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Autor artykułu -  dr inż. Kazimierz Krupa (IS UR) -  łączy zagadnienia zarządzania wiedzą i zastosowanie narządzi -  
wytworów zaawansowanych technologii, zwłaszcza informatycznych.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Chłopecki (IS UR) ocenił pracą, jako dobrą wskazując, że: „Artykuł przedstawia interesującą 
koncepcją wykorzystania portali informacyjnych. Omawia również wybrane narzędzia ‘inteligentne’ wspomagające proces 
decyzyjny” . Bardzo pozytywną oceną uzyskał autor artykułu także od prof. dr hab. Kazimierza Obodyńskiego (IWFiZ UR), 
który wskazał na właściwy dobór materiału źródłowego i jego  wielostronną interpretacją.

K a z im ie r z  K r u p a
Instytut Socjologii UR

Informacje dziedzinowych portali zasadniczym źródłem wiedzy 
(charakterystyka wybranych narządzi)

Inteligentne systemy zarządzania informacją pozwalają na automatyczne rejestrowanie 
i oceną napływających sygnałów, tworzą interakcje, mają możliwość wykorzystania zasobów 
internetowych oraz algorytmów genetycznych. Najbardziej efektywne w realizacji tych zadań 
są portale dziedzinowe. Wykorzystuje sią je  między innymi do zarządzania relacjami 
z  klientem (CRM) i w  sterowaniu produkcją, jednocześnie są one głównymi źródłami wiedzy.

1. Informacje i dylematy zarządzania wiedzą

Współczesne podmioty gospodarcze, pragnąc wykorzystać całą wartość zgromadzonej 
wiedzy, stosują profesjonalne narzędzia. Zarządzanie wiedzą (ZW) jak każdy proces składa się 
z etapów. Według Thomasa Devenporta wyróżniamy tutaj: generowanie wiedzy, kodowanie 
i koordynowanie wiedzy, transfer, tworzenie ról i kwalifikowanie wiedzy, technologię 
umożliwiającą zarządzanie wiedzą, tworzenie projektów aplikacyjnych i pragmatyką ZW 
[Devenport 2000 s. 10]. Przetwarzanie danych w informacje to również dodanie im wartości 
w procesie „urozmaicenia” drogi ich pozyskania, przetwarzania i przechowywania. Wyrafino
wany proces przetwarzania składa się z kilku istotnych metod, które Marshall McLulzan 
określa jako 5C: 1. Tworzenie kontekstu (Contextaulized). 2. Kategoryzowanie (Categorized).
3. Przetwarzanie (Calculated). 4. Korygowanie (Corrected). 5. Kondensowanie (Condensed). 
Wzbogacanie informacji w kierunku wykorzystania ich do nauczania i  generowania aplikacyjnej 
wiedzy może dotyczyć: eksperymentowania, rejestrowania przeżyć, stosowania inteligentnych 
narzędzi w przetwarzaniu. W celu realizacji tych zadań często wykorzystujemy dziewięć 
instrumentów PMBOOK. Są to projekty zarządzania:

1. Integracj ą  (PIM).
2. Zakresem (PSM).
3. Czasem (PTM).
4. Jakością (PQM).
5. Kosztami (PCM).
6. Zasobami ludzkimi (PHRM)
7. Komunikacją (PKM).
8. Ryzykiem (PRM).
9. Uprawnieniami (PPM).

Każdy z projektów składa się z kilku cykli wykonawczych. PIM odpowiedzialny za 
zarządzanie integracją może posiadać ich pięć. Są to: konfiguracja, przedstawianie pomiaru, 
jak pozostałe projekty jest elastyczny i umożliwia tworzenie różnych wariantów wyko
nawczych. Podobnie Brooking w procesie wykorzystania informacji dla generowania nowych 
zasobów wiedzy przewiduje wykorzystanie:

1. Inteligentnego kapitału zawartego w  kontekście.
2. Marzeń -  planowanie co należy zrobić aby wiedzieć.
3. Instrumentów ułatwiających zdobycie wiedzy dla organizacji.
4. Aspektu korporacyjnej pamięci.
5. Kultury organizacyjnej.



