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Oddajemy do rąk czytelników kolejny, trzeci tom z cyklu Miscellanea 

Informatologica Varsoviensia (MIV), prezentującego prace środowiska badawczego 

związanego z Zakładem Systemów Informacyjnych Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Podobnie jak w dwóch wcześniejszych 

tomach, poza pracownikami i doktorantami Zakładu na łamach naszej książki gościmy także 

kilku naszych współpracowników.

W prezentowanej pracy zbiorowej kontynuujemy formułę, zgodnie z którą nie 

wyznaczamy z góry jednego tematu rozważań, lecz staramy się przedstawiać pewne spektrum 

zagadnień badawczych, na którym aktualnie skupia uwagę środowisko warszawskich 

informatologów. Przedstawiona w książce problematyka jest więc dość zróżnicowana, ale - 

jak i w poprzednim tomie MIV - układa się ona w mozaikę zagadnień zogniskowanych 

wokół pewnego jednoczącego je elementu. Jest nim fenomen oddziaływania nowoczesnej 

sieciowej technologii informacyjnej i komunikacyjnej na organizację życia społecznego, 

tworzenie nowych modeli działania i rozwijanie narzędzi zapewniających efektywiuejszą 

komunikację i transmisję dóbr symbolicznych, które stają się podstawą rodzącej się na 

naszych oczach nowej formacji społecznej. Pojęciem porządkującym jest tu koncept sieci, a 

ściślej - sieci informacyjnej, toteż szukając wspólnej etykiety dla prezentowanych w książce 

treści za najtrafniejszą uznaliśmy: Informacja w sieci: problemy, metody i technologie.

W eseju zamieszczonym w poprzednim tomie MIV Mieczysław Muraszkiewicz pisze 

o sieci jako nowym paradygmacie myślenia o święcie, który kształtuje się dziś w 

konsekwencji rewolucji spowodowanej przez telekomunikacyjne techniki mobilne i Internet.' 

Ten nowy sposób konceptualizacji świata uwidacznia się również w rozważaniach zawartych 

w dwunastu artykułach składających się na niniejszą książkę.

Tom otwiera Zdzisław Dobrowolski tekstem, w którym poddaje analizie tezy Ulricha 

Becka teorii społeczeństwa ryzyka, stanowiącej jedną z najciekawszych prób objaśnienia 

zmian społecznych, jakie ewokuje technologia teleinformatyczna. Jeden z przypadków 

szczegółowych takich zmian stanowi przedmiot kolejnego artykułu. Konrad Fiałkowski

' M. Muraszkiewicz. Nowy paradygmat, czyli od systemu do sieci. W: Od informacji naukowej do technologii 
społeczeństwa informacyjnego. MisceUanea Informatologica Varsoviensia. Pr. zbiór, pod red B. Sosińskiej- 
Kalaty i M. Przastek-Samokowej przy wspólpr. A. Skrzypczaka. Warszawa: Wydaw. SBP 2005, s. 83-88.



rozważa w nim kompetencje i powinności zawodu brokera informacji. Te nigdzie dotąd 

niepublikowane rozważania przedstawione były już blisko 6 lat temu na konferencji 

poświęconej nowoczesnemu kształceniu specjalistów informacji, w najmniejszym stopniu nie 

straciły one jednak aktualności. Stwierdzić należy nawet, że wówczas formułowane jako 

przypuszczenia, obecnie znalazły potwierdzenie. Dzisiaj w krajach, w których Internet 

naprawdę stał się wszechobecnym narzędziem pracy, a profesjonalne wyszukiwanie 

informacji jest usługą, na którą kształtuje się autentyczny popyt w nowoczesnej gospodarce, 

brokerzy informacji stanowią już znaczną i dobrze prosperującą grupę zawodową.

Dwa następne artykuły, Katarzyny Materskiej oraz Bruno Jacobfeuerboma i 

Mieczysława Muraszkiewicza, poświęcone są metodom nowoczesnego zarządzania w 

biznesie, w którym kwestią kluczową jest efektywne wykorzystanie wiedzy dzięki 

zastosowaniom wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych. W pierwszym z tych 

artykułów analizie poddana została natura tzw. wiedzy organizacyjnej i różne jej kategorie. 

Przedmiotem drugiego artykułu są natomiast systemy CRM (Customer Relationships 

Management) - umożliwiające firmom utrzymywanie progresywnych kontaktów z klientami, 

monitorowanie i analizowanie zakresu ich działań oraz biznesowych zdarzeń, w których 

uczestniczą. Dzięki nim firmy mogą efektywniej kształtować swoją strategię biznesową 

korzystając z informacji i wiedzy z działających systemów CRM, a także łącząc tę informację 

z wiedzą utrzymywaną w innych systemach przedsiębiorstwa, głównie w systemach 

zarządzania wiedzą.

Kolejne cztery artykuły poświęcone są problematyce tworzenia zasobów treści 

cyfrowych oraz zapewnienia do nich szerokiego dostępu. Mariusz Luterek omawia główne 

trendy w budowaniu tych zasobów oraz instrumenty wykorzystywane przez Komisję 

Europejską do stymulowania rozwoju europejskiego sektora cyfrowych treści dostępnych w 

sieci. Małgorzata Kisilowska prezentuje narzędzia (zasoby i usługi) działalności 

informacyjnej Światowej Organizacji Zdrowia, prowadzonej w coraz większym stopniu za 

pośrednictwem internetowych stron regionalnych biur WHO. Wychodząc z założenia, że już 

niedługo większość informacji będzie miała formę cyfrową, Włodzimierz Daszewski stawia 

tezę, że dobra znajomość elementów składowych i praw rządzących światem elektronicznej 

informacji będzie miała kluczowe znaczenie zarówno dla poruszania się po nim, jak i dla 

zachowania w tej postaci utrwalonego dziedzictwa ludzkiej kultury. W swoim artykule skupia 

więc uwagę na identyfikacji podstawowych elementów przestrzeni cyfrowej, funkcjonowaniu 

i zabezpieczaniu kodów cyfrowych oraz warunkach przetrwania i przechowywania cyfrowych 

treści. Piotr Gawrysiak natomiast podnosi kwestię cyfrowego wykluczenia treści, które staje



się rezultatem restrykcyjnego prawa autorskiego, ograniczającego lub uniemożliwiającego 

dostęp do chronionych nim dokumentów.

Kolejne cztery artykuły poświęcone są projektowaniu i wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii informacyjnych. Grupę tę otwiera tekst Piotra Gawrysiaka dotyczący coraz 

szerzej stosowanego tzw. wolnego oprogramowania, wokół którego grupuje się coraz 

liczniejsze środowisko programistów i z którym wiąże się kształtowanie nowej metodologii 

inżynierii projektowania oprogramowania. Filozofia wolnego oprogramowania, wedle której 

programy komputerowe tworzone są nieodpłatnie i wspólnie przez społeczność

zainteresowanych użytkowników, jest podejściem, w którym wyraźnie ujawnia się sieciowy 

paradygmat myślenia o świecie. Jak twierdzi autor, podejście to, poza możliwością 

poprawienia jakości nowo tworzonych programów, może mieć także potencjalnie 

zastosowanie w tworzeniu innych dóbr kultury niematerialnej i tym samym posiadać istotne 

znaczenie społeczne. Wolne oprogramowanie jest przedmiotem również artykułu Rajmunda 

Radziewicza, znanego uczestnika polskiego środowiska open source i twórcy programu 

Linux-EduCD. Prezentuje on coraz szersze zastosowania wolnego oprogramowania w 

sektorze oświaty, wskazując płynące stąd liczne korzyści.

Tom zamykają dwa artykuły poświęcone technologiom służącym organizacji dostępu 

do treści zasobów cyfrowych. W pierwszym Barbara Sosińska-Kalata omawia przekształcenia 

koncepcji tezaurusa jako narzędzia wyszukiwania informacji, zwracając szczególną uwagę na 

te, które zmierzają do dostosowania tego specjalistycznego narzędzia działalności dotąd 

głównie naukowo-informacyjnej do potrzeb operowania nim w otwartym i heretogenicznym 

środowisku sieciowym, organizacji różnych typów treści i obsługi różnych kategorii 

użytkowników. Kończący tom artykuł Wiesława Glińskiego prezentuje natomiast 

metodologię projektowania ontologii informatycznych. Z tą intensywnie rozwijającą się 

technologią wiąże się wielkie nadzieje na przełamanie barier efektywnego wyszukiwania i 

selekcji informacji, wynikających z semantycznej nierozpoznawalności treści

przeszukiwanych zbiorów informacyjnych. Chociaż problematyka projektowania ontologii 

już od kilkunastu lat skupia uwagę coraz liczniejszego grona badaczy, w polskiej literaturze 

nauki o informacji jest jeszcze reprezentowana w małym stopniu. Stąd też zdecydowaliśmy, 

że bardzo obszerny jak na artykuł, bo liczący ponad 60 stron tekst Wiesława Glińskiego, w 

którym zgromadzone zostały podstawowe informacje o najważniejszych podejściach i 

rozwiązaniach stosowanych dziś w tej dziedzinie, powinien spotkać się z zainteresowaniem 

naszych czytelników.



Omówiony powyżej układ treści kolejnego tomu MIY ma, jak często w tego rodzaju 

publikacjach, charakter umowny i zapewne mógłby być też irmy bez szkody dla recepcji 

prezentowanych rozważań. Każdy bowiem artykuł składający się na tę książkę stanowi 

odrębną całość i może być czytany niezależnie od pozostałych. Zamierzeniem naszym jest 

przede wszystkim przedstawienie różnorodnych problemów badawczych współczesnej nauki 

o informacji, na których skupia się uwaga członków naszego zespołu. Mamy przy tym 

nadzieję, że uda się nam zainteresować nimi także naszych czytelników.

Barbara Sosińska-Kalata

Warszawa, 15 lipca 2006 r.
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ZDZISŁAW DOBROWOLSKI

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, UW

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY 

W ŚWIETLE KRYTYCZNEJ TEORII MODERNIZACJI
ULRICHA BECKA

Niemiecki socjolog Ulrhich Beck opracował oryginalną koncepcję społeczeiistwa ryzyka i refleksyjnej 
modernizacji. Artykuł ten analizuje teorię Becka w kontekście społeczeństwa irtformacyjnego i społeczeństwa 
wiedzy. Jego społeczna teoria zaawansowanej moderruzacji i indywidualizacji jest bardzo związana z koncepcją 
społeczeństwa wiedzy. Nierruecki socjolog opisuje napięcia rtuędzy informacja i wiedzą we współczesnym, 
ruekontrolowałnym świecie. Jego teorię „społeczeristwa ryzyka” można traktować jako jedną z najlepszych 
analiz społeczeństwa wiedzy.

1. WSTĘP

Kiedyś wierzono, że informacja prowadzi do wiedzy, ta zaś do poznania. Dzisiaj ten 

optymizm poznawczy nie ma racji bytu. Informacja z wiedzą wchodzi w skomplikowane i 

niejednoznaczne relacje, a wiedza naukowa nie zawsze służy poznaniu -  coraz częściej zaś 

potrzebom rynku. Profesjonalizacja i urynkowienie nauki zaczyna obracać się przeciwko 

poznaniu -  prowadząc do relatywizacji prawdy.

Bodaj najlepszym wykładem o społeczeństwie wiedzy jest krytyczna teoria 

modernizacji Ulricha Becka. W świetle tej koncepcji różnice między społeczeństwem 

informacyjnym a społeczeństwem wiedzy rysują się wyraźnie. Wpisane w szerszy 

cywilizacyjny kontekst kolejnej fazy modernizacji zapowiadają konflikt między informacją a 

wiedzą.

Stajemy wobec świata, w którym teraźniejszość jest polem starcia między przeszłością 

a przyszłością. Charakteryzuje go konflikt między społeczeństwem przemysłowym a nowym 

kształtem rzeczywistości. Fundamentalna zmiana charakteru pracy i modelu rodziny prowadzi 

do rozkładu społeczeństwa industrialnego.



Zbudowane w formie państwa narodowego społeczeństwo przemysłowe nigdy nie 

było formacją w pełni nowoczesną. Jego schyłkowi towarzyszy szereg zjawisk: utopie 

polityczne ustępują miejsca utopiom technologicznym, gospodarka znalazła się w szarej 

strefie polityki, zaś polityka w coraz większym stopniu staje się domeną obrony status quo. 

Stare przemysłowe miasta, ze swym księżycowym krajobrazem porzuconych fabryk, 

zaczynają przypominać relikty dawnej cywilizacji. Negatywne skutki rozwoju

przemysłowego, dawniej niedostrzegane łub lekceważone, teraz nie schodzą z pierwszych 

stron gazet.

Industriałizm został złapany we własne sidła i teraz wałczy o przetrwanie wynosząc 

się na azjatyckie antypody. Sądząc z tempa, w jakim Zachód pozbywa się najbardziej kiedyś 

prestiżowych gałęzi produkcji, mamy do czynienia z prawdziwym końcem epoki 

przemysłowej. Chociaż industriałizm nigdy nie był zbyt stabilny politycznie, to jednak na 

jego ekonomicznym fundamencie wyrosły masowe demokracje. Nie objęły one swoją 

kontrolą ubocznych skutków rozwoju, co spowodowało szereg negatywnych konsekwencji, z 

wyczerpywaniem się łatwo dostępnych zasobów i kurczeniem rynku pracy na czele. Stąd się 

wzięła jego połowiczna nowoczesność. Społeczeństwo przemysłowe nigdy nie było 

projektem w pełni demokratycznym, ponieważ demokracja zatrzymała się przed bramami 

fabryk. Demokratycznej fasadzie towarzyszy praktyka zarządzania w najlepszym razie 

przypominająca oświecony absolutyzm.

Beck analizuje paradoksy rozwiniętego kapitalizmu w dobie rosnącego ryzyka, jakie 

niesie za sobą modernizacja\ Wprowadza kategorię refleksyjnej, czyli krytycznej 

modernizacji -  świadomej ryzyka. Wśród dominujących tendencji krytycznej modernizacji 

wymienia indywidualizację, unaukowienie, detradycjonalizację i kryzys instytucjonalny. Jest 

zdania, że oparta na innowacyjnej technologii modernizacja ma charakter rewolucyjny -  jest 

formą walki z tradycją i politycznym status quo.

Urlich Beck kontynuuje myśl Daniela Bella. Tak jak Bell jest przekonany o 

decydującym wpływie innowacji technologicznych na życie społeczne. O ile jednak Bell 

zajmuje się perspektywami społeczeństwa informacyjnego, to Becka interesuje społeczeństwo 

wiedzy. Obaj swoje teorie budują na krytyce społeczeństwa przemysłowego. Nic w tym 

dziwnego -  industriałizm jest bodaj ostatnią formacją, która ma własną formę. Zarówno

Jego najważniejsza książka to Risikogesellschaft z 1986 rokn, której polskie wydanie, pt. Społeczeństwo 
ryzyka, nkazalo się w roku 2002 (Beck, 1986; 2002).
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społeczeństwo informacyjne, jak i społeczeństwo wiedzy są tak amorficzne, że dają się opisać 

tyłko przez zestawienie z czymś, co jeszcze formę posiada, a więc z epoką przemysłową.

Tak Bełł, jak i Beck są pisarzami paradoksu, których tematem są sprzeczności 

współczesnego świata. Utopię połityczną zastąpiłi utopią technołogiczną -  obaj są późnymi 

spadkobiercami francuskiego oświecenia. Oczywiście są pomiędzy nimi różnice -  Bełł wierzy 

w postęp, Beck zaś w wierze w postęp widzi tyłko świecką rełigię. Ich teorie dziełi kłimat, w 

jakim powstawały. Lata sześćdziesiąte Bełła różni od schyłku wieku Becka optymizm i 

witałizm (Bełł, 1973; Beck, 1986). Zarówno jeden, jak i drugi tworzyłi swoje teorie w 

przededniu rewołucji -  obyczajowej, w przypadku Bełła -  internetowej, w przypadku Becka. 

Po stronie pierwszego mamy kontrkułturę, po stronie drugiego - głobałizację. Kontrkułtura 

przyśpieszyła rozkład instytucji społeczeństwa przemysłowego. Głobałizacja proces ten z 

jednej strony przyśpiesza, a z drugiej opóźnia -  przenosząc przemysł z Zachodu do żądnej 

sukcesu Azji. Chociaż Bełł i Beck zajmują się podobną probłematyką, to dochodzą do 

różnych wniosków.

2. DEMOKRATYZACJA

Fała wiełkich technołogicznych przemian spowodowała głębokie zmiany społeczne, 

które zaczynają wpływać na życie połityczne. Znana nam demokracja jest w gruncie rzeczy 

ełekcyjnym dyrektoriatem, który wybranym przedstawicielom nadaje prawo do rządzenia, a 

resztę skazuje na rolę poddanych. Demokracja przedstawicielska przeżywa jednak kryzys, 

gdyż jej poddani stali się hardzi i skłonni do kwestionowania niepopularnych decyzji.

W sporach z rządem nikt już nie stoi na przegranej pozycji, można nawet odnieść 

wrażenie, że im potężniejsza grupa nacisku, tym słabszy rząd. Poddani zaczęli się domagać 

prawa do współdecydowania. Ten powiew demokracji prowadzi do rosnącej polityzacji życia 

gospodarczego. Prosta budowa obwodnicy czy mostu okazuje się skomplikowanym 

procesem, w którym biorą udział sądy, media i opinia publiczna. Prawo, niedostosowane do 

tej erupcji aktywności obywatelskiej, ma tyle luk, że sądy nie są w stanie szybko rozstrzygać 

sporów. Nic więc dziwnego, że procesy ciągną się latami, co uniemożliwia sprawne 

rządzenie.

Współczesne demokracje mają demokratyczną fasadę i niedemokratyczną gospodarkę. 

Demokracja ogranicza się do wybrania politycznych reprezentantów, którzy po wyborach 

uzyskają monopol podejmowania decyzji. Kryzys instytucji społeczeństwa przemysłowego 

objął wszystkie jego instytucje: państwo narodowe, rodzinę nuklearną, sądownictwo.
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edukację, opiekę zdrowia i opiekę socjalną. Młodzież nie może już liczyć na otrzymanie 

dobrze płatnej pracy zgodnej ze zdobytym wykształceniem.

W demokracji przedstawicielskiej wzajemne zobowiązania są regulowane przez 

prawo. Ujęcie wszystkiego w ramy prawa stworzyło komfortową sytuację korporacjom 

prawniczym, które stały się nową, potężną grupą nacisku. W chaotycznej, przybierającej 

różne formy demokracji bezpośredniej normy prawa stosowane są elastycznie. Towarzyszy 

jej powrót prawa zwyczajowego i brak wiary w bezstronność sądów. Sąd traktowany jest jako 

jedna ze stron w sporze. Mamy do czynienia z eksperymentalną demokracją pojawiającą się 

w różnych miejscach i formach. W postaci grup nacisku przejmuje ona władzę z rąk coraz 

bardziej abstrakcyjnego centrum. Opinia publiczna zyskała nowe, prawdziwie niezależne 

medium -  Internet. Jest to niewątpliwie najlepsze medium demokratyzacji, jakie 

kiedykolwiek wymyślono.

Rosnąca zależność od gospodarki światowej zmusza kraje do współpracy regionalnej 

oraz tworzenia gęstej sieci wzajemnych powiązań. Globalizacja podważa suwerenność 

państw narodowych. Spośród trzech filarów suwerenności narodowej, a więc autonomii 

politycznej, kulturalnej i gospodarczej -  najbardziej zagrożona globalizacją jest autonomia 

gospodarcza (Beck, 2005). Globalizacja związana jest z koncentracją kapitału, ta zaś z 

monopolizacją procesu podejmowania decyzji. W zgłobalizowanej gospodarce, w której 

kapitał może swobodnie przekraczać granice państw w celu maksymalizacji zysku i 

minimalizacji płac, świat pracy ma niewiele do powiedzenia.

Wpływ globalizacji na rynek pracy w krajach rozwiniętych nie jest zachęcający. 

Zapowiada coraz niższe zarobki, rosnącą niepewność zatrudnienia i ograniczenie świadczeń 

socjalnych. W perspektywie można się spodziewać prywatyzacji służby zdrowia i 

szkolnictwa, a także -  spowodowanej katastrofą demograficzną -  minimalizacji emerytur. 

Globalizacja skazuje przedsiębiorstwa na maksymalizację zysku w czasach rozwoju i 

minimalizację strat w czasach kryzysu. Służy temu z jednej strony centralizacja 

podejmowania decyzji, a z drugiej -  koncentracja kapitału.

3. LEGITYMIZACJA ROZWOJU

Modernizacja ma dwa porządki -  z silną i słabą legitymizacją społeczną. 

Modernizacja ma silną legitymizację we wszystkich tych krajach, które dopiero wychodzą z 

biedy, zaś słabą wszędzie tam, gdzie proces ten został już zakończony. Kraje, w których 

modernizacja ma silną legitymizację społeczną z reguły lekceważą jej negatywne skutki.
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Rozwój nauki i techniki oraz opartej na ich osiągnięciach gospodarki umożliwił 

wejście na drogę szybkiego rozwoju. Zamiast biedy, kraje rozwinięte zaczęły się borykać z 

problemem nadmiaru^. Wielkość brzucha zaczęła wyznaczać nowy podział społeczny: na 

wykształconą i przestrzegającą zdrowego trybu życia mniejszość i brzuchatą większość. 

Pokonanie biedy przestało legitymizować bezwarunkową ekonomizację.

W krajach rozwiniętych polityka wzrostu gospodarczego za wszelką cenę utraciła 

swoją społeczną legitymizacje. Nie można dłużej tłumaczyć wszystkich skutków rozwoju 

obiektywną koniecznością. Zasada „zawsze może być inaczej” zaczyna wypierać zasadę, że 

„nie ma innego wyjścia”. Ocena ryzyka skutków rozwoju zaczyna decydować o wyborze 

kierunku badań.

Bezradność instytucji państwa prawa wobec skutków ubocznych rozwoju 

technologicznego jest uderzająca. Dobrym tego przykładem jest prawo autorskie. Jego ofiarą 

zaczynają padać dzieci ciągane po sądach za ściąganie plików z Internetu (Łasica, 2005). Te 

groteskowe próby zmuszania do przestrzegania prawa autorskiego są świadectwem, że rozwój 

technologiczny obraca się z czasem przeciwko wszelkiej tradycji, w tym również tradycji 

państwa prawa. Prawo autorskie pada ofiarą skutków ubocznych rozwoju technologicznego. 

Daje to tylko przedsmak problemów, jakie przysporzy państwu prawa genetyka.

Nowoczesność najpierw wyrugowała tradycję i naturę, a następnie obróciła się 

przeciwko tradycji społeczeństwa przemysłowego. Rewolucja przemysłowa opierała się na 

gwarantowanej przez państwo narodowe stabilizacji społecznej, którą sama podważała. Próbą 

rozwiązania tej sprzeczności było powstanie państwa opiekuńczego. W końcu, jak powiada 

Beck, „...diabeł ekonomii musiał pokropić się wodą święconą moralności i nałożyć sobie 

aureolę troski o naturę i społeczeństwo” (Beck, 2002, s. 283).

4. INDYWIDUALIZACJA

Indywidualizacja jest procesem wyzwolenia jednostki z więzów tradycji. 

Charakteryzuje ją wzrost ruchliwości społecznej zapoczątkowany szybką migracją ludności 

ze wsi do miast. Naturalna wiejska wspólnota została porzucona, bo nie dawała perspektywy 

poprawy bytu. Indywidualizacja jest oparta na wyborze alternatywnych stylów życia. Na 

indywidualizację wielki wpływ mają media. Czerpie ona wzory przede wszystkim z telewizji

 ̂W epoce fm  de siecle mogła jeszcze powstać głośna powieść Knuta Hamsuna o głodzie, oparta na jego 
norwesko-duńskicłi doświadczeniach. (Hamsun, ł994). Dzisiaj zarówno Dania, jak i Norwegia należą do 
najzamożniejszych krajów świata. Tradno o lepszy przykład sukcesów państw przemysłowych w walce z nędzą.

14



pełniącej funkcje jarmarku, który zamiast towarów sprzedaje informacje, style życia i obraz 

świata po bardzo przystępnej cenie (Bauman, 2001).

Świat przedstawiony w mediach jest wizualny, zewnętrzny i powierzchowny. 

