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W niniejszym opracowaniu scharakteryzowany zosta! sposób wykorzystania hurtowni danych w systemach 
wspomagaj"cych zarz"dzanie wiedz". W pierwszej cz#$ci opisano systemy zarz"dzania wiedz", ich 
historyczne pocz"tki, stan wykorzystania takich systemów w Polsce. Szczegó!owo zosta!y scharakteryzowane: 
wiedza jawna i wiedza ukryta, sposób zarz"dzania wiedz" oraz metodologi# projektowania systemów 
zarz"dzania wiedz". Wymienione zosta!y i opisane podstawowe narz#dzia wspieraj"ce procesy zarz"dzania 
wiedz". W ko%cowej cz#$ci zosta!o scharakteryzowane wykorzystanie ró&norodnego $rodowiska z hurtowni" 
danych w systemach zarz"dzania wiedz". Ostatnia cz#$' opisuje architektur# systemu zarz"dzania wiedz" oraz 
realizacj# podstawowych funkcji takiego systemu (gromadzenie wiedzy, oczyszczanie, sk!adowanie, 
wyszukiwanie i dystrybucj# wiedzy) w oparciu o wykorzystanie hurtowni danych. 
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1. Wprowadzenie  
 
Lata sze$'dziesi"te XX wieku to pocz"tek ery 
informacyjnej [29]. Jako jej fundament uzna' 
mo&emy pojawienie si# komputerów i rozwój 
szeroko rozumianej telekomunikacji. Informacja 
uzyska!a media, dzi#ki którym mog!o nast"pi' 
jej gromadzenie, przetwarzania jak i wymiana na 
odleg!o$'. Szczególnego znaczenia nabiera 
poj#cia know-how, czyli zdolno$' wykonania 
konkretnej rzeczy. Wiedza w postaci informacji 
jak wykona' dan" rzecz, wsparta technologiami 
komputerowymi umo&liwi!a wypracowanie 
lepszej efektywno$ci produkcji, przez co 
nowego wymiaru nabra!o znaczenie 
przedsi#biorstwa konkurencyjnego. Cech" 
charakterystyczn" tamtego okresu by!y stabilne 
granice wyznaczone dla technologii, celów, 
potrzeb klientów, czy te& wykonywanych 
zawodów, przez co wiedza sama w sobie by!a 
warto$ci" nabyt" i niezmienn" w czasie. Ale 
$wiat si# zmieni! – nasta!a era wiedzy. 

Wspó!czesne przedsi#biorstwa, bez wzgl#du 
na bran&#, funkcjonuj" w pewnym otoczeniu 
biznesowym, z którym wchodz" w ci"g!" 
interakcj#. Z jednej strony, owo otoczenie 
stanowi (ród!o zasobów dla przedsi#biorstwa  
z drugiej jego rynek zbytu. )ród!em zasobów 
b#d" nowe technologie, informacja czy te& 
wiedza. Rynek zbytu to klienci indywidualni, 
czy te& inne przedsi#biorstwa b#d"ce odbiorc" 
wytwarzanego produktu lub us!ugi. Otoczenie 
biznesowe ze wzgl#du na szereg wewn#trznych 

zale&no$ci ulega ci"g!emu przeobra&aniu, jest 
dynamiczne. Organizacja aby pozosta' 
konkurencyjn", czy te& aby utrzyma' swoj" 
pozycj# na rynku musi sprosta' owym zmianom, 
poprzez adaptacj# nowej wiedzy i technologii 
umo&liwiaj"cych wytwarzanie produktów, które 
s" w stanie sprosta' oczekiwaniom klientów. Jak 
z tego wida', w epoce wiedzy sta!e punkty 
odniesienia ust#puj" miejsca szybko 
nast#puj"cym zmianom. Nie jest to epoka ko%ca 
wiedzy fachowej, lecz jest to koniec my$lenia, 
&e sama wiedza wystarcza do przetrwania  
w $wiecie biznesu. Wiedza i fachowo$' 
pozostaj" istotne, niemniej przestaj" by' 
elementami stabilnymi. Wymaga si# ich 
ci"g!ych weryfikacji i uaktualnie%, pojawia si# 
potrzeba zarz"dzania wiedz" (ZW). 

 
2. Geneza zarz dzania wiedz  
 
Oficjalny pocz"tek wspó!cze$nie rozumianej 
problematyki zarz"dzania wiedz" nast"pi!  
w pó(nych latach osiemdziesi"tych XX wieku 
[2]. W roku 1987 w Stanach Zjednoczonych, 
mia!a miejsce pierwsza konferencja pt. 
“Managing the Knowledge Assets into 21st 
Century”, zorganizowana przez Uniwersytet 
Purdue i firm# DEC. W mi#dzyczasie w Szwecji 
zosta!a utworzona tzw. “Grupa Konrada”, 
odpowiedzialna za przeprowadzenie prac nad 
problematyk" “zarz"dzania kapita!em in-
telektualnym” (ang. Intellectual capital mana-

gement), koncepcj" zbli&on" tematycznie do 
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zarz"dzania wiedz". Wymienione przyk!ady 
teoretycznych rozwa&a% nad problematyk" 
zarz"dzania wiedz", poparte by!y kilkuletnim 
do$wiadczeniem firm, które z perspektywy 
czasu okre$li' mo&emy mianem pionierskich dla 
koncepcji i rozwoju KM: 
 Na pocz"tku lat 60 Arthur Andersen, 

zainicjowa! proces tworzenia archiwum, 
które stanowi!o element pocz"tkowy dla 
pot#&nej bazy okre$lanej obecnie mianem 
Global Best Practices. GBP stanowi! 
podstaw# dla systemu zarz"dzania wiedz" 
zwanego Knowledge Space i umo&liwi! 
koncernowi Chapparrel Steel, obranie w 1975 
roku, kierunku rozwoju opartego o za-
rz"dzanie wiedz". 

 Pocz"tek lat 80 dla szwedzkiego 
wydawnictwa E+T Frlag, stanowi! punkt 
wyj$cia na drodze zastosowa% elementów 
zarz"dzania kapita!em intelektualnym,  
co umo&liwi!o stworzenie najwi#kszej 
specjalistycznej grupy wydawniczej  
w Szwecji, w przeci"gu zaledwie kilku lat. 

Coraz wi#ksze zainteresowanie problematyk"  
i korzy$ciami zwi"zanymi z zastosowaniem 
technik zarz"dzania wiedz", spowodowa!o 
gwa!towny rozwój tej dziedziny, g!ównie za 
spraw" firm konsultingowych.  W latach 90 
nast"pi! boom na wykorzystanie narz#dzi 
wspomagaj"cych ZW, co uwidoczni!o si#  
w rosn"cej liczbie przedsi#biorstw 
wykorzystuj"cych owe rozwi"zania: Practice 
Development Network (PDNet), Knowledge 
Resource Directory (McKinsey), Knowledge 
On-Line (Booz Allen & Hamilton). Kworld  
i Value Explorer (KPMG), KnowledgeSpace 
(Arthur Andersen), Knowledge Xchange 
(Andersen Consulting) czy KnowledgeDirect 
(PwC) to tylko niektóre z wówczas najch#tniej 
wykorzystywanych produktów. Wymiernym 
wska(nikiem obrazuj"cym zwi#kszenie 
znaczenia ZW by!y badania przeprowadzone  
w 1999 roku przez KPMG na 423 
przedsi#biorstwach w Stanach Zjednoczonych  
i Europie Zachodniej. Spo$ród wszystkich 
respondentów 80% zadeklarowa!o, &e wdro&y!o 
lub wdra&a system zarz"dzania wiedz" (Intel, 
Xerox, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, 3M, 
Nokia, General Electric, Sun Microsystem, 
Pfizer, Siemens, Chevron, British Petroleum).  
Do czynników maj"cych bezpo$redni wp!yw na 
spopularyzowanie ZW zaliczy' mo&na: rozwój 
technologii sieciowych, zwi#kszenie 
$wiadomo$ci korporacji, du&e nasycenie 
produktów i us!ug wiedz", rotacja pracowników. 
Szacuje si#, &e firmy konsultingowe, 

przeznaczaj" na tego typu inicjatywy od 5% do 
12 % przychodów w!asnych. 

Lata 2002-2005 to pocz"tki kryzysu za-
rz"dzania wiedz" [20]. Okres ten przynosi szereg 
dyskusji nad efektami tej koncepcji. Nak!ady na 
zarz"dzanie wiedz" zaczynaj" by' redukowane 
(Bank *wiatowy, Nasa), firmy mniej ochoczo 
zatrudniaj" specjalistów z zakresu ZW. Coraz 
cz#$ciej podnoszone s" g!osy $wiadcz"ce o tym, 
&e ZW “zanika” staj"c si# co najwy&ej dobr" 
praktyk" zarz"dzania w ogóle. Dave Pollard  
w artykule “The Future of Knowledge Mana-
gement” [7] twierdzi, &e “firmy utrzymuj" si#  
i osi"gaj" sukces nie dlatego, &e zarz"dzaj" 
wiedz", ale dlatego, &e prowadz" dzia!alno$' 
operacyjn" lepiej od jej konkurentów”. Mimo 
wzrastaj"cej liczby sceptycznych g!osów, 
wykorzystanie wiedzy w procesach wytwór-
czych oznacza, &e praktyki zwi"zane  
z zarz"dzaniem wiedz" musz" by' brane pod 
uwag#, w celu zachowania konkurencyjno$ci 
firmy w jej biznesowym otoczeniu. 

 
3. Zarz dzanie wiedz  w Polsce 
 
Zastosowanie praktyk zarz"dzania wiedz" czy 
te& systemów wspieraj"cych owe praktyki  
w polskich przedsi#biorstwach jest zjawiskiem 
nowym, udoskonalanym i na tle do$wiadcze% 
wiod"cych krajów europejskich w dalszym ci"gu 
niedocenionym. Poziom wdro&e% kompleks-
owych rozwi"za% umo&liwiaj"cych zarz"dzanie 
wiedz" jest w chwili obecnej bardziej 
wyzwaniem na przysz!o$' ni& codzienno$ci".  

