
Nr 2
WIOSNA / LATO

2021

Żegnaj kodzie kreskowy!

Witaj Digimarc®!
Czyli o cyfrowym znaku wodnym
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Jak, z kim i czy warto testować?

Zrównoważony biznes
O blaskach i cieniach postępu technologicznego





H asłem przewodnim drugiego numeru jest 
„zrównoważony rozwój” w rozumieniu 
wpływu, jaki technologia ma na dobrobyt 

i związane z nim ergonomiczne środowisko pracy 
pracowników, zwiększanie wydajności przedsię-
biorstw oraz dbanie o naszą planetę. 

Patronem letniego numeru jest jeden z czołowych 
producentów urządzeń do automatycznej identy-
fikacji na świecie – Zebra Technologies. Owocem 
naszej współpracy jest między innymi prezentacja 
funkcji nowoczesnych i ergonomicznych urządzeń 
takich jak wyświetlacz do mocowana na głowie 
HD4000 czy komputer mobilny TC8300, które mają 
wpływ na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw 
oraz ich konkurencyjność. Dzięki naszej współpracy 
znajdziesz tu jeszcze więcej nowinek i rozwiązań 
technologicznych oraz wiele przykładów obrazu-
jących rozwiązania AutoID w użyciu. 

W tym numerze zabierzemy Cię w podróż, uka-
zującą blaski i cienie postępu technologicznego 
na przestrzeni lat. Zaprezentujemy wiele istnie-
jących rozwiązań, które pomogą usprawnić pro-
wadzenie biznesu, zapewnią dłuższą żywotność 
sprzętu, są dobre dla zdrowia i efektywności 
pracowników magazynu w określonych warunkach 
pracy. Może i Ty szukasz podobnych rozwiązań – 
sprawdź, jak można je zastosować. 

Z sekcji Biznes dowiesz się m.in. kiedy warto 
testować dedykowane systemy informatyczne oraz 
czego nie bać się w kontaktach z deweloperem 
nowych rozwiązań softwarowych, a także jaka jest 
rola estetyki organizacji podczas tworzenia witryny 
internetowej. 

W części Innowacje zobaczysz, co jest tuż przed 
nami bądź co zyskuje coraz to większą popularność 
i co może zrewolucjonizować zarządzanie produk-
cją czy magazynowaniem. 

Na koniec, w krótkim komiksie, zobaczysz, z jakim 
zadaniem mierzył się Lemur w akcji usprawnienia 
pracy w magazynie klienta.

Wierzymy, że siła zespołu, który dzieli się wiedzą 
i dąży do rozwoju, pozytywnie wpływa na efektyw-
ność biznesu i zadowolenie zarówno klientów, jak 
i pracowników. Dlatego w imieniu zespołu redak-
cyjnego serdecznie zapraszam do lektury 2. nu-
meru Kodu Biznesu. Liczymy, że zaprezentowane 
na łamach czasopisma informacje i porady posłużą 
zrównoważonemu rozwojowi Twojego biznesu, 
bo przecież wiedza połączona z innowacyjnością, 
tworzoną przez wyobraźnię i kreatywność, to po-
tęga i droga do sukcesu. 

Z pozdrowieniami 

Martyna  
Kieliszek 
Redaktor naczelna

Przed Tobą kolejny numer magazynu Kod Biznesu – stworzony 
przez zespół PDAgroup, który codziennie mierzy się z nowymi 

wyzwaniami w świecie AutoID, aby sprostać oczekiwaniom 
klientów. Celem tej pracy jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami 

związanymi z technologią, która rozwija się dynamicznie 
wpływając tym samym na kierunki rozwoju przedsiębiorstw. 

Drogi Czytelniku!
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Wiedza
Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski.

Beniamin Franklin



W zorcowym tego potwierdzeniem był 
człowiek, bez którego północna część 
doliny Santa Clara w Kalifornii, zwana 

Doliną Krzemową, byłaby mało znaczącym, ele-
mentem topograficznym. Jan Czochralski, bo o nim 
mowa, wynalazł metodę pozyskiwania monokrysz-
tałów krzemu, podstawę wszystkich układów sca-
lonych, stosowanych w elektronice; polski chemik, 
wynalazca, metaloznawca, niezrozumiany przez 
środowisko naukowe naukowiec i przedsiębiorca. Po-
sądzany o kolaborację z Niemcami, zarówno przed, 
jak i w czasie II wojny światowej. Więzień nowej, ko-
munistycznej Polski, który, nie mogąc ujawnić swojej 

działalności patriotycznej i współpracy z Armią Kra-
jową, w realiach nowego reżimu politycznego został 
skazany, de facto, na zapomnienie przez uchwałę 
senatu Politechniki Warszawskiej z roku 1945. Zmarł 
w wyniku zawału serca, przyczyną którego była re-
wizja przeprowadzona przez Urząd Bezpieczeństwa 
w jego domu w Kcyni w roku 1953.

Intensywny, twórczy – a zarazem pełen zmar-
twień i przeciwności życiorys polskiego naukowca 
najlepiej oddaje znana sentencja Per aspera 
ad astra (łac. przez cierpienie do gwiazd). Zrehabi-
litowany dopiero w 2011 roku wynalazca udowodnił, 
że mimo zapłacenia najwyższej ceny za swoją po-
stawę, opracowana przez niego metoda żyje i jest 
powszechnie stosowana, zaś potrzeby wyższego 
szczebla mogą stać się silnym bodźcem sprawczym 
zachowań ludzkich, powodując odsunięcie tych 
bardziej podstawowych na dalszy plan. Ukazanie 
woli tworzenia, jako jednej z przyczyn postępu 
technologicznego, stanowi idealny punkt wyjścia 
do rozważań nad  innymi, równie intensywnymi 
motywacjami. Do podróży po niektórych serdecznie 
zapraszam.

Nigdy się nie rozpłyniemy 
Strach przed śmiercią, towarzyszy człowiekowi od 
samego początku, zanim jeszcze ludzkość zdołała 
wytworzyć sformalizowane języki, pismo czy też 
organizmy państwowe. Przyczyny tego zjawiska, 
należy upatrywać we wspólnym dla wszystkich 
ludzi instynkcie samozachowawczym. Pierwsze 
wierzenia w postaci animizmu (z łac. anima – dusza) 
rozwinęły ideę śmierci, dodając do pierwotnej woli 

Potrzeby samorealizacji i poznawcze 
zostały umieszczone na samym 
szczycie słynnej piramidy potrzeb 
Abrahama Maslowa, która 
w pełni skrystalizowała się w dziele 
„Motywacja i osobowość” z roku 1954. 
Traktująca ludzi w ujęciu generalnym, 
stanowi źródło dla studiów nad 
człowiekiem zindywidualizowanym, 
który działa w spektrum 
okoliczności, uczuć i namiętności. 

Bartek 
Gębarowski

Cofnąć czas, 
rozerwać świat 
Blaski i cienie postępu technologicznego
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przetrwania – koncepcję życia pozagrobowego 
i nadały mu naturę problemu egzystencjalnego, 
który pogłębiał się wraz samoświadomością 
jednostki ludzkiej. Świadomość nieuchronności 
przemijania, wykształciła potrzebę pozostawienia 
pewnego dziedzictwa, przedmiotów materialnych 
lub idei, aby w ten metaforyczny sposób pokonać 
śmierć i być dalej obecnym wśród jeszcze żyjących. 
Pragnienie to najpełniej wyraził Horacy w swoich 
„Odach”, w utworze „Exegi monumentum” stwier-
dzając, że nie umrze w całości, gdyż jego cząstka, 
zawsze pozostanie żywa w poezji.

Motyw triumfu człowieka nad śmiercią stanowi 
częstą kanwę, dla dzieł kultury, w szczególności 
w gatunku science fiction. „Cyberpunk 2077”, gra 
autorstwa CD Projekt Red, przedstawia wizję dysto-
pijnej przyszłości, pełnej przemocy i nierówności 
społecznych, podsycanych przez bezwzględne, 
żądne zysku, korporacje. W trakcie rozgrywki zmie-
rzymy się z wieloma problemami, ale jednym z nich, 
odbijających się echem przez całą rozgrywkę, będzie 
pytanie: „Czy ciąg 0 i 1, to tylko zbiór informacji, 
emulacja bytu, czy też pełnoprawny człowiek?”.

Wiara w pokonywanie niemożliwego stanowi 
bazę dla działalności stowarzyszenia Alcor. Ta orga-
nizacja, działająca na terenie Stanów Zjednoczonych 
od lat 70., oferuje swoim członkom oraz innym za-
interesowanym o odpowiednio zasobnym portfelu, 
możliwość zamrożenia całego ciała lub mózgu 
w ciekłym azocie. Operacja opiera się na założeniu, 
że rozwój technologiczny umożliwi w przyszłości 
reanimację martwych prawnie ciał lub też emulację 
organizmu. Firma zajmuje się krioniką (nie mylić 

z kriobiologią), która uważana jest przez środowiska 
naukowe za pseudonaukę w najlepszym lub też za 
szarlatanerię w najgorszym wypadku. Wątpliwości 
związane z działalnością stowarzyszenia bledną 
jednak wobec upływającego czasu i ludzkiej despe-
racji. Dane, udostępnione przez Alcor, pokazują, że 
obecnie na reanimację czeka 181 pacjentów, a sama 
organizacja liczy 1331 członków.

Kierunek Tiergarten
Postęp technologiczny jest nieustającym procesem 
napędzanym przez potrzeby zarówno osób fizycz-
nych, jak i prawnych. Celem procesu naukowego 
jest zbadanie pewnego zjawiska, a w dłuższej per-
spektywie wypracowanie konkretnych rozwiązań lub 
postulatów. Działalność ta, jak niemal każdy przejaw 
działalności człowieka, obarczony jest problematyką 
finansową. Wymiar materialnych korzyści skorelo-
wany jest z kosztem uzyskania pożądanych rezul-
tatów oraz kalkulowanego ryzyka. W szczególności 
dotyczy to problematyki w ujęciu medycznym, która 
z oczywistych względów, obwarowana jest wieloma 
rozwiązaniami prawnymi, zarówno w zakresie prawa 
krajowego, jak i unijnego. 

Do ważniejszych aktów normatywnych, mówiących 
o eksperymentach i badaniach medycznych, należy 
w szczególności zaliczyć:
1.  Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie 
ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów 
naukowych;

2.  Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/20/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie 
zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych Państw Członkowskich, od-
noszących się do wdrożenia zasady dobrej prak-
tyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych 
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Widok na San Jose, siedziba wielu przedsiębiorstw 
sektora high-end, które bez pracy 
Czochralskiego nie miałyby racji bytu

Wizja cyfrowej jaźni, postaci niezależnych, 
przedstawiona w grze „Cyberpunk 2077”
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produktów leczniczych, przeznaczonych do sto-
sowania przez człowieka;

3.  Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty.

Działalność eksperymentalno-badawcza objęta jest 
zasadami celowości i proporcjonalności przedsię-
wziętych środków. Przedmiot i obiekt badań nigdy 
nie może być sprzeczny z ideą humanitaryzmu. Re-
gulacja tej tematyki w sposób bezpośredni jest wyra-
zem tragicznych doświadczeń z przeszłości. Program 
eugeniczny, w dbałości o czystość rasową i zdrowie 
społeczeństwa, stanowił jeden z elementów machiny 
zagłady, hitlerowskich Niemiec. Po wojnie, w cza-
sie tzw. procesu lekarzy w Norymberdze, na ławie 
oskarżonych zasiadło wielu medyków, z których 
część została skazana na śmierć.

W roku 1947, na kanwie tamtych wydarzeń, 
powstał „Kodeks Norymberski”, który określał 
przesłanki dopuszczalności eksperymentów 
na ludziach. Postanowienia w nim zawarte stano-
wiły podstawę dla wielu późniejszych kodyfikacji.

Lex Kaczynski
Jeśli w historii postępu technologicznego mieliby-
śmy określić jeden punkt zwrotny, to byłby nim mo-
ment, kiedy w XVIII w Anglii i Szkocji rozpoczęła się 
I rewolucja przemysłowa. Produkcja manufakturowa 
i rzemieślnicza była stopniowo wypierana przez wy-
roby wytwarzane w drodze fabrycznej, na dużą skalę. 
Postępująca industrializacja była wspierana przez 
udoskonalony silnik parowy Newcomena, autorstwa 
szkockiego inżyniera i wynalazcy Jamesa Watta. 
Zmniejszone zapotrzebowanie na paliwo oraz 
późniejsze usprawnienia w zakresie wydajności 

Pomnik myszy tkającej łańcuch DNA stanowi 
wyraz wdzięczności dla wszystkich zwierząt, 
bez których ofiary nie byłby możliwy rozwój nauki
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Portret pamięciowy Theodora Kaczynskiego 
opracowany przez FBI w czasie 
najdroższego śledztwa w historii agencji

przesądziły o wielkim sukcesie urządzenia, dzięki 
któremu okres ten zwany jest również okresem pary.

Epoka industrialna przyniosła wiele zmian w wy-
miarze gospodarczym i społecznym. Warto zauwa-
żyć, że, prócz wielu korzyści, okres dzikiego i niczym 
nieskrępowanego rozwoju przyczynił się do wielu 
niekorzystnych zjawisk. Rozwojowi przemysłu cięż-
kiego i wydobywczego, towarzyszyła degradacja 
środowiska naturalnego.  Migracji ludności z wsi 
do miast, powstałej w wyniku zaistnienia nowych 
warunków ekonomicznych, towarzyszyło pogłębienie 
dysproporcji społecznych między burżuazją przemy-
słową a proletariatem.

Zrozumiałym wydaje się w tym wypadku, że 
pewne środowiska wyrażały stanowisko sceptyczne, 
wobec zachodzących zmian technologicznych. 
W początkowym okresie przemysłowej rewolucji 
byli to tzw. luddyści. Radykalny ruch społeczny 
działający w latach 1811 – 1813 w Anglii. W obawie 
o swoje miejsca pracy i z racji przywiązania do trady-
cji w ramach protestu dewastowali maszyny tkackie. 
Działalność niszczycieli maszyn nie trwała długo, 
gdyż już w 1812 roku taki akt stanowił przestępstwo, 
zagrożony karą śmierci.

Od działalności pierwszych luddystów minęło 
już ponad 200 lat, a potępienie technologii może 
wydawać się konceptem abstrakcyjnym. Przypadek 
Theodora Kaczynskiego, amerykańskiego matema-
tyka polskiego pochodzenia, pokazuje, że czasy 
się zmieniają, ale pewne kwestie wciąż budzą silne 
emocje. Unabomber był synonimem terroru przez 
prawie 20 lat, a swoje działanie motywował pobud-
kami anarchistycznymi. W 1995 roku, w swoim eseju 
filozoficznym „Społeczeństwo przemysłowe i jego 

przyszłość” zdecydowanie potępił postęp 
technologiczny.

Bezpieczeństwo skrojone na miarę
W XXI wieku technologia towarzyszy człowiekowi jak 
nigdy przedtem. Telefon spełniający funkcję centrum 
multimedialnego czy też wszechobecny internet, 
umożliwiający dostęp do morza informacji za jed-
nym kliknięciem myszy stanowią chleb powszedni 
społeczeństwa informatycznego. Cywilizacja tech-
niczna stawia przed ludźmi wiele wyzwań w zakresie 
odpowiedniego zbierania i przetwarzania informacji. 
W sposób szczególny dotyczy to wyzwań, stawianych 
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przed przedsiębiorstwami, które w warunkach global-
nej konkurencji i walki o klienta potrzebują rozwiązań, 
pozwalających na skuteczny sposób zarządzania 
ogromnymi zbiorami danych. Prawidłowe i sprawne 
ustalenie stanu towarów i usług decyduje o kon-
kurencyjności rynkowej, a w rezultacie o finansach 
danego podmiotu prawnego.

Identyfikacja dóbr materialnych stanowi naturalny 
element działalności przedsiębiorstwa. Problemem, 
który wyrósł z inteligentnych technologii rozpozna-
wania danych, jest gromadzenie i wykorzystywanie 
osobistych danych użytkowników w sposób nie-
godziwy, bez poszanowania prywatności jednostki 
ludzkiej. Prekursorem nowoczesnego zbierania infor-
macji o swoich obywatelach są komunistyczne Chiny, 
w których olbrzymie środki finansowe inwestowane 
są w inteligentne rozpoznawanie twarzy pod pozorem 
dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny. 
W dobie pandemii system ten został jeszcze bar-
dziej udoskonalony i umożliwia na identyfikację 
bez względu na to, czy dana osoba nosi maseczkę 
ochronną. Rozwój tego systemu wydaje się być 
nieunikniony w państwach z opresyjnym aparatem 
państwowym. Sprawą otwartą, której powinniśmy 
bacznie się przyglądać, pozostaje adaptacja i zasto-
sowanie technologii rozpoznawania twarzy w krajach 
demokratycznych.

