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1

INTERNET RZECZY – E DLA FIRM

Streszczenie

Internet rzeczy to koncepcja, wedle której identyfikowalne przedmioty

dane przy 

pomocy sieci komputerowej. e

n-

cyjnej na rynku.

rozwoju. 

inter-

usprawnianiu system

, n-

o-

efek-

ekonomicznej. 

Internet of Things; IoT; innowacje.

Wprowadzenie

Internet rzeczy (przedmiotów) z ang. Internet of Things (IoT)
2

(Ashton 2009)

identyfikowalne przedmioty

1 Katedra Informatyki.
2 htona w roku 1999. 
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dane przy pomocy sieci 

h-

rzeczy, z ang. Internet of Everything a-

„Internet rzeczy” (CISCO 2013; Zielinski 2015). 

1. Koncepcja Internetu rzeczy

Internet rzeczy (Internet of Things –

codz do odpowiedniej infrastruk-

tradycyj

y-

namicznej sieci miliardów bezprzewodowych identyfikowalnych „przedmiotów”, 

bez granic (Januszewski 2008 , takie jak np.

,

a-

y-

tu „komputer 

(Easterling 

2012).

u-

NBIC (nano-bio-info-

(Cellary 2010)

przemian:
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– -bio-info-cogno implanty, po-

– – – –

komputer,

– o-

ci (ang. augmented reality) (Belissent 2011).

2.

o-

o-

trafne decyzje bizne

tel-

l

u-

alny radiowy numer rejestracyjny zapisywany w formie chipu RFID (Radio Frequ-

ency Identification). Metoda ta pozwoli na monitorowanie wszystkich produktów 

a-

fi

poprzez system nawigacji – d-

nictwem internetowych o-

szczególne przedmioty. 

d-

zo

rozbudowywania sieci i

firmy w roku 2014 przeznaczy zy (Biz-

nes. e-
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i-

gentnych liczników energetycznych oraz systemów kontroli produkcji. 

n-

ternetu rzec

–32% (Biznes.pl 2014).

Dane T- e-

wzrostem utylizacji posiadanych zasobów mate-

w z nowych 

-Mobile 2015). 

, , obejmu-

rozbudowie IoT w firmie,

, du-

,

k-

y-

temów reali

d-

mienne programy kompu

szans realizacji bez integracji procesów biznesowych. Integracja ta oznacza scalenie 

cesów biznesowych z zastosowaniem technologii informatycz-

nych, tj. tworze l-

w jego otoczeniu (Sroka 2009). 

e-

nich technik informatycznych (Internet rzeczy). Stosowane na danym etapie rozwo-
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wzrost organizacji, a nawet zachowanie obecnej pozycji. 

Rodzaj stosowanych technik informatycznych, systemów informacyjnych, ich 

a-

a-

-

odzowny element (Nycz 2004). S k-

turalnych systemów jest stymulowany rozwojem nauki i techniki oraz potrzebami 

o-

wane, a integracja w systemach informatycznych oznacza o-

i Chmielarz 

2005). y

go n-

formatycznym w przeds .

Zasadniczym zadaniem operacyjnych systemów informatycznych jest automa-

– System Informowania Kierownictwa (SIK) i Systemy Wspomagania 

Decyzji (SWD). Dopiero ich zastosowanie daje szanse na zachowanie pozycji ryn-

i-

któr

s-

temów

zintegrowanego. 

e-

k-

sowo zintegrowane. Przy czym systemy z-

o-

ów organizacji 

Systemy bazowe doty-

i to system wielozadaniowy, który obejmuje pod-

stawowe i

o-
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-

netowa to jedno z najbardziej wysublimowanych zjawisk, a zarazem na r-

,

tworzeni w-

l-

o-

,

nia systemów informatycz-

element.

3. Perspektywy rozwoju Internetu rzeczy 

n-

do samych klientów. Nowy model e-

,

, to:

ó-

a-

nym momencie oferty w oparciu o zadane kryteria, np. cena, termin dosta-

wy itp.).
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o-

stawcami i klientami.

systemu just in time.

–

z-

firmy i umocnienia jej pozycji na rynku.

W Polsce barier dla wykorzystania Internetu rzeczy w podnoszeniu efektywno-

, jakie daje Internet rzeczy.

tego typ

prace badawczo-rozwojowe, wykonywane przez jednostki badawczo-

- o-

wych,

obrót patentami, licencjami i know-how na rynku technologii,

j-

publikacje i wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe oraz osobiste 

spotkania twórców i odbiorców technologii przy takich okazjach, jak kon-

ferencje, seminaria, wystawy czy targi,

d-

a-

e-

a-

eksploatacyjnego. 
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Podsumowanie

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez CISCO u-

h-

owanych 

przez Internet rzeczy w y-

o-

ny Zjednoczone, Chiny oraz Niem-

cy. W badan

e-

, firmy 

a-

encyjnej 

j-

, jak 

yj-

nych, komunikacji z klientami i partnerami (CISCO 2013).
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INTERNET OF THINGS – INNOVATIVE TOOLS FOR COMPANIES

Summary

The Internet of Things (IoT) is a concept according to which the identifiable ob-

jects may directly or indirectly collect, process and exchange data through the computer 

network. The usage of IoT in the management process becomes a prerequisite for the 

development of businesses, retaining a competitive advantage in the market. The aim of 

the study is to present Internet of things as an innovation which raises companies eco-

nomic efficiency and to outline the prospects for its development. 

In 2014, Internet of things consisted of nearly 2 billion devices, and in 2018 there 

may even 9 billion. This results in a continuous growth of Internet networks in enter-

prises and an implementation of new technologies, which improve management sys-

tems. It is estimated that until 2018 the main drivers for the development of the IoT in 

Poland, will be retail and consumer industry. Integration of systems used in these enter-

prises should result in achieving a high economic efficiency.

Keywords: Internet of Things; IoT; Innovations.