Unieważnia pytania, „dlaczego", "co z tego wynika", i "jaki to ma sens". System medialny 

zalewa nas informacjami, które nie tworzą żadnego porządku. Aby wobec tego natłoku 

wzajemnie ze sobą sprzecznych faktów i interpretacji nie zobojętnieć, trzeba mieć do nich 

stosunek emocjonalny. Nic więc dziwnego, że większość medialnych przekazów odwołuje się 

do naszych emocji, a szczególnie chętnie do odrazy i niechęci. Negatywne, wyzwalające 

agresję emocje są lekarstwem mediów na odrętwienie widowni.

Tendencja do indywidualizacji i prywatyzacji objęła również religię. Pogląd 

Immanuela Kanta, że człowiek sam dla siebie jest wyznacznikiem norm moralnych, że nie 

potrzebuje autorytetów do rozstrzygania, co jest dobre, a co złe, ma wielu zwolenników. 

Wiara w nowoczesność każe odchodzić od tradycji. Tradycja powstaje dzięki wspólnej 

pamięci i wymianie doświadczeń^. Nowoczesność pamięć zbiorową podporządkowała idei 

postępu. Liczy się tylko ta tradycja, która postępowi sprzyja.

We współczesnym społeczeństwie radzenie sobie ze sprzecznościami zostało 

sprywatyzowane. Sami, własną biografią dajemy świadectwo, że radzenie sobie z chaosem 

współczesnego świata jest możliwe. Indywidualizacja związana jest z ruchliwością społeczną, 

nowymi mediami i technologią informacyjną. Indywidualizacja uzależnia konsumentów od 

rynku, który stał się jedynym źródłem dochodów i zaspokajania potrzeb. Również życie 

emocjonalne zostało podporządkowane jego wymogom, a związki między ludźmi nabrały 

cech kontraktu handlowego (Giddens, 1991).

Deprofesjonalizacja towarzysząca schyłkowi epoki stałego zatrudnienia przyniosła 

utratę więzi z zakładem pracy. Niepełne, zmienne i chwilowe zatrudnienie najlepiej 

odpowiada współczesnym potrzebom rynku, ale za cenę utraty poczucia bezpieczeństwa i 

społecznej stabilizacji. Rynek jest coraz bardziej uzależniony od prawnych regulacji. Ujęcie 

wszystkiego w ramy prawa stwarza komfortową sytuację korporacjom prawniczym, które 

stały się nową, potężną grupą interesu. Nadmierna formalizacja życia w krajach rozwiniętych 

zaczyna coraz bardziej doskwierać jego mieszkańcom. Europa fascynuje się teraz Azją, do 

której co roku ruszają kohorty młodych ludzi żądnych zobaczenia mozaiki kulturowej i 

etnicznej w przededniu wielkiej industrializacji.

 ̂Tak rozumianej tradycji nie sprzyja Internet, któiy umożliwia nawiązywanie znajomości bez żadnych 
zobowiązań. Szukaiue znajomości w Internecie przypomina poszukiwaiue partnera do gry w tenisa przez 
ogłoszeiue w gazecie.
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Jednostka sama musi sobie radzić ze sprzecznościami współczesnego życia. Stajemy 

przed koniecznością zajmowania stanowiska wobec wielu spraw, które wprawdzie mają 

wpływ na nasze życie, ałe z którymi bezpośrednio nie mamy do czynienia. Pomiędzy 

doświadczeniem jednostki a globalną skalą współczesnego życia jest przepaść. Wszystko 

jedno, czy chodzi o wybór zawodu, czy miejsca pracy, czy też o zakup mieszkania, 

podejmowane przez nas decyzje są obciążone ryzykiem.

5. RELATYWIZACJA NAUKI

Nauka obok technologii jest jednym z fundamentów nowoczesnego świata. Na 

krytykę nauka odpowiada rosnącą specjalizacją i profesjonalizacją. Podział nauki na wąskie 

specjalizacje prowadzi jednak do ich izolacji i wyjałowienia. Poznanie naukowe coraz 

częściej jest składane na ołtarzu specjalizacji, można bowiem uprawiać naukę traktując ją 

jako profesję, a nie metodę poszukiwania prawdy. Ograniczenia nauki doskonale widać na 

przykładzie medycyny, która zmuszona jest do leczenia symptomów, a nie przyczyn chorób. 

Trudno o bardziej brutalny kontakt nauki z praktyką niż w tym przypadku.

Nauka coraz większą wagę przywiązuje do badania ukrytych założeń swoich badań i 

teorii. Wielkie znaczenie miało odkrycie przez Thomasa Kuhna konwencjonalizmu nauki 

(Kuhn, 2001). Rośnie komplikacja badań naukowych i ich rozproszenie, a także zawodność 

metod ich autoryzacji i kontroli. Polityzacja nauki sprawia, że rośnie liczba tematów tabu. 

Nauce nie udało się uniknąć wpływu ideologii, zaś jej stosunek do tematów tabu często 

dyktuje polityczna poprawność.

Obiektywizm nauki jest konstrukcją społeczną. Ulega on zewnętrznym wpływom. 

Uprawianiu nauki towarzyszy wiedza, że każda teoria wcześniej czy później zostanie 

zakwestionowana. Relacje między różnymi dziedzinami nauki są pełne sprzeczności, które 

dają o sobie znać w badaniach interdyscyplinarnych. W obrębie tej samej dyscypliny spory 

szkół naukowych są często rozwiązywane przy pomocy środków, które z nauką nie mają nic 

wspólnego. Wszystko to ma wpływ na relacje między nauką a opinią publiczną, która zaczęła 

wątpić w obiektywizm i bezstronność nauki.

Nauka bierze udział w modernizacji na trzy sposoby. Po pierwsze zatem, innowacje 

oparte na badaniach naukowych ułatwiają przyśpieszenie rozwoju gospodarczego i tworzenie 

nowych rynków. Po drugie, kategorie, narzędzia pomiaru i metodologie naukowe zostają 

oddane do dyspozycji badań nad ubocznymi skutkami rozwoju. Po trzecie wreszcie, nauka
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próbuje znaleźć sposoby na oszacowanie ryzyka rozwoju i podpowiada, jak go uniknąć lub 

zminimalizować. Unaukowienie gospodarki spowodowało, że większość rozwiązań 

przemysłowych rodzi się dziś na styku nauki i techniki. Nauka oprócz wiedzy produkuje 

również niewiedzę, a to za sprawą nieoczekiwanych skutków ubocznych własnych wdrożeń.

W fazie krytycznej modernizacji nauka stanęła wobec konieczności zajęcia stanowiska 

wobec skutków swoich odkryć. Zjawisku temu towarzyszy rozwój socjologii wiedzy oraz 

rosnąca krytyka podstaw poznania naukowego. Do powszechnej świadomości dotarło, że 

nauka produkuje nie tylko rozwiązania, ale również i problemy. O ile dawniej największą 

wagę przywiązywano do sukcesów nauki, to teraz uwagę przyciągająjej porażki.

Nauka zaczyna tracić monopol na prawdę i ulega szarej strefie polityki" .̂ Prawda 

naukowa uległa socjalizacji, a autonomia nauki jest zagrożona. O środkach na badania 

decydują osoby niemające z nauką nic wspólnego, a lobbowanie na rzecz badań niewiele się 

różni od prób wywierania nacisku w innych sprawach. Współczesność wyciągnęła wnioski z 

faktu, że poznanie naukowe nie daje pewności. Obiektywne konieczności, ukryte skutki 

uboczne, procesy obdarzone własną dynamikę, są, poza wszystkim, konstrukcją intelektualną.

Protest przeciwko nauce sam szybko został unaukowiony. Protest przeciwko prostej 

modernizacji prowadzi do perfekcyjnej modernizacji i zaawansowanego unaukowienia. 

Kieruje się zasadą, że jeśli chcesz walczyć z poglądami jakiejś szkoły naukowej, to poszukaj 

krytyka należącego do innej szkoły. Tak więc metoda naukowa została skierowania 

przeciwko nauce. Jej krytyka stała się osobną, dobrze prosperującą dziedziną wiedzy.

Wszyscy uczestnicy sporów o rolę nauki i technologii w życiu społecznym są od niej 

uzależnieni. Unaukowienie w dużym stopniu zależy od umiejętności obrony naukowych 

dogmatów, a więc odrzucenia krytyki nauki. Marketing gotowych rozwiązań przygotowanych 

przez naukowców opiera się na micie "prawdy naukowej". W rzeczywistości bowiem rynek 

poszukuje nie falsyfikacji teorii, ale opierających się na autorytecie nauki gotowych 

rozwiązań. Rynek nie przyjmuje do wiadomości, że w nauce górę wziął relatywizm i prawda 

została przysłonięta metodą.

Nauka jest pełna sprzeczności, bowiem dążenie do profesjonalizacji i sceptycyzm 

naukowy wzajemnie się wykluczają. Świat nauki umiejętnie sobie z tymi sprzecznościami 

radzi, zwierając szeregi, kiedy poczuje się zagrożony. Modernizacja związana jest z 

dogmatyzacją - wzrostem liczby sądów, które nie podlegają dyskusji.

Beck szarą strefę polityki nazywa subpolityką.
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Nauka nie uniknęła relatywizacja poznania, tonąc w powodzi niepowiązanych ze sobą 

badań i niepotwierdzonych hipotez. Wystarczy inny instytut czy inna szkoła naukowa, żeby 

znaleźć inną interpretację tych samych zjawisk. Złożoność współczesnej nauki powoduje, że 

wyniki badań są często nieporównywalne. Podstawami badań empirycznych rządzą 

konwencje, których ukryte założenia trudno jest uznać za naukowe^. Uznaniowość i 

konwencjonalizm współczesnej nauki ułatwia jej urynkowienie. Rośnie zależność opinii 

publicznej od naukowych argumentów i zarazem zależność nauki od opinii publicznej. 

Daleko posunięta specjalizacja, jedno ze źródeł sukcesu nauki, zaczyna się obracać przeciwko 

niej.

Nauka coraz bardziej upodabnia się do swojego otoczenia, tracąc autonomię i 

zdolność do wewnętrznej komunikacji. Hipotezy naukowe stają się dyspozycyjne. 

Konkurujące ze sobą grupy nacisku chętnie posługują się ekspertyzami podzielającymi ich 

punkt widzenia. Kościół nauki został rozbity na sekty. Radykalna krytyka jednych hipotez 

idzie w parze z bezkrytyczną wiarą w inne. Każda grupa nacisku ma swoich naukowców, 

którzy w jej imieniu, a często w zastępstwie, toczą spory w mediach.

To posługiwanie się nauką niemal w każdej sprawie stworzyło nieograniczony rynek 

dla oferujących swoje usługi naukowców. Im bardziej jednak nauka jest niezbędna, tym 

bardziej jest uzależniona od swojego otoczenia. O rozwoju nauki świadczy pojawianie się 

coraz to nowych jej specjalizacji. Szereg dziedzin nauki, dzisiaj uważanych za przełomowe, 

jeszcze do niedawna nie istniało w ogóle: matematyczna teoria informacji, mikroelektronika, 

biologia molekularna czy ekologia. Skoro jednak nauka tak bardzo się zmienia, to naturalną 

postawą ludzi nauki jest relatywizm.

Nauka jest postrzegana przez socjologię wiedzy jako produkt i zarazem producent 

swojego otoczenia. Nauka wartościuje bez wydawania sądów - za pomocą samego sposobu 

przeprowadzenia badań. Obiektywizm naukowy jest często zasłoną dymną, za którą kryją się 

interesy, które z poznaniem nie mają nic wspólnego. Nauka utraciła wewnętrzną autonomię 

opartą na poszukiwaniu prawdy. Nauka, poddana kontroli poprawności politycznej, traci 

zdolność walki z tabu, a więc przestaje pełnić swoją oświeceniową rolę. Antycypacja 

tematów tabu ma coraz większy wpływ na wybór podejmowanych przez nią zagadnień.

Nauka jest obecnie tak złożona, że przestała dawać, jednoznaczne odpowiedzi. 

Złożoność nauki i jej relatywizm świadczy o jej dojrzałości. Wobec niejednoznaczności 

ekspertyz i ich warunkowego charakteru, praktycy stracili mocne podstawy podejmowania

’ Zwłaszcza podejrzane jest tworzenie hipotez, które lue jest objęte żadną teorią czy metodologią godną uwagi.



decyzji. Nic więc dziwnego, że czas przeznaczony na ich podjęcie wciąż się wydłuża, a 

niektóre decyzje nie są podejmowane w ogóle.

Tworzy się nowa nauka - wiedza o rzeczywistych skutkach rozwoju nauki. Sytuacja 

nauki jest więc paradoksalna - im bardziej świat jest od niej uzależniony, tym bardziej ona 

sama jest uzależniona od świata. O sukcesie w nauce zaczyna decydować praktyczna wiedza 

o sposobach zdobywania środków na badania. Rosnąca uznaniowość nauki prowadzi do jej 

konwencjonalizacji i relatywizacji.

Krytyczna modernizacja kwestionuje „obiektywne konieczności” i „wewnętrzne 

prawidłowości rozwoju”. Pomimo to rośnie liczba tematów tabu, których nauka nie 

podejmuje. Obawa przed naruszeniem tabu narzuca sposób stawiania pytań, wybór 

zmiennych, zakres i zasięg badań oraz ich interpretację, a więc ma głęboki wpływ na proces 

badawczy. Im więcej jest tematów tabu, tym mniej wiemy o rzeczywistości. Nauka unikając 

tematów tabu staje się coraz mniej racjonalna. Jeśli rozwój nauki i techniki jest głównym 

czynnikiem sprawczym współczesnych przemian, to możliwy jest również proces odwrotny - 

wykorzystanie nauki do ich zahamowania. System tabu uniemożliwia bowiem wykorzystanie 

nauki do zmiany istniejącego stanu rzeczy.

Na szczęście życie, co pewien czas wymusza rewizję tematów tabu, kompromitując 

badania poprawne politycznie. Dla przykładu: we Francji badania statystyczne bezrobocia 

pomijały zupełnie zmienną pochodzenia etnicznego bezrobotnych, a więc ich ukrytym 

założeniem było uznanie dyskryminacji na tle etnicznym i religijnym za temat tabu. Nic więc 

dziwnego, że rewolta imigranckiej młodzieży na jesieni 2005 roku zupełnie zaskoczyła 

francuskich socjologów.

Związek z praktyką daje technice przewagę nad nauką, pozwala bowiem na 

kumulowanie doświadczeń. O ile wiedza naukowa zawsze jest hipotetyczna, to technika 

potrafi się skoncentrować na doskonaleniu swoich wytworów. Nauka jest zresztą uzależniona 

od techniki, od jej urządzeń pomiarowych i programów komputerowych, z których codziennie 

korzysta^.

Technika szczególnie wiele zawdzięcza funkcjonalnej specjalizacji, która w innych 

dziedzinach życia nie zawsze się sprawdza.

Maszyny naśladują modele organiczne i są zaplanowane do wykonywania pewnych 

zadań. Źle napisany akt prawny, czy błędnie sformułowana hipoteza nie od razu są 

poprawiane. Tymczasem w przypadku urządzeń technicznych weryfikacja następuje

’ Przeciętny człowiek poznaje osiągnięcia nauki niemal zawsze za pośrednictwem techniki.
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natychmiast - albo maszyna wykonuje swoje zadanie, albo jest bezużyteczna. Wiele 

technologii rozwija się bez całościowego planu, co daje im przewagę nad innymi, bardziej 

sformalizowanymi, przedsięwzięciami. Dobrym tego przykładem jest Internet.

6. KRYZYS WIARY W POSTĘP

Modernizacja w wałce z tradycją oparła się na rozwoju nauki i techniki, zastępując 

rełigię wiarą w postęp. Począwszy do wczesnego romantyzmu, ukryta łub jawna wiara w 

postęp dawała łegitymizację wszełkim innowacjom. Wierzono, że wiedza prędzej czy później 

obejmie zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną naturę rzeczy, że postęp gospodarczy, 

techniczny i indywiduałny są ze sobą wzajemnie związane. Rozwój kapitałizmu w Europie 

został po II wojnie światowej zaakceptowany, bo nałożył się na powojenną odbudowę i 

umożłiwił masową konsumpcję. Wydawało się, że łączy interesy indywiduałne, spcdeczne i 

gospodarcze. Decydujący wpływ miały innowacje techniczne, które w czasie wojny nauczano 

się wdrażać szybko i od razu na przemysłową skałę. A jednak w drugiej połowie XX wieku 

zakończyła się epoka powszechnej wiary w postęp. Demistyfikacja objęła nie tylko naukę, ale 

również jej instytucje.

Od jakiegoś czasu rozwój gospodarczy nie idzie już w parze ze wzrostem miejsc 

pracy. Powoduje to mniejsze zainteresowanie społeczeństwa ideą postępu, choć przecież 

jeszcze do niedawna poglądy sprzeczne z obowiązującą wykładnią postępu traktowane były 

jak herezja, zaś wiara w postęp miała cechy kultu religijnego (Beck, 2002, s. 318). Wiarę w 

postęp zastąpiła wiara w demokratyczną legitymizację.

Niewątpliwy wpływ na zmianę nastawienia do nauki i techniki ma rosnąca feminizacja 

zachodnich społeczeństw. Jak wiadomo kobiety cenią sobie wyżej bezpieczeństwo niż 

mężczyźni, więc wzrost ich społecznego znaczenia przekłada się na wzrost dystansu do nauki 

i techniki traktowanych jako czynnik destabilizacji.

Kulturze innowacyjności towarzyszy podwójne ryzyko: tego, co przewidywalne i 

tego, co nieprzewidywalne. Kultura innowacyjności jest podszyta ryzykiem. Beck, aby opisać 

stosunek społeczeństwa do postępu używa metafory windy. Najpierw wszyscy korzystają ze 

wzrostu gospodarczego, a więc chętnie wsiadają do windy zwanej postępem. Nie wszyscy, co 

prawda, dojeżdżają do tego samego piętra, ale przynajmniej przez pewien czas jadą w górę 

razem. Efekt windy przestaje jednak działać w dobie globalizacji. Część podróżnych 

wprawdzie nadal jedzie w górę, ale inni zaczynają zjeżdżać w dół.
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7. MINIMALIZACJA RYNKU PRACY

Najważniejszym zjawiskiem współczesności jest minimalizacja rynku pracy. 

Społeczeństwo pracy zaczyna się kurczyć. Mamy do czynienia z całymi generacjami, dła 

których nie ma już miejsca na rynku pracy. Przestaje obowiązywać system oparty na stałym 

zatrudnieniu i systematycznym wynagrodzeniu. Koniec systemu pełnego zatrudnienia 

zapowiada schyłek państwa opiekuńczego.

Dostosowanie rynku pracy do nowych warunków powoduje deregułację prawa, czasu 

i miejsca pracy, a więc trzech filarów polityki stałego zatrudnienia. Bierze nad nim górę 

zatrudnienie czasowe lub w niepełnym wymiarze. Zakwestionowany został podział na czas 

pracy i czas wolny od pracy. Sprawności nabyte w czasie wolnym stają się coraz bardziej 

potrzebne w pracy. Zawód i stałe miejsce zatrudnienia przestały pełnić funkcje socjałizacyjne 

- przestaje je pełnić również szkoła. W świecie przemysłowym zawód był podstawą 

identyfikacji społecznej. Dzisiaj zarówno praca, jaki brak pracy zostały sprywatyzowane.

Z bezrobociem można dzisiaj wałczyć tylko przez akceptację systemu czasowego 

zatrudnienia. Rozwój gospodarczy i pauperyzacja społeczeństwa znowu się spotykają, jak 

niegdyś w Dickensowskim kapitalizmie. System niepełnego zatrudnienia jest pełen ryzyka i 

prywatnych dramatów. Rynek pracy podmyła fala wielkich technicznych innowacji, która 

nadeszła w drugiej połowie ubiegłego wieku (Muraszkiewicz, 2004, s. 20-23). Pracownicy ze 

statku stałego zatrudnienia, przesiedli się do chwiejnej szalupy pracy tymczasowej. 

Fłeksybiłizacja i decentralizacja pracy powoduje konieczność podejmowania pracy na własny 

rachunek, często świadczonej w domu.

Współczesny model gospodarki w krajach rozwiniętych jest coraz bardziej 

dysfunkcjonalny, o czym świadczy katastrofa demograficzna i głęboki kryzys instytucjonalny. 

Społeczeństwo nowoczesne, stworzone na potrzeby masowej produkcji i konsumpcji, zaczyna 

się ograniczać -  rolnikom płaci za zmniejszenie produkcji, pracownikom za dobrowolne 

odejście z pracy, a badaczom społecznym za brak dociekliwości. Kryzys istniejących 

instytucji wcale nie powoduje powołania nowych, a to z racji problemów związanych z 

instytucj onałizacj ą ryzyka.

Sprzeczność między rodziną a rynkiem pracy jest jednym z powodów katastrofy 

demograficznej. Ten zaprogramowany przez kapitalizm kryzys demograficzny jest jednym z 

powodów jego ucieczki w globalizację. Niczego bowiem kapitał nie lubi bardziej niż rzeszy
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ludzi poszukujących pracy. To właśnie szybki wzrost liczby ludności w Europie ułatwił 

wyjście z ram społeczeństwa feudalnego i budowę kapitalizmu.

Idealnym uczestnikiem rynkowej gry są ludzie samotni -  bez żadnych zobowiązań. 

Posiadanie dzieci ogranicza możliwości kariery zawodowej przynajmniej jednego z rodziców, 

a co za tym idzie -  tak poszukiwanego obecnie bezpieczeństwa zatrudnienia. Instytucjonalne 

rozwiązania sprzeczności między rodziną i pracą są sprzeczne z liberalną koncepcją rynku i, 

pomimo ustawowych gwarancji, zawodzą w praktyce. Wymogi rynku pracy są więc 

sprzeczne z wartościami rodzinnymi i tej smutnej prawdy nie zmienią żadne inicjatywy 

ustawodawcze^. Świat konsumpcji jest światem magicznym, ale żeby w pełni z niego 

korzystać trzeba się pogodzić z urynkowieniem własnego życia i zrezygnować z posiadania 

dzieci. Współczesny rynek pracy wymaga przede wszystkim mobilności.

Kurczący się rynek pracy powoduje powszechny lęk przed jej utratą. Rośnie 

bezrobocie trwałe, uderzające w największym stopniu w ludzi upośledzonych społecznie: 

starych, chorych i niewykształconych. Nastąpiła prywatyzacja braku pracy -  utrata pracy 

traktowana jest jako osobista przegrana. Każdy bezrobotny nosi swój brak pracy jak garb.

Jednym z najciekawszych zjawisk współczesności jest ukryta praca. Coraz częściej 

jesteśmy zmuszeni do ukrytej pracy na rzecz konsumpcji. Od własnoręcznego składania 

mebli, przez naukę obsługi rozmaitych urządzeń, aż po umiejętność wyszukiwania informacji 

-  szerzy się strefa ukrytej pracy. Klasyczny podział rynku na produkcję, usługi i konsumpcję 

przestaje obowiązywać. Konsumpcja często wymaga tak dużego nakładu pracy, że można ją 

traktować jako bezpłatną usługę świadczoną na rzecz producenta. Oczywiście wpływa to na 

minimalizację rynku pracy. Nie wiadomo, czy ukryta praca świadczona na rzecz konsumpcji 

jest prorynkowa czy antyrynkowa, w każdym razie nie ma nic wspólnego z liberalną 

koncepcją rynku. Nawiasem mówiąc, samo funkcjonowanie we współczesnym 

zbiurokratyzowanym społeczeństwie wymaga tylu kompetencji, że można je uznać za 

bezpłatne świadczenie pracy na rzecz administracji -  wystarczy wspomnieć obowiązek 

corocznego rozliczania podatków^. Mamy do czynienia z transferem pracy już nie tylko z 

produkcji do usług, ale również z produkcji i usług do konsumpcji. Oprócz zwykłego ryzyka 

zakupu towarów wynikającego z ich jakości i funkcjonalności, dochodzi ryzyko kupienia 

urządzeń, których obsługa jest zbyt skomplikowana.

Kiyzys rodziny często jest przeceiuany (także przez Becka). Po pierwsze dlatego, że związki partnerskie pod 
wieloma względanu przyponunają życie rodziime, po dragie zaś -  trudna sytuacja na rynku pracy powoduje, że 
tradycyjny model rodziny zaczyna wracać do łask.g

Ukrytej pracy odpowiada rrkryta edtrkacja. Program nauki z góry zakłada pomoc rodziców w odrabianiu lekcji 
przez dzieci -  świadczoną samodzielnie lub przy pomocy korepetytora.
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8. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Podstawowym zadaniem społeczeństwa informacyjnego jest budowa infrastruktury 

informacyjnej. Umiejętność poruszania się po śliskiej powierzchni nowoczesności wymaga 

bowiem dostępu do informacji. Jesteśmy zmuszeni do stałego jej nasłuchiwania, niczym 

łowna zwierzyna łub myśliwy - jak kto woli.