„Ludzie, którzy dla tymczasowego bezpieczeń-
stwa rezygnują z podstawowej wolności, nie zasługują 
ani na bezpieczeństwo, ani na wolność” – twierdził 
Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów 
Zjednoczonych. W warunkach demokratycznych 

jest gorzką prawdą, zaś w reżimach autorytarnych 
paskudną wizją nadchodzącego jutra. Koncepcja, 
tzw. Wielkiego Brata, metaforycznego, wszechobec-
nego bytu, obserwującego każdy nasz ruch, zyskała 
na znaczeniu w świecie współczesnym nie tylko dzięki 
niezdrowym zapędom władz, ale także rozwojowi 
social mediów.

Punk's not dead
U źródła postępu technologicznego leżą ludzkie pra-
gnienia i potrzeby. Wspólnie przyjrzeliśmy się marzeniu 
o nieśmiertelności, zmieniającym się w obłęd szaleńca 
gotowego na mord w imię anarchoprymitywizmu. 
Pogubiliśmy się w przytłaczającej rzeczywistości 
spoglądając za siebie, w poszukiwaniu obecności. 
Droga, którą przebyliśmy, mówi o tym, że nic co jest 
wytworem człowieka, nie jest czarno-białe i obarczone 
jest niepewnością i różnymi zmiennymi. Rozwój tech-
nologiczny nie jest tutaj wyjątkiem. Zawiera w sobie 
całe spektrum odcieni szarości, po których poruszanie 
się wymaga wiedzy, rozwagi i umiaru.

Pewnym jest natomiast, że spoglądając w przy-
szłość, dostrzegamy obrazy z przeszłości, które defi-
niują naszą teraźniejszość. Od nas zależy czy podążać 
będziemy utartymi ścieżkami, czy, wyciągając wnioski 
z dawnych doświadczeń, wytoczymy nowe, lepsze 
szlaki.

Technologia i jej rozwój stanowią źródło inspiracji 
dla artystów różnych epok. Steampunk, podgatunek 
retrofuturyzmu, łączy w sobie elementy fikcji oraz 
technologii, takie jak silnik parowy czy mechaniczne 
komputery. 

Na zdjęciu widoczny budynek Teatru Wielkiego 
w Warszawie w stylu neo-wiktoriańskim, 

charakterystycznym dla tego kierunku w sztuce

 WIEDZA



Wynalezienie komputera 
zrewolucjonizowało życie ludzkości. 
Szybsza moc obliczeniowa, 
możliwość zapisu i przechowywania 
danych to znaczne odciążenie 
pracy umysłu człowieka. 
Ale to był dopiero początek. 

Martyna  
Kieliszek

A gdyby tak zmniejszyć komputer 
i połączyć go ze skanerem i kamerą…
Zbudowanie terminali (mobilnych komputerów) 
ułatwiło funkcjonowanie produkcji, magazynów, 
centrów logistycznych i dostawców. Szybkość 
i oszczędności, na jakie pozwalają te urządzenia, 
sprawiają, że cieszą się one popularnością niemalże 

w każdej branży na całym świecie. Co więcej, bu-
dowa i możliwości systemowe tego urządzenia 
sprawiają, że jest ono elastyczne. Oznacza to, 
że można je skonfigurować i dopasować do charak-
teru pracy tak, aby spełniały wszystkie oczekiwania 
użytkownika.

To czym właściwie jest terminal?
Jest to swego rodzaju „przenośny komputer”, 
czyli urządzenie mobilne wyposażone w system 
(opcjonalnie w aplikację), pamięć, wyświetlacz 
i klawiaturę. 

Dane do takiego terminala są wprowadzane 
poprzez skaner, który sczytuje je z kodu zamiesz-
czonego na etykiecie. W zależności od modelu 
urządzenia, można je także wprowadzić przy użyciu 
klawiatury dotykowej lub z przyciskami.

Co dzieje się z danymi?
Mogą być one zapisywane bezpośrednio w pamięci 
urządzenia. Wówczas, po zakończeniu sczytywania 
kodów, należy umieścić komputer mobilny w stacji 
dokującej, która jest połączona z komputerem 

Czego jeszcze nie wiesz o urządzeniach AutoID?

O komputerach mobilnych
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stacjonarnym – tryb Batch. Potem pozostaje już 
tylko przenieść dane. Jednak rozwój sieci i tech-
nologii sprawił, że poprzez Wi-Fi bądź Bluetooth 
sczytane dane mogą być bezzwłocznie przesłane 
na serwer. A to rozwiązanie pozwala na jeszcze 
szybsze zarządzanie danymi, a potem informacjami. 

Zastosowanie
Komputery mobilne służą do gromadzenia, prze-
chowywania i przetwarzania danych. Szczególne 
zastosowanie znalazły w magazynach, transporcie, 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, a w ostatnich 
latach coraz częściej można je spotkać także 
w branży medycznej. Pomimo że technologia 
ciągle się rozwija, powstają urządzenia coraz 
to nowsze i o bardziej zaawansowanych funkcjach, 
to niektóre firmy nadal eksploatują starsze wersje, 
mające nawet 20 lat. Świadczy to o wytrzymałości, 
niezawodności i stałej użyteczności tych urządzeń.

Są one używane każdego dnia w pracy ku-
riera, magazyniera czy sprzedawcy. Towarzyszą 
w procesach przyjęcia i wydania towarów, kom-
pletacji zamówień czy inwentaryzacji. Dzięki ich 
zastosowaniu praca przebiega znacznie szybciej, 
niż w przypadku tradycyjnej metody z wykorzy-
staniem kartki i ołówka. Dodatkowo zapewniają 
poprawność zapisu danych, a zatem redukują błędy 
i pomyłki podczas wysyłki do klienta.

Co zyskasz wraz z wdrożeniem 
komputerów mobilnych?
•  stały dostęp do informacji o produkcie 

czy materiale,
• szybszą kompletację,
•  sprawną inwentaryzację bez konieczności 

przerywania sprzedaży,
• eliminację błędów pracowników,
• bezpieczeństwo zapisu i przesyłania danych,
•  redukcję papierowych dokumentów oraz 

usprawnienie procesów wewnątrz firmy,
• dostawy na czas,
• usprawnienie produkcji i sprzedaży,
• zadowolonych klientów.

Niezawodność
To podstawowa zaleta terminali, którą umożliwiają 
ich cechy fizyczne, czyli:
• wodoodporność,
•  odporność na upadki (wzmocniony ekran 

i wytrzymała obudowa),
• odporność na pyły,
•  możliwość pracy w niskich temperaturach 

i w otoczeniu substancji łatwopalnych.

Wymienione powyżej cechy sprawiają, że mo-
żesz korzystać z takiego urządzenia w każdych 
warunkach.

BUDOWA KOMPUTERA MOBILNEGO
(na przykładzie terminala z rodziny Zebra MC3300)

KLAWIATURA

PASEK
ZABEZPIECZAJĄCY

Funkcja NFC
Ułatwia szybkie parowanie
z innymi urządzeniami

Funkcja Hot Swap
Umożliwia wymianę baterii 
bez konieczności wyłączania 
urządzenia, połączenie 
z serwerem jest nadal aktywne

MIEJSCE
NA RYSIK

EKRAN DOTYKOWY
ZINTEGROWANY Z LCD

GŁOWICA SKANUJĄCA

KONTROLKA ŚWIETLNA
POTWIERDZAJĄCA 

SCZYTANIE KODU

PRZYCISK 
SKANOWANIA

TECHNOLOGIA NFC

SPUST
PRZYCISK SKANOWANIA
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Aplikacja mobilna
Jeżeli na rynku nie istnieje gotowy produkt, który 
łączy się z systemem klasy ERP, czy np. progra-
mem WAPRO Mag, wówczas może być konieczne 
skorzystanie z oprogramowania dedykowanego. 
Oczywiście istnieje możliwość stworzenia takiej 
aplikacji mobilnej. Głównym jej celem jest opty-
malizowanie czynności. Aplikacja zapewnia czy-
telniejszy i bardziej intuicyjny interfejs komputera 
mobilnego do wprowadzania danych, wymiany 
informacji między systemem ERP a urządzeniem. 
Może także zawierać dodatkowe funkcje, które 
są niezbędne w danym procesie, a których nie 
oferuje oprogramowanie bazowe.

Zanim zespół IT przystąpi do tworzenia aplikacji, 
w pierwszej kolejności bada potrzeby klienta, 
jako że jest to rozwiązanie ściśle dostosowane 
do charakteru pracy w jego firmie. Bardzo często 
zdarza się, że aplikacja spełnia funkcje w unikalnych 

procesach, czyli takich, które są specyficzne dla 
danej branży, czy nawet tylko dla danego klienta, 
a zatem nie są popularne na rynku. Za przykład 
może posłużyć laboratorium chemiczne, w którym 
mamy styczność z tysiącami próbek i odczynników. 
Aplikacja ułatwia sprawne i przejrzyste zarządzanie 
oraz zapewnia bezpieczeństwo. Dzięki jej wyko-
rzystaniu mamy pewność, że zostały pobrane 
odpowiednie odczynniki. 

Należy zatem sprawdzić, czy aplikację da się zin-
tegrować z działającym u klienta systemem ERP. 
Współcześnie większość systemów ma taką moż-
liwość. Audyt przeprowadzany przed stworzeniem 
dedykowanej aplikacji obejmuje sprawdzenie: jakie 
dane mają być pobierane i dokąd potem mają być 
wysyłane. Należy zweryfikować, czy na danych 
urządzeniach będzie działać łączność Wi-Fi a także, 
czy odpowiednio dobrany został czytnik kodów. 
Aplikacja stworzona dla danego klienta może 
zawierać jego logo, obowiązującą kolorystykę itp. 
Menu zawiera funkcje odpowiadające jego indywi-
dualnym potrzebom.

Aplikacja docelowo działa tak, aby w pełni wyko-
rzystać ergonomię urządzenia i uprościć pracę 
użytkownika. Przykładowe funkcje aplikacji to:
•  obsługa magazynu: przyjęcie, wydanie, kom-

pletacja i weryfikacja kompletacji, weryfikacja 
lokalizacji w magazynie;

•  kierowanie pracą: sprawdzanie, czy pracownicy 
pracują poprawnie, czyli czy wyrabiają swoje 
normy. Zarejestrowana liczba sczytanych kodów 
w danym okresie pozwala określić wydajność da-
nych pracowników. Np. jeden czyta 100 kodów 
na dzień, a drugi tylko 10;

•  możliwość dostarczenia danych do wielu 
raportów (np. liczba wykonanych skanów), 
co z kolei jest przydatne do licznych analiz, 
a w konsekwencji do wprowadzania usprawnień.

Na co się zdecydować?
Każdy terminal ma swoją konfigurację, czyli ele-
menty, które pozwalają na spełnianie określonych 
funkcji. Rynek oferuje szeroki wachlarz produktów, 
w zależności od wymagań użytkownika – jego cha-
rakteru i warunków pracy, zaplecza systemowego 
oraz finansowego.

Komputery mobilne mogą różnić się funkcjo-
nalnością, co z kolei przekłada się na ich cenę. 
Rozważając wdrożenie ich do firmy, należy zasta-
nowić się, jaki ma być tego cel, czyli jakie będzie 

Wygoda – praca łatwa, szybka i przyjemna

Dlaczego właściwie ludzie używają komputerów 
mobilnych? Dlatego, że są pewnym substytutem 
komputera stacjonarnego. 

To oznacza, że nie musimy komputera zabierać 
do ogromnego magazynu. Wystarczy, że użyjemy lekkiego 
i odpornego na upadki oraz inne warunki otoczenia pracy 
(np. pyły) terminala. Urządzenie sprawnie sczyta dane 
i zapisze je w ustawionym przez użytkownika miejscu. 

Urządzenie, ważące około pół kilograma, może być 
dodatkowo wyposażone w tzw. gun – uchwyt pistoletowy, 
który pozwala na wygodne trzymanie w dłoni oraz 
skanowanie czy robienie zdjęć za pomocą przycisku.

 Kod Biznesu • Nr 2
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przeznaczenie urządzenia. Ważne jest także 
uwzględnienie, czy będzie ono pracować w ma-
gazynie, hali produkcyjnej, czy może na zewnątrz, 
narażone na mróz i opady deszczu?

Przed zakupem należy zastanowić 
się przede wszystkim:
•  W jakich warunkach będzie pracować urządze-

nie? czy ma być odporne na niskie czy wysokie 
temperatury, upadki, jak często będzie używane? 
jaki będzie zasięg odczytu? 

•  Jakie oznaczenia towarów są stosowane? czy są 
to kody kreskowe, kody 2D czy może tagi RFID 
– to decyduje o doborze głowicy do urządze-
nia. Jeśli w swoim biznesie obsługujesz towary 
z kodami liniowymi – wtedy głowica laserowa 
wystarczy, natomiast jeśli wykorzystujesz kody 
dwuwymiarowe, wówczas należy użyć głowicy 
typu imager. W przypadku używania tagów RFID, 
terminale wyposażone są w moduły transmisji 
radiowej, czyli anteny, które odbierają oraz wy-
syłają sygnały radiowe;

•  Jaką klawiaturę powinno posiadać urządzenie? 
numeryczną czy alfanumeryczną? Istnieją także 
różne warianty urządzeń z różną liczbą klawi-
szy funkcyjnych. Czasem jednak klawiatury są 
zbędne i wystarczy użyć urządzeń z wyświetla-
czem dotykowym;

•  Jaki system operacyjny ma posiadać urządze-
nie? Windows Mobile, Windows CE, Android? 
Najnowsze urządzenia zwykle posiadają ten 
ostatni. Dodatkowo można stosować specjalną 
aplikację, dostosowaną do obowiązków pracy;

•  Jaka pamięć jest potrzebna? RAM, Flash?
•  Jak wytrzymały ma być akumulator? Ten czynnik 

ma wpływ na czas jego ponownego ładowania 
i eksploatację;

•  Jak urządzenie ma być połączone? Czy będzie 
miało dostęp do internetu? Wówczas można 
wykorzystywać: Wi-Fi, Bluetooth lub sieć GSM 
i karty SIM;

•  Jakie akcesoria dobrać? Folie, rysiki, uchwyty, 
ładowarki, zasilacze, karty SD, etui, pokrowce 
i kabury zapewniają większą wydajność urzą-
dzeń, chronią urządzenia narażone na upadki, 
a tym samym zapewniają dłuższą żywotność;

•  I na koniec można zadać sobie pytanie: czy urzą-
dzenie ma być nowe czy używane? 

Jak widać jest wiele pytań, na które trzeba sobie 
odpowiedzieć przed wybraniem i wdrożeniem 
sprzętu. Oczywiście specjaliści zawsze służą do-
radztwem i pomocą w doborze optymalnego roz-
wiązania. Dodatkowo zawsze warto przeprowadzić 
testy różnych urządzeń i wybrać te, które sprawdzą 
się najlepiej w danych warunkach.

Co zrobić, gdy urządzenie 
się zepsuje?

Nie da się oszukać czasu i nawet najnowsze 
urządzenia wymagają odświeżenia. Termi-

nale potrafią pracować nawet około 20 lat. 
Nie trzeba po każdej awarii wymieniać urządzenia 
na nowe – można przekazać je do serwisu w celu 
diagnostyki i ewentualnej naprawy. 

Bardzo często serwisy oferują urządzenia za-
stępcze na czas eliminacji usterek. Zatem awaria 
urządzeń nie spowoduje przestojów w pracy. 
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Dłuższa żywotność  Twoich urządzeń
Kabury / Pokrowce / Futerały

JAKOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆWYGODA

PERSONALIZACJA

Prosty dostęp do urządzenia.
Może być umieszczone 
na pasku, udzie czy nadgarstku.

Kontroluj zużycie urządzeń poprzez zapewnienie im odpowiedniej ochrony.
Przedłuż żywotność swojego sprzętu i zapobiegaj powstawaniu szkód.

Haft na kaburze
zapewnia łatwą identyfikację.

Zabezpieczenie urządzenia
gwarantuje odporność na uszkodzenia 

i przedłuża jego żywotność.

Nylon balistyczny – materiał trwały, 
odporny na ścieranie i rozrywanie. 
Szyte są z niego m.in. kamizelki wojskowe.

Materiały używane również 
w produktach przeznaczonych dla wojska 

zapewniają długotrwłe użytkowanie.

Elementy warstwy wierzchniej 
ze skóry naturalnej odpornej 
na promieniowanie UV.

Nylonowe wnętrze i polietylenowa 
pianka zapewniają ochronę 
przed wilgocią.

