Warszawa, 19.01.2018

7 trendów technologicznych, czyli co nas czeka w 2018 roku w IT
Rozwój innowacyjnych technologii stał się potężną gałęzią gospodarki. Obecnie rynek IT rośnie w
bardzo szybkim tempie, a jego wartość przekroczy w 2018 r. 3,65 miliarda dolarów, co stanowi
wzrost rok do roku o ponad 4,3%. 1 Jakie technologie będą rozwijane w najbliższych latach i co w
2018 roku będzie najbardziej znaczące na rynku? O najnowszych trendach w IT mówi ekspert
branży – Robert Strzelecki, wiceprezes zarządu Grupy Kapitałowej TenderHut.
1. Internet Rzeczy
Rozwój elektroniki użytkowej w kierunku Internetu Rzeczy - IoT (z ang. Internet of Things) to
wyraźny trend na ten rok i następne lata. Do 2020 roku 95% nowej elektroniki użytkowej będzie
posiadało moduł umożliwiający wymianę danych.2 – Co ciekawe, nadchodzący rok może
zaowocować rozwojem Internetu Rzeczy na wyższym poziomie, gdzie urządzenia nie tylko będą
wysyłały dane, ale także komunikowały się ze sobą nawzajem. Wszystko to dzięki technologii
Bluetooth 5.0 i wyższych oraz funkcji mesh pozwalającej właśnie na łączenie w sieci urządzeń
posiadających taki moduł. W dodatku technologia oprócz elektroniki użytkowej będzie coraz
częściej wykorzystywana w handlu detalicznym, opiece zdrowotnej czy logistyce. Jednym z
przykładów wykorzystania inteligentnych urządzeń jest ich popularyzacja w marketingu, który do
tej pory rozwijał się w sieci. Dziś już widzimy, jak z online’u marketing przenosi się na platformy
mobilne. Firmy pracują nad najlepszą, komercyjną personalizacją rozwiązań, a IoT może być
kluczem do wygranej – mówi Robert Strzelecki. IoT ponadto generuje bardzo duże ilości danych,
więc stwarza nowe wyzwania dla analityków, którzy zastępowani są pomału rozwiązaniami z
zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które są wstanie sprostać tak olbrzymim
zbiorom informacji.
2. Sztuczna Inteligencja (SI)
Ubiegły rok był bardzo interesujący pod względem informacji na temat sztucznej inteligencji – dwa
fronty przeciwników i zwolenników ścierały się w dyskursie publicznym. Sam rynek rozwiązań z
zakresu SI będzie wart około 5,05 mld dolarów w 2020 roku .3 Na świecie pojawił się pierwszy
cyfrowy obywatel, czyli Sophia – cyborg, któremu Arabia Saudyjska nadała obywatelstwo. –
Rzeczywiście, coraz głośniej mówi się o zaletach, ale i zagrożeniach płynących z niekontrolowanego
rozwoju sztucznej inteligencji. Jednak 2018 rok to jeszcze nie moment, w którym będziemy mogli
się tego obawiać. To, co przyniesie nam ten rok w tym obszarze to coraz większa popularyzacja
algorytmów SI w codziennym życiu. Dobrym przykładem jest chociażby oddanie w ręce programów
wykorzystujących uczenie maszynowe zarządzania portfelami inwestycyjnymi, których obecnie 20%
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jest nadzorowanych właśnie przez sztuczną inteligencję. To tylko jeden z elementów wykorzystania
w branży FinTech tego typu rozwiązań – tłumaczy Strzelecki.
3. Blockchain
Market Reports Hub donosi, że światowy rynek technologii blockchain wzrośnie do 2023 roku z
obecnych 210,2 mln dolarów do 2,3 mld dolarów. Technologia ta, która powstała jako element
łączący finanse i wirtualny świat doskonale się rozwija. – Blockchain to przykład rozwiązania, które
de facto prześcignęło sam produkt na potrzeby, którego został stworzony czyli bitcoinów. Płatności
w technologii blockchain są czymś w rodzaju certyfikacji zasad uczciwego handlu. Jest on wolny od
nierzetelnych transakcji i przejrzysty. Rozwiązanie posiada imponujące osiągnięcia w
bezpieczeństwie szyfrowania danych. To wciąż nowa technologia, co oznacza, że nie ma
koniecznych regulacji prawnych. W 2018 roku pojawią się pierwsze próby rozwiązań legislacyjnych
starające się poradzić sobie z tym zagadnieniem. Co ciekawe, Polska pracuje także nad swoją
cyfrową walutą opartą o technologię Blockchain, czyli Digital PLN (dPLN) – mówi Robert Strzelecki.
4. Intelligent app
Od kilku lat można zaobserwować trend w tworzeniu aplikacji, który zakłada coraz większą
personalizację rozwiązań, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkownika. – W 2018 r. będzie tak
samo, ale znane rozwiązania zostaną wzbogacone o algorytmy SI. Aplikacje staną się coraz bardziej
inteligentne. Na rynku pojawią się aplikacje uczące się zachowań użytkownika, jego przyzwyczajeń
czy sposobów spędzania wolnego czasu. Dzięki temu my, jako użytkownicy dostaniemy to, czego
szukamy. Takie rozwiązania mają jednak swoją cenę. Tą wirtualną walutą są informacje o nas,
które w postaci dużych zbiorów danych (nie personalnych) są wykorzystywane przez firmy, a te z
kolei wykorzystują je do tworzenia nowych produktów czy usług. Dlatego tak ważne jest zadbanie
przez twórców danych o bezpieczeństwo – mówi ekspert z TenderHut.