Za transfer standardów cywilizacyjnych odpowiadają dzisiaj różnego rodzaju sieci: 

komputerowe, komunikacyjne, handlowe, hotelowe i wiele innych. Sieć narzuca standardy i 

wzajemną wymianę usług. Tworzy świat wielostronnych zależności opartych na wymianie 

informacji. Tworzenie gęstej sieci wzajemnych relacji ułatwia omijanie niesprawnej 

biurokracji i skostniałych procedur^.

Technologia informacyjna tchnęła nowego ducha w wielkie korporacje pozwalając im 

na racjonalizację zarządzania i skrócenia drogi informacji. Władza wydawania poleceń 

zamieniona została na władzę opracowywania standardów i regulacji. Pracą zaczęły rządzić 

bezosobowe procedury. Przedsiębiorstwo zostało sprowadzone do potoku danych. Zakład 

tworzy sieć kooperantów, magazynów, montowni i dystrybutorów, zintegrowaną przez 

system komputerowy.

Technologia informacyjna umożliwiła monopolizację podejmowania decyzji w  

zdecentralizowanym przedsiębiorstwie. Racjonalność technologii informacyjnej zastąpiła 

racjonalność Taylorowskiej organizacji pracy. Granice dzielące branże zostały zatarte. 

Korporacja jako całość jest dzisiaj konstrukcją abstrakcyjną - pod jej nazwą występują 

najróżniejsze, częściowo lub całkowicie niezależne jednostki organizacyjne. Każda z nich 

może niezależnie od centrali kontaktować się ze światem zewnętrznym dopóki osiąga 

zaplanowane cele.

Kontrola danych zastąpiła hierarchiczne zarządzanie. Walka o władzę coraz częściej 

jest walką o dostęp do zastrzeżonych informacji. Na najwyższym, abstrakcyjnym poziomie 

korporacji następuje monopolizacja podejmowania decyzji. Sieciowy model organizacji 

umożliwił spektakularne fuzje wielkich przedsiębiorstw. Zdecentralizowana, elastyczna sieć 

informacyjna może więc służyć centralizacji - paradoks ten godny jest odnotowania.

® Infrastrukturę komunikacyjną z reguły buduje się z rozmachem. Amerykę i Europę w XIX wieku pokryto gęstą 
siecią połączeń kolejowych. Następiue wiele liiui kolejowych zostało rozebranych lub porzuconych. Jeszcze 
bardziej wymownym przykładem nadmiernych komunikacyjnych inwestycji była trwająca prawie pół wieku 
rozbudowa kanałów w Anglii (1770-1830). Kiedy wreszcie zakończono prace, kanały po kilkunastu latach 
zostały zastąpione przez kolej (Hadfield, 1969; Gladwin, 1973).
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Pośrednie szczeble hierarchii zostały zastąpione przez interaktywne procedury i standardy. 

Tak więc systemy informacyjne ułatwiają koncentrację władzy w przedsiębiorstwie i w 

administracji.

9. SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY

Społeczeństwo wiedzy jest ałtematywą dła społeczeństwa informacyjnego. Jeśłi 

powszechnie dostępna informacja przyspiesza proces demokratyzacji, to wiedza 

niekoniecznie musi temu procesowi sprzyjać. O iłe technołogia informacyjna przyśpiesza 

zmiany społeczne, to wiedzę można wykorzystać w odwrotnym kierunku - utrzymania status 

quo. Wiedzę można użyć przeciwko wiedzy znacznie skuteczniej niż informację przeciwko 

informacji. Jeśłi jednak dojdzie do starcia informacji z wiedzą, zwyciężyć może komunikacja. 

Jeśłi podstawową strukturą dojrzałej formy nowoczesności będzie, jak chce Manuel Castells, 

sieć, to zarówno informacja, jak i wiedza zostaną wykorzystane do jej tworzenia (Castells, 

2003). Zadaniem sieci będzie zaprowadzenie minimum ładu społecznego i racjonalizacja 

ryzyka rozwoju.

Zwycięstwo komunikacji może oznaczać daleko posuniętą pragmatyzację. 

Początkowo rozwijano komunikację w celu ułatwienia dostępu do świata i informacji, później 

komunikacja i informacja miały służyć wiedzy - teraz informacja i wiedza stają się 

narzędziem komunikacji. Droga wiedzie od kościoła masowej produkcji i konsumpcji, przez 

kościół informacji i wiedzy, aż do kościoła życia codziennego. Może to oznaczać powrót do 

tradycji i natury, ałe też rozwój form nowych i zaskakujących. Chyba błiżsi tej fantastycznej 

rzeczywistości są pisarze niż socjołogowie. Rację ma Bełł, twierdząc, że cywiłizacja rozwija 

się na wzór pałimpsestu - a więc nakładania nowych form na stare (Bełł, 1999).

Kierunek przyszłego rozwoju gospodarki jest trudny do przewidzenia. Nikt nie wie, 

jakie nowe technołogie się pojawią i na iłe to zmieni rynek. Tej niepewności towarzyszy 

nowa kułtura połityczna, oparta na niechęci do ryzyka i zmian. Zwołennicy modernizacji nie 

zauważyłi, że zwraca się ona przeciwko każdej tradycji, która ją powstrzymuje, a więc także 

tradycji uważanej za nowoczesną. Każdy ze scenariuszy jest dzisiaj możliwy: dalsza 

globalizacja kapitalizmu, powstanie sieciowego społeczeństwa wiedzy, ale też renesans 

nacjonalizmu i zderzenie cywilizacji zapowiadane przez Huntingtona (Huntingon, 2003).
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Krytyczna modernizacja stara się unikać takich rozwiązań, których skutki są 

nieodwracalne^®. Rozwój cywilizacyjny obciążony jest bowiem błędami, które stale trzeba 

korygować. Zasada unikania rozwiązań nieodwracalnych zastąpiła zasadę obiektywnej 

konieczności. W krajach rozwiniętych ryzyko towarzyszące postępowi cywiłizacyjnemu jest 

przedmiotem gry połitycznej, a o jego definicje toczą się pubłiczne spory. Nic bardziej nie 

przemawia do wyobraźni człowieka współczesnego niż wiełkie kryzysy, zwłaszcza, że są 

natychmiast rełacjonowane w mediach. Dobrym przykładem traktowania ryzyka jest ochrona 

środowiska. Kraje przechodzące pierwszą fazę modernizacji nie biorą jej w ogółe pod uwagę. 

Z czasem społeczne konsekwencje destrukcji środowiska rosną i zaczynają wpływać na 

połitykę. Ponieważ powrót do natury jest niemożłiwy, chodzi przede wszystkim o 

ograniczenie stopnia jej degradacji. Jeśłi koszty ochrony środowiska są zbyt wysokie, 

przedsiębiorstwa przenoszą swoje zakłady do krajów, które nie przywiązują większej wagi do 

jego ochrony. Powoduje to konsekwencje ekonomiczne oraz wzrost bezrobocia, co skłania 

rządy do przeanałizowanie rzeczywistych kosztów ochrony środowiska. W końcu rządy w 

imię reałizacji połityki wzrostu godzą się na ograniczoną dewastację środowiska.

Beck stawia tezę, że z biegiem czasu ryzyko rozwoju cywiłizacyjnego rośnie, a nie 

małeje. Skutków wojny nukłearnej czy biołogicznej nie można porównać ze skutkami 

wynałezienia prochu i broni pałnej. Probłemu oceny stopnia ryzyka nie można 

zobiektywizować, bo w dużym stopniu zależy ono od czynników, na które nie mamy wpływu. 

Dobrym przykładem są choroby cywilizacyjne. Pełne zastosowanie wiedzy o przyczynach 

chorób cywilizacyjnych wymagałoby rewolucyjnej ingerencji w praktykę życia 

gospodarczego. Ponieważ nauka takich możliwości nie ma, pozostaje jej badanie przyczyn i 

leczenie objawów. Konsekwencje innowacji są też często nieprzewidywalne, co w ogóle 

uniemożliwia ich oszacowanie. Nawiasem mówiąc, ocena ryzyka często jest mylona z jego 

kontrolą. Ryzyko wprawdzie można oszacować, ale to wcale nie oznacza, że mamy nad nim 

kontrolę.

Teoria Becka mówi o rewolucji skutków ubocznych. Beck, pisząc o społeczeństwie 

ryzyka, równie dobrze mógłby je nazwać społeczeństwem kryzysu. Zarządzanie przez kryzys 

jest jedną z uznanych metod zarządzania. Kryzys daje rządowi większe możłiwości działania. 

Uzasadnia zawieszenie prawa i ułatwia mobiłizację opinii pubłicznej, która bardziej skłonna 

jest godzić się z niepopularnymi decyzjami. Stopień formalizacji współczesnej demokracji

’ Krytyczną modernizację Beck nazywa modernizacją refleksyjną.
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jest tak wysoki, że kryzys daje dobre alibi do jej zawieszenia. Zawieszenie sformalizowanych 

procedur często jest warunkiem szybkiej reakcji - walka z terroryzmem niech będzie 

przykładem.

Nowoczesność społeczeństwa można poznać po sposobie traktowania ryzyka. Na 

początku jest ono pomijane lub lekceważone, aby później, w fazie zaawansowanej 

modernizacji, stać się przedmiotem publicznej debaty. Krytyczna modernizacja powołała do 

życia nowe dziedziny gospodarki, z ochroną środowiska na czele, których głównym zadaniem 

jest redukcja ryzyka. Społeczeństwo ryzyka zaczyna się tam, gdzie kończy się społeczeństwo 

tradycyjne, które ryzyko postrzegało jak fatum.

Uzależnienie wiedzy od tematów tabu powoduje, że refleksyjna, dojrzała 

modernizacja ma swoje granice. Ponieważ rynek zarabia nie tylko na produkcji, ale również 

na usuwaniu jej skutków, to ich likwidacja wcale nie leży w jego interesie. Skutki rozwoju 

technologicznego zostały uprzemysłowione, a próby przemysłowej regulacji środowiska same 

pociągają za sobą skutki uboczne. Na wszystkim, co jest związane z ryzykiem można dzisiaj 

dobrze zarobić. Zagrożenia zostały więc urynkowione, czego dobrym przykładem jest ptasia 

grypa. Próby zabezpieczenia się przed jej wybuchem mają więcej wspólnego z magicznymi 

obrzędami niż racjonalnym działaniem, a ich głównym celem jest uspokojenie opinii 

publicznej.

Beck jest zdania, że raz puszczonej w ruch modernizacji nie da się zatrzymać. 

Wcześniej zniosła tradycyjne formy organizacji społecznej - teraz zwraca się przeciwko 

tradycji społeczeństwa przemysłowego. Wszystkie elementy jego struktury zostały 

zakwestionowane: klasy społeczne, rodzina nuklearna, hierarchiczna organizacja pracy i 

media. Załamały się formy życia uważane w społeczeństwie przemysłowym za naturalne, zaś 

jego największe osiągnięcie - państwo opiekuńcze - jest powoli demontowane.

Zwycięża pozbawiona świadomości historycznej indywidualizacja. Cały ciężar 

niepewności i lęku o własną przyszłość spada na jednostkę, która nie może już dalej liczyć na 

wsparcie naturalnej wspólnoty. Industrializacja zatarła granice pomiędzy wytworami 

człowieka a jego naturalnym otoczeniem, którą krytyczna modernizacja, z różnym skutkiem, 

stara się przywrócić.

Współczesne społeczeństwo nie ma żadnego centrum decyzyjnego, a o kierunku 

zmian najczęściej decydują grupy nacisku. Mamy do czynienia z początkiem 

eksperymentalnej demokracji, w której prym wiodą media, grupy nacisku i ruchy protestu. 

Ten stan rzeczy charakteryzuje powszechny brak odpowiedzialności. O całości nikt już nie
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myśli - jesteśmy w przededniu porzucenia spójnej wizji świata. Społeczeństwo informacyjne 

opiera się na założeniu, że rozwój nowych, innowacyjnych technologii jest najlepszym 

sposobem na rozwiązanie większości problemów. Społeczeństwo wiedzy jest pod tym 

względem bardziej sceptyczne. Wiąże rozwój z nieprzewidywalnym nieraz ryzykiem.

Społeczeństwo współczesne przywiązuje coraz większą wagę do bezpieczeństwa, o 

czym świadczą zamknięte niczym twierdze osiedla mieszkaniowe i rosnące zyski firm 

oferujących ochronę. Przestrzeń publiczna jest prywatyzowana. Miasto zaczyna się dzielić na 

izolowane enklawy. Proces fragmentacji, tak charakterystyczny dla współczesności, dotarł do 

miejskiej przestrzeni. Dochodzi do grodzenia miasta, co przypomina wczesnokapitalistyczne 

praktyki grodzenia pastwisk. Strach doskonale się sprzedaje, tworząc nowy rynek inwigilacji i 

ochrony. Terroryzm niszczy kapitał zaufania niezbędny do właściwego funkcjonowania 

gospodarki rynkowej. W sytuacji, w której przewiduje się wykorzystanie nowych technologii 

w złych intencjach, ryzyko towarzyszące ich wejściu na rynek gwałtownie rośnie.

Teatralizację ryzyka zawdzięczamy mediom. To one odpowiadają za eksponowanie 

współczesnych lęków i radykalizację ryzyka. Media chętnie podejmują temat ryzyka, widząc 

w nim towar, który się świetnie sprzedaje. Media oswajają nas z chaosem współczesnego 

świata, pełnią więc funkcje terapeutyczne. Doświadczenia medialne stały się podstawowym 

tworzywem budowy tożsamości. Sukces mediów w społeczeństwie ryzyka ma jednak swoje 

granice - nie można bez końca manipulować społecznymi lękami nie dając nic w zamian. A 

jednak to nauka i technika, a nie media, są głównym katalizatorem przemian i świat mediów 

jest od nich uzależniony.

Jeżeli indywidualizacja pociągnie za sobą rzeczywistą demokratyzację, jeżeli każdy z 

graczy na publicznej scenie będzie mógł sięgać po ofertę teorii wywodzących się z 

odmiennych szkół myślenia, to ryzyko skutków ubocznych zostanie przynajmniej częściowo 

zracjonalizowane. Z największym ryzykiem mamy bowiem do czynienia wtedy, kiedy 

zaprzecza się jego istnieniu - skazując na żywot podziemny i intuicję powieściopisarzy. 

Modernizacja dopóty wydaje się racjonalna, dopóki zapomina się ojej skutkach ubocznych. 

Degradacja środowiska naturalnego i społeczne wykluczenie z całą pewnością do racjonalnej 

polityki nie należy.

Ważne decyzje co do przyszłości zapadają nie tylko w parlamencie, ale także w 

laboratorium. Demokratyczna kontrola badań naukowych właściwie nie istnieje. Rozwój 

nauki i techniki dlatego jest tak szybki, gdyż nie zajmuje się nimi parlament. Innowacyjność 

systemów demokratycznych opiera się na instytucjach nie objętych kontrolą.
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o  krytycznej modernizacji można powiedzieć, że jest reakcyjna - w dobrym tego 

słowa znaczeniu. Współczesność, przybierająca formę społeczeństwa informacyjnego czy też 

społeczeństwa wiedzy, nie jest przecież niczym więcej niż wciąż niepotwierdzoną hipotezą. 

Krytyczna modernizacja opiera się na przeświadczeniu, że trzeba na nowo powiązać 

spekulatywne myślenie z rzeczywistością oraz wrócić do praktyki uczenia się na własnych 

błędach.

10. ZAKOŃCZENIE

Informacja i wiedza dały nazwę teoriom społecznym próbującym ocechować 

przesuwający się horyzont nowoczesności. O ile jednak informacja pływa jak ryba w ryzyku 

modernizacji, to wiedza stara się je ograniczyć. W teorii krytycznej modernizacji Ulricha 

Becka ryzyko pełni podobną rolę, co postęp technologiczny w społeczeństwie 

przemysłowym. W teorii tej zarówno wiedza, jak i informacja podporządkowane są ideologii 

i polityce. Becka łączy z Karolem Marksem przekonanie o nasilających się sprzecznościach 

kapitalizmu, a z Danielem Bellem teza o definiującym charakterze innowacji. Chociaż nie 

taki był jego zamysł, to wykład o krytycznej modernizacji można odczytać jako antyutopię.

Beck daje precyzyjną analizę współczesności, ale jest ona lodowata. Determinizm 

postępu zastępuje determinizmem ryzyka i nie widzi wyjścia z pułapki nowoczesności. A 

jednak w wielu punktach jest zbieżny z Manuelem Castellsem, który z pisaniem antyutopii 

nie ma nic wspólnego. O ile dla Castellsa najważniejszą kategorią współczesnością jest 

wolność, to Beck głównej kategorii szuka w kryzysie. Takie właśnie zadanie stawia ryzyku - 

kumulowania sprzeczności prowadzących do kryzysu.

Becka analiza demokracji pozbawiona jest złudzeń. Sądzi, że jej sukcesy gospodarcze 

biorą się z zawieszenia demokratycznych procedur. Demokracja nie ma bowiem prawa 

wstępu do kliniki i laboratorium - tych dumnych symboli spcrfeczeństwa wiedzy. Jego 

podstawą jest ulegająca relatywizacji, konwencjonalizacji i komercjalizacji nauka. Beck 

stawia tezę, że świadectwem dojrzałości nauki jest relatywizacja poznania. Relatywizacja i 

konwencjonalizacja nauki zwalnia ją z obowiązku prowadzenia ideologicznych sporów i 

ułatwia profesjonalizację. Profesjonalizacja nauki jest kluczem do jej komercjalizacji, ta zaś 

ułatwia znalezienie środków na badania. Bez komercjalizacji nie ma sukcesu w nauce - 

powiada Beck.

Społeczeństwo wiedzy ma swoją Achillesową piętę. Jest nią poprawność polityczna. O 

ile społeczeństwo informacyjne jest projektem wybitnie wolnościowym, to społeczeństwo



wiedzy ma do wolności stosunek ambiwalentny. Próbując objąć kontrolą ryzyko, produkuje 

aż w nadmiarze tematy tabu. Prowadzona pod szyldem ochrony własności intelektualnej 

walka z nieskrępowanym dostępem do informacji w Internecie ma głębsze znaczenie.

Demokratyczna kontroła ryzyka może prowadzić do obrony połitycznego status quo i 

intełektuałnego wyjałowienia. Od czasów oświecenia przyzwyczailiśmy się sądzić, że myśl 

wtedy jest żywa, kiedy stara się zmienić rzeczywistość. Wewnętrzna cenzura, do której 

prowadzi polityczna poprawności, zabija poznanie. Relatywizacja poznania prowadzi do 

relatywizacji innych wartości - kto twierdzi inaczej, ten sam się oszukuje. Szybko rozwijający 

się sektor inwigilacji i kontroli może być użyty do działań, które z bezpieczeństwem nie mają 

nic wspólnego.

Kultura innowacyjności jest krucha. Świat nigdy nie był i nie będzie w pełni 

bezpieczny ani przewidywałny. To, że ryzykiem nie możemy w pełni zawiadywać, że kryzysy 

zdarzały się w przeszłości i będą się zdarzać nadał - nałeży do naturałnego porządku rzeczy. 

Nie widząc wyjścia z pułapki nowoczesności Beck nadmiernie ją dramatyzuje. To prawda, że 

nie ma całościowego rozwiązania współczesnych probłemów, ałe nie nałeży z tego wyciągać 

zbyt dałeko idących wniosków.

Można się z Beckiem nie zgadzać, ałe jedno trzeba mu przyznać - dar ostrego 

widzenia. Jego anałiza społeczeństwa wiedzy nie ma sobie równych. Powtarza się paradoks 

Bełła, który napisał wiełką książkę poświeconą społeczeństwu informacyjnemu łedwie 

wymieniając jego nazwę. O Becku można powiedzieć to samo -  jego teoria poświęcona jest, 

wbrew nazwie, probłematyce społeczeństwa wiedzy.

Spekułatywny i hipotetyczny charakter nazw ponowoczesnych formacji społecznych 

dla nikogo nie jest tajemnicą. Chociaż pełnią one funkcje ideologiczne, to używa się ich 

również jako kategorii analitycznych. Występując w tym charakterze mają duży wpływ na 

znaczenie terminów, które dały im swoją nazwę, a więc "informacji" i "wiedzy". Kto jest 

ciekaw ich rełacji, ten powinien przyjrzeć się uważnie krytycznej teorii modernizacji Urłicha 

Becka.
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INFORMATION SOCIETY AND KNOWLEDGE SOCIETY IN THE LIGHT OF ULRICH 
BECK'S CRITICAL THEORY OF MODERNIZATION

ABSTRACT

German sociologist Ulrich Beck has elaborated an original concept o f the theoiy o f risk and reflexive 
modemization. This article examines Beck's theoiy in the context o f information and knowledge societies. His 
social theoiy o f advanced modemization and individnalization is veiy connected with concept o f knowledge 
society. German sociologist describes tension between information and knowledge in the modem world so often 
out o f control. His risk society theoiy is one of the best examination of knowledge society.
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informacja, wyszukiwanie informacji, selekcja, 
akredytacja, akredytacja informacji, broker informacji

Konrad R. FIAŁKOWSKI
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, UW

Department of Computer Science, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA

BROKER INFORMACJI - DEFINICJA MISJI'

w  artykule omówiono rolę, jaką brokerzy informacji będą pełnić w społeczeństwie informacyjnym. Szczególną 
uwagę zwrócono na umiejętność pozyskiwania i wartościowania informacji. Wyjaśniono terminy odnoszące się 
do oceny jakości informacji.

Elektroniczne gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji, obecne w naszej 

cywilizacji niemal od zarania komputerów, uległy jakościowej zmianie w ostatnim 

dziesięcioleciu dwudziestego wieku. Rosnące moce przetwarzania procesorów, wzrost 

pojemności pamięci, skrócony czasu dostępu do ich zawartości, jak również zasadnicze 

zmiany w szybkości i niezawodności transmisji kodowanej informacji, umożliwiły powstanie 

nowego poziomu funkcjonalnego współdziałania komputerów, odległości geograficzne 

przestały być barierą w dostępie do informacji. Spektakularnym produktem powyższych 

zmian jest Internet.

Powstanie tego unikalnego tworu, obejmującego całą planetę, już dziś spowodowało 

liczne i zasadnicze zmiany w życiu codziennym przynajmniej pewnej części jej mieszkańców, 

a jest to dopiero okres niemowlęcy światowej sieci informacyjnej. Wśród licznych, 

jakościowo nowych, konsekwencji powstania tej sieci, chciałbym przedstawić zaiys jednej z 

nich: pojawienie się dużej liczby łatwo tworzonych i łatwo dostępnych źródeł informacji.

Już w tej chwili niewielkim wysiłkiem i kosztem, każda osoha czy grupa osóh może 

utworzyć w sieci źródło informacji na dowolny temat. W niedalekiej przyszłości, zapewne, 

wyodrębnione elementy samej sieci uzyskają tę możliwość i będą ją realizowały bez udziału

’ Niniejszy artykuł jest dotychczas niepublikowanym referatem, przedstawionym na międzynarodowej 
konferencji pn. „Profesjonaliści informacji w społeczeństwie informacyjnym”, zorganizowanej w ramach
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człowieka. Najlepszym chyba tradycyjnym przybliżeniem tworzenia takiego źródła jest 

pisanie listu. Pisanie listu nie wymaga specjalnego wysiłku, a jego rozpowszechnianie nie 

łączy się z większymi kosztami. List, jednakże, zazwyczaj jest kierowany do jednej osoby, a 

forma „listu otwartego” wymaga już dość kosztownego procesu rozpowszechniania, przy 

czym liczba odbiorców takiego listu rośnie jedynie wraz ze wzrostem kosztów jego 

rozpowszechniania i jest przez to ograniczona. Praktycznie nikogo nie stać na ogłoszenie 

„listu otwartego” we wszystkich gazetach, komunikatach radiowych i telewizyjnych na całym 

świecie. A s t a t u s  „ ś w i a t o w e g o  l i s t u  o t w a r t e g o ” j e s t  w ł a ś n i e  

u d z i a ł e m  k a ż d e g o  ź r ó d ł a  i n f o r m a c j i  w ś w i a t o w e j  s i e c i .