Jak pokazuje raport “Zarz"dzanie wiedz"  
w Polsce”, opublikowany w 2004 roku [38], 
u$rednione roczne straty ponoszone przez 
polskie przedsi#biorstwa, wynikaj"ce z nie-
w!a$ciwego zarz"dzania posiadan" wiedz", 
si#gaj" ponad 45 000 PLN na jednego 
zatrudnionego pracownika. Dodatkowo spo$ród 
121 du&ych przedsi#biorstw (przychody powy&ej 
40 milionów euro rocznie, zatrudnienie  
co najmniej 250 pracowników) wdro&enie 
programu ZW deklaruje jedynie 15% firm,  
a 59% jest w trakcie wdra&ania lub zastanawia 
si# nad mo&liwo$ci" wdro&enia takiego systemu. 
Polskie przedsi#biorstwa jako g!ówny czynnik 
uzasadniaj"cy wdro&enie SZW traktuj"  
rozwój pracownika (71 procent), popraw# 
innowacyjno$ci (63 procent). Wyniki te 
pokazuj", &e osoby zajmuj"ce si# zarz"dzaniem 
wiedz" w firmach na terenie Polski dostrzegaj" 
zale&no$' mi#dzy ZW a strategicznymi celami 
organizacji. Spo$ród najch#tniej stosowanych 
rozwi"za% technologicznych (rysunek 1) 
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wskazano Internet (98 procent) i Intranet (79 
procent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1.  Najch#tniej wykorzystywane technologie 
wspomagaj"ce proces ZW – (ród!o [38]. 

 
Wnioski p!yn"ce z przedstawionego raportu 

jasno wskazuj", &e tylko jeden procent(!)  
(w oparciu o metodologi# oceny wykorzystania 
aspektów ZW – Knowledge Management 

Journey) badanych organizacji osi"gn#!o wysoki 
poziom zarz"dzania wiedz", który 
charakteryzuje si#: wdro&onymi procedurami  
a tak&e narz#dziami zarz"dzania wiedz"  
z uwzgl#dnieniem wci"& wyst#puj"cych 
problemów technologicznych i kulturowych. 61 
procent badanych organizacji umiejscowionych 
zosta!o na najni&szym poziomie – chaosu 
wiedzy, 14 procent – osi"gn#!o etap 
$wiadomo$ci, a pozosta!e 24 procent poziom 
ukierunkowania. +adna z firm nie zosta!a 
zakwalifikowana do wzorcowej grupy – 
systemowego zintegrowania. 
 
4. Zrozumie! zarz dzanie wiedz   
 
Celem tego rozdzia!u jest analiza zagadnienia ze 
wskazaniem na jego du&" z!o&ono$'. Bior"c pod 
uwag# fakt, &e zarz"dzanie wiedz" wyznacza 
nowy kierunek w rozwoju nauk organizacji  
i zarz"dzania, poni&ej zostan" szczegó!owo 
opisane podstawowe zagadnienia, które 
umo&liwi" w!a$ciwe zrozumienie poruszonej 
problematyki. 
 

Piramida wiedzy 

Idea zarz"dzania wiedz" jest dla wielu ludzi 
procesem trudnym do wyobra&enia. Przede 
wszystkim nale&y odpowiedzie' na pytania: 
czym jest wiedza w przedsi#biorstwie? i jak" 
form# mo&e przyj"'? Znajomo$' tych 
fundamentalnych poj#', umo&liwia odniesienie 
si# do problemu jej w!a$ciwego zarz"dzania  
w kontek$cie organizacji. 

Jednym ze sposobów prezentacji wiedzy jest 
przedstawienie powi"za% pomi#dzy elementami 
j" tworz"cymi i determinuj"cymi, czyli danymi  
i informacj". Uk!ad tych powi"za% nosi nazw# 
piramidy wiedzy (rysunek 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Piramida wiedzy (ród!o [30]. 
 

Na samym dole przedstawionej piramidy 
znajduj" si# dane, czyli zestaw niepowi"zanych, 
pojedynczych faktów o pewnym wydarzeniu. 
Uszczegó!awiaj"c w kontek$cie organizacji, 
dane to sformalizowany zapis wykonywanych 
transakcji. Z technologicznego punktu widzenia 
dane to ci"gi znaków numerycznych, 
alfabetycznych, b"d( alfanumerycznych 
przetrzymywane w plikach, bazach danych, 
hurtowniach danych, itp. Informacja to dane  
o których mo&emy powiedzie', &e zosta!y 
poddane kategoryzacji, a co za tym idzie 
klasyfikacji (najogólniej rzecz ujmuj"c dane 
zosta!y uporz"dkowane), umo&liwiaj"cej 
umieszczenie ich w pewnym kontek$cie. 
Przyk!ad obrazuj"cy uzyskanie informacji  
z ci"gu danych móg!by wygl"da' nast#puj"co 
[30]: 
Bior c pod uwag! surowe dane postaci  

 
WARTO !_AKCJI(SPORA S.A.;13-06-2006;43,50) 
 

mo"emy uzyska# informacje: „warto$# akcji 

firmy SPORA S.A. w dniu 13-06-2006, wynios%a 

43,50 PLN, co stanowi 15 procentowy wzrost  

w stosunku do ubieg%ego tygodnia”.  
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Wykorzystuj"c tak otrzyman" informacj#  
i umieszczaj"c j" w odpowiednim kontek$cie 
przy wsparciu ludzkiego do$wiadczenia i intuicji 
otrzymujemy wiedz#.  
Dla przedstawionego przyk!adu wiedza b#dzie 
przejawia!a si# w decyzji: 
„ ... analizuj"c obecn" sytuacj# na rynku 
uwzgl#dniaj"c" przewarto$ciowani papierów, 
nale&y spodziewa' si# korekty kursu. W zwi"zku 
z powy&szym zaleca si# SPRZEDANIE 
posiadanych akcji”. 
Jak wida' wiedza pracownika to $wiadomo$'  
i zrozumienie informacji wraz z umiej#tno$ci" 
jej najlepszego wykorzystania. Umo&liwia 
odpowied( na pytania: jak? dlaczego? 
Z kolei, wiedza dla organizacji to zarówno suma 
do$wiadcze% jej pracowników jak i ogó! 
dost#pnych informacji tworz"cych wiedz#  
i umo&liwiaj"cych realizacj# celów firmy.  
W zale&no$ci od profilu przedsi#biorstwa 
gromadzone s" ró&ne dane, a co za tym idzie 
odmienna jest wiedza, która nale&y zarz"dza'. 

W literaturze spotka' si# mo&na z wieloma 
definicjami wiedzy, które w sposób ogólny 
oddaj" charakter wiedzy. Zakres tych definicji 
jest bardzo szeroki,  poczynaj"c od interpretacji 
praktycznych poprzez konceptualne, ko%cz"c na 
filozoficznych. 
Do najcz#$ciej spotykanych zaliczy' mo&na: 
1. Zorganizowana informacja stosowana  

do rozwi"zywania problemów1. 
2. Informacja zorganizowana oraz 

analizowana, tak aby sta!a si# zrozumia!a 
oraz mo&liwa do zastosowania przy 
rozwi"zywaniu problemów i podejmowaniu 
decyzji2. 

3. Kombinacja informacji, kontekstu i do-
$wiadczenia3. 

4. Mieszania zdobytego do$wiadczenia, oceny, 
kontekstu oraz intuicji eksperckiej, tworz"ca 
podstaw# do rozwijania i przyswajania 
nowych do$wiadcze% oraz informacji. 
Powstaje w umys!ach ludzi. W or-
ganizacjach cz#sto jest zawarta nie tylko w 
dokumentach, repozytoriach, ale tak&e w 
obowi"zuj"cych procedurach, procesach, 
praktykach i normach4. 

5. Uporz"dkowane i „oczyszczone” 
informacje. Powstaje dopiero po wy-

                                                 
1 H. Woolf, Webster's New World Dictionary of The 

American Language, G. And C. Merriam, Springfield, 
MA 1990 

2 E. Turban, Expert Systems and Applied Artidfical 
Intelligence, Mcmillan, New York 1992 

3 D.B. Harris, Creating a Knowledge Centril Information 
Technology Environment, Seattle WA 1996 

4 T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge, 
Harvard Business School Press, Boston 1998 

ci"gni#ciu wniosków z dost#pnych danych  
i informacji, postawieniu ich  
w odpowiednim kontek$cie przy 
jednoczesnym zaanga&owaniu ludzkiego 
umys!u. Warunkiem koniecznym 
powstawania wiedzy jest obecno$' 
cz!owieka, który wykorzystuje swoje 
zdolno$ci umys!owe do analizowania 
informacji i wyci"gni#cia wniosków5. 

6. W uj#ciu ekonomicznym traktowana jest 
dwojako: jako informacja oraz jako aktywa. 
W pierwszym uj#ciu wiedza jest trak- 
towana jako informacje, które mog"  
by' przetwarzane i wykorzystywane do 
podejmowania racjonalnych decyzji 
ekonomicznych. Dla drugiego przypadku 
stanowi ona dobro ekonomiczne, które mo&e 
by' prywatn" w!asno$ci" i jako towar mo&e 
by' przedmiotem obrotu rynkowego6. 

Jak nietrudno zauwa&y' wiedza jest poj#ciem 
trudnym do zdefiniowania w sposób formalny. 
Na pewno przypisa' j" mo&emy do cz!owieka  
i jego $wiadomo$ci, co wymusza jej 
rozpatrywanie w kontek$cie czynnika ludzkiego 
[29]. Na podstawie przytoczonych definicji 
mo&na okre$li' nast#puj"ce cechy wiedzy: 
 jest przyporz"dkowana posiadaj"cym j" 

osobom, 
 nie da si# jej !atwo przekaza', 
 im bardziej jest wykorzystywana tym 

bardziej zyskuje na warto$ci, 
 niewykorzystywana zanika. 

 
Rodzaje wiedzy 

Rozró&niono dwa rodzaje wiedzy: 
Wiedza jawna (ang. Explicit knowledge) zwana 
równie& wiedz" formaln" b"d( uzewn#trznion". 
Cech" charakterystyczn" jest to, i& jest to  
wiedza jasno sprecyzowana i usystematyzowana. 
Wiedz# tak" wyra&amy najcz#$ciej za pomoc" 
s!ów, liczb, znaków czy te& symboli, 
przetrzymywanych w ró&nego rodzaju 
dokumentach, bazach danych, itp. Najwi#ksz" 
zalet" tego typu wiedzy jest jej materialna !atwa 
do uzyskania forma. Do najwi#kszych przeszkód 
w wykorzystaniu wiedzy formalnej zaliczy' 
mo&emy: 
a) rozproszenie informacji tworz"cej wiedz#. 

