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Miasto Lublin –
miejsce nieustannie
rozwijającego się
rynku IT w Polsce
Lublin od wielu lat jest jednym z głównych ośrodków akademickich w Polsce. Na terenie
miasta działa 9 uniwersytetów – 5 uczelni wyższych o charakterze publicznym i 4 uczelnie
niepubliczne. W ofercie znajduje się ponad 200 kierunków kształcenia. Ponad 50%
lubelskich uczelni realizuje program kształcenia z zakresu IT. Oprócz klasycznej
informatyki, dostępne są również kierunki związane z edukacją technicznoinformatycznąjak mechatronika czy inżynieria biomedyczna, ale także geoinformatyką.
Ważnym aspektem akademickości Lublina jest jego umiędzynarodowienie. Odsetek
studentów zagranicznych stanowi 10 proc. wszystkich studentów. Do miasta co roku
przyjeżdża
kilkaset
studentów
z
różnych
kierunków
świata.
Możesz tworzyć dodatkowe wizualizacje do swoich analiz, publikować je jako dashboardy
i udostępniać innym użytkownikom. Wykrywanie anomalii QuickSight pozwala na
odkrycie ukrytych spostrzeżeń w danych poprzez ciągłą analizę miliardów punktów
danych, które zostały zgromadzone w twoich danych. Możesz subskrybować
otrzymywanie powiadomień do swojej skrzynki odbiorczej w przypadku wystąpienia
anomalii w metrykach biznesowych. Alert e-mail wskazuje również czynniki, które
przyczyniają się do powstawania tych anomalii. Pozwala to na natychmiastowe podjęcie
działań w zakresie wskaźników biznesowych, które wymagają uwagi.

Grafika – Akademicki Lublin

Akademickość coraz częściej utożsamiana jest z najważniejszym czynnikiem
kształtującym kapitał ludzki, a co za tym idzie mającym istotny wpływ również na
innowacyjność, przedsiębiorczość i wzrost gospodarczy miasta. Raport Polskiego
Instytutu Ekonomicznego „Akademickość Polskich Miast” wskazuje, że na poziom Lublina
wpływa obecność pres�żowych uczelni, otwartość na potrzeby, a także przedsiębiorczość
studentów. Osoby, które stają przed wyborem studiów biorą pod uwagę przede
wszystkim ciekawą ofertę kierunków, często związaną z ich zainteresowaniami, a także
perspektywę przyszłego znalezienia pracypo ukończonym kierunku studiów. Istotnym
czynnikiem jest również wysoki poziom nauczania i niskie koszty utrzymania w mieście.
Co roku mury wyższych uczelni opuszcza prawie 600 informatyków. Aż 80 proc. z nich
zostaje w Lublinie, argumentując to dobrymi zarobkami i atrakcyjnym rynkiem pracy,
ponieważpoziom wynagrodzenia specjalisty IT w Lublinie jest porównywalny z innymi
miastami takimi jak Wrocław czy Poznań. Ponadto biorą pod uwagę możliwość dalszego
rozwoju, przyjazność, niskie koszty życia i wysoki poziom bezpieczeństwa w mieście.

Grafika – Jakość życia w mieście
Lubelski sektor IT składa się zarówno z dużych korporacji, małych przedsiębiorstw, a także
startupów. Jeszcze 5 lat temu w Lublinie swoje pierwsze kroki stawiało 20 startupów,
dzisiaj jest ich 420, a w województwie lubelskim funkcjonują już 3 pla�ormy startowe,
które współpracują ze startupami z całej Polski. Lublin staje się coraz silniejszym
ośrodkiem informatycznym. To z jednej strony zasługa deweloperów, którzy przed kilku
laty zaryzykowali i zaczęli wznosić powierzchnie biurowe, dzięki czemu Lublinjest dziś
jednym z wiodących ośrodków branży IT w kraju. Z drugiej strony to zasługa właśnie
wyższych uczelni, które kształcą coraz lepszych informatyków, ale też specjalistów z
dziedziny robotyki, mechatroniki, także matematyki, ekonomii. Inwestorzy zainwestowali
w Lublinie widząc potencjał, czyli młodych, dobrze wykształconych ludzi. Dodatkową
cechą wyróżniającą stolicę Lubelszczyzny, na tle innych miast w Polsce, jest zróżnicowany
profil działalności firm. W jedynym mieście spotykają się specjaliści od aplikacji
mobilnych, systemów wykorzystywanych w medycynie czy rozwiązań biznesowych. To
właśnie zróżnicowanie projektów i ich wysoka jakość sprawia, że tutejsze firmy są znane
nie tylko w kraju, ale i na świecie. Firma CompuGroupMedical Polska obsługuje ok. 100
szpitalina całym świecie, natomiast spółka eLeader sprzedaje swoje produkty do 80
krajów światai pracuje 19 wersjach językowych. Natomiast Finanteq obsługuje m.in.
banki w Zatoce Perskiej, w tym Narodowy Bank Kuwejtu, a lubelski startup nocowanie.pl
zawojował rynek turystyczny w Polsce. Lublin to doskonały wybór, jeżeli chodzi o miejsce
na tworzenie i rozwój własnego biznesu opartego na innowacjach i nowoczesnych
technologiach. Szczególnie wśród młodych ludzi. Rynek pracy globalizuje się dając