OCHRONA ZAPROJEKTOWANA DO:

KOMPUTERÓW
MOBILNYCH

TABLETÓW DRUKAREK
PRZEMYSŁOWYCH/

PÓŁPRZEMYSŁOWYCH

DRUKAREK
MOBILNYCH

SKANERÓW/
IMAGERÓW

 Kod Biznesu • Nr 2
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Zabezpieczenie urządzenia
gwarantuje odporność na uszkodzenia 
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Nylon balistyczny – materiał trwały, 
odporny na ścieranie i rozrywanie. 
Szyte są z niego m.in. kamizelki wojskowe.
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w produktach przeznaczonych dla wojska 

zapewniają długotrwłe użytkowanie.

Elementy warstwy wierzchniej 
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na promieniowanie UV.

Nylonowe wnętrze i polietylenowa 
pianka zapewniają ochronę 
przed wilgocią.
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KOMPUTERÓW
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PRZEMYSŁOWYCH/

PÓŁPRZEMYSŁOWYCH
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MOBILNYCH
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Wielkość zamówień, które 
może obsłużyć magazyn, zależy 
od wydajności, dokładności 
i produktywności magazynierów.

Martyna  
Kieliszek

K ażdego dnia pracownik, korzystający z tra-
dycyjnych urządzeń mobilnych z uchwytem 
pistoletowym (z ang. gun), traci średnio 

jedną godzinę na interakcję z urządzeniem. Jego 
praca wymaga zeskanowania i sprawdzenia po-
prawności. Czyli za każdym razem po zeskanowa-
niu kodu kreskowego, aby zweryfikować zadanie, 

pracownik musi przechylać komputer mobilny 
do góry i zobaczyć wyświetlane na ekranie infor-
macje. Wykonywany podczas tej czynności ruch 
nadgarstkiem przerywa pracę i wydłuża czas cyklu. 
Rezultaty to mniejsza wydajność pracowników oraz 
wykazywane przez nich większe zmęczenie. A jeśli 
można byłoby odzyskać tę godzinę i wykorzystać 
na konkretną pracę, kompletację… Jakie oszczęd-
ności przyniosłoby to Twojej firmie?

Ergonomia, komfort 
i wydajność,
 czyli o innowacyjności TC8300

Z rozwiązaniem przychodzi Zebra Techno-
logies – producent nowoczesnego kompu-
tera mobilnego TC8300, którego budowa 
jest w pełni ergonomiczna. TC8300 
pozwala na usprawnienie przepływów, 
zwiększenie produktywności, maksyma-
lizację komfortu pracy użytkownika, przy 
zmniejszeniu ryzyka jego obrażeń.
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Zgodnie z obliczeniami producenta, urządzenie 
pozwala na zyskanie kolejnej godziny przez pra-
cownika w ciągu zmiany. A to tak, jakby zyskać 
dodatkowego pracownika. 

Zastanawiasz się – jak to możliwe?
Cała rzecz polega na uproszczeniu interakcji z urzą-
dzeniem. Koncepcja skupia się głównie na dwóch 
aspektach: na sposobie, w jaki pracownicy fizycznie 
posługują się urządzeniem oraz systemie, w jakim 
korzystają z aplikacji magazynu.

Nowe TC8300 ma innowacyjny ekran. Jego kąt 
nachylenia nie wymaga wykonania czynności przez 
pracownika w celu „trafienia w kod” – nie musi 
on przechylać urządzenia setki, a nawet tysiące razy, 
aby zeskanować kody. Dodatkową funkcją wspiera-
jącą ten proces jest wielokierunkowe skanowanie 
(z ang. omni-directional scanning). Brzmi niewiary-
godnie? To aż o 55% mniej ruchów nadgarstka oraz 
o 15% mniej wysiłku mięśni pracownika.

Środek ciężkości tego urządzenia jest doskonale 
wyważony, a jego uchwyt jest wygodniejszy w uży-
ciu, w przeciwieństwie do tradycyjnych wersji z gun. 
Dzięki tym czynnikom urządzenie jest o 33% lżej-
sze niż tradycyjne wersje komputerów mobilnych, 
a to jest znaczne udogodnienie dla użytkownika 
– ogranicza jego zmęczenie podczas pracy.

Kolejnym atutem urządzenia jest uproszczona 
aplikacja. Urządzenie posiada łatwy w użyciu 

dotykowy interfejs aplikacji zwany All-touch Ter-
minal Emulation (TE) zamiast tradycyjnego green 
screen (czyli zielonego tekstu wyświetlanego 
na czarnym tle). 

Dzięki zastosowaniu All-touch TE wyświetlane 
informacje są czytelniejsze. Prostsze, szybsze i bar-
dziej intuicyjne jest także poruszanie się po urzą-
dzeniu i wprowadzanie danych. Wykorzystanie tej 
funkcji zmniejsza liczbę wykonywanych interakcji. 
Dodatkowo, nowoczesny dotykowy panel zapewnia 
elastyczność wprowadzania danych:
• za pomocą rysika,
• za pomocą palca, nawet w rękawiczkach. 

Warto zapoznać się także ze szczegółami kon-
figuracji urządzenia, które, w połączeniu z jego 
innowacyjną budową, ukażą ogromny potencjał 
jego funkcjonalności. 

PORÓWNANIE BUDOWY TRADYCYJNEGO URZĄDZENIA (NP. MC9300)  
Z INNOWACYJNYM TC8300

DWUPŁASZCZYZNOWY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
KOMPUTER MOBILNY (GUN):

JEDNOPŁASZCZYZNOWY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
NOWY PROJEKT URZĄDZENIA:

PŁASZCZYZNA 1 PŁASZ
CZYZNA 2
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BARCODE
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Zapraszam do lektury kolejnego 
artykułu dotyczącego baterii, 
akumulatorów. Nazewnictwo 
w nim zawężę do potocznego 
określenia „bateria”, ponieważ 
droga po zużyciu ogniw jest 
taka sama dla obu przypadków.

Magdalena  
Bira

W poprzednim numerze przedstawili-
śmy historię powstania baterii, ich 
żywotność oraz pojemność, poka-

zaliśmy, na co zwrócić uwagę przy ich zakupie 
i jak je poprawnie użytkować czy przechowywać, 
aby nie traciły swojej pojemności. Serdecznie 
zapraszam do zapoznania się z ciekawą historią, 
w której tłumaczymy, co łączy baterię z żabą. Ar-
tykuł dostępny jest na kodbiznesu.pl. 

W poniższym artykule natomiast chciałabym 
przybliżyć kolejne etapy obcowania z bateriami, 
czyli recycling i jego rodzaje, ponieważ jest to sza-
lenie istotne dla naszego zdrowia a nawet życia, 
czego część z nas jest zupełnie nieświadoma.

To, że baterie są użytkowane w wielu urządze-
niach, zarówno w naszym otoczeniu zawodowym, 
jak i domowym, nie jest nowością: terminale mo-
bilne, myszka do komputera, telefon komórkowy, 
powerbank i wiele, wiele innych… A co się z nimi 
dzieje, gdy się wysłużą? Najczęściej wyrzucane 
są do kosza na śmieci wraz z innymi odpadami 
komunalnymi.

Recycling
Wszelkiego rodzaju baterie zaliczane są do odpa-
dów niebezpiecznych i należy je poddać recyclin-
gowi, głównie ze względu na to, że zawierają metale 
ciężkie, takie jak kadm, rtęć czy ołów, a także sub-
stancje silnie reaktywne (żrące) – lit czy mangan. 
Bateria wyrzucona do zwykłych śmieci z czasem 
przedostaje się do środowiska, gdzie po naruszeniu 
obudowy (np. z powodu rdzy i innych procesów), jej 
zawartość jest wypłukiwana przez wody opadowe 
i zaczyna przedostawać się na zewnątrz. 

Według specjalistów, zajmujących się utylizacją 
niebezpiecznych odpadów, zaledwie jedna bateria, 
porzucona w lesie, tzw. pastylka z zegarka elek-
tronicznego, jest w stanie skazić nawet 1 m3 gleby 
lub zatruć aż 400 litrów wody1.

1  M. Kowalski, Zero Waste – czy składowanie zużytych 
baterii jest bezpieczne?, https://www.komputerswiat.pl/
poradniki/zero-waste-czy-skladowanie-zuzytych-baterii-
-jest-bezpieczne/xz653qf; 23.03.2021.

Bądźmy świadomi,  
chrońmy środowisko i siebie!
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Jedną z metod unieszkodliwiania odpadów niebez-
piecznych jest recykling. Aż do 90% materiałów 
z baterii można odzyskać, w zależności od zasto-
sowanej metody. Proces ten polega na poddaniu 
odpadów odpowiedniej obróbce, pozwalającej 
na prawie całkowity odzysk zawartych w nich 
związków.

W procesie recyklingu baterii stosuje się trzy pod-
stawowe metody odzysku materiałów z baterii:
• mechaniczną, polegającą na rozdrobnieniu 

odpadów w specjalnych młynach, a następnie 
na rozdzieleniu powstałych frakcji (elementy 
plastikowe, papierowe itp.);

• hydrometalurgiczną, polegającą na odzysku 
materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów 
w kwasach bądź zasadach;

• termiczną, polegającą na odzysku materia-
łów poprzez wytopienie metali w specjalnych 
piecach. Wprowadzenie dodatkowego etapu 
do powyższego procesu pozwala na odzysk 
tlenków metali (Fe, Mn, Zn).

Baterie niklowo-kadmowe najczęściej poddawane 
są procesowi recyklingu ze względu na łatwość od-
zyskiwania kadmu. Z kolei baterie ołowiowe w dużej 
mierze są stapiane celem pozyskania ołowiu, który 
może zostać ponownie wykorzystany.

Przechowywanie baterii
Wyczerpała się bateria od pilota do telewizora 
i co dalej? Wiemy już, że nie możemy jej wyrzucić 
do zwykłego kosza, razem z odpadami komunal-
nymi. W takim razie – co z nią powinniśmy zrobić? 

W każdym województwie wyznaczone są od-
powiednie punkty, które najczęściej mieszczą się 
w osiedlowych sklepach, kioskach czy budynkach 
użyteczności publicznej. Baterie możemy przeka-
zać również do sklepu MPSZOK i PSZOK (mobilne 
punkty/punkty selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych). Każdy taki punkt ma przeznaczone 
odpowiednio zabezpieczone miejsce do ich prze-
chowywania, zanim trafią do recyclingu.

Oczywiście nikt nie będzie biegać z każdą 
zużytą baterią do takiego punktu – na szczęście, 
przez krótki czas, możemy takie baterie w bez-
pieczny sposób przechowywać w swoim otoczeniu. 
Warto jednak pamiętać o kilku istotnych warun-
kach, jakie należy spełnić: to temperatura poko-
jowa, suche pomieszczenie i pojemnik wykonany 
ze sztucznego tworzywa, drewna, może być zwykły 
słoik, czy kartonowe pudełko. Co ważne – materiał 
nieprzewodzący. 

Podczas przechowywania istotne jest również, 
aby nie mieszać różnych typów baterii. Baterie 
nie powinny się ze sobą stykać, aby nie doszło 
do zwarcia, a przede wszystkim nie powinny być 
przechowywane z innymi odpadami komunalnymi. 
Dotyczy to w szczególności najbardziej popularnych 
baterii Li-ion/Li-pol (generalnie chodzi o baterie 
zawierające związki litu – wysoko reaktywnego 
metalu). Takie baterie, fizycznie uszkodzone, grożą 
samozapłonem – następuje bardzo szybka reakcja 
termiczna i bateria może się zapalić. W pojemniku 
z bateriami nie powinno być żadnych elementów 
metalowych, które również mogą powodować 
zwarcie. Baterie te nie mogą być też uszkodzone 
(przerdzewiałe, z wyciekami itp.) – takie należy 
jak najszybciej odnieść do odpowiedniego punktu 
składowania (sklep lub PSZOK). 

Kiedy baterie trafią już do punktu skupu, zostają 
przekazane do utylizacji, bądź też przez krótki czas 
przed nią są tam składowane. Wszystko zależy 
od tego, z czego dana bateria jest wykonana. 

Składowanie baterii w skupach odbywa się 
w ściśle określonych warunkach. Przede wszyst-
kim niezwykle istotne jest to, by uprzednio zostały 
one w odpowiedni sposób zabezpieczone – chodzi 
o zredukowanie do absolutnego minimum ryzyka 
emisji szkodliwych substancji. Poza tym zużyte 
baterie pod żadnym pozorem nie mogą być skła-
dowane w przestrzeni otwartej. Są przechowy-
wane w specjalnie przeznaczonych do tego celu 
kwasoodpornych kontenerach. Wykonane zwykle 
z grubego i gęstego polietylenu, skutecznie chronią 
środowisko przed przedostawaniem się do niego 
substancji szkodliwych.

Pamiętajmy o zdrowiu naszym, naszych dzieci 
i bezpieczeństwie środowiska. Nie wyrzucajmy 
zużytych baterii do kosza, tylko przekażmy 
je do recyclingu. Choć nie wyglądają groźnie, stano-
wią zagrożenie biologiczne dla środowiska, dlatego 
podlegają zaostrzonym rygorom dotyczącym ich 
składowania. 

W Polsce rocznie sprzedaje się około 300 mln 
sztuk baterii i akumulatorów małogabary-
towych, czyli około 7,5 tysięcy ton. Szacuje 
się, że poziom odzysku jest poniżej 20% 
wszystkich sprzedanych baterii. Dla porów-
nania, w Belgii poddaje się recyklingowi 61% 
wszystkich baterii.
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Z anim do skutku dojdzie wyprodukowanie 
choćby jednej z nich, należy przebrnąć przez 
proces analiz i doboru odpowiednich mate-

riałów, przyjaznych środowisku oraz użytkownikowi. 
Najczęściej wybieranymi do zadruku są wszelkiego 
rodzaju papiery, folie, folie plombowe, a także 
kartoniki.

Technologia termiczna
W zależności od potrzeb oraz wielu czynników 
zewnętrznych, dostępne są etykiety w dwóch stan-
dardach – termicznym oraz termotransferowym. 
Sposób zadruku, rozmiar etykiety oraz jej kształt 
jest całkowicie dowolny, a jego wybór leży w kwestii 
zamawiającego. 

Druk termiczny znajduje zastosowanie w środo-
wiskach niewymagających trwałego zadruku. Jest 
to najprostsza i najtańsza technologia. Etykieta 
jest pokryta specjalną, cienką, termoczułą war-
stwą, która pod wpływem ciepła zmienia barwę 
na czarną, dzięki czemu sam proces drukowania 
odbywa się bez użycia kalki barwiącej. 

Zwykle etykiety termiczne pokryte są podsta-
wową, matową powłoką ECO, lecz w przypadku 
niektórych, bardziej wymagających projektów, 
zastosowanie znajduje powlekana powłoka TOP, 
cechująca się większą odpornością na warunki at-
mosferyczne, zachowując przy tym swoją prostotę 
oraz szybkość przyjmowania informacji. 

Do bardziej wymagających zastosowań, w któ-
rych jednocześnie niemożliwym jest użycie druka-
rek termotransferowych (np. w przypadku drukarek 
mobilnych), można wykorzystać specjalne etykiety 
termiczne foliowe, które swoją wytrzymałością do-
równują niektórym etykietom termotransferowym.

Mimo że większość etykiet jest monochroma-
tyczna, istnieje również możliwość zadrukowywania 
wielokolorowych etykiet termicznych. Jest to tech-
nologia IQ Color, opatentowana przez producenta 
Zebra Technologies, pozwalająca na podział 
etykiety na obszary, którym zostaną przypisane 

Etykiety
czyste

Nacisk na najdrobniejszy szczegół 
to jeden z pierwotnych celów, 
a jednocześnie znaków rozpoznawczych 
PDAgroup. Począwszy od materiałów, 
z których korzystamy, aż po produkt 
końcowy i konfekcjonowanie. Każdy 
krok to nieustanna kontrola jakości 
oraz dążenie do perfekcji. Można by 
pomyśleć, że czasochłonne jest jedynie 
projektowanie i nadrukowywanie 
grafik na etykiety, lecz to nie wszystko. 
Nikt nie przystanie choćby na moment, 
aby zastanowić się nad pracą 
włożoną w stworzenie samej etykiety 
w jej początkowym stadium istnienia, 
czyli wersji niezadrukowanej – czystej.

Michał 
Pawlicki
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poszczególne, wybrane przez użytkownika kolory. 
Obszarów tych może być 9 lub mniej. Proporcje 
wielkości tych pól także można określić dowolnie.

Technologia termotransferowa
W celu otrzymania etykiety o najwyższym stopniu 
trwałości nadruku, najlepiej skorzystać z etykiet wy-
konywanych technologią termotransferową – w tym 
przypadku w drukarce nie mamy do czynienia z samą 
rolką etykiet, ale także z taśmą termotransferową. 
Tutaj również występuje termiczne podgrzewanie 
etykiety, jednak kolor nie jest wydobywany z samej 
etykiety, lecz nanoszony z taśmy.

Etykiety termotransferowe mogą oczywiście 
zostać wyprodukowane z materiałów stworzonych 
do bardziej różnorodnych zastosowań. 