Informacja znajduje si# w wielu miejscach, 
cz#sto w ró&nej postaci. Trudne wydaje si# 
zlokalizowanie odpowiedniej informacji. 

                                                 
5 M. Strojny, Zarz"dzanie wiedz" w strategii 

przedsi#biorstwa, niepublikowana rozprawa doktorska, 
AE Kraków 2002 

6 Knowledge Management in the learning society,  
OECD, Pary& 2002 
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b) Nie zawsze jasny jest sposób po!"czenia 
mi#dzy informacjami, tak aby tworzy!y one 
u&yteczn" wiedz#. 

c) Odseparowanie wiedzy aktualnej od tej, 
która uzna' mo&na za nieu&yteczn". 
Rozwi"zanie tych trudno$ci mo&na uzyska' 
poprzez zastosowanie hurtowni danych, 
które ze wzgl#du na swoje w!a$ciwo$ci 
idealnie nadaj" si# do tego celu. 
Podstawowym zadaniem HD jest zbieranie 
danych z heterogenicznych systemów, tak 
wi#c zastosowanie centralnej hurtowni 
rozwi"zuje przeszkod# wymienion" w 
punkcie a). Wykorzystanie narz#dzi ETL 
umo&liwia ujednolicenie i pogrupowanie 
obs!ugiwanych danych, co daje sposobno$' 
do ich spójnego po!"czenia. W!a$ciwe 
zarz"dzanie metadanymi daje pewno$', &e 
przetrzymywana informacja jest zawsze 
aktualna.  

Wiedza ukryta (ang. Tacit knowledge) zwana 
równie& wiedz" cich" - charakteryzuje si# tym, 
&e jest bardzo trudna lub wr#cz niemo&liwa do 
skodyfikowania7. Traktowa' j" nale&y jako  
sum# wykszta!cenia, nabytych umiej#tno$ci  
i do$wiadcze%, co powoduje &e jest warto$ci" 
wysoce indywidualn". Twórc" poj#cia wiedzy 
cichej (ukrytej) by! wywodz"cy si# z W#gier 
Michael Polanyi. Na pocz"tku swojej kariery 
naukowej zajmowa! si# on medycyn", by  
w wieku 55 lat zwróci' si# w kierunku filozofii 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie 
istoty wiedzy. Michael Polanyi stwierdzi!, &e typ 
wiedzy ukrytej gromadzi si# w ka&dym z nas 
wraz z do$wiadczeniem i nie potrafimy jej jasno 
sprecyzowa' b"d( wyja$ni'. Jako przyk!ad 
przytoczy! twarz znanej nam osoby. Twarz tak" 
jeste$my w stanie bez wi#kszych problemów 
wskaza' po$ród milionów innych. Natomiast 
przy próbie opisania jej za pomoc" s!ów  
nie b#dziemy w stanie przekroczy' pewnych 
schematów, które przeci#tnemu s!uchaczowi 
powiedz" niewiele. Wiedza cicha jest 
dystrybuowana s!ownie jak i przez wzajemne 
do$wiadczenia. Za jeden z najlepszych 
sposobów dzielenia si# wiedz" cich" uznawane 
s" relacje mentor-protegowany, przy czym 
wzrost organizacji powoduje, &e ten sposób 
przekazywania wiedzy staje si# coraz  
bardziej nieefektywny (zwi#kszenie ilo$ci 
powi"za% pomi#dzy lud(mi w grupie).  
W przypadku gdy dzielenie si# wiedz" obejmuje 

                                                 
7 Kodyfikacja – proces gromadzenia zdobytej wiedzy, 

ustrukturyzowania jej w taki sposób, aby by!a 
przydatna dla wszystkich pracowników – K. Regulski, 
AGH Kraków 2005 

dwójk# ludzi, wystarcza jeden kana! 
komunikacyjny (rysunek 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Geometryczny wzrost liczby kana!ów 
komunikacyjnych – (ród!o [30]. 

 
Jak wida' na rysunku 3, liczba kana!ów 

komunikacyjnych w procesie dzielenia si# 
wiedz" ro$nie w tempie geometrycznym, co 
powoduje &e ma!o efektywne staje si# 
propagowanie wiedzy na zasadzie mentor-
propagowany. St"d nieuniknione staje si# 
stworzenie systemu, który u!atwi!by zarz"dzania 
tego typu wiedz". Zale&no$' pomi#dzy wiedz" 
jawn" i ukryt" najlepiej obrazuje diagram 
przedstawiony na rysunku 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Zale&no$' mi#dzy wiedz" jawn" a ukryt" – 
(ród!o [12]. 

 
Wiedza ukryta rozpowszechniana jest innym 

pracownikom wiedzy na etapie socjalizacji, 
podczas pracy w grupie, a tak&e pod nad- 
zorem mentorów („mistrzów”). Najtrudniejszy 
moment, polegaj"cy na przechwyceniu  
i dzieleniu wiedzy ukrytej umo&liwia jej 
uzewn#trznienie (ekspozycj# do wykorzystania). 
Klasyfikacja i usystematyzowanie to naturalne 
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efekty „obróbki” wiedzy umo&liwiaj"ce jej 
!atwiejsze przyswojenie (internalizowanie)  
w procesie rozumienia prowadz"cego do nauki. 
Osoba, która posi"dzie po&"dan" wiedz# staje sie 
mentorem, co prowadzi do zamkni#cia ko!a 
zale&no$ci mi#dzy wiedz" jawn" a ukryt". Ca!y 
proces nie powinien jednak zako%czy' si# w tym 
miejscu, poniewa& wg Nonaki i Takeuchiego, 
ponowne rozpocz#cie cyklu prowadzi do 
powstania spirali obiegu wiedzy, której ka&dy 
przebieg doprowadza do przej$cia na wy&szy 
poziom, podnosz"cy jako$' procesu zarz"dzania 
wiedz". 
Pracownicy wiedzy i praca oparta na wiedzy 

Era wiedzy, której powstanie zasygnalizowano 
na wst#pie, w du&ej mierze oparta jest na 
ludziach j" wytwarzaj"cych - pracownikach 
wiedzy (ang. Knowledge workers). Poj#cie to 
zosta!o po raz pierwszy u&yte przez Petera 
Druckera w jego ksi"&ce z 1959 roku pod 
tytu!em: Landmarks of Tomorrow, w kontek$cie 
osoby tworz"cej now" informacj# 
wykorzystywan" do zdefiniowania i rozwi"zania 
problemu, na podstawie istniej"cej ju& 
informacji. Przyk!adami wspó!czesnych 
zawodów mieszcz"cych si# w ramach poj#cia 
pracownika wiedzy s": prawnicy, doktorzy, 
dyplomaci, programi$ci, menad&erowie, 
bankierzy, itp. Wyró&niono dwa rodzaje 
pracowników wiedzy [24]: 
 Rdzenni pracownicy wiedzy (ang. Core 

knowledge workers) – osoby na co dzie% 
zajmuj"ce si# procesem zarz"dzania wiedz" – 
analitycy wiedzy, menad&erowie wiedzy, itp. 

 Pozostali pracownicy wiedzy (ang. Everyone 

else) – osoby mieszcz"ce si# w definicji 
przedstawionej przez Druckera. 

Prac# opart" na wiedzy (ang. Knowledge work) 
nale&y spostrzega' jako proces uczenia si#, 
dzielenia si# wiedz" i jej generowania przez 
pracowników wiedzy.  
Zarz dzanie wiedz  

Kluczem umo&liwiaj"cym zdobycie przewagi 
konkurencyjnej jest w!a$ciwe i racjonalne 
zarz"dzanie wszystkimi dost#pnymi zasobami w 
organizacji, po!"czone z umiej#tno$ci" 
b!yskawicznej reakcji na zachodz"ce zmiany w 
otoczeniu firmy. Jednym z tych zasobów jest 
omawiana wcze$niej wiedza, która w zale&no$ci 
od charakteru firmy cechuje si# odmiennymi 
w!a$ciwo$ciami. Fakt ten powoduje, &e 
zarz"dzanie wiedz" jest poj#ciem bardzo 
szerokim, co znajduje odzwierciedlenie  
w licznych definicjach proponowanych  
w literaturze: 
 „Proces, za pomoc" którego organizacja 

generuje bogactwo oparte na swoich 

aktywach intelektualnych lub opartych na 
wiedzy aktywach organizacyjnych”8 

 „Jasno okre$lone i systematyczne zarz"dzanie 
istotn" dla organizacji wiedz" i zwi"zanymi  
z ni" procesami kreowania, zbierania, 
organizowania, dyfuzji, zastosowa%  
i eksploatacji, realizowanymi w d"&eniu do 
osi"gni#cia celów organizacji”9 

 „Systematyczne, jasne i przemy$lane 
tworzenie, odnawianie i zastosowanie wiedzy 
do maksymalizacji, osi"ganej na jej 
podstawie efektywno$ci przedsi#biorstwa 
oraz zwrotu z posiadanych zasobów 
wiedzy”10 

 „Dostarczanie odpowiedniej wiedzy 
w!a$ciwym ludziom i w odpowiednim czasie 
oraz pomoc w kreowaniu wiedzy, dzieleniu 
si# ni" i podejmowaniu decyzji na jej 
podstawie”11 

Najbardziej istotna, z punktu widzenia 
niniejszego opracowania, wydaje si# ostatnia 
definicja, zaproponowana przez specjalistów  
z NASA. Dzi#ki niej, mo&liwe jest postawienie 
znaku równo$ci pomi#dzy systemami  
DSS (ang. Decision Support Systems)  
i narz#dziami BI (ang. Bussiness Inteligence) 
wykorzystuj"cymi hurtownie danych,  
a systemami realizuj"cymi proces zarz"dzania 
wiedz". Nie zmienia to jednak faktu, &e 
niemo&liwe jest podanie jednej, $cis!ej  
i ogólnie akceptowanej definicji zarz"dzania 
wiedz". Z ca!" pewno$ci" natomiast mo&na 
przyj"', &e jest to proces umo&liwiaj"cy 
stworzenie warunków do: 
 pobierania wiedzy z otoczenia, 
 tworzenia nowej wiedzy, które opiera si# na 

interakcji wiedzy ukrytej i jawnej, 
 identyfikacja wiedzy warto$ciowej i bez-

u&ytecznej, 
 magazynowanie wiedzy, 
 wielokrotnego wykorzystania pozyskanej/ 

wygenerowanej wiedzy w przedsi#biorstwie 
za po$rednictwem przekazu inter-
personalnego, b"d( transferu wiedzy przy 
pomocy papieru, baz danych itp., 

                                                 
8 W.R. Bukowitz, R.L. Williams: The Knowledge 

Management FieldBook, Financial Times – Prentice 
Hall, Pearson Education Limited, Harlow – London 
1999 

9 D.J. Skyrne: Knowledge Networkingm Creating the 

Collaborative Enterprise, Butterworth – Heinemann, 
Oxford 1999 

10 K.M. Wigg, Knowledge Management Foundations: 

Thinking About Thinking – How People and 

organizations Create, Represent, and use knowledge”, 

Arlington, TX: Schema Press, 1999 
11 Htttp://www.km.nasa.gov/NASA Knowledge 

Menegament Team – What is KM.htm 
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 utrzymania i rozwijania wiedzy w or-
ganizacji, 

 sprzeda& wiedzy w postaci nowych 
produktów, us!ug i technologii na podstawie 
podejmowanych decyzji. 