możliwość pracy w międzynarodowych firmach lub pracy zdalnej. Aktualnie stawki
programistów w Lublinie nieodbiegają od stawek w innych dużych miastach Polski.
Większość z lubelskich firm branży IT daje możliwość zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę lub umowy B2B, dodatkowo oferując popularne kursy doszkalające lub
przekwalifikowujące na programistów i testerów.

Grafika – Lubelskie firmy IT 2020

Dobry start w przyszłość wymaga odpowiedniego wsparcia. W regionie działa wiele
instytucji otoczenia biznesu. Lokalne inkubatory wspierają rynek poprzez pomoc na
różnych etapach prowadzenia działalności. W Lublinie wystarczy pomysł, aby w krótkim
czasie go zrealizować i rozwinąć. Każda z instytucji zapewnia pomoc przy stawianiu
pierwszych kroków na rozbudowanym rynku IT.
Inicjatywą wspierającą rynek IT, podjętą przez Urząd Miasta w Lublinie, jest Lubelska
Wyżyna IT. Głównym celem jest wyeksponowanie potencjału oraz stworzenie
przychylnego klimatu dla rozwoju branży IT. Koncepcja, która od wielu lat jest
realizowana, oparta jest na zasadzie tzw. potrójnej helisy. Polega ona na ścisłej
współpracy władz samorządowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu.
Wszystkie podejmowane działania mają na celu podniesienie konkurencyjności każdego
z podmiotów.

Pokonywanie trudności
związanych z big data za
pomocą Data Lake
Rozwiązania typu Data Lake to scentralizowane, zabezpieczone repozytoria, które
pozwalają na przechowywanie, zarządzanie, odkrywanie i udostępnianie
zarównoustrukturyzowanych,jak i nieuporządkowanych danych w dowolnej skali. Ideą
stojącą za Data Lake jest brak potrzeby predefiniowania schematu – czyli struktury tych
danych, więc masz możliwość przetwarzania surowych danych bez konieczności
posiadania wiedzy, jakie spostrzeżenia będziesz chciał zbadać w przyszłości. Poniższy
rysunek przedstawia kluczowe elementy składowe typów Data Lakeów.

W roku 2019, główny zespół ds. operacji finansowych w Amazon, zdecydował o
zbudowaniu tego typu rozwiązania Data Lake – które pełniłoby centralne repozytorium