Papier termotransferowy, który występuje 
w macie i półbłysku, może być zastosowany 
do miejsc, gdzie wymagany jest trwały zadruk, jed-
nak niekoniecznie odporność na wilgoć czy warunki 
zewnętrzne.

Do bardziej wymagających miejsc mamy sze-
reg folii termotransferowych. Przy wykorzystaniu 
polipropylenu (PP) etykieta będzie nierozciągliwa 
i zyska większą twardość, a także odporność 
na uszkodzenia mechaniczne. Ważną zaletą, 
w przypadku tego rozwiązania, jest też odporność 
na wysokie temperatury, umożliwiająca zastosowa-
nie tego rodzaju materiału do etykiet wykorzystywa-
nych przy oznaczeniach produktów elektronicznych. 

Nieregularne kształty produktów czy ekspozycja 
na działanie wody, tłuszczów czy mrozu to poważne 
problemy dla osób nanoszących oznaczenia. W od-
powiedzi na te potrzeby, w produkcji etykiet zastoso-
wany został kolejny materiał, tym razem rozciągliwy, 
elastyczny i zdolny do dopasowania się do każdej 
powierzchni – polietylen (PE). Zastosowanie wspo-
mnianego rozwiązania z pewnością zwiększy tempo 
i sprawność procesu w tego typu warunkach. 

Zamykając kategorię materiałów stosowanych 
do produkcji etykiet termotransferowych, nie można 
zapomnieć o poliestrze (PET), czyli najtrwalszym 
z dostępnych surowców. Został on zaprojektowany 
z myślą o przetrwaniu najmniej przyjaznych warun-
ków – niegroźny mu smar, brud ani promienie UV, 
a zakres temperatur eksploatacji tego tworzywa jest 
niezwykle imponujący, gdyż sięga od 80°C na plusie 
aż do 20°C poniżej zera.

Dostępne są również wszelkiego rodzaju ma-
teriały plombowe, czyli między innymi etykiety 
z winylu kruchego, który jest bardzo trudny do 

zerwania, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, 
kruszy się. Są również etykiety typu VOID, które przy 
odklejeniu pozostawiają ślad w postaci napisu VOID.

Niewątpliwą zaletą druku termicznego jest 
ogromna prostota użytkowania. Wystarczy tylko 
włożyć rolkę do drukarki i można drukować. W przy-
padku druku termotransferowego sytuacja jest 
trochę bardziej skomplikowana, ale nadal bardzo 
prosta, ponieważ, poza samą rolką etykiet, należy 
zamontować również rolkę taśmy.

Taśmy termotransferowe
Decydując się na korzystanie z druku termotrans-
ferowego, stajemy przed jeszcze jednym wyborem, 
który także pozostanie nie bez znaczenia przy 
ocenie produktu końcowego. Mowa tu o wyborze 
rodzaju taśmy termotransferowej. 

Mimo ogromnej różnorodności taśm dostępnych 
na rynku, kwestia doboru odpowiedniej jest dość 
prosta i w momencie, gdy już zdecydujemy się na 
konkretny rodzaj etykiet termotransferowych, dobór 
odpowiedniej taśmy jest formalnością. Każdą taśmę 
najczęściej dopasowujemy do materiału, z którego 
jest wykonana etykieta. Jedynie w naprawdę ekstre-
malnych warunkach należy przed zakupem dokonać 
testów dostępnych materiałów, aby dobrać najle-
piej sprawdzające się rozwiązanie. Na rynku mamy 
dostępne taśmy woskowe, woskowo-żywiczne i ży-
wiczne. Taśmy woskowe dedykowane są do rozwią-
zań, gdzie stosowane są etykiety termotransferowe 
papierowe matowe; woskowo-żywiczne do etykiet 
termotransferowych papierowych półbłyszczących 
oraz etykiet foliowych matowych, a do etykiet folio-
wych błyszczących taśmy żywiczne.

W przypadku zadruku termotransferowego 
są również dostępne kolorowe taśmy woskowe, 
które pozwalają na zadruk monochromatyczny, 
jednak nie tylko w kolorze czarnym.

Spektrum taśm termotransferowych 
zamykają taśmy dopasowane do szcze-
gólnych rodzajów głowic spotykanych 
w drukarkach. Taśmy krawędziowe znaj-
dują zastosowanie w urządzeniach wy-
posażonych w… głowice krawędziowe. 
Warto także zwrócić należytą uwagę 
na wariację najtrwalszej z dostępnych 
taśm – taśmy woskowo-żywicznej, wy-
produkowanej w sposób umożliwiający 
wykorzystanie jej w drukarkach pracują-
cych w technologii hot-stamping, pozwa-
lającej na zabezpieczenie i ozdobienie 
naszego wydruku. 

 WIEDZA
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Strony internetowe stały 
się preferowanym medium, 
jeśli chodzi o wyszukiwanie 
informacji, prezentowanie firmy, 
zakupy i rozrywkę, edukację 
czy kontakty społeczne. 

Filip  
Kozłowski

W momencie, gdy na stronie WWW pojawi się 
dana treść, zapisana określoną czcionką, wybrany 
zostanie kolor czy też pojawi się tekst – już mamy 
do czynienia z komunikacją wizualną. Bez względu 
na to, czy dany element strony WWW znalazł się 
tam intencjonalnie, czy przypadkiem – za każ-
dym razem będzie on komunikował coś odbiorcy. 
Projektant danej strony, chcąc nie chcąc, zawsze 
za pomocą użytych środków wizualnych będzie 
komunikował jakiś przekaz. Kluczowym wydaje 
się zrozumienie, że o ile możemy zrezygnować 
z opcjonalnych dodatków naszej strony (instala-
cje flash, zdjęcia, klipy wideo), to użycia pewnych 
elementów graficznych i ich wizualnej komunikacji 
nie unikniemy nigdy. 

Nasuwa się zatem wniosek: jeśli komunikacja 
naszej witryny ma być świadoma, zaplanowana 
i celowa, takie musi być także zastosowanie 
znaków, symboli czy efektów graficznych. Na-
leży pamiętać, że niektóre efekty graficzne 

Kilka uwag o roli estetyki 
w projektowaniu stron WWW
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Ż yjemy w czasach, kiedy coraz częściej 
elementy wizualne odgrywają znaczącą 
rolę w życiu codziennym i w poruszaniu się 

po sieci. Dlatego warto uświadomić sobie, że este-
tyka odgrywa pierwszorzędną rolę przy tworzeniu 
udanych witryn.



są nieuniknionym elementem każdej strony, nawet 
jeśli mamy za cel stworzenie „niewidzialnej” ko-
munikacji wizualnej w celu polepszenia integracji 
funkcjonalności z treścią.

To szczególnie ważne – z punktu widzenia pro-
jektantów – aby wyróżnić poszczególne obszary, 
w których estetyka odgrywa istotną rolę w trakcie 
tworzenia stron internetowych.

Wizerunek nadawcy strony WWW
Efekty estetyczne odgrywają znaczącą rolę w każ-
dej witrynie, która troszczy się o to, jak postrzegany 
jest jej nadawca – firma, organizacja czy osoba, 
która stoi za przekazywaną informacją. Każda 

witryna ma swoje źródło, więc zastosowane w niej 
rozwiązania estetyczne zawsze będą coś o tym 
źródle mówić. Środki wizualne odgrywają kluczową 
rolę w tworzeniu profilu nadawcy – nawet strony 
internetowe, które mają głównie cel informacyjny, 
również odzwierciedlają estetykę organizacji, sto-
jącej za daną stroną WWW. 

Aby uzyskać unikalne wrażenie na tle konku-
rencji, należy stworzyć nietradycyjny i dynamiczny 
design, gdzie każdy szczegół będzie dopracowany 
i dobrze zaplanowany. Odpowiednio dobrana 
czcionka, użycie zdjęć i przejrzysty układ będą nas 
informować, że dana firma, organizacja czy osoba 
jest świetnie zorganizowana.

Wsparcie dla treści i funkcjonalności strony WWW 
Efekty estetyczne muszą wspierać treść i aspekty 
funkcjonalne. Witryny internetowe odbierane są jako 
przyjazne dla użytkownika, jeśli zawierają takie ele-
menty graficzne, które wspierają funkcje odpowie-
dzialne za nawigację i interakcję. Dzięki dobrej funk-
cjonalności strony WWW, użytkownik może szybko 
i efektywnie uzyskać pożądane informacje, bez 
konieczności poruszania się po „ślepych zaułkach”. 

Teoretycy wytypowali kilka cech, 
które ich zdaniem powinien zawierać 
przyjazny dla użytkownika interfejs: 
1.  Learnability – powinien być szybko przyswajalny 

i pozwalający w łatwy sposób zapoznać się z jego 
funkcjami i możliwościami.

2. �Efficiency – powinien być efektywny, gdzie efek-
tywność mierzona jest szybkością, z jaką użyt-
kownik może wykonać zadanie po zapoznaniu 
się z projektem interfejsu. Innymi słowy decyduje 
tu liczba kliknięć czy naciśnięć klawiszy potrzeb-
nych użytkownikowi do wykonania zadania.

3.  Memorability – powinien być zapamiętywalny, 
tzn. powinien być prosty do zapamiętania już 
po jego nauczeniu się. Dotyczy to zwłaszcza sytu-
acji, gdzie użytkownik wraca do danego interfejsu 
po dłuższym czasie niekorzystania z niego.

4.   Errors – powinien być na tyle przejrzysty, aby jego 
użytkownik popełnił jak najmniej błędów w trak-
cie korzystania z niego. Błąd jest tu rozumiany 
jako funkcja wykonana przez użytkownika bez 
osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

5. �Satisfaction�– powinien dawać zadowolenie 
użytkownikowi, co bezpośrednio przekłada się 
na jego motywację i na efektywność użytkowania.

Wszystkie te cechy, na które niewątpliwie wpływa 
odpowiedni dobór środków wizualnych, mają bezpo-
średnie, jakościowe przełożenie na funkcjonalność 
interfejsu każdej strony WWW. Niestety ogromna 
liczba witryn, zaprojektowanych w sposób nieprze-
myślany wizualnie i graficznie, pokazuje, że istnieją 
wciąż projektanci, którzy funkcjonalność rozumieją 
bardzo wąsko. Negują tym samym niezaprzeczalną 
wartość, jaką niesie komunikacja wizualna danej 
witryny we wspieraniu jej funkcjonalności. 

Dla wielu stron WWW funkcjonalność ma naj-
wyższy priorytet, natomiast wizualny aspekt jest 
tu tylko pochodną. Dotyczy to w szczególności 
stron o charakterze informacyjnym, gdzie głównym 
celem jest jak najszybsze i jak najskuteczniejsze do-
starczenie potrzebnej wiedzy. Ale i w tym przypadku 
coraz trudniej jest bagatelizować estetykę na korzyść 
funkcjonalności, jeśli uświadomimy sobie istotną rolę, 
jaką odgrywają chociażby symbole czy ikony. To pro-
ste elementy wizualne, których odpowiednie użycie 
może spełniać określone funkcje – zakotwiczenie 
tekstu, odniesienie do linku itd. Zastosowanie okre-
ślonego koloru również może mieć funkcjonalny 
skutek, np. przyciągając uwagę 
i kierując ją na wskazane 
elementy danej infor-
macji. Jeśli natomiast 
chcielibyśmy lepiej 
wyjaśnić skompli-
kowane fragmenty 
jakiejś informacji, 
z pomocą może 
nam przyjść wpro-
wadzenie ilustracji. 
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Preferencje wizualne grupy docelowej danej strony WWW
Estetyka danej witryny powinna odzwierciedlać 
gust i zapatrywania wizualne określonej grupy 
docelowej. Współcześnie mówi się o dwóch domi-
nujących trendach w projektowaniu stron – design 
minimalistyczny oraz design eklektyczny, zorien-
towany na doświadczenia zmysłowe użytkownika. 

Minimalizm w projektowaniu swe źródło znajduje 
w modernistycznym funkcjonalizmie, dla którego 
mniej znaczy więcej i dla którego zdobienie pozba-
wione funkcji jest zbędne. Minimalizm upatruje ja-
kość estetyczną w prostych elementach (czcionka, 
layout, układ tekstu itd.), uważając, że w odbiorze 

mogą one dostarczać tak samo przyjemnych wra-
żeń, jak fantazyjne instalacje flash. 

Design eklektyczny odwołuje się natomiast 
do multisensorycznego doświadczenia użytkow-
nika, a swych korzeni upatruje w postmodernizmie. 
Funkcjonalność i prostota nie są już priorytetami. 
Design eklektyczny pragnie dostarczać odbiorcy 
już nie tylko informację opartą na faktach czy pro-
dukt w oparciu o jego specyfikację. Coraz częściej 
sprzedaje się wartości niematerialne, czyli doświad-
czenia i narracje, z którymi usługa czy produkt 
są związane. 

Rodzaj/gatunek strony WWW
Efekty estetyczne muszą być dopasowane do ro-
dzaju/gatunku danej strony WWW. Oczekujemy 
na przykład, że witryna internetowa poświęcona 
rozrywce będzie oferować pewną ilość doznań 
estetycznych, podczas gdy naszym głównym 
oczekiwaniem w stosunku do witryny służącej 
do wyszukiwania informacji jest to, że można 
uzyskać pożądane informacje tak efektywnie, 
jak to tylko możliwe. 

Projekt nawigacji danej witryny oraz użyte w niej 
środki graficzne i stylistyczne muszą zostać pod-
porządkowane specyfice danego rodzaju/gatunku 
stron WWW. 

Zdarzają się sytuacje, w których aspekt funkcjo-
nalności nie powinien być nadrzędny względem 

elementów wizualnych. Jeśli np. galeria sztuki 
ma funkcjonalną, ale pozbawioną przemyślanych 
rozwiązań graficznych stronę, może budzić mniej-

szą wiarygodność, nawet jeśli zawiera 
rzetelne informacje.

Reasumując: estetyka w projekto-
waniu stron WWW ma niebagatelne 

znaczenie; jest pośrednio nośnikiem 
informacji, które się na tej stronie 
znajdują. Jeśli tak jest, należy przyjąć, 
że ma wtedy ogromny wpływ na jakość 

odbioru tychże informacji i że w niektó-
rych przypadkach może je dopełniać 
albo zniekształcać. 
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Stworzenie lub rozbudowa systemu 
czy aplikacji do poprawy procesów w firmie 

jest wyzwaniem samym w sobie.  

Tajne / Poufne
zdawać sobie sprawę, że nowy system bądź roz-
budowa już istniejącego to tylko kwestia czasu. 
Niekiedy bardzo krótkiego. 

Identyfikujesz problemy, które zaczynają się poja-
wiać lub obszary, które należy zmodyfikować, żeby 
procesy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy 
mogły być rozwijane, a wraz z nimi cała organizacja.

Następnie szukasz ludzi, którzy poznają Twoje 
potrzeby i nakreślą harmonogram prac implemen-
tacji nowego rozwiązania. 

Oczywiście pierwszym krokiem do tego, aby zna-
leźć najlepszy software house, jest przegląd ofert 
na rynku, poszukanie firm rekomendowanych przez 
znajomych (poczta pantoflowa może tu naprawdę 
zdać egzamin). 

Sprawdzasz przykładowe realizacje, umawiasz się 
na zebranie założeń i zapoznanie się z modelem 
działania danej firmy i w końcu wybierasz ten jeden 
jedyny, któremu uważasz, że możesz powierzyć tak 
ważne dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa zadanie.

Już na etapie zbierania założeń pojawia się kwestia 
dostępu do danych poufnych przedsiębiorstwa. 
Żeby poprawnie zidentyfikować potrzeby klienta 
oraz zaproponować najlepsze rozwiązanie jego 
problemów już na wstępnym etapie zbierania 

N ajpierw trzeba podjąć decyzję, że orga-
nizacja jest (lub musi być) na to gotowa 
z uwagi na okoliczności. Później – przygo-

tować swój zespół do zmiany i intensywnej pracy 
oraz wybrać software house, któremu powierzy 
się wdrożenie. Do tego dochodzi jeszcze jedna 
kwestia, która spędza sen z oczu niejednemu 
managerowi, dyrektorowi czy CEO przedsiębior-
stwa – bezpieczeństwo danych poufnych, sta-
nowiących know-how i rdzeń działalności firmy.  
Czego (nie)bać się w kontaktach z deweloperem 
nowych rozwiązań softwarowych? 

Twoja organizacja rozwija się, dotychczasowy 
system przestaje sobie radzić z coraz nowszymi 
i/lub bardziej złożonymi procesami, a Ty zaczynasz 

Wiktoria 
Kasprzyk
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założeń przez software house, niezbędny jest 
dostęp do szczegółów procesów, które w wielu 
firmach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Na etapie tworzenia zarysu rozwiązania specjaliści 
IT muszą mieć dostęp do danych takich, jak np. 
baza kontrahentów, wyniki finansowe czy niestan-
dardowe procedury operacyjne itp. Bez tego nie da 
się zaprojektować i wdrożyć nowego rozwiązania 
informatycznego. I tutaj pojawia się obawa o bez-
pieczeństwo takich informacji. Aby ją pokonać, 
należy być świadomym kilku kwestii.