6. Establishmentu i infrastruktury.
7. Centrów humanistycznych.

Wiedza organizacyjna (Knowledge Organization -  KO) to zespół współdziałających 
elementów. Chun Wei Choo prezentuje sześć elementów wzajemnie wpływających na KO 
(rys. 1).

Rys. 1. Kompozycja elementów wiedzy organizacji i rola portali dziedzinowych. Źródło: Opracowanie własne na 
podstawie [Choo (2002 a), s. 4]

Są to: definiowanie i rejestracja znaczenia, podejmowanie decyzji, kreowanie wiedzy, 
proces informacyjny, interpretacja informacji, konwersja informacji [Choo (2002 a), s. 6].

2. Internetow y Portal Inform acyjny (IPI)
Pojawiają się już realne możliwości realizacji idei swobodnego dostępu do informacji bez

względu na miejsce jej przechowywania. Wykonuje to indywidualny Internetowy Portal 
Informacyjny (IPI). Zasadniczą jego cechą jest łatwość wykorzystania najnowszej technologii 
informatycznej oraz inteligentne procedury indeksowania, wyszukiwania i przetwarzania 
informacji. Dostępna w IPI technologia Knowledge Search (KS), dostarcza nie tylko 
informacji na dany temat, lecz również wskazuje osoby posiadające wiedzę w określonym,

1 Portal to platforma, która umożliwia swobodną i elastyczną „integrację” wszystkich zasobów informacyjnych 
koniecznych przy realizacji celu.



żądanym zakresie [Luhn 2000, s. 88], KS ułatwia więc automatyczne kompletowanie 
kompetentnych zespołów wykonawczych, umożliwia także budowę portali współdzielonych. 
Posiada również mechanizm automatycznego tłumaczenia komunikatów, który pozwala na 
pełną dowolność dobom użytkowników portalu, nawet z różnych rejonów świata i posłu
gujących się różnymi językami. Wyjątkowo duża elastyczność indywidualnych internetowych 
portali informacyjnych wsparta jest łatwością przetwarzania zapytań i przesyłania informacji 
w wielu formatach (ODBC, URL). Odpowiedni Menedżer sterowników pozwala przetworzyć 
eksploatowane formaty na UDBC2 (Universal Database Connectivity) i dalszą elektroniczną 
transmisję. Jak się przewiduje, IPI w przyszłości będzie posiadał możliwość zdalnego dostępu 
i przetwarzania informacji, oraz wykorzystania mikroprzeglądarek, w które wyposażone są już 
obecnie między innymi wybrane typy telefonów komórkowych. Internetowy Portal 
Informacyjny rozwiązuje w dużym stopniu problem skutecznego „eksploatowania” 
wszystkich dostępnych zasobów informacyjnych, tworząc również odpowiednie procedury 
zadawania pytań. Scharakteryzowany IPI posiada ponadto mechanizm dostępu do baz danych 
(procedury współdzielenia) dla wielu użytkowników równocześnie (nowe reguły 
optymistycznego i pesymistycznego blokowania rekordów), udostępnia także niemal 
wszystkie opracowane dotychczas narzędzia do inteligentnej analizy danych. Wyrafinowane 
instrumenty IPI są więc istotnym elementem wspomagającym efektywne zarządzanie 
wiedzą. W konsekwencji portal ten pozwala w trybie on-line, z pozycji prywatnej strony 
internetowej, na dostęp do:

wyników pracy pakietów aplikacyjnych,
instrumentów inteligentnej analizy danych (z wykorzystaniem sieci neuronowych, 
pakietów ekspertowych, algorytmów genetycznych), 
narzędzi klasy OLAP,
najważniejszych dokumentów (wówczas gdy są w wersji elektronicznej),

- wiadomości pocztowych, 
kalendarzy,
bazy użytkowników,

- folderów sieciowych,
- pasków wyświetlających bieżące informacje (alertów), 

globalnych zasileń i zagrożeń,
doświadczeń z dowolnych rejonów świata [Abramowicz 1990].