Pocz"tkowe wdro&enia rozwi"za% opartych  
o zarz"dzanie wiedz", okazywa!y si# 
chybionymi inwestycjami ze wzgl#du na fakt 
b"#dnego pojmowania tematyki jako 

zagadnienia z dziedziny technologii 

informatycznej, a nie jako kwestii ludzi i ich 

zachowa$12. Kierownicy zlecali wybór i zakup 
odpowiednich systemów dzia!om zajmuj"cym 
si# informatyk". Pracownicy departamentu 
informatyki podchodzili do zagadnienia od 
strony technicznej, skupiaj"c swoj" uwag# na 
kwestiach drugorz#dnych jak: wybór 
odpowiedniej platformy, zgodno$ci  
z wykorzystywanym oprogramowaniem, 
funkcjonalno$', mo&liwo$' dalszego rozwijania, 
itp. Pomijany by! natomiast problem 
dopasowania odpowiedniej aplikacji pod k"tem 
posiadanej przez firm# wiedzy.  
Nale&y jasno powiedzie', &e „koncentruj"c si# 
na ca!ym przedsi#biorstwie, mo&na postawi' 
tez#, &e nadrz#dnym celem zarz"dzania wiedz" 
w przedsi#biorstwie jest umiej#tne 
wykorzystanie zasobów wiedzy i ich 
udost#pnianie do ponownego wykorzystania, 
które odbywa si# zwykle za pomoc" 
rozwini#tych technologii informatycznych [...]” 

[29]. 
Systemy zarz dzania wiedz  

Zarz"dzanie wiedz" w organizacji wymusza 
wykorzystanie odpowiedniego systemu, którego 
ogólny zarys przedstawiony zosta! na rysunku 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. System zarz"dzania wiedz" [29]. 
 
Wej$ciem dla takiego systemu b#d" informacje, 
które musz" zosta' poddane transformacji, 
polegaj"cej na dodaniu kontekstu umo&-

                                                 
12 E. Berkman, Z%e dobrego pocz tki, CIO (Darwin), 2001 

liwiaj"cego powstanie wiedzy, na temat danego 
zjawiska. Informacje pobierane s" z zasobów 
organizacji (jej pracowników, systemów infor-
matycznych), b"d( z zewn#trznego otoczenia. 
Wiedza powsta!a na wyj$ciu mo&e zosta'  
u&yta przez pracowników, b"d( mo&e zosta' 
wykorzystana jako nowa informacja s!u&"ca  
do zasilenia systemu. Pewna cz#$' wiedzy  
mo&e zosta' dostarczona do otoczenia  
przedsi#biorstwa w postaci: technologii, 
wynalazków, patentów. M.Stankosky i C. 
Baldanza zaproponowali proces projektowania  
i wdro&enia SZW w, zobrazowanej na rysunku 
6, metodologii 13. 

Pierwsza etap w opisywanej metodologii 
polega na szczegó!owym zdefiniowaniu 
otoczenia firmy. Czynno$ci zwi"zane z tym 
krokiem maj" na celu okre$lenie wiedzy, która 
zostanie pobrana, a w pó(niejszym etapie 
przekazana do otoczenia. Nast#pnie nale&y 
okre$li' cele strategiczne przedsi#biorstwa, ze 
wskazaniem na wiedz#, która umo&liwia 
osi"gni#cie tych celów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Metodologia projektowania systemów 
zarz"dzania wiedz". )ród!o: M. Stankosky, C. 
Baldanza, A system Approach to Engineering  

a Knowledge Management System. 

 
W zwi"zku z powy&szym systemy zarz"dzania 
wiedz" powinny umo&liwia': 
 przechowywanie i zbieranie informacji, 
 autoryzowany dost#p do niej, 
 indeksowanie i wyszukiwanie informacji  

z baz, hurtowni danych, 
 pozyskiwanie informacji z ró&nych (róde!, 
 równoczesne korzystanie z informacji przez 

wielu u&ytkowników. 
Do najwa&niejszych cech SZW zaliczy' mo&na: 
 gromadzenie wiedzy z wielu (róde!, 
 rzetelno$' informacji, 
 skalowalno$', 
 elastyczno$' (integracja) wzgl#dem ist-

niej"cych rozwi"za% w organizacji, 

                                                 
13 M. Stankosky, C. Baldanza, A system Approach to 

Engineering a Knowledge Management System, 

Vienna, Virginia 2001 
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 przejrzysty, szybki, prosty i ró&norodny 
dost#p do informacji, 

 kontrola skuteczno$ci zbierania i aktualizacji 
informacji, 

 okre$lanie w!a$cicieli, ekspertów, admini-
stratorów informacji, 

 spersonalizowany i intuicyjny interfejs, 
 prywatno$' informacji, 
 mo&liwo$' usuni#cia wiedzy z bazy. 
Wdro&enie ca!o$ciowej funkcjonalno$ci SZW 
$ci$le wi"&e si# z osi"gni#ciem przez ni" 
odpowiedniego poziomu rozwoju. Wed!ug 
metodologii Knowledge Management Journey, 
wyró&nia si# pi#' etapów rozwoju organizacji: 
1. Chaos (ang. Knowledge chaotic) – 

wykorzystanie wiedzy nale&y rozpatrywa'  
w kontek$cie przypadku. Brak mo&liwo$ci 
okre$lenia powi"za% pomi#dzy zarz"dzaniem 
wiedz" a celami organizacji. 

2. *wiadomo$' (ang. Knowledge aware) – 
Pojawia si# $wiadomo$' potrzeby 
wykorzystania narz#dzi ZW w celu 
usprawnienia dzia!alno$ci organizacji. Na 
tym etapie pojawiaj" si# równie& 
pocz"tkowe projekty realizuj"ce zarz"dzanie 
wiedz". 

3. Ukierunkowanie (ang. Knowledge focused) 
- Organizacja zaczyna dostrzega' korzy$ci  
z faktu wykorzystania narz#dzi wspo-
magaj"cych ZW. 

4. Zarz"dzanie (ang. Knowledge management) 
– Przedsi#biorstwo posiada i wykorzystuje 
procedury i narz#dzia ZW, przy czym ca!y 
proces charakteryzuje si# wyst#powaniem 
problemów (zmiana kultury pracy 
organizacji, brak przeszkolenia, k!opoty 
natury technicznej). 

5. Systemy zintegrowanie (ang. Knowledge 

centric) – ZW jest wkomponowane  
w procesy operacyjne przedsi#biorstwa. 
Wiedza jest tworzona, wykorzystywana i ma 
kluczowe znaczenie w ustalaniu warto$ci 
organizacji. 

 
Przes"anki wdra%ania systemów zarz dzania 

wiedz  

Wymienione we wst#pie czynniki zwi"zane  
z otoczeniem biznesowym, nazwa' mo&emy 
czynnikami zewn!trznymi kreuj"cymi potrzeb# 
wprowadzenia systemu zarz"dzania wiedz". 
Najogólniej rzecz ujmuj"c zaliczymy do nich 
wszystkie zagadnienia wchodz"ce w sk!ad 
poj#cia globalizacji i zwi"zanej z ni" modyfi-
kacj" rynku. 
Oddzieln" grup#, równie istotn" co zdefiniowana 
powy&ej, stanowi zestaw czynników 

wewn!trznych. Czynniki te koncentruj" si# na 

problemach zwi"zanych z wiedz" tworzon"  
w ramach przedsi#biorstwa i zaliczy' do nich 
mo&emy: 
 Problem “lepko$ci wiedzy” - Zagadnienie to 