Po pierwsze software house nie ma żadnego in-
teresu w wykorzystaniu danych poufnych klienta. 
Firma deweloperska, która ma na koncie przy-
najmniej kilka realizacji projektów, nie jest zain-
teresowana tym, aby nadszarpnąć swój wizerunek 
i markę poprzez przekazywanie poufnych danych 
podmiotom trzecim. Przypominam, że software 
house’y zarabiają na tworzeniu rozwiązań bizne-
sowych, a nie na handlu poufnymi informacjami.

Standardową już praktyką jest podpisywanie 
NDA (ang. Non-disclosure Agreement), czyli umowy 
o zachowaniu poufności już na etapie wstępnych 
rozmów, tuż po podjęciu decyzji o rozpoczęciu 
współpracy. Taka umowa reguluje wszystkie kwestie 
związane z bezpieczeństwem danych, w tym RODO, 
na każdym etapie. Dzięki niej obie strony są pewne 
swoich zamiarów oraz tego, że ta druga dołoży 
wszelkich starań, aby zachować pełną poufność 
we współpracy. 

W umowie o współpracy pomiędzy firmą 
a software house’m mogą znaleźć się też zapisy 
dotyczące sposobu udostępniania informacji, 
żeby dodatkowo zwiększyć komfort klienta. 
Klient może na przykład udostępniać tylko bazę 
testową, czyli wycinek swojej 
bazy danych, na etapie tworze-
nia software’u. Na tym etapie 
wiele osób po stronie software 
house’u ma dostęp do danych, 
szczególnie przy większych 
projektach, kiedy pracę nad 
budową aplikacji prowadzi kilku 
programistów. W miarę owocnej współpracy z de-
weloperem oraz nabierania zaufania, klient będzie 
spokojny co do bezpieczeństwa danych w etapie 
testowania oprogramowania, kiedy to udostepnie-
nie pełnych danych systemowych jest konieczne 
do zakończenia prac nad tworzeniem rozwiązania.

Z punktu widzenia klienta taka opcja prac 
jest bezpieczniejsza, jednak bardziej kosztowna 

i czasochłonna z uwagi na ko-
nieczność przygotowania testo-
wej bazy danych, w co muszą 
być zaangażowani pracownicy 
firmy klienta (czyszczenie 
bazy danych).

Jednak są klienci, którzy 
ze sprawdzonym software 
house’em skaczą na głęboką 
wodę i udostępniają całość sys-
temu, wraz z danymi wrażliwymi. 
Z punktu widzenia osób pracujących po stronie 
dewelopera, takie rozwiązanie jest lepsze, wygodniej-
sze i szybsze. Klient również czerpie z tego korzyść 
w postaci szybszego zakończenia fazy projektowej 
wdrożenia.

Koniec końców oba typy klientów spotykają się 
w tym samym punkcie, czyli w czasie testowania 
oprogramowania, przekazują pełny dostęp do bazy 
danych organizacji.

– Wśród naszych klientów są i ci ostrożni, i ci 
ufający nam w pełni od początku – mówi Kuba 
Kwiatkowski, CTO w PDA IT Solutions. – My ze swej 
strony, jako doświadczony zespół programistów 
i managerów, mamy opracowany kompleksowy 
system ochrony danych, które do nas trafiają. 
Oczywiście stosujemy NDA z klientem, ale również 
z naszymi pracownikami. Dodatkowo pracujemy 
na w pełni zabezpieczonych serwerach i mamy 
wdrożone procedury bezpieczeństwa pracy z da-
nymi wrażliwymi. 

Podsumowując: tak jak i w innych płaszczyznach 
działalności biznesowej, współpraca z software 
house’m powinna opierać się przede wszystkim 

na wzajemnym zaufaniu. Warto 
współpracować z podmiotami 
sprawdzonymi, a niekoniecz-
nie dającymi najlepszą ofertę 
finansową.

– Należy pamiętać, że nawet 
kompletna kopia systemu danej 
organizacji nie stworzy praw-

dziwej działalności konkurencyjnej. Przecież bazą 
każdego biznesu jest doświadczenie, kontakty 
i relacje z kontrahentami, know-how, czyli wszystko 
to, czego nie da się zamknąć w nawet najbardziej 
skomplikowanych tabelach z liczbami – przypo-
mina Kuba Kwiatkowski. 

Tak więc: nie takie wyzwanie poufności straszne, 
jak je malują.  

Warto współpracować 
z podmiotami 

sprawdzonymi, 
a niekoniecznie dającymi 

najlepszą ofertę finansową.
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26  kwietnia 1994 roku samolot chińskich 
linii lotniczych rozbił się z powodu 
błędu w oprogramowaniu. W wyniku 

tego zdarzenia zginęły 264 osoby, a 7 zostało 
ciężko rannych.

Powyższy przykład – podręcznikowy już w zasa-
dzie – pokazuje, że błędy w oprogramowaniu mogą 
nieść za sobą poważne skutki. Niestety w historii 
było wiele podobnych przypadków. Można było ich 
uniknąć, gdyby danego oprogramowania nie do-
puszczono do użytku. Ewidentnie zawiodły tu testy. 
Na pytanie CZY testy jakiegokolwiek systemu 
są potrzebne, odpowiedź zawsze jest taka sama: 

– Yes! Yes! Yes! – cytując klasyka. 

Nie wszystkie błędy prowadzą do skrajnych skut-
ków. Na przykład defekty w aplikacji dla dzieci 
mogą jedynie utrudnić korzystanie z niej, obniżyć 
satysfakcję użytkownika… i rodzica.

Tylko skąd wziąć 
wiedzę, że dane oprogra-
mowanie nie zawiera w sobie 
uchybień, które prowadzą do groź-
nych sytuacji czy kosztownych awarii? 

Odpowiedź brzmi: zaplanować testy!

Ale moim celem nie jest w tej chwili omawianie 
teorii związanej z tematem testów oprogramo-
wania. Teoria testów to temat na serię artykułów 
i to bardzo obszernych. Wolałabym skupić się 
na uzmysłowieniu obu stronom takiej ko-
operacji, jak istotny jest to element każdego 
wdrożenia IT. 

Zastanówmy się zatem co złego/dobrego 
wydarzy się dla Twojego biznesu, jeżeli nie 
poświęcisz/poświęcisz zasobów/zasoby 
na testy wdrażanego oprogramowania. Stworzę 
przykładowe case study.

Jak, z kim  
i czy warto testować 
dedykowany system 
informatyczny?

Każdy z nas jest tylko człowiekiem i popełnia 
błędy. Niektóre z nich są trywialne, ale zdarzają 
się też takie, które powodują ogromne straty,  
bądź są wręcz niebezpieczne 
dla życia i zdrowia.

Joanna 
Chróściel
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Odrobina teorii

Rodzajów testów oprogramowania 
jest naprawdę wiele. Każdy z nich 
ma własny cel i zastosowanie. Łączy 
je jedno – zamiar znalezienia BŁĘDU. 
Tester chroni klienta przed otrzyma-
niem oprogramowania, które może 
działać niepoprawnie i spowodować 
straty w wizerunku klienta bądź ma-
terialne. Można również powiedzieć, 
że testowanie to proces walidacji 
i weryfikacji tego, czy program, apli-
kacja lub produkt:
• spełnia wymagania biznesowe 

i techniczne zgodne 
z zamierzeniem projektu,

• działa zgodnie z zamierzeniem,
• może zostać uruchomiony 

przy zachowaniu niezmienionej 
charakterystyki.
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Firma zajmuje się w internecie sprzedażą mebli. 
Target to klienci biznesowi, czyli model B2B2C. 
Na prośbę działu sprzedaży firma postanowiła 
przejść z klasycznych metod pracy z arkuszem 
kalkulacyjnym, żółtych karteczek oraz malowania 
po kalendarzu ściennym na własny, dedykowany 
system CRM z platformą sprzedaży e-commerce. 

Software house zrobił dwudniowe warsztaty, 
na podstawie których zebrał od firmy założenia, 
jakie funkcjonalności muszą zostać zakodowane. 
Powstała dokumentacja funkcjonalna: długa, opi-
sująca procesy biznesowe, sposób ich rozwiązania 
w systemie, przypadki użycia. 

Komu? Pytam: niby komu chciałoby się to do-
kładnie czytać? Szef sprzedaży ma już wystarczająco 
dużo obowiązków i tonie pod żółtymi karteczkami, 
a teoretycznie to on wskazał potrzebę powstania 
tego systemu – jest jakby Product Ownerem, powi-
nien zaakceptować dokumentację, zanim przejdzie 
do fazy produkcji.

I tu pojawia się pierwsza ważna kwestia: KTO 
ma testować – czyli zasoby po stronie klienta 
(zlecającego) oraz software house’u. 

Wielu klientów postrzega to w ten sposób: 
„Ale dlaczego ja mam poświęcać zasoby po swojej 
stronie? Przecież płacę wam za dostarczenie działa-
jącego oprogramowania, które wyniesie moją firmę 
w nowe przestworza biznesu?!”.

No właśnie – płacisz, więc powinieneś być pewny, 
za co płacisz. Pilnuj swojego budżetu! 

Wskaż po swojej stronie osobę odpowiedzialną 
za wdrażane oprogramowania (Product Owner). 
Taki pracownik powinien znać procesy w firmie i cel 
budowanego systemu. To on zaakceptuje dokumen-
tację i będzie odbierał kolejne elementy systemu. 
To on będzie na początku i na końcu łańcucha do-
starczenia oprogramowania. To właśnie będzie zasób 
odpowiedzialny za testy klienckie (funkcjonalne). 

Software house po swojej stronie również wystawi 
taką osobę. Zazwyczaj jest to Project Manager/Ana-
lityk, który poszczególne funkcjonalności przekaże 
do realizacji deweloperom. Dodatkowo w projekcie 
pojawi się osoba na stanowisku Tester, której za-
daniem będzie weryfikacja, czy wyprodukowana 
przez programistę funkcjonalność jest zgodna 
z oczekiwaniami klienta, nadaje się do publikacji 
i przekazania klientowi do weryfikacji.

Przedstawiam w tej historii wciąż przykład testów 
ręcznych, funkcjonalnych, wymagających udziału 
„czynnika białkowego”, czyli ludzkiego i weryfiku-
jących biznesowy aspekt wdrożenia. Dlatego teraz 
trochę o tym JAK testować.

Jeśli wszystkie informacje o budowanym 
systemie będą w głowie jednej 
osoby, to pojawia się DUŻE RYZYKO, 
że utracisz tę wiedzę w organizacji. 
Jeśli są możliwości finansowe, to warto 
przydzielić do tego zadania zespół. 
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Produkt niedostępny w magazynie

Brak uprawnień

Klient nie istnieje w bazie

Literówka w kodzie

Błędna wartość faktury

Dokument wygenerowany

Wystaw FV

Błąd

Bardzo ważną częścią każdego projektu systemu 
są testy automatyczne. W skrócie: kod sam 
sprawdza, czy zachował się w oczekiwany sposób. 
Niestety stworzenie tego typu testów jest bardzo 
czasochłonne, co równa się ze zwiększeniem ceny 
za system prawie dwukrotnie, dlatego często 
software house’y nie proponują testów automa-
tycznych klientom w obawie o odrzucenie oferty. 
Przykładowo: takie testy sprawdzą, czy do danego 
handlowca zostały przypisane wszystkie sprzedaże 
i wynik jego prowizji wyliczył się prawidłowo. To po-
zwala w dużym stopniu na mniejsze zaangażowa-
nie po stronie zasobów ludzkich.

Obecnie wielu programistów już nawet nie chce 
brać udziału w projektach, w których nie ma testów 
automatycznych, a software house nie weźmie 
pod opiekę systemu po innej firmie programi-
stycznej bez testów automatycznych. Pozornie 
taka oszczędność na projekcie skutkuje brakiem 
możliwości przejścia klienta z systemem do innej 
firmy. 

Ciekawą alternatywą, z jaką na co dzień pracu-
jemy w PDAIT Solutions, są user case i scenariusze 
testowe, które wytwarzamy wraz z zaangażowanym 
klientem podczas warsztatów analitycznych. Two-
rzymy wówczas mapę myśli w postaci diagramu 
wszystkich procesów biznesowych, jakie mają 
odbyć się w systemie, z punktu widzenia pracy 
różnych typów użytkowników programu. 

Takie podejście nie tylko pozwala na dokładne 
zebranie założeń do projektu, ale też wskazuje 
na każdą końcówkę procesu, dzięki czemu można 

zastosować tańsze testy automatyczne, tzw. koń-
cówki API. Dodatkowo ułatwia pracę ze zmianą 
w trakcie projektu i jasno wskazuje, czy dana funk-
cjonalność miała znaleźć się w systemie, czy jest 
to CR. 

Testy „końcówek API” polegają na sprawdzeniu, 
jak interface komunikujący, podprogramy, odpowie 
na zadany test. Na przykładzie wygląda to tak: 

Test wykazał błąd – faktura nie została wystawiona 
lub została wystawiona z błędem danych. Automat 
wskazał na informację, że jest problem z wyge-
nerowaniem dokumentu, ale odpowiedzialność 
za weryfikację źródła tego błędu jest po stronie 
zasobu ludzkiego. Może to być tabela z produk-
tami, klientami, wartością FV itd. To już musi 
zweryfikować tester – ręcznie i analitycznie.

Teraz już wiemy, dlaczego firmie IT zależy i wy-
maga, by klienci brali udział w testach i dlaczego 
na testy warto zaplanować większy budżet i więcej 
czasu. 

Z uśmiechem na ustach wspominam teraz czasy, 
a było to 10 lat temu, kiedy w firmie, dla której 
pracowałam, na testy oraz dokumentację systemu 
wdrażanego pół roku, planowano dwa tygodnie. 
Teraz sama podejmuję decyzje i wiem, że dobre 
testy funkcjonalne zajmują czasem więcej niż samo 
zaprogramowanie danej funkcjonalności. 
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Zdolność sprawiania, by inni 
ludzie stawali się innowacyjni, 
jest istotna nie tylko dla osób 
zajmujących wysokie funkcje 
kierownicze. To umiejętność, która 
może przynieść korzyść każdemu 
menedżerowi i w każdej branży.

Karolina  
Krupa

A by skutecznie zarządzać, nie musisz być 
kolejnym, cudownym dzieckiem kreatyw-
ności. Niepotrzebne Ci także jednorazowe 

webinary i dwudniowe wyjazdy z zespołem na od-
stresowanie, ponieważ wracasz do tego samego 
środowiska, które znasz i… nic się nie zmienia. Dwa 
tygodnie po „wyjazdowej burzy mózgów” cały 
team pracuje po staremu. Dążenie do czegoś lep-
szego nie jest jednorazową akcją – to Twój sposób 
myślenia i działania!

Wszystko zaczyna się od uświadomienia sobie 
czegoś bardzo istotnego – potrzeby! Okazje 
do poszukiwania i wprowadzania nowych rozwiązań 
zdarzają się na każdym kroku – to nieustanny pro-
ces, ale także szansa. Spróbuj sobie przypomnieć 

Jeśli zmęczyło 
Cię czytanie 
o innowacjach 
jako o czymś 
niekonkretnym 
i nieuchwytnym…

i odpowiedz na pytanie: jak często Ty lub Twoi 
koledzy przełamujecie schematy i staracie się zro-
bić coś nowego? Czy Ty i Twój zespół próbujecie 
na nowo rozwiązać stary problem, testując nowe 
urządzenia? Być może zastanawiałeś się także, 
czy dotychczasowe podejście do obsługi klienta 
nie zaczyna być anachroniczne? Nawet jeśli po-
zornie wygląda to na odrzucenie przyjętych norm, 
nie obawiaj się – to bezcenne wyjście poza skost-
niałe ramy. Jeśli nie chcesz zmieniać ludzi, możesz 
zmieniać otoczenie, w którym pracują – oni zmienią 
się razem z nim.

Poza innowacjami produktowymi, można 
prowadzić działania na rzecz innowacji procesów 
w zakładach produkcyjnych, a także obszarach 
front- i back-office. Cel? Usprawnienie działania 
Waszej jednostki biznesowej oraz przyspieszenie 
zachodzących w niej procesów decyzyjnych, dzięki 
implementacji nowych technologii operacyjnych. 

Warto zastanowić się także, co może 
utrudnić Ci to zadanie?
•  brak lidera/architekta innowacji 

w projekcie/organizacji,
• unikanie rozmów o problemach i wyzwaniach,
•  brak poszukiwań i informacji wspomagających 

podjęcie decyzji,
• brak partnerów do rozmowy,
• brak spójnej strategii,
• otwartej komunikacji w zespole/organizacji,
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•  poleganie na tradycyjnych ekosystemach wspól-
ników i dostawców,

• brak konsultacji z osobami spoza organizacji.