5. Cyberbezpieczeństwo
Otoczymy się technologią, która ma wiele zalet, ale także stawia przed nami zagrożenia dla naszego
prywatnego bezpieczeństwa. Od 25 maja 2018 roku Unia Europejska wprowadziła ogólne
rozporządzenie w sprawie ochrony danych (GDPR), które określa, w jaki sposób firmy powinny
przechowywać, przetwarzać i zabezpieczać dane osobowe. – Tu, jak praktycznie we wszystkich
dziedzinach, wykorzystywana będzie sztuczna inteligencja. Jej algorytmy będą przewidywać
zagrożenia i identyfikować ataki. Co jeszcze będzie ważne w 2018 roku w kontekście
cyberbezpieczeństwa? Nowe wyzwania, takie jak rozwój IoT i zabezpieczenie płynących z nich
danych. Ochrona własnych sieci i udoskonalanie zabezpieczeń to z pewnością wyzwanie dla wielu
organizacji, które będą musiały poradzić sobie z tym zagadnieniem – dodaje Strzelecki.
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6. Boty – zawsze z pomocą
Chat-boty zyskują z roku na rok coraz większą popularność. Na podstawie ankiety Oracle ponad
80% marketerów planuje używać chat-botów w ciągu najbliższych 36 miesięcy. Obecnie
deklarowany poziom wynosi około 36%. Starsze pokolenie nadal woli kontakt z człowiekiem, ale
milenialsi czy wchodzące na rynek pokolenie Z, codziennie rozmawia z chat-botami w poszukiwaniu
informacji czy rozrywki. – Dlatego w 2018 roku marki będą pracować nad tym, aby chat-boty stały
się bardziej ludzkie. W jaki sposób? Ponownie używając algorytmów sztucznej inteligencji czy
uczenia maszynowego. Aby boty były bardziej ludzkie ważnym elementem będzie doskonalenie
syntezatorów mowy, takich jak chociażby polska Ivona z firmy Ivo Software, która przejęta została
przez amerykańskiego giganta Amazon, wdrażającego do swoich usług rozwiązanie Text-to-Speech,
czyli Amazon Polly. To pokazuje potencjał tego rynku oraz wyraźny trend w kierunku humanizacji
botów. Nasze SoftwareHut opracowało TravelBota, który robi za podróżującego samolotem checkiny i komunikuje się z nim przez Skypa. Jest to aplikacja do automatycznej odprawy lotniczej w
ramach projektu R&D dla podróży służbowych i wypoczynkowych, wykorzystująca usługi Machine
Learning skierowane na komunikację z podróżującym – opowiada Robert Strzelecki.
7. Wirtualna i Rozszerzona Rzeczywistość
O przyszłości tej technologii mówią liczby. IDC wskazuje, że wartość rynku wirtualnej i rozszerzonej
rzeczywistości wzrośnie do ponad 162 mld dolarów do 2020 roku. Nad rozwojem technologii
pracują także Polacy. Jednym z przykładów jest firma Solution4Labs, która adaptuje HoloLens gogle AR firmy Microsoft do wspomagania pracy w nowoczesnych laboratoriach. – Ta fantastyczna
technologia jest nadal droga dla przeciętnego użytkownika, dlatego w 2018 roku rozpocznie się
trend na wynajem urządzeń AR/VR. Dzięki temu coraz więcej osób będzie miało do niej dostęp.
Jestem przekonany, że w tym roku pojawią się pierwsze kina czy sale, w których będziemy mogli
doświadczyć tej technologii. Dane z takiego komercyjnego rozwiązania zostaną wykorzystane do
rozwoju kolejnych usług. Obecnie Facebook, Samsung, Microsoft i HTC (Google i Apple są nieco z
tyłu) posiadają zaawansowane projekty z tego zakresu, ale technologia staje się coraz bardziej
popularna także wśród średnich firm z różnych branż. Co to znaczy? W 2018 roku poznamy nowe
sposoby wykorzystania tego, co naprawdę może ułatwić nam życie. Może to być fantastyczna
przyszłość dla AR/VR w branży silników, druku 3D i branży fitness czy w laboratoriach – mówi
Strzelecki.
***
W skład grupy kapitałowej TenderHut wchodzą 4 kooperujące ze sobą spółki zależne. SoftwareHut specjalizuje się w projektowaniu,
dostosowywaniu i rozwijaniu systemów informatycznych (portale www, aplikacje mobilne, systemy dedykowane i wiele innych) oraz
oferuje usługi szeroko rozumianego outsourcingu IT. Solution4Labs świadczy usługi implementacji oraz dostosowywania systemów
klasy LIMS do indywidualnych potrzeb laboratoriów. LegalHut świadczy usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie
zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych w obszarze usług i produktów IT. ProtectHut skupia się na zagadnieniach z
zakresu cybersecurity wspierając klientów we wdrażaniu europejskich dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
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