. E-sport, podobnie jak inne sporty profesjonalne, 

opiera się na rywalizacji między zespołami graczy. Rywalizacja na poziomie mistrzowskim odbywa się 



w salach widowiskowych z udziałem tysięcy kibiców, a kolejne miliony oglądają w Internecie. Na 

przykład w sierpniu 2015 r. 11 000 fanów prybyło do Madison1,000 Square Garden w Nowym Jorku, 

aby obejrzeć 10 profesjonalnych graczy grających w grę online League of Legends. Międzynarodowy 

Turniej 2016 w Seattle ma pulę nagród w wysokości 20 milionów dolarów, a wydarzenia mogą 

przyciągnąć uczestników równych zawodowym meczom piłki nożnej, w tym miliony widzów online i 

telewizyjnych. Gry są transmitowane przez kanały telewizji kablowej, ale częściej przez kanały 

internetowe, takie jak Twitch.tv. Twitch odpowiada za ponad 80% oglądalności e-sportu online w 

Stanach Zjednoczonych i został zakupiony przez Amazon w 2015 roku za 1,1 miliarda dolarów. 

Twitch.tv przyciąga widzów w godzinach szczytu do ponad miliona widzów w 2016 roku, tyle samo co 

MTV, TruTV i MSNBC, żeby wymienić tylko kilka sieci kablowych. Inni nadawcy to YouTube i 

Dailymotion. Organizację turniejów oraz nagrody pieniężne dla graczy zapewniają wydawcy gier. 

Wiodącym wydawcą gier komputerowych, w które można grać na profesjonalnym poziomie, jest Riot 

Games, wydawca League of Legends, wieloosobowej gry bitewnej online. Istnieje dwadzieścia 

profesjonalnych drużyn League of Legends, które konkurują ze sobą. Liga wymaga od drużyn 

zatrudniania profesjonalnych trenerów gier wideo. Inne gry wieloosobowe odpowiednie do gry na 

arenie to StarCraft II i Call of Duty. E-sport przyciąga reklamodawców, ponieważ publiczność składa się 

głównie z młodych mężczyzn w wieku od 21 do 34 lat, do których trudno dotrzeć za pomocą 

tradycyjnych mediów. Coca Cola, Nissan, Ford i Google należą do największych sponsorów e-sportu. W 

całym kraju powstały zespoły uniwersyteckie, w tym Harvard i Princeton, a Robert Morris University w 

Chicago oferuje teraz kilka stypendiów dla studentów, którzy będą grać w jego zespole gier wideo 

(Wingfield, 2014). Przy obecnym tempie wzrostu e-sport zbliży się do Hollywood pod względem 

globalnych przychodów, a do 2020 r. zmniejszy przychody z gier konsolowych, przekształcając gry 

online w popularny sport. 

KLUCZOWE IDEE 

• Zrozumienie głównych trendów w korzystaniu z mediów i treści online, głównych modeli przychodów 

z dostarczania treści cyfrowych, zarządzania prawami cyfrowymi oraz koncepcji konwergencji mediów. 

• Główne trendy w konsumpcji mediów i treści online obejmują: 

• Przeciętny dorosły Amerykanin spędza około 4300 godzin rocznie, oglądając różne media. Najwięcej 

godzin spędza się w Internecie, korzystając z komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego, a 

następnie oglądamy telewizję i słuchamy radia. 

• Chociaż kilka badań wskazuje, że czas spędzony w Internecie skraca czas konsumencki dostępny dla 

innych mediów, najnowsze dane pokazują bardziej złożony obraz, ponieważ internauci wykonują wiele 

zadań jednocześnie i zużywają więcej mediów wszelkiego rodzaju niż użytkownicy niebędący 

Internetem. 

• Pod względem wszystkich przychodów z mediów, telewizja i wideo domowe stanowiły około 34% 

przychodów z mediów, media drukowane (książki, gazety i czasopisma) za 32%, gry wideo 9%, kasa 9%, 

media internetowe ( muzyka i wideo online), 8%, oraz muzyka (radiowa i nagrana), 8%. Media 

internetowe, choć obecnie stosunkowo niewielkie, rosną w tempie 12% rocznie, znacznie szybciej niż 

przychody z mediów tradycyjnych. 

• Trzy główne modele przychodów z dostarczania treści cyfrowych to subskrypcja, modele a la carte i 

modele wspierane przez reklamy (bezpłatne i freemium). 

• Jeśli chodzi o płatne treści online, telewizja i filmy online to największa i najszybciej rozwijająca się 

forma rozrywki online. 



• Zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM) odnosi się do połączenia technicznych i prawnych środków 

ochrony treści cyfrowych przed powielaniem bez zezwolenia. Ogrody otoczone murem to rodzaj DRM, 

który ogranicza szerokie udostępnianie treści. 

• Pojęcie konwergencji mediów ma trzy wymiary: 

• Konwergencja technologiczna, która odnosi się do rozwoju urządzeń hybrydowych, które mogą 

łączyć w jednym urządzeniu funkcjonalność dwóch lub więcej platform medialnych, takich jak książki, 

gazety, telewizja, radio i sprzęt stereo. 

• Konwergencja treści w odniesieniu do projektowania, produkcji i dystrybucji treści. 

• Konwergencja branżowa, która odnosi się do łączenia przedsiębiorstw medialnych w potężne, 

synergiczne kombinacje, które mogą przenosić treści na wiele różnych platform i tworzyć dzieła 

wykorzystujące wiele platform. 

• We wczesnych latach handlu elektronicznego wielu wierzyło, że konwergencja mediów nastąpi 

szybko. Jednak wiele wczesnych wysiłków zakończyło się niepowodzeniem i właśnie teraz pojawiają 

się nowe. 

• Poznaj kluczowe czynniki wpływające na branżę wydawniczą online. 

• Kluczowe czynniki wpływające na gazety internetowe to: 

• Wielkość i wzrost widowni. Chociaż branża wydawnicza jako całość jest najbardziej borykającą się z 

problemami częścią branży wydawniczej, czytelnictwo gazet w Internecie rośnie, napędzane przez 

smartfony, czytniki e-booków i tablety. 

• Modele przychodów i wyniki. Gazety internetowe opierają się głównie na przychodach z reklam i 

prenumeraty. Przychody z reklam cyfrowych nie wystarczają na pokrycie strat związanych z reklamą 

drukowaną. 

• Kluczowe czynniki wpływające na czasopisma internetowe obejmują: 

• Odbiorcy online i wzrost: sprzedaż czasopism cyfrowych wzrosła, a prawie jedna trzecia populacji 

internetowej czyta obecnie czasopisma online. 

• Agregacja czasopism: Agregatory czasopism (strony internetowe lub aplikacje) oferują użytkownikom 

subskrypcje online i sprzedaż wielu czasopism cyfrowych. 

• Kluczowe czynniki wpływające na e-książki i publikowanie książek online obejmują: 

• Wielkość i wzrost widowni. Wzrost sprzedaży e-booków ustabilizował się po okresie gwałtownego 

wzrostu. Dzisiejszy wzrost jest napędzany przez Amazon Kindle, Apple iPad i smartfony. Mobilna 

platforma smartfonów i tabletów sprawiła, że miliony książek są dostępne online w niższej cenie niż 

książki drukowane. Przyszłość książki będzie cyfrowa, chociaż książki drukowane raczej nie znikną w 

przewidywalnej przyszłości. 

• Wyzwania. Dwa główne wyzwania stojące przed publikacją e-booków to kontrola cen i ciągła 

ewolucja modelu e-booków, w tym usługi wypożyczania i subskrypcji. 

• Konkurencyjne modele biznesowe. Modele biznesowe e-booków obejmują model hurtowy i model 

agencyjny. 



• Konwergencja. Przemysł wydawniczy czyni stały postęp w kierunku konwergencji mediów. Nowo 

napisane e-booki pojawiają się z interaktywnymi multimediami, które pozwalają użytkownikowi klikać 

ikony filmów lub innych materiałów i robić notatki. Poznaj kluczowe czynniki wpływające na branżę 

rozrywki online. 

• W sektorze rozrywki jest pięciu głównych graczy: telewizja, filmy, muzyka, gry i radio. Segment 

rozrywkowy przechodzi obecnie wielkie zmiany, jakie niesie za sobą Internet i platforma mobilna. 

Konsumenci zaczęli akceptować płacenie za treści, a także oczekiwać, że będą mogli w dowolnym 

momencie uzyskać dostęp do rozrywki online z dowolnego urządzenia. 

• Kluczowe czynniki to: 

• Wielkość i wzrost widowni. Publiczność filmów i telewizji online dramatycznie rośnie. 

• Pojawienie się serwisów streamingowych i platformy mobilnej. W branży filmowej i telewizyjnej dwa 

główne trendy to przejście do usług przesyłania strumieniowego, od Amazon i Apple do Hulu i innych 

kanałów, oraz ciągły wzrost zakupów i wypożyczeń online. Chociaż fizyczna sprzedaż produktów (DVD) 

znacznie spada, coraz więcej konsumentów kupuje lub wypożycza filmy i odcinki programów 

telewizyjnych na urządzeniach mobilnych. 

• Branża muzyczna doświadcza podobnych trendów jak branża filmowa: rozwój usług transmisji 

strumieniowej lub radia internetowego, ciągły spadek zakupów online i wzrost liczby pobrań na 

urządzenia mobilne. Jednak rozdzielenie tradycyjnego produktu muzycznego, albumu, na pojedyncze 

utwory i wzrost strumieniowego przesyłania strumieniowego, zdziesiątkowało przychody branży 

muzycznej. 

• Największy wzrost spodziewany jest w grach mobilnych, ponieważ rynek mobilny szybko się rozwija 

na wszystkich frontach e-commerce. 



Sieci społecznościowe, aukcje i portale 

Tu omawiamy sieci społecznościowe, aukcje i portale. Co łączy portale społecznościowe, aukcje i 

portale? Wszystkie opierają się na poczuciu wspólnego zainteresowania i samoidentyfikacji – w 

skrócie, poczuciu wspólnoty. Sieci społecznościowe i społeczności internetowe wyraźnie przyciągają 

osoby o wspólnych upodobaniach, takich jak pochodzenie etniczne, płeć, religia i poglądy polityczne, 

lub o wspólnych zainteresowaniach, takich jak hobby, sport i wakacje. Serwis aukcyjny eBay zaczynał 

jako społeczność ludzi zainteresowanych handlem niechcianymi, ale funkcjonalnymi przedmiotami, dla 

których nie było gotowego rynku komercyjnego. Ta społeczność okazała się ogromna – znacznie 

większa, niż ktokolwiek się spodziewał. Portale zawierają również silne elementy społeczności, 

zapewniając dostęp do technologii wspierających społeczność, takich jak poczta e-mail, grupy czatów, 

tablice ogłoszeń i fora dyskusyjne. 

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I SPOŁECZNOŚCI ONLINE 

Internet został pierwotnie zaprojektowany jako medium komunikacyjne łączące naukowców z 

wydziałów informatyki w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych. Od samego początku Internet był 

częściowo pomyślany jako technologia budowania społeczności, która umożliwi naukowcom dzielenie 

się danymi, wiedzą i opiniami w środowisku online w czasie rzeczywistym. Rezultatem tego wczesnego 

Internetu były pierwsze „społeczności wirtualne”. Gdy pod koniec lat osiemdziesiątych Internet rozrósł 

się, obejmując naukowców z wielu dyscyplin i kampusów uniwersyteckich, tysiące wirtualnych 

społeczności wyrosło wśród małych grup naukowców z bardzo różnych dyscyplin, które regularnie 

komunikowały się za pomocą internetowej poczty e-mail, listservs i tablic ogłoszeniowych. Pierwsze 

artykuły i książki na temat nowych społeczności elektronicznych zaczęły pojawiać się w połowie lub 

pod koniec lat 80. Jedna z najwcześniejszych społeczności internetowych, The Well (pierwotnie Whole 

Earth ‘Lectronic Link), została założona w San Francisco w 1985 roku przez niewielką grupę ludzi, którzy 

niegdyś dzielili 1800 akrów gminy w Tennessee. Studnia nadal ma tysiące członków oddanych dyskusji, 

debacie, poradom i pomocy . Wraz z rozwojem Internetu na początku lat 90-tych miliony ludzi zaczęły 

uzyskiwać konta internetowe i pocztę e-mail, a wpływ Internetu na budowanie społeczności został 

wzmocniony. Pod koniec lat 90. komercyjna wartość społeczności internetowych została uznana za 

potencjalny nowy model biznesowy. Wczesne społeczności internetowe obejmowały stosunkowo 

niewielką liczbę miłośników sieci i użytkowników intensywnie zainteresowanych technologią, polityką, 

literaturą i pomysłami. Technologia ograniczała się w dużej mierze do publikowania wiadomości 

tekstowych na tablicach ogłoszeniowych sponsorowanych przez społeczność oraz e-maili typu jeden 

do jednego lub jeden do wielu. Oprócz Studni wczesne sieci obejmowały GeoCities, usługę hostingu 

witryn internetowych opartą na dzielnicach. Jednak do 2002 roku charakter społeczności 

internetowych zaczął się zmieniać. Tworzone przez użytkowników strony internetowe zwane blogami 

stały się niedrogie i łatwe w konfiguracji bez żadnej wiedzy technicznej. Serwisy fotograficzne 

umożliwiły wygodne udostępnianie zdjęć. Od 2007 r. rozwój urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, 

tablety, aparaty cyfrowe i przenośne urządzenia multimedialne, umożliwił udostępnianie 

multimediów, takich jak zdjęcia, muzyka i filmy. Nagle pojawiła się znacznie szersza publiczność do 

dzielenia się zainteresowaniami i działaniami, i wiele więcej do podzielenia się. 

Pojawiła się również nowa kultura. Szeroka demokratyzacja technologii i jej rozprzestrzenienie się na 

większą populację oznaczało, że internetowe sieci społecznościowe nie były już ograniczone do małej 

grupy, ale poszerzyły się o znacznie szerszy zestaw ludzi i gustów, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, 

młodzieżowym i studentach college'u. którzy najszybciej przyjęli wiele z tych nowych technologii. 

Wkrótce dołączyły całe rodziny i sieci przyjaźni. Nowa kultura sieci społecznościowych jest bardzo 

osobista i skoncentrowana na „ja”, wyświetlając zdjęcia i transmitując osobiste działania, 

zainteresowania, hobby i relacje na profilach sieci społecznościowych. W internetowej sieci 



społecznościowej „wiadomości” nie są czymś, co przydarzyło się innym ludziom; zamiast tego 

wiadomością są to, co ci się dzisiaj przydarzyło i co dzieje się z twoimi przyjaciółmi i 

współpracownikami. Dzisiejsze sieci społecznościowe są zarówno zjawiskiem socjologicznym, jak i 

technologicznym. Obecnie udział w sieciach społecznościowych jest jednym z najczęstszych 

zastosowań Internetu. Ponad trzy czwarte wszystkich użytkowników Internetu i około 70% całkowitej 

populacji USA, czyli około 186 milionów Amerykanów, korzysta z sieci społecznościowych . Facebook 

ma ponad 1,7 miliarda aktywnych użytkowników (z około 167 milionów w Ameryce Północnej) i nieco 

ponad 1,5 miliarda użytkowników mobilnych miesięcznie (Facebook, 2016). Oczywiście te dwa zestawy 

użytkowników nakładają się na siebie. W Stanach Zjednoczonych Facebook ma zazwyczaj około 144 

użytkowników mobilnych (ponownie, wiele z nich się pokrywa). Inne duże sieci społecznościowe to 

LinkedIn (sprofilowany w pierwszym przypadku), Twitter, Pinterest, Instagram, Snapchat i Tumblr. 

Chociaż Facebook jest najpopularniejszą siecią społecznościową w Stanach Zjednoczonych, rozwija się 

również najwolniej, o zaledwie kilka punktów procentowych od 2012 roku. Wydaje się, że Facebook 

osiągnął w Stanach Zjednoczonych plateau, a jego prawdziwą nadzieją na rozwój jest offshore, gdzie 

naciska na stworzenie podstawowego dostępu do Internetu, aby więcej osób przyłączyło się do sieci. 

nowsze sieci społecznościowe, takie jak Pinterest, Instagram i Snapchat, rozwijają się znacznie szybciej. 

Na całym świecie zjawisko sieci społecznościowych jest jeszcze silniejsze – ponad 2,3 miliarda 

użytkowników na całym świecie, 32% światowej populacji, i wciąż rośnie w tempie 9% rocznie. Sieci 

społecznościowe są najpopularniejszym miejscem docelowym online w każdym kraju, odpowiadając 

za większość czasu spędzanego online i docierając do prawie 79% aktywnych użytkowników Internetu. 

Azja i Pacyfik ma największą liczbę odbiorców w sieciach społecznościowych, a następnie Bliski Wschód 

i Afryka oraz Ameryka Łacińska, podczas gdy Ameryka Północna ma najwyższą penetrację korzystania 

z sieci społecznościowych w populacji ogólnej (eMarketer, Inc., 2016c). Chociaż Facebook dominuje na 

globalnym rynku sieci społecznościowych, w niektórych krajach lokalne sieci społecznościowe mają 

znaczenie, takie jak Orkut (własność Google) w Brazylii, Mixi i aplikacja do obsługi wiadomości 

społecznościowych Line w Japonii, Qzone, QQ, Sina Weibo i RenRen w Chinach , XING w Niemczech, 

Tuenti w Hiszpanii i VK w Rosji. Istnieje internetowa sieć społecznościowa, do której możesz dołączyć 

niemal wszędzie! 

sieć społecznościowa : obejmuje grupę osób, wspólną interakcję społeczną, wspólne więzi między 

członkami i osoby, które przez pewien czas dzielą obszar 

internetowa sieć społecznościowa : obszar online, w którym ludzie, którzy mają wspólne więzi, mogą 

wchodzić ze sobą w interakcje 

CZYM JEST SIEĆ SPOŁECZNA ONLINE? 

Jak dokładnie definiujemy sieć społecznościową online i czym różni się ona od, powiedzmy, sieci 

społecznościowej offline? Socjologowie, którzy często krytykują współczesne społeczeństwo za 

zniszczenie tradycyjnych społeczności, niestety nie podali nam bardzo dobrych definicji sieci 

społecznych i społeczności. W jednym z badań zbadano 94 różne socjologiczne definicje społeczności i 

znaleziono cztery obszary porozumienia. Sieci społecznościowe obejmują (a) grupę ludzi, (b) wspólne 

interakcje społeczne, (c) wspólne więzi między członkami oraz (d) ludzi, którzy przez pewien czas dzielą 

obszar. To będzie nasza robocza definicja sieci społecznościowej. Sieci społecznościowe niekoniecznie 

mają wspólne cele, cele lub intencje. Rzeczywiście, sieci społecznościowe mogą być miejscami, w 

których ludzie po prostu spędzają czas, dzielą się przestrzenią i komunikują. To krótki krok do 

zdefiniowania sieci społecznościowej online jako lokalizacji online, w której ludzie, którzy mają wspólne 

więzi, mogą wchodzić ze sobą w interakcje. Ta definicja jest bardzo zbliżona do definicji Howarda 

Rheingolda - jednego z pierwszych uczestników The Well - który ukuł termin społeczności wirtualne 

jako „agregacje kulturowe, które powstają, gdy wystarczająca liczba osób wpada na siebie 



wystarczająco często w cyberprzestrzeni”. Jest to grupa ludzi, którzy mogą lub nie spotykają się twarzą 

w twarz i wymieniają się słowami i pomysłami za pośrednictwem internetowej przestrzeni spotkań 

społecznościowych. Internet usuwa ograniczenia geograficzne i czasowe sieci społecznościowych 

offline. Aby być w sieci online, nie musisz spotykać się twarzą w twarz, we wspólnym pokoju, o 

wspólnej porze. 

ROZWÓJ SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH I SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWYCH 

Największą grupę użytkowników Facebooka w Stanach Zjednoczonych stanowią osoby w wieku od 25 

do 34 lat (36 mln), a następnie 35-45-latki (30 mln). Ponad jedna trzecia (35%) użytkowników 

Facebooka w USA ma więcej niż 44 lata. Dorośli powyżej 65 roku życia stanowią najszybciej rozwijającą 

się grupę na Facebooku . Z kolei Twitter jest znacznie bardziej popularny wśród młodych osób poniżej 

34 roku życia. Podobne wzorce obserwuje się na całym świecie, ponieważ starsze populacje korzystają 

z sieci społecznościowych, aby pozostać w kontakcie z dziećmi i krewnymi. Facebook to 

najpopularniejsza sieć społecznościowa wśród nastolatków, z Instagramem i Snapchatem tuż za nimi. 

Nowsze sieci społecznościowe mają tendencję do podążania tym samym wzorem, a młodzi ludzie są 

pierwszymi adopcjami. Podczas gdy Facebook i Twitter nadal dominują w wiadomościach, nowy rodzaj 

sieci społecznościowej pojawia się i rozwija znacznie szybciej niż Facebook w odniesieniu do unikalnych 

odwiedzających i subskrybentów. Te nowe sieci społecznościowe przyciągają również marketerów i 

reklamodawców. Na przykład Pinterest, opisany w ostatnim przypadku w Rozdziale 1, jest stroną 

zorientowaną wizualnie, która pozwala użytkownikom określić ich gusta i preferencje wyrażane w 

sztukach wizualnych. Możesz myśleć o Pintereście jako o wizualnym blogu. Użytkownicy publikują 

obrazy na internetowej „tablicy korkowej”. Obrazy mogą pochodzić z dowolnego źródła. Użytkownicy 

mogą również „ponownie przypiąć” obrazy, które widzą na Pintereście. Członkostwo Pinteresta 

gwałtownie wzrosło od czasu jego uruchomienia, gromadząc 150 milionów aktywnych członków na 

całym świecie w październiku 2016 r. Instagram to kolejna sieć społecznościowa, która koncentruje się 

na udostępnianiu filmów i zdjęć. Aplikacja mobilna, która umożliwia użytkownikowi łatwe 

udostępnianie zdjęć w sieciach społecznościowych, została przejęta przez Facebooka za 1 miliard 

dolarów w 2012 roku i ma ponad 500 milionów członków we wrześniu 2016 roku. Inne sieci 

społecznościowe niekoniecznie konkurują z Facebookiem, ale dodają do społeczności miks sieci i 

powiększanie całkowitej widowni sieci społecznościowych. Przyczynia się do ciągłego rozwoju i sukcesu 

komercyjnego sieci jest szybkie przyjęcie i intensywne korzystanie z urządzeń przenośnych. Ponad 90% 

użytkowników Facebooka na całym świecie to użytkownicy mobilni, choć nie tylko. Według comScore, 

flagowa aplikacja Facebooka ma największą liczbę unikalnych użytkowników (150 milionów) spośród 

wszystkich aplikacji mobilnych i pojawia się na ekranie głównym 46% wszystkich użytkowników 

smartfonów, przy czym przeciętna osoba spędza w aplikacji 13 godzin miesięcznie . Kilka największych 

nowszych sieci społecznościowych, takich jak Instagram i Snapchat, jest prawie całkowicie mobilnych. 

Nowa seria sieci społecznościowych uruchomiona od 2008 roku koncentruje się na przesyłaniu 

wiadomości. Snapchat (2009) pozwala użytkownikom wysyłać zdjęcia i filmy do znajomych, którzy 

samoczynnie gasną w ciągu dziesięciu sekund. Historie Snapchata mają dłuższą żywotność: 24 godziny. 

Snapchat ma bardzo duży zasięg wśród swoich głównych odbiorców w wieku od 18 do 24 lat, ale w 

2016 r. zaczął również wdzierać się do głównego nurtu, ze znacznym wzrostem demograficznej grupy 

wiekowej powyżej 25 lat. WhatsApp (2009; przejęty przez Facebooka w 2014) to usługa przesyłania 

wiadomości, która umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć i filmów na 

telefony komórkowe znajomych za pośrednictwem Internetu i bez konieczności płacenia firmom 

telekomunikacyjnym za usługi przesyłania wiadomości SMS na telefony komórkowe. Sześć najczęściej 

używanych aplikacji na świecie to usługi przesyłania wiadomości. Liczba unikalnych użytkowników to 

tylko jeden ze sposobów mierzenia wpływu witryny. Czas spędzony w witrynie to kolejny ważny 

wskaźnik. Im więcej czasu ludzie spędzają w witrynie, zwanego zaangażowaniem, tym więcej czasu na 



wyświetlanie reklam i generowanie przychodów. W tym sensie Facebook jest znacznie bardziej 

uzależniający i wciągający niż inne najlepsze sieci społecznościowe. Z biegiem czasu Facebook ulepszał 

swoją zawartość i algorytmy, aby dłużej utrzymać użytkowników na stronie. W 2014 r. Facebook dodał 

filmy (zarówno reklamy, jak i przesłane przez użytkowników), a w 2016 r. wyświetla obecnie około 8 

miliardów filmów dziennie. Stara się wyświetlać filmy, które odzwierciedlają zainteresowania i 

znajomych użytkownika, a także odtwarza je automatycznie w kanale aktualności, zmuszając 

użytkowników do ich wyłączenia, ale także zapewniając, że są widoczni przez co najmniej kilka chwil. 

Facebook wprowadził również zmiany w swoim algorytmie kanału informacyjnego, aby przyciągnąć 

większą uwagę użytkowników: zwiększenie treści od ulubionych znajomych użytkowników; 

zmniejszanie treści od znajomych znajomych użytkowników; i pokazywanie wielu postów z rzędu z tego 

samego źródła dla użytkowników z kilkoma przyjaciółmi. Wielkość generowanych przychodów jest 

ostatecznym miernikiem potencjału biznesowego firmy. Trzy największe firmy zajmujące się 

wyszukiwarkami (Google, Yahoo i Microsoft) wygenerowały w 2016 r. około 30 miliardów dolarów w 

Stanach Zjednoczonych przychodu z reklam w wyszukiwarkach i reklamach. Z kolei sieci 

społecznościowe w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. mają wygenerować około 15,4 miliarda dolarów 

przychodów z reklam. Sieci społecznościowe są najszybciej rosnącą formą korzystania z Internetu i 

przychodów z reklam, ale nie są jeszcze tak dochodowe, jak tradycyjne wyszukiwarki/portale pod 

względem generowanych dolarów. Częścią problemu jest to, że abonenci nie przechodzą do sieci 

społecznościowych, aby szukać reklam odpowiednich produktów, ani nie zwracają uwagi na reklamy, 

które pojawiają się przed ich oczami (patrz rozdziały 6 i 7). Ponadto mały ekran smartfona, dominująca 

platforma społecznościowa, nie jest idealny do wyświetlania reklam produktów detalicznych. Tutaj 

tablety i komputery stacjonarne są bardziej odpowiednie do przeglądania i kupowania. 

PRZEKSZTAŁCENIE SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W BIZNES 

Podczas gdy wczesne sieci społecznościowe miały trudności z pozyskiwaniem kapitału i przychodów, 

dzisiejsze najlepsze sieci społecznościowe zarabiają teraz na swoich ogromnych odbiorcach. Wczesne 

sieci społecznościowe opierały się na subskrypcjach, ale obecnie większość sieci społecznościowych 

opiera się na reklamach lub inwestycjach inwestorów venture capital. Użytkownicy portali i 

wyszukiwarek zaczęli akceptować reklamy jako preferowany sposób wspierania doświadczeń 

internetowych, zamiast za nie płacić. Jednym z ważnych wyjątków jest LinkedIn, który oferuje 

podstawowe bezpłatne członkostwo dla osób fizycznych, ale opłaty za usługi premium. Facebook, z 

prawie 12 miliardami dolarów przychodów z reklam, góruje nad innymi witrynami. Sieci 

społecznościowe nie zawsze odnoszą sukces jako firmy. Na przykład Twitter zaczął jako usługa 

wiadomości społecznościowych, za pomocą której użytkownicy mogli komunikować się z 

obserwującymi. Szybko przekształciła się w internetową sieć nadawczą dla milionów obserwatorów 

działających jako reporterzy obywatelscy, a także organizatorów politycznych, celebrytów i polityków. 

W 2016 roku ma nieco ponad 300 milionów użytkowników. Wzrost Twittera uległ stagnacji, a w 2015 

roku stracił 521 milionów dolarów, rozczarowując inwestorów, którzy oczekują większej ilości dolarów 

reklamowych i realne dochody. Twitter nigdy nie przynosił zysków. W 2015 r. współzałożyciel Jack 

Dorsey powrócił w październiku 2015 r., aby ożywić wzrost liczby użytkowników i przychodów Twittera. 

Jednak pomimo szeregu stopniowych zmian mających na celu usprawnienie usługi i ułatwienie jej 

użytkowania, a także kilku nowych działań strategicznych, takich jak partnerstwa wideo na żywo z 

ligami sportowymi, takimi jak NFL, udział Twittera w amerykańskich sieciach społecznościowych nadal 

się utrzymuje. upuścić. We wrześniu 2016 r. Twitter jest podobno wystawiony na sprzedaż.  

Model biznesowy.  