danych w oparciu o jedną z największych sieci logistycznych na planecie i podwaliny
dające możliwości ich szybkiej analizy. Z uwagi na skalę, później stało się ono znane
wewnętrznie jako Galaxy Data Lake.
Dzięki niemu, Amazon mógł stanąć naprzeciw wyzwaniom związanym z big data,
podobnymi do tych, z którymi mierzy się wiele innych firm: silosy danych, trudności z
analizą różnych zbiorów danych, zarządzanie i bezpieczeństwo danych oraz włączenie
uczenia maszynowego (ML).
Wiele elementów architekturyGalaxy Data Lake musiało być rozwijanych, co zajęło wiele
miesięcy i odpowiadało temu, co musiały robić inne firmy w przeszłości. W sierpniu 2019
roku AWS uruchomiło nowy serwis o nazwie AWS Lake Forma�on. Pozwala on na
usprawnienie procesu tworzenia Data Lake i jego budowę w ciągu kilku dni, a nie
miesięcy. AWS Lake Forma�on pomaga w gromadzeniu i katalogowaniu danych z baz
danych z wykorzystaniem usługi AWS Glue i przechowywania obiektów w oparciu o
usługę Amazon S3. Dodatkowo AWS Lake Forma�on wspomaga użytkownika w
czyszczeniu i klasyfikacji danych przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego oraz
bezpiecznym dostępie do danych wrażliwych.
Dla zespołu ds. operacji finansowych firmy Amazon Galaxy Data Lake będzie stanowić
zintegrowane doświadczenie dla jej użytkowników na całym świecie. Zespoły korzystające
z tego narzędzia już teraz dostrzegają jego zalety, powołując się na usunięcie procesów
ręcznych i zbędnych arkuszy kalkulacyjnych, wzrost wydajności i większą dostępność
czasu na analizę wartości dodanej.
Jeśli jesteś zainteresowany rozbiciem silosów danych, wykonywaniem zaawansowanych
analiz danych, zwiększeniem ich dostępności i przyspieszeniem uczenia maszynowego,
możesz dowiedzieć się więcej na temat Data Lakes i Analy�cs w AWS na naszej stronie
internetowej. Możesz również uzyskać dostęp do ścieżki edukacyjnej AWS Data Lakes&
Analy�cs online.

Architektura Zero Trust w AWS
Klienci, którzy kierują się restrykcyjnymi względami regulacyjnymi lub niechętnie
podejmują ryzyko, mogą korzystać z architektur Zero Trust w celu zrefaktoryzowania
starszych aplikacji lub wdrożenia nowych. Ten artykuł pomoże ci ocenić twoją
architekturę aplikacji pod kątem zasad Zero Trust i wykorzystać Amazon Web Services
(AWS) do budowania bezpiecznych i skalowalnych architektur.
Co to jest Zero Trust?
Bezpieczeństwo Zero Trust to model, w którym komponenty aplikacji lub mikrousługi są
uznawane za odrębne od siebie i żaden komponent lub mikrousługa nie ufa żadnemu
innemu. Przejawia się to jako postawa bezpieczeństwa, mająca na celu uznanie danych
wejściowych z dowolnego źródła za potencjalnie złośliwe. Zaczyna się od braku zaufania
do wewnętrznej struktury sieci i rozciąga się na takie rzeczy, jak walidacja danych
wejściowych i wyjściowych w każdej usłudze. Dodatkowe wysiłki mogą obejmować
zaprojektowanie dogłębnego podejścia obronnego w celu ochrony przed indywidualnymi
komponentami, mikrousługami lub naruszeniem tożsamości.
-Tradycyjne bezpieczeństwo sieci opiera się na bezpiecznym obwodzie – wszystko, co
znajduje się w jej obrębie, jest zaufane, a wszystko, co znajduje się poza nią, już takie nie
jest– mówi Tomasz Stachlewski, CEE Senior Solu�ons Architecture Manager w AWS. –W
podejściuZero Trust oceniamywszystkie działania i zasoby w czasie rzeczywistym, aby
zmniejszyć ryzyko niezamierzonego dostępu do danych biznesowych i wrażliwych
zasobów.
Projektowanie w AWS z wykorzystaniem zasad Zero Trust
Aby lepiej zrozumieć architektury Zero Trust, użyjmy modelowania zagrożeń, aby
porównać je z tradycyjnymi i chmurowymiarchitekturami. W modelowaniu zagrożeń
użytkownicy próbują określić wszystkie możliwości potencjalnego ataku, aby zdefiniować
ryzyko i zidentyfikować środki zaradcze. Jeden model zagrożenia, który może być
wykorzystany do celów ilustracyjnych, STRIDE, identyfikuje zagrożenia w tych
kategoriach:
�
�
�
�
�
�

Fałszowanie tożsamości użytkownika
Manipulowanie danymi
Odrzucenie źródła
Ujawnianie informacji
Odmowausługi
Zwiększenie uprawnień