Chętnie podejmę się wyzwania i pomogę przebrnąć 
przez ten mur. Nie jesteś osamotniony, mój Czytel-
niku. Warto mieć wsparcie. 

Budujesz, kupujesz czy współpracujesz?
Tworzenie innowacji rzadko odbywa się w poje-
dynczej organizacji. Jeśli przyjmiesz strategiczne 
podejście – zmniejszysz ryzyko. Jeśli wykorzystasz 
miks zespołów: wewnętrznych, utalentowanych 
pracowników oraz parterów zewnętrznych – zwięk-
szysz tempo rozwoju. Jak to jest możliwe? Dzia-
łając wspólnie z partnerem, zyskujecie obopólne 
korzyści i jeśli jesteście tak samo zaangażowani, 
zyskujecie przewagę konkurencyjną organizacji.

Ekosystem 
Skąd czerpać wiedzę? Z kim konsultować pomysły? 
Z kim rozmawiać, aby wyciągnąć wnioski i wdrożyć 
działania? Warto wiedzieć, jakie są źródła informa-
cji o tym, co nas interesuje. W każdej branży oraz 
każdej dziedzinie funkcjonują ekosystemy. 

Aby czerpać z ekosystemu jak najwięcej korzyści, 
powinniśmy aktywnie się w niego angażować. 
Nieustanne poszukuj i rozpoznawaj rynek, po-
znawaj ludzi z wewnątrz, zarządzaj relacjami 
oraz precyzyjne poszukuj konkretnych rozwiązań. 
Jeśli pragniesz być partnerem, który ma wiele 
do zaoferowania, członkowie interdyscyplinar-
nego zespołu dużo chętniej będą współpracować. 

Grunt to autentyczność, zaufanie wypracowywane 
w czasie, odpowiedzialność i niezawodność. 
Są to cechy ludzkie, nie organizacji czy produktu.

Zespoły IT to doświadczeni gracze w zakresie 
współpracy ze zleceniodawcami, wykonawcami 
i dostawcami. Współpraca ze startupami, czy in-
westycje w startupy mają zupełnie inny charakter.

Pamiętajcie, że:

• Innowacja polega na robieniu czegoś 
nowego lub w nowy sposób i wiąże 
się z osiąganiem wyników.

• Nie liczy się departament, 
ale odpowiedzialny LIDER.

• Możecie poprosić o konsultacje z osobą 
z zewnątrz, nieuwikłaną w wewnętrzne konflikty.

• Możecie umówić na spotkanie osobę 
zarządzającą z osobą, której chcecie zaufać, 
aby porozmawiała z Waszymi managerami.

• Warto mieć otwarty umysł na nowe 
pomysły (i bezużyteczne porady).

• Nie ma głupich pytań, 
są tylko głupie odpowiedzi.

• Zamiast zmiany sposobu 
myślenia, lepiej udzielić pomocy 
w zmianach zachowań.

Nawet inne niż wczoraj obsługiwanie 
klienta, to zmiana – mała cegiełka 
innowacji, od której wszystko się 
zaczyna.     

społecznościowe

grupy networkingowe

czasopisma

podcasty

uczestnicy

sponsorzy

organizatorzy

prezenterzy

rządowe programy

inkubatory

akceleratory

instytucje edukacyjne

programy europejskie

scale up – współpraca dużych firm
z małymi technologicznymi

influencerzy

researcherzy

agencje marketingowe

koledzy po fachu z innej organizacji

eksperci w dziedzinach

opiekunowie technologiczni z ramienia
producenta oprogramowania lub sprzętu

wydawcy raportów branżowych

matchmakerzy

consultingowe

interim managerskie

analityczne

kreatywne warsztaty, np. design thinking

innowacyjne firmy

dostawcy technologii

inwestycyjne

startupowe

laboratoria

producenci urządzeń

producenci systemów

hardware

software

MEDIA KONFERENCJE

PARTNERSTWA

PROGRAMY

BROKERZY
INFORMACJIZAANGAŻOWANI
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Jak widzimy Agile, a jak z niego korzystamy? 
Dzięki ciągłym udoskonaleniom i wprowadzaniu 
nowych rozwiązań zwinnych jesteśmy w stanie 
utrzymać najwyższy standard dostarczanych 
przez nas rozwiązań – od wczesnej fazy planowa-
nia do wprowadzenia produktu na rynek. Zwinne 
metodyki nie tylko ułatwiają proces wytwarzania 
oprogramowania, ale pomagają także podnieść za-
dowolenie klientów z dostarczanych im produktów. 

Radosław Smilgin, tester oprogramowania z wie-
loletnim doświadczeniem, w książce pt. „Zawód 
tester” napisał zapadające w pamięć słowa: „Choć 
na rynku nie ma firm, które wdrażają modelowe 
metodyki, to wszyscy wprowadzają jej elementy 
w życie"1. 

Trudno się z tym nie zgodzić, bowiem praktyka 
pokazuje, że wdrożenie całkowicie monolitycznej 
metodyki pracy, zgodnej z jej ścisłymi założeniami, 
może być nie tylko niepraktyczne, ale i niemożliwe. 

Nie każda z nich pasuje do każdego produktu. 
Spostrzeżenie takie wynika z banalnego, aczkol-
wiek często nieprzemyślanego przez autorów 
metodyk, faktu. Bardzo często były one opraco-
wywane dla konkretnych projektów i niekoniecz-
nie muszą być optymalne dla nas. Obiecującą 
alternatywą dla wyjścia z tego problemu jest sto-
sowane w PDA IT wdrażanie różnych elementów 

1 R. Smilgin, Zawód tester, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2015. 

zaczerpniętych z rozmaitych metodyk zwinnych. 
Dzięki takim rozwiązaniom znacząco podnosimy 
standard naszej pracy. Najbardziej satysfakcjonują-
cym elementem wdrażania metodyk zwinnych jest 
wprowadzenie takiego rozwiązania czy narzędzia, 
które, podnosząc naszą wydajność, przyniesie 
zarazem zadowolenie i oszczędność czasu pracy.

Doskonałym, choć może nieco ogranym już 
przez wszystkich szkoleniowców, przykładem 
Agile jest ikoniczna już tablica Kanban. To dzięki 
niej możemy przydzielić zadania i obowiązki po-
szczególnym członkom zespołu, zyskując w ten 
sposób niebywałą przejrzystość w monitorowaniu 
postępów w danym projekcie.

To tylko jedno z rozwiązań na kanwie Agile, które 
niesie usprawnienie. Usprawnienie to może wybiec 
dalej niż sama branża IT. Jest to zaledwie wierzcho-
łek góry lodowej, która kryje się pod 12 zasadami 
metodyk zwinnych, zawartych w Agile manifesto. 

Agile
Agile to nie innowacja. 
To standard, jakiego powinniśmy 
się trzymać, żeby utrzymać naszą 
konkurencyjność na rynku IT.

Maurycy Woźnica 

Kryterium
 Ukończenia

Produkt 
sprintu

Backlog
produkty

Backlog
sprintu

Sprint
2–4 tygodni

Planowanie sprintu Przegląd sprintu

Daily
Scrum

24 h
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Historia i Opus Agile 
Trudno powiedzieć, by metodyki zwinne były czymś 
nowym, biorąc pod uwagę, że w bieżącym roku 
Agile manifesto skończy okrągłe 20 lat, a początki 
samych metodyk sięgają początku lat 90. 

Agile manifesto został stworzony w 2001 r. 
w Snowbird w stanie Utah (USA) przez 17 przed-
stawicieli firm tworzących oprogramowanie. 
W tym krótkim dokumencie zdołali dotknąć klu-
czowych aspektów dla całego procesu wytwarzania 
oprogramowania. 

Umiejętności miękkie specjalistów IT pozostawiały 
kiedyś wiele do życzenia. Nawet przy najlepszych 
technologiach, stosowanych do wytworzenia 
oprogramowania, zadowolenie klienta z finalnego 
produktu bywało na znacznie niższym poziomie niż 
oczekiwany. Perspektywa tworzenia oprogramo-
wania z wykluczeniem metodyk zwinnych wydaje 
się szalenie odległa, szczególnie jeżeli posiadamy 
doświadczenie w procesie powstawania oprogra-
mowania. Znalezienie firmy, która nie korzystałaby 
choćby z kilku rozwiązań Agile, jest tak trudne, jak 
znalezienie firmy, która w pełni korzysta z poten-
cjału metodyk zwinnych. 

W kwestii Agile panuje skądinąd słuszne powiedze-
nie: „Easy to learn, hard to master".

Cykliczne spotkania i omawianie uwag klientów 
stały się czymś zupełnie naturalnym.

O skuteczności, popularności i korzyściach, jakie 
niesie wprowadzenie zasad Agile do procesu 
tworzenia oprogramowania, mogą świadczyć 
informacje z rynku, które najlepiej pokazują nam 
panujące trendy. Mówią o tym także setki pod-
ręczników, szkoleń i certyfikatów potwierdzających 
znajomość metodyk zwinnych. Liczne uczelnie 
wyższe z programem studiów, traktującym o za-
rządzaniu projektami IT, pracują właśnie w oparciu 
o metodyki zwinne np. ABiF Vistula, Uniwersytet 
SWPS, PJATK oraz wiele innych. To niebywałe, jeżeli 
uświadomimy sobie, że u podstaw całej tej nadbu-
dowy stoi zaledwie 12 prostych zasad opisanych 
w manifeście. 

Ciekawostka
W ciągu ostatnich lat elementy metodyk zwin-
nych przedostają się do innych branż, np. marke-
tingu – agencje reklamowe z lubością oraz dużą 
skutecznością korzystają z rozwiązań Agile dla 
swoich projektów. Praca z wykorzystaniem Agile 
doskonale sprawdza się we wzajemnym zrozumie-
niu potrzeb biznesu oraz IT.  

ZAŁOŻENIA MANIFESTU 
PROGRAMOWANIA 
ZWINNEGO

Wyznajemy następujące zasady:

 Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie 
klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu 
wartościowego oprogramowania.

 Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym 
etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują 
zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.

 Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie 
często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych 
odstępach. Im częściej, tym lepiej.

 Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą 
ściśle ze sobą współpracować w codziennej 
pracy przez cały czas trwania projektu.

 Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. 
Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie 
i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie.

 Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem 
przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu 
i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz. 

 Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.

 Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. 
Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni 
być w stanie utrzymywać równe tempo pracy.

 Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości 
i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność.

 Prostota – sztuka minimalizowania ilości 
koniecznej pracy – jest kluczowa.

 Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania 
i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.

 W regularnych odstępach czasu zespół analizuje 
możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja 
i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.

CECHY
AGILE

Kontakt z klientem

Dobry produkt
dostarczany szybko

Projekt oparty
na sprintach

Feature przynosi konkretne,
pozytywne skutki dla projektu

Samodzielność zespołu

Duża elastyczność 
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Innowacje
Rozpoczęcie i rozwój firmy to zarówno innowacja, dążenie 

i determinacja ludzi, którzy za nią stoją, jak produkt, który sprzedają.

Elon Musk



Biznesowe 
aplikacje 
hybrydowe
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Zagadnienie aplikacji hybrydowych 
najczęściej odnosi się do typowych 
aplikacji, których używamy 
na co dzień. Dzięki hybrydowym 
technologiom ich twórcy nie muszą 
pisać osobnego kodu na urządzenia 
z różnymi systemami operacyjnymi 
(głównie Android oraz iOS). 
Przekłada się to na ogromną 
oszczędność czasu (zarazem 
i pieniędzy), potrzebnego do 
stworzenia takiego oprogramowania.

Kuba 
Kwiatkowski

Po co zatem używać hybrydowych 
technologii w świecie aplikacji 
biznesowych na urządzenia, które 

są zdominowane przez Androida? Przecież 
wszystkie komputery mobilne na rynku obecnie 
oparte są o system Android. Można by stwierdzić, 
że nie ma potrzeby stosowania hybryd. Najlepszym 
rozwiązaniem jest napisanie oprogramowania 
w natywnych technologiach, takich jak Java 
czy Kotlin. Przecież nie potrzebujemy tych apli-
kacji uruchamiać w innym systemie operacyjnym, 
a wydajność ich będzie wyższa, niż jakakolwiek 
inna zastosowana technologia. Zgadza się, 
ale jest wiele innych zalet, o których nie zawsze 
na początku myślimy. Dodatkowo w technologiach 
hybrydowych naturalnie boimy się integracji sprzę-
towych komponentów, takich jak czytniki kodów 
kreskowych, NFC czy RFID. 

Czym są aplikacje hybrydowe?
Aplikacja hybrydowa to nic innego jak specjalnie 
opakowana aplikacja webowa, czyli taka, którą 
na co dzień uruchamiamy w przeglądarce inter-
netowej. Składa się z kodu napisanego w HTML, 
JavaScript, a za jej wygląd odpowiadają style CSS. 
Opakowana jest technologią, która „symuluje” 
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środowisko natywne oraz sposób działania, dzięki 
któremu użytkownikowi wydawać się może, że pra-
cuje w aplikacji natywnej. Warstwa prezentacji 
składa się tu z doskonale znanych komponentów 
popularnych aplikacji webowych. 

Wydajność
Fakt – aplikacje hybrydowe są wolniejsze, 
niż te pisane w czystej Javie. Jednak w większości 
przypadków danego programu – na przykład 
na terminale – nie ma to większego znaczenia. 
Aplikacje te nie są tworzone do przetwarzania 
dużej ilości danych, ponieważ dodatkowo same 
urządzenia posiadają dosyć małe ekrany, które 
nie są w stanie pomieścić wiele 
treści.

Aplikacje hybrydowe wy-
korzystujemy najczęściej, aby 
zautomatyzować jakiś proces 
związany z wprowadzaniem 
danych. W pracy w magazynie 
terminale w genialny sposób 
ułatwiają procesy związane 
z wybieraniem odpowiedniego towaru, przypisy-
waniem palet do lokalizacji czy weryfikację kom-
pletacji zamówień. Bez tych urządzeń codzienna 
praca „na kartkach” jest zdecydowanie wolniejsza 
i obarczona znacznie większym ryzykiem popeł-
nienia błędu.

Proponujemy również systemy typu „mobilny 
handlowiec”, ponieważ użytkownicy w terenie 
potrzebują szybkiego dostępu do kluczowych 

informacji, takich jak: cena towaru, stan maga-
zynowy, itd. Pozwala to także w błyskawiczny 
sposób złożyć zamówienie w imieniu klienta. 
Nie operujemy tu także na takich ilościach danych 
jednorazowo, jak np. w aplikacjach stacjonarnych.

Integracja elementów sprzętowych
Czas, w którym technologie webowe oraz hy-
brydowe były w okresie dorastania, a integracja 
elementów sprzętowych stanowiła faktyczny 
problem, jest już za nami. 

Technologie te z czasem dojrzały i obecnie pro-
blemu nie stanowi wykorzystanie potencjału tego, 
co oferują nam producenci urządzeń. Na rynku 

dostępnych są dziesiątki plugi-
nów, które umożliwiają obsługę 

podstawowych kompo-
nentów, takich jak 
aparat fotograficzny, 
kamera, odbiornik 

GPS, system NFC czy 
czytnik linii papilarnych. 

Istnieje ponadto moż-
liwość tworzenia własnych 
dodatków – bezpośrednio 

w natywnych językach sys-
temów. Posiadając taką możliwość, możemy zinte-
grować czytnik kodów kreskowych w komputerach 
mobilnych, czy wbudowany czytnik RFID. 

Integracja komponentów sprzętowych obec-
nie nie stanowi dla nas praktycznie żadnych 
ograniczeń.

Aplikacje hybrydowe 
wykorzystujemy najczęściej, 

aby zautomatyzować 
jakiś proces związany 
z wprowadzaniem 

danych.
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Technologie hybrydowe 
są wydajniejsze 

pod względem czasu 
programowania, 

niż tworzenie aplikacji 
natywnych. Mniej czasu 

zajmuje nam opracowanie 
części wizualnej dla aplikacji.

Wygoda użytkownika
Wreszcie możemy przejść do niewątpliwych zalet 
stosowania aplikacji hybrydowych. Jak już wcześniej 
wspomniano, aplikacja hybrydowa jest niejako 
„aplikacją internetową". Rządzą się one bardzo 
podobnymi prawami – jeżeli chodzi o interfejs 
użytkownika – co aplikacje, które co dzień obsłu-
gujemy przez przeglądarki internetowe. Mamy tutaj 
podobny zestaw komponentów: przyciski, formu-
larze, tabele. Wszystkie te elementy są oczywiście 
zoptymalizowane pod kątem obsługi na małym 
ekranie dotykowym. 