Szybkie przyjęcie urządzeń mobilnych początkowo stanowiło wyzwanie dla sieci społecznościowych, 

takich jak Facebook, a także wyszukiwarki Google, ponieważ były one w dużej mierze oparte na 

platformie desktopowej. Google dominował w przychodach z reklam mobilnych do 2013 r., ponieważ 

jego wyszukiwarka i Mapy Google były jednymi z najpopularniejszych aplikacji. Facebook szybko 

opracował własną aplikację mobilną i kupił kolejne, iw ciągu czterech lat zdołał przejąć znaczną część 

rynku reklamy mobilnej, wykorzystując swój kanał aktualności mobilnych, aby zapewnić użytkownikom 

nieprzerwany strumień reklam. Siedem najlepszych aplikacji i osiem z dziewięciu najlepszych należy do 

Google lub Facebooka. W przypadku Facebooka obejmuje to główną aplikację Facebooka (1.), 

Facebook Messenger (2.) i Instagram (9.). Obecnie około 85% przychodów Facebooka (około 10,1 

miliarda dolarów) pochodzi z reklamy mobilnej. Inne aplikacje społecznościowe w pierwszej 25 to 

Snapchat (13.), Pinterest (14.) i Twitter (17.) Sieci społecznościowe mają istotny wpływ na to, jak firmy 

działają, komunikują się i obsługują swoich klientów. Badanie z 2015 roku przeprowadzone wśród firm 

z listy Fortune 500 wykazało, że 93% korzystało z LinkedIn, 78% z Twittera, a 74% z Facebooka (Barnes 

i in., 2015). Najbardziej widocznym wykorzystaniem sieci społecznościowych przez firmy biznesowe 

jest narzędzie marketingowe i brandingowe. Mniej widoczne marketingowe wykorzystanie sieci jest 

potężnym narzędziem do słuchania, które wzmocniło rolę klientów i systemów informacji zwrotnej od 

klientów w firmie. Publiczne sieci społecznościowe, takie jak Facebook, nie były dotychczas szeroko 

wykorzystywane w firmach jako narzędzia współpracy. Jednak w 2015 roku Facebook uruchomił w 

ramach projektu pilotażowego aplikację Facebook at Work, zaprojektowaną w celu pobudzenia 

współpracy i nawiązywania kontaktów w dużych firmach. W październiku 2016 r. w końcu wydano 

komercyjną wersję aplikacji, która teraz nazywa się Workplace. Nowa aplikacja mierzy się z silną 

konkurencją ze strony szerokiej gamy narzędzi do współpracy dostarczanych przez Cisco, Microsoft, 

IBM, a także innych technologii, takich jak wiadomości błyskawiczne i telekonferencje. Sieci 

społecznościowe są miejscem, w którym kształtują się marki i reputacje korporacyjne, a firmy traktują 

dziś bardzo poważnie temat „reputacji online”, o czym świadczą posty w sieciach społecznościowych, 

komentarze, sesje czatów i polubienia. W tym sensie sieci społecznościowe stają się rozszerzeniem 

systemów zarządzania relacjami z klientami korporacyjnymi i rozszerzeniem istniejących programów 

badań rynku. Poza brandingiem sieci społecznościowe są coraz częściej wykorzystywane jako platformy 

reklamowe do kontaktowania się z młodszymi odbiorcami niż strony internetowe i poczta e-mail, a 

klienci coraz częściej przenoszą wzrok na sieci społecznościowe. Rosetta Stone, na przykład, 

wykorzystuje swoją stronę na Facebooku do wyświetlania filmów wideo dotyczących swojej 

technologii edukacyjnej, zachęcania do dyskusji i recenzji oraz publikowania zmian w swoich 

narzędziach edukacyjnych. Jednak biznesowe wykorzystanie sieci społecznościowych nie zawsze 

przebiega dobrze. Sprawa Insight on Society, Ciemna strona sieci społecznościowych, omawia niektóre 

zagrożenia związane z sieciami społecznościowymi. 

społeczności ogólne : oferuj członkom możliwość interakcji z ogółem odbiorców podzielonych na 

tematy ogólne. 

sieci praktyk: oferuj członkom skoncentrowane grupy dyskusyjne, pomoc, informacje i wiedza 

dotyczące obszaru wspólnych praktyk 

sieci społecznościowe oparte na zainteresowaniach : oferują członkom grupy dyskusyjne 

ukierunkowane na ich wspólne zainteresowanie określonym tematem. 

społeczności o podobnych zainteresowaniach: oferuj członkom ukierunkowane dyskusje i interakcję 

z innymi osobami, które mają to samo powinowactwo 

społeczności sponsorowane : społeczności internetowe tworzone w celu realizacji celów 

organizacyjnych (i często komercyjnych) 



RODZAJE SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH I ICH MODELE BIZNESOWE 

Istnieje wiele rodzajów i sposobów klasyfikacji sieci społecznościowych i społeczności internetowych. 

Podczas gdy najpopularniejsze ogólne sieci społecznościowe przyjęły model reklamowy, inne rodzaje 

sieci mają inne źródła przychodów. Sieci społecznościowe mają różne rodzaje sponsorów i różnego 

rodzaju członków. Na przykład niektóre są tworzone przez firmy takie jak IBM na wyłączny użytek 

swoich sił sprzedaży lub innych pracowników (społeczności wewnątrzfirmowe lub społeczności B2E 

[business-to-employee]); inne są budowane dla dostawców i resellerów (społeczności 

międzyorganizacyjne lub B2B); a inne są budowane przez dedykowane osoby dla innych podobnych 

osób o wspólnych zainteresowaniach (społeczności P2P [ludzie dla ludzi]). W tym rozdziale omówimy 

w większości społeczności B2C, chociaż omówimy również pokrótce społeczności P2P w praktyce. 

Tabela 11.3 bardziej szczegółowo opisuje pięć ogólnych typów sieci społecznościowych i społeczności 

internetowych: ogólne, praktyka, zainteresowania, sympatia i sponsorowanie. Każdy rodzaj 

społeczności może mieć cel komercyjny lub konsekwencje komercyjne. Używamy tego schematu do 

badania modeli biznesowych społeczności komercyjnych. Społeczności ogólne oferują członkom 

możliwość interakcji z ogółem odbiorców podzielonych na tematy ogólne. W ramach tematów 

członkowie mogą znaleźć setki konkretnych grup dyskusyjnych, w których biorą udział tysiące podobnie 

myślących członków, którzy są zainteresowani danym tematem. Celem ogólnej społeczności jest 

przyciągnięcie wystarczającej liczby członków do obsadzenia szerokiego zakresu tematów i grup 

dyskusyjnych. Model biznesowy społeczności ogólnych to zazwyczaj reklama wspierana sprzedażą 

przestrzeni reklamowej na stronach i filmach. 

Sieci praktyk oferują członkom skoncentrowane grupy dyskusyjne, pomoc, informacje i wiedzę 

związaną z obszarem wspólnej praktyki. Na przykład Linux.org jest społecznością non-profit dla ruchu 

open source, ogólnoświatowego globalnego wysiłku, w którym biorą udział tysiące programistów, 

którzy opracowują kod komputerowy dla systemu operacyjnego Linux i swobodnie dzielą się wynikami 

ze wszystkimi. Inne społeczności internetowe obejmują artystów, pedagogów, handlarzy dziełami 

sztuki, fotografów, i pielęgniarki. Sieci praktyk mogą być nastawione na zysk lub non-profit i wspierać 

się reklamami lub darowiznami użytkowników. 

Oparte na zainteresowaniach sieci społecznościowe oferują członkom skoncentrowane grupy 

dyskusyjne oparte na wspólnym zainteresowaniu określonym tematem, takim jak kariera biznesowa, 

łodzie, konie, zdrowie, narciarstwo i tysiące innych tematów. Ponieważ grupa odbiorców dla 

społeczności zainteresowań jest z konieczności znacznie mniejsza i bardziej ukierunkowana, 

społeczności te zwykle polegały na reklamach i umowach najmu/sponsorowania. Sieci 

społecznościowe, takie jak Fool.com, Military.com, Sailing Anarchy i Chronicle Forums są przykładami 

sieci społecznościowych, które przyciągają ludzi, którzy mają wspólne dążenie. Rynki pracy i fora, takie 

jak LinkedIn, można również uznać za oparte na zainteresowaniach sieci społecznościowe. 

Społeczności pokrewne oferują członkom skoncentrowane dyskusje i interakcję z innymi osobami, 

które mają to samo powinowactwo. „Powinowactwo” odnosi się do identyfikacji siebie i grupy. Na 

przykład ludzie mogą identyfikować się na podstawie religii, pochodzenia etnicznego, płci, orientacji 

seksualnej, przekonań politycznych, położenia geograficznego i setek innych kategorii. Na przykład 

Bloom to sieć dla kobiet w ciąży i mam, która umożliwia im udzielanie i szukanie porad, omawianie 

obaw i dzielenie się historiami, a także znajdowanie lokalnych usług oraz kupowanie i sprzedawanie 

powiązanych produktów (Bloomapp.co, 2016). Te sieci społecznościowe są wspierane reklamą wraz z 

przychodami ze sprzedaży produktów. Społeczności sponsorowane to społeczności internetowe 

tworzone przez organizacje rządowe, non-profit lub nastawione na zysk w celu realizacji celów 

organizacyjnych. Cele te mogą być różne, od zwiększania dostępności informacji dla obywateli; na 

przykład witryna władz lokalnych hrabstwa, taka jak Westchestergov.com, witryna rządu hrabstwa 



Westchester (Nowy Jork); do witryny aukcyjnej online, takiej jak eBay; do witryny produktowej, takiej 

jak Tide.com, sponsorowanej przez markową firmę działającą w trybie offline (Procter & Gamble). 

Cisco, IBM, HP i setki innych firm rozwinęły swoje wewnętrzne korporacyjne sieci społecznościowe jako 

sposób dzielenia się wiedzą. 

algorytmy : zestaw instrukcji krok po kroku, podobny do przepisu na wytworzenie pożądanego wyniku 

z wymaganych nakładów 

algorytmy komputerowe : programy komputerowe wykonujące instrukcje krok po kroku w celu 

uzyskania pożądanych wyników 

grupy sympatii : zazwyczaj złożone z osób o podobnych poglądach, które dzielą poglądy, postawy, 

wzorce zakupowe oraz gusta w muzyce i filmach. 

TECHNOLOGIE I FUNKCJE SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Algorytmy to jedna z najważniejszych technologii wykorzystywanych przez sieci społecznościowe. 

Algorytmy to zestaw instrukcji krok po kroku, podobnych do receptury, służących do uzyskania 

pożądanego wyniku z wymaganych danych wejściowych. Algorytmy komputerowe to programy 

komputerowe, które wykonują instrukcje krok po kroku w celu uzyskania pożądanych wyników. 

Algorytmy to starożytna koncepcja, ale mają fundamentalne znaczenie dla sposobu, w jaki komputery 

są dziś używane do robienia wszystkiego, od obliczania czeków, kwoty, którą jesteś winien przy zakupie 

online, wybierania filmów w serwisie Netflix, które prawdopodobnie obejrzysz, lub polecania 

produktów, które mogą Cię zainteresować na podstawie Twoich wcześniejszych zakupów. W jaki 

sposób, na przykład, Facebook decyduje, jakie popularne wiadomości umieścić w sekcji Na czasie, które 

posty opublikować w kanałach wiadomości znajomych i które artykuły błyskawiczne udostępnić w 

mobilnym kanale wiadomości? Problem, który Facebook i inne serwisy społecznościowe muszą 

rozwiązać, polega na tym, jak wybrać treści (działania ich znajomych i wiadomości) do wyświetlania na 

stronach użytkowników, które uznają za interesujące i prawdopodobnie klikną. Facebook musi również 

zapobiegać pojawianiu się nieistotnych informacji na stronach użytkowników. Użytkownicy Facebooka 

organizują się w grupy powinowactwa, wybierając i akceptując się nawzajem jako przyjaciele. Grupy 

powinowactwa są tu i we wszystkich sieciach społecznościowych kluczową koncepcją: zazwyczaj 

składają się z osób o podobnych poglądach, które dzielą poglądy, postawy, wzorce zakupowe oraz 

gusta w muzyce i filmach. Facebook próbuje odkryć dokładnie, jakie są te poglądy, postawy, wzorce 

zakupowe i upodobania w muzyce i filmach, a także dane demograficzne i inne dane osobowe. Po ich 

zidentyfikowaniu Facebook próbuje dowiedzieć się, jakie treści są konsumowane przez każdą grupę 

powinowactwa i dopasowują treść do każdej grupy (treść oparta na relacji). Facebook tworzy bazę 

danych treści opartych na relacjach i udostępnia ją innym członkom grupy, a także innym grupom 

powinowactwa, które mają podobne cechy. Na koniec zostaniesz poinformowany o tym, co robią, 

lubią, oglądają i słuchają Twoi znajomi. To będzie dla Ciebie interesujące i wciągające. Oszczędzisz ci 

słyszenia o innych grupach powinowactwa, które są bardzo niepodobne do twoich grup 

powinowactwa. Nowe treści (wiadomości, muzyka, filmy), które są podobne do tego, co lubiła w 

przeszłości Twoja grupa powinowactwa, również zostaną Ci podane. Na przykład, jeśli jesteś 

zagorzałym konserwatystą lub liberałem i zdecydujesz się klikać artykuły, które potwierdzają Twoje 

poglądy, inni członkowie Twojej grupy pokrewieństwa, którzy podzielają Twoje poglądy, będą mieli 

wyświetlaną treść i Twoje zachowanie na swoich stronach. Oni z kolei mogą udostępniać te treści 

innym znajomym na Facebooku i innym grupom powinowactwa, których są częścią. Chociaż ogólny 

algorytm wydaje się prosty, każdy krok algorytmu jest implementowany przez programy komputerowe 

obejmujące dziesiątki tysięcy linii kodu komputerowego i tysiące godzin inżynierii oprogramowania i 

rozwoju systemu. Dane generowane przez ponad 167 milionów użytkowników w Stanach 



Zjednoczonych i 1,7 miliarda innych użytkowników na całym świecie wymagają trzech centrów danych 

w Stanach Zjednoczonych i jednego w Szwecji, o łącznej powierzchni miliona stóp kwadratowych 

zawierających dziesiątki tysięcy serwerów, wszystkie połączone kilkoma sieci światłowodowe (Wiedza 

o centrach danych, 2016). Według Facebooka ładowanie strony domowej użytkownika wymaga setek 

serwerów, przetwarzania dziesiątek tysięcy pojedynczych danych i dostarczania wybranych informacji 

w czasie krótszym niż jedna sekunda. Sprawa Insight on Technology, Trapped Inside the Facebook 

Bubble?, dokładniej analizuje wpływ algorytmów. Sieci społecznościowe opracowały również szereg 

innych aplikacji, które umożliwiają użytkownikom wykonywanie różnych czynności. 

aukcje konsumencko-konsumenckie (C2C): dom aukcyjny pełni rolępośredniczącego animator rynku, 

zapewniający forum, na którym konsumenci mogą poznać ceny i handel 

aukcje business-to-consumer (B2C) : firma sprzedaje towary, które posiada lub kontroluje, korzystając 

z różnych modeli cen dynamicznych 

AUKCJE ONLINE 

Aukcje są wykorzystywane w całym świecie e-commerce. Najbardziej znane aukcje to aukcje 

konsument-konsument (C2C), w których dom aukcyjny jest po prostu pośredniczącym animatorem 

rynku, zapewniając forum, na którym konsumenci – kupujący i sprzedający – mogą odkrywać ceny i 

handel. Liderem rynku aukcji C2C jest eBay, który według stanu na czerwiec 2016 r. miał około 164 mln 

aktywnych użytkowników w Stanach Zjednoczonych i ponad 800 mln przedmiotów wystawionych 

każdego dnia w tysiącach różnych kategorii. W sierpniu 2016 r. serwis eBay miał około 110 milionów 

unikalnych użytkowników, co plasuje go na 18 miejscu na liście 50 najlepszych serwisów z mediami 

cyfrowymi (zarówno na komputery stacjonarne, jak i urządzenia mobilne) (comScore, 2016a). W 2015 

roku eBay miał około 6,1 miliarda dolarów przychodów netto ze swojego segmentu Marketplaces, co 

stanowi 4% spadek w porównaniu z 2014 rokiem, a całkowita wartość sprzedanych lub sprzedanych 

towarów wyniosła około 78 miliardów dolarów, co stanowi 2% spadek w porównaniu z 2014 rokiem 

(eBay, 2016). eBay jest szerzej omówiony w studium przypadku na końcu tego rozdziału. W samych 

Stanach Zjednoczonych istnieje kilkaset witryn aukcyjnych, z których niektóre specjalizują się w 

unikalnych produktach kolekcjonerskich, takich jak znaczki i monety, inne przyjmują bardziej ogólne 

podejście, w którym można znaleźć na sprzedaż prawie każdy towar. Mniej znane są aukcje między 

przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C), w których firma posiada lub kontroluje aktywa i stosuje 

dynamiczne ustalanie ceny w celu ustalenia ceny. Coraz częściej sklepy internetowe, takie jak Sam’s 

Club, dodają aukcje do swoich witryn. Aukcje stanowią również istotną część e-commerce B2B w 2016 

r., a ponad jedna trzecia urzędników ds. zakupów wykorzystuje aukcje do zakupu towarów. Niektóre 

wiodące serwisy aukcyjne online zostały wymienione w tabeli 11.5. Aukcje nie ograniczają się do 

towarów i usług. Mogą być również używane do przydzielania zasobów i pakietów zasobów wśród 

dowolnej grupy licytujących. Na przykład, jeśli chciałbyś ustalić optymalny harmonogram dla 

przydzielonych zadań w biurze wśród grupy pracowników biurowych, aukcja, w której pracownicy 

licytowaliby zadania, byłaby bliska uzyskania prawie optymalnego rozwiązania w krótkim czasie (Parkes 

i Ungar, 2000). Krótko mówiąc, aukcje, podobnie jak wszystkie rynki, są sposobami alokacji zasobów 

pomiędzy niezależnych agentów (licytujących). 

KORZYŚCI I KOSZTY AUKCJI 

Internet jest przede wszystkim odpowiedzialny za odrodzenie się na aukcjach. Internet zapewnia 

globalne środowisko i bardzo niskie koszty stałe i operacyjne dla agregacji ogromnych odbiorców 

kupujących, składających się z milionów konsumentów na całym świecie, którzy mogą korzystać z 

powszechnie dostępnej technologii (przeglądarki internetowe) do kupowania towarów. 



Korzyści z aukcji 

Oprócz samej zabawy, jaką daje uczestnictwo w aukcjach, konsumenci, kupcy i całe społeczeństwo 

czerpią z udziału w aukcjach internetowych szereg korzyści ekonomicznych. Te korzyści obejmują: 

• Płynność: Sprzedający mogą znaleźć chętnych kupujących, a kupujący mogą znaleźć sprzedających. 

Sprzedawcy i kupujący mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Co równie ważne, 

kupujący i sprzedający mogą znaleźć globalny rynek na rzadkie przedmioty, które nie istniałyby przed 

Internetem. 

• Odkrywanie cen: kupujący i sprzedający mogą szybko i sprawnie ustalać ceny przedmiotów, które są 

trudne do oszacowania, gdzie cena zależy od popytu i podaży, a produkt jest rzadki. 

• Przejrzystość cen: publiczne aukcje internetowe pozwalają każdemu na świecie zobaczyć ceny 

wywoławcze i licytowane przedmiotów. 

• Wydajność rynku: aukcje mogą i często prowadzą do obniżki cen, a tym samym do zmniejszonych 

zysków dla handlowców, prowadząc do wzrostu dobrobytu konsumentów – jednego z mierników 

wydajności rynku. 

• Niższe koszty transakcji: aukcje internetowe mogą obniżyć koszty sprzedaży i zakupu produktów, 

przynosząc korzyści zarówno sprzedawcom, jak i konsumentom. Podobnie jak inne rynki internetowe, 

takie jak rynki detaliczne, aukcje internetowe mają bardzo niskie (ale nie zerowe) koszty transakcyjne. 

• Agregacja konsumentów: Sprzedawcy czerpią korzyści ze zdolności dużych witryn aukcyjnych do 

agregowania dużej liczby konsumentów, którzy są zmotywowani do zakupu czegoś na jednej 

przestrzeni rynkowej. 

• Efekty sieciowe: im większy staje się serwis aukcyjny pod względem odwiedzających i produktów na 

sprzedaż, tym cenniejszy staje się jako rynek dla wszystkich, zapewniając płynność i kilka innych 

korzyści wymienionych wcześniej, takich jak niższe koszty transakcji, wyższa wydajność i lepsze 

przejrzystość cen. 

Ryzyko i koszty aukcji 

Uczestnictwo w aukcjach wiąże się z szeregiem zagrożeń i kosztów. W niektórych przypadkach rynki 

aukcyjne mogą czasami zawodzić, jak wszystkie rynki. (W dalszej części opiszemy zawodność rynku 

aukcyjnego bardziej szczegółowo.) Niektóre z ważniejszych zagrożeń i kosztów, o których należy 

pamiętać, to: 

• Opóźnione koszty zużycia: aukcje internetowe mogą trwać kilka dni, a wysyłka zajmie dodatkowy 

czas. 

• Monitorowanie kosztów: Udział w aukcjach wymaga czasu na monitorowanie licytacji. 

• Koszty sprzętu: aukcje internetowe wymagają zakupu systemu komputerowego i opłacenia dostępu 

do Internetu. 

• Ryzyko zaufania: Aukcje internetowe są istotnym źródłem oszustw internetowych. Korzystanie z 

aukcji zwiększa ryzyko poniesienia straty. 

• Koszty realizacji: zazwyczaj kupujący płaci koszty realizacji opakowania, wysyłki i ubezpieczenia, 

podczas gdy w sklepie stacjonarnym koszty te są wliczone w cenę detaliczną. 



Witryny aukcyjne, takie jak eBay, podjęły szereg kroków w celu zmniejszenia kosztów uczestnictwa 

konsumentów i ryzyka zaufania. Na przykład witryny aukcyjne próbują rozwiązać problem zaufania, 

dostarczając system ocen, w którym poprzedni klienci oceniają sprzedawców na podstawie ich 

ogólnych doświadczeń ze sprzedawcą. To rozwiązanie, choć pomocne, nie zawsze się sprawdza. 

Oszustwa na aukcjach są głównym źródłem skarg dotyczących handlu elektronicznego kierowanych do 

federalnych organów ścigania. Innym częściowym rozwiązaniem wysokich kosztów monitorowania są, 

jak na ironię, stałe ceny. W serwisie eBay konsumenci mogą obniżyć koszty monitorowania i 

oczekiwania na zakończenie aukcji, po prostu klikając przycisk Kup teraz i płacąc wyższą cenę. Różnica 

między ceną Kup Teraz a ceną aukcyjną to koszt monitoringu. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę 

koszty uczestnictwa w aukcjach internetowych, ogólnie niższy koszt towarów na aukcjach 

internetowych jest po części rekompensatą za inne dodatkowe koszty, których doświadczają 

konsumenci. Z drugiej strony konsumenci doświadczają niższych kosztów wyszukiwania i kosztów 

transakcji, ponieważ zazwyczaj nie ma pośredników (chyba, że sprzedawcą jest oczywiście firma 

internetowa działająca w serwisie aukcyjnym, w którym to przypadku jest koszt pośrednika), a 

zazwyczaj nie są podatkami lokalnymi ani stanowymi. Sprzedawcy ponoszą również znaczne ryzyko i 

koszty. Na aukcjach kupcy mogą sprzedawać towary po cenach znacznie niższych niż te, które mogliby 

osiągnąć na konwencjonalnych rynkach. Sprzedawcy są również narażeni na ryzyko braku płatności, 

fałszywych ofert, zmowy przetargowej, monitorowania, opłat transakcyjnych pobieranych przez serwis 

aukcyjny, opłat za przetwarzanie transakcji kartą kredytową oraz kosztów administracyjnych 

związanych z wprowadzaniem informacji o cenie i produkcie. 

AUKCJE JAKO MODEL BIZNESOWY E-COMMERCE 

Aukcje internetowe należą do najbardziej udanych modeli biznesowych w handlu detalicznym i B2B. 

eBay, najbardziej lukratywny serwis aukcyjny w Internecie, przynosi zyski niemal od samego początku. 

Strategia eBay polegała na zarabianiu na każdym etapie cyklu aukcji. Serwis eBay uzyskuje dochody z 

aukcji na kilka sposobów: opłaty transakcyjne na podstawie kwoty sprzedaży, opłaty za wystawianie 

towarów za wystawienie towarów, opłaty za usługi finansowe od systemów płatności, takich jak 

PayPal, oraz opłaty za reklamę lub umieszczanie, w przypadku gdy sprzedający zapłaci dodatkowo za 

usługi specjalne, takie jak określone usługi wyświetlania lub wystawiania. PayPal rozwija się szybciej i 

przynosi większe zyski niż rynki eBay, osiągając ponad połowę przychodów eBay. W 2015 roku eBay 

wydzielił PayPala w odrębną firmę i w przyszłości będzie musiał czerpać zyski z działalności na swoich 

rynkach. Jednak to właśnie po stronie kosztów aukcje internetowe mają niezwykłą przewagę nad 

zwykłymi witrynami handlowymi lub katalogowymi. Witryny aukcyjne nie mają zapasów i nie wykonują 

żadnych czynności związanych z realizacją zamówień — nie potrzebują magazynów, spedycji ani 

zaplecza logistycznego. Sprzedawcy i konsumenci świadczą te usługi i ponoszą te koszty. W tym sensie 

aukcje internetowe są idealnym biznesem cyfrowym, ponieważ polegają po prostu na przekazaniu 

informacji. Mimo, że eBay odniósł nadzwyczajny sukces, sukces aukcji internetowych jest 

uwarunkowany faktem, że rynek aukcji internetowych jest bardzo skoncentrowany. eBay dominuje na 

rynku aukcji internetowych, a następnie eBid i uBid. W ciągu ostatnich kilku lat rozwój serwisu eBay 

znacznie zwolnił, ponieważ konsumenci przestawiają się na zakupy z Kup teraz, a nie na aukcje. Wiele 

mniejszych serwisów aukcyjnych nie przynosi zysków, ponieważ brakuje im wystarczającej liczby 

sprzedawców i kupujących, aby osiągnąć płynność. Na aukcjach bardzo wpływowe są efekty sieciowe, 

a tendencja do dominacji jednej lub dwóch bardzo dużych witryn aukcyjnych, przy czym setki 

mniejszych wyspecjalizowanych witryn aukcyjnych (witryny sprzedające specjalistyczne towary, takie 

jak znaczki) są ledwo opłacalne. 

Aukcja w języku angielskim : najczęstsza forma aukcji; wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę 



Holenderska aukcja internetowa : publiczna cena rosnąco, aukcja wielu jednostek. Cena końcowa to 

najniższa zwycięska oferta, która ustala cenę dla wszystkich licytujących wyżej 

Nazwij własną aukcję cenową : aukcja, na której użytkownicy określają, ile chcą zapłacić za towary lub 

usługi. 

aukcja groszowa (opłata za licytację): licytujący musi zapłacić bezzwrotną opłatę za kupno ofert 

RODZAJE I PRZYKŁADY AUKCJI 

Podstawowymi rodzajami aukcji spotykanymi w Internecie są aukcje angielskie, aukcje internetowe 

holenderskie, aukcje Name Your Own Price oraz tzw. aukcje groszowe. 

Aukcja w języku angielskim jest najłatwiejszą do zrozumienia i najbardziej powszechną formą aukcji w 

serwisie eBay. Zazwyczaj jeden przedmiot jest wystawiony na sprzedaż od jednego sprzedawcy. Istnieje 

limit czasu, w którym aukcja się kończy, cena minimalna, poniżej której sprzedający nie będzie 

sprzedawał (zwykle tajna) oraz minimalna stawka przyrostowa. Wielu kupujących licytuje między sobą 

aż do upływu terminu aukcji. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, wygrywa przedmiot (jeśli cena 

minimalna sprzedającego została osiągnięta lub przekroczona). Aukcje w języku angielskim są uważane 

za stronnicze, ponieważ wielu kupujących konkuruje ze sobą – zwykle anonimowo. 

Holenderski format aukcji internetowej jest idealny dla sprzedawców, którzy mają do sprzedania wiele 

identycznych przedmiotów. Sprzedający zaczynają od podania ceny minimalnej lub licytacji 

początkowej za jeden przedmiot oraz liczby przedmiotów na sprzedaż. Licytanci określają zarówno 

cenę oferty, jak i ilość, którą chcą kupić. Króluje jednolita cena. Zwycięscy licytanci płacą tę samą cenę 

za przedmiot, czyli najniższą zwycięską ofertę. Ta cena rozliczenia rynku może być niższa niż niektóre 

oferty. Jeśli jest więcej kupujących niż przedmiotów, towary otrzymają najwcześniejsze wygrane 

oferty. Ogólnie rzecz biorąc, licytujący z najwyższą ofertą otrzymują żądaną ilość po najniższej cenie, 

podczas gdy licytujący o niskiej wygranej mogą nie otrzymać żądanej ilości (ale coś dostaną). 

Aukcja Name Your Own Price została zapoczątkowana przez Priceline i jest drugim najpopularniejszym 

formatem aukcji w Internecie. Chociaż Priceline działa również jako pośrednik, kupuje pakiety biletów 

lotniczych, pokoi hotelowych i pakietów wakacyjnych ze zniżką i sprzedaje je po obniżonej cenie 

detalicznej lub dopasowuje swój asortyment do oferentów, najlepiej znany jest z aukcji Name Your 

Own Price, w których użytkownicy określają, ile są skłonni zapłacić za towary lub usługi, a wielu 

dostawców licytuje za swój biznes. Ceny nie spadają i są stałe: początkowa oferta konsumencka jest 

zobowiązaniem do zakupu po tej cenie. W 2015 roku Priceline miała ponad 9,2 miliarda dolarów 

przychodów, a w 2016 roku przyciąga około 20 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie. Jest 

to jedna z najwyżej ocenianych witryn turystycznych w Stanach Zjednoczonych. 

Ale w jaki sposób Priceline może oferować tak wysokie rabaty od cen usług świadczonych przez 

głównych dostawców markowych? Jest kilka odpowiedzi. Po pierwsze, Priceline „chroni markę”, nie 

publikując cen, po których sprzedają główne marki. Zmniejsza to konflikt z tradycyjnymi kanałami, w 

tym sprzedażą bezpośrednią. Po drugie, sprzedawane usługi są nietrwałe: jeśli klient Priceline nie 

zapłaciłby czegoś za puste miejsce w linii lotniczej, wynajęty samochód lub pokój hotelowy, sprzedający 

nie otrzymaliby żadnych przychodów. Dlatego sprzedawcy są silnie zmotywowani, aby przynajmniej 

pokryć koszty swoich usług, sprzedając na rynku spot po bardzo niskich cenach. Strategia dla 

sprzedawców polega na sprzedawaniu jak najwięcej za pośrednictwem bardziej dochodowych 

kanałów, a następnie rozładowywaniu nadmiaru mocy na rynkach spot, takich jak Priceline. Działa to 

na korzyść konsumentów, sprzedawców i Priceline, która pobiera opłatę transakcyjną od 

sprzedawców. Tak zwane aukcje groszowe są naprawdę niczym innym. Aby wziąć udział w aukcji 



groszowej (znanej również jako aukcja opłaty za licytację), zazwyczaj musisz zapłacić serwisowi 

aukcyjnemu za oferty z wyprzedzeniem, zwykle od 50 centów do 1 dolara, zwykle w paczkach 

kosztujących od 25 do 50 dolarów. Po zakupieniu ofert możesz użyć ich do licytowania przedmiotów 

wystawionych przez serwis aukcyjny groszowy (w przeciwieństwie do tradycyjnych aukcji, przedmioty 

są własnością serwisu, a nie osób trzecich). Przedmioty zazwyczaj zaczynają się od lub w pobliżu 0 USD, 

a każda oferta podnosi cenę o ustaloną kwotę, zwykle tylko grosz. Licytacje odbywają się w określonym 

czasie, a kiedy skończy się czas, ostatnia i najwyższa oferta wygrywa aukcję. Chociaż cena samego 

przedmiotu może nie być tak wysoka, zwycięski oferent zazwyczaj wyda znacznie więcej. W 

przeciwieństwie do tradycyjnej aukcji, licytacja kosztuje, a te pieniądze znikają, nawet jeśli licytujący 

nie wygra aukcji. Skumulowany koszt licytacji oferenta musi zostać dodany do ostatecznej ceny 

wygranej oferty, aby określić prawdziwy koszt przedmiotu. Federalna Komisja Handlu wydała 

ostrzeżenie o aukcjach groszowych, ostrzegając, że oferenci mogą stwierdzić, że wydają znacznie 

więcej niż zamierzali (Consumer Reports.org, 2013). Przykładami witryn z aukcjami groszowymi są 

QuiBids, Beezid i HappyBidDay. 