Stosowanie Zero Trust
Dokonajmy oceny architektury, chroniąc każdy komponent jako mikrousługę, a nie jako
część większego, zaufanego systemu. Oceńmy na przykład, w jaki sposób chronimy przed
manipulacją i ujawnieniem informacji poprzez atak SQL Injec�on za pomocą usługi AWS
WAF. Dzięki temu klienci korzystający z serwisu będą mieli dostęp zarówno do
statycznych, jak i dynamicznych treści za pośrednictwem Amazon CloudFront. Podczas
gdy sensowne jest zastosowanie zasad AWS WAF do dystrybucji CloudFront, ELB/ALB
będzie używał publicznego adresu IP, który może być odkryty przez kogoś innego. Jednym
z czynników łagodzących byłoby zastosowanie tych samych reguł WAF bezpośrednio w
stosunku do loadbalancera.
A co z serwerem www i serwerami aplikacji? – Są one tradycyjnie uważane za
„wewnętrzne” składniki i dane przepływające między nimi nie podlegają takiej samej
kontroli– mówi Tomasz Stachlewski. –Jednak model Zero Trust wymaga, aby wszystkie
komponenty i komunikacja były uważane za niezaufane. AWS WAF może nie być
właściwym rozwiązaniem w zależności od metod komunikacji, ale inna warstwa
filtrowania – oparta na hostach lub sieci – zostałaby zaimplementowane w celu
przeprowadzenia walidacji danych wejściowych przed ich wykorzystaniemprzez warstwę
aplikacji. Dodatkowo, uwierzytelnianie i autoryzacja poleceń pomiędzy tymi dwoma
poziomami byłaby ciągła, podobnie jak AWS używa AWS Signature Version 4 do
podpisywania API.
Zasady AWS WAF i lokalne sprawdzanie danych wejściowych są skuteczne w ochronie
przed niektórymi atakami – ale co z DDoS? – AWS Shield chroni przed najczęstszymi
atakami wolumetrycznymi i wyczerpania stanu, ale należy ocenić potencjalne zagrożenia
pochodzące od innych elementów systemu – mówi Tomasz Stachlewski. – Typowe dobre
praktyki budowy aplikacji, nie zakładają możliwości, że to serwer webowy zaleje serwer
aplikacyjny dużą ilością poprawnych, ale jednocześnie bezsensownych wiadomości. W
modelu Zero Trust:
Wdróż dodatkowe mierniki i monitorowanie, tak aby zapewnić stały przepływ
ruchu z każdej instancji.
�
WykorzystajAmazon CloudWatchAnomalyDetec�on, która opierają się na
nauczaniu maszynowym (ML) w celu wykrywania anomalii gromadzonych metryk takich
jak np. czy instancja EC2 zaczyna generować niestandardową ilość danych.
�
Użyj notyfikacji i alarmów Amazon Simple No�fica�on Service (Amazon SNS),
które następnie uruchomiąskryp�unkcjiAmazon Lambda,
któryusunieniebezpiecznąinstancję Amazon EC2 z grupy autoskalowania, zatrzyma ją i
izoluje do dalszej analizy.
�

W celu dalszej ochrony przed niepożądanym ujawnianiem informacji, manipulowaniem
nimi, a także w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, należy
stosować szyfrowanie i minimalizować uprawnienia osób do tych, które faktycznie są
wymagane do ich pracy. Na przykład, jeśli serwery webowe tworzą backupy, użyj

usługiAWS Key Management Service (AWS KMS), a sam serwer powinien mieć dostęp
jedynie do uprawnienia KMS:Encrypt. Ponieważ serwery te niepowinnymieć potrzeby
odszyfrowywania własnych kopii zapasowych, należy odmówić lub pominąć
KMS:Decrypt. Ponieważ tylko te serwery są elementami, które mogą szyfrować dane w
oparciu o klucze KMS, można następnie wykorzystać usługę CloudTrail do kontroli i
weryfikacji, czy nasz standard bezpieczeństwa został naruszony czy też nie.
To tylko niektóre z kroków, które mógłbyś podjąć. Możesz również dodać uwierzytelnianie
użytkownika pomiędzy warstwami loadbalancera lub użyć API Gateway pomiędzy twoją
warstwą serwerów aplikacyjnych a bazami danych do wykonania uwierzytelnieńzapytań.
Wzięcie poprzedniej architektury i zastosowanie do niej modelu Zero Trust może
prowadzić do architektury podobnej do poniższej.

Zero Trust wykracza poza zwykłe budowanie sieciowej granicy pomiędzy każdą z
mikrousług w twojej architekturze. Poza wzmocnieniem poszczególnychkomponentów,
istotą jest tutaj przemyślenie źródeł zagrożeń i inwestycja w celu ochrony przed nimi.
Modele Zero Trust nie zawsze są odpowiednie. Schemat przedstawia pewne korzyści w
zakresie bezpieczeństwa, ale wprowadza również koszty, złożoność i ogólne koszty
operacyjne związane z utrzymaniem całego systemu. Rozważając architekturę Zero Trust,
należy ocenić wszystkie pięć filarów struktury Well-Architected, aby odpowiednio
zrównoważyć swoje potrzeby.