Dzięki temu użytkownicy poruszają się w dosko-
nale znanym środowisku. Łatwiej jest im używać 
technologii, do której są przyzwyczajeni na co dzień. 
Dodatkowo, aplikacje takie wyglądają estetycznie 
i znacznie schludniej, niż te stworzone w środo-
wiskach natywnych. Nie jest to kluczowa kwestia 
dla aplikacji biznesowych, niemniej jednak każdy 
użytkownik preferuje pracę na takim systemie, który 
odpowiada mu wizualnie. 

Aktualnie systemy, w których pracujemy 
na co dzień, bardzo często uruchamiane są z po-
ziomu przeglądarki internetowej. W takim wypadku 
użytkownicy przyzwyczajeni są do „internetowej” 
formy systemu, specyficznego układu, czy dzia-
łania dla tego systemu. Dla takich użytkowników 
przystosowanie się do aplikacji hybrydowych 
przebiega w sposób naturalny.

Szybkość tworzenia
„Czas to pieniądz”. Twierdzenie 
to jest prawdziwe dla każdej 
ze stron projektu. Zarówno 
dla zlecającej, jak również 
dla soft ware house – w końcu 
to ludzka praca stanowi najwięk-
szą część kosztu wytworzenia 
aplikacji. 

Technologie hybrydowe 
są znacznie bardziej wydajne pod 
względem czasu programowania, niż tworzenie 
aplikacji natywnych. Przede wszystkim, dużo mniej 
czasu zajmuje nam opracowanie części wizualnej 
dla aplikacji. Podejście to pozwala obniżyć koszty 
wytworzenia aplikacji mobilnej w momencie, 
w którym producent naszego głównego systemu 
przygotował go w formie aplikacji webowej. Nie 
jest konieczne poruszanie się w zupełnie nowej 
technologii, jaką jest np. Java – jego stack tech-
nologiczny to nadal środowiska webowe. 

Mobilny system raportowania ERP na Apple?
Na początku tekstu wspomniano o tym, że rynek 
komputerów mobilnych, w których uruchamiamy 
nasze aplikacje, jest zdominowany przez Andro-
ida. Nie są to jednak jedyne urządzenia, z których 
korzystamy w firmie. 

Jeśli chodzi o kadrę menedżerską – z reguły 
pracuje ona na telefonach z systemem iOS. Apli-
kacje natywne stworzone na Androida nie będą 
działać na tej platformie. Czyż nie byłoby pięknie, 
gdyby można było mieć szybką, mobilną aplikację 
do raportowania najważniejszych procesów naszej 

firmie? Albo podgląd w to, 
co aktualnie dzieje się w naszej 
organizacji? Dzięki hybrydowym 
technologiom jeden kod aplika-
cji można uruchamiać zarówno 
na Androidzie, jak i iOS.

Faktem jest, że czas bizneso-
wych aplikacji hybrydowych 
dopiero nadchodzi. Do tech-
nologii tej przekonały się już 
portale społecznościowe 

czy producenci aplikacji rozrywkowych, z których 
korzystamy na co dzień. Biznes w procesie wy-
twarzania oprogramowania jest nieco mniej czuły 
na nowe technologie, nieco wolniej je wdraża. 
Oczekuje stabilności poszczególnych rozwiązań. 
Historia rozwoju hybryd udowadnia, że są to już 
dostatecznie dojrzałe i stabilne rozwiązania. 
Do tego aplikacje te dobrze wyglądają, a ich czas 
wytworzenia jest bardziej optymalny niż progra-
mów natywnych. Im
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K od kreskowy to symbol współczesnego 
handlu, bez którego opakowanie czy metka 
produktu w sprzedaży nie może się obyć. 

Kody kreskowe są również powszechnie wykorzy-
stywane na opakowaniach zbiorczych czy przy 
znakowaniu lokalizacji magazynowych. Wszystkie 
masowe operacje logistyczne opierają się o prze-
pływ danych pochodzących z kodu. 

A gdyby tak stworzyć system znakowania pro-
duktów bez kodu kreskowego, który nie ingeruje 
w treści na opakowaniu, pozwala na sczytywanie 
danych z każdego miejsca na opakowaniu? Firma 
Digimarc® stworzyła i opatentowała system będący 
połączeniem funkcji kodu kreskowego z kodem 
QR, nazywany również cyfrowym znakiem wodnym. 
Poprzez odpowiednie oprogramowanie graficzne 
na projekt opakowania nanoszone jest znakowanie, 
które jest praktycznie niewidoczne gołym okiem. 
Widoczne jest jednak dla urządzeń skanujących. 
I tutaj zaczyna się prawdziwa rewolucja w podejściu 
do logistyki danego produktu.

Po pierwsze z uwagi na fakt, że zakodowane in-
formacje o produkcie czy partii produktów znajdują 
się na całym jego opakowaniu bądź opakowaniu 
zbiorczym, skanowanie ich na linii logistycznej jest 
o wiele szybsze – nie ma potrzeby szukania kodu. 
Może to być szczególnie ważne na końcu łańcucha 
logistycznego, czyli na przykład przy kasie w skle-
pie. Skracany jest czas obsługi klienta.

Dodatkowo w Digimarc® można zakodować 
o wiele więcej informacji w sposób przyjazny dla 
pracownika lub konsumenta. Projekt opakowania 

nie musi uwzględniać miejsca na kod kreskowy. 
Ponadto mogą być w nim dodatkowo zawarte in-
formacje o walorach odżywczych czy warunkach 
użytkowania. Szybki dostęp do tego typu danych 
umożliwia odpowiednia aplikacja w smartfonie.

Innym zastosowaniem Digimarc® jest, mający 
niebagatelny wpływ na środowisko naturalne, 
fakt, że dzięki niemu konsument wie, do której 
grupy odpadów zakwalifikować dane opakowanie, 
natomiast w sortowni śmieci jest możliwość auto-
matyzacji przepływu odpadów do odpowiednich 
jej rejonów.

Digimarc® zaczyna być powszechnie używany 
do znakowania dzieł podlegających ochronie 
własności intelektualnej, np. prac graficznych 
czy popularnych e-booków. W łatwy sposób można 
zidentyfikować czy egzemplarz, który do nas tra-
fił, to rzeczywiście dzieło autora, czy tylko jego 
podróbka.

Nowy sposób znakowania produktów wykry-
wany jest przez skanery kodów, systemy wizyjne 
czy aplikacje na smartfonach. Na razie Digimarc® 
testowany jest przez Walmart (marki własne) czy 
niemiecką grupę Rewe, a wyniki testów są obie-
cujące, szczególnie w aspekcie skrócenia obsługi 
kasowej (również samoobsługowej). Zapewne 
niebawem pojawią się inne sposoby wykorzystania 
„kodu kreskowego wszechrzeczy”, które przy-
spieszą pędzącą już lokomotywę automatyzacji 
procesów biznesowych, w tym produkcyjnych 
i logistycznych.  

Żegnaj kodzie kreskowy!  
Witaj Digimarc®!

Śmiało można powiedzieć, że opatentowana metoda znakowania 
towarów niebawem może zrewolucjonizować zarówno 

branżę retailową, jak i komunikację marketingową z klientem 
indywidualnym. Chcesz dowiedzieć się o możliwych zastosowaniach 

tego patentu w Twojej branży? Zapraszam do lektury!

Wiktoria Kasprzyk
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Rewolucja w produkcji:
sztuczna inteligencja

Myślące maszyny – czy to jest 
możliwe? Takie pytanie zadał 
sobie w latach 30. XX wieku 
Alan Turing, ojciec współczesnej 
sztucznej inteligencji. 
Stworzył więc test: sędzia 
rozmawia z maszyną i człowiekiem. 
Jeśli sędzia nie jest w stanie 
odróżnić odpowiedzi maszyny 

od odpowiedzi człowieka, 
można wywnioskować, że maszyna 
myśli. Test Turinga rozpoczął 
spór, czy we właściwy sposób 
definiuje on myślenie maszynowe. 

Michał  
Jakóbczak
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straty, gdy nakładane były warstwy grubsze, niż wy-
magane. Wdrożona technologia, bazująca na me-
chanizmach sztucznej inteligencji, kontroluje cały 
proces galwanizacji. Dokładnie określa docelową 
wagę powłoki i pomaga ją osiągnąć.

Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji obli-
czają także najniższe koszty produkcji i najwyższą 
jakość, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki 
i prognozy. Popełnione w czasie produkcji błędy 
są rejestrowane i analizowane w czasie rzeczywi-
stym, aby nie powtarzały się w przyszłości. 

Do wykrywania wad produkcyjnych sztuczną 
inteligencję wykorzystuje firma Jabil, zajmująca 
się produkcją podzespołów elektronicznych. Ma-
szyny kontrolujące proces produkcji fotografują 
podzespoły, poszukując ewentualnych defektów. 
Za pomocą tego rozwiązania udało się osiągnąć 
bardzo dobre wyniki: odsetek wyłapanych usterek 
przekraczał 95%.

Prostsze zaopatrzenie w surowce
Materiały do produkcji, surowce, części i podze-
społy często muszą być pozyskiwane od wielu 
dostawców. Zarządzanie łańcuchem dostaw jest 
skomplikowanym procesem i wymaga dobrego 
przygotowania logistycznego. Aby ułatwić ko-
munikację, systemy producentów mogą zostać 
połączone z dostawcami, zapewniając informację 
o mocy produkcyjnej dostawców. Algorytmy ba-
zujące na uczeniu maszynowym pomagają także 
wybrać odpowiedniego dostawcę i usprawnić 
proces zaopatrzenia.

Usługi posprzedażowe
AI pomaga czerpać korzyści biznesowe i zwiększać 
sprzedaż. Producent silników samolotowych dzięki 
sztucznej inteligencji zmienił swój model bizne-
sowy – linie lotnicze płacą tylko za czas, kiedy 
silniki są wykorzystywane podczas lotu. Monitoro-
wane są także dane pozwalające przewidzieć awa-
rie, a nawet im zapobiec. Jest to możliwe poprzez 
wdrożenie systemu analizującego dane z silników, 
bazującego właśnie na sztucznej inteligencji. 

Sztuczna inteligencja zapowiada erę innowacji. 
Rozwiązania bazujące na AI zaczynają wyzna-
czać nowe standardy wydajności, optymalizacji 
i szybkości produkcji. Teraźniejszość i przyszłość 
sztucznej inteligencji znacznie wykroczyła poza 
futurystyczne wizje Turinga. A czym jeszcze nas 
zaskoczy? 

K ontrargumentem jest inny eksperyment 
– tzw. chiński pokój. W pokoju znajduje 
się kilka osób nieznających języka chiń-

skiego i podręcznik z instrukcją, jak odpowiadać 
na pytania. Na zewnątrz stoją rodowici Chińczycy 
i wsuwają karteczki z pytaniami. Korzystając 
z zestawu uporządkowanych chińskich znaków, 
zamknięci w pomieszczeniu formułują prawidłowe 
odpowiedzi… Ale czy można powiedzieć, że uczest-
nicy eksperymentu, będący w pokoju, znają język 
chiński?

Czwarta rewolucja przemysłowa nadchodzi
Dzisiaj sztuczna inteligencja ( z ang. AI – Artificial 
Intelligence) jest już na zupełnie innym poziomie. 
W 1997 roku AI wygrała w szachy z najlepszym 
graczem na świecie, pokonała także Lee Seedola 
w grę „Go” – załamany mistrz zdecydował wtedy 
o zakończeniu kariery. Dzisiaj wykorzystywana jest 
w wielu dziedzinach życia: wybiera reklamy na Fa-
cebooku (analizując ślady cyfrowe), rozpoznaje 
mowę, wykorzystując ją do sterowania smartfo-
nem (Siri), czy analizuje zmiany na giełdzie. 

AI dla przemysłu jest szansą na przełomowe 
transformacje procesów. To element czwartej 
rewolucji przemysłowej, która ma na celu stwo-
rzenie inteligentnej fabryki; takiej, która pozwoli 
zwiększyć efektywność produkcji, ograniczyć 
koszty i zmniejszyć przestoje w pracy. To już się 
dzieje; już widać korzyści. 

Zoptymalizowana produkcja 
Produkcja często bywa nieefektywna – wady 
w procesie produkcji czy wydłużenie jej terminu 
sprawiają, że przedsiębiorstwa tracą pieniądze. 
Sztuczna inteligencja poprawia wydajność1. 

W firmie POSCO, zajmującej się produkcją stali, 
sztuczna inteligencja pozwoliła na większą kon-
trolę nad zużyciem materiału. Ze względu na dużą 
zmienność warunków i zróżnicowane umiejętno-
ści operatorów, trudno jest utrzymać jednakową 
grubość powłoki podczas galwanizacji (proces 
polegający na noszeniu cienkiej warstwy metalu 
na przedmiot). Powłoki mają więc różną jakość, 
a to powoduje straty materiałowe i zbędne koszty 
– część materiałów bywała odrzucana ze względu 
na zbyt niską jakość, jednocześnie firma ponosiła 

1  M. Purta, D. Boniecki, T. Marciniak, G. Szarek, W. Krok, Rewolu-
cja AI, jak sztuczna inteligencja zmieni biznes w Polsce, 
https://www.mckinsey.com/pl/our-insights/rewolucja-ai-jak-
-sztuczna-inteligencja-zmieni-biznes-w-polsce#, 23.03.2021.
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W 1973 roku ewolucjonista Leigh 
Van Valen sformułował założenie, 
że w warunkach silnej konkurencji, 
aby uniknąć wymierania, gatunki 
muszą stale ewoluować. Twierdzenie 
to zwane Hipotezą Czerwonej 
Królowej jest jak najbardziej 
aktualne. Ponadto daje się je łatwo 
ekstrapolować do świata biznesu. 

Paweł  
Bogdanowicz

M ożna założyć więc, że silna konkuren-
cja na rynku sprawi, że większe szanse 
na przetrwanie będą miały te firmy, które 

aktywnie uczestniczą w technologicznym „wyścigu 
zbrojeń”. W branży AutoID można na przykład 
zauważyć szybki wzrost popularności produktów 
poprawiających swobodę ruchów i mobilność ope-
ratorów. Przykładem na to mogą być rozwiązania 
ubieralne – począwszy od terminali naręcznych ze 
skanerem pierścieniowym przez zestawy słuchaw-
kowe wykorzystujące systemy głosowe, wreszcie 
po mobilne komputery mocowane na głowie, wy-
korzystujące wirtualną lub mieszaną rzeczywistość. 

Do tej ostatniej grupy należą najbardziej 
zaawansowane technologicznie i często najbar-
dziej futurystyczne produkty, które, jak dotąd, 
nie znalazły szerokiego zastosowania w przed-
siębiorstwach, stanowiąc raczej demonstrację idei 
i możliwości technicznych producentów. W 2020 r. 
Zebra Technologies wyszła poza schemat, pre-
zentując wzmocniony wyświetlacz HD4000 klasy 
korporacyjnej do mocowania na głowie. Jego pro-
toplastą jest ubieralny komputer mobilny Zebra 
HC1, wyświetlający obraz bezpośrednio przed 

Wyższy poziom mobilności
Futurystyczne produkty – demonstracja idei
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oczami operatora, z którym interakcja odbywała 
się za pomocą głosu oraz gestów. Co prawda HC1 
nie znalazło szerokiego zastosowania w codzien-
nym użytku, ale za to dało początek rozwoju nowej 
gałęzi produktów ubieralnych tego producenta. 

Zasada działania HD4000, podobnie jak w HC1, 
polega na wyświetlaniu informacji z systemu 
na okularach zamiast na ekranie urządzenia 
mobilnego. Dzięki temu pracownik ma dostęp 
do tych samych danych bez konieczności interak-
cji z aplikacją na urządzeniu mobilnym. Pozwala 
to skupić się w pełni na wykonywanej czynności 
bez jej przerywania na czas obsługi sprzętu, 
co w połączeniu z wyświetlaniem precyzyjnych 
informacji w czasie rzeczywistym ma istotnie 
poprawić produktywność, skuteczność i komfort 
działania pracowników czy liczbę realizowanych 
zamówień.

Sam wyświetlacz oparty jest na transparentnej 
matrycy OLED, wspomaganej przez moduł aparatu 
fotograficznego 5 Mpx o stałej ostrości, mikro-
fon oraz 9-osiowy czujnik śledzący ruch głowy. 
Za stelaż zestawu służą zwykłe okulary ochronne, 
co ułatwia dopasowanie oraz utrzymanie higieny. 
Sam wyświetlacz można dostosować do lewego 
lub prawego oka oraz, w razie potrzeby, usunąć 
z pola widzenia, unosząc do góry. 