Liczba takich listów otwartych w światowej sieci jest na tyle duża, a ich tematyka tak 

różnorodna, że jedynie wstępna automatyczna selekcja, realizowana przez specjalizowany w 

tym kierunku software, może dokonać wyboru pewnego podzbioru tych przekazów według 

określonych kryteriów , wyznaczonych przez odbiorcę informacji. Podzbiory te również, 

zazwyczaj, są dość liczebne i jedynie wielokrotnie powtarzana selekcja, wprowadzająca nowe 

kryteria, może doprowadzić do wyodrębnienia podzbioru o liczebności na tyle zmniejszonej, 

że odbiorca jest w stanie samodzielnie zapoznać się z treścią przekazów.

Wynik takiego procesu selekcyjnego jest w przybliżeniu odpowiednikiem wykazu 

źródeł informacji przygotowanego, w tradycyjnym ujęciu, przez pracownika służb 

informacyjnych w odpowiedzi na „zapytanie tematyczne”. Należy przy tym oczekiwać, że 

selekcja dokonana przez takiego pracownika, będzie bardziej trafna, bowiem dokona on 

pewne, choćby pobieżnej, oceny trafności zawartości tych źródeł na podstawie 

heurystycznych kryteriów właściwych człowiekowi, które są trudne do zaprogramowania w 

automatach.

Wraz ze wzrostem liczby źródeł w światowej sieci (a nawet już dziś) pomijanie 

informacji nierelewantnej przy równoczesnej minimalizacji utraty informacji relewantnej, 

której to utraty nie sposób w pełni uniknąć w automatycznym procesie selekcji, jest i będzie 

jednym z bardziej złożonych problemów związanych z siecią światową.

O ile w zakresie trafności doboru źródeł istnieje znaczna zbieżność pomiędzy 

działaniami tradycyjnego pracownika służb informacyjnych a automatyczną selekcją w 

światowej sieci, o tyle sytuacja ta różni się dramatycznie, gdy wziąć pod uwagę aspekt jakości 

informacji zawartych w tych źródłach.

Tradycyjne działanie dotyczy źródeł, o których z góry wiadomo, że w zasadzie n i e 

z a w i e r a j ą  i n f o r m a  c j i  f a ł s z y w y c h  czy nadmiernie (celowo lub

programu TEMPUS JEP-12165-97 przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, 
Bibliotekę Narodową i Ośrodek Przetwarzania Informacji (Warszawa, 13-14 listopada 2000 r.).
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nieintencjonalnie) zniekształconych. Założenia tego nie można przyjąć w stosunku do źródeł 

Internetu.

Cechą niema: wszystkich tradycyjnych źródeł informacji jest wysoka jakość informacji. 

Informacja w nich zawarta jest w pewnym sensie wcześniej a k r e d y t o w a n a .

Akredytacja informacji najlepiej widoczna jest przy selekcjonowaniu źródeł zawartych 

w pismach naukowych czy fachowych. Zamieszczane tam informacje s ą f i ł t r o w a n e  w 

p r o c e s i e  r e c e n z j i i  tym samym te, które zostają zamieszczone w piśmie 

u z y s k u j ą  a k r e d y t a c j ę  ś r o d o w i s k a  r e p r e z e n t o w a n e g o  p r z e z  

r e c e n z e n t ó w .  „Poważne pismo” to takie, w którym stopień fiłtracji zamieszczonych w 

nim informacji jest gwarantowany indywiduałnym statusem i łiczbą recenzentów. 

Uzyskiwany w ten sposób poziom akredytacji jest wtedy szczególnie wysoki. Co prawda, nie 

było to nigdy szczegółnie podkreśłane, jednakże m o r a ł n ą odpowiedzialność za wysoki 

poziom akredytacji informacji pubłikowanych w piśmie zawsze ponosi wydawca lub 

redaktor naczełny.

Faktem jest, że ta morałna odpowiedziałność zawsze istniała i dotyczy ona nie tylko 

pism fachowych, łecz również codziennych oraz innych mediów. W związku z częstszą 

manipułacją informacją w takich mediach w porównaniu z piśmiennictwem fachowym 

właśnie morałna odpowiedziałność z nimi związana jest również częściej publicznie 

przywoływana.

Nie tylko piśmiennictwo, ale również źródła, dotyczące produktów i procesów 

technologicznych naszej cywilizacji, są akredytowane. Są one akredytowane przez 

producentów i w wielu przypadkach odpowiedziałność moralna przez nich ponoszona jest 

skutecznie wzmacniana odpowiedzialnością prawną. Prawne wzmocnienie najlepiej widać w 

zakresie informacji ekonomicznej czy finansowej.

Jednakże, bez względu na rodzaj odpowiedzialności, wysoki koszt rozpowszechniania 

tradycyjnej informacji niemal wyklucza pojawianie się fałszywych informacji 

rozpowszechnianych just for firn (czyli „dla draki”). Owszem, pisywano takie listy. Teraz 

takie właśnie „listy otwarte” pojawiają się w Internecie. Posiadają one znikomą lub wręcz 

żadną jakość informacyjną. Jako źródła informacji stanowią one obiekty zbiorów dla 

wyszukiwania informacji, do których wchodzą na równi ze źródłami wysokiej jakości i są od 

nich, we współczesnym automatycznym wyszukiwaniu, trudno rozróżnialne.

Z punktu widzenia zasobów informacyjnych światowej sieci stanowią one obiekty 

okreśłane w naukach komputerowych angielskim słowem garbage („śmieci”). Trudno 

powiedzieć, jak dalece zasoby informacyjne sieci są w tym sensie „zaśmiecone”. O ile 

wprowadzone tu pojecie akredytacji informacji jest względnie dobrze definiowalne, gdyż

33



oznacza akceptację informacji przez reprezentatywne gremia, o tyle informacja o wysokiej 

jakości, określana jako prawdziwa, jest dużo trudniejsza do zdefiniowania. Problem "prawdy" 

i jej definiowania nie jest nowy. W Ewangelii Jana Chrystus zapytany przez Piłata, co to jest 

prawda - nie odpowiedział. Nie należy oczekiwać, że odpowiedź na to pytanie w światowej 

sieci będzie łatwiejsza.

Bez względu na to, w jakim stopniu zaśmiecone będą zasoby informacyjne sieci, to 

właśnie sieć w najbliższej przyszłości będzie zasadniczym zasobem stanowiącym 

informacyjne zaplecze dla wielu ludzkich działań. Skuteczne „poruszanie się” wśród zasobów 

sieci wymagać będzie wiedzy i kunsztu. Tak dzieje się we wszystkich zawodach, w których 

tylko wiedza uzupełniona doświadczeniem przybliża do doskonałości. Takim jest zawód 

lekarza i prawnika. Zapewne, w tym aspekcie, właśnie do zawodu prawnika zbliżony będzie 

zawód pracownika informacji w nieodległej już przyszłości. Nazwijmy go b r o k e r e m  

i n f o r m a c j i .

Zadaniem brokera informacji będzie wypreparowanie z zasobów sieci pewnego 

podzbioru informacji określonego przez zlecony brokerowi temat. Informacja ta nie tylko 

musi być relewantna i zbliżona do pełnej w stosunku do zawartości sieci. Musi być ona 

również a k r e d y t o w a n a .  Ta ostatnia cecha implikuje, że broker informacji zmuszony 

będzie podjąć działania zmierzające ku o c e n i e  j a k o ś c i  uzyskanej z sieci informacji i 

tej ostatecznie przez siebie wybranej udzielić akredytacji firmowanej swoim nazwiskiem, 

podobnie jak notariusz czy autor książki firmujący nazwiskiem swoje działania.

Proces takiej akredytacji będzie procesem złożonym, niejednokrotnie wymagającym 

pracy zespołu: współpracy wielu specjalistów z właściwej zadanemu tematowi dziedziny. 

Specjaliści ci będą zapewne działać na zasadzie konsultantów czy też recenzentów. Niektórzy 

z nich będą posiadać własne, specjalizowane, stale unowocześniane i akredytowane przez 

nich zbiory źródeł w zakresie własnej ekspertyzy. W ten sposób staną się oni brokerami 

informacji specjalizowanej. W stosunku do brokera, tworzącego zlecony kompletny moduł 

informacyjny, pełnić będą funkcję podobną do tej, jaką pełnią dostawcy podzespołów wobec 

producenta samochodów.

Właśnie o c e n a  j a k o ś c i  i n f o r m a c j i  u z y s k i w a n e j  z s i e c i  

s t a n o w i ć  b ę d z i e  s e d n o  z a w o d u  b r o k e r a  i n f o r m a c j i .  

Zdroworozsądkowe kryteria wykształconego człowieka stosowane dotąd z powodzeniem do 

oceny jakości wielu źródeł informacji w przyszłości mogą okazać się zawodne. Mogły być 

one wykorzystywane w świecie, w którym postęp technologiczny przebiegał wolniej niż dziś. 

Współczesna technologia zmienia się szybko, coraz bardziej przyśpieszając tempo zmian. 

Wraz z nią coraz szybciej zmienia się wiele struktur i procesów współczesnego świata. Osąd,

34



dotyczący jakości źródła informacji, oparty na wiedzy sprzed zaledwie kilku lat może być już 

dzisiaj błędny. Przyspieszenie zmian prowadzi do tego, że gwałtownie rośnie 

prawdopodobieństwo błędu w osądzie opartym na wiedzy przeszłej.

Kilka lat temu, pracując jako naukowy redaktor „Information Technology Monitor”, 

natrafiłem na informację o kostce („chipie”) o znacznej pojemności pamięci, która to, 

umieszczona za gałką oczną, rejestrowałaby w znacznym okresie czasu wszystko to, co widzi 

oko. Rozstrzygnięcie, czy informacja ta należy do domeny nauki, czy „science fiction” nie 

byłoby proste, gdyby nie fakt, że natrafiłem na nią w piśmie naukowym o pewnym prestiżu. 

Tak więc miałem do czynienia z informacją akredytowaną. Ta sama informacja znaleziona w 

sieci, w nieakredytowanym źródle, zapewne skłoniłaby mnie do pominięcia tego przekazu i 

niewłączenia go do działu „Nowości” publikowanego w „Monitorze”. Jednakże broker 

informacji, wydobywający z sieci informacje na temat wykorzystania elektroniki 

współdziałającej z układem wzrokowym człowieka, nie miałby tak luksusowej sytuacji. 

Zarówno pominięcie informacji, jak przyjęcie jej za prawdziwą bez uprzedniego sprawdzenia 

byłoby jego błędem. To sprawdzenie należałoby zapewne podjąć przez poszukiwanie innych 

źródeł zawierających informacje przynajmniej częściowo potwierdzające tę aktualnie 

weryfikowaną.

Oczywiście w trzecim najstarszym zawodzie świata, jakim jest gromadzenie i 

selekcjonowanie informacji (najstarszym jest zawód położnej), metody wymagane od brokera 

przy kompilowaniu informacji z sieci były już wcześniej stosowane. Metodę krzyżowej 

weryfikacji źródeł wykorzystywały wywiady dla eliminowania intencjonalnej i 

nieintencjonalnej dezinformacji. Model ich pracy jest zapewne najbardziej zbliżony do 

modelu pracy przyszłego brokera informacji. Podobieństwo to dobitnie uzmysławia nam 

skalę trudności pracy brokera dbającego o jakość tworzonego prze siebie produktu. Podobnie 

jak w zawodzie lekarza, gdzie popełnienie „błędu w sztuce” może nieść ze sobą daleko idące i 

nieodwracalne skutki, niestaranność brokera informacji może mieć ogromne konsekwencje 

dla firm czy agend rządowych, korzystających z wyników jego pracy. Informacje, które 

wydają się nam nieprawdopodobne, niekoniecznie są nieprawdziwe. Mogą to być idee odkryć 

naukowych czy technologicznych, które nie „przebiły się” do akredytowanych źródeł. Poza 

niewątpliwymi zaletami proces akredytacji informacji jest niesłychanie zachowawczy, z 

reguły odrzuca nowatorskie idee. Dawniej idee takie pozostawały niepublikowane i albo szły 

w zapomnienie, albo bardzo wolno torowały sobie drogę ku swym zastosowaniom. Dzisiaj 

każda z nich może zostać wprowadzona do sieci. Wydobywanie ich z dziesiątków nowych, 

ale bezwartościowych pomysłów to także jedno z zadań brokera informacji. Jest to zadanie 

niełatwe, ale zapewne honoraria za wyłowienie z sieci takiej idei z zakresu zainteresowań

35



firm zlecających poszukiwania będą bardzo wysokie. Nie Jest powszechnie znane, że -  jak 

pisze B. J. Ford (2000) - amatorom i niezależnym odkrywcom zawdzięczamy znaczącą część 

zmian w nauce i technice. I tak fotografia kolorowa stanowi odkrycie dwu profesjonalnych 

muzyków, którzy poznali chemię z książek i eksperymentowali w swym pokoju hotelowym 

między występami. Transferu embrionu po raz pierwszy dokonał pewien przedsiębiorca, 

którego hobby stanowiły eksperymenty biologiczne, zaś taśmę magnetyczną wynalazł w 

domowym warsztacie austriacki inżynier. Przykładów takich jest znacznie więcej (patrz 

wspomniany artykuł). Należy przypuszczać, że w momencie dokonania odkrycia, dla każdego 

z tych wynalazców „przebicie się” do akredytowanego źródła informacji, czyli na przykład 

recenzowanego pisma, stanowiło nie lada problem, choćby ze względu na ich status amatora 

w dziedzinie odkrycia. Dziś Internet stałby dla nich otworem.

Oczywiście weryfikacja informacji o nowym odkryciu nie może ograniczyć się jedynie 

do dalszych poszukiwań w sieci. Dawniej, a w wielu przypadkach również i dziś, wymaga to 

fizycznego kontaktu z odkrywcą i jego nowym produktem. Jednakże, warto pamiętać, że 

lekarz także w szczególnych przypadkach odwiedza pacjentów, a prawnik niekiedy 

weryfikuje informacje poza swoim biurem. Taki nieznany wcześniej, rodzaj aktywności 

pracownika informacji, nadaje - moim zdaniem - dodatkowych walorów zawodowi brokera 

informacji. Ponadto, przy możliwościach multimedialnych kontaktów poprzez sieć, fizyczna 

wizyta nie zawsze będzie koniecznością.

Z przewidywanego zarysu zawodu brokera informacji wynika, że będzie to zawód dla 

ludzi z inicjatywą, ze znaczną wiedzą o informacji i sieci, z podobnym zróżnicowaniem 

dochodów jak u lekarzy czy prawników. Podobnie jak w przypadku tych dwu zawodów 

zlecający brokerowi zadanie zebrania i opracowania informacji musi mieć do niego zaufanie. 

Nie jest on bowiem w stanie zauważyć popełnionych przez niego błędów, a ich konsekwencje 

mogą być drastyczne. Dlatego też problem e t y k i  stanie się pierwszoplanowy w zawodzie 

brokera. Wiele wskazuje na to, że będzie to fascynujący zawód.
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WIEDZA W ORGANIZACJACH. 
PROLEGOMENA DO ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Większość organizacji opartych na wiedzy dostrzega swoją wartość rynkową w wiedzy. 
Efektywna implementacja strategii zarządzania wiedzą wymaga zrozumienia czym zarządzamy. 
Artykuł koncentruje się na problemach dotyczących natury wiedzy organizacyjnej - w kontekście 
koncepcji zarządzania wiedzą.

1. TŁO ROZWAŻAŃ

W publikacjach z zakresu organizacji opartych na wiedzy oraz zarządzania wiedzą nadal 

zbyt mało uwagi poświęca się fenomenowi wiedzy. Eksponuje się chętniej metody i narzędzia 

(technologie) jej pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania, praktyki zarządzania, 

znaczenie wiedzy dla zarządzania itp. Być może, podejście takie jest odbiciem 

ekonomicznego punktu widzenia, w którym wiedza definiowana jest w sposób praktyczny -  

jako zdolność wykorzystywania danych i informacji do konkretnego działania. Tym samym, 

z punktu widzenia organizacji, podstawowym problemem nie jest wiedza sama w sobie, 

ale jej zastosowanie w praktyce (Drucker \  1999; Kisielnicki, 2003).

Tymczasem, wydaje się, że pytanie o to: „czym zarządzamy?” staje się kluczowe 

dla organizacji intensywnie wykorzystujących wiedzę. Z punktu widzenia organizacji 

zainteresowanej efektywnym wykorzystaniem wiedzy (zarządzaniem wiedzą) niezbędne jest, 

aby organizacja wiedziała:

- Jaką wiedzą aktualnie dysponuje (i jaka jest natura tej wiedzy)?

- Jakiej wiedzy potrzebuje (teraz i w przyszłości)?

- Gdzie (i u kogo) się ona znajduje?

' Wiedza współczesna sprawdza się w działaniu. Obecnie wiedza to efektywne wykorzystanie informacji 
w działaniu, to informacja skoncentrowana na wynikach. Wyniki są zewnętrzne wobec jednostki.
w społeczeństwie i gospodarce lub też w rozwijaniu samej wiedzy (Drucker, 1999, s.43).
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- Dla kogo i na jakich zasadach jest dostępna?

- Jak specyficzna natura, określone cechy i własności wiedzy determinują wybór 

przyjętych rozwiązań organizacyjnych?

- Jak mierzyć wiedzę -  jak oceniać zmiany w jej zasobach?

- Którą wiedzą w organizacji zarządzać? Czy każdą?^ itd.

Parafrazując powiedzenie węgierskiego filozofa M.Polanyi^ można powiedzieć, 

że organizacje wiedzą więcej niż mówią o tym ich kontrakty. A więc, analizowanie czym jest 

współczesna organizacja, powinno być oparte na zrozumieniu tego, co organizacje wiedzą, 

by działać. Wiedza organizacyjna stanowić może jednostkę analizy „zachowania się” firmy.

Dodatkowo należy sądzić, że wiedza o wiedzy tworzy dobry grunt do pogłębionych 

rozważań na temat gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa wiedzy, do którego 

zmierzamy. Dlatego też wiedzy poświęcono niniejszy artykuł.

2. CZYM JEST I CZYM MOŻE BYĆ WIEDZA DLA ORGANIZACJI?

Wiele badań prowadzonych na świecie w ostatnich latach pokazuje, że menedżerowie 

firm coraz bardziej doceniają znaczenie wiedzy jako elementu zarządzania biznesem 

(werbalnie wiedzę stawia się na piedestale), ale jednocześnie prowadzone badania wskazują 

na powszechnie występującą słabość w korzystaniu z wiedzy jako narzędzia zarządzania 

organizacją w codziennej praktyce -  praktycznie pozostaje ona ciągle dobrem niedostatecznie 

zagospodarowanym lub wykorzystywanym fragmentarycznie, bez planu i świadomego celu.

Jak dowodzą J.Pfeffer i R.Sutton (2002) w praktyce istnieje duża rozbieżność między 

posiadaną wiedzą i umiejętnością jej zastosowań. Powodem tego jest zapewne brak 

sprawdzonych modeli i procedur, które mogłyby służyć firmom jako rodzaj przewodnika 

(Zaliwski, 1999; Gierszewska, 2003). Ale są i inne przyczyny takiego stanu rzeczy, jak 

choćby nieporozumienia w interpretacji samego pojęcia „wiedza”. Także pojęcie 

„zarządzanie wiedzą”"* często rozumie się w sposób intuicyjny, gdyż dość trudno jest określić, 

co wchodzi w skład wiedzy organizacji

Jednym z pierwszych, który docenił znaczenie wiedzy w gospodarce był Peter Drucker. 

To on na początku lat sześćdziesiątych wprowadził określenia „praca z wiedzą” {knowledge

 ̂ Biorąc pod uwagę kryterium np. obiektywizmu wiedzy, wyraźnie widać, że wiedza skrajnie subiektywna 
nie jest na tyle istotna, by nią zarządzać.

^ We can kn o w m o re than we can te ll-  W iem y w ięcej n iż p o tra fim y pow iedzieć (Polanyi, 1958).
 ̂ Hasło „zarządzanie wiedzą” znaczy co innego dla różnych grup zawodowych, np.: dla informatyków -  

gromadzenie i kodyfikacja wiedzy: dla finansistów -  pomiar kapitału intelektualnego: dla strategów -  wiedza 
jako podstawowy zasób w procesie budowy przewagi konkurencyjnej: dla specjalistów od zarządzania ludźmi -  
rozwijanie zasobów wiedzy: dla specjalistów od sztucznej inteligencji -  reprezentacja wiedzy.
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worl^ oraz „pracownik wiedzy” {knowledge workei)^. Drucker akcentował, 

że w społeczeństwie wiedzy, w którym nadrzędnym zasobem jest wiedza i pracownicy 

wiedzy, zasoby uważane dotąd za tradycyjne, tj. kapitał, ziemia czy praca tracą na znaczeniu 

(Drucker, 1999). Innym z pionierów, którzy stwierdzali że usługi i produkty („inteligentne”) 

świadczone przez firmę są pochodną ich wiedzy, była Edith Penrose (1959/ 1995).

Coraz więcej badaczy podziela opinię, iż wiedza staje się współcześnie genomem 

organizacji -  tak jak zapis DNA decyduje o cechach, osobowości i możliwościach człowieka, 

tak też wiedza organizacji określa jej kształt w przyszłości (Mierzejewska, 2004). Wiedza 

organizacyjna (wiedza korporacyjna), podobnie jak wiedza człowieka -  każda jest 

niepowtarzalna. Teoretycznie jednak trudno określić moment, od którego wiedza staje się 

unikalna dla danej organizacji i wyróżniająca ją spośród innych.

Wiedza jest wyjątkowym połączeniem doświadczenia, idei, intuicji, wartości, sądów 

i umiejętności jednostek, a także zespołów (grup) -  tworząc ramy dla oceny, rozumienia 

i przyswajania nowych doświadczeń i informacji. W organizacjach wiedza często znajduje 

odzwierciedlenie nie tylko w dokumentach i repozytoriach, lecz również w zwyczajach, 

procesach, praktykach i normach organizacji (Davenport i Prusak, 1998; Tiwana, 2003). 

Szczególnie w organizacjach, w których procesy wytwórcze mają charakter masowy 

(np. produkcja samochodów, restauracje szybkiej obsługi) większość wiedzy 

jest zgromadzona w procesach i procedurach. Problem powstaje wtedy, gdy nie można 

wykorzystać procedury, bo zaistniała nowa sytuacja lub nowe elementy w starej znanej 

sytuacji. Zatem wiedza to zdolność rozwiązywania problemów na podstawie posiadanych 

informacji. Wartością dodaną z wiedzy i z zarządzania wiedzą jest pokonywanie 

destrukcyjnego działania zmienności i czynienie z niej szansy na lepszą pracę organizacji 

czy obsługę klientów, lub realizowanie jeszcze innego celu. Podczas gdy informacje mówią

0 przeszłym lub obecnym stanie pewnych elementów, wiedza stanowi coś więcej -  pozwala 

przewidywać, kojarzyć fakty i podejmować decyzje.

Najczęściej lansuje się dzisiaj tezę, że wiedza staje się najhardziej dynamicznym

1 rozstrzygającym czynnikiem otoczenia gospodarczego. Przedsiębiorstwa odkrywają jej 

znaczenie jako narzędzia odnoszenia sukcesów na rynku. Rośnie rola wiedzy jako najbardziej 

doskonałego (bo odnawialnego i pomnażalnego w procesie zużywania) zasobu wytwórczego, 

który w coraz wyższym stopniu zastępuje inne tradycyjne zasoby, (zob. więcej Materska, 

2005). Dotyczy to również wiedzy w funkcji towaru. Komercjalizacja wiedzy następuje 

zarówno w formie skodyfikowanej (sprzedaż licencji i patentów, franchizin^, ]dk i w formie

 ̂ w  polskim wydaniu książki Druckera (1999) użyto terminów: 
i „wykwalifikowany pracownik”.

„wykwalifikowana praca”
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wiedzy eksperckiej -  spersonalizowanej (kontrakty menedżerskie, doradztwo, konsultacje). 

Trzeba jednak zauważyć, że w gospodarce opartej na wiedzy, działania wielu przedsiębiorstw 

nie polegają na tworzeniu wiedzy per se, lecz na jej dystrybucji, konfiguracji, czyli innymi 

słowy -  budowie kontekstu (Fazlagić, 2003).