Business Intelligence ramię w
ramię ze Sztuczną Inteligencją
– czyli o nowoczesnej
analityce z wykorzystaniem
Amazon QuickSight
Wyobraź sobie, że widzisz przyszłość: wiesz, ilu klientów zamówi twój produkt z
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, abyś mógł zrobić odpowiednie rezerwy, lub wiesz, ilu
twoich pracowników odejdzie z organizacji z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, abyś
mógł podjąć działania prewencyjne w celu zachęcenia pracowników do zatrzymania. Dla
organizacji, która widzi przyszłość, możliwości są nieograniczone. Uczenie się maszynowe
(ML) umożliwia przewidywanie przyszłości z większą dokładnością.
Amazon SageMaker zapewnia każdemu programiście i analitykowidanych możliwość
szybkiego budowania, szkolenia i wdrażania modeli ML, ale użytkownicy biznesowi,
którzy zazwyczaj pracują w oparciu o dane i raporty tworzone z wykorzystaniem narzędzi
klasy BI (Business Intelligence) szukają jeszcze prostszych metod na wykorzystanie
nowoczesnych technologii, takich jak właśnie Sztuczna Inteligencja – i Amazon QuickSight
realizuje tę potrzebę. Dzięki Amazon QuickSight możesz nadal używać AI/ML
przykładowo do prognozowania przyszłości jednak staje się to jeszcze bardziej proste i nie
wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej i doświadczenia AI/ML. Przyjrzyjmy
się zatem konkretom i zobaczymy, w jaki sposób te dwa, na pierwszy rzut oka odmienne
światy, jakimi są sztuczna inteligencja i BI, się spotykają.
Przegląd rozwiązania
Amazon QuickSight ML Insights wykorzystuje sprawdzone przez AWS możliwości ML i
języka naturalnego, aby pomóc ci uzyskać głębszy wgląd w dane. Te zaawansowane,
nietuzinkowe funkcje ułatwiają odkrywanie ukrytych trendów i odchyleń,
identyfikowanie kluczowych czynników biznesowych i wykonywanie wydajnych analiz i
prognozowania typu „co, jeśli?” bez doświadczenia technicznego czy ML. Możesz

wykorzystać ML insights w raportowaniu sprzedaży, analityce internetowej, planowaniu
finansowym i wielu innych. Możesz wykryć spostrzeżenia ukryte w agregatach,
przeprowadzić interaktywną analizę „co, jeśli?”i odkryć, jakich działań potrzebujesz, aby
osiągnąć cele biznesowe.
Publikowanie analiz na dashboardach, udostępnianie ich innym i konfigurowanie
alertów e-mailowych
Możesz tworzyć dodatkowe wizualizacje do swoich analiz, publikować je jako
dashboardy i udostępniać innym użytkownikom. Wykrywanie anomalii QuickSight
pozwala na odkrycie ukrytych spostrzeżeń w danych poprzez ciągłą analizę miliardów
punktów danych, które zostały zgromadzone w twoich danych. Możesz subskrybować
otrzymywanie powiadomień do swojej skrzynki odbiorczej w przypadku wystąpienia
anomalii w metrykach biznesowych. Alert e-mail wskazuje również czynniki, które
przyczyniają się do powstawania tych anomalii. Pozwala to na natychmiastowe podjęcie
działań w zakresie wskaźników biznesowych, które wymagają uwagi.

Studia informatyczne
a branża IT

Sposobów na osiągnięcie sukcesu w branży IT jest mnóstwo. Jednym z nich, prawdopodobnie
najbardziej znanym, jest ukończenie studiów informatycznych. Jest to bez wątpienia bardzo
dobry start na rynku pracy i z pewnością fajnie wygląda w CV. Istnieje jednak grupa ludzi, której
zdaniem, są one stratą czasu i do niczego się nie przydadzą. Ich zdaniem lepiej postawić na
intensywny kurs, aniżeli uczęszczanie na zajęcia przez kilka lat.