W przeciwieństwie do HC1, urządzenie HD4000 
nie ma własnej baterii, wbudowanego procesora 
czy modułów komunikacji bezprzewodowej, ale 
ma do nich pełen dostęp dzięki podłączeniu 
do urządzenia mobilnego (z systemem Android 5.0 
lub wyższym lub Windows 10) za pomocą kabla 
USB 2.0. Uproszczono także sposób komunikacji 
na linii człowiek-urządzenie. Osiągnięto w ten 
sposób kilkunastokrotną redukcję masy całego 
zestawu w stosunku do poprzednika. Urządzenie 
jest odporne na wstrząsy i upadki na beton z pół-
tora metra, posiada klasę szczelności IP67.

W zarządzaniu przedsiębiorstwem, dzięki dostę-
powi do danych analitycznych i statystycznych 
w czasie rzeczywistym, możliwe jest szybsze 
i trafniejsze podejmowanie decyzji biznesowych.

Urządzenie można zintegrować z rozwiązaniem 
Zebra FulfillmentEdge™ oraz skanerem pierście-
niowym Zebra RS5100. Całości dopełnia pakiet pro-
gramistyczny SDK dla systemu Android do HD4000, 
pozwalający na obsługę wielu standardowych 
interfejsów. Dostępne są również gotowe szablony 
Zebra Warehouse Templates oraz interfejsy API, 
umożliwiające szybką integrację z wieloma aplika-
cjami systemu WMS i innymi aplikacjami z dowolnej 
branży. 

Zdanie z powieści Lewisa Carola „Po drugiej 
stronie lustra”: „Tutaj (...), aby utrzymać się w tym 
samym miejscu, trzeba biec ile sił” wydaje się 
być więc nie tylko inspiracją dla nazwy Hipotezy 
Czerwonej Królowej, ale i dla takich produktów, 
jak Zebra HD4000.

Ciekawe co jeszcze przyniesie ten wyścig? 

Urządzenie Zebra HD4000 może znaleźć 
zastosowanie między innymi w:

sektorze produkcji, poprzez wyświetlanie krok 
po kroku dokumentacji wizualnej montażu 
produktów;

magazynach, dzięki nałożeniu na pole widzenia 
użytkownika informacji o układzie i lokalizacji 
miejsc na regałach, ze wskazaniem ilości 
i rodzaju produktów do pobrania ze zdjęciami 
oraz dalszych kroków do wykonania w procesie 
kompletacji zamówień;

pracy techników poprzez wyświetlanie 
dokładnych instrukcji postępowania 
bez konieczności używania rąk.

we wdrażaniu pracowników do nowych zadań 
lub do zdalnego szkolenia nowych pracowników 
w czasie rzeczywistym.
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Technologia idzie do przodu i stawia 
wyzwania otaczającemu światu, 

sprawiając, że społeczeństwo 
musi jej sprostać. Mimo iż sprawcą 

nowinek technologicznych jest 
człowiek, to właśnie jemu rzucają 

one wyzwanie, by sprostał ich 
wymaganiom, za którymi kryją 

się bariery i ograniczenia. 

aby ludzie nie stali się ofiarami swoich działań. Dla-
tego właśnie należy dążyć do tego, aby można było 
swobodnie poruszać się po świecie i współtworzyć 
jego integralną całość. Trendy technologiczne, 
takie jak samochody elektryczne, elektryczne 
hulajnogi, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczy-
wistość, rozszerzona rzeczywistość – to nowinki, 
które swój początek miały bardzo dawno temu, 
ale dopiero teraz wysyłają nam wiadomość: I LOVE 
YOU – co wcale nie oznacza, że są wirusem. Poniż-
szy artykuł stanowi pewien komentarz oraz chęć 
przybliżenia, czym jest rozszerzona rzeczywistość 
i jakie wyzwania za nią stoją. 

Skrót AR pochodzi z języka angielskiego (augu-
mented reality) i oznacza nic innego, jak właśnie 
rozszerzoną rzeczywistość. AR to połączenie 
obrazu świata rzeczywistego z elementami wir-
tualnymi. W odróżnieniu od wirtualnej rzeczywi-
stości, VR – virtual reality – w której technologia 
w całości kreuje świat przed naszymi oczami, AR 
wzbogaca o elementy trójwymiarowe to, co nas 
otacza w świecie realnym – do obrazu realnego 
świata dodaje wirtualne elementy. Mogą to być 
kształty, postacie, przedmioty, takie jak samochód 
itp. Najczęściej jednak stosuje się wszelkiego typu 

Rozszerzona  
rzeczywistość

Emilia  
Rojek

Ś rodowisko ludzkie musi podołać, aby nie 
zostać w tyle, aby życie człowieka na Ziemi 
spełniało standardy obecnego świata, aby 

człowiek mógł, jak z cząstką elementarną, współ-
grać z ogromem technologii. Należy postąpić tak, 
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materiały informacyjne: dymki, oznacza-
jące np. co znajduje się w danym miejscu 
i co nie jest widoczne dla ludzkiego oka. 
Technologia ta z założenia ma dostarczyć 
światu nowy, informacyjny wymiar. AR jest 
zatem hybrydą, która łączy w sobie dwa światy 
– wirtualny i rzeczywisty.

Korzystanie z technologii AR jest proste. 
Aby przenieść się do świata AR, wystarczy 
smartfon z aplikacją, która generuje dodatkowe 
obrazy 3D. Technologia AR wykorzystuje takie 
części w smartfonach, jak trójosiowy akcelerometr 
i żyroskop. Te dwa czujniki sprawiają, że sprzęt, 
przy pomocy aplikacji AR, będzie umiał wykryć 
położenie użytkownika w realnej przestrzeni. 

Aplikacja AR używa również modułu GPS 
za pomocą smartfonów. Pozwala to na określenie 
dokładnej pozycji użytkownika aplikacji. Następ-
nie wystarczy skierować obiektyw na przedmiot, 
który nas interesuje, a ekran smartfona zostanie 
wzbogacony o infografiki, opisy i elementy, które 
wygeneruje aplikacja. 

Jednym z najbardziej popularnych zastosowań 
AR w skali globalnej było zaprzęgnięcie społe-
czeństwa do tworzenia społeczności, grającej 
w Pokémon GO. Pokémon GO to wykorzystanie 
połączenia GPS, map i satelity, które połączone 
ze sobą sprawiają, że w znanych miejscach, w oto-
czeniu użytkownika, po najechaniu smartfonem 
przez użytkownika gry, ukazywał się pokemon. 

Użytkownikowi oczywiście cały czas pojawia 
się przed oczami jego avatar oraz Poke Ballé. 
Gra jednak wywołała wiele kontrowersji, ponieważ 
użytkownik, zamiast obserwować realny świat 
i zagrożenia, które mógłby w nim spotkać, bar-
dziej skupiał się na grze, czyli na ekranie swojego 
telefonu, z niecierpliwością wypatrując pojawienia 
się kolejnych pokemonów. Nie można zaprzeczyć, 
że Pokémon Go wyciągnął spore grono młodzieży 
sprzed komputerów stacjonarnych. 

Gra Pokémon Go przybliżyła zwykłego szarego 
użytkownika smartfonu do technologii, która może 
bardziej zrewolucjonizować świat. W praktycznym 
zastosowaniu AR uzyska najwięcej użytkowników 
poprzez smartfony. Jednak nie możemy zapo-
mnieć, że istnieją także gogle AR, które umoż-
liwiają obserwowanie świata z automatycznie 
generowanymi przedmiotami 3D. Gadżety, które 
będą umożliwiały podróżowanie po świecie AR, 
zazwyczaj umożliwiają przemieszczanie się również 

po świecie VR. Jedną z pierwszych marek, 
która wyprodukowała gogle AR, był Microsoft, 

który wypuścił na rynek HoloLens. Są to okulary 
zakładane na głowę z opaską dookoła głowy, po-
zwalające na generowanie obrazów 3D. Obiekty, 
które są wyświetlane w otoczeniu użytkownika, 
są widoczne nie tylko przed oczami – można 
wchodzić z nimi w interakcję za pomocą pole-
ceń głosowych czy ruchowych. Gogle HoloLens 
są półprzezroczyste, co oznacza, że widać przez 
nie otaczającą przestrzeń, ale ekrany pozwalają 
na generowanie obiektów 3D. Urządzenie posiada 
wbudowane słuchawki oraz mikrofon. Okulary stale 
dostosowują obiekty do położenia użytkownika. 
Często infrastruktura nie pozwalała na ich dłu-
gotrwałe i sprawne użytkowanie: albo sieć Wi-Fi 
była za słaba, albo zbyt szybko się rozładowywały. 

Apple i Google stale pracują nad tym, aby wypu-
ścić sprzęt pełen nowych możliwości i udostępnić 
go zwykłemu użytkownikowi, który będzie musiał 
„nauczyć się chodzić na nowo”. Na rynku można 
jednak spotkać okulary VR takich marek, jak: Sam-
sung, HTC, Oculus itd. Cena takich okularów to bła-
hostka – zaczyna się od 2, a sięgać może nawet 
11 tysięcy złotych. Jednak tym, którzy nie wiedzą, 
czy tego typu gadżety są dla nich, ale chcą spró-
bować tej przyjemności, polecane są najzwyklejsze 
cardborady za około 16 zł, dostępne na wielu plat-
formach sprzedażowych. Cardboard służą do tego, 
aby zainstalować w nich swój telefon i cieszyć się 
światem AR czy VR za pomocą ogólnie dostępnych 
aplikacji na smartfonie, takich jak: within, cardbo-
ard itd. 

Pierwsza wada tych papierowych okularów jest 
taka, że jeśli je źle złożymy, nie posłużą nam na 
długo. Więc może lepiej zainwestować w podwójnie 
papierowe gogle? Druga wada jest taka, że przy 
dłuższym użytkowaniu twardy karton zdziera skórę 
na nosie. 

W pierwszej fazie wdrażania VR czy AR do świata 
użytkowego, technologie te pojawiły się jako 
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ogólnodostępne w grach. Ich zastosowanie jednak 
jest o wiele bardziej bogate i cały czas się poszerza. 
AR może być wykorzystywana w różnych obszarach 
nauki i biznesu. W medycynie można wykorzystać 
obrazowanie, lekarze mogą mieć dostęp do danych 
na temat struktury narządów; AR mogą być podpo-
wiedzią, jak funkcjonują niektóre narządy. AR może 
mieć również zastosowanie w lotnictwie, gdzie wy-
korzystywany będzie w nawigacji, informując pilotów 
o ukształtowaniu terenu. Kolejne możliwości wyko-
rzystania to oczywiście wszelkiego typu szkolenia, 
marketing, a także muzea i galerie sztuki. 

Zastosowanie tego typu technologii stale się 
rozszerza i, jak się okazuje, może nasze życie 
przestawić na nowe tory, zwłaszcza w aspekcie za-
sypywania masą informacji, które nas nie dotyczą. 

Załóżmy, że technologia i infrastruktura teleko-
munikacyjna będą sprzyjać zastosowaniu AR w co-
dziennym życiu każdego człowieka. Wyobraźmy 
sobie sytuację: idziemy ulicą, mijamy restauracje, 
sklepy odzieżowe, sklepy i, aby zweryfikować 
ich asortyment, nie będzie potrzeby, by wchodzić 
do środka. Wystarczy najechać na szyld danej 
placówki, aby wyświetliło się menu danego lokalu 
czy cena najbardziej pożądanej tej wiosny kurtki. 
Właśnie tak to powinno wyglądać w idealnym świe-
cie. Rzeczywistość jednak daje nam do myślenia. 

Powyższy przykład to dowód na to, że możliwości 
wykorzystania AR są nieograniczone. Jedyne utrud-
nienie to telekomunikacja, połączenie z siecią oraz 
technologia, nad którą pracuje niezliczone grono 
inżynierów. 

Rozszerzona rzeczywistość jest coraz częściej 
wykorzystywana w fabrykach. Na rynku pojawiają 
się okulary, których pojemność baterii jest większa; 

posiadają też lepsze zestawy do sterowania gło-
sowego. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest 
na przykład przeszkolenie pracownika w firmie, 
a także szybsze wdrożenie go do aktywnej pracy. 

AR ma ogromną przyszłość w branży motoryza-
cyjnej, w której obraz 3D, nałożony na podzespoły, 
pozwoli na prawidłowy i szybki montaż. Tego typu 
obraz będzie generowany za pomocą aplikacji, 
okularów lub urządzenia mobilnego, takiego jak: 
tablet, smartfon czy terminal. Okoliczność korzy-
stania np. z tabletów może się okazać pewnym 
ograniczeniem, ponieważ osoba obsługująca bę-
dzie miała zajęte ręce. Dobrym rozwiązaniem staną 
się zapewne gogle AR, ponieważ pozwalają na ope-
rowanie obydwoma dłońmi. Mamy tu do czynienia 
z multitaskingiem, który powoli staje się jedną 
z najbardziej pożądanych cech wśród młodych 
ludzi, dorastających w XXI wieku. 

Rozszerzona rzeczywistość jest coraz częściej 
wykorzystywana w przemyśle i produkcji 
Jeden z najważniejszych obszarów stanowi inteli-
gentna produkcja, ale także umożliwienie zdalnego 
sterowania maszynami, czy też wykorzystanie 
funkcji lokalizacyjnych poprzez AR w halach pro-
dukcyjnych i magazynach. Jest ogromna szansa, 
że dzięki technologii AR pracownicy będą mogli 
się komunikować, zamiast używać np. telefonów 
komórkowych. Na to jednak trzeba jeszcze chwilę 
poczekać, ponieważ technologia AR jest postrze-
gana jako najważniejsze zastosowanie sieci piątej 
generacji, która jest jeszcze w powijakach. 

AR to niezwykłe rozwiązanie, które może zrewolu-
cjonizować świat, to coś zupełnie nowego. Ale spo-
tka ograniczenia ze strony ludzkiej fizyczności, takie 
jak np. już istniejące wady wzroku, bo długotrwałe 
noszenie okularów może spowodować pogorszenie 
lub nowe choroby wzroku. Może się również oka-
zać, że niektórzy ludzie nie będą zdolni do pracy 
w takim systemie. Kolejnym, znanym już ogranicze-
niem w stosowaniu AR, jest choroba lokomocyjna. 
Ten aspekt bardziej dotyczy VR, ale niewykluczone, 
że pojawi się także w kontekście AR. Stosowanie AR/
VR prowadzi do długotrwałego zaburzenia błędnika, 
a w konsekwencji do zawrotów głowy i nudności. 
Przyczyną ich powstania są sprzeczne informacje 
docierające do zmysłów człowieka.

Jesteśmy integralną częścią świata, która jest 
zdolna do tworzenia swoich światów. 

Czyż to nie jest piękne i warte tego,  
aby w tym trwać? 
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Tytułem zakończenia
W ślad za cytatem Henry’ego Forda, zamieszczonym w spisie treści, 
ogłaszam wszem i wobec: wspólnie postawiliśmy na postęp.

D otyczy to zarówno naszego zespołu re-
dakcyjnego, który ostatnio się powiększył, 
jak i Nas, czyli Ciebie i mnie Drogi Czytel-

niku. W końcu trzymasz w rękach drugi numer 
magazynu Kod Biznesu. 

Udało się nam dostarczyć Ci informacje, które w na-
szym przeświadczeniu odkryły kilka tajemnic świata 
AutoID, naświetliły parę problemów współczesnego 
biznesu i podsunęły parę pomysłów, jak ulepszyć 
funkcjonowanie Twojej firmy. Tobie udało się zo-
stać z nami na drugą podróż po świecie automa-
tycznej identyfikacji i automatyzacji działalności 
gospodarczej.

Powiało wiosną*, zaraz nadejdzie lato, ograniczenia 
związane z pandemią pozwolą nam niebawem 
nieco odetchnąć. Codzienne funkcjonowanie, rów-
nież w sferze zawodowej, powoli wraca do „normy”. 
Na jak długo? Zobaczymy. Przekazuję nieco mojej 
lemurzej naiwnej nadziei, że wreszcie będzie do-
brze… A dobrze będzie, ponieważ już szykujemy 
kolejny numer Kodu. Mam cichą nadzieję, że zosta-
niesz z nami. Ale liczę również na to, że zechcesz 
dołożyć jakąś swoją cegiełkę – może miłe słowo, 
może szczyptę konstruktywnej krytyki. 

Jeżeli chciałbyś pokazać, jak Ty lub Twoja firma 
radzicie sobie w coraz bardziej cyfrowym świecie 
biznesu – odezwij się do naszej Naczelnej! Skrob-
nij maila, zostaw komentarz na naszym LinkedIn 
lub Facebook-u. Może to Ty zostaniesz Gwiazdą 
kolejnego numeru?  

Do zobaczenia wkrótce!

i cały zespół redakcyjny Kodu Biznesu.

*  W momencie powstawania tego tekstu za oknem uroczo 
szaleje wichura, a wielkie krople deszczu, przeplatane 
niewielkimi grudkami gradu, poetycko uderzają w szyby…  
Majóweczka AD 2021.
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Dzisiaj stąd 
nie wyjdę?!

Jednak wyjdę!  
Nawet wcześniej!



Zapraszamy na  „Kod Biznesu”
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