Indywidualne IPI mogą być elastycznie modyfikowane, tzn. tworzone rozwiązania 
umożliwiają realizację zmieniających się i często specyficznych potrzeb. Dostępna natomiast 
funkcja replikacji danych na lokalny dysk pozwala w uzasadnionych przypadkach na 
możliwość korzystania z informacji bez konieczności podłączenia do sieci komputerowej.

3. Portal CRM  i informacyjny portal zarządzania produkcją (wybrane cechy)
W celu wykorzystania nowych możliwości rynkowych rozwijana jest koncepcja portali 

informacyjnych CRM (Customer Relationship Management). Prezentowana koncepcja 
budowy tych portali jest elementem kompleksowej strategii integracji różnych, dotychczas 
rozdzielonych zasobów informacji handlowych, które wykorzystane wspólnie mogą ułatwić 
nowoczesne zarządzanie relacjami z klientem i wzbogacanie baz wiedzy bez inercji 
koniunkcyjnej. Portal CRM jest uniwersalnym instrumentem, który wykorzystuje informacje z:
- transakcyjnych systemów CRM (Sales; telesales, Mobil sales, Service, Marketing),
- zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie, np. klasy CIM, MRP II, ERM, ERP, 

baz danych (wewnętrznych, zewnętrznych),
- hurtowni danych,

narzędzi data mining (drążenia danych),

2 UDBC nazywany jest wirtualnym pośrednikiem.



Rys. 2. Inteligentny portal informacyjny CRMjako ważne źródło generujące wiedzą. Żródlo: Opracowanie własne.



OPERACJONALIZACJA
projektowanie, konstruowanie, 
planowanie zasileń i wytwarzania, 
zabezpieczenie środków wytwórczych 
realizacja zadań, 
monitoring jakości, 
logistyka wydziałowa.

ZADAŃ PRODUKCYJNYCH:

NARZĘDZIA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ W WYTWARZANIU

Determ inanty produkcji wynikające z potrzeb CRM  i orientacji

Narzędzia do 
analizy klasy

t

narzędzia 
informatyczne 

sterowania centrami 
obróbczymi

Firmowe bazy wiedzy 

Zarządzanie wiedzą

Roboty:
- sterowane otwarte, 

sterowane zamknięte, 
samosterujące.

Manipulatory o zasilaniu: 
elektrycznym,

- hydraulicznym, 
pneumatycznym.

Obrabiarki sterowane numerycznie:
NC tzw. Hardware
CNC (komputerowe bezpośrednie i
pośrednie),

- AC (komputerowe adaptacyjne)
Inteligentne centra obróbcze

Rys. 3. Portal informacyjny zarządzania produkcją umożliwia rozbudowę firmowych baz wiedzy. Źródło: Opracowanie 
własne

- systemów klasy SIK (Systemy Informacyjne Kierowania), DSS i MIS,
- baz wiedzy zgromadzonych na wewnętrznych i zewnętrznych nośnikach pamięci,
- wyrafinowanych i „inteligentnych,, systemów analizy danych, 

pakietów ekspertowych, sieci neuronowych, algorytmów genetycznych.