Rozwój branży IT następuje w bardzo szybkim tempie. Co kilka lat, a nawet miesięcy, powstają
nowe wersje języków programowania, jak i nowe pla�ormy. Rzadko są one podobne do
poprzednich i najczęściej bywają całkowicie przebudowane. Istnieje jeden zasadniczy fakt, który
trzeba powiedzieć głośno - na studiach informatycznych nie nauczymy się programować.
Prowadzący zajęcia zwykle nie mają fizycznej możliwości zdobywania doświadczenia
zawodowego, gdyż nie spędzają na programowaniu kilku godzin dziennie. Oprócz tego,
ogranicza ich struktura narzucona przez Ministerstwo oraz mało elastyczna rama programowa.
Żadna uczelnia wyższa nie jest również w stanie zatrudnić doświadczonego programisty do
prowadzenia wykładów lub ćwiczeń. Na studiach informatycznych poznaje się za to bardzo
wiele... teoretycznej wiedzy, bez przedstawienia jakichkolwiek przykładów, gdzie możnaby ją
wykorzystać. Smutny jest fakt, że nawet dobry student, po dobrej uczelni, w momencie w
którym wkracza na rynek pracy, jest początkowo bezużyteczny. Po studiach potrzebuje jeszcze
sporo czasu i dobrej opieki doświadczonego programisty - tylko wtedy będzie w stanie stworzyć
coś sensownego.
Deficyt na rynku informatycznym jest tak duży, że programistami zostają osoby, które ze
studiami informatycznymi nie miały kompletnie nic wspólnego. Nie zmienia to jednakże faktu,
że bardzo wiele rodzimych firm wciąż wymaga od kandydatów formalnego wykształcenia. Jeżeli
zatem chcemy programować i prężnie działać w branży IT, musimy uczyć się programowania
samemu. Warto zainwestować w dowolne, a co najważniejsze aktualne źródło wiedzy, i ćwiczyć,
ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.
Podsumowując - studia informatyczne jeszcze z nikogo nie zrobiły programisty. Jeśli zależy nam
na pracy w tej branży, oczywiście - warto je skończyć, jednak po ich zakończeniu (jak i w trakcie)
musimy nieustannie się dokształcać. Jeżeli spoczniemy na laurach i zbyt długo zajmiemy się
jedną technologią, to w szybkim czasie znajdziemy się daleko w tyle względem rynku pracy. Jeśli
chodzi o pozytywne strony studiowania informatycznego kierunku, to warto na koniec dodać, że
studia to nie tylko wykłady, ćwiczenia i egzaminy. Jest to również możliwość uczestniczenia w
wymianach studenckich, konferencjach, kołach naukowych i spotkaniach z osobami związanymi
z IT, a także nauka systematycznego przyswajania wiedzy.

Nowe metody prowadzenia
biznesu dzięki technologii
blockchain
W miarę jak świat staje się coraz bardziej połączony, coraz szybciej rosną możliwości
interakcji i transakcji transgranicznych, stref czasowych oraz kanałów dla firm i osób
prywatnych. Aby transakcje te przebiegały sprawnie, potrzebne jest proaktywne
zarządzanie – w szczególności w celu zapewnienia minimalizacji kosztów, obniżenia
ryzyka i wyeliminowania nieefektywności.
- Rozwiązania typu Distributed ledgertechnology – DLT, takie jak blockchain, pomagają
uprościć transakcje i prowadzić wydajne, bezpieczne interakcje z wieloma niezależnymi
podmiotami na całym świecie. Wszystko to bez konieczności korzystania z usług
zewnętrznego pośrednika – mówi Tomasz Stachlewski, CEE Senior Solu�ons Architecture
Manager AWS. - Transakcje te mogą być różne – od wysyłania danych z gospodarstw
rolnych po transakcje bankowe i kontraktowe.
Podstawy technologii blockchain: rozproszone, zaufane, bezpieczne, niezmienne i
skalowalne
Technologia Blockchain działa poprzez utworzenie sieci peer-to-peer, w której każdy
uczestnik prowadzi swego rodzaju bazę danych – księgę wszystkich transakcji w sieci.
Połączone w „bloki” transakcje są następnie łączone razem za pomocą kryptograficznych
haszów tworzących „łańcuch”. Kryptograficznie połączone bloki tworzą podstawową
warstwę danych, która zapewnia wspólny, ujednolicony widok informacji dla stron
mających dostęp do danych. Daje to organizacjom nowy sposób na tworzenie zaufanych
sieci biznesowych. Obecnie budowanie skalowalnej sieci opartej na blockchain z
wykorzystaniem istniejących technologii jest złożone i trudne do zorganizowania oraz
zarządzania. - Aby utworzyć sieć z blockchain, każdy jej członek musi ręcznie dostarczyć
sprzęt, zainstalować oprogramowanie, stworzyć i zarządzać certyfikatami kontroli
dostępu oraz skonfigurować komponenty sieciowe. Po uruchomieniu sieci typu blockchain
należy stale monitorować infrastrukturę i dostosowywać się do zmian, takich jak wzrost
liczby żądań transakcji lub dołączanie nowych członków do sieci lub ich opuszczanie mówi Tomasz Stachlewski. –Z tego też powodu, coraz bardziej popularnym stały się
rozwiązania chmurowe oparte o Amazon Web Services (AWS), oferujące tego typu
rozwiązania jako tzw. usługi zarządzane – które są odpowiedzią na bolące problemy
klientów i umożliwiają nowe sposoby prowadzenia działalności w różnych branżach.