stanowi nie lada wyzwanie przy próbie 
wspó!dzielenia wiedzy wewn"trz organizacji. 
Przez lepko$# nale&y rozumie' przynale&no$' 
informacji, wiedzy i kompetencji do 
konkretnych dzia!ów czy komórek 
organizacyjnych. Zjawisko to wynika 
cz#$ciowo z natury ludzi, którzy maj" 
tendencj# do tworzenia swojego rodzaju 
podgrup. Hermetyczno$', o której mowa 
charakteryzuje si# du&" efektywno$ci". 
Zespó! ludzi skupionych na danym projekcie, 
pracuj"c w jednym miejscu wyrabia 
wewn#trzny system przep!ywu informacji, co 
z kolei ma prze!o&enie na skuteczne 
propagowanie wiedzy (ró&nice mi#dzy 
informacj" a wiedz" przedstawione zosta!y  
wcze$niej). Niestety cz#sto dochodzi do 
sytuacji, &e o wiedzy wytworzonej w ramach 
danego oddzia!u/grupy nie wie nikt, oprócz 
ludzi j" tworz"cych i maj"cych z ni" do 
czynienia. Z wielkim prawdopodobie%stwem 
zajdzie potrzeba ponownego u&ycia 
wytworzonej wiedzy (w ramach danego 
przedsi#biorstwa), tylko &e przez innych 
pracowników. W tym momencie przy braku 
pami#ci organizacyjnej, a co za tym idzie 
braku odpowiedniej kultury komunikacji, 
nast"pi efekt marnotrawstwa czasu, zasobów 
ludzkich i finansowych. Firma w sposób 
niekontrolowany zaczyna ponosi' straty. 
Czas po$wi#cony na ponowne wypracowanie 
wiedzy móg!by zosta' przeznaczony na inne 
czynno$ci, pieni"dze zwi"zane z wypraco-
waniem wiedzy mog!yby zasili' inne 
projekty. Cz#sto w du&ych przed-
si#biorstwach zdarza si#, &e niektóre 
rozwi"zania s" wymy$lane w danym dziale  
i nieupowszechniane dalej w firmie.  
W efekcie dane rozwi"zanie nie staje si# 
aktywem firmy. W zwi"zku z tym, je&eli 
zaistnieje sytuacja, &e inny dzia! b#dzie 
potrzebowa! tego rozwi"zania, to b#dzie 
musia! je jeszcze raz wymy$li'. Jedn"  
z funkcji systemów zarz"dzania wiedz" jest 
dok!adne tworzenie tzw. map wiedzy  
w firmie. Ka&dy pracownik przedsi#biorstwa 
ma mo&liwo$' sprawdzenia, czy wiedza, 
któr" potrzebuje ju& istnieje w firmie i kto  
j" posiada. “Najmniej wyrafinowanym 
sposobem rozwi"zania opisanego problemu 
jest wprowadzenie wspólnych repozytoriów”, 
czyli miejsc przetwarzania i sk!adowania 
informacji, które umo&liwi" najprostszy 



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 1 35-52 (2008) 

 43

przep!yw wiedzy w firmie. Na rynku znale(' 
mo&na równie& korporacyjne portale 
zarz"dzania wiedz", umo&liwiaj"ce: integra-
cj# systemów sk!adowania dokumentów, 
zarz"dzanie procesem publikacji czy te& 
komunikacj#. 

 Dodatkowo problem z uzyskaniem wiedzy 
$ci$le przyporz"dkowanej jednostce, pojawia 
si# w sytuacji, gdy jeden z do$wiadczonych 
pracowników firmy postanawia odej$'. Przy 
braku odpowiednich narz#dzi zarz"dzania 
wiedz", firma musi si# liczy' z tym, &e 
powtórne wypracowanie kapita!u jaki wnosi! 
ubywaj"cy pracownik mo&e poch!on"' 
mnóstwo czasu jak i pieni#dzy.  

 Problem “wiedzy wyciekaj cej” - O ile 
“lepko$# wiedzy” polega na trudno$ciach z jej 
rozpowszechnianiem w ramach firmy, o tyle 
problem “wyciekaj cej wiedzy”, dotyczy jej 
zbyt !atwego propagowania poza granice 
organizacji, w której zosta!a wytworzona. 
Relacje mi#dzy lud(mi z bran&y  
w $rodowisku pozaorganizacyjnym bywaj" 
silniejsze od tych wewn"trz organizacji. 
Wiedza, jako czynnik niematerialny 
pozostaje w pe!nej dyspozycji ludzi, przez co 
nie ma mo&liwo$ci kontroli jej 
wykorzystywania poza firm". Bior"c pod 
uwag#, &e kontakty osobiste wp!ywaj" bardzo 
korzystnie na wymian# wiedzy, to w 
przypadku spotka% towarzyskich 
pracowników konkuruj"cych ze sob" 
organizacji mo&e istnie' zagro&enie  
w utrzymaniu oryginalnych rozwi"za% 
wypracowanych przez zasoby ludzkie firmy. 
Wiele niedogodno$ci z punktu widzenia 
pracodawców powoduje powszechnie 
wyst#puj"ce zjawisko rotacji pracowników 
mi#dzy konkuruj"cymi firmami, a co za tym 
idzie ubytek wiedzy w przedsi#biorstwie,  
z którego pracownik odchodzi. Wymusza  
to konieczno$' zabezpieczenia przed 
potencjaln" utrat" krytycznych pracowników. 
Zadanie to le&y w kompetencjach menad&era, 
który jest odpowiedzialny za zarz"dzanie 
wiedz". 

Podstawowe narz#dzia wspieraj ce proces 

zarz dzania wiedz  

Technologia nie mo&e by' rozpatrywana jako 
czynnik determinuj"cy proces tworzenia 
systemu zarz"dzania wiedz". Ma ona jednak 
kluczowe znaczenie jako rozwi"zania 
wspieraj"ce inicjatywy ZW, w szczególno$ci dla 
du&ych przedsi#biorstw, których dzia!alno$' 
gospodarcza obejmuje ró&ne dziedziny 
funkcjonowania. Narz#dzia natomiast bazuj" na 
dost#pnych rozwi"zaniach technologicznych 

przez co dostrzec mo&na silne powi"zanie 
mi#dzy tymi dwoma aspektami. 
Do najch#tniej wykorzystywanych narz#dzi 
zaliczy' mo&na: 
 biuletyn, newsletter – wykorzystanie tego 

rozwi"zania, umo&liwia okresowe wysy!anie 
powiadomie% do zarejestrowanych u&yt-
kowników systemu, które sygnalizuj" fakt 
pojawienia si# nowej wiedzy. Adekwatne 
wydaje si# u&ycie porównania z elek-
troniczn" prenumerat". 

 Forum, grupy dyskusyjne, czat – idea u&ycia 
zarówno forum jak i grup dyskusyjnych jest 
bardzo zbli&ona. Mechanizmy te daj" 
mo&liwo$' do wirtualnej wymiany zda% na 
okre$lony temat, która odbywa si# zazwyczaj 
na stronach www. Fora i grupy dyskusyjne s" 
powszechnie dost#pne i stanowi" form# 
publicznej dyskusji. Czaty natomiast, 
pozwalaj" na wymian# wiedzy w czasie 
rzeczywistym. 

 Telekonferencje, wideokonferencje – 
koncepcja podobna do forum, przy czym 
rozmówcy maj" ze sob" kontakt d(wi#kowy 
lub wzrokowy (lub taki i taki). Wymagane 
jest zastosowanie rozwi"za% techno-
logicznych bazuj"cych na przesy!aniu obrazu 
i d(wi#ku. 

 Poczta elektroniczna, instant messaging 
(IMS) - poczta elektroniczna umo&liwia 
przes!anie wiadomo$ci do jednego lub wielu 
u&ytkowników. IMS z kolei, oprócz 
funkcjonalno$ci poczty, na bie&"co $ledzi 
dost#pno$' u&ytkowników, przez co wymiana 
cechuje si# wi#ksz" p!ynno$ci". W jednym  
i drugim przypadku wiadomo$ci przyjmuj" 
posta' tekstu z mo&liwo$ci" do!"czania 
plików w dowolnych formatach.  

 Narz#dzia przep!ywu pracy (ang. Workflow) 
– daj" sposobno$' do przep!ywu zasobów 
informacji mi#dzy ró&nymi osobami 
bior"cymi udzia! w jej tworzeniu.  
W w#&szym znaczeniu, umo&liwiaj" 
wykonanie procedur post#powania z ró&nego 
typu dokumentami; baza wiedzy  
i mechanizmy pobierania informacji 
umieszczone w tych systemach pomagaj"  
w sk!adowaniu materia!ów potrzebnych do 
generowania tre$ci (np. Odnajdywanie 
odpowiednich przepisów prawnych lub 
to&samych zapisów w uprzednio 
wytworzonych dokumentach). 

 Wspó!dzielenie wiedzy, pracownicze sieci 
wiedzy (ang. collaborative knowledge 

network, employee knowledge network) – 
zadaniem tych narz#dzi jest wytworzenie 
p!aszczyzny komunikacji pomi#dzy osobami 
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pracuj"cymi w danej firmie, polegaj"cej na 
zadawaniu pyta% i udzielaniu odpowiedzi. W 
wyniku tego procesu powstaj" bazy wiedzy, 
któr" tworz" problemy i ich rozwi"zania. 
Godny odnotowania jest fakt, &e systemy 
klasy EKN powsta!y w momencie zaistnienia 
problematyki ZW, co odzwierciedla ich silne 
powi"zanie z tym trendem. 

 Bazy przypadków (ang. Case Base) – 
wykorzystywane w organizacjach, dla 
których centralnym punktem jest wdra&any 
projekt lub dzie!o, np. firmy konsul- 
tingowe, komórki badawczo - rozwojowe, 
firmy technologiczne itp. W bazie 
przypadków przetrzymywane s" odpowiednio 
spreparowane opisy projektów, które 
stanowi" podstaw# do wyszukiwania 
przypadków zbli&onych do bie&"cej sytuacji  
i odpowiednie dla niej zachowania. 

 Zarz"dzanie kapita!em intelektualnym, 
kompetencjami (ang. competence knowledge 

base system) - umo&liwia stworzenie bazy 
rejestruj"cej &yciorysy, kompetencje, 
do$wiadczenie pracowników. Informacje te 
s" gromadzone w zale&no$ci od potrzeb  
w celu:  
a) stworzenia bazy potencjalnych praco-

wników gotowych do podj#cia pracy, 
spe!niaj"cych odpowiednie kryteria, 

b) wyselekcjonowania z bazy bie&"cych 
pracowników w firmie, odpowiednich 
kandydatów do realizacji narzuconego 
zagadnienia (tworzenie zespo!ów 
zadaniowych). 

 Raporty, statystyki, zestawienia, hurtownie 
danych - wszystkie przytoczone rozwi"zania 
$ci$le zwi"zane s" z mo&liwo$ciami jakie 
niesie ze sob" hurtownia danych. Zadaniem 
HD jest zebranie danych z funkcjonuj"cych 
w przedsi#biorstwie systemów, w celu ich 
pó(niejszej analizy stanowi"cej fundament 
dla rozwa&a% strategicznych. 