Wymiar organizacyjny wiedzy przejawia się nie tylko w jej rosnącej unikalności 

na wysokich szczeblach zarządzania, lecz nade wszystko w jej zdolnościach integracyjnych 

sprzyjających budowaniu spójnej kultury organizacyjnej.

Odpowiednio przygotowana i udostępniona na zewnątrz wiedza jest narzędziem: 

przyciągania i utrzymania klientów, budowania satysfakcji klientów, dostawców i innych 

interesariuszy, przyciągania potencjalnych partnerów, tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa 

i umacniania marki, przyciągania utalentowanych pracowników o wysoko rozbudowanych 

potrzebach osiągnięć i samorealizacji, przyspieszania rozwoju wiedzy.

Wiele firm traktuje dziś wiedzę jako główne źródło przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa®, inne pojmują ją jako uzupełniające źródło przewagi konkurencyjnej, 

jednak dla części organizacji wiedza to tylko dekoracja użyteczna w prezentacji modnego 

oblicza przedsiębiorstwa. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z inaczej 

kształtowaną przestrzenią wiedzy organizacyjnej.

3. ARCHITEKTURA WIEDZY ORGANIZACYJNEJ

Konfigurowanie przestrzeni wiedzy organizacyjnej^ wymaga należytego jej 

zdefiniowania i zwymiarowania, świadomości elementów niezbędnych i „dekoracyjnych”, 

uzmysłowienia dynamiki relacji i zmian zachodzących w przestrzeni itp.

U podstaw teorii organizacji opartej na wiedzy leży podział wiedzy organizacyjnej 

na dwie kategorie: informację^ oraz know-how -  co ściśle koresponduje z podziałem 

stosowanym w obszarze sztucznej inteligencji na wiedzę deklaratywną i wiedzę proceduralną 

(Kogut i Zander, 1992). Przez informację rozumie się w tym przypadku wiedzę, która może 

być transmitowana bez straty swej integralności, gdyż reguły syntaktyczne wymagane 

do jej odkodowania są znane. Ahow-Aow postrzegane jest jako zakumulowane umiejętności 

praktyczne oraz doświadczenie, które pozwalają wykonywać coś gładko (bez przeszkód) 

i efektywnie. Kluczowym słowem w tej definicji jest „zakumulowane”, co implikuje.

® Wiedza to niematerialne zasoby organizacji związane z  ludzkim działaniem, których zastosowanie może być 
podstawą przewagi konkurencyjnej organizacji (Kisielnicki, 2003, s. 17).

 ̂ Przestrzeń wiedzy organizacyjnej to metafora obszaru, w którym dokonuje się wymiana, tworzenie 
i wykorzystywanie wiedzy.

* U LundvaH’a i Johnson’a (1994) jest to wiedza typu „wiedzieć-co” [know-what) - wiedza o faktach, 
produktach i ich właściwościach.
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że know-how musi być zdobywane podczas uczenia się lub innej formy nabywania wiedzy. 

Wiedza Jako informacja zakłada, że wiemy c o dana rzecz oznacza. Know-how zakłada, 

że wiemy j a k  coś wykonać (np. dła firmy ważne jest nie tylko ustalenie cen na właściwym 

poziomie -wiedzieć co? - lecz także uczenie się jak organizować rynek i działania firmy 

by być efektywnym - wiedzieć jak?). Know-how, jako wiedza proceduralna, jest opisem tego 

co stanowi bieżącą praktykę wewnątrz firmy. Praktyki mogą odnosić się do tego 

jak organizować firmę, przepływ gotówki, jakie ustanawiać podziały funkcjonalne itp. 

Wiedza ujawniana w organizacyjnych zapisach np. w projektach, planach (wiedzieć co) 

jest ograniczona do dostarczania informacji np. na temat osób i odpowiedzialności formalnej. 

K n o w - h o w zrozumieniem jak organizować firmę zgodnie z formalnymi i nieformalnymi 

podziałami.

Podział wiedzy zaproponowany w ł994 przez Lundvalla i Johnsona uzupełnia powyższą 

propozycję o następujące typy wiedzy:

„wiedzieć-dlaczego” {know-whj^ - wiedza o prawach i zasadach działania natury, 

społeczeństwa, techniki itd.,

„wiedzieć-kto” {know-who) - wiedza „kto o czym wie” {who knows what} i „kto wie jak 

coś zrobić” {who knows how). „Wiedzieć-kto” staje się obecnie coraz bardziej istotną 

kategorią wiedzy.

W publikacji S. Tama (1999) znajdujemy kolejne kategorie budujące architekturę wiedzy 

organizacyjnej:

„wiedzieć-kiedy” {know-when), np. k i e d y  najlepiej sprzedawać, kupować, 

wprowadzać zmiany;

„wiedzieć-któiy(e)” - (know-which), np. na k t ó r e  funkcje organizacji zwrócić 

szczególną uwagę:

„znać relacje” {know-betweeń}, np. jakie są zależności p o m i ę d z y  poszczególnymi 

funkcjami organizacji czy lynkami, na których ona działa;

„wiedzieć-gdzie” {know-where), np. g d z i e  szukać nowych rynków zbytu, nowych 

idei, innowacji:

Ponadto w literaturze wymienia się kategorie:

„wiedzieć-czy” {know-whethei), np. c z y kontynuować badania nad technologiami 

o potencjalnie niebezpiecznych skutkach ubocznych;

„wiedzieć-czy i jeśli” {know-iij, np. c z y zwalniać badaczy w przypadku zaprzestania 

badań, a j e ś 1 i zwalniać, to na jakich warunkach (Dziuba, 2000, s. 56-57).
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4. WYMIAR EPISTEMOLOGICZNYI ONTOLOGICZNY TWORZENIA

WIEDZY ORGANIZACYJNEJ

W literaturze kreśli się przede wszystkim dwa wymiary tworzenia wiedzy: 

epistemologiczny, dotykający źródeł poznania (wiedza jawna/formalna i wiedza ukryta/cicha) 

oraz ontologiczny (relacje pomiędzy wiedzą indywidualną, grupową, organizacyjną, 

międzyorganizacyjną)

Istnieje bogata literatura na temat tego czym jest wiedza formalna i wiedza cicha, dlatego 

poniższe informacje ograniczają się Jedynie do niezbędnego minimum, potrzebnego 

do zrozumienia idei niniejszego artykułu. Przytoczony poniżej podział ma daleko idące 

konsekwencje dla sfery tworzenia i rozpowszechniania wiedzy w organizacjach, a więc 

naczelnych zadań zarządzania wiedzą.

5. WIEDZA CICHA (TACIT KNOWLEDGE, IMPLICIT KNOWLEDGE)

Debata na temat wiedzy cichej zwykle zaczyna się od pracy M.Polanyi (1958), który 

opisał ukryty {tacit} wymiar wiedzy, sugerując, że wiemy więcej niż Jesteśmy w stanie 

powiedzieć, jeden z prawdopodobnie najbardziej znanych przykładów wiedzy cichej tegoż 

autora odwołuje się do sytuacji rozpoznawania ludzkiej twarzy pomiędzy milionami innych, 

gdy nie Jesteśmy w stanie opisać w Jaki sposób tę twarz rozpoznajemy. Umiemy powiedzieć 

co wiemy o danej twarzy {what we knov^, ale nie potrafimy powiedzieć w Jaki sposób 

zachodzą procesy wykorzystywane w rozpoznawaniu {how we knoW), umożliwiające 

odróżnienie JeJ od pozostałych.

Od czasu prac M. Polanyi koncepcja wiedzy cichej została wykorzystana przykładowo w 

badaniach nad innowacyjnością i kluczowymi kompetencjami (Leonard-Barton, 1995), 

tworzeniem wiedzy w organizacjach (Nonaka i Takeuchi, 1995) i zarządzaniem wiedzą 

(Davenport i Prusak, 1998). Wysokie zainteresowanie problematyką wiedzy cichej w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku obserwujemy w wielu teoriach objaśniających 

epistemologiczne i ontologiczne aspekty omawianej koncepcji, np. w teorii zasobowej ceni 

się przede wszystkim niemożność imitowania wiedzy, teoria organizacyjnego uczenia się 

bada Jak wiedza cicha „steruje” uczeniem się pracowników i całych organizacji, ekonomiści 

zainteresowani są coraz bardziej efektywnymi metodami kodyfikacji wiedzy cichej, gdyż JeJ 

formalizacja i przekazywanie innym osobom wciąż nastręcza poważnych trudności.

® Głównie za: Nonaka, Takeuchi (1995).
Inne określenia spotykane w języku polskim: wiedza niejawna, wiedz ukryta.

42



Japończycy uważają, iż zachodni menedżerowie powinni przestać myśleć o wiedzy jako

0 czymś podlegającym przyswojeniu, wyuczeniu i opanowaniu dzięki poradnikom, 

podręcznikom czy wykładom. W korporacjach japońskich uważa się, że „wiedza wyrażona 

w słowach i łiczbach stanowi zaledwie wierzchołek góry łodowej. Wiedzę ujmują przede 

wszystkim jako „ukrytą” - coś, co nie jest łatwo dostrzegalne i wyrażalne. Wiedza ukryta jest 

wysoce indywidualna i trudna do sformalizowania, co sprawia, że trudno ją komunikować 

czy podzielać z innymi. Do tej kategorii wiedzy zaliczane są subiektywny wgląd, intuicja

1 przeczucia. Ponadto wiedza ukryta jest głęboko zakorzeniona zarówno w indywidualnym 

działaniu i doświadczeniu, jak i w jednostkowych ideałach, wartościach czy emocjach” 

(Nonaka i Takeuchi, 2000, s. 25).

W badaniach przeprowadzonych w 2000 r. przez A.Rajana z Centre for Research 

in Employment and Technology in Europę w 6000 przedsiębiorstw z różnych krajów, 

respondenci podkreślali, że kluczowym czynnikiem w zarządzaniu wiedzą jest wykorzystanie 

owycb „ukrytych”, trudno uchwytnych informacji i umiejętności opierających się na intuicji 

oraz osobistych doświadczeniach."

6. WIEDZA JAWNA (EXPLICIT KNOWLEDGE)

Uwaga większości menedżerów zachodnich skupiona jest na wiedzy jawnej {explicit 

knowledge), sformalizowanej i uporządkowanej, łatwej do zakomunikowania, wyrażonej 

w języku formalnym, w formułach matematycznych, zestawieniach itp. Stąd też organizacja 

traktowana jest tu jako swego rodzaju mechanizm „przetwarzania informacji” potrzebnych 

dla osiągnięcia celów firmy." Tę wiedzę, zwaną też uzewnętrznioną -  jasno sprecyzowaną 

i usystematyzowaną można przedstawić w sposób formalny przy pomocy słów, liczb, znaków 

i symboli -  stanowią głównie dokumenty, bazy danych i inne rodzaje zapisanych informacji 

mające na celu wspomożenie podjęcia właściwych decyzji.

To, co dobre w wiedzy formalnej, to możliwość jej zapisu w materialnej postaci, 

na nośniku, który można przemieszczać bez względu na miejsce, odległość i czas. Niestety, 

pojawiają się i przeszkody by ją w pełni wykorzystać - informacje znajdują się w wielu 

miejscach, w różnych postaciach i formatach; nie zawsze oczywiste jest, gdzie daną 

informację (skodyfikowaną wiedzę) można znaleźć; często nie jest wiadomo, jak różne

’’ Knowledge Management
za Gierszewska, 2003, s. 65 

12

what does it mean? F inancia l T im es 15 January 2001 -  podaję

Dostrzeżenie wagi ukrytej umożliwia całkowicie odmienne widzenie organizacji -  nie jako maszyny 
do przetwarzania informacji, ale jako żywego organizmu, w którym większe znaczenie od przetwarzania 
obiektywnych danych ma podzielanie z innymi wizji, wartości itp.
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dostępne informacje łączą się ze sobą, by stworzyć użyteczną wiedzę; dodatkowy problem 

sprawia odseparowanie aktualnej wiedzy od tej, która jest już nieaktualna (Nonaka 

iTakeuchi, 1995; Penny, 1998).

7. OBSZARY RÓŻNIC POMIĘDZY WIEDZĄ JAWNĄ I CICHĄ

Zasadnicze różnice pomiędzy wiedzą jawną i cichą (ukrytą) leżą w trzech obszarach:

1) Zdolność do kodyfikacji i mechanizmy transferu wiedzy.

Wiedza jawna może być kodyfikowana, streszczana i przechowywana w „obiektywnym 

świecie” Może być także zrozumiała i przekazywana bez „podmiotu wiedzącego” {knowing 

subject). Jej fundamentalną własnością jest łatwość komunikowania i transferu. Wiedza cicha 

-  w przeciwieństwie do jawnej -  jest intuicyjna i nieartykułowalna^^; nie może hyć 

komunikowana, rozumiana i używana bez podmiotu wiedzącego.

Polanyi argumentuje, że duża część wiedzy ludzkiej jest cicha. Jest to szczególnie 

widoczne w odniesieniu do umiejętności operacyjnych {operational skills) i wiedzy typu 

know-how zdobywanej podczas doświadczeń praktycznych. Wiedza tego typu jest 

zorientowana na działanie i ma wymiar indywidualny, który sprawia że jest trudna 

do sformalizowania i komunikowania. W odróżnieniu od wiedzy jawnej, która może hyć 

wypowiadana, kondensowana i przekazywana w czasie i przestrzeni niezależnie od podmiotu 

posiadającego wiedzę, transfer wiedzy cichej wymaga ścisłej interakcji podmiotów 

w dzieleniu się wiedzą.

Istnieją spory co do podatności wiedzy ukrytej do jej transferu i publicznego charakteru 

wiedzy. Założyć należy, że im hardziej wiedza jest ukryta, tym trudniejszy jest dla ludzi i firm 

publiczny dostęp do niej. Wiedza taka nie może być przesyłana za pomocą mechanizmów 

rynkowych i należy zastosować inne sposoby jej przesyłania. Tradycyjnie wiedza cicha jest 

przekazywana poprzez wspólne doświadczenia^^. Stosunki mentor -  protegowany są często 

najlepszym sposobem dzielenia się wiedzą cichą. Również małe zespoły i grupy robocze

Należy ona do „trzeciego świata” wiedzy K.Poppera (1972).
''' Rezyduje ona w „drugim świecie” K. Poppera.

Anatol Rapoport zilustrował ogólny problem komunikowania się osób, których nie łączy wspólne 
doświadczenie, za pomocą następującej anegdoty: „Ślepiec poprosił, aby wyjaśniono mu co oznacza „biały”. 

Biały to Jeden z kolorów -  powiedziano mu. -  Na przykład jak biały śnieg.
Rozumiem -  odrzekł ślepiec. -  To jest zimny i mokry kolor.
Nie, nie musi on być zimny i mokry. Zapomnij o śniegu. Papier, na przykład, też jest biały.
Ach, więc on szeleści? - zapytał ślepiec.
Nie musi szeleścić. Przypomina też futro królika albinosa.
Miękki, puszysty kolor? -  dopytywał się ślepiec.
Nie musi być wcale miękki. Porcelana też jest biała.
Może w takim razie ten kolor jest kruchy? -  zapytał ślepiec.”

- Podaję za: Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001).
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mogą dosyć efektywnie dzielić się tym rodzajem wiedzy. Jednak wraz ze wzrostem 

organizacji ten sposób przekazywania wiedzy staje się coraz bardziej nieefektywny.

2) Podstawowe metody nabywania i gromadzenia.

Podstawowe metody nabywania i gromadzenia tych dwóch postaci wiedzy różnią się. 

Wiedza jawna może hyć generowana poprzez logiczną dedukcję i zdobywana poprzez 

formalną naukę. Wiedza cicha -  może hyć nabywana jedynie w drodze doświadczenia 

praktycznego w odpowiednim kontekście, tj. w trakcie tzw. learning by doing. Różnorodność 

doświadczeń i indywidualne „wniknięcie w kontekst” są decydującymi czynnikami 

określającymi jej generowanie i gromadzenie.

3) Potencjał do skupiania (agregacji) i sposobów przywłaszczania wiedzy.

Obydwie formy wiedzy różnią się w potencjale do skupiania (agregacji) wiedzy 

i sposobów przywłaszczania jej sobie. Wiedza jawna może zostać skupiona w jednym 

miejscu, przechowywana w obiektywnej formie i przyswajana (przywłaszczana) bez udziału 

podmiotów, które są twórcami tej wiedzy. Wiedza cicha, w odróżnieniu, jest indywidualna 

i kontekstualna. Nie może być łatwo skupiona, bo przynależy do różnych osób i przemieszcza 

się wraz z nimi. Realizacja jej pełnego potencjału wymaga ścisłego zaangażowania 

i kooperacji ze strony podmiotów posiadających wiedzę.

C echa W iedza ukryta W iedza ja w n a

Charakter Osobista, zależna od kontekstu Można ją kodyfikować i objaśniać
Formalizacja Trudna do sformalizowania, 

zapisania, zakodowania czy 
wyrażenia

Można ją kodyfikować i przekazywać w 
systematycznym i formalnym języku

Proces
tworzenia

Poprzez praktyczne 
doświadczenie, na drodze prób i 
błędów

Poprzez objaśnienie wiedzy ukrytej i 
interpretację informacji

Lokalizacja Ludzkie umysły Dokumenty, bazy danych, witryny 
internetowe, poczta elektroniczna, 
wykresy, etc.

Proces
konwersji

Przekształcana w wiedzę jawną 
poprzez uzewnętrznienie 
(eksternalizację) bazujące często 
na metaforach i analogiach

Przekształcana z powrotem w wiedzę 
ukrytą poprzez zrozumienie 
i przyswajanie

Wsparcie IT Trudna do zarządzania, 
udostępniania i wspierania za 
pomocą technologii 
informatycznej

Do posługiwania się nią doskonale 
nadaje się dostępna technologia 
informatyczna

Wymagane
medium

Wymaga bogatego medium 
komunikacyjnego

Można ją przekazywać przez 
konwencjonalne kanały elektroniczne

Źródło: Tiwana, 2003, p. 65
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Chociaż konceptualnie możliwe jest rozróżnienie pomiędzy wiedzą jawną i cichą, 

w praktyce nie są one wyodrębnione i oddzielone. Nonaka i Takeuchi (1995) dowodzą, 

że nowa wiedza w organizacjach jest generowana poprzez dynamiczną interakcję i połączenie 

tych dwóch typów wiedzy^®. Mimo wskazanych wcześniej różnic obydwie formy wiedzy 

są komplementarne względem siebie.

8. ONTOLOGICZNY WYMIAR TWORZENIA WIEDZY: WIEDZA 

INDYWIDUALNA VS. WIEDZA KOLEKTYWNA (GRUPOWA)

Na gruncie ontologicznym przyjmuje się, że wiedza w organizacji znajduje się 

na poziomie osób indywidualnych (nowa wiedza wychodzi zawsze od jednostki) oraz 

że może być przekazywana pomiędzy członkami organizacji (przechodząc z poziomu 

indywidualnego do poziomu grupowego, organizacyjnego i międzyorganizacyjnego) (Nonaka 

i Takeuchi, 1995).

Wiedza indywidualna rezyduje w umysłach i umiejętnościach jednostek. Przyjmując 

kognitywne ograniczenia w przechowywaniu i przetwarzaniu informacji wiedza jednostkowa 

jest specjalistyczna i zakresowo ograniczona. Cechą charakterystyczną jest autonomia 

jednostek w jej stosowaniu. Wiedza indywidualna jest przekazywana przemieszczając się 

razem z dana osobą, powodując problemy zatrzymania i akumulacji wiedzy. Zdarza się, 

iż cała wiedza, jaką dysponuje organizacja, to wiedza kilku jej kluczowych pracowników. 

Opuszczenie firmy przez któregoś z nich powoduje powstanie luki trudnej do wypełnienia. 

Z punktu widzenia pracodawcy (organizacji) niekorzystne jest, aby pracownicy posiadali 

wiedzę, która nie jest udokumentowana czy opisana, i która „zniknie” wraz z odejściem 

pracownika z danego stanowiska (Dziuba, 2000, s.58).

Powodzenie wielu projektów uzależnione jest jednak nie tylko od wiedzy i umiejętności 

jednostek, ale również od tego, czy potrafią one ze sobą współpracować i efektywnie 

wykorzystywać potencjał intelektualny, jakim dysponuje firma.

Wiedza grupowa (zbiorowa) odnosi się do sposobów, którymi wiedza 

jest dystrybuowana i dzielona pomiędzy członkami organizacji. Jest to wiedza zakumulowana 

w regułach, procedurach, zwykłym porządku i przyjętych normach dla rozwiązywania 

problemów w organizacji i wzorów współdziałania jej członków. Wiedza grupowa

Na założeniu, że wiedza ludzka jest tworzona i upowszechniana w społecznych interakcjach pomiędzy 
wiedzą jawną i ukrytą Nonaka i Takeuchi (1995) stworzyli tzw. dynamiczny model wiedzy. Zachodzące 
interakcje nazwali konwersją wiedzy. Są to: socjalizacja (od wiedzy ukrytej do ukrytej): eksternalizacja 
(od wiedzy ukrytej do dostępnej): kombinacja (od wiedzy dostępnej do dostępnej) oraz internalizacja (od wiedzy 
dostępnej do ukrytej). Od angielskich nazw tych procesów model ten nazywany jest także modelem SECI.
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przypomina „pamięć” lub „kolektywny umysł” organizacji. Może być kapitałem 

przechowywanym podobnie jak dane na dysku twardym łub być w stanie ciągłego przepływu 

powstającego z interakcji. Wiedza grupowa istnieje raczej pomiędzy osobami niż w nich. 

Może być czymś więcej'^, lub czymś mniej niż suma wiedzy indywidualnych osób, 

w zależności od mechanizmów translacji wiedzy indywidualnej w grupową. 

Jest doprecyzowywana poprzez dialog, dyskusję, wspólne doświadczenia i obserwację. 

Wiedza, którą dzielą się pracownicy, z rozproszonej staje się jednym spójnym zasobem, 

trudnym do imitacji/naśladownictwa, przez co jest trudna do rozpoznania dla konkurencji.

9. PRZECIĘCIE OSI EPISTEMOLOGICZNEJI ONTOLOGICZNEJ

WIEDZY W ORGANIZACJI.

Interesujące dla teorii i praktyki wydaje się przecięcie osi epistemologicznej 

i ontologicznej wiedzy w organizacji opisane przez A. Lam (2000). Przecięcie wymiarów 

wiedzy: jawny -  ukryty oraz indywidualny -  grupowy prowadzi do powstania czterech 

kategorii wiedzy: embrained, embodied, encoded i  embedded. Prezentowana tu typologia 

łączy kognitywne i organizacyjne wymiary wiedzy. Charakterystyki wiedzy odnoszą się 

do jej specyficznego ucieleśnienia (uosobienia), łącząc proces powstawania 

i wykorzystywania wiedzy z jej kognitywnym wymiarem.

Wiedza indywidualna -  jawna {embrainedknowledgdj

Zależna jest od umiejętności konceptualnych i kognitywnych zdolności jednostki. Jest to 

wiedza formalna, abstrakcyjna, teoretyczna, wiedza naukowa, która koncentruje się 

na zrozumieniu i poznaniu uniwersalnych zasad i praw natury. Ten rodzaj wiedzy cieszy się 

uprzywilejowaną pozycją w kulturze zachodniej.

Wiedza indywidualna -  niejawna (embodiedknowledge)

Jest to wiedza zorientowana na działanie, a więc wiedza praktyczna i indywidualna, 

o której pisał M.Polanyi. Budowana jest w trakcie praktycznych doświadczeń, robienia 

czegoś. Jej tworzenie i stosowanie nie musi wpasowywać się we wcześniej założone 

schematy podejmowania decyzji. Jest to wiedza kontekstowa, która staje się relewantna 

w praktyce tylko dla rozwiązania danego problemu. Jej powstawanie nie może zostać 

oddzielone od jej stosowania.

Niektórzy autorzy (np. Probst i in., 2002, s.33) twierdzą, iż wiedza zbiorowa jest znacznie szersza od sumy 
wiedzy jednostek.
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Wiedza grupowa -  jawna {encodedknowledge)

Czasami odnoszona jest do informacji. Jest przenoszona przez sygnały i symbole -  

skodyfikowana i przechowywana w postaci projektów, planów, zaleceń, spisanych zasad 

i procedur. Jej zadaniem jest tworzenie zunifikowanego i przewidywalnego wzorca zachowań 

i wyników organizacji. Sprowadzenie indywidualnych doświadczeń i wiedzy pracowników 

do tej postaci ułatwia centralizację i kontrolę wiedzy w organizacji. Nie unika się tu jednak 

oczywistych uproszczeń i selekcji tych fragmentów wiedzy, które nie poddają się kodyfikacji.