.
Blockchain a zwiększenie inkluzywności finansowej
Studium przypadku dla technologii Blockchain jest sektor finansowy na Filipinach. Tutaj
mniejszymbankom brakuje zasobów większych instytucji bankowych, co sprawia, że
prawie nie mogą się one rozwijać, a czasem nawet przetrwać. Pozostawiło to znaczną
większość Filipińczyków zamieszkałych na wsi z niewielkim lub bez dostępu do banków.
UnionBank, pionier w wykorzystaniu technologii blockchain, połączył siły z ConsenSys,
partnerem AWS, aby zbudować rozwiązanie blockchain, które rozwiązałoby tę kwes�ę.
Nowe rozwiązanie, oparte na blockchain, stworzyło zdecentralizowaną, efektywną
kosztowo i działającą w czasie zbliżonym do rzeczywistego sieć, umożliwiającą realizację
płatności krajowych bez konieczności opierania się na istniejącej infrastrukturze
bankowej i pośrednikach. Ponadto, dzięki wykorzystaniu Kaleido– firmy ConsenSys
zbudowanej na potrzeby technologii blockchain dla przedsiębiorstw – w AWS, UnionBank
zaoszczędził pieniądze, czas i wysiłek potrzebny do zbudowania od podstaw rozwiązania
opartego na blockchain. Wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu, że AWS zapewnia
wbudowane bezpieczeństwo na poziomie infrastruktury.
Wprowadzone rozwiązanie blockchain oznacza, że banki wiejskie nie muszą już dźwigać
ciężaru ręcznego przetwarzania transakcji back-office, umożliwiając obsługę większej
liczbyklientów. W związku z tym technologia ta nie tylko zwiększyła dostęp do banków i
ich integrację, ale również przyczyniła się do rozwoju zrównoważonych, przyszłych
praktyk bankowych.

.
Przyszłość rozwiązań z zakresu technologii blockchain
Rozwiązania blockchain zmieniają sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez
firmy i osoby prywatne, lokalnie i globalnie, poprzez upraszczanie transakcji i zwiększanie
ich efektywności. - Podmioty, które chcą skorzystać z tej technologii, powinny
współpracować z dostawcami usług w chmurze, którzy są w stanie zwiększyć swoją skalę,
zapewniając jednocześnie kontrolę bezpieczeństwa cybernetycznego i standardy ochrony
przed atakami zewnętrznymi – mówi Tomasz Stachlewski. – Przykładowo Amazon
ManagedBlockchain to w pełni zarządzana usługa, która ułatwia tworzenie i zarządzanie
skalowalnymi sieciami blockchain przy użyciu popularnych open source'owych rozwiązań
typu HyperledgerFabric i Ethereum. AWS ManagedBlockchain umożliwia budowanie
aplikacji, w których wiele stron może przeprowadzać transakcje bez konieczności
posiadania zaufanego, centralnego organu. Amazon ManagedBlockchain to w pełni
zarządzana usługa, która pozwala klientom na utworzenie i zarządzanie skalowalną siecią
Blockchain za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Eliminuje ona koszty ogólne wymagane do
utworzenia sieci i automatycznie skaluje się, aby sprostać wymaganiom tysięcy aplikacji
obsługujących miliony transakcji. Po uruchomieniu sieci ManagedBlockchain ułatwia
zarządzanie i utrzymanie sieci Blockchain. Zarządza on certyfikatami i umożliwia klientom
łatwe zapraszanie nowych członków do przyłączenia się do sieci – dodaje Tomasz
Stachlewski.