 Nauczanie na odleg!o$', testy wiedzy  
(e-learning) – stanowi" rozwi"zania umo&-
liwiaj"ce nauk# z wykorzystaniem Internetu. 
Idea tego rozwi"zania opiera si# na 
udost#pnianiu szerokich zasobów materia!ów 
edukacyjnych, daj"cych mo&liwo$' redukcji 
kosztów szkolenia. Jedna z powszechniej 
stosowanych definicji, autorstwa Lanca 
Dublina, mówi &e e-learning to „model 
nauczania wykorzystuj"cy technologi# do 
tworzenia, dystrybucji i dostarczania danych, 
informacji, szkole% oraz wiedzy w celu 
podniesienia efektywno$ci pracy oraz dzia!a% 
organizacji ”. 

 Eksploracja danych (ang. Data mining) – 
pozwala na odkrycie a na pó(niejszym etapie 
wykorzystanie wiedzy ukrytej w groma-
dzonych danych. Wytworzono wiele technik 
eksploracji danych. Wi#kszo$' z nich 
wywodzi si# ze statystyki i uczenia 
maszynowego14. Wiedza jest reprezentowana 
na wiele sposobów, mi#dzy innymi za 
pomoc": regu! (postaci je&eli X to Y), drzew 
decyzyjnych, klauzul logiki predykatów, 
rozk!adów prawdopodobie%stwa. 

 Systemy ekspertowe (SE) – dla tego 
narz#dzia wiedza wyodr#bniona przez 
cz!owieka (eksperta) b"d( odpowiedni 
algorytm odpowiedzialny za eksploracj# 
danych jest poddawana procesowi dedukcji. 
Celem tego procesu jest dostarczenie 
odpowiednich wniosków za pomoc" SE.  

Oddzielnego omówienia wymagaj" narz#dzia 
Business Intelligence, które niejednokrotnie 
skupiaj" w sobie przedstawione rozwi"zania, 
stanowi"c cenne (ród!o wiedzy na ka&dym 
szczeblu dzia!alno$ci przedsi#biorstwa. 

Systemy BI wykorzystywane s" do zbierania, 
przechowywania i udost#pniania danych  oraz 
zarz"dzania wiedz" przy u&yciu ró&norakich 
narz#dzi analitycznych. Wielowymiarowa 
analiza pozyskiwana jest przede wszystkim 
dzi#ki zastosowaniu techniki OLAP, data 
miningu, czy te& hurtowni danych. Business 
Intelligence usprawnia zarz"dzanie wiedz" 
przedsi#biorstwa w wymiarze strategicznym, 
taktycznym i operacyjnym. 
Szczebel strategiczny: 
 Narz#dzia BI daj" mo&liwo$' precyzyjnego 

wyznaczenia celów i $ledzenia etapów ich 
realizacji. 

 Mo&liwe jest przeprowadzanie ró&norodnych 
zestawie% porównawczych  jak: rentowno$ci 
poszczególnych ofert, wyniki historyczne, 
skuteczno$' kana!ów dystrybucji, itp. 

 Pozwalaj" na dokonywanie symulacji 
rozwoju jak i prognozowanie przysz!ych 
wyników przy zdefiniowanych za!o&eniach. 

Szczebel taktyczny: 
 Na tym poziomie dostarczane s" podstawy do 

podejmowania decyzji z zakresu sprzeda&y, 
marketingu, zarz"dzania kapita!em czy te& 
finansów. 

                                                 
14 Uczenie maszynowe lub uczenie si# maszyn – 

„dziedzina sztucznej inteligencji, której przedmiotem 
zainteresowania s" metody umo&liwiaj"ce uczenie si# 
programom komputerowym. Program uczy si#, je$li 
potrafi modyfikowa' jaki$ aspekt samego siebie (swój 
stan) i dzi#ki temu dzia!a' coraz lepiej lub wydajniej”, 
(ród!o: http://pl.wikipedia.org 
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 Umo&liwiaj" optymalizacj# przysz!ych 
dzia!a% i w!a$ciwie modyfikowa' aspekty 
organizacyjne, technologiczne czy finansowe 
dzia!alno$ci przedsi#biorstwa, w celu reali-
zacji celów strategicznych. 

Szczebel operacyjny: 
 Wykorzystywane s" analizy ad hoc. 
 Mo&liwe jest uzyskanie odpowiedzi na 

pytania odwo!uj"ce si# do bie&"cej 
dzia!alno$ci poszczególnych dzia!ów, 
obecnym stanem finansów, stan wspó!pracy  
z dostawcami, klientami, odbiorcami, 
sprzeda&y. 

Systemy inteligentnego biznesu sk!adaj" si#  
z trzech warstw: 
 hurtownie danych, 
 technik analitycznych, 
 narz#dzi wizualizacji danych. 
Po!"czenie wymienionych rozwi"za% stanowi 
fundament systemu zarz"dzania wiedz". 
Zastosowanie rozwi"za% wspomagaj"cych 
proces zarz"dzania wiedz", wi"&e si# ze 
stosunkowo du&ymi nak!adami finansowymi. 
Wydatki te pokrywaj" koszta infrastruktury 
teleinformatycznej (sprz#t, oprogramowanie, 
sie') jak i czynno$ci wdro&eniowe dotycz"ce 
udro&nienia procesów komunikacyjnych, 
wprowadzenia obiegu dokumentów, 
ustrukturyzowania procesów pracy, klasyfikacji 
posiadanych zasobów informacyjnych, itp. 
Nale&y liczy' si# równie& z konieczno$ci" 
utrzymania powsta!ego systemu. Dodatkowo 
wymaga si# przeprowadzenia szkole% 
pracowniczych w zakresie koncepcji zarz"dzania 
wiedz" jak i szkole% obejmuj"cych 
funkcjonalno$' stworzonej infrastruktury. Jak 
pokazuje praktyka wydatki przeznaczone na 
wdro&enie SZW wynosz" przynajmniej 1 
procent ca!o$ci wydatków kadrowych, a dla 
wielu rozwini#tych firm konsultingowych jest to 
koszt rz#du od 5 do 12 procent rocznych 
przychodów. 

Analiza korzy$ci materialnych z wdro&enia 
systemu zarz"dzania wiedz" jest niezwykle 
trudna. Niemniej wdro&enie takiego systemu  
w struktury przedsi#biorstwa wi"&e si#  
z nast#puj"cymi zyskami: 
 zwi#kszenie innowacyjno$ci, generowania  

i u&ycia nowych pomys!ów oraz 
organizacyjnego potencja!u p!yn"cego  
z zasobów wiedzy, 

 dostarczenie zasobów wiedzy w!a$ciwym 
ludziom w odpowiednim miejscu i czasie, 

 u!atwienie procesu poszukiwania i zastoso-
wania wiedzy i know-how, bez ró&nicy na to 
czy s" przetrzymywane w formie fizycznej 
czy w „g!owach” pracowników, 

 wsparcie komunikacji, wspó!pracy, ci"g!ego 
uczenia si#, dzielenia si# wiedz" uzyskiwane 
dla pojedynczych jednostek jak i dla ca!ej 
organizacji, 

 prze!o&enie aktywów niematerialnych  
i wiedzy na warto$' dodan", która przyczynia 
si# do poprawy funkcjonowania organizacji. 

 
5. Wykorzystanie heterogenicznego 

&rodowiska hurtowni danych  

o ró%nych modelach w systemach 

zarz dzania wiedz  
 
W celu wykorzystania ró&norodnych metod 
odkrywania wiedzy i analizy danych 
niezb#dnych przy wspomaganiu decyzji  
i b#d"cych elementami systemu zarz"dzania 
wiedz", wymagany jest efektywny dost#p do 
odpowiednich danych, które dla tego typu 
rozwi"za% przetrzymywane s" zazwyczaj  
w olbrzymich ilo$ciach. Do gromadzenia, 
integrowania i przechowywania du&ych zasobów 
danych wywodz"cych si# z ró&nych (róde! 
stosuje si# hurtownie danych. Od typowych 
transakcyjnych baz danych ró&ni" si# one 
sposobem gromadzenia danych, ich zakresem, 
trwa!o$ci", struktur" wykorzystywan" do ich 
przechowywania a tak&e celem przechowywania 
danych. Model (struktura) danych przechowy-
wanych w hurtowniach umo&liwia efektywne 
przeprowadzanie ró&norodnego rodzaju analiz  
a nie wydajne prowadzenie bie&"cej 
dzia!alno$ci.  

Wyró&niono dwa modele danych w hurtowni 
danych: 
 rozszerzony relacyjny model danych 

wykorzystywany przez systemy ROLAP, 
 wielowymiarowy model danych wy-

korzystywany przez systemy MOLAP. 
Analiza efektywno$ci poszczególnych modeli  
w kontek$cie systemu zarz"dzania wiedz" 
sprowadza si# do oceny wydajno$ci zapyta%  
i raportowania danych, kosztów procesu 
agregowania i !adowania danych, skalowalno$ci 
oraz wielowarstwowo$ci. 
Wydajno&! w aspekcie z"o%ono&ci zapyta$  

i rozmiaru danych 

Graficzne przedstawienie poszczególnych 
zale&no$ci zobrazowane zosta!o na rysunku 7. 
Miar" wydajno$ci jest czas reakcji systemu na 
zapytanie analityczne u&ytkownika i jest to 
zale&no$' odwrotnie proporcjonalna (im 
mniejszy czas reakcji tym mo&emy mówi'  
o wi#kszej wydajno$ci i na odwrót). Czas z kolei 
zale&ny jest od poziomu trudno$ci zapytania 
(poziomu analizy) i od stopnia agregacji. Zatem 
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wnioskuj"c: im mocniej zagregowane dane, tym 
mniejszy jest czas reakcji i wi#ksza wydajno$'. 
Dane w modelu wymiarowym przechowywane 
s" w postaci z góry zdefiniowanych kostek 
wielowymiarowych. Ponadto dane s" mocno 
zagregowane wed!ug ró&nego rodzaju 
wymiarów i hierarchii tak, aby mo&liwe by!o 
!atwe przedstawienie interesuj"cego 
u&ytkownika widoku. Wysoki stopie% agregacji 
uzyskiwany jest po$rednio poprzez 
wykorzystanie kosztownych motorów ETL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Zale&no$' wydajno$ci od poziomu analizy  
i rozmiaru danych, (ród!o [18]. 