Wiedza grupowa -  niejawna/ ukryta {einbedded knowledge) jest zbiorową formą wiedzy 

ukrytej {tacii) rezydującą w procedurach i podzielanych normach, wierzeniach, wartościach, 

które sprawiają, że efektywna komunikacja w firmie jest możliwa. Wiedza ta jest 

zakorzeniona we wspólnotach praktyków {commumities o f practiceś), w których funkcjonuje 

interaktywne uczenie się. Jest to rozproszona wiedza, której specyfika tkwi w relacjach 

i kontekstach. Jest wiedzą organiczną i dynamiczną (Lam, 1998; Davenport i Prusak, 1998, 

S.83).
Każda firma potencjalnie dysponuje mieszanką różnych typów wiedzy, których stopień 

ważności różni się między sohą.

10. INNE W YM IARY PRZESTRZENI WIEDZY ORGANIZACYJNEJ

Nieco inaczej wymiary przestrzeni wiedzy przedsiębiorstwa (którą nazywa przestrzenią 

informacji) ujmuje Max H.Boisot (1998). Zwraca on uwagę na trzy aspekty:

- stopień skodyfikowania wiedzy, czyli jej systematycznego sformalizowania (od braku 

kodyfikacji do pełnej kodyfikacji)

- stopień abstrakcji, czyli ogólności wiedzy i możliwości jej wykorzystania w wielu 

sytuacjach, stopień konkretyzacji (od informacji specyficznej i konkretnej do ogólnej, 

abstrakcyjnej)

- zakres rozpowszechnienia (dyfuzji) wiedzy, który kształtuje dostępność wiedzy 

dla ludzi pragnących z niej skorzystać (od niepodlegającej dyfuzji do pełnego 

rozpowszechnienia).

W swojej teorii Boisot przyjmuje hipotezę o wzajemnym uwarunkowaniu i dodatkowym 

sprzężeniu między kodyfikacją wiedzy a stopniem jej abstrakcji (uogólnienia). Wyższy 

stopień abstrakcji (wiedza uniwersytecka) ułatwia kodyfikację wiedzy, niższy zaś daje 

mniejsze możliwości i potrzebę jej kodyfikacji. Rezultatem kodyfikacji i uogólnienia 

jest użyteczność wiedzy. Jednakże skodyfikowana i uogólniona wiedza jest łatwa 

do rozpowszechniania i przez to właśnie staje się dobrem mniej rzadkim. Jest bowiem
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paradoksem, że w miarę wzrostu użyteczności wiedzy, coraz trudniej jest utrzymać jej status 

jako dobra rzadkiego, dającego organizacji przewagę konkurencyjną.

Z przytoczonych wyżej koncepcji wyraźnie widać, że przekonania dotyczące natury 

i wyrażalności wiedzy są kluczowe dla zarządzania wiedzą. Akceptacja tezy 

o niewyrażalności wiedzy (niemożności kodyfikacji przy użyciu określonej konwencji) -  

przyjęta przez takich autorów, jak np. K.E.Sveiby, Davenport i Prusak, Nonaka i Takeuchi -  

przyczyniła się do powstania różnych podejść, pozwalających poradzić sobie z tą niezręczną 

cechą wiedzy jako przedmiotu zarządzania.^® Dwie najbardziej znane strategie zarządzania 

wiedzą -  oparte na biegunowo różnych założeniach co do wyrażalności wiedzy -  to strategia 

kodyfikacji i personalizacji (Hansen, Nohria, Tierney, 1999).

Wiele problemów zarządzania wiedzą wiąże się ze świadomością, a częściej z jej 

brakiem, jaką wiedzę firma posiada, jaką jest zainteresowana, jaka wiedza jest jej niezbędna, 

jaką chciałaby mieć, jakiej wiedzy jej brakuje itp̂ .̂ Z tego punktu widzenia można wyróżnić 

cztery typy wiedzy biznesowej:

1) Wiedza o tym, co wiemy;

2) Wiedza o tym, czego nie wiemy;

3) Niewiedza o tym, co wiemy;

4) Niewiedza o tym, czego nie wiemy (Drew 1999).

Najwięcej programów zarządzania wiedzą koncentruje się na pierwszym typie wiedzy. 

Skupiają się wtedy na dzieleniu i dystrybucji istniejącej wiedzy w organizacjach włączając 

takie metody jak: benchmarking, identyfikacja najlepszych praktyk oraz tworzenie zespołów 

praktyków {communities ofpractice). Dla drugiego typu wiedzy działania zarządzania wiedzą 

koncentrują się na poszukiwaniu i tworzeniu wiedzy poprzez skupianie się na wywiadzie 

gospodarczym, poprzez badania i rozwój (B&R) oraz badania lynku. Trzeci typ (nie)wiedzy 

wymaga włączenia takich narzędzi, które pozwolą uzyskać dostęp do istniejącej, lecz ukrytej 

wiedzy, a więc np. audyt wiedzy, mapy wiedzy, szkolenia, rozwój sieci powiązań.

Ze strategicznego punktu widzenia czwarty typ wiedzy stwarza najwięcej 

niebezpieczeństw (i możliwości) dla funkcjonowania organizacji. Wymaga odkrywania 

kluczowych zagrożeń, jak najszybszego ujawniania niespodziewanych sytuacji, np. powstania

Podejścia określane w literaturze jako: metaforyczne, procesowe, uniwersalistyczne, przedsiębiorcze, 
technologiczne -  prezentują różny stopień akceptacji tezy o niemożności wyrażenia wiedzy. (Panasiewicz, 
2004).

Różnica między tym „co firma wie, a tym co musi wiedzieć” nazywana jest luką wiedzy {know ledge g ap ). 
Luka wiedzy istotnie wpływa na tzw. lukę strategiczną {strategie gap) -  rozumianą jako różnica między tym, 
co przedsiębiorstwo robi (może robić) a tym, co musi robić. (Zack, 1999).

Lew Platt -  CEO {C hief E xecutive Officer) w firmie Hewlett-Packard dobrze scharakteryzował problem 
związany z tym typem wiedzy: / /  H P  knew  w hat H P  know s, we w ould be three tim es as p ro fitab le  (podaję 
za Davenport i Prusak, 1998, s. XII).
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nowych technologii, substytutów produktów, pojawienia się nowych konkurentów. 

W zarządzaniu tego typu wiedzą pomocne mogą być np.: tworzenie alternatyw, audyty 

wiedzy^^ Dążeniem menedżerów powinna być stopniowa transformacja wiedzy typu 4 -  

najpierw w wiedzę typu 3, a następnie w wiedzę typu 1.̂ ^

Sama świadomość istniejącej już w organizacji oraz nowej (pożądanej) wiedzy 

jest niewystarczająca. Niezbędne jest sprawne lokalizowanie wiedzy w celu 

jej wykorzystania. Dlatego kluczowe jest tu danie odpowiedzi na pytanie: gdzie, u kogo 

wiedza się znajduje?

Mówiąc o wiedzy organizacyjnej mamy na myśli zarówno wiedzę tworzoną i rozwijaną 

przez przedsiębiorstwo (obiegającą wewnątrz firmy oraz kierowaną na zewnątrz), 

jak i wiedzę czerpaną przez przedsiębiorstwo z zewnątrz (z otoczenia firmy, także z sieci).

Nawet najbardziej kreatywni pracownicy w przedsiębiorstwie nie są w stanie sami 

zapewnić sobie ciągłego dostępu do nowych pomysłów i inspiracji. Trzeba ułatwić im 

pozyskiwanie i dostęp do wiedzy, której potrzebują (pożądanej) ze źródeł zewnętrznych. 

Czasami wiadomo gdzie szukać wiedzy pożądanej, a czasami nie wiemy jak ją zdobyć. 

Zbyt duża rozbieżność pomiędzy stanem wiedzy dostępnej i pożądanej może prowadzić 

do spadku motywacji zdobywania czy też uzupełniania wiedzy.^^

Warto zauważyć, że nie wszystkie obszary wiedzy organizacyjnej są dostępne 

dla każdego pracownika, klienta czy kontrahenta. Wykorzystując dorobek nauk 

o komunikowaniu^^ J. Kisielnicki proponuje klasyfikację podstawowych typów wiedzy 

z punktu widzenia jej znajomości (dostępności) -  tak w firmie, jak i w otoczeniu organizacji. 

Autor rozszerza więc pole obserwacji -  wychodząc poza ramy organizacji.

z  pewnością można polemizować ze stwierdzeniem: „to, że wiedza jest zasobem kluczowym nie oznacza, 
że determinuje wszystko. Istnieje także zagadnienie niewiedzy -  wtedy intuicja determinuje wszystko, w tym
strategię firmy”, (Stańczyk-Hugiet, 2004).

Jako konsekwencja rosnącej złożoności systemów (którymi się zarządza), chaotyczności 
i nieprzewidywalności wielu procesów, a także zwiększonego często ryzyka podejmowanych decyzji i działań, 
pojawiło się zapotrzebowanie na nowe typy wiedzy (np. ewaluacyjną i prognostyczni. Specyfika nowych 
rodzajów wiedzy wymaga innego zarządzania -  ich organizowania i instytucjonalizacji. (Zacher, 2003).

Podział wiedzy na wewnętrzną i zewnętrzną uchodzi za jednej z najbardziej podstawowych podziałów. 
Niestety, wyrażenie „wiedza zewnętrzna” używane jest w literaturze w dwóch zupełnie odmiennych 
znaczeniach. W pierwszym z nich jest to informacja (skodyfikowana wiedza) przygotowywana przez firmę 
dla otoczenia zewnętrznego firmy. W tym układzie firma jest nadawcą i „producentem” informacji, a informacja 
ta ma specyficzne właściwości ze względu na wymagania głównych grup odbiorców zewnętrznych. W drugim 
znaczeniu określenie „zewnętrzna” wskazuje na pochodzenie wiedzy z zewnątrz, tj. spoza organizacji, 
z otoczenia firmy. W tym przypadku to firma jest odbiorcą wiedzy. Dla praktyki zarządzających wiedzą w firmie 
ścisłe zdefiniowanie o jaką wiedzę zewnętrzną chodzi jest nieodzowne.

Zob. Tab.4.1. Rozbieżność informacyjna i sfery aktywności -  Flakiewicz, 2002, s.68.
Przedstawiona propozycja jest modyfikacją modelu tzw. okna Jehari {Jehari windovi). Model ten 

jest stosowany do analizy systemu komunikacji interpersonalnej.
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Tab. 2. Klasyfikacja podstawowych typów wiedzy z punktu widzenia jej znajomości [dostępności]

Wiedza otwarta, czyli wiedza dostępna 
pracownikom organizacji oraz jej otoczeniu

Wiedza „ślepa”, czyli wiedza niedostępna 
pracownikom organizacji, ale dostępna jej 
otoczeniu

Wiedza ukryta, czyli wiedza dostępna 
pracownikom organizacji a niedostępna jej 
otoczeniu

Wiedza nieznana, czyli wiedza niedostępna 
pracownikom organizacji i niedostępna jej 
otoczeniu

Źródło: Kisielnicki, 2003, s.20

W pewnym sensie możemy tu mówić o asymetrii wiedzy, rozumianej Jako różnica 

w poziomie wiedzy między poszczególnymi osobami, działami organizacji, czy różnymi 

elementami otoczenia gospodarczego.

Trzeba podkreślić, że wiedza niedostępna dla użytkownika w odpowiednim czasie, 

miejscu i formie (mimo, iż z punktu widzenia treści jest potencjalnie użyteczna) nie jest 

zasobem ekonomicznym (zob. Materska, 2005).

Interesujące pole do badań w zakresie sposobu i formy istnienia wiedzy w organizacji 

wnoszą stosunkowo słabo jeszcze rozpoznane zmiany powodowane przez nowe technologie.

Przyjęcie tezy o możliwości zapisu, przechowywania i przetwarzania wiedzy na różnych 

nowoczesnych nośnikach przyczyniło się do ukucia pojęcia „wiedza mobilna / migrująca” 

{migratory knowledge), co oznacza, że wiedza może przemieszczać się wraz z jej 

nośnikiem^®. Wiedza mobilna jest niezależna od swego twórcy lub właściciela. Wiedza 

migrująca musi mieć z samego założenia charakter wiedzy formalnej, skodyfikowanej 

i poddającej się rozpowszechnieniu. Im większy stopień kodyfikacji wiedzy tym większa jest 

jej mobilność. Mobilna wiedza może być przekazywana pomiędzy osobami lub organizacjami 

bez utraty jej znaczenia i kontekstu (Tiwana 2000, s.67; Tiwana 2003, s. 373).

Kolejną zmianę charakteru wiedzy -  wskutek sieciowego rozwoju organizacyjnego -  już 

na początku lat 90-tych sygnalizowali niektórzy badacze, tacy jak Freeman (1991) czy Arrow 

(1994)^ .̂ Arrow twierdził, że tradycyjny podział na wiedzę publiczną i prywatną stopniowo 

traci na znaczeniu -  ważniejsze stają się jej hybrydowe formy -  ani całkowicie publicznej, 

ani prywatnej.

Być może najbardziej podstawową cechą obecnej fazy gospodarki wiedzy jest 

powstawanie systemów opartych na sieciach wiedzy.^® W przedsiębiorstwach zarządzanych

W przeciwieństwie do wiedzy stacjonarnej (situated), która rezyduje jedynie w organizacji.
Podaję za Lundvall, 2000.
Castells (2003) i Muraszkiewicz (2004) akcentują, iż tym co jest dziś istotne i jakościowo nowe jest 

powszechna, wszechobecna, gęsta sieć wiążąca ludzi, sprawy i zdarzenia. Niektóre z tych sieci są lokalne (np. 
ograniczone do jednej organizacji), inne wykraczają poza granice krajów. D.Tapscott i in. (2000) uważają, że 
”zsieciowana” wiedza i relacje stanowią nowy kapitał w gospodarce elektronicznej. W odróżnieniu od marek 
firm tradycyjnych, które budowano za pomocą kampanii medialnych, marki e-firm są funkcją kapitału relacji. 
Marki takich firm, jak Amazon.com, eBay czy Buy.com posiadają wartość nie dlatego, że znamy je
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wiedzą wartość powstaje nie w łańcuchu wartości, lecz w sieci wartości, czyli interakcjach 

pomiędzy pracownikami, którzy występują w różnych rolach i relacjach (Gierszewska, 2003). 

Dostęp do sieci (do wiedzy w sieci, do wiedzy usieciowionej) może hyć kluczowym 

warunkiem powodzenia firm i zespołów badawczych. Wiedza przedsiębiorstw w coraz 

większym stopniu powiązana w sieć z wiedzą innych podmiotów, stwarza korzystną sytuację 

dla wszystkich włączonych w sieć organizacji, ponieważ będąc przedmiotem wymiany 

w sieci jest znacznie potężniejsza niż wiedza skrywana czy wyizolowana. Nie oznacza 

to jednak, że uczestnicy sieci mogą zapomnieć o bardzo starannym rozgraniczeniu między 

wiedzą, którą można się dzielić w ramach współpracy, a wiedzą o znaczeniu strategicznym, 

będącą źródłem przewagi konkurencyjnej (Lundvall, 2000, Tiwana 2003).

Rosnące znaczenie struktur sieciowych sugeruje, że fakt należenia czy nienależenia 

do nich zaczyna mieć coraz większe znaczenie. Studiowanie zagadnień sieci ujawnia jednak, 

że dostęp do takich grup i członkostwo w nich nie jest wcale swobodne, co wynika 

np. z faktu, że sieci coraz częściej opracowują własne kody komunikowania nie stosujące się 

do „obcych” spoza sieci. Umiejętności niezbędne do zrozumienia tych kodów i posługiwania 

się nimi często są nabywane tylko przez tych, którym pozwolono dołączyć do sieci 

i uczestniczyć w procesie interaktywnej nauki. Tym samym prowadzi to do wniosku, 

że pojawiające się „oparte na wiedzy” sieci firm, grup badawczych i ekspertów można uznać 

za dowód, że coraz większe znaczenie uzyskuje wiedza zapisana w lokalnych, a nie 

uniwersalnych kodach. Można więc zaryzykować tezę, że pojawi się nowe rozumienie 

dychotomii między wiedzą jawną i ukrytą (Lundvall, 2000).

Sieciowość wiedzy, dostępność w każdym czasie i miejscu stwarza nieosiągalną dotąd 

potencję kształcenia i zaopatrywania organizacji w wiedzę, dobra i usługi.

W tym miejscu zasygnalizujemy jedynie, iż istnienie wiedzy organizacyjnej istniejącej 

poza tradycyjnie rozumianą organizacją^  ̂ stwarza nowe wyzwania dla teorii i praktyki 

zarządzania wiedzą.

Na zakończenie skrótowych, siłą rzeczy, rozważań o wiedzy w organizacjach nie sposób 

nie odnieść się do ogromnego tempa dokonujących się przemian. Dobrą ilustracją zależności 

pomiędzy czasem a omawianym zasobem organizacji z pozycji strategicznej jest 

wprowadzony przez M.H. Żacka (1999) podział na trzy szerokie grupy: w i e d z ę

z całostronicowych reklam w gazetach, ale dlatego, że mają ogromną bazę klientów, którzy im ufają i kupują ich 
dobra czy usługi (kapitał relacji).

^  Wiedza pochodząca z wielu źródeł - organizacji, jej otoczenia, sieci nazywana jest wieloźródłową. Tiwana 
(2000) określa ją  jako m ultiloca tiona l know ledge. Zdaniem autorki niniejszego artykułu wiedzę tę można 
również nazwać „wiedzą rozproszoną”.
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z a s a d n i c z ą  (podstawową), w i e d z ę  z a a w a n s o w a n ą  oraz 

i n n o w a c y j n ą .

Wiedza zasadnicza pozwala na „przystąpienie do gry” na rynku czy w sektorze. 

Posiadają ją wszyscy gracze, nie może więc ona stanowić podstawy do zapewnienia firmie 

konkurencyjności. Dopiero wiedza zaawansowana umożliwia organizacji bycie 

konkurencyjną. Wiedza ta jest podstawą do różnicowania i tworzenia nowej wiedzy, 

aby wiedzieć więcej niż rywale i zdobywać przewagę na rynku, w jego poszczególnych 

segmentach itd. Wiedza innowacyjna zapewnia rolę lidera w sektorze i zdystansowanie 

konkurencji (Gierszewska, 2003; Tiwana, 2003).

Poziom Opis
Wiedza podstawowa Podstawowa wiedza konieczna do zajmowania się daną 

działalnością.
Wiedza, która tworzy barierę wejścia dla nowych 
przedsiębiorstw.
Nie stanowi o przewadze konkurencyinej.

Wiedza zaawansowana Zastosowanie jej odróżnia firmę od konkurencji. 
Umożliwia bezpośrednią konkurencję z innymi firmami 
na tym samym rynku, ponieważ dotyczy tej samej grupy 
klientów.
Daje firmie możliwość skutecznej konkurencji.

Wiedza innowacyjna Wyraźnie odróżnia firmę od konkurencji. 
Daje firmie przodującą pozycję w branży. 
Pozwala firmie zmienić reguły gry.

Źródło: Tiwana, 2003, s.125

Wiedza innowacyjna jest jednak unikatowa tylko do pewnego momentu. Jak zauważa A. 

Tiwana (2003), wiedza ta, w miarę jak przyswajają ją  konkurenci, staje się z czasem coraz 

powszechniejsza. W procesie przyswajania spada najpierw do poziomu wiedzy 

zaawansowanej, a później staje się już zaledwie wiedzą podstawową -  wiedzą, którą nabył 

każdy gracz na danym rynku. Powyższy przykład wyraźnie unaocznia, źe wiedza jest 

zasobem dynamicznym. Wiedza nie jest więc statyczna; to co jest dzisiaj wiedzą 

innowacyjną, w niedalekiej przyszłości będzie wiedzą podstawową.

11. DLACZEGO ZARZĄDZAMY WIEDZĄ?

Istnieją dwa rodzaje czynników wymuszających wdrożenie systemu zarządzania wiedzą:

-  czynniki o charakterze wewnętrznym (tkwiące w samej firmie):

-  czynniki o charakterze zewnętrznym (tkwiące w otoczeniu).
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C z y n n i k i  w e w n ę t r z n e .  Cechą wielu organizacji jest problem tzw. lepkości 

wiedzy {sticky knowledge). Informacje, wiedza i kompetencje są ściśle związane z 

konkretnymi działami przedsiębiorstwa, komórkami organizacyjnymi czy wręcz jednostkami, 

a reszta organizacji nie ma pojęcia o ich istnieniu. W rezultacie marnowane są olbrzymie 

nakłady czasu i pracy na zdobywanie wiedzy, która tak naprawdę jest dostępna na 

wyciągnięcie ręki. Lepkość wiedzy ściśłe wiąże się z problemem braku pamięci 

organizacyjnej. Zamiast korzystać z raz zdobytych doświadczeń, firma za każdym razem 

powtarza stare błędy. Nie ma bowiem formałnych rozwiązań pozwalających zapisywać, 

gromadzić, uaktualniać i udostępniać informacje i wiedzę o realizowanych projektach czy 

klientach. Zakłóca to proces organizacyjnego uczenia się i prowadzi do marnotrawstwa czasu, 

zasobów ludzkich i finansowych.

Ponadto przedsiębiorstwa nie rozwinęły podstawowych mechanizmów 

zabezpieczających je przed niekontrolowanym odpływem wiedzy z firmy {leaky knowledge). 

Odejście kluczowego pracownika do konkurencji wiąże się z utratą nie tylko posiadanej przez 

niego wiedzy i doświadczenia, ale nierzadko także kluczowych klientów. W przypadku 

mniejszych firm może się to nawet zakończyć bankructwem.

C z y n n i k i  z e w n ę t r z n e .  Przesądzają o wdrożeniu systemów zarządzania 

wiedzą, odgrywają jeszcze ważniejszą rolę, bo znajdują się poza kontrolą przedsiębiorstwa. 

Należą do nich: globalizacja, postęp technologiczny, skrócenie cyklu życia produktów, wzrost 

wymagań klientów, rewolucja internetowa i e-biznes. W rzeczywistości wszystkie one 

są częścią szerszych przeobrażeń związanych z nadchodzącą erą wiedzy, która zastępuje 

gospodarkę industrialną bazującą na wykorzystywaniu tradycyjnych czynników wytwórczych 

(ziemia, praca, kapitał) równie szybko, jak sto lat temu rewolucja przemysłowa wyparła 

epokę agrarną i zmieniła sposób życia całych społeczeństw (Grudzewski, Hejduk, 2004).

W koncepcji znanej od blisko trzydziestu lat jako ‘zarządzanie wiedzą’ (knowledge 

managemeni) nie brakuje paradoksów związanych przede wszystkim ze skomplikowaną 

naturą wiedzy. Zaprezentowane w artykule rozważania prowokują do postawienia wielu 

pytań, np.: jak zarządzać czymś co jest niewyrażalne, nienamacalne, ciche, niejawne, ukryte 

{tacit, implicit) subiektywe, wewnętrzne, nieformalne, nieskodyfikowane (niekodyfikowalne) 

itd. Czy można zarządzać czymś czego nie można zmierzyć, co jest dynamiczne, co podlega 

nieustannym zmianom wynikającym z procesów uczenia się?^°

Z powodów niejasności wiedzy pojawiają się opinie, że termin ten jest nadużywany, wymyślony przez 
konsultantów zainteresowanych wzrostem swoich dochodów, że nikt tak naprawdę nie wie, co znaczy 
zarządzanie wiedzą, że stało się ono modnym hasłem, przejawem mody. Najbardziej dynamiczny wzrost 
popularności zarządzania wiedzą obserwowano w latach 1995-1999 (roczne przyrosty od 113-350% publikacji).
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Jak interpretować fenomen współczesnego, jakże zmaterializowanego i goniącego 

za namacalnymi zyskami świata, w którym coraz częściej podkreśla się znaczenie wartości 

niematerialnych, takich na przykład jak: wiedza, reputacja, marka, relacje.

jak hadać procesy komunikowania się ludzi (przekazywania informacji i wiedzy), 

w których aż 65% stanowi komunikacja niewerbalna (Głodowski, 2001, s.l52)?