Nauka programowania
od zera

Nauka programowania nie jest łatwa. Wymaga ona zarówno ogromnego zaangażowania,
jak również sporo poświęcenia. Jeśli w tym momencie zajmujesz się kompletnie czymś
innym, to masz naprawdę ciężki orzech do zgryzienia i jesteś w jeszcze cięższej sytuacji od
tych, którzy w tym temacie już coś “liznęli”.
Jeśli chodzi o naukę programowania, to jak już wcześniej pisałam, “uczących” można

podzielić na dwie grupy: osoby, które mają coś wspólnego z informatyką, ale pragną
podwyższyć swoje umiejętności i zacząć programować oraz osoby, które są w tym
temacie całkiem zieloni. Wszyscy posiadają jednak wspólny mianownik - chęć rozpoczęcia
swojej przygody z programowaniem (tak, to wielka przygoda). Dziedzina ta jest jednak tak
rozległa, że nie każdy wie jak to się je i od czego zacząć. Co gorsze - opinie na ten temat
bywają naprawdę różne. Programowanie to rozległa dziedzina. Warto zacząć od
rozeznania, w którym kierunku można (i chce się) iść. Znajomość ta pozwoli na wybranie
odpowiednich technologii, których potem będziemy musieli się skrupulatnie uczyć.
Najłatwiej zacząć od pisania stron internetowych, co samo w sobie stanowi fajną
motywację do dalszego rozwoju. Wszystkim początkującym polecam WordPressa (albo
inny system zarządzania treściami). Wydaje mi się jednak, że WordPress jest najlepszy,
jeśli chodzi o stawianie pierwszych kroków. Jeśli chcemy pisać strony internetowe musimy zaznajomić się z JavaScript-em, CSS-em i HTML-em. Oprócz takiego rodzaju
programowania, wyróżniamy oczywiście jeszcze kilka innych, a mianowicie:
programowanie aplikacji desktopowych, programowanie aplikacji mobilnych,
programowanie baz danych, programowanie backendowe, programowanie wbudowane,
analityka baz danych, legacy. Jeśli wybierzesz już, jaka dziedzina Cię interesuje, możesz
przejść do kolejnego kroku. Pora na dokonanie wyboru technologii, których musisz się
nauczyć. Najlepszym sposobem jest zorientowanie się, jakich technologii używają firmy,
których obszarem pracy jest interesująca Cię dziedzina programowania. Przejrzyj
ogłoszenia o pracę i zobacz, jakich pracodawcy wymagają najczęściej. Czasem jest ich
bardzo dużo, ale spokojnie - nie zrażaj się. Większość z nich w rzeczywistości nie jest
potrzebnych.

No dobra, ale jak uczyć się programować? Przeglądając Internet, w szczególności fora
internetowe, można znaleźć mnóstwo wypowiedzi na ten temat. Jedni radzą kursy
wideo z YouTube’a, inni książkę, a jeszcze inni sądzą, że bootcamp to najlepszy sposób
na naukę. Mówi się jednak, iż programista z prawdziwego zdarzenia uczy się z
dokumentacji. Niestety, wielu programistówmówi, że studia są niepotrzebne - co jest
nieprawdą.
Aby ułatwić sobie naukę, postaw sobie jakiś cel. Do nauki programowania potrzebna jest
koncentracja, duuużo koncentracji. Gdy już go masz, zaplanuj sobie czas na naukę przynajmniej godzinę dziennie. Żeby zrozumieć o co tak naprawdę chodzi w
programowaniu, musisz kolokwialnie mówiąc - odciąć się od świata. Programuj
samodzielnie! Trafisz wtedy na różne problemy, które wskażą Ci, czego jeszcze w
praktyce musisz się douczyć i nad czym popracować. Nie bój się pytać. Kto pyta nie
błądzi. Fajną opcją są fora internetowe i grupy na Facebook-u, gdzie programiści, ci
mniej i bardziej zaawansowani, uczą się od siebie nawzajem wymieniając się
wątpliwościami i spostrzeżeniami. Pamiętaj również, że cały czas musisz uczyć się
nowych rzeczy i poszerzać swoje kompetencje. To, czego nauczymy się teraz, za 5 lat
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może być kompletnie nieaktualne… Bardzo ważna jest także nauka językaangielskiego większość materiału, z którymi będziesz się zmierzał podczas tej długiej drogi jest
właśnie w tym języku!