KIEDY KORZYSTAĆ Z AUKCJI (I PO CO) W BIZNESIE? 

Istnieje wiele różnych sytuacji, w których aukcje są odpowiednim kanałem do rozważenia przez firmy. 

Przez większą część tego rozdziału przyglądaliśmy się aukcjom z punktu widzenia konsumenta. Celem 

konsumentów jest uzyskanie jak największej wartości przy najniższym koszcie. Teraz zmień swoją 

perspektywę na biznesową. Pamiętaj, że celem firm korzystających z aukcji jest maksymalizacja 

przychodów (udziału w nadwyżce konsumenckiej) poprzez znalezienie prawdziwej wartości rynkowej 

produktów i usług, która, miejmy nadzieję, jest wyższa w kanale aukcyjnym niż w kanałach o stałej 

cenie. Czynniki są opisane w następujący sposób: 

• Rodzaj produktu: Aukcje internetowe są najczęściej wykorzystywane w przypadku rzadkich i 

unikalnych produktów, których ceny są trudne do ustalenia, a na te towary mógł nie istnieć rynek 

zbytu. Jednak firmie Priceline udało się opracować aukcje towarów łatwo psujących się (takich jak 

miejsca w samolotach), dla których ceny detaliczne zostały już ustalone, a niektóre aukcje B2B 

obejmują towary, takie jak stal (często sprzedawana po cenach awaryjnych). Nowe ubrania, nowe 

aparaty cyfrowe i nowe komputery generalnie nie są sprzedawane na aukcjach, ponieważ ich ceny są 

łatwe do wykrycia, ceny katalogowe są wysokie, zrównoważone i opłacalne, nie psują się i istnieje 

sprawny kanał rynkowy w postaci sklepów detalicznych (online i offline). 

• Cykl życia produktu: w przeważającej części firmy tradycyjnie korzystały z aukcji towarów pod koniec 

cyklu życia produktu oraz produktów, w przypadku których aukcje przynoszą wyższą cenę niż sprzedaż 

likwidacyjna po stałej cenie. Jednak produkty na początku swojego cyklu życia coraz częściej są 

sprzedawane na aukcjach. Wczesne wydania muzyki, książki, filmy, gry i urządzenia cyfrowe można 

sprzedawać wysoce zmotywowanym wczesnym użytkownikom, którzy chcą być pierwszymi w swojej 

okolicy z nowymi produktami. Aukcje internetowe i sprzedaż biletów na wydarzenia, od koncertów 

muzycznych po wydarzenia sportowe, stanowią obecnie ponad 50% całej sprzedaży biletów na 

wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. 

• Zarządzanie kanałami: uznani sprzedawcy detaliczni, tacy jak JCPenney i Walmart, oraz ogólnie 

producenci, muszą uważać, aby ich działalność aukcyjna nie kolidowała z ich istniejącymi zyskownymi 

kanałami. Z tego powodu przedmioty znalezione na ustalonych aukcjach w witrynach detalicznych 

mają zwykle późny cykl życia produktu lub mają wymagania dotyczące zakupu ilościowego. 

• Rodzaj aukcji: Sprzedający oczywiście powinni wybierać aukcje, na których jest wielu kupujących i 

tylko kilku lub nawet jednego sprzedającego. Angielskie aukcje z rosnącą ceną, takie jak te w serwisie 



eBay, są najlepsze dla sprzedających, ponieważ wraz ze wzrostem liczby licytujących cena ma 

tendencję do wzrostu. 

• Wstępna wycena: Badania sugerują, że przedmioty aukcyjne należy rozpoczynać od niskich 

początkowych cen ofertowych, aby zachęcić większą liczbę licytujących do licytacji. Im niższa cena, tym 

większa liczba licytujących pojawi się. Im większa liczba oferentów, tym większe zmiany cen. 

• Podbicia ofertowe: Na ogół najbezpieczniej jest utrzymywać podbicia na niskim poziomie, aby 

zwiększyć liczbę licytujących i częstotliwość ich ofert. Jeśli licytujący mogą być przekonani, że za kilka 

dolarów więcej mogą wygrać aukcję, to będą mieli tendencję do składania wyższej oferty i zapominania 

o łącznej kwocie, którą wylicytują. 

• Długość aukcji: Ogólnie rzecz biorąc, im dłuższe aukcje są zaplanowane, tym większa liczba 

licytujących i wyższe ceny. Jednak gdy wskaźnik spływania nowej oferty spada i zbliża się do zera, ceny 

ofertowe stabilizują się. Większość aukcji eBay zaplanowano na siedem dni. 

• Liczba przedmiotów: Gdy firma ma do sprzedania kilka przedmiotów, kupujący zwykle oczekują 

„rabatu ilościowego”, a to oczekiwanie może spowodować niższe stawki w zamian. Dlatego 

sprzedawcy powinni rozważyć rozbicie bardzo dużych pakietów na mniejsze pakiety licytowane w 

różnym czasie. 

• Reguła alokacji ceny: Większość kupujących uważa za „sprawiedliwe”, że wszyscy płacą tę samą cenę 

w aukcji wielu jednostek i zalecana jest jednolita reguła cenowa. Holenderskie aukcje internetowe eBay 

zachęcają do spełnienia tego oczekiwania. Pomysł, że niektórzy kupujący powinni płacić więcej w 

zależności od ich zróżnicowanego zapotrzebowania na produkt, nie jest powszechnie popierany. 

Dlatego sprzedawcy, którzy chcą dyskryminować ceny, powinni to robić, organizując aukcje tych 

samych towarów na różnych rynkach aukcyjnych lub w różnym czasie, aby zapobiec bezpośredniemu 

porównywaniu cen. 

• Licytacja zamknięta a otwarta: Licytacja zamknięta ma wiele zalet dla sprzedającego, a sprzedający 

powinni stosować to podejście, gdy tylko jest to możliwe, ponieważ pozwala ono na dyskryminację 

cenową bez obrażania kupujących. Jednak otwarte licytacje mają przewagę „efektów stadnych” i 

„efektów wygranej” (opisanych w dalszej części rozdziału), w których konkurencyjne instynkty 

konsumentów do „wygrywania” prowadzą do cen wyższych niż nawet tajne licytacje. 

zachowanie stada : tendencja do skłaniania się ku aukcji i licytowania z jedną lub kilkoma istniejącymi 

ofertami. 

żal zwycięzcy : uczucie zwycięzcy po aukcji, że zapłacił zbyt dużo za przedmiot 

lament sprzedawcy : obawa, że nigdy nie dowiemy się ile ostateczny zwycięzca mógł zapłacić lub 

prawdziwa wartość dla ostatecznego zwycięzcy 

lament przegranego: poczucie bycia zbyt tanim w licytacji i przegranej. 

CENY AUKCYJNE: CZY SĄ NAJNIŻSZE? 

Powszechnie przyjmuje się, że ceny aukcyjne są niższe niż ceny na innych rynkach o stałej cenie. Przy 

tym założeniu dowody empiryczne są mieszane. Istnieje wiele powodów, dla których ceny aukcyjne 

mogą być wyższe niż ceny na rynkach o stałej cenie w przypadku przedmiotów o identycznej jakości 

oraz dlaczego ceny aukcyjne na jednym rynku aukcyjnym mogą być wyższe niż na innych rynkach 

aukcyjnych. Konsumenci nie kierują się wyłącznie maksymalizacją wartości, ale zamiast tego są pod 

wpływem wielu czynników sytuacyjnych, nieistotnych i błędnych informacji oraz błędnych wyobrażeń, 



kiedy podejmują decyzje rynkowe (Simonson i Tversky, 1992). Aukcje to wspólne środowiska 

społeczne, w których licytujący dostosowują się do siebie (Hanson i Putler, 1996). Krótko mówiąc, 

oferenci opierają swoje oferty na tym, co wcześniej licytowali inni, co może prowadzić do efektu 

kaskadowego wzrostu (Arkes i Hutzel, 2000). W badaniu setek aukcji eBay dla Sony PlayStation, 

odtwarzaczy CD, meksykańskiej ceramiki i włoskich jedwabnych krawatów Dholakia i Soltysinski (2001) 

stwierdzili, że licytujący wykazywali zachowanie stadne (tendencję do skłaniania się ku aukcjom 

aukcyjnym lub więcej istniejących ofert), składając wiele ofert na niektórych aukcjach (pożądane 

produkty porównywalne) i nie składając ofert na aukcjach na porównywalne przedmioty (pominięte 

produkty porównywalne). Zachowania stadne powodowały, że konsumenci płacili wyższe ceny niż to 

konieczne z powodów nie mających uzasadnienia w rzeczywistości gospodarczej (Liu i Sutanto, 2012). 

Behawioralna rzeczywistość uczestnictwa w aukcjach może przynieść wiele niezamierzonych 

rezultatów. Zwycięzcy mogą odczuwać żal zwycięzcy, uczucie po wygraniu aukcji, że zapłacili za 

przedmiot zbyt dużo, co wskazuje, że ich zwycięska oferta nie odzwierciedla ile ich zdaniem przedmiot 

był wart, ale raczej ile wart był przedmiot drugiego oferenta. Sprzedający mogą doświadczyć lamentu 

sprzedającego, odzwierciedlającego fakt, że sprzedali przedmiot za cenę nieco wyższą niż licytant z 

drugiego miejsca, nigdy nie wiedząc, ile zapłacił ostateczny zwycięzca ani jaka jest rzeczywista wartość 

ostatecznego zwycięzcy. Przegrani aukcji mogą doświadczyć lamentu przegranego, poczucia bycia zbyt 

tanim w licytacji i przegranej. Podsumowując, aukcje mogą prowadzić zarówno do tego, że zwycięzcy 

płacą za dużo, jak i sprzedający otrzymują za mało. Oba te skutki można zminimalizować, gdy 

sprzedający i kupujący mają bardzo jasne zrozumienie cen przedmiotów na różnych rynkach online i 

offline. 

ZAUFANIE KONSUMENTÓW DO AUKCJI 

Serwisy aukcyjne mają takie same trudności z tworzeniem poczucia zaufania konsumentów, jak 

wszystkie inne serwisy e-commerce, chociaż w przypadku serwisów aukcyjnych operatorzy giełdy nie 

kontrolują bezpośrednio jakości oferowanych towarów i nie mogą bezpośrednio ręczyć za uczciwość 

kupujących lub sprzedających. Otwiera to możliwość pojawienia się przestępców lub nierzetelnych 

podmiotów jako sprzedawców lub kupujących. Kilka badań wykazało, że zaufanie i wiarygodność 

wzrastają, gdy użytkownicy zdobywają więcej doświadczenia, jeśli są obecne pieczęcie zaufanych stron 

trzecich oraz jeśli witryna oferuje szeroką gamę usług konsumenckich do śledzenia zakupów (lub 

oszustw), dając w ten sposób użytkownikowi poczucie kontroli (Krishnamurthy, 2001; Stanford-

Makovsky, 2002; Nikander i Karvonen, 2002; Bailey i in., 2002; Kollock, 1999). Ze względu na potężną 

rolę, jaką zaufanie odgrywa w zachowaniach konsumentów w Internecie, eBay i większość serwisów 

aukcyjnych dokładają znacznych starań w celu opracowania automatycznych mechanizmów 

zwiększania zaufania, takich jak oceny sprzedawców i kupujących, usługi depozytowe, ubezpieczenie 

kupującego i sprzedającego, gwarantowane funkcje zwrotu pieniędzy i gwarancje autentyczności. 

KIEDY RYNKI AUKCYJNE ZAWODZĄ : OSZUSTWA I NADUŻYCIA NA AUKCJACH 

Rynki aukcji online i offline mogą być podatne na oszustwa, które powodują asymetrię informacji 

między sprzedającymi i kupującymi oraz między kupującymi, co z kolei powoduje upadek rynków 

aukcyjnych. Niektóre z możliwych nadużyć i oszustw obejmują: 

• Zmowa przetargowa: Uzgadnianie offline w celu ograniczenia licytacji lub używanie podbijania ceny 

do składania fałszywych ofert, które powodują wzrost cen. 

• Dopasowywanie cen: Nieformalne lub formalne uzgodnienie ustalania cen minimalnych 

przedmiotów aukcji, poniżej których sprzedawcy nie będą sprzedawać na otwartych rynkach. 



• Podwyżka, defensywna: używanie drugorzędnych identyfikatorów lub innych członków aukcji do 

podwyższania ocen sprzedawców. 

• Shilling feedback, obraźliwy: używanie drugorzędnych identyfikatorów lub innych członków aukcji do 

obniżania ocen dla innego użytkownika (bomby zwrotne). 

• Wymuszenie informacji zwrotnej: grożenie negatywnej informacji zwrotnej w zamian za korzyści. 

• Zakłócenia transakcji: wysyłanie kupującym wiadomości e-mail, aby ostrzec ich przed sprzedawcą. 

• Manipulowanie ofertami: Korzystanie z opcji wycofania w celu złożenia wysokich ofert, odkrycie 

maksymalnej oferty aktualnie licytującego z najwyższą ofertą, a następnie wycofanie oferty. 

• Brak płatności po wygranej: Blokowanie legalnych kupujących poprzez licytowanie wysoko, a 

następnie nie płacenie. 

• Podbijanie ceny: używanie drugorzędnych identyfikatorów użytkowników lub innych uczestników 

aukcji do sztucznego podnoszenia ceny przedmiotu. 

• Niewykonanie transakcji: Przyjęcie płatności i niedostarczenie. 

• Sprzedający nie sprzedający: Odmowa zapłaty lub niedostarczenie towaru po udanej aukcji. 

• Syfonowanie ofert: wysyłanie e-maili do licytantów innego sprzedającego i oferowanie tego samego 

produktu za niższą cenę. Witryny aukcyjne starały się zmniejszyć to ryzyko za pomocą różnych metod, 

w tym: 

• Systemy oceny: poprzedni klienci oceniają sprzedawców na podstawie ich doświadczeń z nimi i 

publikują ich na stronie, aby inni kupujący mogli je zobaczyć. 

• Listy obserwacyjne: Pozwalają one kupującym monitorować określone aukcje w ciągu kilku dni i 

zwracać szczególną uwagę tylko w ostatnich kilku minutach licytacji. 

• Licytacja zastępcza: Kupujący mogą wprowadzić maksymalną cenę, jaką są gotowi zapłacić, a 

oprogramowanie aukcyjne automatycznie złoży kolejne oferty, gdy ich pierwotna oferta zostanie 

przekroczona. 

eBay i wiele innych serwisów aukcyjnych posiada jednostki dochodzeniowe, które otrzymują skargi od 

konsumentów i badają zgłoszone nadużycia. Niemniej jednak, z milionami odwiedzających tygodniowo 

i setkami tysięcy aukcji do monitorowania, eBay jest w dużym stopniu zależny od dobrej wiary 

sprzedawców i konsumentów, którzy przestrzegają zasad 

portale korporacyjne: pomagają pracownikom nawigować do zasobów ludzkich przedsiębiorstwa i 

treści korporacyjnych 

PORTALE E-COMMERCE 

Port: od łacińskiego portu, wejście lub brama do miejscowości. 

Portale należą do najczęściej odwiedzanych witryn w sieci, choćby dlatego, że często są stroną główną, 

na którą wielu użytkowników wskazuje swoją przeglądarkę podczas uruchamiania. Najlepsze portale, 

takie jak Yahoo, MSN i AOL, każdego miesiąca odwiedzają setki milionów unikalnych użytkowników na 

całym świecie. Witryny portali są bramami do miliardów stron internetowych dostępnych w Internecie. 

Facebook działa również jako portal strony głównej w sieci. Miliony użytkowników ustawiło Facebooka 

jako swoją stronę główną, decydując się na rozpoczęcie sesji od wiadomości od znajomych, a wielu 

pozostaje na Facebooku przez kilka godzin dziennie. O Facebooku mówiliśmy już w rozdziale 11.1. Być 



może najważniejszą usługą świadczoną przez portale jest pomoc ludziom w znalezieniu informacji, 

których szukają w sieci i, podobnie jak gazety, udostępnienie ludziom informacji, których nie szukali, 

ale które mimo wszystko mogą być dla nich zabawne lub interesujące. Pierwotnymi portalami w 

początkach e-commerce były wyszukiwarki. Konsumenci przechodzili przez portale wyszukiwarek w 

drodze do bogatej, szczegółowej i szczegółowej treści w sieci. Jednak portale przekształciły się w 

znacznie bardziej złożone witryny internetowe, które dostarczają wiadomości, rozrywkę, mapy, obrazy, 

sieci społecznościowe, szczegółowe informacje i edukację na coraz większą różnorodność tematów 

zawartych w witrynie portalu. Portale dzisiaj starają się być lepkim miejscem docelowym, a nie tylko 

bramą, przez którą przechodzą odwiedzający. Pod tym względem portale bardzo przypominają sieci 

telewizyjne: witryny docelowe dla treści wspieranych przychodami z reklam. W dzisiejszych czasach 

portale chcą, aby odwiedzający zostali na dłużej – im dłużej, tym lepiej eksponować odwiedzających 

na reklamy. W większości im się to udaje: portale to miejsca, w których ludzie pozostają na długo. 

Portale pełnią również ważne funkcje w firmie lub organizacji. Większość korporacji, uniwersytetów, 

kościołów i innych formalnych organizacji posiada portale korporacyjne, które pomagają pracownikom 

lub członkom nawigować do ważnych treści, takich jak informacje o zasobach ludzkich, wiadomości 

korporacyjne lub ogłoszenia organizacyjne. Na przykład Twoja uczelnia ma portal, za pośrednictwem 

którego możesz zarejestrować się na kursy, znaleźć zadania w klasie i wykonać wiele innych ważnych 

czynności dla studentów. Coraz częściej te portale korporacyjne udostępniają również wiadomości 

ogólnego przeznaczenia i kanały finansowe w czasie rzeczywistym dostarczane przez dostawców treści 

spoza organizacji. Portale i intranety korporacyjne są tematem innych podręczników poświęconych 

korporacyjnym zastosowaniom technologii internetowych i wykraczają poza zakres tej książki (zob. 

Laudon i Laudon, 2016). Skupiamy się tutaj na portalach e-commerce. 

ROZWÓJ I EWOLUCJA PORTALI 

Portale bardzo się zmieniły w stosunku do ich początkowej funkcji i roli. Jak wspomniano powyżej, 

większość dzisiejszych dobrze znanych portali, takich jak Yahoo, MSN i AOL, zaczynało jako 

wyszukiwarki. Początkową funkcją oferowaną przez portale było indeksowanie zawartości stron 

internetowych i dokonywanie tego w  treści dostępnej dla użytkowników w wygodnej formie. Wczesne 

portale oczekiwały, że odwiedzający pozostaną na stronie tylko kilka minut. Gdy miliony ludzi logowały 

się do Internetu na początku XXI wieku, liczba odwiedzających podstawowe witryny wyszukiwarek 

wzrosła proporcjonalnie. Po pierwsze, niewiele osób rozumiało, w jaki sposób wyszukiwarka 

internetowa może zarabiać na przekazywaniu klientów do innych miejsc. Jednak witryny wyszukiwania 

przyciągały ogromną publiczność, co stanowiło podstawę ich sukcesu jako narzędzi marketingu i 

reklamy. Wyszukiwarki, dostrzegając potencjał komercyjny, rozszerzyły swoją ofertę z prostej 

nawigacji na handel (sprzedaż towarów bezpośrednio ze strony oraz reklama dla innych witryn 

detalicznych), treść (najpierw w formie newsów, a później w forma pogody, inwestycje, gry, zdrowie i 

inne tematy), komunikacja (e-mail, czat i SMS-y) oraz dystrybucja treści innych osób. Te cztery cechy 

stały się podstawową definicją witryn portalu, a mianowicie witryn, które zapewniają cztery funkcje: 

nawigacja w sieci (wyszukiwanie), komunikacja, handel i zawartość. Ponieważ wartość portali dla 

reklamodawców i właścicieli treści jest w dużej mierze funkcją wielkości odbiorców, do których dociera 

każdy portal, oraz czasu przebywania użytkowników na stronie, portale konkurują ze sobą o zasięg i 

unikalnych użytkowników. Zasięg definiuje się jako odsetek odbiorców internetowych, którzy 

odwiedzają witrynę w ciągu miesiąca (lub w innym okresie), a unikalni użytkownicy to liczba 

jednoznacznie zidentyfikowanych osób, które odwiedzają witrynę w ciągu miesiąca. Portale 

nieuchronnie podlegają efektom sieciowym: wartość portalu dla reklamodawców i konsumentów 

rośnie geometrycznie wraz ze wzrostem zasięgu, co z kolei przyciąga jeszcze więcej klientów. Efekty te 

doprowadziły do zróżnicowania przestrzeni rynkowej portalu na trzy poziomy: kilka witryn 

megaportalów ogólnego przeznaczenia, które przyciągają 60%–80% odbiorców w sieci, witryny 



ogólnego przeznaczenia drugiego poziomu, które obejmują około 20%–30% oraz wyspecjalizowane 

portale branżowe trzeciego poziomu, które przyciągają 2–10% odbiorców. Jak opisano w rozdziale 3, 

pięć największych portali/wyszukiwarek (Google, Yahoo, MSN/Bing, AOL i Ask) odpowiada za ponad 

95% wyszukiwań online. Podobny wzorzec koncentracji obserwujemy w przypadku oglądalności 

portali/wyszukiwarek (w tym zarówno desktopowych, jak i mobilnych), co ilustruje wykres 11.4. Jednak 

ten obraz zmienia się, ponieważ duża publiczność przenosi się do serwisów społecznościowych, a 

miliony użytkowników sprawiają, że te witryny są ich stronami początkowymi lub głównymi oraz 

miejscem, w którym spędzają większość swojego cyfrowego czasu. Serwisy społecznościowe, takie jak 

Facebook, poszerzają swoje treści o filmy, filmy i wiadomości, przekształcając się w hybrydową sieć 

społecznościową i portal. Aby uzyskać więcej informacji na temat charakteru konkurencji i zmian wśród 

najlepszych portali, przeczytaj Insight on Business: Verizon Doubles Down on Portals. 

portale ogólnego przeznaczenia : próba przyciągnięcia bardzo dużej liczby odbiorców, a następnie 

zatrzymanie odbiorców w witrynie poprzez dostarczanie dogłębnych treści wertykalnych. 

pionowe portale rynkowe : próba przyciągnięcia wysoce skoncentrowanych, lojalnych odbiorców z 

głębokim zainteresowaniem treściami społecznościowymi lub specjalistycznymi 

RODZAJE PORTALI: OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I PIONOWEGO 

Istnieją dwa podstawowe typy portali: portale ogólnego przeznaczenia i portale wertykalne. Portale 

ogólnego przeznaczenia próbują przyciągnąć bardzo dużą publiczność, a następnie zatrzymać ją w 

witrynie, udostępniając szczegółowe pionowe kanały treści, takie jak informacje o wiadomościach, 

finansach, samochodach, filmach i pogodzie. Portale ogólnego przeznaczenia zazwyczaj oferują 

wyszukiwarki, bezpłatną pocztę e-mail, osobiste strony domowe, pokoje rozmów, oprogramowanie do 

budowania społeczności i tablice ogłoszeń. Pionowe kanały treści w witrynach portali ogólnego 

przeznaczenia oferują treści, takie jak wyniki sportowe, notowania giełdowe, porady zdrowotne, 

komunikatory, informacje o samochodach i aukcje. Portale rynku pionowego (czasami określane 

również jako strony docelowe lub wortale) aby próbować przyciągnąć wysoce skoncentrowanych, 

lojalnych odbiorców z głębokim zainteresowaniem społecznością lub specjalistycznymi treściami – od 

sportu po pogodę. . Oprócz ukierunkowanych treści, portale rynku pionowego zaczęły ostatnio 

dodawać wiele funkcji, które można znaleźć w portalach ogólnego przeznaczenia. Na przykład, oprócz 

bycia siecią społecznościową, możesz również myśleć o Facebooku jako portalu – stronie głównej dla 

milionów użytkowników i bramie do Internetu. Facebook jest portalem grup affinity, ponieważ opiera 

się na przyjaźniach między ludźmi. Facebook oferuje pocztę e-mail, wyszukiwanie, gry i aplikacje. 

Koncentracja udziału w oglądalności na rynku portalowym odzwierciedla (oprócz efektów sieciowych) 

ograniczony budżet czasowy konsumentów. Ten ograniczony budżet czasowy działa na korzyść portali 

ogólnego przeznaczenia. Konsumenci mają skończoną ilość czasu do spędzenia w sieci iw rezultacie 

większość konsumentów odwiedza mniej niż 30 unikalnych domen każdego miesiąca. W obliczu 

ograniczonego czasu konsumenci koncentrują swoje wizyty w witrynach, które mogą zaspokoić szeroki 

zakres zainteresowań, od informacji o pogodzie i podróżach po akcje, sport, zakupy detaliczne i treści 

rozrywkowe. Witryny ogólnego przeznaczenia, takie jak Yahoo, starają się być wszystkim dla wszystkich 

i przyciągać szerokie grono odbiorców zarówno za pomocą ogólnych usług nawigacyjnych, jak i 

szczegółowych treści oraz działań społeczności. Na przykład Yahoo stało się największym źródłem 

wiadomości w sieci: więcej osób odwiedza Yahoo News niż jakikolwiek inny serwis informacyjny, w tym 

gazety internetowe. Jednak ostatnie zmiany w zachowaniach konsumentów w sieci pokazują, że 

konsumenci spędzają mniej czasu na „surfowaniu w sieci” i ogólnym przeglądaniu sieci, a więcej na 

ukierunkowanych wyszukiwaniach, badaniach i uczestnictwie w sieciach społecznościowych. Trendy te 

przyniosą korzyści wyspecjalizowanym, wertykalnym witrynom rynkowym, które mogą zapewnić 

skoncentrowaną, dogłębną społeczność i treści. Ogólnie rzecz biorąc, portale ogólnego przeznaczenia 



to bardzo znane marki, podczas gdy portale wertykalne i portale z grupami affinity mają zwykle mniej 

znane marki. 

PORTALOWE MODELE BIZNESOWE 

Portale uzyskują dochód z wielu różnych źródeł. Baza przychodów portali zmienia się i jest dynamiczna, 

a niektóre z największych źródeł przychodów spadają. Tabela 11.7 podsumowuje główne źródła 

przychodów portalu. Strategie biznesowe zarówno portali ogólnego przeznaczenia, jak i portali 

wertykalnych bardzo się zmieniły ze względu na szybki wzrost reklamy w wyszukiwarkach i 

inteligentnych sieci umieszczania reklam, takich jak Google AdSense, które mogą umieszczać reklamy 

w tysiącach witryn opartych na treści. Ogólne portale, takie jak AOL i Yahoo, nie miały dobrze 

rozwiniętych wyszukiwarek, a zatem nie rozwijały się tak szybko, jak Google, który ma potężną 

wyszukiwarkę. Na przykład Microsoft zainwestował miliardy dolarów w wyszukiwarkę Bing, aby 

dogonić Google. Z drugiej strony portale ogólne zawierają treści, których Google pierwotnie nie miał, 

chociaż dodał do swoich treści, kupując YouTube i dodając witryny Google poświęcone wiadomościom, 

informacjom finansowym, obrazom i mapom. Użytkownicy Facebooka pozostają na stronie i pozostają 

trzy razy dłużej niż użytkownicy tradycyjnych portali, takich jak Yahoo. Z tego powodu serwisy 

społecznościowe, w szczególności Facebook, są bezpośrednimi konkurentami Yahoo, Google i innych 

portali. Yahoo w ciągu ostatnich trzech lat zmagało się z rosnącymi przychodami i zarobkami, pomimo 

faktu, że jego unikalna liczba odwiedzających utrzymuje się na stałym poziomie z Google. Jedną z części 

problemu jest spadająca cena reklam displayowych, które są podstawą platformy reklamowej Yahoo. 

Yahoo wyświetla w swoich witrynach więcej reklam graficznych niż w jakimkolwiek innym miejscu 

docelowym. Kolejną kluczową kwestią jest malejące zaangażowanie użytkowników w materiały w 

serwisie oraz ilość czasu spędzonego w serwisie. Aby rozwiązać te problemy, Yahoo dokonało wielu 

przejęć, w tym Aviate, Tumblr i Flickr, i uruchomiło cyfrowe magazyny, takie jak Yahoo Food i Yahoo 

Tech, które gromadzą treści z całej sieci. Kluczem do wyświetlania przychodów z reklam jest treść i 

zaangażowanie: im więcej możesz pokazać użytkownikom, im dłużej pozostają w Twojej witrynie, tym 

więcej możesz wygenerować przychodów z reklam. Jak dotąd Yahoo i inne ogólne portale nie były w 

stanie konkurować z portalami społecznościowymi pod względem zaangażowania i czasu spędzonego 

w witrynie. Po kilku latach realizacji nieudanych nowych strategii, Yahoo zgodziło się sprzedać się firmie 

Verizon w 2016 roku. Strategia przetrwania portali ogólnego przeznaczenia w przyszłości polega zatem 

na rozwijaniu głębokich, bogatych treści wertykalnych w celu dotarcia i zaangażowania klientów w 

witrynie. Wiąże się to z zatrudnianiem profesjonalnych dziennikarzy, a nie poleganiem na blogerach, 

którzy piszą artykuły, i oferowaniu lepszej jakości rozrywki w postaci filmów, seriali telewizyjnych i 

muzyki. Strategia dla znacznie mniejszych wertykalnych portali rynkowych polega na zestawieniu 

zbioru portali wertykalnych w celu utworzenia sieci portali wertykalnych, zbioru witryn o 

rozbudowanych, bogatych treściach. Strategia dla witryn wyszukiwarek, takich jak Google, polega na 

uzyskaniu większej ilości treści, aby przyciągnąć użytkowników przez długi czas i wyświetlić ich na 

większej liczbie stron (lub ekranów) reklam. 