 
Dzi#ki przetrzymywaniu danych w postaci 
podporz"dkowanej konkretnym analizom oraz 
dzi#ki silnej agregacji, wydajno$' czasowa 
zapyta% jest niezwykle wysoka. Szybko$' 
dzia!ania okupiona zostaje niemo&liwo$ci" 
u&ycia niestandardowych zapyta%, a tak&e 
ograniczonym dost#pem (lub jego brakiem) do 
danych podstawowych. Problem pojawia si# 
równie& w przypadku próby zmiany 
analizowanych wymiarów, poniewa& czynno$' 
ta wymusza gruntown" przebudow# struktury 
danych.  

Wykorzystanie rozszerzonego relacyjnego 
modelu danych równoznaczne jest z za-
stosowaniem specjalnych struktur (gwiazda, 
p!atek $niegu) dostosowanych do wielo-
wymiarowej analizy danych. Przy pomocy tych 
struktur tworzone s" wirtualne kostki. Dzia!anie 
motoru ROLAP polega na t!umaczeniu zapyta% 
odnosz"cych si# do kostek na zazwyczaj 
skomplikowane zapytania SQL interpretowane 
przez tradycyjn" baz# SQL. Struktura danych 
przetrzymywanych w bazie dostosowywana jest 
do potrzeb systemu, a odnosz"ce si# do niej 
decyzje projektowe pomagaj" okre$li' pewne 
cechy systemu. O modelu relacyjnym  
z pewno$ci" mo&na powiedzie', &e jest nieco 
bardziej elastyczny w procesie projektowania od 
wielowymiarowego modelu danych, poniewa& 

pozwala w zale&no$ci od potrzeb na 
zdefiniowanie poziomu agregacji danych, od 
odpowiadaj"cego modelowi MOLAP 
(zindeksowany p!atek $niegu) przez kolejne 
stadia (odmienne stopnie agregacji gwiazdy  
i p!atka $niegu) do poziomu s!abej agregacji 
(schemat gwiazdy).  

Agregowanie danych w trakcie realizacji 
zapytania SQL nie wymaga tak z!o&onego 
procesu ETL, ale wydajno$' jest du&o ni&sza 
(dla skrajnych przypadków zapytanie 
analityczne wykonuje si# w czasie rz#du kilku 
godzin). 

Niew"tpliw" zalet" w kontek$cie systemu 
zarz"dzania wiedz" jest mo&liwo$' realizacji 
zapyta% ad-hoc oraz dost#p do danych 
podstawowych. U&ytkownicy wykorzystuj"cy 
zapytania ad hoc zgadzaj" si# na nisk" 
wydajno$' w zamian za mo&liwo$' zadawania 
jednostkowych, nieoczekiwanych zapyta% do 
danych szczegó!owych w ogromnym zbiorze 
danych [25]. U!atwiona jest równie& aktualizacja 
hurtowni z baz relacyjnych, która dla niektórych 
przypadków mo&e odbywa' si# na bie&"co. Do 
minusów zaliczy' nale&y d!ugi czas realizacji 
zapyta%. 
Skalowalno&! 

W efekcie rozwoju systemu istotn" cech" 
wydaje si# by' jego skalowalno$', tym bardziej, 
&e hurtownie danych coraz cz#$ciej obs!uguj" 
terabajty danych, do których dost#p mog" mie' 
setki u&ytkowników. Dodatkowo nie bez 
znaczenia pozostaje fakt, i& analitycy wraz  
z rozwojem systemu tworz" co raz bardziej 
wymagaj"ce zapytania w celu uzyskania jak 
najbardziej wnikliwych analiz. Wszystkie te 
fakty powoduj" wzrost obci"&e% obliczeniowych 
i wprowadzaj" potrzeb# skalowalno$ci danego 
modelu danych. 
Jako skalowalno$' przyj"' nale&y zdolno$' 
modelu do zwi#kszania liczby atrybutów, 
wymiarów, liczby danych atomowych, a tak&e 
kategorii danych, bez potrzeby definiowania na 
nowo wszystkich raportów. Cecha ta mierzona 
mo&e by' w trzech skalach [11]: 
 g!#boko$ci, która definiuje liczb# poziomów 

danych zagregowanych, 
 szeroko$ci, która okre$la dost#pno$' danych 

w kontek$cie liczby wymiarów i atrybutów, 
które mog" podlega' analizie przez 
u&ytkownika, 

 atomowo$ci danych dla której mierzalna jest 
liczba wyst"pie% danych (ród!owych. 

Pod tym wzgl#dem bardziej odpowiedni wydaje 
si# by' rozszerzony relacyjny model danych. 
Wynika to z faktu, &e dla wielowymiarowej 
architektury wyst#puj" bardzo du&e narzuty 
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danych. Wzrost wielko$ci danych zwi"zany jest 
z obs!ug" agregatów danych warto$ci, a tak&e 
wyst#puje on przy próbie zwi#kszenia ilo$ci 
wymiarów (zale&no$' wyk!adnicza). St"d mo&na 
przyj"', i& MOLAP zezwala na obs!ug# 
ograniczonej liczby wymiarów, a tak&e 
ograniczonej liczby danych (ród!owych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Skalowalno$' modelu opartego o motor 
ROLAP i MOLAP, (ród!o [18]. 

 
Zalecana wielko$' danych gromadzonych  
i analizowanych dla architektury MOLAP 
wynosi 50 GB. Relacyjny model danych 
pozwala na regulacj# poziomu agregacji  
i obliczanie cz#$ci agregatów na &"danie. 
Dodatkowo model wspó!pracuj"cy z architektur" 
ROLAP jest w stanie przetworzy' TB danych. 
St"d architektura ta powinna by' stosowana tam, 
gdzie wymagane jest przetwarzanie danych  
o wielorakiej ziarnisto$ci przetrzymywanych  
w olbrzymich wolumenach danych.  
Wydajno&! zapyta$ a "adowanie danych 

Wydajno$' zapyta% mierzona czasem uzyskania 
po&"danej wiedzy uzale&niona jest bezpo$rednio 
od stopnia agregacji danych, który to 
definiowany jest na etapie procesu ETL. Do 
najwa&niejszych zada% projektowych nale&y 
znalezienie kompromisu pomi#dzy stopniem 
agregacji, który ma bezpo$rednie prze!o&enie na 
ilo$' zajmowanego miejsca a co za tym idzie na 
czas !adowania danych z systemów (ród!owych 
do hurtowni danych a wydajno$ci" zapyta%. 
Nale&y pami#ta', &e przy du&ej ilo$ci danych 
zagregowanych dodatkowo pojawia si# problem 
z ich zarz"dzaniem i konieczno$' tworzenia 
dodatkowych indeksów. 

Jak wida' na rysunku 9, przy wzro$cie 
stopnia agregacji nast#puje znaczny spadek 
kosztów czasu przetwarzania. Fakt ten okupiony 
zostaje jednak wzrostem czasu !adowania 
danych z systemów (ród!owych. Architektura 
MOLAP charakteryzuje si# stopniem agregacji 

na poziomie 80%-100%, st"d cz#sto okre$la j" 
mianem architektury o wysokim stopniu 
agregacji. Dla odmiany architektura ROLAP 
zawarta jest pomi#dzy 0%-20% danych 
zagregowanych, dlatego model danych 
wykorzystywany w tej architekturze mo&na 
okre$li' mianem systemu o niskim stopniu 
agregacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 9. Zale&no$' kosztów przetwarzania od stopnia 

agregacji, (ród!o [18]. 
 
Wzrost liczby danych zagregowanych 
równoznaczny jest ze: 
 zwi#kszeniem czasu dzia!ania narz#dzi ETL, 

obci"&enia procesora przy !adowaniu bazy, 
 zmniejszeniem czasu zwi"zanego z reakcj" 

na zapytanie, obci"&enia procesora przy 
prezentacji danych. 

Zak!adaj"c, &e g!ównym celem systemu jest 
wysoka wydajno$' zapyta%, nale&y skorzysta' 
z pe!nej agregacji i indeksacji danych (model 
wielowymiarowy, w pe!ni zindeksowany 
schemat p!atka $niegu dla rozszerzonego 
relacyjnego modelu danych), co gwarantuje 
krótszy czas uzyskania odpowiedzi i równo-
znaczne jest z wysokim kosztem przetwarzania 
na etapie !adowania danych. 
Je&eli czas !adowania danych ma znaczenie 
krytyczne z punktu widzenia systemu i mniej 
istotny wydaje si# czas przetwarzania 
analitycznego warto jest zastosowa' model  
z niskim stopniem agregacji danych. 
Wnioski 

Rozszerzony relacyjny model danych zaleca si# 
stosowa' gdy: 
 system zarz"dzania wiedz" ma by' 

dostosowany do analizy du&ej ilo$ci danych, 
 wymagany jest dost#p do du&ej ilo$ci danych 

szczegó!owych, 
 czas odpowiedzi systemu na zapytanie 

analityczne nie odgrywa krytycznego 
znaczenia z punktu widzenia funkcjonalno$ci 
systemu, 
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 przewidywany jest ci"g!y znacz"cy rozwój 
systemu uwzgl#dniaj"cy zmiany w struk-
turach danych a tak&e wzrost danych 
szczegó!owych (> 100TB) 

 zachodzi potrzeba wykorzystania 
niestandardowych zapyta% „ad hoc”, 

 istnieje ju& hurtownia w architekturze 
ROLAP, 

 istnieje potrzeba stworzenia hurtowni 
tematycznych. 

Wielowymiarowy model danych znajduje 
zastosowanie w przypadku gdy: 
 tworzony system zarz"dzania wiedz" nie 

b#dzie operowa! na zbyt du&ej ilo$ci danych, 
 najwa&niejsze z punktu widzenia 

u&ytkownika jest otrzymanie w jak naj-
krótszym czasie interesuj"cych go informacji, 

 nie przewiduje si# zmiany liczby wymiarów 
struktury wielowymiarowej, 

 generowane raporty b#d" wybierane  
z zestawu predefiniowanych propozycji, bez 
mo&liwo$ci analizy „ad hoc”. 