Wzajemne zależności i interakcje (sprzężenia zwrotne) przepływu informacji wspomagają
cych zarządzanie i generowanie wiedzy w portalu informacyjnym CRM prezentuje rysunek 2. 
Przedstawiony tam schemat tworzenia, pozyskiwania i przesyłania informacji umożliwia 
efektywne gromadzenie zasobów wiedzy. Scharakteryzowana koncepcja portalu CRM ma 
również cechy narzędzia inteligentnego. Rysunek 3 przedstawia elementy portalu informacyj
nego zarządzania produkcją, gdzie wybrane zadania wytwórcze, w tym: 

projektowanie, konstruowanie, 
planowanie zasileń koniecznych do wytwarzania,

- zabezpieczenie środków wytwórczych, szczególnie materiałów, mocy produkcyjnych i siły 
roboczej,
realizacja zadań planowych,

- monitoring jakości, 
logistyka wydziałowa,

wspomagane są  przez wyspecjalizowane systemy informatyczne: a) Computer Aided 
Engineering, Computer Aided Design, Computer Aided Quality, klasy MRP II, ERP, ERM, 
b) pakiety do wyrafinowanej analizy danych klasy OLAP, c) narzędzia informatyczne 
sterowania centrami obróbczymi. Generują one wspólnie informacje stanowiące ważne źródło 
bazy wiedzy i umożliwiają efektywne zarządzanie wiedzą. Przedstawiona wyżej nowatorska 
koncepcja portali dziedzinowych ma jednak ograniczenia, po pierwsze -  tak zbudowany portal 
cechuje brak możliwości przetwarzania danych niestrukturalnych, takich jak: dźwięk, obraz, 
opisy klasy, case np. najlepszych przykładów (best-practices), po drugie — nie ma on możli
wości wykorzystania w trybie automatycznym informacji zgromadzonych w dokumentacji 
B-R (badawczo-rozwojowej), mimo to, jak się wydaje, może być tak zbudowany portal bardzo 
skuteczny w zarządzaniu wiedzą, szczególnie w przypadku intensywnego wykorzystywania 
„inteligentnych” modułów3.

4. „Inteligentne” m oduły portali dziedzinowych

-  Narzędzia informatyczne sterowania centrami obróbczymi
Obrabiarki i centra sterowane numerycznie wspomagane są poprzez wyspecjalizowane 

systemy informatyczne zainstalowane zazwyczaj na dedykowanych komputerach lub częściej 
mikrokomputerach (CNC-Computer Numerical Control). W nowoczesnych centrach obróbczych 
wykorzystywane jest również tzw. komputerowe sterowanie adaptacyjne (AC-Adaptive 
Control). Występuje ono zazwyczaj w trzech wersjach:

ACC (Adaptive Control for Constraint) graniczne sterowanie adaptacyjne,
- ACO (Adaptive Control for Optimization) optymalizacyjne sterowanie adaptacyjne,
- ACG (Adaptive Control Geometric) sterowanie adaptacyjne geometryczne.

Specjalistyczne, specyficzne instrumenty zarządzania informacją wykorzystuje się również
w centrach i narzędziach bazujących na optotronice i optoelektronice. Wydaje się, że tylko 
wyrafinowane sterowanie informacją pochodzącą z różnych źródeł umożliwia skuteczne 
i elastyczne wytwarzanie potrzebnych wyrobów przy zachowaniu efektu skali i bardzo niskich 
kosztach produkcji [Luhn 2000 s. 67].
-  OLAP -  Narzędzia profesjonalnej analizy danych empirycznych dostarczanych przez wsadowe 
systemy informatyczne

Narzędzia klasy On-Line Analytical Processing (OLAP) są zasadniczym elementem 
dziedzinowego portalu informacyjnego. Służą do specjalistycznego przetwarzania informacji 
przechowywanych w  bazach danych, umożliwiają przeprowadzanie wieloaspektowych, 
złożonych analiz i zarządzanie informacją, są również źródłem wiedzy. Narzędzia tej klasy 
rozwijane są od kilku lat. Międzynarodowe konsorcjum OLAP Council pracuje nad zestawem 
standardowych funkcji, których zadaniem jest wspomaganie zarządzania informacją. Obecnie