KLUCZOWE IDEE 

• Opisz różne rodzaje sieci społecznościowych i społeczności internetowych oraz ich modele 

biznesowe. 

• Sieci społecznościowe obejmują grupę ludzi, wspólne interakcje społeczne, wspólne więzi między 

członkami i wspólny obszar przez pewien czas. Internetowa sieć społecznościowa to taka, w której 

ludzie, którzy mają wspólne więzi, mogą wchodzić ze sobą w interakcję online. 

• Różne rodzaje sieci społecznościowych i społeczności oraz ich modele biznesowe obejmują: 



• Społeczności ogólne: członkowie mogą wchodzić w interakcje z odbiorcami ogólnymi podzielonymi 

na wiele różnych grup. Większość ogólnych społeczności zaczynała od niekomercyjnych przedsięwzięć 

opartych na subskrypcji, ale wiele z nich zostało zakupionych przez większe witryny portali 

społecznościowych. 

• Sieci praktyk: Członkowie mogą brać udział w grupach dyskusyjnych i uzyskiwać pomoc lub 

informacje dotyczące obszaru wspólnej praktyki, takiej jak sztuka, edukacja lub medycyna. Mają one 

na ogół model biznesowy typu non-profit, w którym po prostu próbują zebrać wystarczającą ilość opłat 

abonamentowych, prowizji od sprzedaży i ograniczonej reklamy, aby pokryć koszty działalności. . 

• Społeczności oparte na zainteresowaniach: Członkowie mogą brać udział w skoncentrowanych 

grupach dyskusyjnych na temat wspólnych zainteresowań. Model biznesowy reklamy sprawdził się, 

ponieważ grupa docelowa jest atrakcyjna dla marketerów. Umowy najmu i sponsorowania zapewniają 

kolejny podobny strumień przychodów. 

• Społeczności pokrewne: Członkowie mogą brać udział w ukierunkowanych dyskusjach z innymi 

osobami o tym samym powinowactwie lub tożsamości grupowej. Model biznesowy jest mieszanką 

przychodów z subskrypcji z treści i usług premium, reklam, umów najmu/sponsorowania oraz umów 

dystrybucyjnych. 

• Społeczności sponsorowane: Członkowie mogą uczestniczyć w społecznościach internetowych 

tworzonych przez organizacje rządowe, non-profit lub nastawione na zysk w celu realizacji celów 

organizacyjnych. Wykorzystują technologie i techniki społecznościowe do rozpowszechniania 

informacji lub rozszerzania wpływu marki. Celem witryny z markowym produktem jest zwiększenie 

sprzedaży produktów offline. Witryny te nie dążą do osiągnięcia zysku i często są centrami kosztów. 

Opisz główne typy aukcji, ich korzyści i koszty, sposób ich działania, kiedy z nich korzystać oraz 

potencjalne nadużycia i oszustwa na aukcjach. 

• Aukcje to rynki, na których ceny są zróżnicowane (cena dynamiczna) w zależności od konkurencji 

pomiędzy uczestnikami, którzy kupują lub sprzedają produkty lub usługi. Można je ogólnie 

sklasyfikować jako C2C lub B2C, chociaż ogólnie termin aukcja C2C odnosi się do miejsca, w którym 

odbywa się sprzedaż, na przykład strona zorientowana na konsumenta, taka jak eBay, która również 

sprzedaje przedmioty od uznanych handlowców. Aukcja B2C odnosi się do uznanego sprzedawcy 

internetowego, który oferuje własne aukcje. Istnieją również liczne aukcje internetowe B2B dla 

nabywców części przemysłowych, surowców, towarów i usług. W ramach tych trzech szerokich 

kategorii aukcji znajduje się kilka głównych typów aukcji sklasyfikowanych na podstawie sposobu 

działania mechanizmów licytacji w każdym systemie: 

• Aukcje w języku angielskim: Pojedynczy przedmiot jest wystawiony na sprzedaż od jednego 

sprzedającego. Wielu kupujących licytuje przeciwko sobie w określonym przedziale czasowym, przy 

czym ten, kto zaoferuje najwyższą cenę, wygrywa przedmiot, o ile najwyższa oferta przekroczyła cenę 

rezerwową ustaloną przez sprzedającego, poniżej której odmawia sprzedaży. 

• Holenderskie aukcje internetowe: Sprzedawcy sprzedający wiele identycznych przedmiotów podają 

cenę minimalną lub ofertę początkową, a kupujący wskazują zarówno cenę oferowaną, jak i pożądaną 

ilość. Najniższa wygrywająca oferta, która usuwa dostępną ilość, jest płacona przez wszystkich 

wygrywających licytantów. Ci, którzy złożyli najwyższą ofertę, mają pewność, że otrzymają żądaną 

ilość, ale zapłacą tylko kwotę najniższej wygranej oferty (jednolita reguła cenowa). 

• Nazwij własną cenę lub aukcje odwrócone: Kupujący określają cenę, jaką są gotowi zapłacić za 

przedmiot, a wielu sprzedających licytuje swoją firmę. To jeden z przykładów dyskryminacyjnych cen, 



w których zwycięzcy mogą płacić różne kwoty za ten sam produkt lub usługę w zależności od tego, ile 

złożyli oferty. 

• Aukcje groszowe (opłata za licytację): Oferent płaci bezzwrotną opłatę za kupno ofert. 

• Korzyści płynące z aukcji obejmują: płynność, wykrywanie cen, przejrzystość cen, wydajność rynku, 

niższe koszty transakcji, agregację konsumentów, efekty sieciowe i korzyści dla animatora rynku. 

• Koszty aukcji obejmują: opóźnione zużycie, koszty monitorowania, koszty sprzętu, ryzyko zaufania i 

koszty realizacji. 

• Witryny aukcyjne starały się ograniczyć to ryzyko za pomocą różnych metod, w tym systemów 

ratingowych, list obserwacyjnych i licytacji proxy. 

• Aukcje mogą być dla firm odpowiednim kanałem sprzedaży przedmiotów w różnych sytuacjach. 

Czynniki, które firmy powinny wziąć pod uwagę, obejmują typ produktu, cykl życia produktu, 

zarządzanie kanałem, rodzaj aukcji, początkową wycenę, przyrosty ofert, długość aukcji, liczbę 

przedmiotów, alokację cen oraz licytację zamkniętą lub otwartą. 

• Aukcje są szczególnie podatne na oszustwa, które powodują asymetrię informacji między kupującymi 

a sprzedającymi. Niektóre z możliwych nadużyć i oszustw obejmują zmowy przetargowe, 

dopasowywanie cen, defensywną informację zwrotną o podwyżce, obraźliwą informację zwrotną o 

podwyżce, wyłudzanie informacji zwrotnych, zakłócanie transakcji, manipulowanie ofertami, brak 

płatności po wygranej, podbijaniu ceny, niewykonaniu transakcji, sprzedających, którzy nie sprzedają, 

i przesunięciu licytacji. 

• Opisz główne typy portali internetowych i ich modele biznesowe. 

• Portale są bramami do miliardów stron internetowych dostępnych w Internecie. Początkowo ich 

głównym celem było pomaganie użytkownikom w znajdowaniu informacji w sieci, ale przekształciły się 

w witryny docelowe, które dostarczały niezliczoną ilość treści, od wiadomości po rozrywkę. Obecnie 

portale służą trzem głównym celom: nawigacji w sieci (wyszukiwanie), zawartości i handlu. 

• Do głównych typów portali należą: 

• Portale firmowe: Korporacje, uniwersytety, kościoły i inne organizacje tworzą te witryny, aby pomóc 

pracownikom lub członkom w nawigowaniu do ważnych treści, takich jak wiadomości firmowe lub 

ogłoszenia organizacji. 

• Portale ogólnego przeznaczenia: Przykładami są AOL, Yahoo i MSN, które starają się przyciągnąć 

bardzo dużą publiczność, udostępniając wiele szczegółowych kanałów treści wertykalnych. Niektóre 

oferują również usługi ISP na zasadzie subskrypcji, wyszukiwarki, pocztę e-mail, czat, tablice ogłoszeń 

i osobiste strony główne. 

• Portale rynku pionowego: zwane również witrynami docelowymi, próbują przyciągnąć bardzo 

skoncentrowaną, lojalną publiczność z intensywnym zainteresowaniem społecznością, do której 

należą, lub zainteresowaniem, które posiadają. Portale rynku pionowego można podzielić na dwie 

główne klasyfikacje, chociaż istnieją również hybrydy, które nakładają się na te dwie klasyfikacje. 

• Grupy powinowactwa: zaprojektowane, aby służyć grupom ludzi, którzy identyfikują się na podstawie 

swoich postaw, wartości, przekonań i zachowania. 

• Portale z ukierunkowanymi treściami: te witryny zawierają szczegółowe informacje na określony 

temat, którym interesują się wszyscy członkowie. Mogą udostępniać treści dotyczące tak szerokich  



tematów, jak sport, wiadomości, pogoda, rozrywka, finanse lub biznes, lub mogą być atrakcyjne dla 

znacznie bardziej skoncentrowaną grupę interesu, taką jak miłośnicy łodzi, koni lub gier wideo. 

• Portale uzyskują przychody z wielu różnych źródeł. Model biznesowy obecnie się zmienia i 

dostosowuje do spadków niektórych strumieni przychodów, w szczególności przychodów z reklam. 

Źródła przychodów mogą obejmować reklamy ogólne, umowy najmu, opłaty abonamentowe i 

prowizje od sprzedaży. 

• Strategia przetrwania portali ogólnego przeznaczenia polega na opracowywaniu głębokich, bogatych 

treści wertykalnych w celu przyciągnięcia reklamodawców do różnych grup niszowych, na które mogą 

kierować ukierunkowane reklamy. Strategia dla małych wertykalnych portali rynkowych polega na 

zbudowaniu zbioru portali wertykalnych, tworząc w ten sposób sieć głębokich, bogatych treści z tego 

samego powodu. 



Handel elektroniczny B2B: zarządzanie łańcuchem dostaw i handel oparty na współpracy 

konkurencja w łańcuchu dostaw: różnicowanie produktów lub cen firmy na podstawie nadrzędnego 

zarządzania łańcuchem dostaw. 

Przypadek biznesowy firmy Amazon ilustruje ekscytujący potencjał technologii e-commerce i 

doświadczenia klienta w przejściu ze sfery konsumenckiej do świata business-to-business (B2B), w 

którym firmy kupują od setek, a nawet tysięcy dostawców, a następnie sprzedają setki lub potencjalnie 

tysiące dystrybutorów i detalistów. Ten przypadek obejmuje dwie strony handlu elektronicznego B2B: 

stronę podaży (kupna) i stronę sprzedaży. Po stronie podaży firmy przez wiele dziesięcioleci 

opracowywały skomplikowane systemy i techniki w celu zarządzania swoimi łańcuchami dostaw i 

procesem zamówień. Duże firmy mogą z łatwością mieć setki, a nawet tysiące dostawców części i 

materiałów. Są one określane jako systemy łańcucha dostaw, które są opisane w dalszej części tego 

rozdziału. Te systemy łańcucha dostaw obniżają koszty produkcji, zwiększają współpracę między 

firmami, przyspieszają rozwój nowych produktów i ostatecznie zrewolucjonizowały sposób 

projektowania i wytwarzania produktów. Na przykład w branży modowej połączenie szybkich 

łańcuchów dostaw z dostępem do Internetu w połączeniu z równie szybkim, modnym designem nie 

tylko oczyszcza półki (i zmniejsza prawdopodobieństwo wyprzedaży), ale zwiększa zyski, zwiększając 

wartość dla konsumentów ( Zarroli, 2013; Cachon i Swinney, 2011). Sukces Amazon Business zapewnia 

wgląd w sprzedażową stronę e-commerce B2B. Wszystkie techniki marketingu, brandingu i realizacji 

opracowane na rynku handlu detalicznego e-commerce wchodzą w grę, gdy firmy sprzedają innym 

firmom. Witryny internetowe, reklamy displayowe, reklamy w wyszukiwarkach, poczta e-mail i media 

społecznościowe są tak samo istotne w handlu elektronicznym B2B, jak w handlu elektronicznym B2C, 

a zastosowane technologie są takie same. Na przykład, gdy konsumenci przeszli na urządzenia mobilne, 

aby kupować towary detaliczne, agenci zajmujący się zaopatrzeniem biznesowym i zakupami zaczęli 

przestawiać się na zakupy mobilne, zarządzanie zapasami i marketing. Amazon Business to jeden z 

rodzajów rynku B2B Net, gdzie tysiące dostawców może wchodzić w interakcje z tysiącami nabywców 

biznesowych na platformie internetowej. 

Istnieje wiele rodzajów platform internetowych opisanych w dalszej części rozdziału, od prostych 

witryn internetowych, na których jedna firma prowadzi sprzedaż innym firmom, po bardziej złożone 

platformy internetowe, na których dostawcy, producenci i dystrybutorzy współpracują ze sobą w 

środowisku cyfrowym, aby produkować, wytwarzać i dystrybuować ich produkty i usługi. Jak dowiesz 

się w rozdziale 12.1, rynki internetowe, takie jak Amazon Business, powstały w wyniku ewolucji 

trwającej od dziesięcioleci. We wczesnych latach handlu elektronicznego firmy miały tendencję do 

trzymania się bezpośrednich zakupów od producentów, którzy byli zaufanymi, długoterminowymi 

partnerami handlowymi, zamiast uczestniczyć w publicznych rynkach B2B. Sprzedawcy z kolei 

niechętnie brali udział z obawy przed ekstremalną konkurencją cenową i rozmyciem marki. W 

rezultacie handel elektroniczny B2B ewoluował znacznie wolniej niż handel elektroniczny B2C. Wiele 

wczesnych rynków B2B Net, które pojawiły się pod koniec lat 90. i 2000, upadło w ciągu kilku lat. 

Omawiamy przyczyny tych wczesnych niepowodzeń i opisujemy, w jaki sposób nowe rynki internetowe 

nauczyły się odnosić sukcesy. Podobnie jak handel elektroniczny B2C, rynek B2B skonsolidował się, 

ewoluował i przesunął się w kierunku bardziej osiągalnych wizji. W tym rozdziale przyjrzymy się 

niektórym głównym tematom handlu elektronicznego B2B: zaopatrzeniu, zarządzaniu łańcuchem 

dostaw i współpracy handlowej. Każdy z tych procesów biznesowych bardzo się zmienił wraz z ewolucją 

systemów e-commerce B2B. W sekcji 12.1 przedstawiamy przegląd e-commerce B2B. W sekcji 12.2 

przyjrzymy się bliżej procesowi zamówień i łańcuchom dostaw. W sekcji 12.3 umieszczamy e-

commerce B2B w kontekście trendów w zakupach, zarządzaniu łańcuchem dostaw i collaborative 

commerce. Ostatnie dwie sekcje tego rozdziału opisują dwa podstawowe typy handlu elektronicznego 



B2B: rynki internetowe i prywatne sieci przemysłowe. Tabela 12.1 podsumowuje wiodące trendy w e-

commerce B2B w latach 2016-2017. Do najważniejszych trendów należy rosnące zaniepokojenie 

branży ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw i wpływem na środowisko, a także rosnące 

zaniepokojenie opinii publicznej odpowiedzialnością łańcuchów dostaw – w szczególności 

naruszeniem oczekiwań krajów rozwiniętych co do warunków pracy w fabrykach krajów trzeciego 

świata, które odgrywają ważną rolę kluczową rolę w produkcji towarów sprzedawanych w krajach 

bardziej rozwiniętych. Wiele firm nauczyło się w ciągu ostatniej dekady, że łańcuchy dostaw mogą 

wzmocnić lub osłabić firmę w zależności od wielu czynników związanych z wydajnością łańcucha 

dostaw, takich jak zaangażowanie społeczności, stosunki pracy, ochrona środowiska i zrównoważony 

rozwój. Wielu uważa, że wszystkie te powiązane czynniki są ważne dla długoterminowej rentowności 

firmy. Niemal wszystkie spółki z indeksu giełdowego S&P 500 korzystają już z systemów e-commerce 

B2B. Połowa wszystkich przychodów tych firm wytwarzana jest na morzu, częściowo z powodu 

globalizacji łańcuchów dostaw. Tysiące mniejszych firm może teraz korzystać z systemów handlu 

elektronicznego B2B, ponieważ tanie chmury obliczeniowe i wersje oprogramowania jako usługi (SaaS) 

stały się powszechnie dostępne. Korzystając z platformy mobilnej, coraz więcej firm wykorzystuje 

smartfony i tablety do prowadzenia działalności z dowolnego miejsca. Istnieją tysiące aplikacji 

mobilnych od dostawców B2B dla przedsiębiorstw, takich jak SAP, IBM, Oracle i innych, które łączą się 

z systemami zarządzania łańcuchem dostaw. Narzędzia sieci społecznościowych wkraczają do świata 

B2B, a także do świata konsumentów. Menedżerowie B2B coraz częściej korzystają z publicznych i 

prywatnych sieci i technologii społecznościowych, aby umożliwić długotrwałe rozmowy z klientami i 

dostawcami. Kierownictwo dużych i małych firm zaczyna zdawać sobie sprawę, że konkurują nie tylko 

z innymi firmami, ale także z łańcuchami dostaw tych firm. Konkurencja w łańcuchu dostaw odnosi się 

do faktu, że w niektórych branżach firmy są w stanie zróżnicować swój produkt lub ceny i osiągnąć 

przewagę konkurencyjną dzięki doskonałemu zarządzaniu łańcuchem dostaw. Prawdopodobnie firmy 

z lepszymi łańcuchami dostaw mogą wytwarzać lepsze produkty szybciej i taniej niż te, które mają po 

prostu odpowiednie łańcuchy dostaw. 

PRZEGLĄD E-COMMERCE B2B 

Handel między firmami stanowi ogromny rynek. Oczekuje się, że całkowita wartość handlu B2B w 

Stanach Zjednoczonych w 2016 r. wyniesie około 14,5 bln USD, z czego e-commerce B2B wniesie około 

6,7 bln USD (U.S. Census Bureau, 2016; szacunki autorów). Oczekuje się, że do 2020 r. handel 

elektroniczny B2B w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do około 9 bilionów dolarów. Proces 

prowadzenia handlu pomiędzy firmami jest złożony i wymaga znacznej interwencji człowieka, a co za 

tym idzie pochłania znaczne zasoby. Niektóre firmy szacują, że każde korporacyjne zamówienie na 

produkty wsparcia kosztuje ich średnio co najmniej 100 USD kosztów administracyjnych. Analitycy 

szacują, że koszt pojedynczego ręcznego wprowadzania zamówienia, gdy jest on obsługiwany przez 

przedstawiciela handlowego przez telefon, wynosi około 10,50 USD. Koszt zamówienia cyfrowego 

szacuje się na 25 do 50 centów. Koszty administracyjne obejmują przetwarzanie papieru, zatwierdzanie 

decyzji zakupowych, spędzanie czasu na korzystaniu z telefonu i faksu w celu wyszukiwania produktów 

i organizowania zakupów, organizowania wysyłki i odbierania towarów. W całej gospodarce oznacza 

to sumę bilionów dolarów rocznie wydawanych na procesy zaopatrzenia, które potencjalnie mogą 

zostać zautomatyzowane. Gdyby choćby tylko część handlu międzyfirmowego była zautomatyzowana, 

a części całego procesu zaopatrzenia i sprzedaży wspomagane przez Internet, to dosłownie biliony 

dolarów mogłyby zostać wydane na bardziej produktywne zastosowania, ceny konsumenckie 

potencjalnie spadłyby, produktywność wzrosłaby, a bogactwo gospodarcze narodu powiększy się. To 

jest obietnica e-commerce B2B. Wyzwaniem B2B e-commerce jest zmiana istniejących wzorców i 

systemów zakupów po stronie łańcucha dostaw oraz projektowanie i wdrażanie nowych systemów 

marketingu i dystrybucji po stronie sprzedaży B2B. 



Handel B2B: wszystkie rodzaje handlu międzyfirmowego 

Handel elektroniczny B2B (handel cyfrowy B2B): ta część handlu B2B, którą umożliwiają Internet i 

aplikacje mobilne 

łańcuch dostaw : ogniwa łączące firmy biznesowe w celu koordynowania produkcji. 

NIEKTÓRE PODSTAWOWE DEFINICJE 

Przed pojawieniem się Internetu transakcje między przedsiębiorstwami nazywano po prostu handlem 

międzyfirmowym lub procesem zaopatrzenia. Używamy terminu B2B commerce do opisania 

wszystkich rodzajów handlu międzyfirmowego w celu wymiany wartości ponad granicami 

organizacyjnymi, obejmujących zarówno zakup surowców, jak i dystrybucję produktów i usług. Handel 

B2B obejmuje następujące procesy biznesowe: zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie 

popytem, realizacja zamówień, zarządzanie produkcją, zaopatrzenie, rozwój produktu, zwroty, 

logistyka/transport i zarządzanie zapasami Ta definicja handlu B2B nie obejmuje transakcji, które 

występują w granicach pojedyncza firma – na przykład transfer towarów i wartości z jednej spółki 

zależnej do drugiej lub wykorzystanie korporacyjnych intranetów do zarządzania firmą. Używamy 

terminu B2B e-commerce (lub B2B digital commerce), aby opisać konkretnie tę część handlu B2B, którą 

umożliwia Internet (w tym aplikacje mobilne) (Fauska i in., 2013). Ogniwa łączące firmy biznesowe w 

produkcji towarów i usług określane są mianem łańcucha dostaw. Łańcuchy dostaw są złożonym 

systemem organizacji, ludzi, procesów biznesowych, technologii i informacji, które muszą ze sobą 

współpracować, aby wydajnie wytwarzać produkty. Dzisiejsze łańcuchy dostaw są często globalne, 

łącząc smartfony w Nowym Jorku ze stoczniami w Los Angeles i Qingdao oraz z fabrykami Foxconn, 

które produkują telefony. Mają również zasięg lokalny i krajowy. 

EWOLUCJA E-COMMERCE B2B 

zautomatyzowane systemy wprowadzania zamówień: wykorzystują modemy telefoniczne do 

wysyłania zamówień cyfrowych 

rozwiązania po stronie sprzedawcy : rynki zorientowane na sprzedawcę, które są własnością jednego 

sprzedawcy i wyświetlają tylko towary od jednego sprzedawcy 

elektroniczna wymiana danych (EDI): standard komunikacji służący do udostępniania dokumentów 

biznesowych i informacji rozliczeniowych wśród niewielkiej liczby firm. 

rozwiązania po stronie nabywcy : rynki zorientowane na nabywcę, które są własnością nabywców i 

które mają na celu zmniejszenie kosztów zakupu dostaw dla nabywców 

system hub-and-spoke: dostawcy połączeni z centralnym hubem nabywców za pośrednictwem 

prywatnych dedykowanych sieci 

rynek wertykalny: taki, który zapewnia wiedzę i produkty dla określonej branży 

rynek horyzontalny: rynek obsługujący wiele różnych branż 

Serwis e-commerce B2B : katalog online produktów udostępnianych na rynku publicznym przez 

jednego dostawcę 

Rynek netto : przenosi setki do tysięcy dostawców i kupujących w internetowym środowisku po stronie 

sprzedającego w celu prowadzenia handlu 



prywatne sieci przemysłowe (prywatna giełda handlowa, PTX): internetowe środowiska 

komunikacyjne, które wykraczają daleko poza zamówienia i obejmują prawdziwie oparty na 

współpracy handel 

Handel elektroniczny B2B ewoluował na przestrzeni 35 lat poprzez kilka etapów opartych na 

technologii (patrz Rysunek 12.1). Pierwszym krokiem w rozwoju handlu elektronicznego B2B w połowie 

lat 70. były zautomatyzowane systemy wprowadzania zamówień, które obejmowały wykorzystanie 

modemów telefonicznych do wysyłania cyfrowych zamówień do firm zajmujących się produktami 

opieki zdrowotnej, takich jak Baxter Healthcare. Baxter, zdywersyfikowany dostawca materiałów 

szpitalnych, umieścił modemy telefoniczne w biurach zamówień swoich klientów, aby zautomatyzować 

ponowne zamawianie ze skomputeryzowanej bazy danych firmy Baxter (i zniechęcić do ponownego 

zamawiania u konkurencji). Ta wczesna technologia została zastąpiona przez komputery osobiste 

korzystające z sieci prywatnych pod koniec lat osiemdziesiątych, a pod koniec lat dziewięćdziesiątych 

przez internetowe stacje robocze z dostępem do elektronicznych katalogów online. Zautomatyzowane 

systemy wprowadzania zamówień to rozwiązania po stronie sprzedawcy. Są własnością dostawców i 

są rynkami zorientowanymi na sprzedawcę – pokazują tylko towary od jednego sprzedawcy. Klienci 

odnieśli korzyści z tych systemów, ponieważ obniżyli koszty uzupełniania zapasów i byli opłacani w 

dużej mierze przez dostawców. Zautomatyzowane systemy wprowadzania zamówień nadal odgrywają 

ważną rolę w handlu B2B. Pod koniec lat 70. pojawiła się nowa forma komunikacji między 

komputerami, zwana elektroniczną wymianą danych (EDI). EDI opisujemy bardziej szczegółowo w 

dalszej części tego rozdziału, ale w tym momencie wystarczy wiedzieć, że EDI jest standardem 

komunikacji służącym do udostępniania dokumentów biznesowych, takich jak faktury, zamówienia, 

rachunki za wysyłkę, numery magazynowe produktów (SKU) i informacje rozliczeniowe wśród 

niewielkiej liczby firm. Praktycznie wszystkie duże firmy mają systemy EDI, a większość grup 

branżowych ma standardy branżowe dotyczące definiowania dokumentów w tej branży. Systemy EDI 

są własnością nabywców, a zatem są rozwiązaniami po stronie nabywcy i stronniczymi nabywcami, 

ponieważ mają na celu zmniejszenie kosztów zakupu dostaw dla nabywcy. Oczywiście, automatyzując 

transakcję, systemy EDI przynoszą również korzyści sprzedawcom poprzez redukcję kosztów klienta. 

Topologia systemów EDI jest często określana jako system typu hub-and-spoke, z kupującymi w 

centrum i dostawcami połączonymi z centralnym hubem za pośrednictwem prywatnych 

dedykowanych sieci. Systemy EDI na ogół obsługują rynki wertykalne. Rynek wertykalny to taki, który 

zapewnia wiedzę i produkty dla określonej branży, takiej jak przemysł samochodowy. Natomiast rynki 

horyzontalne obsługują wiele różnych branż. Serwisy e-commerce B2B pojawiły się w połowie lat 90. 

wraz z komercjalizacją Internetu. Witryny handlu elektronicznego B2B są prawdopodobnie najprostszą 

i najłatwiejszą do zrozumienia formą handlu elektronicznego B2B, ponieważ są to po prostu 

internetowe katalogi produktów udostępniane na rynku publicznym przez jednego dostawcę. W tym 

sensie naśladują funkcjonalność witryn e-commerce B2C. Będąc własnością dostawcy, stanowią 

rozwiązania po stronie sprzedawcy i są stronnicze, ponieważ pokazują tylko produkty oferowane przez 

jednego dostawcę. Strony e-commerce B2B są naturalnym potomkiem systemów automatycznego 

wprowadzania zamówień, ale istnieją dwie istotne różnice: (1) znacznie tańszy i bardziej uniwersalny 

Internet staje się medium komunikacyjnym i wypiera sieci prywatne oraz (2) e-commerce B2B strony 

internetowe zwykle obsługują rynki horyzontalne – zawierają produkty, które obsługują wiele różnych 

branż. Chociaż witryny e-commerce B2B pojawiły się przed platformami internetowymi (opisanymi 

dalej), są zwykle uważane za rodzaj rynku internetowego. Obecnie coraz więcej producentów, 

dystrybutorów i dostawców B2B wykorzystuje witryny e-commerce B2B do sprzedaży bezpośredniej 

klientom biznesowym, którymi najczęściej są agenci ds. zaopatrzenia/zakupów, o czym mowa w sekcji 

12.2. Rynki internetowe pojawiły się pod koniec lat 90. jako naturalne rozszerzenie i skalowanie witryn 

e-commerce B2B. Istnieje wiele różnych rodzajów rynków internetowych, które szczegółowo 



opisujemy w rozdziale 12.4, ale podstawową cechą rynku internetowego jest to, że przyciąga do niego 

setki, a nawet tysiące dostawców — każdy z cyfrowym katalogiem i potencjalnie tysiące firm 

kupujących. jednolite środowisko internetowe do prowadzenia handlu. Terminu Net marketplace 

używamy również w odniesieniu do internetowych systemów marketingu, dystrybucji i sprzedaży. 

Prywatne sieci przemysłowe pojawiły się również w ostatniej dekadzie jako naturalne rozszerzenie 

systemów EDI i istniejących bliskich relacji, które rozwinęły się między dużymi firmami przemysłowymi 

a ich zaufanymi dostawcami. Opisane bardziej szczegółowo w sekcji 12.5, prywatne sieci przemysłowe 

(czasami określane również jako prywatna giełda handlowa lub PTX) to internetowe środowiska 

komunikacyjne, które wykraczają daleko poza zamówienia i obejmują poprawę wydajności łańcucha 

dostaw i prawdziwie oparty na współpracy handel, w którym pracują kupujący ze sprzedawcami w celu 

opracowywania i projektowania nowych produktów. 