 
6. Architektura systemu zarz dzania 

wiedz  zbudowana w oparciu  

o hurtowni# danych 
 
Przeobra&enie hurtowni danych w repozytorium 
wiedzy wymaga odpowiedniej architektury 
zarz"dzania wiedz", która zapewni zdobywanie 
wiedzy z heterogenicznych (róde! informacji  
i us!ug. Architektura ta powinna wspiera' 
nast#puj"ce elementy: 
 dost#p zarówno do wewn#trznych jak  

i zewn#trznych (róde! informacji, 
 repozytoria s!u&"ce do przechowywania 

wiedzy jawnej, 
 narz#dzia i procesy wspieraj"ce pozyski-

wanie, oczyszczanie, indeksowanie, 
przetrzymywanie, wyszukiwanie i prezen-
tacj# wiedzy, 

 mechanizmy umo&liwiaj"ce dzielenie wiedzy 
mi#dzy pracownikami wiedzy, 

 mechanizmy motywuj"ce pracowników do 
udost#pniania i piel#gnowania posiadanej 
wiedzy a co za tym idzie wspieraj"ce proces 
uczenia si# organizacji, 

 narz#dzia u!atwiaj"ce prac# ludziom 
odpowiedzialnym za zarz"dzanie wiedz", 

Rysunek numer 10 ukazuje architektur# 
zawieraj"c" warstwy: prezentacji, zarz"dzania, 
(ród!a wiedzy.  
Dla ogólnej architektury nie uwzgl#dniono 
ró&nych modeli hurtowni danych. Przy tak 
przekrojowym podej$ciu, zastosowany model 
hurtowni danych nie wnosi dodatkowej 

funkcjonalno$ci czy te& ogranicze% wzgl#dem 
ogólnej architektury. Co wi#cej, bez wzgl#du na 
model ka&da z warstw powinna realizowa' 
przedstawione w niej procesy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Trój-warstwowa architektura zarz"dzania 
wiedz". 

 
Najwy&sza warstwa umo&liwia pracownikom 

wiedzy komunikacj#, wspó!prac# i dzielenie 
wiedzy. Wiedza czerpana jest z wyspecjalizo-
wanych aplikacji, które wspieraj" $rodowisko 
hurtowni danych. Warstwa zarz"dzania wiedz" 
sk!ada si# z repozytorium wiedzy i procesów 
wspomagaj"cych zdobywanie, oczyszczanie, 
przetrzymywanie, wydobywanie, rozpowszech-
nianie i prezentacj# wiedzy. Procesy te 
wykorzystywane s" do tworzenia wiedzy dla 
repozytorium. Warstwa (ród!a wiedzy zawiera 
wewn#trzne (ród!a danych wliczaj"c w nie 
dokumenty, wiadomo$ci elektroniczne, serwery 
www, serwery wspieraj"ce transmisj# audio-
video. Warto równie& zwróci' uwag# na 
zewn#trzne (ród!a danych w postaci serwerów 
ftp, serwerów pocztowych, danych z organizacji 
zajmuj"cych si# dostarczaniem odpowiedniej 
informacji, etc. 
Model procesu wykorzystany w kontek$cie 
systemu zarz"dzania wiedz" sk!ada si#  
z nast#puj"cych czynno$ci, które: 
 Pomagaj" zachowa' na odpowiednim 

poziomie jako$' danych a co za tym idzie 
informacji wykorzystywanych przez 
pracowników wiedzy. 

 Umo&liwiaj" przekszta!cenie danych i infor-
macji w wiedz#. 

 Daj" sposobno$' efektywnego prze-
trzymywania i utrzymywania zarówno 
metadanych jak i wiedzy. 



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 1 35-52 (2008) 

 49

 Wspieraj" stosown" do potrzeb prezentacj# 
wiedzy. 

Gromadzenie wiedzy 

Na etapie gromadzenia wiedzy, “in&ynierowie 
wiedzy”15 (ang. Knowledge Engineers) pobieraj" 
wiedz# od ekspertów dziedzinowych (ang. 
Domain experts) poprzez wywiady  
(ang. Interviews), analizy danych historycznych 
(ang. Case histories) i inne techniki s!u&"ce do 
rozpoznania danego tematu. Zdobyta w ten 
sposób wiedza mo&e zosta' zaprezentowana  
w postaci zasad (ang. Rules) i heurystyk dla 
systemów ekspertowych16 (ang. Expert systems), 
b"d( przypadków u&ycia dla metod 
wnioskowania (ang. Reasoning systems). Etap 
gromadzenia wiedzy jest bardzo istotny  
z punktu widzenia budowy hurtowni  
danych. In&ynierowie wiedzy, ze wzgl#du  
na w!a$ciwo$ci i ograniczenia zwi"zane  
z zastosowaniem rozszerzonego relacyjnego lub 
wielowymiarowego modelu danych, musz" 
skupi' si# tylko i wy!"cznie na tej wiedzy, która 
b#dzie przydatna i mo&liwa do prezentacji  
i zarz"dzania w budowanym systemie. Innymi 
s!owy, gromadzenie wiedzy stanowi 
dopasowanie potrzeb analitycznych do 
mo&liwo$ci danego modelu i powinno by' 
zdeterminowane wnioskami przedstawionymi 
powy&ej. 
Oczyszczanie wiedzy 

Innym znacz"cym (ród!em wiedzy, mog" by' 
serwery korporacyjne typu: bazy dokumentów 
(ang. Document databases), sformatowane dane 
transakcyjne, wiadomo$ci elektroniczne, etc. 
Jednym z etapów w procesie gromadzenia 
wiedzy jest krzy&owanie powi"zanych 
elementów b#d"cych przedmiotem zaintereso-
wania, na podstawie informacji zawartej w wielu 
repozytoriach pod kilkoma heterogenicznymi 
reprezentacjami. W opisywanym procesie 
oczyszczania wiedzy informacja ta jest 
klasyfikowana i indeksowana, dodatkowo 
powstaje zarys metadanych na podstawie 
warunków podanych przez ekspertów 
dziedzinowych.  

Nale&y zwróci' uwag# na problem 
indeksowania. Indeksowanie nale&y traktowa' 
jako ide#, prze!o&on" na konkretne rozwi"zanie 
techniczne, maj"ce na celu przyspieszenie 
wyszukiwania danych (wiedzy). Szczegó!y 
logiki indeksowania bardzo ciekawie uj#te 
zosta!y w pracy Roberta Wrembela pt. „ROLAP 

                                                 
15 Specjali$ci od reprezentacji wiedzy. 
16 Systemy ekspertowe mo&na okre$li' jako programy, 

których podstawowym zadaniem jest symulowanie 
ludzkiej ekspertyzy w okre$lonej, na ogó! w"skiej, 
dziedzinie. (http://www. aitech.com.pl/) 

a MOLAP: charakterystyka implementacji.”. 
Opisa! on nast#puj"ce metody indeksowania: 
indeks bitmapowy, indeks po!"czeniowy, 
bitmapowy indeks po!"czeniowy, indeks 
hierarchiczny, k-d-B-drzewo, R-drzewo, drzewo 
'wiartek. Wnioski z pracy nie wskazuj" 
powi"za% mi#dzy modelem hurtowni danych,  
a skuteczno$ci" indeksowania, st"d ograniczenie 
tylko do wzmianki na ten temat, niemniej nale&y 
zaznaczy', &e jest to czynnik, który ma istotne 
znaczenie w procesie oczyszczania  
i wyszukiwania wiedzy. 

Proces ten definiuje równie& informacje 
odno$nie pochodzenia informacji w ramach 
metadanych. Dla przyk!adu metadane mog" 
zawiera': wykaz praw intelektualnych dla 
gromadzonej informacji, jako$' informacji czy 
rzetelno$' i wiarygodno$' danych (ród!owych 
wyznaczane na podstawie przyj#tych 
wspó!czynników. Oczyszczanie wiedzy posiada 
bardzo silny zwi"zek z wykorzystanym 
modelem danych, poniewa& etap ten, sk!ada si# 
przede wszystkim z realizacji procesów ETL.  
O wiele bardziej efektywny wydaje si# by' 
rozszerzony relacyjny model. 
Sk"adowanie i wyszukiwanie 

Oczyszczenie danych, realizacja procesu ETL, 
stworzenie metadanych i indeksowanie wiedzy 
doprowadza do sytuacji, w której dane s" 
przechowywane i gotowe do szybkiego 
wyszukania na podstawie wielorakich kryteriów, 
np.: poprzez s!owo kluczowe, autora, typ 
zdarzenia, lokalizacj#, itp.  

Sam etap sk!adowania powinien zosta' 
poszerzony o zastosowanie polityki bez-
piecze%stwa w celu ochrony bazy wiedzy  
i w!asno$ci intelektualnej, która si# w niej 
znajduje. Zastosowanie jednego z dost#pnych 
modeli danych ma bezpo$rednie prze!o&enie na 
czas zwi"zany z wyszukiwaniem &"danej 
wiedzy.   
Dystrybucja 

Istnieje wiele sposobów na rozpowszechnianie 
wiedzy. Wszystkie mo&liwe sposoby prezentacji 
wiedzy a co za tym idzie zestaw narz#dzi 
realizuj"cych proces dystrybucji opisano  
w literaturze. Najcz#$ciej spotykan" form" s" 
portale korporacyjne, gdzie pracownicy wiedzy 
mog" odnale(' (ród!a informacji, u!atwiaj"ce 
rozwi"zanie zada%, których realizacji si# podj#li. 
Dodatkowo powszechnie stosowanym roz-
wi"zaniem jest poczta elektroniczna  
z mo&liwo$ci" za!"czenia dokumentów, 
prezentacji, itp.  

Unikatow" cech" dla dystrybucji wiedzy 
wynikaj"c" z wykorzystania hurtowni danych 
jest mo&liwo$' eksploracji danych  
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i wykorzystania technik analiz w celu odkrycia 
zale&no$ci mi#dzy danymi i anomalii. Data 
mining nie ma jednak wi#kszego prze!o&enia na 
zastosowany model. 
Prezentacja 

Prezentacja wiedzy powinna obj"' swoim 
zagadnieniem stworzenie przyjaznego interfejsu 
u&ytkownika, nierzadko dostosowanego do jego 
indywidualnych potrzeb. Najcz#$ciej spotykan" 
form" prezentacji wiedzy dla hurtowni danych 
s" wszelkiego rodzaju raporty i zestawienia. 
Ponadto mo&liwe jest zastosowanie stron www 
jako $rodka przedstawienia otrzymanych 
rezultatów. 
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