3 Głównie wówczas, gdy dotyczy to systemu konstruktywistycznego (autopoietic).



zatwierdzono dwa standardy w tym zakresie: MD API4 i API-OLE DB5. Pojawiło się już kilka 
bardzo rozbudowanych narzędzi komercyjnych tej klasy, przykładowo szeroko popularyzo
wane produkty z tej serii firmy ORACLE zawierają serwer danych, mechanizmy współpracy z 
WWW i zaawansowane jądro obliczeniowe. Wykorzystują one również jedną z zasadniczych 
cech OLAP, tzn. integrację danych z różnych aplikacyjnych systemów transakcyjnych, 
wewnętrznych i zewnętrznych. Również Information Portal (IP) firmy MineShare, jako 
klasyczny pakiet klasy OLAP, umożliwia analizy ad hoc oraz czerpanie danych i wiedzy 
z bardzo wielu źródeł. IP integruje dane, raporty i narzędzia analityczne w oddzielnie 
zdefiniowanym Centrum Zasobów (CZ). Pozwala na personalizację informacji nawet 
w formie indywidualnych stron WWW, do których mogą być „podłączone” odsyłacze. IP to 
narzędzie, w którym można już realizować ideę hipersześcianów danych. Pamięta on również 
w pełnym zakresie metadane, co ułatwia i upraszcza administrowanie, a w uzasadnionych 
przypadkach pozwala na powrót do wcześniejszych ’’poziomów analizy”.

-  System ekspertowy (możliwości pakietu PC-Shell)
Oczekuje się, że narzędzia informatyczne powinny zapewnić przezroczysty, personalizowany 

dostęp do informacji. PC-Shell6 -  szkieletowy system ekspertowy został zbudowany w tym 
celu i jest wyspecjalizowany w: analizach i interpretacji danych, klasyfikacji, diagnostyce. 
PC-Shell wspomaga szczególnie efektywnie obszary: finansów, marketingu, inwestycji. Jest 
dziedzinowo niezależny, a o jego skuteczności decyduje klasa bardzo skomplikowanych 
problemów możliwych do rozwiązania. Jest elastycznym narzędziem, w którym hybrydowa 
i tablicowa architektura umożliwia posługiwanie się wieloma metodami reprezentowania 
wiedzy7. Główne i ważne cechy PC-Shell to: dynamiczna parametryzacja bazy wiedzy, otwarta 
architektura klient/serwer, możliwość wykorzystania mechanizmu dynamicznej wymiany 
danych (ODBC -  wygodna, elastyczna procedura wymiany danych), otwartość, integracja 
z symulatorem sieci neuronowej. Konfigurowanie i trenowanie dziedzinowe w tym systemie 
wspomagane jest przez narzędzie CAKE (Computer Aided Knowledge Engineering)8.

-  Sieć neuronowa
Wyrafinowana technologia informatyczna musi zapewnić działanie dużych rozmiarów 

systemów na wysokim poziomie wydajności i dostępności (5x9), ale także umożliwić ścisłą 
integrację danych i zdarzeń biznesowych. Coraz częściej do realizacji tych zadań służy sieć 
neuronowa (SE). Uczy się ona w czasie cyklicznych prezentacji i analizy wzorów 
przykładowych. Główne typowe obszary zastosowań SE to: szacowanie ryzyka decyzji, 
prognozowanie, rozpoznawanie, optymalizacja, klasyfikacja, analiza sygnałów wejściowych, 
filtracja zakłóceń. Podstawowe zadania realizowane przez SE w portalach dziedzinowych to:

-  wspomaganie procesu tworzenia specjalizowanych rozwiązań (uczenie sieci -  gromadzenie 
próbek wykorzystywanych w testowaniu, definiowanie wzorców, generowanie zbiorów 
uczących i testowych),

-  uczenie, testowanie i uruchamianie dla wybranych danych wejściowych,
-  wspomaganie budowy aplikacji hybrydowych, np. wykorzystujących sieć neuronową 

i system ekspertowy,
-  monitorowanie, wizualizacja, automatyczne rejestrowanie wyników i generowanie 

raportów.