ROZWÓJ E-COMMERCE B2B 

Skupmy się na wzroście e-commerce B2B w latach 2016-2020. Przewiduje się, że w tym czasie handel 

elektroniczny B2B wzrośnie z około 6,7 bln USD w 2016 r. (około 46% całkowitego handlu B2B w 

Stanach Zjednoczonych) do 9 bln USD (51% całkowitego handlu B2B) w 2020 r. Kilka obserwacji jest 

ważnych, aby uwaga w odniesieniu do rysunku 12.2. Po pierwsze, pokazuje, że początkowe 

przekonanie, że rynki internetowe staną się dominującą formą handlu elektronicznego B2B, nie jest 

wspierane, mimo że ich tempo wzrostu wzrosło, ponieważ firmy takie jak Amazon i eBay tworzą rynki 

internetowe. Po drugie, prywatne sieci przemysłowe odgrywają dominującą rolę w handlu 

elektronicznym B2B, zarówno teraz, jak iw przyszłości. Po trzecie, handel elektroniczny B2B bez EDI 

jest najszybciej rozwijającym się rodzajem handlu elektronicznego B2B. Jednak EDI pozostaje dość 

powszechny i nadal jest koniem pociągowym handlu B2B, chociaż oczekuje się, że jego wzrost będzie 

stosunkowo płaski w ciągu pięciu czterech lat. Nie wszystkie branże będą w podobny sposób dotknięte 

handlem elektronicznym B2B, ani wszystkie branże w podobny sposób skorzystają z B2B. Na szybkość, 

z jaką branże migrują do e-commerce B2B oraz wolumen transakcji, wpływa kilka czynników. Można 

oczekiwać, że te branże, w których istnieje już znaczne wykorzystanie EDI (wskazujące na koncentrację 

nabywców i dostawców) oraz duże inwestycje w infrastrukturę informatyczną i internetową, jako 

pierwsze i najszybciej przejdą na wykorzystanie handlu elektronicznego B2B. Przemysł lotniczy i 

obronny, komputerowy i sprzętu przemysłowego spełniają te kryteria. Tam, gdzie rynek jest silnie 

skoncentrowany albo na stronie kupna, albo na sprzedaży, albo na obu, dojrzały warunki do szybkiego 

rozwoju e-commerce B2B, tak jak w przemyśle energetycznym i chemicznym. W przypadku opieki 

zdrowotnej rząd federalny, dostawcy usług zdrowotnych (lekarze i szpitale) oraz duże firmy 

ubezpieczeniowe zmierzają w kierunku krajowego systemu dokumentacji medycznej i korzystania z 

Internetu do zarządzania płatnościami medycznymi. Koordynacja różnych graczy w systemie opieki 

zdrowotnej to niezwykłe wyzwanie B2B. Firmy takie jak IBM i Microsoft oraz firmy usługowe B2B, takie 

jak SAP Ariba, rozszerzają wykorzystanie ekosystemów informacyjnych, w których dostawcy usług 

zdrowotnych i ubezpieczyciele mogą dzielić się informacjami. 

POTENCJALNE KORZYŚCI I WYZWANIA B2B E-COMMERCE 

Niezależnie od konkretnego typu, handel B2B jako całość obiecuje wiele strategicznych korzyści firmom 

- zarówno kupującym, jak i sprzedającym – oraz imponujące zyski dla gospodarki. E-commerce B2B 

może: 

• Niższe koszty administracyjne 

• Niższe koszty wyszukiwania dla kupujących 



• Zmniejszenie kosztów magazynowych poprzez zwiększenie konkurencji wśród dostawców 

(zwiększenie przejrzystości cen) i zredukowanie zapasów do absolutnego minimum 

• Niższe koszty transakcji poprzez eliminację formalności i automatyzację części procesu zakupowego 

• Zwiększenie elastyczności produkcji poprzez zapewnienie dostawy części we właściwym czasie (tzw. 

produkcja just-in-time) 

• Popraw jakość produktów poprzez zwiększenie współpracy pomiędzy kupującymi i sprzedającymi 

oraz ograniczenie problemów z jakością 

• Skróć czas cyklu produktu, udostępniając projekty i harmonogramy produkcji dostawcom 

• Zwiększenie możliwości współpracy z dostawcami i dystrybutorami 

• Tworzenie większej przejrzystości cen — możliwość zobaczenia rzeczywistych cen kupna i sprzedaży 

na rynku 

• Zwiększenie widoczności i wymiany informacji w czasie rzeczywistym wśród wszystkich uczestników 

sieci łańcucha dostaw. 

Handel elektroniczny B2B oferuje potencjalne strategiczne korzyści dla pierwszych firm również dla 

poszczególnych firm. Firmy, które najpierw przeniosą swoje procesy zakupowe do sieci, odnotują 

imponujący wzrost wydajności, redukcję kosztów i potencjalnie znacznie szybsze wprowadzanie 

nowych produktów o wyższej jakości. Chociaż te zyski mogą być naśladowane przez inne konkurujące 

firmy, z historii handlu elektronicznego B2B jasno wynika, że firmy dokonujące trwałych inwestycji w 

technologie informacyjne i handel elektroniczny B2B mogą znacznie szybciej dostosowywać się do 

pojawiających się nowych technologii, tworząc ciąg przewagi pierwszego gracza. Chociaż istnieje wiele 

potencjalnych korzyści z handlu elektronicznego B2B, istnieje również znaczne ryzyko i wyzwania. 

Często rzeczywiste łańcuchy dostaw nie zapewniają wglądu w łańcuch dostaw, ponieważ brakuje w 

nich popytu, produkcji i logistyki w czasie rzeczywistym danych oraz nieodpowiednie dane finansowe 

dotyczące dostawców. Rezultatem jest nieoczekiwana awaria dostawcy i zakłócenie łańcucha dostaw. 

Konstruktorzy łańcuchów dostaw B2B często nie troszczyli się o wpływ łańcuchów dostaw na 

środowisko, wrażliwość łańcuchów dostaw na zdarzenia naturalne, zmienne koszty paliwa i pracy lub 

wpływ wartości publicznych obejmujących politykę pracy i ochrony środowiska. W rezultacie w 2016 

r. wiele łańcuchów dostaw z listy Fortune 1000 jest ryzykownych, wrażliwych oraz niezrównoważonych 

społecznie i środowiskowo. Przeczytaj Insight on Society: Gdzie jest mój iPad? Zagrożenia i podatności 

łańcucha dostaw firmy Apple, aby przyjrzeć się wpływowi trzęsienia ziemi Tohoku w Fukushimie w 

Japonii na globalne łańcuchy dostaw, a także ryzyka utraty reputacji, jakie stwarzają łańcuchy dostaw 

PROCES ZAMÓWIEŃ I ŁAŃCUCHY DOSTAW 

proces zamówień: w jaki sposób firmy kupują towary, których potrzebują do produkcji towarów dla 

konsumentów. 

Temat handlu elektronicznego B2B może być złożony, ponieważ istnieje wiele sposobów wykorzystania 

Internetu do wspierania wymiany towarów i płatności między organizacjami, wydajnych łańcuchów 

dostaw i współpracy. Na najbardziej podstawowym poziomie e-commerce B2B polega na zmianie 

procesu zakupowego (jak kupują firmy biznesowe) towary, których potrzebują do produkcji towarów, 

które ostatecznie sprzedają konsumentom) tysięcy firm w Stanach Zjednoczonych i na świecie. W 

procesie zaopatrzenia firmy kupują towary od grupy dostawców, a oni z kolei kupują swoje dane 

wejściowe od grupy dostawców. Łańcuch dostaw obejmuje nie tylko same firmy, ale także relacje 

między nimi i łączące je procesy. 



KROKI W PROCESIE ZAMÓWIENIA 

Proces zamówień składa się z siedmiu oddzielnych etapów. Pierwsze trzy kroki to decyzja od kogo 

kupować i za co płacić: poszukiwanie dostawców konkretnych produktów; kwalifikowanie zarówno 

sprzedawców, jak i sprzedawanych przez nich produktów; oraz negocjowanie cen, warunków 

kredytowych, wymagań depozytowych, jakości i harmonogramu dostaw. Po zidentyfikowaniu 

dostawcy wystawiane są zamówienia zakupu, do kupującego wysyłana jest faktura, towary są 

wysyłane, a kupujący wysyła płatność. Każdy z tych kroków w procesie zakupowym składa się z wielu 

odrębnych procesów biznesowych i poddziałań. Każda z tych czynności musi zostać zarejestrowana w 

systemach informatycznych sprzedającego, kupującego i nadawcy. Często takie wprowadzanie danych 

nie odbywa się automatycznie i wiąże się z dużym nakładem pracy ręcznej, telefonami, faksami i e-

mailami. 

towary bezpośrednie : towary bezpośrednio zaangażowane w proces produkcyjny towary pośrednie : 

wszystkie inne towary nieuczestniczące bezpośrednio w procesie produkcyjnym 

Towary MRO : produkty do zakupu kontraktu na konserwację, naprawę i eksploatację : obejmuje 

długoterminowe pisemne umowy na zakup określonych produktów, na uzgodnionych warunkach i 

jakości, przez dłuższy czas 

zakup spot : obejmuje zakup towarów w oparciu o pilne potrzeby na większych rynkach, które 

obejmują wielu dostawców. 

RODZAJE ZAMÓWIEŃ 

Dla zrozumienia, w jaki sposób e-commerce B2B może usprawnić proces zakupowy, ważne są dwa 

rozróżnienia. Po pierwsze, firmy kupują od dostawców dwa rodzaje towarów: towary bezpośrednie i 

towary pośrednie. Towary bezpośrednie to towary integralnie zaangażowane w proces produkcyjny; 

na przykład, gdy producent samochodów kupuje blachę stalową do produkcji karoserii 

samochodowych. Towary pośrednie to wszystkie inne towary, które nie są bezpośrednio 

zaangażowane w proces produkcyjny, takie jak materiały biurowe i produkty do konserwacji. Często te 

towary są nazywane towarami MRO do konserwacji, napraw i operacji. Po drugie, firmy stosują dwie 

różne metody zakupu towarów: zakup kontraktowy i zakup spot. Zakup kontraktowy obejmuje 

długoterminowe pisemne umowy na zakup określonych produktów, o uzgodnionych warunkach i 

jakości, przez dłuższy czas. Generalnie firmy kupują towary bezpośrednio, korzystając z umów 

długoterminowych. Zakupy spot obejmują zakup towarów w oparciu o pilne potrzeby na większych 

rynkach, które obejmują wielu dostawców. Ogólnie rzecz biorąc, firmy stosują zakupy na miejscu w 

przypadku towarów pośrednich, chociaż w niektórych przypadkach firmy stosują również zakupy na 

miejscu w przypadku towarów bezpośrednich. Według niektórych szacunków około 65% handlu 

międzyfirmowego dotyczy kontraktowych zakupów dóbr bezpośrednich, a 35% to zakupy spotowe 

dóbr pośrednich (Ariba, 2014; Kaplan i Sawhney, 2000). Istnieją oczywiście różnice między branżami. 

Zakupy towarów bezpośrednich odgrywają dominującą rolę np. w przemyśle wydobywczym i 

metalowym. To odkrycie jest istotne dla zrozumienia e-commerce B2B. Chociaż proces zakupowy 

obejmuje zakup towarów, jest on niezwykle informacyjnie intensywny, polegający na przepływie 

informacji między wieloma istniejącymi systemami korporacyjnymi. Dzisiejszy proces zamówień jest 

również bardzo pracochłonny, bezpośrednio angażując ponad milion pracowników w Stanach 

Zjednoczonych, nie wliczając tych zajmujących się transportem, finansami, ubezpieczeniami lub ogólną 

administracją biurową związaną z procesem. Kluczowymi graczami w procesie zakupowym są 

menedżerowie zakupów. To oni ostatecznie decydują, od kogo, co kupić i na jakich warunkach. 

Menadżerowie ds. zakupów („menedżerowie zakupów” w prasie biznesowej) są również kluczowymi 

decydentami w zakresie wdrażania rozwiązań e-commerce B2B. W miarę jak menedżerowie ds. 



zakupów stali się bardziej zaznajomieni z e-commerce B2C w swoim życiu osobistym, coraz częściej 

oczekują tego samego rodzaju doświadczeń zakupowych na arenie B2B. W rezultacie producenci, 

dostawcy i dystrybutorzy B2B przekonują się, że aby skutecznie konkurować, muszą zwracać większą 

uwagę do doświadczeń klientów online, tak jak robią to ich odpowiednicy B2C. Funkcje, których 

oczekują teraz klienci B2B, to m.in. ulepszona funkcja wyszukiwania, aktualne informacje o cenach i 

dostępności produktów, konfiguratory produktów, pomoc mobilna, aplikacje wraz ze stronami 

internetowymi, fora pomocy technicznej online, przedstawiciele obsługi klienta na żywo oraz baza 

danych zawierająca ich zakupy korporacyjne historię, preferencje wysyłki i dane dotyczące płatności 

oraz zapewnia obsługę powtórnych zamówień. 

wielopoziomowy łańcuch dostaw: łańcuch pierwotnych, wtórnych i trzeciorzędnych dostawców. 

WIELOPOZIOMOWE ŁAŃCUCHY DOSTAW 

Chociaż rysunek 12.3 przedstawia część złożoności procesu zaopatrzenia, ważne jest, aby zdać sobie 

sprawę, że firmy kupują tysiące towarów od tysięcy dostawców. Z kolei dostawcy muszą kupować 

swoje środki produkcji od swoich dostawców. Duzi producenci, tacy jak Ford Motor Company, mają 

ponad 20 000 dostawców części, opakowań i technologii. Co najmniej równie duża jest liczba 

dostawców drugorzędnych i trzeciorzędnych. Łącznie ten rozszerzony wielopoziomowy łańcuch 

dostaw (łańcuch dostawców pierwotnych, wtórnych i trzeciorzędnych) stanowi kluczowy aspekt 

infrastruktury przemysłowej gospodarki. Rysunek 12.4 przedstawia wielopoziomowy łańcuch dostaw 

firmy. Łańcuch dostaw przedstawiony na rysunku 12.4 jest uproszczonym trójwarstwowym łańcuchem 

ze względu na ilustrację. W rzeczywistości duże firmy z listy Fortune 1000 mają tysiące dostawców, 

którzy z kolei mają tysiące mniejszych dostawców. Rzeczywisty łańcuch dostaw jest często złożone 

warstwy głębokie. Złożoność łańcucha dostaw sugeruje wybuch kombinatoryczny. Zakładając, że 

producent ma czterech głównych dostawców, a każdy z nich ma trzech głównych dostawców, a każdy 

z nich ma trzech głównych dostawców, wtedy łączna liczba dostawców w łańcuchu (w tym firma 

kupująca) wzrasta do 53. Liczba ta nie obejmuje spedytorów, ubezpieczycieli i finansistów 

zaangażowanych w transakcje. Proces zaopatrzenia obejmuje bardzo dużą liczbę dostawców, z których 

każdy musi być skoordynowany z potrzebami produkcyjnymi ostatecznego nabywcy – firmy kupującej. 

Możesz również zrozumieć, jak trudno jest zarządzać łańcuchem dostaw lub uzyskać wgląd w łańcuch 

dostaw tylko ze względu na jego rozmiar i zakres. 

widoczność łańcucha dostaw: zakres, w jakim firmy dokonujące zakupów mogą monitorować działania 

dostawców drugiego i trzeciego poziomu. 

WIDOCZNOŚĆ I INNE KONCEPCJE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW 

Globalny, wielopoziomowy charakter łańcuchów dostaw stawia przed menedżerami łańcuchów 

dostaw szereg wyzwań. Centralną koncepcją łańcuchów dostaw jest widoczność łańcucha dostaw, 

która odnosi się do zdolności firmy do monitorowania wyników i cen dostawców pierwszego i drugiego 

poziomu, śledzenia i zarządzania zamówieniami dostawców oraz zarządzania dostawcami usług 

transportowych i logistycznych, którzy się przemieszczają produkty. Łańcuch dostaw jest widoczny, gdy 

dokładnie wiesz, co zamówiłeś u swoich dostawców i jaki jest ich harmonogram produkcji, a także kiedy 

możesz śledzić towary przez firmy spedycyjne i transportowe do magazynu przychodzącego. Dzięki tej 

wiedzy wewnętrzne systemy firmy mogą tworzyć harmonogramy produkcji i opracowywać prognozy 

finansowe . Ogólnie rzecz biorąc, im więcej firm inwestuje w cyfrowe łańcuchy dostaw, tym większą 

widoczność mają menedżerowie w procesie. 

starsze systemy komputerowe: starsze systemy mainframe wykorzystywane do zarządzania 

kluczowymi procesami biznesowymi w firmie w różnych obszarach funkcjonalnych 



systemy korporacyjne : systemy ogólnokorporacyjne, które odnoszą się do wszystkich aspektów 

produkcji, w tym finansów, zasobów ludzkich i zaopatrzenia. 

ROLA ISTNIEJĄCYCH STARSZYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH I SYSTEMÓW PRZEDSIĘBIORSTW W 

ŁAŃCUCHACH DOSTAW 

Komplikuje wszelkie wysiłki na rzecz koordynowania wielu firm w łańcuchu dostaw fakt, że każda firma 

na ogół posiada własny zestaw starszych systemów komputerowych, czasami stworzonych 

samodzielnie lub dostosowanych, które nie mogą łatwo przekazywać informacji do innych systemów. 

Starsze systemy komputerowe to zazwyczaj starsze systemy korporacyjne używane do zarządzania 

kluczowymi procesami biznesowymi w firmie w różnych obszarach funkcjonalnych, od produkcji, 

logistyki, finansów i zasobów ludzkich. Systemy korporacyjne to systemy obejmujące całą firmę, które 

odnoszą się do wszystkich aspektów produkcji, w tym finansów, zasobów ludzkich i zaopatrzenia. Wiele 

dużych globalnych firm z listy Fortune 500 wdrożyło globalne systemy dla całego przedsiębiorstwa 

pochodzące od głównych dostawców, takich jak IBM, SAP, Oracle i innych. Ogólnie systemy 

korporacyjne koncentrują się na wewnętrznych procesach produkcyjnych firmy i tylko pośrednio 

dotyczą dostawców. Coraz większego znaczenia nabiera nowoczesne, oparte na chmurze, dedykowane 

oprogramowanie B2B, które można zintegrować z istniejącymi systemami korporacyjnymi. Firmy takie 

jak IBM, Oracle i SAP opracowały SaaS (oprogramowanie jako usługa) lub chmurowe systemy 

zarządzania łańcuchem dostaw na żądanie, które mogą bezproblemowo współpracować z ich starszymi 

ofertami. Przychody z zarządzania łańcuchem dostaw w chmurze rosną w tempie 25% rocznie, chociaż 

wiele firm woli utrzymywać własne systemy zarządzania łańcuchem dostaw w chmurach prywatnych 

niż korzystać ze wspólnych usług chmury publicznej. 

TRENDY W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW ORAZ WSPÓŁPRACA HANDLOWA 

zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM): odnosi się do szerokiej gamy działań, które firmy i branże 

wykorzystują do koordynowania kluczowych graczy w procesie zaopatrzenia. 

Nie da się zrozumieć faktycznego i potencjalnego wkładu B2B e-commerce ani sukcesów i porażek 

dostawców i rynków B2B e-commerce bez zrozumienia ciągłych wysiłków na rzecz poprawy procesu 

zakupowego poprzez różnorodne programy zarządzania łańcuchem dostaw, które od dawna 

poprzedzały rozwój handlu elektronicznego. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) odnosi się do 

szerokiej gamy działań, które firmy i branże wykorzystują do koordynowania kluczowych graczy w 

procesie zaopatrzenia. W większości dzisiejsi menedżerowie ds. zakupów nadal pracują z telefonami, 

e-mailami, faksami, rozmowami twarzą w twarz i instynktem, polegając na zaufanych 

długoterminowych dostawcach w zakresie strategicznych zakupów towarów bezpośrednio 

zaangażowanych w proces produkcyjny. W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpiło wiele poważnych 

zmian w zarządzaniu łańcuchem dostaw, które ustanowiły podstawowe zasady zrozumienia, jak działa 

(lub nie działa) handel elektroniczny B2B. Zmiany te obejmują produkcję just-in-time i lean, 

uproszczenie łańcucha dostaw, adaptacyjne łańcuchy dostaw, zrównoważone łańcuchy dostaw, 

elektroniczną wymianę danych (EDI), systemy zarządzania łańcuchem dostaw oraz handel oparty na 

współpracy. 

produkcja just-in-time: metoda zarządzania kosztami zapasów, która ma na celu ograniczenie 

nadmiaru zapasów do absolutnego minimum 

szczupła produkcja: zestaw metod i narzędzi produkcyjnych, które koncentruje się na eliminacji 

marnotrawstwa w całym łańcuchu wartości klienta. 

JUST IN TIME I LEAN PRODUKCJA 



Jednym z istotnych kosztów w każdym procesie produkcyjnym jest koszt zapasów w trakcie procesu: 

części i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wytworzenia produktu lub usługi. Produkcja just-

in-time to metoda zarządzania kosztami zapasów, która ma na celu ograniczenie nadmiaru zapasów 

do absolutnego minimum. W produkcji just-in-time części potrzebne na przykład do samochodu 

docierają do fabryki montażowej na kilka godzin lub nawet minut przed zamontowaniem ich w 

samochodzie. Płatność za części następuje dopiero po zamontowaniu części do pojazdu na linii 

produkcyjnej. Dawniej producenci zamawiali wystarczającą ilość części na tygodniową lub nawet 

miesięczną produkcję, tworząc ogromne, kosztowne bufory w procesie produkcyjnym. Te bufory 

zapewniały, że części będą prawie zawsze dostępne, ale przy dużych kosztach. Produkcja odchudzona 

to zestaw metod i narzędzi produkcyjnych, które skupiają się na eliminacji marnotrawstwa w całym 

łańcuchu wartości klienta. Jest to rozszerzenie just-in-time poza zarządzanie zapasami na pełen zakres 

działań tworzących wartość dla klienta. Początkowo metody just-in-time i lean były wdrażane przy 

użyciu telefonów, faksów i dokumentów papierowych w celu koordynowania przepływu części w 

magazynie. Systemy zarządzania łańcuchem dostaw w dużej mierze zautomatyzowały proces 

pozyskiwania zapasów od dostawców i umożliwiły znaczne oszczędności w skali globalnej. 

Prawdopodobnie współczesne systemy łańcucha dostaw są podstawą dzisiejszego globalnego systemu 

produkcyjnego B2B. 

uproszczenie łańcucha dostaw: polega na zmniejszeniu rozmiaru łańcucha dostaw i bliższej 

współpracy z mniejszą grupą strategicznych firm dostawców w celu zmniejszenia zarówno kosztów 

produktów, jak i kosztów administracyjnych, przy jednoczesnej poprawie jakości 

ciasne połączenie: metoda zapewniająca, że dostawcy precyzyjnie dostarczają zamówione części, w 

określonym czasie i określonym miejscu, aby zapewnić, że proces produkcyjny nie zostanie przerwany 

z powodu braku części. 

UPROSZCZENIE ŁAŃCUCHA DOSTAW 

Wiele firm produkcyjnych poświęciło ostatnie dwie dekady na zmniejszenie rozmiaru swoich 

łańcuchów dostaw i ściślejszą współpracę z mniejszą grupą strategicznych dostawców w celu 

zmniejszenia zarówno kosztów produktów, jak i kosztów administracyjnych, przy jednoczesnej 

poprawie jakości, trend znany jako uproszczenie łańcucha dostaw. Idąc za przykładem przemysłu 

japońskiego, np. przemysł motoryzacyjny systematycznie redukował liczbę swoich dostawców o ponad 

50%. Zamiast otwartego przetargu na zamówienia, duzi producenci zdecydowali się współpracować ze 

strategicznymi firmami dostarczającymi partnerów w ramach długoterminowych kontraktów, które 

gwarantują biznes z dostawcami, a także ustalają cele jakościowe, kosztowe i czasowe. Te strategiczne 

programy partnerstwa są niezbędne dla modeli produkcji just-in-time i często obejmują wspólne 

opracowywanie i projektowanie produktów, integrację systemów komputerowych i ścisłe powiązanie 

procesów produkcyjnych dwóch lub więcej firm. Szczelne sprzęganie to metoda zapewniająca, że 

dostawcy precyzyjnie dostarczają zamówione części w określonym czasie i do określonej lokalizacji, 

zapewniając, że proces produkcyjny nie zostanie przerwany z powodu braku części. 

ŁAŃCUCH DOSTAW CZARNE ŁABĘDZIE: ADAPTACYJNE ŁAŃCUCHY DOSTAW 

adaptacyjny łańcuch dostaw: umożliwia firmom reagowanie na zakłócenia w łańcuchu dostaw w 

określonym regionie poprzez przeniesienie produkcji do innego regionu 

Chociaż firmy znacznie uprościły swoje łańcuchy dostaw w ciągu ostatniej dekady, starały się również 

je scentralizować, przyjmując jeden globalny system łańcucha dostaw, który integruje wszystkie 

informacje o dostawcach i logistyce firmy w jeden system obejmujący całe przedsiębiorstwo. Duże 

firmy programistyczne, takie jak Oracle, IBM i SAP, zachęcają firmy do przyjęcia „jeden świat, jedna 



firma, jedna baza danych” w całym przedsiębiorstwie w celu osiągnięcia ekonomii skali, prostoty oraz 

optymalizacji globalnych kosztów i wartości. Począwszy od 2000 roku, menedżerowie w krajach 

rozwiniętych wykorzystywali te nowe możliwości technologiczne, aby przenieść produkcję i produkcję 

do regionów świata o najniższych kosztach pracy, w szczególności do Chin i Azji Południowo-

Wschodniej. Ten ruch produkcji do Azji umożliwiło również wejście Chin do Światowej Organizacji 

Handlu we wrześniu 2001 r. Nagle stało się możliwe zarówno technologicznie, jak i politycznie 

skoncentrowanie produkcji tam, gdzie to możliwe, w regionie świata o najniższych kosztach. Te zmiany 

były również wspierane przez tanie paliwo, które sprawiło, że zarówno transport transoceaniczny, jak 

i produkcja były tanie, a także względna stabilność polityczna w regionie. Do 2005 roku wielu 

ekonomistów wierzyło, że wyłonił się nowy światowy porządek gospodarczy oparty na taniej sile 

roboczej w Azji, zdolnej do wytwarzania niedrogich produktów dla zachodnich konsumentów, zysków 

dla globalnych firm oraz otwarcia rynków azjatyckich na wyrafinowane zachodnie towary i produkty 

finansowe. Jak się okazuje, ta strategia koncentracji produkcji w świecie niestabilności gospodarczej, 

finansowej, politycznej, a nawet geologicznej wiązała się z wieloma zagrożeniami i kosztami. Obecnie 

menedżerowie muszą być bardziej ostrożni w równoważeniu wzrostu wydajności z wysoce 

scentralizowanego łańcucha dostaw z ryzykiem związanym z taką strategią. Na przykład w czasie 

globalnego kryzysu finansowego w latach 2007–2009 poleganie na dostawcach w częściach Europy, 

gdzie waluty i stopy procentowe podlegały wahaniom, znacznie naraziły wiele firm na wyższe koszty 

niż oczekiwano. Nagle kluczowi dostawcy nie mogli uzyskać finansowania na ich produkcji lub wysyłek. 

Oczekuje się, że w 2016 r. głos Wielkiej Brytanii za opuszczeniem Unii Europejskiej (powszechnie 

określany jako Brexit) wstrząśnie europejskimi łańcuchami dostaw. Jak dowiedziałeś się ze sprawy 

Insight on Society, trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii w 2011 r. wywarły znaczący wpływ na łańcuchy 

dostaw w wielu branżach na całym świecie. W lutym 2016 r. podobny wpływ miało kolejne trzęsienie 

ziemi, tym razem w południowym Tajwanie. Tajwan to globalne centrum produkcji płytek z układami 

scalonymi, które odpowiada za 70% światowej produkcji układów procesorowych używanych przez 

Apple, IBM, Microsoft i setki innych firm. W ostatnich latach źródło zakłóceń w łańcuchu dostaw 

przesunęło się w stronę technologii, z dużymi zakłóceniami spowodowanymi awarią usług opartych na 

chmurze i cyberatakami  . Ryzyko i koszty rozszerzonych i skoncentrowanych łańcuchów dostaw zaczęły 

zmieniać strategie korporacyjne . Aby poradzić sobie z nieprzewidywalnymi wydarzeniami na świecie, 

firmy podejmują kroki w celu stworzenia adaptacyjnych łańcuchów dostaw, które pozwalają im 

reagować na zakłócenia w łańcuchu dostaw w określonym regionie poprzez przenoszenie produkcji do 

innego regionu. Wiele firm dzieli pojedyncze globalne systemy łańcuchów dostaw na regionalne lub 

oparte na produktach łańcuchy dostaw i obniża poziom centralizacji. Korzystając z adaptacyjnych 

łańcuchów dostaw, firmy mogą zdecydować się na zlokalizowanie części produkcji części na przykład 

w Ameryce Łacińskiej, zamiast umieszczania całej produkcji lub dostawców w jednym kraju, takim jak 

Japonia czy Chiny. Będą mogli przenieść produkcję na całym świecie do tymczasowych bezpiecznych 

portów. Może to skutkować wyższymi kosztami krótkoterminowymi, ale zapewniać znaczną, 

długoterminową ochronę przed ryzykiem w przypadku zakłóceń w jednym regionie. Coraz częściej 

łańcuchy dostaw budowane są w oparciu o założenie, że globalne zakłócenia w dostawach są 

nieuniknione, ale nieprzewidywalne. W 2015 r. nacisk kładziony jest na optymalne, a nie tanie, 

łańcuchy dostaw i bardziej rozproszoną produkcję wraz z bardziej elastycznymi łańcuchami dostaw, 

które mogą niezawodnie przechodzić z obszarów wysokiego ryzyka do obszarów niskiego ryzyka. 

Produkcja regionalna oznacza krótsze łańcuchy dostaw, które mogą szybko reagować na zmieniające 

się gusta konsumentów i poziomy popytu (PriceWaterhouseCoopers i MIT Forum for Supply Chain 

Innovation, 2015. 



odpowiedzialny łańcuch dostaw: taki, w którym warunki pracy w krajach o niskich płacach, słabo 

rozwiniętych są widoczne i moralnie akceptowalne przez konsumentów końcowych w bardziej 

rozwiniętych społeczeństwach przemysłowych. 