Skomplikowana natura wiedzy niełatwo poddaje się prostym rozwiązaniom. Może 

dlatego tak bardzo ciągle fascynuje ona badaczy różnych dyscyplin i obejmuje coraz to nowe 

pola ich zainteresowań.
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KNOWLEDGE IN ORGANIZATION. 
PROLEGOMENA TO KNOWLEGDE MANAGEMENT

ABSTRACT

Most knowledge-based organizations realize that the largest part of their market value is their 
knowledge. To be efficient in implementing knowledge management strategies it requires our 
understanding of what we manage. The article focus on the nature of organizational knowledge 
from the perspective of knowledge management concept.
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CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 
INEORMATION SYSTEM

This paper deals with Customer Relationship Management (CRM) information Systems. TraditionaUy, the 
maintenance o f relations with customers was mainly hased on registering transactions and lannching simple 
ąueries to the databases storing the information on the transactions and generating simple statistics. Now, 
having access to robust Communications facihties snch as the internet and business intelligence and analytical 
tools (e.g. data warehousing, OLAP, data mining, web mining) a company can maintain a progressive rela
tionship with a customer across the customer’s lifetime. Today, the company can monitor, follow and analyze 
a rangę of customer actions and events over time, using the information and knowledge from operational 
CRM Systems, and it can combine this information with the knowledge kept in other enterprise Systems, 
mainly from knowledge management systems [Wigg, 1999]. The paper surveys definitions of CRM, offers a 
design and implementation methodology, and provides a notę on the CRM architecture.

1. INTRODUCTION

The key-word creativity economy, which assumes innovativeness and an engagement 

of employees and customers in a lively dialog, gets the most relevant characteristic of the 

present advanced micro-economy, and prohahly also of mezzo- and macro-economy. In the 

slow-growth World of today, when traditional sources and means of growth are not sufficient 

to hoost growth, only new leaders of growth hased on new managerial culture who are 

passionate ahout customers and innovation and who have courage and imagination, and new 

types of employees eąuipped with cutting edge competences can face the incoming chal- 

lenges. It seems that what is needed now, while preserving the advantages of the Six Sigma 

paradigm focused mainly on productivity and ąuality, is a leap from it towards an innovation 

culture and creative thinking driven hy customers’ actual and prospective needs.

The saying that customer is king has heen around for decades; however, in veiy many 

companies it existed rather as a slogan than a hackground for setting up a comprehensive pol- 

icy and implementing a pro-customer attitude. There was no direct mechanism operating on a
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daily basis for monitoring, collecting and transmitting clients’ satisfaction, opinions and ex- 

pectations to the production or services centers. The realms of manufacturers and service pro- 

viders and of customers and users were pretty separated. Obviously, we don’t claim that in the 

past there were no efforts and actions to leam what customers think and feel, to build their 

behavioral models, to shape their needs, etc. These things existed and were practiced in one 

way or another by almost all companies operating on the free market. Also, there was enough 

awareness among decision makers and executives about the importance of having information 

and knowledge about clients’ reactions to the offered products and services. The point we 

arise is that the relationship between the producers or service providers and clients was rela- 

tively weak, based on periodical or even sporadic contacts only, and, what is even morę im- 

portant, the knowledge leamed from the interactions with the customers was fragmented, un- 

reliable, and incomplete. Its impact on business processes leaved a lot to desire. The main 

reason was twofold, i.e.: (i) it was difficult for the companies to maintain a permanent contact 

with their customers sińce there were no widely available, ubiąuitous and cheap Communica

tions facilities at the disposal of both companies and their clients so that they could be in con- 

stant touch; (ii) the information about clients could hardly be a subject to deeper analysis ow- 

ing to, on one hand, its incompleteness, and on the other hand, due to a lack of user-friendly 

powerful analytical and business intelligence software tools to process the stored information.

With the advent of e-mail service and later the WWW service being part of the Inter

net, and the introduction of data warehouses eąuipped with OLAP modules (On-Line Ana

lytical Processing) the situation has dramatically changed. A physical platform for developing 

Communications facilities and for carrying out deep analysis of information became available. 

This caused the emergence of a great deal of ad-hoc attempts to link up companies with cus

tomers: yet, only over the last years of the nineties of the previous centuiy a systematic ap- 

proach based on ICT platforms was worked out and took a commercial shape. This approach 

is known as Customer Relationship Management (CMR). It has to be explicitly noted that this 

term had been used before; however, it gained its popularity and was associated with ICT 

Solutions and tools when companies, business and to a certain extent the administration 

moved to the exploitation of various types of “e-opportunities” such as e-commerce and e- 

govemance. Having said the above we can readily understand that Frederick Newell could 

legitimately say about the customer at the turn of the century: "Umów whoyou are, Iremem- 

heryou. 1 getyou  to talk to me. And then, because I  know something about you, my competi-
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tors don't know, I  can do something for you my competitors can't do - not for any price" 

(Newell, 2000).

Traditionally, the maintenance of relations with customers was mainly based on regis- 

tering transactions and lunching simple ąueries to the databases storing the Information on the 

transactions and generating simple statistics. Now, having access to robust Communications 

facilities such as the Internet and business intelligence and analytical tools (e.g. data ware- 

housing, OLAP, data mining, web mining) a company can maintain a progressive relationship 

with a customer across the customer’s lifetime. Today, the company can monitor, follow and 

analyze a rangę of customer actions and events over time, using the information and knowT 

edge from operational CRM Systems, and it can combine this information with the knowledge 

kept in other enterprise Systems, mainly from knowledge management systems (Wigg, 1999). 

Interestingly enough, a spin-off effect of this situation is the diminishing role of intermediar- 

ies, the middle-men, such as market research organizations or business intelligence companies 

whose ąuasi-monopoly on providing insight into the customers’ world has been breached.

Alike other business systems that support routine work of enterprises, CRM systems 

are not an arcane discipline. Although CRM is different for every enterprise, there are no se- 

cret methodologies for designing and implementing such systems sińce the processes to 

achieve workable and sound CRMs for different types of organizations have much in com- 

mon (Nelson, 2004). Perhaps with one exception, which are high-tech companies where a 

classic CRM approach has to be enhance to support innovation within companies. Good and 

recommendable CRM methodologies source inspiration from the best CRM practices that 

practitioners and theoreticians learned, sometimes in a hard way, from real-life cases. The 

truth is, however, that successful users of CRM systems are hardly interested to trumpet their 

experience to the competitors. This is probably the main reason why CRM still evokes emo- 

tions and sometimes skepticism.

2. SOME DEFINITIONS OF CRM

Defining CRM might be a risky endeavor. There are a number of ways of thinking 

about CRM. These may be: (i) CRM is a kind of corporate philosophy focused on customers: 

(ii) a set of practical methods and tools to improve customer satisfaction and increase the 

scope of business: (iii) a sophisticated software for implementing sales, marketing and service
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internal business processes related to customers, suppliers and partners; (iv) just another mar

keting buzz word to support the CRM hype. In a sense all these characteristics are true; how- 

ever, the first one which refers to CRM as to a holistic approach directed towards stmctuiing 

a company so that it would be able to best satisfy the needs of its customers seems the most 

suitable one. This also means that the company is somehow driven hy customers and aimed at 

addressing their reąuirements and expectations by providing high-quality products and re- 

sponsive services. Here the right metaphor is that the customer occupies the driver’s seat and 

defines the naturę of the company-customer relationship. This is what we understand while 

employing the term customer-centric as opposed to the product-centric approach, where the 

driver’s seat is occupied by the company.

It seems that the definitions proposed hy practitioners and scholars very much depend 

on subjective interests and a working context. Also CRM software vendors differ one from 

another when it comes to defining the CRM concept and its attiihutes. Some vendors see 

CRM as Sales Force Automation (SFA), other vendors relate it with marketing functions, for 

yet other vendors it is associated with the notion of cali centre management, help desk, field 

services, etc. Ed Thompson, Gartner analyst, commented: "Don'tworry about the defmition o f  

CRM. Ifyou don't come up withyour own defmitionyou're wastingyour time." The Internet 

magazine Direct asked Ron Jacobs, President of Chicago marketing agency: “How doyou  

define CRM foryour organization?”; he answered: “Youknow, Idon't. Itruły don't. Ithink 

CRM is a customer-centered philosophy and business strategy, as well as a set o f strategie 

executions, which may be enabled by technology. Andiknow thafs nowhere near close to a 

textbook defmition, but I  think all those things are part o f it, and thafs part o f the problem 

with CRM.” (Jacobs, 2005).

Tapan K. Panda claims (Panda, 2003) that the first who tackled the problem of rela

tionship marketing from a contemporary perspective was Edmund G. McGarry who included 

six activities in the formal list of marketing functions: contractual function, propaganda func- 

tion, merchandising function, physical distribution function, pricing function and termination 

function (McGarry, 1950, 1951, 1953, 1958). T. Panda argues that the one who introduced the 

term ‘customer relationship management’ to the professional literaturę was Leonard Berry in 

his paper (Berry, 1983). Berry’s classic definition of CRM reads: “customer relationship 

management is to attract, maintain and enhance customer relationships in multi service or- 

ganizations”. In his later papers he added that customer relationship management concerns 

attracting, developing and retaining customer relationships. He outlined five strategy elements
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for practicing customer relationship management, viz.: developing a core service around 

which to build a customer relationship, customizing the relationship to the individual cus

tomer, augmenting the core service with extra benefits, pricing services to encourage cus

tomer loyalty and marketing to employees so that they, in turn, will perform well for custom- 

ers.

The background of lion’s share of CRM definitions is as follows (Ahn, 2001):

-  The relationship with customers is newly recognized as a key point to solidify com- 

petitive power of a company.

-  As companies procure large volumes of data related to customers, they can perform 

customer management morę easily and efficiently using data warehousing, data min- 

ing, and other information technologies

-  The web has opened up a new medium for business and marketing, and we can ex- 

press customer actions in on-line into data. In other words, the scope of data to ana- 

lyze behaviors of customers is extended, and environment for one-to-one marketing 

have been enhanced.

The CRM Tutorial.com s ite \ which deals with the CRM matters, offers the following 

definition underlining a processual character of CRM activities: “Customer Relationship 

Management (CRM) is aprocess or methodology used to learn morę about customers' needs 

and behaviors in order to develop stronger relationships with them. There are many techno- 

logical components to CRM, but thinking about CRM in primarily technological terms is a 

mistake. The morę useful way to think about CRM is as a process that will help bring together 

lots ofpieces o f information about customers, sales, marketing effectiveness, responsiveness 

and market trends. CRM helps businesses use technology and human resources to gain in- 

sight into the behavior o f customers and the value o f those customers. ”

There also exist really short definitions of CRM. The one from (Swift, 2001) reads: 

“CRM is a process designed to collect data related to customers, to grasp features of custom

ers, and to apply those ąualities in specific marketing activities.” In (Cray & Byun, 2001) the 

following concise definition of CRM is offered: “CRM involves all of the corporate functions 

(marketing, manufacturing, customer services, field sales, and field service) reąuired to con- 

tact customers directly or indirectly.” Even a shorter definition is provided in (Bose & Sugu- 

maran, 2003): “CRM is about managing customer knowledge to better understand and serve 

them.”

 ̂ http://crmtutorial.eom/CRM/CRM.aspx? ref=aw
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A longer comprehensive definition we find at (Fox & Stead, 2001): "Customer Rela- 

tionship Management is the establishment, development, maintenance and optimization of 

long term mutually valuable relationships between consumers and the organizations. Success- 

ful customer relationship management focuses on understanding the needs and desires of the 

customers and is achieved by placing these needs at the heart of the business by integrating 

them with the organization’s strategy, people, technology and business processes.”

An interesting addendum to CRM definitions is proposed by T.K. Panda, who also 

includes the termination of the relationship between a company and customers, namely: 

“Customer relationship management is to identijy, establish, maintain, enhance and when 

necessary also to terminate relationships with customers and stakeholder, at a profit, so that 

the objective o f  both parties are met, and that this is done by mutual exchange andfulfillment 

o f promises. ” (Panda, 2003). In the same paper we find the following comment: “In recent 

years, customer relationship management is being enlarged to include an integratedperspec- 

tive on marketing, sales, customer service, channel management, logistics and technology for 

engaging in customer satisfaction. Practitioners are calling it customer relationship man

agement (CRM) and are interested in all aspects o f  interactions with customers to maintain a  

long-term profitable relationship with them. They are very keen on learning about the pro- 

grams, strategies, processes and technologies that would be applicable for effective customer 

relationship management in the new millennium. ”

The Siebel company specialized in CRM systems advocates for the understanding of 

CRM as a decision support facility regarding the relationships with customers and their im- 

pact on a company. In its White Paper Siebel claims (Siebel, 2005): “CRM helps organiza

tions make better decisions regarding which customers to focus on, when and how to interact 

with them, and which products and services to deliver. The information captured by CRM 

Systems combined with real-time analytics can provide deep and meaningful insight into cus- 

tomer-focused operations-insight that is critical for developing business strategies, planning 

operations, and aligning employee efforts and support with these strategies. Specifically, or

ganizations can employ CRM to make morę effective decisions in five primary areas:

-  Strategy and planning-By facilitating the development and maintenance o f a com- 

prehensive CRM strategy and planning and managing overall business operations 

based on timely, accurate forecasts o f true market demand and risk.

-  Customers-By identifying the most valuable customers and better understanding 

their wants, needs, and buying behavior.
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-  Products and services-By evaluating and imesting in new products and sewices 

based on a detailed understanding o f customer preferences and behavior and improv- 

ing the efficiency and consistency o f product and sewice delivery.

-  Channels-By matching imestments in channels with the needs and value o f particu- 

lar customer segments and managing interactions across all channels based on a 

shared, holistic view o f customers and segments.

-  Employees-By aligning employee efforts with organizational goals andproactively 

managing employee skills, training, and support needs. ”

It should be noted that the above survey does not provide a complete list of CRM 

definitions. An implementation of such an ambition seems not to be feasible and, tmthfully, 

not sensible sińce after having visited a few of them one gets the essence of the term mean- 

ing. This essence is the big ‘C’ in the word ‘customer’.

3. CRM METHODOLOGY

We should start the discussion on CRM methodology with a elear definition of the 

CRM objectives. Essentially, there are three areas addressed by CRM, namely:

-  to acąuire new customers/suppliers/partners;

-  to retain the right existing customers/suppliers/partners:

-  to boost and grow the relationship with existing customers/suppliers/partners.

The proposed CRM methodology relays to a large extent on Gartner’s approach to

CRM, called “Eight Building Blocks of CRM” (Nelson & Younker, 2003). It follows the rule 

that there are three key elements to a successful CRM initiative: people, process, and technol- 

ogy. Gartner considers CRM as a key business strategy aimed at maximizing profitability, 

revenue and customer satisfaction that will determine successful enterprises in the years to 

come. Its philosophy is organized around customer segments, and fostering initiatives and 

actions that satisfy clients. Altogether, according to Gartner, CRM is a customer-centric proc

ess that puts clients and their actual and prospective needs at the epicenter of a company bot- 

tom linę.

We share Gartner’s methodological headlines, but in order to apply it to the high-tech 

environment additional elements have to be included, i.e.:
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-  customers involvement in creating product and services; reactive and pro-active cli- 

ents attitudes have to be stimulated by manufacturers and services providers through a 

permanent dialog with segments of the client’s population;

-  innovativeness bas to become an integral part of business process within the com

pany: the term creativity economy bas to apply particularly to these processes where 

potentialities of added-value exist.

Now, we can summarize that CRM is not a set of ICT and managerial applications and 

various techniąues and technologies; above all it is a business strategy that is a vital part of 

the overall business plan of the company. CRM technologies and applications are enahlers to 

support the CRM process. They allow for better and morę effective interaction between the 

enterprise and customers: they make possible a stronger involvement of customers in the de

sign and sales processes: they give a better insight into customers’ actual and prospective 

needs: and also they can help to integrate all Client channels with the hack-office enterprise 

functions.

Let’s take a look at the building blocks of the CRM strategy.

Estahlishing the Yision

The company leaders are mainly responsible for setting up a picture of their company 

as a customer-centric enterprise aimed at building a strong market position. Towards this end, 

the leaders have to define what CRM really means to their company, clearly define objec- 

tives, and cautiously define their target customers group. This has to be followed by establish- 

ing a set of brand values, what has to be done from customers’ perspective rather than from 

the enterprise one. The yision should also include a sketch of the expected customer experi- 

ence given customer segmentation and yarious market situations.

Developing the CRM Strategy

The CRM strategy has to be compatible with the overall business strategy of the com

pany. The central point of this strategy is to turn the customer base into a strong company 

asset. One has to determine how resources are to be used to efficiently interact with customers 

to build yaluable and workable customer relationship and customer loyalty. Typically, the 

process of setting up a CRM strategy starts with a segmentation of customers into categories
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and defining goals and metrics for each segment, then, each segment has to be evaluated. 

Here, two perspectives are adopted, i.e. (i) how much does the customer value the enterprise?; 

(ii) how much does the enterprise value the customer? As a result one gets the so called cus

tomer asset matrix which combines the supplier’s view of customer value segments with an 

estimate of the strength of the customer relationship. Gartner defines such a matrix as follows 

(Nelson & Younker, 2003):
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The matrix is a departure point for defining the operational measures (tactics) of the 

CRM process.

At this point it might be interesting to compare conventional marketing strategy with a 

CRM strategy. The former tries to answer the ąuestion: How can a company take advantage 

of market opportunities and mitigate competitive threats? The latter takes a different perspec- 

tive by asking the ąuestion: How can a company get closer to the customers to deliver value 

to them and create value for itself? The market strategies are based on product life cycles and 

their measures are market share, brand eąuity and market penetration, whereas CRM focuses 

on the customer life cycle and for measures takes customer satisfaction, loyalty, cost of ser- 

vice and, last but not least, employees’ satisfaction. A marketing strategy always includes 

SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) while CRM adds to that a 

capability analysis. When defining a marketing strategy the vision of the exercise is driven by 

what the company determines as a market position, whereas in the case of CRM the vision is 

mainly driven by the expected customer experience.
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Getting Customer Experience

Gathering feedback from customers on how they experience and value the products or 

services, along with complaints and suggestions, if any, is important for maintaining com- 

pany’s awareness of customer segments. Here, it is good to distinguish between customer 

satisfaction and a customer opinion. Tbe two are important for the company to know about 

the experiences of their clients. It may, however, happen that a satisfaction is orthogonal to an 

opinion. Such cases are of particular interest to the Staff responsible for designing CRM 

strategies.

Intra and Inter Organizational Collaboration

Effective CRM reąuires a change of management, organizational structures and be- 

havioral patterns within a company in order to strengthen the intra-organizational links and 

also to support and enhance the links with the external world, mainly with customers, but also 

with suppliers and partners. Usually, this means that the culture of the company has to be 

modified or even significantly changed through a deep re-engineering process. There is a 

common opinion among the CRM practitioners that a successful change of employees’ behav- 

ior brings the most tangible return on investment for CRM. We see six ingredients of success

ful CRM change management, i.e. strong leadership, ability to constantly skills and compe- 

tences, knowledge sharing among the Staff, better organization of the business process to- 

wards flatter and morę flexible structures, diversified and well addressed incentives to moti- 

vate the Staff, and innovativeness in terms of work organization patterns.

Customer Related Processes

It is vital to a company to identify these business processes that present opportunities 

to enhance its value to the clients. These processes along with information acąuired directly 

from the customers are sources of data for building a knowledge database on the customers. 

Gartner’s CRM methodology offers enterprises the following framework in their customer 

process re-engineering efforts (Nelson & Younker, 2003):

-  Audit and map the touchpoints and processes that affect customers.

-  Identify the key processes from the customer’s perspective — find the processes that 

cause the most dissatisfaction and focus on them first.

-  Quantify and prioritize these processes according to their impact on strategie CRM 

goals.
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-  Measure key processes based on their contributions to customer value.

-  Implement changes in the front office and back office where necessary.

-  No process should be left without ownership. Ensure that each key process bas a 

cross-functional owner.

-  Examine how these changes may affect suppliers and other enterprise partners. The 

processes that matter most to customers may be entirely internal and within the con- 

trol of the enterprise, but they often impact other enterprises.

-  Using customer input, set meaningful, measurable targets. Set up a customer service- 

level agreement (SLA) for the key processes.

-  Segment the customer base, reassess key processes and redefine SLAs.

Customer Information Strategy

Information on customers, their behavioral pattems, their opinions and experience has 

to be collected, stored, processed, and madę available in various forms to the company staff. 

This information should become part of the company knowledge management system, or ac- 

cessible through such a system to all employees whose work is closely related to the custom

ers. The customer information system should be pro-active in the sense that it monitors all 

customer segments and routs the acąuired data and information to the interested staff on a 

periodical hasis. Customer information assets have to he a suhject of a business plan that in- 

cludes sourcing, maintaining and distributing the information, and also will help identify and 

address weak links hetween the company and customers. The information of different levels 

of aggregation depending on the type of addressees should help answer such ąuestions as: 

what Products should he sold to the customer, what are critical areas of customer experience, 

which areas of the company’s customer value chain are opportunities for competitive advan- 

tage, and where are the company’s weak spots.

Technology

As already mentioned contemporaiy CRM systems are hased on advanced ICT tech- 

nology, and heavily depend on it. The company’s CRM technology strategy may vaiy from 

indigenous Solutions to full-fledged enterprise suits offered hy well estahlished vendors. The 

present tendency, particularly among higger organizations, is to install integrated CRM suits 

with advanced functionality linking horizontally in-house processes with the outside world of 

customers, suppliers and partners. Today, when it comes to the selection of technology the
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decision makers face the problem of “embarras de richesse” rather than a shortage of options. 

The market offer of CRM packages is really large^.

Metrics

As any other business methodology CRM reąuires gauges to measure intemal and 

external indications of success and failure. Intuition in the service of CRM might be mislead- 

ing. The CRM metrics should be structure as a hierarchy from the top down, with bottom-up 

checking, and ensuring that the different levels of this hierarchical structure are interlinked. 

Metrics have to be madę known to the Staff. It is important that company finance services 

understand and integrate CRM metrics into the broader set of corporate metrics, which are set 

by the company board. The metrics related to customers should have elear links to corporate 

objectives and help monitor the degree of success or failure of the CRM strategy; the most 

important ones are connected to the customer life cycle. Metrics and the information they 

bring up are particularly important to the business intelligence activities of the company. Here 

are a few examples of CRM metrics: revenue per salesman; cost and length of time it takes to 

close a lead; revenue/profitability per customer; churning ratę; length of time customers stay 

with the company: customer satisfaction ratings.

Innovativeness

High-tech organizations are particularly hungry of new products and services. Creativ- 

ity and ability to come up with innovative Solutions both in terms of organizational and 

managerial aspects and products and services are essential features of gaining and maintain- 

ing competitive advantage. A lot of inspiration regarding the latter when it comes to the de

sign, functionality, terms of service and warranty, and distribution modes and channels can be 

given by customers, especially these segments that are populated by young public. The point 

is to tap into their readiness to provide their opinions and feedback to the enterprise, and then 

to make use of the collected information. To use customers as a source of innovativeness re

ąuires, however, a re-engineering of a large part of existing processes so that the impulses 

generated by the customers be embedded in a daily operation of the company. It might be a 

difficult and painful thing for morę traditional managers for whom Six Sigma and focus on 

productivity and ąuality accompanied by the imperative of costs cutting are the main manage

rial landmarks.

http://www.crm-daily.com/
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Owing to its recentness a design and implementation of a CRM system is paved with 

traps and prone to mistakes. We can safely claim that CRM projects often fail for many of the 

same reasons other major enterprise-wide projects fail—because they have ill-defined objec- 

tives, they are under-resourced, under-budgeted and under-staffed. To these classic reasons 

we mention a few additional ones below:

-  Lack of a tme engagement on the part of senior management in the design and im

plementation of a CRM system most likely will paralyze the CRM project.

-  Orthodox sticking to the assumption that CRM is only related to sales, marketing, lo- 

gistics and support, and, therefore, there is no need to change behavioral patterns of 

all the Staff and get understanding and approval within the whole organization to- 

wards a customer focus. Such an approach reduces the CRM to a database of eveiy- 

one the company have ever contacted.