Standard MD API rozwijany jest od pewnego czasu przez większość twórców OLAP, w  tym Hyperion Solution 
i Cognos, obecnie wspierany jest przez ORACLE (w wersji MD API 2.0).

API-OLE DB to oryginalna specyfikacja M icrosoftu wykorzystywana w serwerze Plato.
6 Twórcą systemu jest firma Aitech.

System ten może wykorzystać metody: deklaratywną (reguła i fakt), trójkową (obiekt, atrybut, wartość), 
imperatywną, wiedzy rozproszonej, wiedzy faktograficznej, np. w formie grafiki, dźwięku, animacji.

Typowe cechy COKE to: zarządzanie projektem, wspomaganie bazy wiedzy w  fazie tw orzenia i eksploatacji, 
definiowanie nowych funkcji, prezentacja zasobów wiedzy (tekstowa, binama-cyfrowa), wspomaganie pracy i 
ochrona zasobów.



Algorytmy genetyczne (AG) należą do skutecznych instrumentów zarządzania informacją, 
w tym między innymi optymalizujących: 

przepływ informacji w systemie, 
przetwarzanie sygnałów wejściowych, 
transport wewnętrzny i logistykę zasileniową,

- przygotowywanie propozycji efektywnego wykorzystania powierzchni załadunkowej, 
odkładczej, magazynowej.

Podstawowy mechanizm działania AG oparty jest na operacjach: reprodukcji, mutacji 
i krzyżowania. Algorytmy genetyczne operują na populacjach ciągów kodowych, repre
zentujących elementy zadania. Wysoka skuteczność tych rozwiązań oparta jest na schematach’ 
i cegiełkach10 (szczególnie wówczas, gdy są one niskiego rzędy i o małej rozpiętości). 
Efektywność AG można obliczyć wykorzystując między innymi:

- MDP (Minimal Deceptive Problem) minimalny problem zwodniczy, 
współczynnik przystosowania schematu (ujawnionego, rzeczywistego), 
równanie propagacji schematów,

- miernik frekwencji dla struktur haploidalnych w mutacji.
David E. Goldberg przedstawia wiele interesujących przykładów praktycznego wykorzystania 
AG w rozwiązywaniu zadań zarządzania informacją. Potwierdzona skuteczność AG 
w realizacji tych celów, przy bardzo małych nakładach (na odpowiednie oprogramowanie 
i sprzęt komputerowy) jest interesująca dla podmiotów, które ciągle muszą poszukiwać źródeł 
obniżki kosztów. Prostota stosowanych w AG procedur, a równocześnie ich elastyczność 
(odporność na specyfikę rozwiązywanych problemów) powoduje, że rośnie ich popularność. 
Skuteczność algorytmów genetycznych stwierdzono również w procesie uczenia się złożonych 
systemów. Algorytmy genetyczne klasy GBML (Genetic Based Machine Learning), nazywane 
czasem systemami klasyfikującymi, wykorzystali z powodzeniem; do przewidywania 
wydarzeń V. Schrodt, natomiast B. Wilson i D.E. Goldberg do sterowania adaptacyjnego 
symulowanym rurociągiem gazowym.
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5 Schemat w algorytmach genetycznych jest specyficznym rodzajem zapisu, który umożliwia charakterystykę
wszelkich podobieństw między elementami o zdefiniowanych cechach (słowach o określonej długości) w  zbiorze
wszystkich elementów.

Cegiełki to schematy niskiego rzędu, które posiadają małą rozpiętość. Cegiełki są dobrze pizystosowane i wobec
tego ciągle wybierane, zestawiane i powielane. T w orzone ciągi kodowe o potencjalnie wyższym przystosowaniu.



Inform ation’s from the dom ain’s portals as a fundam ental source of knowledge

The KM valuation methodology is a rigors financial framework for analyzing the costs, 
benefits, and risks associated with investing in the knowledge assets of an organization. 
Portals are the key resource in today’s economy, and the companies that can learn to manage it 
more effectively will win.