ODPOWIEDZIALNE ŁAŃCUCHY DOSTAW: STANDARDY PRACY 

Odpowiedzialne łańcuchy dostaw to takie, w których warunki pracy w nisko płacowych, słabo 

rozwiniętych krajach producenckich są widoczne i moralnie akceptowalne dla ostatecznych 

konsumentów w bardziej rozwiniętych społeczeństwach przemysłowych. Przez większą część 

ubiegłego wieku amerykańscy i europejscy producenci z globalnymi łańcuchami dostaw z dużymi 

zakładami produkcyjnymi na morzu starali się ukryć realia swoich fabryk na morzu przed zachodnimi 

reporterami i zwykłymi obywatelami. Dla globalnych firm z długimi łańcuchami dostaw widoczność nie 

oznaczała, że konsumenci mogli zrozumieć, w jaki sposób powstają ich produkty. Począwszy od 2000 

r., a częściowo z powodu rosnącej siły Internetu, która umożliwia reporterom obywatelskim na całym 

świecie, realia globalnych łańcuchów dostaw powoli stają się bardziej przejrzyste dla opinii publicznej. 

Na przykład przez większą część ostatniej dekady, począwszy od 1997 r., Nike, największy na świecie 

producent artykułów sportowych, był poddawany ostrej krytyce za wyzysk zagranicznych 

pracowników, prowadzenie warsztatów, zatrudnianie dzieci i dopuszczanie niebezpiecznych 

warunków w fabrykach podwykonawców. W rezultacie firma Nike wprowadziła znaczące zmiany w 

swoim globalnym łańcuchu dostaw. Bangladesz jest stałym źródłem pożarów fabryk odzieży, 

począwszy od pożaru w Dhakka w 2010 roku, zawalenia się budynku fabryki Rena Plaza w 2013 roku i 

drugiego pożaru w Dhakka w 2015 roku, z których wszystkie spowodowały śmierć i obrażenia 

pracowników. Około 80% eksportu Bangladeszu (i 60% całkowitego PKB) pochodzi z produkcji odzieży 

dla światowych marek, takich jak Walmart, H&M, JCPenney, Zara i innych. Wraz z pojawieniem się 

prawdziwie globalnych łańcuchów dostaw i zmianami politycznymi w Światowej Organizacji Handlu, 

która otworzyła rynki europejskie i amerykańskie na azjatyckie towary i usługi, wiele – jeśli nie 

większość – elektronikę, zabawki, kosmetyki, artykuły przemysłowe, obuwie, odzież i inne towary 

konsumowane w krajach rozwiniętych są wytwarzane przez pracowników fabryk w świecie słabiej 

rozwiniętym, głównie w Azji i Ameryce Łacińskiej. Niestety, ale całkiem zrozumiałe, warunki pracy w 

tych fabrykach w większości przypadków nie spełniają minimalnych standardów pracy w Europie lub 

Ameryce, mimo że fabryki te płacą wyższe płace i oferują lepsze warunki pracy niż inne lokalne miejsca 

pracy w kraju przyjmującym. W wielu przypadkach koszt dla pracownika, który nie ma pracy w – według 

zachodnich standardów – okropnych warunkach pracy, to pogrążanie się w jeszcze większej biedzie i 

jeszcze gorszych warunkach. Wielu wskazuje, że warunki pracy były brutalne w Stanach Zjednoczonych 

i Europie w XIX i na początku XX wieku, kiedy kraje te budowały gospodarki przemysłowe, a zatem bez 

względu na warunki panujące w fabrykach offshore w 2016 roku nie są gorsze niż kraje rozwinięte we 

wczesnych latach szybkiej industrializacji. Argument ten rodzi bolesny dylemat etyczny, straszny 

kompromis: tanie wyroby, które zwiększają dobrobyt konsumentów w krajach rozwiniętych, wydają 

się wymagać ludzkiej nędzy w krajach mniej rozwiniętych. Rzeczywiście, te miejsca pracy nigdy nie 

zostałyby przeniesione do mniej rozwiniętych części świata bez wyjątkowo niskich płac, nawet jeśli 

chodzi o przetrwanie. Niezależnie od argumentu, że posiadanie pracy jest lepsze niż bycie bezrobotnym 

w krajach o niskich płacach lub jakimkolwiek innym, istnieją pewne warunki pracy, które są całkowicie 

nie do zaakceptowania dla konsumentów, a tym samym dla firm w krajach rozwiniętych. Wśród tych 

niedopuszczalnych warunków pracy znajdują się praca niewolnicza lub przymusowa, zatrudnienie 

dzieci, rutynowe narażenie na substancje toksyczne, ponad 48 godzin pracy tygodniowo, 

molestowanie i wykorzystywanie, wykorzystywanie seksualne oraz odszkodowania poniżej 

minimalnego standardu życia, nie pozostawiające dochodu do dyspozycji. Praktyki te były i są w 

niektórych przypadkach typowe, a na pewno nie nietypowe, w wielu krajach o niskich płacach. Szereg 

grup w ostatniej dekadzie przyczyniło się do wysiłków na rzecz uczynienia globalnych łańcuchów 



dostaw przejrzystymi dla reporterów i obywateli oraz do opracowania minimalnych standardów 

odpowiedzialności. Wśród tych grup są National Consumers League, Human Rights First, Maquila 

Solidarity Network, Global Fairness Initiative, Clean Clothes Campaign, Międzynarodowa Organizacja 

Pracy (ONZ) i Fair Labor Association (FLA). FLA to koalicja firm z produkcją offshore i globalnymi 

łańcuchami dostaw, uniwersytetami i organizacjami prywatnymi. Dla firm członkowskich FLA 

przeprowadza wywiady z pracownikami, dokonuje niezapowiedzianych wizyt w fabrykach, aby śledzić 

postępy i badać skargi. Są również jedną z głównych międzynarodowych organizacji ustanawiających 

standardy pracy. W marcu 2012 r. FLA opublikowało dochodzenie w sprawie Hon Hai Precision Industry 

Company (firmy z siedzibą w Tajwanie znanej jako Foxconn), która zajmuje się montażem prawie 

wszystkich iPhone'ów i iPadów na świecie. Foxconn prowadzi rzekomo największą fabrykę na świecie 

w Longhua w Shenzhen, gdzie ponad 250 000 pracowników montuje artykuły elektroniczne. Audyt 

warunków pracy w Foxconn był autoryzowany przez Apple, członka FLA, i opierał się na 35 000 

ankietach pracowników fabryki Longhua. Raport wykrył ponad 50 naruszeń prawa i kodeksu (czasem z 

naruszeniem chińskiego prawa), w tym wymaganie zbyt wielu godzin pracy tygodniowo (ponad 60), 

niepłacenie pracownikom nadgodzin oraz niebezpieczne warunki, w których raniono pracowników 

(Stowarzyszenie Sprawiedliwej Pracy, 2012). ). Podobne naruszenia standardów pracy nadal występują 

na Bliskim Wschodzie i w Azji 

zrównoważony łańcuch dostaw: obejmuje korzystanie z najbardziej efektywnych środowiskowo 

środków produkcji, dystrybucji i logistyki 

ZRÓWNOWAŻONE ŁAŃCUCHY DOSTAW: ODCHUDZANE, ŚREDNIE I ZIELONE 

Zrównoważony biznes to wezwanie dla biznesu do uwzględniania interesów społecznych i 

ekologicznych, a nie tylko zysków korporacji, we wszystkich procesach decyzyjnych w firmie. Żadna 

mała prośba. Od czasu opublikowania przez Światową Komisję Narodów Zjednoczonych ds. 

Środowiska i Rozwoju (WCED) pierwszego kompleksowego raportu na temat zrównoważonego biznesu 

w 1987 r., firmy na całym świecie zmagały się z tymi koncepcjami, aw niektórych przypadkach 

ignorowały je lub stawiały im opór jako zwykłe zagrożenie dla trwałej rentowności. Raport komisji (Our 

Common Future) przekonywał o równowadze zysków, rozwoju społeczności społecznej i minimalnym 

wpływie na środowisko światowe, w tym oczywiście na ślad węglowy biznesu. Obecnie konsensus 

między największymi firmami w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych jest taki, że w dłuższej 

perspektywie i dzięki starannemu planowaniu zrównoważony biznes i zrównoważone łańcuchy dostaw 

są po prostu dobrym biznesem, ponieważ oznacza korzystanie z najbardziej efektywnych środków 

ochrony środowiska produkcji, dystrybucji i logistyki. Te skuteczne metody tworzą wartość dla 

konsumentów, inwestorów i społeczności. Koncepcje zrównoważonego biznesu miały ogromny wpływ 

na myślenie o łańcuchu dostaw. Częściowo te wysiłki są dobrym zarządzaniem ryzykiem: wszystkie 

zaawansowane kraje znacznie wzmocniły swoje przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

Przygotowanie metod i działań odpowiednich do tego nowego środowiska ma sens biznesowy. Na 

przykład wszystkie główne marki tekstylne i detaliści ogłosili plany dotyczące bardziej 

zrównoważonego łańcucha dostaw tekstyliów. Jedna z naprawdę starożytnych gałęzi przemysłu na 

świecie, tekstylia wspierają miliony pracowników, zużywając jednocześnie nadzwyczajne zasoby: do 

wyprodukowania jednego funta gotowej bawełny (na przykład dżinsów) potrzeba 1000 galonów wody. 

Podczas gdy uprawa bawełny ma swoje problemy (nawóz), późniejsze barwienie, wykańczanie i 

czyszczenie bawełny sprawia, że jest ona największym przemysłowym trucicielem na Ziemi. Nie jest 

więc sprawą błahą, że Walmart, Gap, Levi’s, Nike i inni wielcy gracze w branży podejmują kroki w celu 

zmniejszenia wpływu swojej działalności na środowisko poprzez poprawę efektywności całych 

łańcuchów dostaw i dystrybucji. Z pomocą IBM, SAP i Oracle inne firmy i całe branże pracują nad 

rozwojem zrównoważonych łańcuchów dosta. McKesson, największy dystrybutor leków w Ameryce 



Północnej, korzysta z rozwiązania IBM Supply Chain Sustainability Management Solution (SCSM), aby 

zminimalizować emisje dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw, jednocześnie obniżając koszty 

dystrybucji. SCSM (pakiet analizy biznesowej współpracujący z oprogramowaniem IBM B2B) może 

określić tanie alternatywy chłodnicze dla niektórych leków (takich jak insulina i szczepionki), 

zidentyfikować najmniej szkodliwy dla środowiska sposób wprowadzania nowych produktów do sieci 

dystrybucji i określić najlepszy sposób transportu farmaceutyków do klientów. 

ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH (EDI) 

Jak zauważono w poprzedniej sekcji, handel elektroniczny B2B nie powstał w Internecie, ale w 

rzeczywistości ma swoje korzenie w technologiach takich jak EDI, które zostały opracowane po raz 

pierwszy w połowie lat 70. i 80. XX wieku. EDI jest szeroko pojętym protokołem komunikacyjnym 

służącym do wymiany dokumentów między komputerami przy użyciu standardów technicznych 

opracowanych przez American National Standards Institute (standardy ANSI X12) oraz organizacje 

międzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (standardy EDIFACT). EDI został 

opracowany w celu zmniejszenia kosztów, opóźnień i błędów związanych z ręczną wymianą 

dokumentów, takich jak zamówienia zakupu, dokumenty wysyłkowe, cenniki, płatności i dane 

klientów. EDI różni się od nieustrukturyzowanej wiadomości, ponieważ jej wiadomości są 

zorganizowane z odrębnymi polami dla każdej z ważnych informacji w transakcji handlowej, takich jak 

data transakcji, zakupiony produkt, kwota, nazwa nadawcy, adres i nazwa odbiorcy. Każda główna 

branża w Stanach Zjednoczonych i większości krajów uprzemysłowionych ma komitety branżowe EDI, 

które definiują strukturę i obszary informacyjne dokumenty elektroniczne dla tej branży. Szacunki 

wskazują, że transakcje B2B e-commerce EDI wyniosą w 2016 roku około 3,2 biliona dolarów, co 

stanowi około 48% całego e-commerce B2B (U.S. Census Bureau, 2016; szacunki autorów). W tym 

sensie EDI pozostaje bardzo ważne w rozwoju e-commerce B2B (Cecere, 2014). EDI ewoluował 

znacząco od lat 80. Początkowo EDI koncentrowało się na automatyzacji dokumentów (etap 1). Agenci 

zamówień tworzyli zamówienia zakupu drogą elektroniczną i wysyłali je do partnerów handlowych, 

którzy z kolei wysyłali powiadomienia o realizacji zamówienia i wysyłce drogą elektroniczną do 

kupującego. Następnie faktury, płatności i inne dokumenty. Te wczesne wdrożenia zastąpiły system 

pocztowy do przesyłania dokumentów i zaowocowały wysyłką zamówień tego samego dnia (zamiast 

tygodniowego opóźnienia spowodowanego przez system pocztowy), redukcją błędów i niższymi 

kosztami. Drugi etap rozwoju EDI rozpoczął się na początku lat 90-tych, napędzany głównie przez 

automatyzację wewnętrznych procesów przemysłowych oraz dążenie do produkcji just-in-time i ciągłej 

produkcji. Nowe metody produkcji wymagały większej elastyczności w planowaniu, wysyłce i 

finansowaniu dostaw. EDI ewoluowało, aby stać się narzędziem do ciągłego uzupełniania zapasów. EDI 

został wykorzystany do całkowitego wyeliminowania zamówień zakupu i innych dokumentów, 

zastępując je harmonogramami produkcji i stanami magazynowymi. Dostawcom wysyłano 

comiesięczne zestawienia wymagań produkcyjnych i dokładne zaplanowane terminy dostaw, a 

zamówienia były realizowane w sposób ciągły, a zapasy i płatności były korygowane na koniec każdego 

miesiąca. W trzecim etapie EDI, począwszy od połowy lat 90. dostawcy uzyskali dostęp on-line do 

wybranych fragmentów harmonogramów produkcji i dostaw firmy kupującej, a w ramach kontraktów 

długoterminowych byli zobowiązani do samodzielnego dotrzymywania tych harmonogramów bez 

interwencji przez firmowych agentów zakupowych. Ruch w kierunku modelu EDI z ciągłym dostępem 

w czasie rzeczywistym został zainicjowany w latach 90. przez duże firmy produkcyjne i przetwórcze 

(takie jak firmy naftowe i chemiczne), które wdrażały systemy korporacyjne. Systemy te wymagały 

standaryzacji procesów biznesowych i zaowocowały automatyzacją produkcji, logistyki oraz wielu 

procesów finansowych. Te nowe procesy wymagały znacznie bliższych relacji z dostawcami i 

partnerami logistycznymi (spedytorami i przewoźnikami naziemnymi), od których wymagano 

dokładniejszego planowania dostaw i większej elastyczności w zarządzaniu zapasami. Ten poziom 



precyzji dostawcy nigdy nie mógłby zostać osiągnięty ekonomicznie przez ludzi dokonujących zakupów. 

Ten trzeci etap EDI umożliwił erę ciągłego uzupełniania zapasów. Na przykład Walmart i Toys „R” Us 

zapewniają swoim dostawcom dostęp do zapasów swoich sklepów, a od dostawców oczekuje się, że 

będą utrzymywać zapasy produktów na półkach w ramach wcześniej określonych celów. Podobne 

zmiany miały miejsce w branży spożywczej. Obecnie EDI należy postrzegać jako ogólną technologię 

umożliwiającą wymianę krytycznych informacji biznesowych między aplikacjami komputerowymi 

obsługującymi szeroką gamę procesów biznesowych. EDI to ważna technologia sieci przemysłowych, 

odpowiednia do wspierania komunikacji między niewielką grupą partnerów strategicznych w 

bezpośrednich, długoterminowych relacjach handlowych. Platforma techniczna EDI zmieniła się z 

komputerów mainframe na komputery osobiste, z korporacyjnych centrów danych na oparte na 

chmurze platformy oprogramowania jako usługi (SaaS) (opisane poniżej). EDI nie jest dobrze 

przystosowane do rozwoju rynków internetowych, gdzie tysiące dostawców i nabywców spotykają się 

na arenie cyfrowej, aby negocjować ceny. EDI wspiera bezpośrednią komunikację dwustronną 

pomiędzy niewielką grupą firm i nie pozwala na wielostronne, dynamiczne relacje prawdziwego rynku. 

EDI nie zapewnia przejrzystości cen wśród dużej liczby dostawców, nie daje się łatwo skalować w celu 

włączenia nowych uczestników i nie jest środowiskiem komunikacji w czasie rzeczywistym. EDI nie 

posiada bogatego środowiska komunikacyjnego, które mogłoby jednocześnie obsługiwać wiadomości 

e-mail, wideokonferencje, udostępnianie dokumentów graficznych, spotkania sieciowe lub przyjazne 

dla użytkownika elastyczne tworzenie i zarządzanie bazami danych. 

Zasady Bring Your Own Device (BYOD): pracownicy korzystają z osobistych smartfonów, tabletów lub 

laptopów w sieci firmowej. 

MOBILNY B2B 

Podobnie jak w przypadku handlu B2C, urządzenia mobilne stają się coraz ważniejsze we wszystkich 

aspektach handlu elektronicznego B2B, na wszystkich etapach procesu zaopatrzenia i w całym 

łańcuchu dostaw. Coraz więcej firm przyjęło politykę Bring Your Own Device (BYOD), w której 

pracownicy korzystają z osobistego smartfona, tabletu lub laptopa w sieci firmowej, co przyczyniło się 

do ich rosnącego znaczenia w B2B. Cisco szacuje, że do 2016 r. ruch mobilny będzie stanowić ponad 

25% całego biznesowego ruchu internetowego, w porównaniu z mniej niż 5% w 2011 r. Na froncie 

zakupów kupujący B2B coraz częściej używają urządzeń mobilnych na wszystkich etapach procesu 

zakupu, od odkrywania, przez podejmowanie decyzji, po rzeczywisty zakup. Jedno z badań wykazało, 

że ponad 75% ankietowanych decydentów B2B używało urządzenie mobilne do badania produktów, 

sprzętu, usług i dostawców. Kupujący B2B chcą mieć możliwość składania zamówień za pomocą 

urządzeń mobilnych, tak jak robią to na arenie B2C, i coraz częściej oczekują, że witryny e-commerce 

B2B będą łatwo dostępne z takich urządzeń, aby móc rozpocząć zamówienie z urządzenia i zakończyć 

je na komputerze stacjonarnym i odwrotnie, oraz aby móc uzyskać obsługę klienta online na swoich 

urządzeniach mobilnych. Na froncie łańcucha dostaw wielu dostawców sieci i oprogramowania w 

łańcuchu dostaw rozszerza swoją ofertę, zapewniając wsparcie dla urządzeń mobilnych i aplikacji. Na 

przykład Elementum zapewnia różnorodne aplikacje mobilne działające na platformie w chmurze, aby 

śledzić różne aspekty łańcucha dostaw i zapewniać widoczność łańcucha dostaw. Na przykład aplikacja 

Exposure App firmy Elementum umożliwia firmom identyfikację zagrożeń w ich łańcuchu dostaw i 

reagowanie na nie, zapewniając powiadomienia w czasie rzeczywistym o zdarzeniach, które mogą mieć 

wpływ na dostawę, produkcję lub dystrybucję komponentów ich produktów. Aplikacja Perspective 

Elementum pomaga firmom monitorować stan ich łańcucha dostaw, zapewniając pulpit nawigacyjny, 

który zapewnia śledzenie w czasie rzeczywistym kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w łańcuchu 

dostaw. 

B2B W CHMURZE 



system B2B w chmurze: przenosi znaczną część kosztów systemów B2B z firmy na dostawcę sieci B2B, 

czasami nazywanego centrum danych lub platformą B2B. 

W tradycyjnym podejściu do systemów korporacyjnych B2B firmy opierają się na istniejących 

lokalnych, korporacyjnych systemach produkcyjnych, które śledzą ich procesy produkcyjne i 

dystrybucyjne, aby uwzględnić nowe funkcje łączące je z systemami dostawców. Jest to bardzo 

kosztowny proces, który polega na łączeniu dostawców pojedynczo, tworzeniu kanałów 

telekomunikacyjnych i zarządzaniu kwestiami jakości danych, nie wspominając o kosztach budowy 

infrastruktury komputerowej i telekomunikacyjnej wspierającej koordynację dostawców i transakcje 

B2B. Przetwarzanie w chmurze (opisane w rozdziale 3) jest coraz częściej wykorzystywane do 

znacznego obniżenia kosztów budowy i utrzymania systemów B2B. W systemach B2B opartych na 

chmurze znaczna część kosztów systemów B2B jest przenoszona z firmy na dostawcę sieci B2B, 

zwanego czasem koncentratorem danych lub platformą B2B (patrz Rysunek 12.6). Właściciel platformy 

w chmurze zapewnia możliwości obliczeniowe i telekomunikacyjne; nawiązuje kontakty z partnerami 

firmy; dostarcza oprogramowanie na żądanie (oprogramowanie jako usługa lub SaaS) w celu 

połączenia systemów firmy z systemami partnerów; wykonuje koordynację i czyszczenie danych; i 

zarządza jakością danych dla wszystkich członków. Obowiązują tu efekty sieciowe: koszt tych zadań i 

możliwości jest rozłożony dla wszystkich członków, zmniejszając koszty dla wszystkich. Dostawcy sieci 

B2B zapewniają również środowiska komunikacyjne i usługi przechowywania plików, które umożliwiają 

partnerom ściślejszą współpracę i współpracę w celu poprawy przepływu towarów i transakcji. 

Dostawcy sieci B2B obciążają klientów na podstawie zapotrzebowania, a nie procentu wartości ich 

transakcji, w zależności od wykorzystania sieci. Dostawcy tradycyjnych lokalnych systemów B2B i 

zarządzania łańcuchem dostaw odpowiedzieli, kupując w ciągu ostatnich kilku lat sieci B2B oparte na 

chmurze. Na przykład SAP kupił Aribę, jedną z pierwszych i największych sieci transakcyjnych B2B 

opartych na chmurze, w 2012 r. za 4,6 mld USD. Globalna sieć SAP Ariba automatyzuje transakcje 

handlowe, współpracę i analizę biznesową o wartości ponad 700 miliardów USD wśród szerokiej gamy 

dostawców, firm spedycyjnych i logistycznych. SAP, największy dostawca firmowych systemów dla 

przedsiębiorstw, dostarcza oprogramowanie wspierające wewnętrzne procesy biznesowe. Inni 

dostawcy sieci B2B to E2Open, GT Nexus i Elementum. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów 

B2B opartych na firmach, oparte na chmurze sieci danych B2B można wdrażać w krótkich okresach 

czasu, aby reagować na fuzje firm i szybko zmieniające się rynki, jak ilustruje Insight on Technology: 

Your Shoes Are in the Cloud. 

Systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM): ciągłe łączenie działań związanych z kupowaniem, 

wytwarzaniem i przenoszeniem produktów od dostawców do firm zakupowych, a także integrowanie 

strony popytowej równania biznesowego poprzez uwzględnienie w procesie systemu wprowadzania 

zamówień. 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW 

Uproszczenie łańcucha dostaw, just in time i szczupła produkcja, skupienie się na strategicznych 

partnerach w procesie produkcyjnym, systemach korporacyjnych oraz ciągłe uzupełnianie zapasów to 

podstawa współczesnych systemów zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Systemy zarządzania 

łańcuchem dostaw (SCM) w sposób ciągły łączą czynności związane z kupowaniem, wytwarzaniem i 

przenoszeniem produktów od dostawców do firm zakupowych, a także integrują stronę popytową 

równania biznesowego poprzez uwzględnienie w procesie systemu wprowadzania zamówień. Dzięki 

systemowi SCM i ciągłemu uzupełnianiu zapasów znacznie zmniejsza się zapasy, a produkcja 

rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu zamówienia (patrz Rysunek 12.7). Systemy te umożliwiają 

produkcję just-in-time i lean-production. Hewlett-Packard (HP) to jedna z największych firm 

technologicznych na świecie, której sprzedaż w 2015 r. wyniosła 103 mld USD. Dzięki działalności w 



ponad 150 krajach, sprzedaży w 43 walutach i 15 językach HP jest prawdziwie globalną firmą o 

globalnych dostawach problemy z łańcuchem, które stały się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy HP 

rozszerzyło swoją działalność, dokonując ponad 200 przejęć w ciągu ostatniej dekady. W 2016 roku HP 

posiada największy łańcuch dostaw wśród producentów technologii informatycznych. Aby poradzić 

sobie z jednym z najbardziej złożonych łańcuchów dostaw na świecie, HP opracował internetowy 

system zarządzania łańcuchem dostaw oparty na zamówieniach, który zaczyna się od złożenia przez 

klienta zamówienia online lub otrzymania zamówienia od dealera. Zamówienie jest przekazywane z 

systemu wprowadzania zamówień do systemu produkcyjnego i dostawczego HP. Stamtąd zamówienie 

jest kierowane do jednej z kilku firm podwykonawczych HP. Następnie system dostawcy weryfikuje 

zamówienie z HP i weryfikuje zamówioną konfigurację, aby upewnić się, że komputer może zostać 

wyprodukowany (np. nie będzie miał brakujących części lub nie spełni specyfikacji projektu określonej 

przez HP). Zamówienie jest następnie przekazywane do komputerowego systemu kontroli produkcji, 

który wystawia monterom fabrycznym bilet produkcyjny z kodem kreskowym. Jednocześnie 

zamówienie na części jest przekazywane do systemu zarządzania magazynem i zapasami dostawcy. 

Pracownik składa komputer, a następnie komputer jest pakowany, oznaczany i wysyłany do klienta. 

Dostawa jest monitorowana i śledzona przez system zarządzania łańcuchem dostaw HP, który łączy się 

bezpośrednio z jednym z kilku systemów dostaw nocnych. Czas od złożenia zamówienia do wysyłki 

wynosi 48 godzin. Dzięki temu systemowi firma HP wyeliminowała potrzebę przechowywania 

komputerów w zapasach, skróciła czas cyklu z jednego tygodnia do 48 godzin oraz zmniejszyła liczbę 

błędów. HP rozszerzył ten system, aby stać się globalnym systemem śledzenia zamówień B2B, 

raportowania i wsparcia dla klientów HP B2B (Hewlett-Packard, 2015a, 2015b). Nie tylko wielkie firmy 

technologiczne korzystają z oprogramowania do obsługi łańcucha dostaw. Nie ma nic tak łatwo 

psującego się jak modna bielizna, biorąc pod uwagę tempo zmian mody. Under Armour, która jest 

marką nr 1 na świecie dla sportowców wyczynowych, wykorzystuje oprogramowanie SAP do 

przewidywania sprzedaży, planowania zapasów i koordynowania dostawców (SAP, 2015; Gilmore, 

2014). Przed użyciem tych narzędzi firma Under Armour często traciła sprzedaż, ponieważ nie 

produkowała wystarczającej liczby popularnych przedmiotów lub produkowała nadprodukcję 

przedmiotów, które się nie sprzedawały. 

collaborative commerce : wykorzystanie technologii cyfrowych w celu umożliwienia organizacjom 

wspólnego projektowania, opracowywania, budowania i zarządzania produktami przez cały cykl ich 

życia. 

WSPÓŁPRACA HANDLOWA 

Handel oparty na współpracy to bezpośrednie rozszerzenie systemów zarządzania łańcuchem dostaw, 

a także uproszczenie łańcucha dostaw. Handel oparty na współpracy definiuje się jako wykorzystanie 

technologii cyfrowych w celu umożliwienia firmom wspólnego projektowania, opracowywania, 

budowania, wprowadzania na rynek produktów i zarządzania nimi przez cały cykl ich życia. To znacznie 

szersza misja niż EDI czy po prostu zarządzanie przepływem informacji między organizacjami. Handel 

oparty na współpracy obejmuje definitywne przejście od koncentracji na transakcjach do relacji między 

uczestnikami łańcucha dostaw. Zamiast utrzymywania relacji z dostawcami na zasadach rynkowych, 

handel oparty na współpracy sprzyja dzieleniu się wrażliwymi informacjami wewnętrznymi z 

dostawcami i nabywcami. Zarządzanie handlem grupowym wymaga dokładnej wiedzy, jakie informacje 

należy komu udostępniać. Handel oparty na współpracy wykracza poza działania związane z 

zarządzaniem łańcuchem dostaw i obejmuje wspólne opracowywanie nowych produktów i usług przez 

wiele współpracujących firm. Dobrym przykładem współpracy handlowej jest długofalowy wysiłek 

firmy Procter & Gamble (P&G), największego na świecie producenta produktów do pielęgnacji ciała i 

zdrowia, od pasty do zębów Crest po mydło Tide, mające na celu współpracę z dostawcami, a nawet 



klientami w celu opracowania 50% swoją linię produktów z biegiem czasu. Na przykład w przeszłości 

firma P&G projektowała butelkę lub opakowanie produktu we własnym zakresie, a następnie zwracała 

się do ponad 100 dostawców opakowań, aby dowiedzieć się, ile by to kosztowało, i starać się to 

wynegocjować. Korzystając z sieci zaopatrzenia Ariba, P&G prosi swoich dostawców o przedstawienie 

innowacyjnych pomysłów na opakowania i ceny. Idąc o krok dalej, strona internetowa P&G, 

Pgconnectdevelop.com, pozyskuje nowe pomysły na produkty od dostawców i klientów. Około 50% 

nowych produktów P&G pochodzi ze znacznego wkładu dostawców i klientów. P&G współpracuje 

również ze swoim największym klientem internetowym, firmą Amazon, współlokując ich operacje. 

P&G przeznacza powierzchnię magazynową na produkty P&G kupowane przez klientów Amazon. 

Amazon wysyła produkty do swoich klientów bezpośrednio z magazynów P&G, zamiast wysyłać je 

najpierw do magazynów Amazon, a następnie do konsumenta. Ta współpraca powoduje, że Amazon 

obniża koszty wysyłki i przechowywania towarów, staje się bardziej konkurencyjny cenowo w 

porównaniu z Walmart i Costco oraz skraca czas dotarcia do domów konsumentów. Dla P&G 

współpraca oznacza oszczędności na kosztach transportu poniesionych na transport produktów do 

magazynów Amazon oraz pomoc Amazona w zwiększeniu sprzedaży online produktów P&G. Inne 

znane firmy korzystające ze współpracy przy opracowywaniu i dostarczaniu produktów to Harley 

Davidson, Starbucks i program GE Ecomagination (Carlozo, 2015; Winston, 2014). Chociaż handel 

oparty na współpracy może angażować zarówno klientów, jak i dostawców w opracowywanie 

produktów, w przeważającej części dotyczy rozwoju bogatego środowiska komunikacyjnego 

umożliwiającego udostępnianie projektów, planów produkcyjnych, poziomów zapasów, 

harmonogramów dostaw między firmami, oraz rozwój wspólnych produktów. Handel grupowy bardzo 

różni się od EDI, który jest technologią ustrukturyzowanej komunikacji między firmami. Handel 

kooperacyjny przypomina bardziej interaktywną telekonferencję wśród członków łańcucha dostaw. 

EDI i handel oparty na współpracy mają jedną wspólną cechę: nie są otwartymi, konkurencyjnymi 

rynkami, ale technicznie są prywatnymi sieciami przemysłowymi, które łączą strategicznych partnerów 

w łańcuchu dostaw. 

Współpraca 2.0: chmura, sieć, media społecznościowe i urządzenia mobilne 

Technologia handlu opartego na współpracy zmieniła się znacznie od czasu jej powstania ponad 

trzydzieści lat temu dzięki narzędziom takim jak Lotus Notes, który był prawie w całości używany w 

firmach do stworzenia środowiska, w którym pracownicy mogliby dzielić się pomysłami, notatkami i 

pomysłami oraz wspólnie pracować nad projektami. Nowością w dzisiejszych narzędziach do 

współpracy jest to, że oprogramowanie i dane są przechowywane na serwerach w chmurze, gdzie są 

tańsze i łatwe do aktualizacji; sieci społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter, są powszechnie 

używane przez pracowników w wielu firmach, podczas gdy inne firmy wdrażają własne platformy 

społecznościowe; Internet umożliwia tworzenie bardzo niedrogich środowisk współpracy; a mobilna 

platforma smartfonów i tabletów oznacza, że współpraca może odbywać się w wielu innych miejscach 

i czasach (Computerworld, 2015; Gohring, 2014). Technologie współpracy rozszerzyły współpracę z 

platformy wewnątrzfirmowej do podstawowego narzędzia współpracy międzyfirmowej B2B. Systemy 

szerokopasmowej sieci wideo, takie jak TelePresence firmy Cisco, również odgrywają rolę w 

umożliwianiu częstej, dalekosiężnej współpracy między partnerami w łańcuchu dostaw. TelePresence 

to jeden z kilku systemów wideo o wysokiej przepustowości pochodzących od różnych dostawców, 

który sprawia wrażenie, że dzielą fizyczną przestrzeń z innymi uczestnikami, którzy w rzeczywistości 

znajdują się daleko, czasami po drugiej stronie globu. Kanał Twittera Cisco TelePresence wzbogaca 

środowisko TelePresence, dodając wsparcie twarzą w twarz, pomoc w planowaniu i prezentacje (Cisco 

Systems, Inc., 2016b; Cisco Systems, Inc. i Vital Images, 2016). Korzystając z wideokonferencji Skype, 

nawet małe firmy mogą korzystać z bardzo niedrogich platform współpracy przez Internet lub platform 

mobilnych. 



SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I B2B: ROZSZERZONE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 

Od współpracy z dostawcami, dostawcami i klientami do bardziej osobistej relacji opartej na 

rozmowach z uczestnikami łańcucha dostaw za pomocą sieci społecznościowych – zarówno 

prywatnych, jak i publicznych – dzieli go krótki krok. Tutaj rozmowy i dzielenie się pomysłami są 

bardziej nieustrukturyzowane, sytuacyjne i osobiste. Urzędnicy ds. zakupów, menedżerowie 

łańcuchów dostaw i menedżerowie logistyki to także ludzie i uczestniczą w tej samej kulturze sieci 

społecznościowej, którą zapewniają Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram i wiele innych publicznych 

sieci społecznościowych, tak jak my wszyscy. Możliwość reagowania na szybko zmieniające się zmiany, 

które mają wpływ na łańcuchy dostaw, wymaga czegoś więcej niż strony internetowej, poczty e-mail 

czy rozmów telefonicznych. Sieci społecznościowe mogą zapewnić intymne powiązania między 

klientami, dostawcami i partnerami logistycznymi, które są potrzebne do utrzymania funkcjonowania 

łańcucha dostaw i podejmowania decyzji w oparciu o aktualne warunki. 

Uczestnicy sieci łańcucha dostaw korzystają ze swoich tabletów, smartfonów i serwisów 

społecznościowych w celu dokonywania zakupów, planowania, obsługi wyjątków oraz podejmowania 

decyzji z klientami i dostawcami B2B. W wielu przypadkach sieci społecznościowe łańcucha dostaw są 

własnością prywatną największej firmy w sieci łańcucha dostaw. W innych przypadkach firmy 

opracowują strony na Facebooku, aby organizować rozmowy między członkami sieci łańcucha dostaw. 

Sieci społecznościowe zaczynają być powszechnym narzędziem dla menedżerów zajmujących się 

handlem B2B. Publiczne serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter, mogą być doskonałe 

do koordynowania przepływu informacji między partnerami biznesowymi w łańcuchu dostaw. Cisco 

używa swojej strony internetowej, Twittera i Facebooka do prowadzenia nowych kampanii 

produktowych dla swoich klientów biznesowych korzystających wyłącznie z sieci społecznościowych. 

Dell, podobnie jak wiele firm, wykorzystuje swój kanał YouTube do angażowania dostawców i klientów 

w rozmowy na temat istniejących produktów i pomysłów na nowe produkty (Cargill, 2015). 

MARKETING B2B 

Pomimo wielkości handlu elektronicznego B2B, marketing B2B w 2015 r. stanowił tylko stosunkowo 

niewielką część (około 6 miliardów dolarów) całkowitej kwoty wydanej na marketing cyfrowy i reklamę 

(około 58 miliardów dolarów) (eMarketer, Inc., 2016a). Chociaż niektóre z tych rozbieżności wynikają 

z wolnego tempa zmian technologicznych w zarządzaniu łańcuchem dostaw i zakupami, 

odzwierciedlają one również bardzo różny charakter większości handlu elektronicznego B2B w 

porównaniu z handlem elektronicznym B2C. Pozyskiwanie długoterminowe zazwyczaj wiąże się z 

dużymi zakupami w relacjach handlowych, które mogą trwać kilka lat lub dłużej. Sprzedający i kupujący 

mogli wiedzieć o sobie od lat, a nawet dziesięcioleci; znane są możliwości i sytuacja finansowa firm. 

Obie strony rozumieją cenę i jakość tego, co jest wymieniane na rynku. W takich sytuacjach taktyki 

marketingu detalicznego B2C nie są odpowiednie. Zamiast tego relacje międzyludzkie, networking, 

marka i informacyjny content marketing, korzystanie z białych ksiąg, filmów, podcastów, seminariów 

internetowych, blogów, e-booków, konferencji i stowarzyszeń zawodowych to podstawowe i 

najskuteczniejsze narzędzia marketingowe. 

Marketing treści odnosi się do wykorzystywania mediów informacyjnych do promowania sprzedaży, a 

nie do reklamowania dostępności i ceny typowych dla reklam displayowych i wyszukiwania na rynkach 

B2C (patrz Rozdział 6). E-mail i sieci społecznościowe mogą odgrywać rolę w marketingu treści, 

informując potencjalnych klientów o nowych treściach medialnych. Jednak na rynkach zakupów spot 

dla MRO lub innych produktów towarowych marketing B2B wykorzystuje wiele tych samych taktyk 

marketingowych i narzędzi, które można znaleźć w marketingu B2C: reklamy displayowe, marketing w 

wyszukiwarkach, strony internetowe, kanały sieci społecznościowych, filmy i reklamy mobilne. 



Wykorzystanie reklamy mobilnej w marketingu B2B wzrosło, ponieważ urządzenia mobilne odgrywają 

coraz większą rolę w miejscach pracy. Prawie dwie trzecie (65%) marketerów B2B korzysta z witryny 

mobilnej lub aplikacji, które łączą klientów bezpośrednio z ich platformami handlowymi. Reklamy 

mobilne (głównie w kanałach informacyjnych lub reklamach displayowych w sieciach 

społecznościowych, takich jak LinkedIn), wyszukiwarki mobilne i reklamy w aplikacjach są używane 

przez około 40% marketerów B2B (eMarketer, Inc., 2015). Chociaż marketing mobilny B2B rośnie, 

pochłania tylko 5% budżetów marketingowych B2B, w porównaniu do prawie 9% budżetów 

marketingowych B2C. Jednym z powodów jest to, że agenci zakupów nie doceniają, gdy ich kanały 

informacyjne i korzystanie z urządzeń mobilnych są przerywane przez wiadomości mobilne swoich 

dostawców. Ogólnie rzecz biorąc, agenci zakupowi wiedzą, czego chcą i kiedy tego chcą. Inne trendy w 

marketingu B2B to systemy wspomagania sprzedaży oraz wykorzystanie analityki predykcyjnej. 

Systemy wspomagające sprzedaż śledzą potencjalnych klientów opracowanych ze stron 

internetowych, poczty e-mail i aplikacji mobilnych oraz pomagają pracownikom działu sprzedaży 

śledzić tych potencjalnych klientów w punkcie zakupu (eMarketer, Inc., 2016b). Analityka predykcyjna 

pomaga marketerom B2B oszacować długotrwałą wartość leadów na podstawie wcześniejszych 

danych marketingowych . 

RYNKI NETTO: STRONA SPRZEDAJĄCA B2B 

Jedną z najbardziej przekonujących wizji handlu elektronicznego B2B jest rynek online, który 

umożliwiłby kontakt tysięcy rozproszonych dostawców z setkami głównych nabywców towarów 

przemysłowych w celu prowadzenia bezproblemowego handlu. Liczono na to, że dostawcy ci będą 

konkurować ceną, transakcje będą zautomatyzowane i tanie, a w efekcie cena dostaw przemysłowych 

spadnie. Pobierając opłaty od kupujących i sprzedających za każdą transakcję, zewnętrzni pośrednicy 

animatorzy rynku mogą uzyskać znaczne przychody. Nazywamy te rynki online rynkami internetowymi. 

Rynki internetowe to cyfrowe środowiska po stronie sprzedaży, które łączą dostawców i kupujących. 

Te rynki internetowe można łatwo skalować wraz ze wzrostem wolumenu, po prostu dodając więcej 

komputerów i sprzętu komunikacyjnego. W pogoni za tą wizją w pierwszych dniach e-commerce 

powstało ponad 1500 platform internetowych. Niestety wiele z nich zniknęło, ale niektóre nadal 

przetrwają, a dołączają do nich inne rodzaje rynków internetowych - niektóre prywatne, a niektóre 

publiczne, oparte na różnych założeniach i modelach biznesowych, które są całkiem udane. 

CHARAKTERYSTYKA RYNKU NETTO 

Obecnie istnieje niejasna różnorodność rynków internetowych i kilka różnych sposobów ich 

klasyfikacji. Na przykład, niektórzy klasyfikują rynki netto na podstawie ich mechanizmów ustalania cen 

- stałych cen lub bardziej dynamicznych cen, takich jak negocjacje, aukcja lub oferta/zapytaj – podczas 

gdy inni klasyfikują rynki na podstawie cech obsługiwanych rynków (pionowe lub poziome, lub strona 

sprzedająca a strona kupująca) lub niezależni od własności pośrednicy zewnętrzni (co jest najczęściej 

spotykane) lub konsorcja należące do branży. Chociaż podstawowe korzyści i uprzedzenia rynków 

internetowych muszą być określane indywidualnie dla każdego przypadku, w zależności od własności i 

mechanizmów cenowych, często zdarza się, że platformy internetowe są stronnicze w stosunku do 

dostawców, ponieważ mogą zmusić dostawców do ujawnienia ich cen i warunki innym dostawcom na 

rynku. 

RODZAJE RYNKÓW NETTO 

Chociaż każde z tych rozróżnień pomaga opisać fenomen rynków internetowych, nie skupiają się one 

na dostarczanych centralnych funkcjach biznesowych, ani nie są w stanie same opisać różnorodności 

rynków internetowych. Na rysunku 12.9 przedstawiamy klasyfikację rynków internetowych, która 

koncentruje się na ich funkcjonalności biznesowej; to jest to, co te rynki internetowe zapewniają 



firmom poszukującym rozwiązań. Używamy dwóch wymiarów rynków internetowych, aby stworzyć 

czterokomórkową tabelę klasyfikacji. Rozróżniamy rynki netto jako dostarczające albo towary 

pośrednie (towary wykorzystywane do wsparcia produkcji) lub towary bezpośrednie (towary 

wykorzystywane w produkcji) oraz rozróżniamy rynki jako zapewniające albo zakupy umowne (gdzie 

zakupy odbywają się przez wiele lat zgodnie z umową między firmą i jego sprzedawcą) lub zakupy spot 

(gdzie zakupy mają charakter epizodyczny i anonimowy, a kupujący nie mają stałych relacji i mogą się 

nie znać). Przecięcie tych wymiarów tworzy cztery główne typy rynków internetowych, które są 

stosunkowo proste: e-dystrybutorzy, sieci e-zamówień, giełdy i konsorcja branżowe. Należy jednak 

zauważyć, że w prawdziwym świecie niektóre internetowe rynki można znaleźć w wielu częściach tej 

liczby, gdy zmieniają się modele biznesowe, pojawiają się i znikają możliwości. Niemniej jednak 

omówienie „czystych typów” rynków internetowych jest użytecznym punktem wyjścia. Każdy z tych 

rynków internetowych stara się dostarczać klientom wartość na różne sposoby. Omówimy każdy rodzaj 

rynku internetowego bardziej szczegółowo w kolejnych sekcjach. 

e-dystrybutor : udostępnia katalog online, który reprezentuje produkty tysięcy bezpośrednich 

producentów. 

E-dystrybutorzy 

E-dystrybutorzy to najpopularniejszy i najłatwiejszy do zrozumienia rodzaj rynku internetowego. E-

dystrybutor udostępnia katalog online, który przedstawia produkty tysięcy bezpośrednich 

producentów (patrz Rysunek 12.10). E-dystrybutorzy to niezależni pośrednicy, którzy oferują klientom 

przemysłowym jedno źródło, z którego mogą na miejscu zamawiać towary pośrednie (często określane 

jako MRO) w razie potrzeby. Znaczny odsetek zakupów korporacyjnych nie może zostać zaspokojony 

w ramach istniejących umów firmy i musi być kupowany na zasadzie spot. E-dystrybutorzy zarabiają 

pieniądze, pobierając marżę na produkty, które dystrybuują. Organizacje i firmy we wszystkich 

branżach wymagają dostaw MRO. Funkcja MRO zajmuje się konserwacją, naprawą i obsługą budynków 

komercyjnych oraz konserwacją wszystkich urządzeń tych budynków, od systemów ogrzewania, 

wentylacji i klimatyzacji po oprawy oświetleniowe. E-dystrybutorzy działają na rynkach 

horyzontalnych, ponieważ obsługują wiele różnych branż z produktami od wielu różnych dostawców. 

E-dystrybutorzy zazwyczaj działają na rynkach publicznych w tym sensie, że każda firma może 

zamawiać z katalogu, w przeciwieństwie do rynków prywatnych, gdzie członkostwo jest ograniczone 

do wybranych firm. Ceny e-dystrybutorów są zwykle stałe, ale duzi klienci otrzymują zniżki i inne 

zachęty do zakupu, takie jak kredyty, raportowanie o aktywności na koncie i ograniczone formy reguł 

zakupów biznesowych (na przykład brak zakupów przekraczających 500 USD za pojedynczy przedmiot 

bez zamówienia). Podstawowe korzyści oferowane klientom przemysłowym to niższe koszty 

wyszukiwania, niższe koszty transakcji, szeroki wybór, szybka dostawa i niskie ceny. W W. Grainger to 

jeden z najczęściej cytowanych przykładów e-dystrybutora. Grainger zajmuje się długoterminowym, 

systematycznym pozyskiwaniem, a także pozyskiwaniem miejscowym, ale kładzie nacisk na 

pozyskiwanie miejscowe. Misją Grainger jest stanie się wiodącym na świecie źródłem dostawców MRO. 

Jego model przychodów jest taki, jak typowy sprzedawca detaliczny: jest właścicielem produktów i 

pobiera marżę na produkty, które sprzedaje klientom. Strona Graingera a aplikacje mobilne zapewniają 

użytkownikom cyfrową wersję słynnego, dwukilogramowego katalogu firmy Grainger, a także inne 

części niedostępne w katalogu (w sumie około 1,4 miliona części), a także kompletny system zamówień 

i płatności. W 2015 roku firma Grainger odnotowała przychody z handlu elektronicznego w wysokości 

3,3 miliarda dolarów (41% całkowitej sprzedaży), o 14% więcej niż w 2014 roku (W.W. Grainger Inc., 

2016). Podobnym e-dystrybutorem jest McMaster-Carr, zlokalizowana w New Jersey mekka części 

przemysłowych dla maszynistów i producentów na całym świecie. Jak dowiedziałeś się w sprawie 

otwierającej, Amazon wszedł również na rynek dystrybutorów B2B z AmazonSupply, dążąc do 



wykorzystania swojej globalnej infrastruktury realizacji zamówień B2C na arenie B2B, w 2015 r. zmienił 

nazwę na Amazon Business. Amazon Business zajmuje się głównie sprzedażą spot produktów 

biznesowych i zapewnia platformę handlową dla wielu sprzedawców. eBay wkroczył do walki e-

dystrybutorów B2B, zmieniając markę swojego rynku eBay Business w 2016 r. Inne przykłady e-

dystrybutorów to B2Buy i NeweggBusiness. 

Rynek sieciowy : niezależny pośrednik, który łączy setki dostawców online oferujących miliony części 

do konserwacji i napraw firmom biznesowym, które płacą opłaty za wejście na rynek. 

usługi zarządzania łańcuchem wartości (VCM): obejmują automatyzację całego procesu zakupowego 

firmy po stronie kupującego oraz automatyzację procesów biznesowych sprzedaży po stronie 

sprzedającego 

E-zamówienia 

Platforma e-zamówień Net marketplace jest niezależnym pośrednikiem, który łączy setki dostawców 

online oferujących miliony części do konserwacji i napraw firmom biznesowym, które płacą opłaty za 

wejście na ryne. E-zamówienia Rynki sieciowe są zazwyczaj wykorzystywane do długoterminowych 

kontraktowych zakupów dóbr pośrednich (MRO); tworzą horyzontalne rynki online, ale także 

zapewniają członkom punktowe zaopatrzenie w materiały MRO. Firmy zajmujące się e-zakupami 

zarabiają, naliczając procent od każdej transakcji, licencjonując usługi konsultingowe i 

oprogramowanie oraz oceniając opłaty za korzystanie z sieci. Firmy e-zakupowe rozwijają model 

biznesowy prostszych e-dystrybutorów poprzez włączenie katalogów online setek dostawców i 

oferowanie usług zarządzania łańcuchem wartości zarówno kupującym, jak i sprzedającym. Usługi 

zarządzania łańcuchem wartości (VCM) świadczone przez firmy e-zakupowe obejmują automatyzację 

całego procesu zakupowego firmy po stronie kupującego oraz automatyzację procesów biznesowych 

sprzedaży po stronie sprzedającego. W przypadku nabywców firmy zajmujące się e-zakupami 

automatyzują zamówienia zakupu, zapotrzebowania, pozyskiwanie, egzekwowanie reguł 

biznesowych, fakturowanie i płatności. Dla dostawców firmy zajmujące się e-zakupami zapewniają 

tworzenie katalogów i zarządzanie treścią, zarządzanie zamówieniami, realizację, fakturowanie, 

wysyłkę i rozliczenie. E-zamówienia Rynki internetowe są czasami określane jako rynki wiele do wielu. 

Są one pośredniczone przez niezależną stronę trzecią, która rzekomo reprezentuje zarówno 

kupujących, jak i sprzedających, a zatem twierdzi, że jest neutralna. Z drugiej strony, ponieważ mogą 

zawierać katalogi zarówno konkurujących dostawców, jak i konkurujących e-dystrybutorów, 

prawdopodobnie są stronnicze na korzyść nabywców. Niemniej jednak, skupiając w swoich sieciach 

ogromne firmy kupujące, zapewniają one dostawcom wyraźne korzyści marketingowe i zmniejszają 

koszty pozyskiwania klientów. Ariba wyróżnia się jako jedno z plakatowych dzieci ery B2B, firmy 

urodzonej przed czasem. Obiecując zrewolucjonizować handel międzyfirmowy, firma Ariba rozpoczęła 

działalność w 1996 roku, mając nadzieję na zbudowanie globalnej sieci biznesowej łączącej kupujących 

i sprzedających — coś w rodzaju eBaya dla biznesu. Przy niewielkich przychodach akcje przekroczyły 

1000 USD za akcję do marca 2000 r. Ale sprzedający i kupujący w dużej mierze nie przyłączyli się do 

sieci, ponieważ nie rozumieli okazji, byli zbyt przywiązani do swoich tradycyjnych procesów 

zaopatrzenia i nie ufali osobom z zewnątrz kontrolować swoje relacje z zakupami i dostawcami. We 

wrześniu 2001 r. cena akcji Ariby spadła do 2,20 USD. Ariba przetrwała w dużej mierze dzięki sprzedaży 

oprogramowania, które pomogło dużym firmom zrozumieć ich procesy zakupowe i koszty. Wreszcie, 

do 2008 r., duże i małe firmy stały się bardziej wyrafinowane w swoich praktykach zarządzania 

zakupami i zmianami dostaw, a pierwotny pomysł firmy Ariba dotyczący globalnej sieci dostawców i 

nabywców szerokiej gamy towarów przemysłowych powrócił do życia. W 2012 r. SAP, największa firma 

zajmująca się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw, kupiła Aribę za 4,3 mld USD, aby wzmocnić swój 

pakiet e-commerce B2B. Obecnie SAP Ariba jest wiodącym dostawcą rozwiązań handlu biznesowego 



opartego na współpracy, który obejmuje internetowy rynek e-zamówień o nazwie Ariba Supplier 

Network. Inni gracze w tym segmencie rynku to Perfect Commerce, BravoSolution, A.T. Kearney 

Procurement & Analytic Solutions oraz IBM Emptoris Sourcing. 

giełda : niezależny rynek internetowy, który łączy setki, a potencjalnie tysiące dostawców i nabywców 

w dynamicznym środowisku czasu rzeczywistego. 

płynność : zazwyczaj mierzona liczbą kupujących i sprzedających na rynku, wolumenem transakcji i 

wielkością transakcji 

Giełdy 

Giełda jest niezależnym rynkiem internetowym, który łączy setki, a potencjalnie tysiące dostawców i 

nabywców w dynamicznym środowisku czasu rzeczywistego (patrz Rysunek 12.12). Chociaż istnieją 

wyjątki, giełdy zazwyczaj tworzą rynki wertykalne, które koncentrują się na wymogach zakupów 

spotowych dużych firm w jednej branży, takiej jak komputery i telekomunikacja, elektronika, żywność 

i sprzęt przemysłowy. Giełdy były prototypowym rynkiem internetowym we wczesnych dniach handlu 

elektronicznego; jak wspomniano wcześniej, w tym okresie powstało ponad 1500, ale większość z nich 

nie powiodła się. Giełdy zarabiają, pobierając prowizję od transakcji. Model cenowy może polegać na 

negocjacjach online, aukcji, zapytaniu ofertowym lub stałych cenach kupna i sprzedaży. Korzyści 

oferowane klientom wymiany obejmują zmniejszenie kosztów wyszukiwania części i wolnych mocy 

produkcyjnych. Inne korzyści obejmują niższe ceny tworzone przez globalny rynek napędzany 

konkurencją między dostawcami, którzy prawdopodobnie sprzedawaliby towary z bardzo niską marżą 

zysku po jednej cenie rynkowej. Korzyści oferowane dostawcom to dostęp do globalnego środowiska 

zakupowego oraz możliwość rozładowania nadwyżek produkcyjnych (choć po bardzo konkurencyjnych 

cenach i niskich marżach zysku). Nawet jeśli są przez prywatnych pośredników, giełdy są publiczne w 

tym sensie, że zezwalają na udział każdemu kupującemu lub sprzedającemu działającemu w dobrej 

wierze. Giełdy wydają się być stronnicze w stosunku do kupującego, mimo że są niezależnie własnością 

i prawdopodobnie są neutralne. Dostawcy są pokrzywdzeni przez fakt, że giełdy stawiają ich w 

bezpośredniej konkurencji cenowej z innymi podobnymi dostawcami na całym świecie, obniżając 

marże zysku. Giełdy zawiodły w przeszłości głównie dlatego, że dostawcy odmówili przyłączenia się do 

nich, a zatem istniejące rynki mają bardzo niską płynność, co niweczy cel i korzyści płynące z wymiany. 

Płynność jest zwykle mierzona liczbą kupujących i sprzedających na rynku, wolumenem transakcji i 

wielkością transakcji. Wiesz, że rynek jest płynny, kiedy możesz kupić lub sprzedać zlecenie o dowolnej 

wielkości w dowolnym momencie. We wszystkich tych miarach wiele giełd zawiodło, co skutkowało 

bardzo małą liczbą uczestników, niewielką liczbą transakcji i niewielką wartością transakcji na 

transakcję. Najczęstszym powodem niekorzystania z giełd jest brak tradycyjnych, zaufanych 

dostawców. Podczas gdy większość giełd jest zazwyczaj wertykalnymi rynkami oferującymi dostawy 

bezpośrednie, niektóre giełdy oferują również środki pośrednie, takie jak energia elektryczna i energia, 

usługi transportowe (zwykle dla branży transportowej) oraz usługi profesjonalne. Tabela 12.4 zawiera 

kilka przykładów niektórych aktualnych niezależnych giełd. Poniższe opisy kapsuł dwóch wymian 

zapewniają wgląd w ich pochodzenie i bieżące funkcje. Global Wine & Spirits (GWS) jest wyjątkowe 

wśród niezależnych giełd, nie tylko jako startup, który zdołał przetrwać, ale także jako spóźniony do 

społeczności e-commerce B2B. Firma GWS została otwarta w 1999 roku, ale nie zaczęła handlować 

produktami online aż do maja 2001 roku. Z siedzibą w Montrealu, Quebec, GWS jest zarządzana przez 

Mediagrif Interactive Technologies Inc., kanadyjską firmę, która prowadzi szereg niezależnych giełd w 

różnych branżach. GWS oferuje rynek spot dla win, gdzie producenci wina i spirytusu oferują wina do 

sprzedaży; przetarg na rynku, na którym członkowie składają oferty zakupu win i napojów 

spirytusowych; baza danych handlowych z listami tysięcy profesjonalistów z branży; oraz katalog win i 

alkoholi z ponad 35 000 produktów i 6700 firmami . Inventory Locator Service (ILS) ma swoje korzenie 



jako pośrednik offline, służąc jako usługa wykazu części zamiennych w przemyśle lotniczym. Po 

otwarciu w 1979 r. ILS początkowo udostępniał telefoniczny i faksowy katalog części zamiennych dla 

właścicieli samolotów i mechaników, a także specjalistów ds. zamówień rządowych. Już w 1984 r. firma 

ILS włączyła funkcje poczty e-mail jako część swoich usług RFQ, a do 1998 r. zaczęła prowadzić aukcje 

online na trudne do znalezienia części. W 2016 r. ILS utrzymuje dostępną przez Internet bazę danych 

zawierającą ponad 85 milionów części przemysłu lotniczego i morskiego, a także opracował funkcję 

eRFQ, która pomaga użytkownikom usprawnić procesy pozyskiwania. 23 000 abonentów sieci w 93 

różnych krajach uzyskuje dostęp do witryny ponad 75 000 razy dziennie 

konsorcjum branżowe : branżowy rynek wertykalny, który umożliwia nabywcom zakup bezpośrednich 

nakładów (zarówno towarów, jak i usług) od ograniczonej grupy zaproszonych uczestników. 

Konsorcja branżowe 

Konsorcjum branżowe to branżowy rynek wertykalny, który umożliwia nabywcom w branży zakup 

bezpośrednich nakładów (zarówno towarów, jak i usług). Konsorcja branżowe kładą nacisk na 

długoterminowe zakupy kontraktowe, rozwój stabilnych relacji (w przeciwieństwie do jedynie 

anonimowego nacisku na transakcje) oraz tworzenie ogólnobranżowych standardów danych i 

wysiłków związanych z synchronizacją. Konsorcja branżowe są bardziej skoncentrowane na 

optymalizacji długoterminowych relacji dostaw niż niezależne giełdy, które zwykle skupiają się bardziej 

na transakcjach krótkoterminowych. Ostatecznym celem konsorcjów branżowych jest ujednolicenie 

łańcuchów dostaw w ramach całych branż, na wielu poziomach, poprzez wspólne definicje danych, 

standardy sieciowe i platformy obliczeniowe. Konsorcja branżowe powstały po części w reakcji na 

rozwój niezależnych giełd, które były postrzegane przez duże branże (takie jak przemysł motoryzacyjny 

i chemiczny) jako intruzów rynkowych, którzy nie służyliby bezpośrednio interesom dużych nabywców, 

ale zamiast tego własnymi kieszeniami i kieszeniami inwestorów venture capital. Zamiast „płatności za 

grę”, duże firmy zdecydowały się „zapłacić” swoje rynki. Inną obawą dużych firm było to, że rynki 

sieciowe działałyby tylko wtedy, gdyby uczestniczyli w nich duzi dostawcy i nabywcy i tylko przy 

zapewnieniu płynności. Niezależne giełdy nie przyciągały wystarczającej liczby graczy, aby osiągnąć 

płynność. Ponadto giełdy często nie zapewniały dodatkowych usług o wartości dodanej, które 

przekształciłyby łańcuch wartości dla całej branży, w tym łączenie nowych rynków z systemami ERP 

firm. Konsorcja branżowe zarabiają na wiele sposobów. Członkowie branży zazwyczaj płacą za 

tworzenie zdolności konsorcjów i wnoszą początkowy kapitał operacyjny. Następnie konsorcja 

branżowe pobierają od firm kupujących i sprzedających opłaty transakcyjne i abonamentowe. 

Oczekuje się, że członkowie branży - zarówno kupujący, jak i sprzedający - będą zbierać korzyści 

znacznie większe niż ich wkład dzięki racjonalizacji procesu zaopatrzenia, konkurencji między 

dostawcami i bliższym relacjom z dostawcami. Konsorcja branżowe oferują wiele różnych 

mechanizmów ustalania cen, od aukcji po stałe ceny po zapytania ofertowe, w zależności od 

produktów i sytuacji. Ceny można również negocjować, a środowisko, choć konkurencyjne, jest jednak 

ograniczone do mniejszej liczby nabywców - wyselekcjonowanych, niezawodnych i długoterminowych 

dostawców którzy są często postrzegani jako strategiczni partnerzy branżowi. Nastawienie konsorcjów 

branżowych jest wyraźnie skierowane na dużych nabywców, którzy kontrolują dostęp do tego 

lukratywnego kanału rynkowego i mogą korzystać z konkurencyjnych cen oferowanych przez 

alternatywnych dostawców. Korzyści dla dostawców wynikają z dostępu do systemów zaopatrzenia 

dużych firm kupujących, długoterminowych stabilnych relacji i dużych wielkości zamówień. Konsorcja 

branżowe mogą zmusić dostawców do korzystania z sieci konsorcjów i zastrzeżonego oprogramowania 

jako warunku sprzedaży członkom branży. Chociaż giełdy zawiodły z powodu braku dostawców i 

płynności, siła rynkowa członków konsorcjów zapewnia udział dostawców, więc konsorcja mogą być w 

stanie uniknąć losu dobrowolnych wymian. Najwyraźniej konsorcja branżowe mają przewagę w 



porównaniu z niezależnymi giełdami, ponieważ w przeciwieństwie do giełd wspieranych kapitałem 

wysokiego ryzyka od samego początku mają głębokie zaplecze finansowe i gwarantują płynność w 

oparciu o stały przepływ dużych zleceń. Jednak konsorcja branżowe są stosunkowo nowym zjawiskiem, 

a długoterminowa rentowność tych konsorcjów, zwłaszcza gdy istnieje kilka konsorcjów dla jednej 

branży, nie została jeszcze wykazana. W rzeczywistości liczba firm, które można zdefiniować jako 

konsorcja czysto branżowe, zmniejszyła się od początku XXI wieku, a wiele firm rozszerza swoją misję, 

aby objąć więcej niż jedną branżę, lub częściej są sprzedawane przez pierwotnych założycieli branży 

prywatnym inwestorom. Na przykład GHX, założona w 2000 roku przez firmy z branży farmaceutycznej 

i medycznej, jest obecnie własnością firmy private equity. E2open, pierwotnie założone przez IBM, 

Seagate i Hitachi jako konsorcjum branżowe dla firm z branż zaawansowanych technologii, od tego 

czasu stało się spółką publiczną i obecnie zapewnia opartą na chmurze platformę B2B i usługi dla wielu 

różnych branż. Jednak nadal istnieje szereg konsorcjów branżowych. Jednym z przykładów jest firma 

The Seam, która została założona w 2000 roku przez wiodące światowe firmy z branży agrobiznesu, 

takie jak Cargill, Louis Dreyfus i inne. The Seam początkowo koncentrował się na stworzeniu giełdy 

handlu bawełną, a od tego czasu dodał orzeszki ziemne, zboża i nadwyżki towarów rolnych USDA. Seam 

obsłużył ponad 5 miliardów dolarów w transakcjach od momentu powstania, a ponad 90% kupujących 

bawełnę w Stanach Zjednoczonych jest aktywnymi uczestnikami jego systemu handlu bawełną 

PRYWATNE SIECI PRZEMYSŁOWE 

międzyorganizacyjny proces biznesowy: proces, który wymaga do wykonania co najmniej dwóch 

niezależnych firm. 

Prywatne sieci przemysłowe są najbardziej rozpowszechnioną formą handlu elektronicznego B2B pod 

względem wolumenu transakcji i oczekuje się, że tak będzie w najbliższej przyszłości. Prywatne sieci 

przemysłowe można uznać za podstawę rozszerzonego przedsiębiorstwa, umożliwiając firmom 

rozszerzenie ich granic i procesów biznesowych o partnerów w łańcuchu dostaw i logistyce. Jak 

zauważono na początku tego rozdziału, prywatne sieci przemysłowe są bezpośrednimi potomkami 

istniejących sieci EDI i są ściśle związane z istniejącymi systemami ERP używanymi przez duże firmy. 

Podobnie jak EDI, prywatne sieci przemysłowe są własnością nabywców i stanowią rozwiązania po 

stronie nabywcy z uprzedzeniami nabywców, ale oferują znaczne korzyści dla dostawców. Włączenie 

do bezpośredniego łańcucha dostaw dużej firmy zajmującej się zakupami przemysłowymi może 

umożliwić dostawcy zwiększenie zarówno przychodów, jak i marż, ponieważ środowisko nie jest 

konkurencyjne – tylko kilku dostawców jest włączonych do prywatnej sieci przemysłowej. Prywatna 

sieć przemysłowa to sieć internetowa służąca do koordynacji międzyorganizacyjnych procesów 

biznesowych (czasami nazywana również handlem opartym na współpracy). Transorganizacyjny 

proces biznesowy wymaga do wykonania co najmniej dwóch niezależnych firm (Laudon i Laudon, 

2016). W większości sieci te wywodzą się i ściśle wiążą się z przemysłem produkcyjnym i powiązanymi 

branżami pomocniczymi, dlatego nazywamy je sieciami przemysłowymi, chociaż w przyszłości mogą 

równie łatwo stosować się do niektórych usług. Prywatne sieci przemysłowe można postrzegać jako 

rozbudowane przedsiębiorstwa w tym sensie, że często zaczynają jako systemy ERP w jednej firmie, a 

następnie są rozszerzane na głównych dostawców firmy. Rysunek 12.14 ilustruje prywatną sieć 

przemysłową zbudowaną pierwotnie przez Procter & Gamble (P&G) w Stanach Zjednoczonych w celu 

koordynowania łańcuchów dostaw wśród dostawców, dystrybutorów, kierowców ciężarówek i 

detalistów. W prywatnej sieci przemysłowej P&G pokazanej na rysunku 12.14 sprzedaż klientów jest 

rejestrowana w kasie, która następnie inicjuje przepływ informacji z powrotem do dystrybutorów, P&G 

i jej dostawców. To informuje firmę P&G i jej dostawców o dokładnym poziomie popytu na tysiące 

produktów. Informacje te są następnie wykorzystywane do inicjowania produkcji, dostaw i transportu 

w celu uzupełnienia produktów u dystrybutorów i sprzedawców detalicznych. Proces ten nazywany 



jest wydajnym systemem reakcji klienta (model produkcji typu „popyt-pull”) i opiera się na równie 

wydajnym systemie zarządzania łańcuchem dostaw w celu koordynowania strony podaży (Gartner, 

Inc., 2015). W 2015 roku firma P&G rozpoczęła proces przekształcania swojego systemu łańcucha 

dostaw w w pełni zintegrowaną, kompleksową bazę dostaw, która umożliwia tworzenie wspólnych 

planów biznesowych z dostawcami. Koordynacją tej bazy dostaw jest środowisko wieży kontrolnej, 

pełne monitorów pokojowych typu wrap-around, gdzie dane o dostawach w czasie rzeczywistym są 

stale analizowane przez zespoły analityków. Celem dystrybucji firmy P&G jest dostarczanie produktów 

w ciągu jednego dnia od wysyłki do 80% sprzedawców detalicznych. P&G to największy na świecie 

producent dóbr konsumpcyjnych, od wielu lat uznawany za wiodącego menedżera łańcucha dostaw. 

GE, Dell, Cisco, Volkswagen, Microsoft, IBM, Nike, Coca-Cola, Walmart, Nokia i Hewlett-Packard należą 

do firm prowadzących udane prywatne sieci przemysłowe. 

CELE PRYWATNYCH SIECI PRZEMYSŁOWYCH 

Szczegółowe cele prywatnej sieci przemysłowej obejmują: 

• Opracowywanie efektywnych procesów biznesowych zakupów i sprzedaży w całej branży 

• Opracowywanie planowania zasobów dla całej branży w celu uzupełnienia planowania zasobów w 

całym przedsiębiorstwie 

• Zwiększenie widoczności łańcucha dostaw – znajomość poziomów zapasów kupujących i dostawców 

• Osiągnięcie bliższych relacji nabywca-dostawca, w tym prognozowanie popytu, komunikacja i 

rozwiązywanie konfliktów 

• Działamy w skali globalnej – globalizacja 

• Zmniejszenie ryzyka poprzez zapobieganie nierównowadze podaży i popytu, w tym rozwój rynków 

finansowych instrumentów pochodnych, ubezpieczeń i kontraktów terminowych 

Prywatne sieci przemysłowe służą innym celom niż rynki internetowe. Rynki internetowe są przede 

wszystkim zorientowane na transakcje, podczas gdy prywatne sieci przemysłowe skupiają się na ciągłej 

koordynacji procesów biznesowych pomiędzy firmami. Może to obejmować znacznie więcej niż tylko 

zarządzanie łańcuchem dostaw, takie jak projektowanie produktów, zaopatrzenie, prognozowanie 

popytu, zarządzanie aktywami, sprzedaż i marketing. Prywatne sieci przemysłowe obsługują 

transakcje, ale nie to jest ich głównym celem. Prywatne sieci przemysłowe zwykle skupiają się na jednej 

firmie sponsorującej, która jest „właścicielem” sieci, ustala zasady, ustanawia zarządzanie (strukturę 

władzy, egzekwowanie zasad i kontrolę) i zaprasza firmy do udziału według własnego uznania. Dlatego 

te sieci są prywatne. To odróżnia je od konsorcjów branżowych, które zazwyczaj są wspólnie 

własnością dużych firm dzięki udziałowi kapitałowemu. Podczas gdy rynki internetowe silnie 

koncentrują się na pośrednich dobrach i usługach, prywatne sieci przemysłowe koncentrują się na 

strategicznych, bezpośrednich towarach i usługach. Na przykład True Value jest jedną z największych 

spółdzielni zajmujących się sprzętem należącym do detalistów, działającą w 54 krajach, w 4500 

sklepach i 12 regionalnych centrach dystrybucyjnych. Logistyka jest oszałamiająca do rozważenia: 

rutynowo przetwarzają ponad 60 000 krajowych ładunków przychodzących i ponad 600 milionów 

funtów frachtu. True Value importuje około 3500 kontenerów przez 20 portów międzynarodowych i 

10 portów krajowych. Istniejący system łańcucha dostaw przychodzących był rozdrobniony, nie 

pozwalał na śledzenie paczek w czasie rzeczywistym, a gdy przesyłki były krótkie lub uszkodzone, nie 

mógł ostrzegać sklepów. Łańcuch dostaw był „niewidoczny”: dostawcy nie widzieli poziomu zapasów 

sklepu, a sklepy nie widziały wysyłek dostawców. Korzystając z rozwiązania internetowego firmy 

Sterling Commerce (firma IBM), firma True Value stworzyła własną prywatną sieć przemysłową, do 



której wyłączny dostęp mają wszyscy dostawcy, spedytorzy i sklepy. Sieć koncentruje się na trzech 

procesach: krajowej wysyłce przedpłaconej, krajowej odbiorze i międzynarodowej wysyłce 

bezpośredniej. Dla każdego procesu sieć śledzi w czasie rzeczywistym przepływ towarów od 

dostawców do spedytorów, magazynów i sklepów. System doprowadził do 57% skrócenia czasu 

realizacji zamówień, 10% wzrost wskaźnika realizacji zamówień i 85% zmniejszenie zaległych 

zamówień. Jeśli towary są opóźnione, uszkodzone lub niedostępne, system automatycznie 

powiadamia wszystkie strony (True Value, 2016; IBM, 2011). Być może żadna pojedyncza firma nie 

ilustruje lepiej korzyści płynących z rozwoju prywatnych sieci przemysłowych niż Walmart, opisany w 

Insight on Business: Walmart Develops a Private Industrial Network. 

PRYWATNE SIECI PRZEMYSŁOWE I  WSPÓŁPRACA HANDLOWA 

wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie zasobów (CPFR): obejmuje współpracę z 

członkami sieci w celu prognozowania popytu, opracowywania planów produkcji i koordynowania 

działań związanych z wysyłką, magazynowaniem i magazynowaniem w celu zapewnienia, że 

powierzchnia półek detalicznych i hurtowych jest uzupełniana odpowiednią ilością dobra  

Prywatne sieci przemysłowe mogą znacznie więcej niż tylko obsługiwać łańcuch dostaw i wydajny 

system reakcji klientów. Mogą również obejmować inne działania jednej dużej firmy produkcyjnej, 

takie jak projektowanie produktów i diagramy inżynierskie, a także plany marketingowe i 

prognozowanie popytu. Współpraca między firmami może przybierać różne formy i obejmować szeroki 

zakres działań — od prostego zarządzania łańcuchem dostaw po koordynację informacji zwrotnych z 

rynku dla projektantów w firmach dostawczych (patrz Rysunek 12.15). Jedną z form współpracy — i 

być może najgłębszą — jest wspólne planowanie zasobów, prognozowanie i uzupełnianie zasobów w 

całej branży (CPFR), która obejmuje współpracę z członkami sieci w celu prognozowania popytu, 

opracowywania planów produkcji i koordynowania działań związanych z wysyłką, magazynowaniem i 

magazynowaniem aby zapewnić, że miejsce na półkach w handlu detalicznym i hurtowym jest 

uzupełniane odpowiednią ilością towarów. Jeśli ten cel zostanie osiągnięty, setki milionów dolarów 

nadwyżki zapasów i wydajności mogą zostać wyciśnięte z branży. Samo to działanie prawdopodobnie 

przyniesie największe korzyści i uzasadni koszty rozwoju prywatnych sieci przemysłowych. Drugim 

obszarem współpracy jest widoczność łańcucha popytu. W przeszłości nie można było stwierdzić, gdzie 

w łańcuchach dostaw i dystrybucji występuje nadwyżka mocy lub podaży. Na przykład sprzedawcy 

detaliczni mogą mieć znacznie przepełnione półki, ale dostawcy i producenci – nie wiedząc o tym – 

mogą budować nadwyżkę mocy produkcyjnych lub zaopatrzenie w celu jeszcze większej produkcji. Te 

nadmierne zapasy podniosłyby koszty dla całej branży i wywołałyby niezwykłą presję na 

dyskontowanie towarów, zmniejszając zyski dla wszystkich. Trzecim obszarem współpracy jest 

koordynacja marketingu i projektowanie produktów. Producenci, którzy używają lub produkują wysoce 

zaawansowane części, korzystają z konkurencyjnych sieci przemysłowych do koordynowania zarówno 

swoich wewnętrznych działań projektowych i marketingowych, jak i powiązanych działań ich 

partnerów w łańcuchu dostaw i dystrybucji. Angażując swoich dostawców w projekty produktów i 

inicjatywy marketingowe, firmy produkcyjne mogą zapewnić, że produkowane części rzeczywiście 

spełniają wymagania marketerów. W odwrotnym kierunku informacje zwrotne od klientów mogą być 

wykorzystywane przez marketerów do bezpośredniej rozmowy z projektantami produktów w firmie i 

jej dostawcami. Po raz pierwszy marketing w pętli zamkniętej (informacje zwrotne od klientów 

bezpośrednio wpływające na projektowanie i produkcję) mogą stać się rzeczywistością. 

BARIERY WDROŻENIOWE 



Chociaż prywatne sieci przemysłowe stanowią dużą część przyszłości B2B, istnieje wiele barier 

utrudniających jej pełne wdrożenie. Firmy uczestniczące są zobowiązane do udostępniania poufnych 

danych swoim partnerom biznesowym, w górę iw dół łańcucha dostaw. 

To, co w przeszłości było uważane za zastrzeżone i tajne, teraz musi zostać udostępnione. W 

środowisku cyfrowym kontrolowanie granic udostępniania informacji może być trudne. Informacje, 

które firma swobodnie przekazuje swojemu największemu klientowi, mogą w końcu zostać 

udostępnione jej najbliższemu konkurentowi. Integracja prywatnych sieci przemysłowych z 

istniejącymi systemami korporacyjnymi i sieciami EDI stanowi znaczną inwestycję czasu i pieniędzy. 

Wiodący dostawcy systemów korporacyjnych dla firm z listy Fortune 500 (Oracle, IBM i SAP) oferują 

moduły B2B i funkcje zarządzania łańcuchem dostaw, które można dodać do ich istniejących pakietów 

oprogramowania. Niemniej jednak wdrożenie tych modułów jest bardzo kosztowną propozycją, po 

części dlatego, że strona zakupowa wielu firm z listy Fortune 500 jest tak rozdrobniona i nieaktualna. 

W przypadku mniejszych firm na rynku pojawiają się alternatywy przetwarzania w chmurze i 

oprogramowania jako usługi (SaaS), które oferują znacznie tańsze możliwości zarządzania łańcuchem 

dostaw. Przyjęcie prywatnych sieci przemysłowych wymaga również zmiany sposobu myślenia i 

zachowania pracowników. Zasadniczo pracownicy muszą przenieść swoją lojalność z firmy na szersze 

przedsiębiorstwo ponadorganizacyjne i zdać sobie sprawę, że ich los jest spleciony z losem ich 

dostawców i dystrybutorów. Z kolei dostawcy są zobowiązani do zmiany sposobu zarządzania i alokacji 

zasobów, ponieważ ich własna produkcja jest ściśle powiązana z wymaganiami ich prywatnych 

partnerów sieci przemysłowej. Wszyscy uczestnicy łańcuchów dostaw i dystrybucji, z wyjątkiem 

właściciela dużej sieci, tracą część swojej niezależności i muszą zainicjować duże programy zmian 

behawioralnych, aby uczestniczyć. 

KLUCZOWE IDEE 

• Omów ewolucję i rozwój e-commerce B2B, a także potencjalne korzyści i wyzwania. 

• Przed pojawieniem się Internetu transakcje między przedsiębiorstwami nazywano po prostu 

handlem międzyfirmowym lub procesem zamówień. Obecnie używamy terminu handel B2B do 

opisania wszystkich rodzajów handlu międzyfirmowego w celu wymiany wartości ponad granicami 

organizacyjnymi, obejmujących zarówno zakup materiałów wejściowych, jak i marketing, sprzedaż i 

dystrybucję produktów i usług, a także termin e-commerce B2B opisać konkretnie tę część handlu B2B, 

którą umożliwiają Internet i aplikacje mobilne. 

• Aby zrozumieć ewolucję handlu elektronicznego B2B, musisz zrozumieć kilka kluczowych etapów: 

• Zautomatyzowane systemy wprowadzania zamówień, opracowane w latach 70., polegały na 

wykorzystaniu modemów telefonicznych do wysyłania zamówień cyfrowych. 

• EDI lub elektroniczna wymiana danych, opracowany pod koniec lat 70., to standard komunikacji 

służący do udostępniania różnych dokumentów dotyczących zamówień, w tym faktur, zamówień 

zakupu, rachunków wysyłkowych, numerów magazynowych produktów (SKU) oraz informacji 

rozliczeniowych dla branży. 

• Serwisy e-commerce B2B pojawiły się w latach 90. wraz z komercjalizacją Internetu. Są to katalogi 

online zawierające produkty udostępniane ogółowi społeczeństwa przez jednego dostawcę. 

• Rynki internetowe pojawiły się pod koniec lat 90. jako naturalne rozszerzenie i skalowanie 

elektronicznego sklepu internetowego. Rynki internetowe obejmują marketing, sprzedaż i dystrybucję 

e-commerce B2B. Podstawową cechą wszystkich rynków internetowych jest to, że skupiają setki 



dostawców, każdy z własnym katalogiem online, wraz z potencjalnie tysiącami firm zakupowych, 

tworząc jeden rynek internetowy. 

• Prywatne sieci przemysłowe pojawiły się również pod koniec lat 90. wraz z komercjalizacją Internetu 

jako naturalnego rozszerzenia systemów EDI i istniejących bliskich relacji, które rozwinęły się między 

dużymi firmami przemysłowymi a ich dostawcami. 

• Potencjalne korzyści z handlu elektronicznego B2B obejmują niższe koszty administracyjne; niższe 

koszty wyszukiwania dla kupujących; zmniejszone koszty zapasów; niższe koszty transakcyjne; 

poprawa jakości produktów; skrócony czas cyklu produktu; zwiększone możliwości współpracy z 

dostawcami i dystrybutorami; większa przejrzystość cen; oraz zwiększoną widoczność i wymianę 

informacji w czasie rzeczywistym wśród wszystkich uczestników sieci łańcucha dostaw. 

• Potencjalne zagrożenia i wyzwania obejmują brak danych w czasie rzeczywistym, wpływ na 

środowisko, klęski żywiołowe, problemy związane z pracą oraz wpływ niestabilności gospodarczej, 

finansowej i politycznej. 

• Dowiedz się, jak zakupy i łańcuchy dostaw odnoszą się do handlu elektronicznego B2B. 

• Proces zamówień odnosi się do sposobu, w jaki firmy kupują towary, których potrzebują, aby 

wyprodukować towary, które ostatecznie sprzedają konsumentom. Firmy kupują towary od zbioru 

dostawców, którzy z kolei kupują swoje nakłady od zbioru dostawców. Firmy te są połączone w szereg 

powiązanych transakcji. Łańcuch dostaw to seria transakcji, która łączy zestawy firm, które prowadzą 

ze sobą interesy. Obejmuje nie tylko same firmy, ale także relacje między nimi i łączące je procesy. 

• Istnieją dwa różne rodzaje zakupów (zakupy towarów bezpośrednich i zakupy towarów pośrednich) 

oraz dwie różne metody zakupu towarów (zakupy kontraktowe i zakupy spot). 

• Termin wielopoziomowy łańcuch dostaw jest używany do opisania złożonej serii transakcji, które 

istnieją między jedną firmą z wieloma głównymi dostawcami, drugorzędnymi dostawcami, którzy 

prowadzą interesy z tymi głównymi dostawcami, oraz trzeciorzędnymi dostawcami, którzy prowadzą 

interesy z drugorzędnymi dostawcami . 

• Zidentyfikuj główne trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw i współpracy handlowej. 

• Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) odnosi się do szerokiej gamy działań, które firmy i branże 

wykorzystują do koordynowania kluczowych graczy w procesie zaopatrzenia. 

• Produkcja just-in-time to metoda zarządzania kosztami zapasów, która ma na celu wyeliminowanie 

nadmiaru zapasów do absolutnego minimum. 

• Lean production to zestaw metod i narzędzi produkcyjnych, które skupiają się na eliminacji 

marnotrawstwa w całym łańcuchu wartości klienta. 

• Uproszczenie łańcucha dostaw obejmuje zmniejszenie rozmiaru łańcucha dostaw i bliższą 

współpracę z mniejszą grupą strategicznych dostawców w celu zmniejszenia zarówno kosztów 

produktów, jak i kosztów administracyjnych, przy jednoczesnej poprawie jakości 

• Adaptacyjne łańcuchy dostaw umożliwiają firmom reagowanie na zakłócenia w łańcuchu dostaw w 

określonym regionie poprzez przenoszenie produkcji do innego regionu. 

• Odpowiedzialne łańcuchy dostaw to takie, w których warunki pracy w nisko płacowych, słabo 

rozwiniętych krajach producenckich są widoczne i moralnie akceptowalne dla ostatecznych 

konsumentów w bardziej rozwiniętych społeczeństwach przemysłowych. 



• Zrównoważone łańcuchy dostaw obejmują korzystanie z najbardziej efektywnych, ekologicznych 

środków produkcji, dystrybucji i logistyki. 

• EDI pozostaje bardzo ważne w handlu elektronicznym B2B. 

• Mobilny B2B staje się coraz ważniejszy we wszystkich aspektach handlu elektronicznego B2B, na 

wszystkich etapach procesu zakupowego iw całym łańcuchu dostaw. 

• Systemy B2B oparte na chmurze przenoszą znaczną część kosztów systemów B2B z firmy na dostawcę 

sieci B2B, czasami nazywanego koncentratorem danych lub platformą B2B. 

• Współczesne systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) opierają się na uproszczeniu łańcucha 

dostaw, produkcji just in time i szczupłej produkcji, koncentrując się na strategicznych partnerach w 

procesie produkcyjnym, systemach przedsiębiorstwa i ciągłym uzupełnianiu zapasów. 

• Handel oparty na współpracy obejmuje wykorzystanie technologii cyfrowych, aby umożliwić firmom 

wspólne projektowanie, opracowywanie, budowanie, wprowadzanie na rynek i zarządzanie 

produktami przez cały cykl ich życia i jest bezpośrednim rozszerzeniem systemów zarządzania 

łańcuchem dostaw, a także uproszczeniem łańcucha dostaw. Współczesny handel obejmuje serwery 

w chmurze, narzędzia społecznościowe i urządzenia mobilne. 

• Sieci społecznościowe zapewniają bliskie kontakty między klientami, dostawcami i partnerami 

logistycznymi. 

• Pomimo rozmiaru handlu elektronicznego B2B, marketing B2B nadal stanowi stosunkowo niewielką 

część całkowitej kwoty wydawanej na marketing cyfrowy i reklamę, częściowo ze względu na wolne 

tempo zmian technologicznych w zarządzaniu łańcuchem dostaw i zakupami, a częściowo ze względu 

na bardzo różny charakter handlu elektronicznego B2B w porównaniu z handlem elektronicznym B2C. 

W przypadku pozyskiwania długoterminowego głównymi i najskuteczniejszymi narzędziami 

marketingowymi są relacje interpersonalne, networking, branding i treści marketingowe z 

wykorzystaniem dokumentów, filmów, podcastów, webinariów, blogów, e-booków, konferencji i 

stowarzyszeń zawodowych. Jednak na rynkach zakupów spotowych marketing B2B wykorzystuje wiele 

takich samych taktyk i narzędzi marketingowych, które można znaleźć w marketingu B2C: reklamy 

displayowe, marketing w wyszukiwarkach, strony internetowe, kanały sieci społecznościowych, filmy i 

reklamy mobilne. 

• Poznaj różne cechy i rodzaje rynków internetowych. 

• Rynki internetowe to cyfrowe środowiska po stronie sprzedaży, w których spotykają się sprzedawcy 

i kupujący. 

• Charakterystyka rynków netto obejmuje ich stronniczość (po stronie sprzedającego a kupujący a 

neutralna), własność (branża a strona trzecia), mechanizm cenowy (katalogi o stałej cenie, aukcje i 

zapytania ofertowe/zapytania ofertowe), zakres/koncentracja ( pozioma a wertykalna), tworzenie 

wartości (klienci/dostawcy) oraz dostęp do rynków (publiczny a prywatny). 

• Istnieją cztery główne rodzaje „czystych” rynków internetowych: 

• E-dystrybutorzy to niezależni pośrednicy, którzy oferują klientom przemysłowym jedno źródło, z 

którego mogą dokonywać natychmiastowych zakupów towarów pośrednich lub MRO. E-dystrybutorzy 

działają na rynku horyzontalnym, który obsługuje wiele różnych branż z produktami od wielu różnych 

dostawców. 



• E-zaopatrzenie Sieci handlowe są niezależnymi pośrednikami łączącymi setki dostawców online 

oferujących miliony towarów MRO firmom biznesowym, które uiszczają opłatę za dołączenie do rynku. 

E-zamówienia Rynki internetowe działają na rynku horyzontalnym, na którym do zakupu towarów 

pośrednich stosuje się długoterminowe umowy zakupu towarów. 

• Giełdy to niezależne rynki internetowe, które łączą setki z tysiącami dostawców i nabywców w 

dynamicznym środowisku czasu rzeczywistego. Są to zazwyczaj rynki wertykalne, na których zakupy 

spot mogą być dokonywane dla bezpośrednich nakładów (zarówno towarów, jak i usług). Giełdy 

zarabiają, pobierając prowizję od każdej transakcji. 

• Konsorcja branżowe to branżowe rynki wertykalne, na których długoterminowe umowne zakupy 

nakładów bezpośrednich mogą być dokonywane przez ograniczoną grupę zaproszonych uczestników. 

Konsorcja służą zmniejszeniu nieefektywności łańcucha dostaw poprzez ujednolicenie łańcucha 

dostaw dla branży za pośrednictwem wspólnej sieci i platformy obliczeniowej. 

 

• Rozumieć cele prywatnych sieci przemysłowych, ich rolę we wspieraniu handlu opartego na 

współpracy oraz bariery w ich wdrażaniu. 

• Cele prywatnych sieci przemysłowych obejmują rozwój efektywnych procesów zakupów i sprzedaży 

w całej branży; opracowywanie planowania zasobów dla całej branży w celu uzupełnienia planowania 

zasobów w całym przedsiębiorstwie; zwiększenie widoczności łańcucha dostaw; osiągnięcie bliższych 

relacji nabywca-dostawca; działający w skali globalnej; oraz zmniejszenie ryzyka w branży poprzez 

zapobieganie nierównowadze podaży i popytu. 

• Prywatne sieci przemysłowe przekształcają łańcuch dostaw, koncentrując się na ciągłej koordynacji 

procesów biznesowych między firmami. Ta koordynacja obejmuje znacznie więcej niż tylko wsparcie 

transakcji i zarządzanie łańcuchem dostaw. Członkowie sieci mogą koordynować projektowanie 

produktów, prognozowanie popytu, zarządzanie aktywami oraz plany sprzedaży i marketingu. Niektóre 

formy współpracy stosowane przez prywatne sieci przemysłowe obejmują: 

• CPFR lub ogólnobranżowe wspólne planowanie zasobów, prognozowanie i uzupełnianie obejmuje 

współpracę z członkami sieci w celu prognozowania popytu, opracowywania planów produkcji i 

koordynowania działań związanych z wysyłką, magazynowaniem i magazynowaniem. 

• Widoczność łańcucha dostaw i łańcucha dystrybucji odnosi się do faktu, że w przeszłości nie można 

było stwierdzić, gdzie w łańcuchu dostaw lub dystrybucji istniała nadwyżka mocy. Wyeliminowanie 

nadmiernych zapasów poprzez zatrzymanie produkcji przepełnionych towarów może podnieść marże 

zysku dla wszystkich członków sieci, ponieważ produkty nie będą już musiały być dyskontowane w celu 

usunięcia ich z półek. 

• Współpraca w zakresie marketingu i projektowania produktów może być wykorzystana do 

zaangażowania dostawców firmy w projektowanie produktów i działania marketingowe, a także w 

powiązane działania ich partnerów w łańcuchu dostaw i dystrybucji. Może to zapewnić, że części użyte 

do zbudowania produktu spełnią oczekiwania marketerów. Aplikacje handlu grupowego 

wykorzystywane w prywatnej sieci przemysłowej mogą również umożliwić marketing w pętli 

zamkniętej, w którym opinie klientów będą miały bezpośredni wpływ na projekt produktu. 