-  Developing a CRM system in a vacuum, without a consensus among the major de- 

partments such as customer service, supply chain management and corporate plan- 

ning, sales, and marketing undermines the project at the very outset. Fragmentation of 

the people and organizational units who should he involved in the CRM system de- 

velopment, lack of agreement on the measures that are to he used to measure progress 

can lead to the situation when different departments develop their own divergent set 

of objectives and metrics. This will undoubtedly give rise to a clash of the metrics and 

objectives of the departments involved.

-  It happens that the ICT developers are so fascinated by the extraordinary and fanci- 

ness of the CRM technology that they forget ahout the “C” in the CRM approach 

what makes the whole exercise as useful as huilding a car without wheels.

-  Successful CRM projects are usually achieved in phases; however, over time, busi

ness conditions can change and managers and executives can come and go, causing 

the initial reasons for implementing CRM to hecome bluriing.

-  A CRM system should he introduced to a company ąuickly; however, surveys prove 

that a number of enterprises have had serious problems in implementing CRM 

ąuickly and effectively influence or change customer needs and expectations. This 

might be partly due to the fact that CRM systems are complex and sophisticated fa- 

cilities and IT departments are not experienced enough with that kind of tools.
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-  On the other hand, very risky are attempts to achieve results too fast. A ridiculous 

case took place when a CRM vendor claimed that an up and running CRM system can 

be delivered in a week time. Companies taking such promises seriously set them- 

selves up for unavoidable failure.

-  Integration of a CRM system with other company systems is costly and time- 

consuming project.

-  Unawareness of input data ąuality problem and the need for implementing strong 

validation procedures within the CRM software and the whole CRM system.

CRM projects have a greater chance of succeeding when the following meta-strategy 

is applied: Think big (vision is necessaiy), Start smali (pilot, proof-of-concept), Scalę fast 

(speed drives success). So, one should start smali and build incrementally from early wins 

focus on the area where getting results is easier and faster, such as improving the efficiency of 

a customer website or cali center.

To conclude the methodological part of our discussion let us notę that: (i) CRM is 

change management, not a technology; (ii) eveiy indication is that not doing CRM is morę 

expensive than doing it; (iii) CRM is a long term on-going endeavor; it’s not a transactional 

facility: and (iv) even if a high-tech company is doing well right now without CRM, it will 

need it rather sooner than later.

4. CRM ARCHITECTURE

In the Sections above we have elaborated on the need for embedding the CRM system across 

the whole company and along the business processes where matters related to customers, sup- 

pliers and partners occur. This idea is illustrated in the figurę below.
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We can see on the diagram that CRM applications collaborate and are interoperable 

with company back office applications, suppliers related applications and partners related 

applications. AU of them tap into data and information stored in data marts and a company 

data warehouse. On the other hand, CRM applications support the company touchpoints of 

which of special attention are the corporate portal (that usually is part of the company’s intra

net) and customer portal (s). This is the way how the interaction, including data acąuisition 

from customers and access to services offered by the company to customers, takes place.

The first step while designing a CRM system is to set up a customer data model. The 

appropriateness and suitability of the data model (s) will determine the customer-centricity of 

the system, the ease or difficulty one will have in integrating it with the existing applications, 

and last but not least, the ąuality of the customer experience the system will he able to pro- 

vide. A good customer model has to he information-rich, open, modular, flexible, and consis- 

tent. The model richness is by all means the key factor of the model ąuality. By richness, we 

understand the amount of information we can capture and storę about every possible aspect of 

customers’ identities, their business relationships with a company, the transactions hetween 

them and the company, and the marketing, sales, and service interactions among both parties. 

The table below, adopted from (Seyhold, 2004) summarizes the ingredients of the model rich

ness.
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Richness of Customer Data Model
Component Description
Identification Identification information includes, among others, name (salutation, first, 

last, title, ąualifier, nickname), address (sold-to, bill-to, ship-to addresses), 
company, company organization, company organization relationships (re- 
gions belong to divisions, for example), and company organization person 
contact for B2B (business-to-business), household and household relation
ships for B2C, preferences, demographics for B2C (business-to-customer).

Relationship Relationship information represents the terms and conditions of any ongoing 
business between a company and its customers. For B2B (business-to- 
business) relationships, this information represents the contracts between the 
company and its customers. Contracts have product, price, ąuality of service, 
and payment terms. They are associated with a customer’s organizational 
entity, and they have identification, role, and authority information for con- 
tacts and administrators (different than identification contacts). For B2C 
(business-to-customer) relationships, this information might represent war- 
ranties or service contracts that include product, price, and quality-of-service 
terms, as well as contact identification information.

Marketing Marketing information should include customer value, customer profitabil- 
ity, the segments to which a customer belongs, and scores and indicators for 
loyalty, satisfaction, recency, freąuency, and wallet share, It should also in
clude a history of all the campaign offers that a company madę to the cus
tomer and the customer’s responses to those offers.

Sales Sales information should include the ąuotes and proposals that a company 
madę to customers and the orders that its customers have placed with the 
company. It should include complete ąuote, proposal, and order histories, all 
ąuote, proposal, and order details, and an indication of the touchpoint with 
relevant touchpoint information such as sales representatives through which 
each ąuote, proposal, and order was placed.

Service Service information represents company customers’ reąuests and company 
responses for product support and service, order management actions such as 
returns and complaints, and customer management actions such as identifica
tion information changes. This information should include outstanding re
ąuests and their priority, the histories and details of these interactions, the 
touchpoints through which they occurred, and identification information of 
relevant personnel.

The most advanced CRM are currently built on three-tier web-based architecture, 

which includes: clients, applications servers, and a data repository structure against the 

adopted customer data model (see the figurę below).
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The first tier is madę up of client terminals (very often they are the so-called thin cli- 

ents), which are the place where users (a customer, a company’s employee) dialog with the 

CRM system and/or launch applications by means of a browser. Client terminals should pro- 

vide a visually rich and interactive environment in order to ensure a superior customer experi- 

ence.

Ali Processing is handled in the application tier composed of application servers. The 

customers have access to the customer portal which is their major (sometimes the only one) 

gateway to information and seryices. The application servers most typically perform a broad 

rangę of functions: the transfer reąuests and responses with users, application processing, 

security, reąuest management, dispatching, memory management, process management, data- 

base access, and access to external systems, load balancing, failover, and many otbers.

CRM data repository has three dimensions. The first supports operational applications 

and includes various databases and data marts. The second dimension includes a data ware- 

house and supports data warehouse-based analysis (e.g. OLAF). Notę the separation between 

operations and analysis, which is important for ensuring security and efficiency of the opera- 

tion. The third dimension supports design and development for configuiing and customizing 

CRM specific databases and applications as well as for integrating tbem with external appli

cations.
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SYSTEM ZARZADZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI (CRM)

ABSTRAKT

Przedmiotem artykułu są systemy zarządzania relacjami z klientami - Customer Relationship Ma
nagement (CRM). Tradycyjnie utrzymywanie kontaktu z klientami było zapewniane za pomocą 
rejestrowania transakcji i obsługi prostych pytań do baz danych przechowujących informacje o 
tych transakcjach oraz generowanie prostych statystyk. Obecnie dostęp do stabilnych urządzeń 
komunikacyjnych, takich jak Internet i wywiad gospodarczy oraz narzędzi analitycznych (np. 
hurtownie danych, OLAF, eksploracja danych, web mining) umożliwia firmom utrzymywanie 
progresywnych relacji z klientami przez cały czas istnienia tych klientów. Dzisiaj firmy mogą mo
nitorować, śledzić i analizować zakres działań klienta oraz zdarzenia następujące w czasie, korzy
stając z informacji i wiedzy z działających systemów CRM, a także łączyć tę informację z wiedzą 
utrzymywaną w innych systemach przedsiębiorstwa, głównie w systemach zarządzania wiedzą 
(Wigg, 1999). Artykuł zawiera przegląd definicji CRM, metodologii ich projektowania i imple
mentacji oraz uwagi o architekturze systemów CRM.
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Mariusz LUTEREK
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, UW

POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE BUDOWANIA 
ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH (E-CONTENT)

Coraz większa ilość informacji w Internecie powoduje z jednej strony wzrost liczby użytkowników i 
możliwości Jego wykorzystania, z drugiej - pojawienie się oczekiwań lepszej jakości. Poszukując nowych 
dróg dla zagwarantowania wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkich integracji narodów europejskich i 
budowania świadomości ogólnoeuropejskiej Unia Europejska w ostatnich latach wdrożyła szereg programów 
mających za zadanie pobudzić budowanie europejskich zasobów informacyjnych. W strategii 12010 mówi się 
wręcz o tworzeniu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej. W tym artykule przyjrzymy się 
głównym trendom w budowaniu zasobów elektronicznych, jak również narzędziom wykorzystywanym przez 
Komisję Europejską do stymulowania rozwoju europejskiego sektora zasobów.

1. WSTĘP

Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego coraz bardziej widoczny jest problem 

pojawienia się z jednej strony szumu informacyjnego, który jest chyba najbardziej widoczny w 

Internecie, a z drugiej - wzrostu oczekiwań i potrzeb informacyjnych użytkowników. Nie 

wystarczy już, żeby informacja była dostępna -  musi to być informacja rzetelna, dobrze 

przygotowana i opracowana pod względem merytorycznym, ale także wizualnym 

(multimedialnym) i organizacyjnym. Coraz częściej również widać przesunięcie potrzeb 

informacyjnych użytkowników w kierunku informacji przetworzonej, którą często utożsamia się 

ze zdygitalizowaną wiedzą.

Drugim zjawiskiem, które w znaczący sposób wpływa na strukturę potrzeb 

informacyjnych użytkowników jest system kształcenia, który na całym świecie zmierza w 

kierunku kształcenia ogólnego, a nie specjalistycznego. Oczywiście nadał potrzebna jest pewna 

liczba np. inżynierów -  tutaj z istnieniem konkretnej specjalizacji trudno dyskutować. Jednak 

powolne, ale postępujące zdominowanie gospodarek najlepiej rozwiniętych państw świata przez
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sektor usług siłą rzeczy wymusza kształcenie, które pozwoli absolwentom znaleźć się na żywym, 

ewoluującym rynku pracy. W ten sposób otrzymujemy dużą grupę użytkowników, którym 

wiedza i doświadczenie pozwala na przyswajanie sobie informacji z różnych dziedzin. W 

rezultacie, obserwując kierunek przemian gospodarczych, można śmiało powiedzieć, że 

zapotrzebowanie na informację przetworzoną będzie rosnąć.

Stymulowanie dostępu do wiedzy (również wiedzy zdygitalizowanej) od kilku lat jest 

jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W niniejszym artykule przyjrzymy się niektórym 

programom, realizowanym przez Wspólnoty, a także przeanalizujemy powody, dla których w 

ostatnich latach szczególnie ważnym priorytetem dla Unii stała się promocja tworzenia tzw. 

treści europejskich (ang. European e-content) w Internecie.

2. GŁÓWNE TRENDY W BUDOWANIU ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH

Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest silnie związany z pojęciem globalizacji -  

ekonomicznej, kulturalnej, społecznej. Z kolei pojęcie globalizacji jest często, pejoratywnie, 

utożsamiane z terminem „amerykanizacja”, który jest dla wielu synonimem komercjalizacji 

rozumianej w najbardziej brutalny, twardy, kapitalistyczny sposób. Podobnie jak w gospodarce, 

tak i w budowaniu zasobów elektronicznych mówimy o globalizacji, która wyrażają się między 

innymi:

■ ponadnarodowym charakterem wielu serwisów (informacji, usług) -  np. Yahoo, eBay,

■ budowaniem zintegrowanych punktów dostępu do zasobów informacyjnych w różnych 

miejscach świata,

■ dominacją elementów amerykańskich, czy mówiąc szerzej -  anglosaskich.

Ta ostatnia uwarunkowana jest wieloma czynnikami gospodarczymi (rankingi największych 

firm międzynarodowych zdominowane są przez koncerny amerykańskie), społecznymi (kraje 

anglosaskie to są z reguły kraje z lepiej wykształconym -  wysoki stopień scholaiyzacji -  i 

bardziej dostatnim społeczeństwem), kulturowymi (państwa te tworzą uwspólnioną przestrzeń 

kulturową, język angielski ma status języka międzynarodowego), czy nawet historycznymi 

(Internet powstał w Stanach Zjednoczonych, tak więc pierwsze treści były produkowane głównie 

w języku angielskim).
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Obok globalizacji (i związanej z nią pewnej homogenizacji zasobów) obserwowany jest 

proces odwrotny -  tzw. lokalizacji treści, która często bywa mylnie rozumiana jako zwykłe 

przetłumaczenie strony z języka oryginalnego na język grupy docelowej. Tymczasem właściwa 

lokalizacja treści wychodzi daleko poza kryterium językowe i dotyka zarówno kwestii 

kulturalnych, społecznych jak i gospodarczych, właściwych dla danej grupy docelowej ̂

Oba te procesy, globalizacji i lokalizacji treści, najlepiej obrazują badania 

przeprowadzone na potrzeby programu eContent w latach 2001-2002. Autorzy badania dokonali 

analizy 50 najbardziej popularnych stron, z punktu widzenia pochodzenia oraz zasięgu, we 

wszystkich krajach tzw. starej Unii (UE-15) i Norwegii oraz w Stanach Zjednoczonych. 

Pochodzenie zdefiniowano jako: strony własne (stworzone przez instytucje, których główna 

siedziba znajduje się w danym kraju), strony innych krajów Unii Europejskiej (stworzone przez 

instytucje, których główna siedziba znajduje się w innym kraju UE) oraz pozostałe (stworzone 

przez instytucje, których główne siedziby znajdują się poza krajami UE). Z kolei kiyterium 

zasięgu obejmowało trzy podkiyteria: narodowe (strony, któiych grupą docelową jest 

społeczność danego kraju), ponadnarodowe (strony, które nie są budowane w oparciu o kryteria 

narodowe, mają charakter globalny) oraz strony zlokalizowane (strony, których treści, pierwotnie 

przeznaczone dla jednej grupy docelowej -  narodowej czy ponadnarodowej, zostały dostosowane 

do potrzeb innej grupy docelowej -  narodowej czy regionalnej) (Rammer, 2003, s. 8).

Wyniki badania zdecydowanie potwierdziły dominację elementów amerykańskich w 

Internecie. W przypadku Stanów Zjednoczonych okazało się, że wszystkie najhardziej popularne 

strony zostały stworzone przez instytucje amerykańskie. Co więcej, prawie 90% z nich (86% w 

roku 2001 i 88% w roku 2002) to strony o zasięgu międzynarodowym -  takie jak chociażby 

yahoo.com czy strona firmy Microsoft [Tab. 1].

W przypadku krajów UE-15 i Norwegii widać zdecydowanie większą różnorodność. Po 

pierwsze udział stron własnych utrzymuje się na poziomie ok. 50%, jednak inaczej niż jest to w 

USA tu większość ze stron ma jedynie zasięg narodowy. Po drugie udział stron z innych krajów 

UE jest niewielki i utrzymuje się na poziomie ok. 10%. Pozostałe strony pochodzą z innych 

państw -  w zdecydowanej większości są to strony amerykańskie. Zagraniczne serwisy

' Bardzo dobrym przykładem takiej lokalizacji jest polska wersja filmu Shrek, w której autorzy tłumaczenia wyszli 
poza zwykły przekład językowy i zastąpili elementy właściwe dla kultury amerykańskiej odniesieniami do 
elementów zakorzenionych w kulturze polskiej. Właściwa lokalizacja treści elektronicznych powinna być 
przeprowadzona na takiej samej zasadzie.
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ponadnarodowe stanowiły 34% w 2001 r. i 30% w 2002. Specyfiką europejską jest również 

relatywnie duży udział treści zlokalizowanych -  16% w 2001 r. i 18% w 2002 r. [Tab. 2]

Tab. 1: Źródło i zasięg 50 najbardziej popularnych stron internetowych w latach 2001/2002 w Stanach

własne z innych krajów UE z krajów  poza UE
zlokalizowane 0/0 0/0 0/0
ponadnarodowe 86/88 0/0 0/0
narodowe 14/12 0/0 0/0

Tab. 2: Źródło i zasięg 50 najbardziej popularnych stron internetowych w latach 2001/2002 w krajach UE45 i

własne z innych krajów UE z krajów poza UE
Izlokalizowane 0/0 3/4 13/14
Iponad narodowe 5/5 8/7 26/23
Inarodowe 45/47 0/0 0/0

Wyk. 1: Udział serwisów z innych krajów UE w 50 najbardziej popularnych stronach internetowych w latach 
2001/2002 w krajach UE-15 i Norwegii (Rammer, 2003, s. 16).

Przyglądając się popularności stron pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej w 

przekroju narodowym [Wyk. 1] można zauważyć duże zróżnicowanie. W przypadku Irlandii 

(23% w 2002 r.) i Belgii (17%) popularność stron z innych krajów UE można wytłumaczyć 

zdominowaniem przestrzeni informacyjnej przez duże państwo sąsiednie, w którym obowiązuje 

ten sam język urzędowy (odpowiednio: Wielka Brytania i Francja). Jednocześnie w Grecji
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(język(?), alfabet(?)), Finlandii (odrębność kulturowa(?)) i Wielkiej Brytanii (bardzo silna 

pozycja stron amerykańskich) udział serwisów z innych krajów UE w 2002 r. wynosił jedynie ok. 

5%.

Ponieważ z punktu widzenia tego artykułu nie jest istotna zawartość merytoryczna portałi, 

czy typ tworzących je instytucji (np. znikomy udział instytucji pubłicznych i edukacyjnych), 

wystarczy powiedzieć, że w świetłe przedstawionych powyżej badań trudno jest mówić o 

istnieniu wspólnej, europejskiej przestrzeni informacyjnej. Wręcz przeciwnie -  z jednej strony 

jest ona bardzo zamknięta, narodowa, z drugiej -  zdominowana przez serwisy amerykańskie. 

Brakuje więc poziomu pośredniego, europejskiego, którego potrzebę istnienia tak mocno 

podkreśla Komisja Europejska.

3. BUDOWANIE ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH W PROGRAMACH

UNII EUROPEJSKIEJ

W odpowiedzi na wzrastające potrzeby informacyjne użytkowników oraz wyraźną lukę 

informacyjną na poziomie europejskim Komisja Europejska wdrożyła w ostatnim pięcioleciu 

szereg programów, które miały za zadanie pobudzanie tworzenia europejskich zasobów 

ełektronicznych. Należą do nich między innymi:

• Strategia Lizbońska

• eEurope (2000, 2002, 2005)

• eEurope+

• eContent (2001-2004)

• eContentpłus (2005-2008)

• 12010.

W rzeczywistości problem budowania zasobów elektronicznych był w Unii widziany już 

wcześniej, czego dowodzi wdrożenie w łatach 1996-2000 dwóch programów: INF02000 -  

którego zadaniem było pobudzanie tworzenia zasobów, oraz Mułti-Linguał Information Society 

(MLIS) -  który to program był odpowiedzią na homogenizację językową Internetu. W okresie 

tym powstaje również Zielona Księga Public Sector Information: a Key Resource for Europę, w 

której po raz pierwszy dokonano kompleksowej analizy możliwości wykorzystania informacji 

sektora publicznego, również w celach komercyjnych {eContentFina!.., 2003, s. 21).
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Rzeczywista intensyfikacja działań w kierunku budowania europejskich zasobów 

elektronicznych w UE nastąpiła dopiero w 2000 r., kiedy to przyjęto dwa priorytetowe programy: 

Strategię Lizbońską (która miała uczynić z Europy najbardziej konkurencyjną gospodarkę opartą 

na wiedzy na świecie do 2010 r., a z której wycofano się w marcu 2005 r.) oraz eEurope 

(strategię budowania społeczeństwa informacyjnego). Zarówno Strategia Lizbońska, program 

eEurope (oraz jego aktualizacje z roku 2002 i 2005), a także eEurope+ (program eEurope w 

wersji dla państw ubiegających się o członkostwo) podkreślały konieczność rozbudowy 

europejskiego sektora zasobów (ang. content sectoi), rozumianego jako:

• sektor produkcji zasobów (ang. content industr^ -  obejmujący ośrodki badawcze, media, 

wydawców (książek, czasopism, programów multimedialnych itp.), marketing i reklamę;

• sektor przechowywania zasobów (ang. content holderś) - biblioteki, archiwa, muzea czy 

ośrodki badawcze.

W 2000 roku, równolegle do Strategii Lizbońskiej i programu eEurope wdrożony został 

program celowy, którego zadaniem było pobudzenie europejskiego content sector. Program ten, 

pod nazwą eContent miał za zadanie {eContentFinał...., 2003, s. ł):

• Poprawienie jakości informacji sektora publicznego i ułatwienie dostępu do niej 

(wdożenie założeń przedstawionych w Zielonej Księdze Public Sector Information: a Key  

Resource for Europę) ,

• Stymulowanie produkcji zasobów w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku 

(kontynuacja programu MLIS),

• Zwiększanie dynamizmu lynku zasobów elektronicznych (kontynuacja programu 

1NF02000).

Program eContent nie był więc niczym nowym, wprowadzał jednak integrację działań, 

które wcześniej realizowane były oddzielnie, a także pozwalał zapewnić lepszą jakość w zakresie 

budowania zasobów elektronicznych. Najlepiej obrazuje to różnorodność beneficjentów 

programu: od małych i średnich przedsiębiorstw (np. lepszy dostęp do informacji sektora 

publicznego posiadających wartość komercyjną), przez uniwersytety i ośrodki badawcze (np. 

komercjalizacja zasobów, budowanie międzyinstytucjonalnych sieci wiedzy) i sektor publiczny 

(np. komercjalizacja informacji, budowanie bardziej przyjaznej administracji), aż po 

użytkowników (łatwiejszy dostęp do zasobów o lepszej jakości) {eContent Finał.., 2003, s. 7, 

19).
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Szczególna rola sektora publicznego w budowaniu zintegrowanych zasobów europejskich 

wynika z tego, że, jak dowodzi Zielona Księga Public Sector Information: a Key Resource for 

Europę, jest on największym dysponentem informacji i wiedzy, zarówno z punktu widzenia 

informacji finansowej i biznesowej (regulacyjna rola państwa), jak i informacji geograficznej i 

przestrzennej (mapy, planowanie przestrzenne), zasobów kultury (biblioteki, archiwa, muzea, 

galerie), aż wreszcie turystyki i komunikacji. Stąd też pojawienie się zasady ponownego 

wykorzystania (ang. re-use) tych zasobów, również w celach komercyjnych, ma w znaczącym 

stopniu pobudzić europejski content sector. Należy tutaj jednak pamiętać o trzech kwestiach 

{eContentFinał..., 2003, s. 11-12):

1. Najbardziej dochodowa jest informacja, którą można wykorzystać w relacjach B2B (np. 

informacja przestrzenna), stąd też to właśnie ten typ informacji jest traktowany 

priorytetowo,

2. Możliwe są pewne konflikty interesów między sektorem publicznym a sektorem 

prywatnym, np. informowanie o zasadach ochrony zdrowia w miejscu pracy nie zawsze 

jest „priorytetowe” z punktu widzenia pracodawcy,

3. Niekiedy instytucje publiczne decydują się na samodzielną komercjalizację zasobów, bez 

udziału partnerów prywatnych (dzięki czemu nie trzeba się dzielić zyskami).

Działający w latach 2000-2004 program eContent był jedną z nielicznych inicjatyw

europejskich, w których tak mocno podkreślano potrzebę komercjalizacji i osiągania przychodów 

{eContent Finał.., 2003b, s. 4). Mówiąc wprost -  projekty realizowane w ramach programu 

miały docelowo osiągnąć samodzielność finansową. Jak pokazały wyniki badania 

średniookresowego programu, cel ten nie został zrealizowany. Większość inicjatyw wiązała się z 

osiąganiem zysków w dalekiej przyszłości (nawet 10 lat), bądź też w ogóle nie dysponowała 

strategią biznesową {eContent Finał.., 2003, s. 74). Dlatego pojawiło się pytanie: czy program 

eContent spełnił swoje zadanie oraz czy taka inicjatywa była rzeczywiście potrzebna.

W badaniu ankietowym, przeprowadzonym wśród uczestników projektów realizowanych 

przy wsparciu finansowym w ramach programu eContent postawiono pytania o to, czy dana 

instytucja zdecydowałaby się na realizację lub udział w realizacji danego projektu, gdyby nie 

uzyskał on dofinansowania z Unii. Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że nie 

podjęłaby prac w ramach projektu. Oznacza to, że przy braku finansowania ze strony Brukseli 

ponad 50% projektów nie zostałoby w ogóle zrealizowanych. W pozostałych przypadkach z
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reguły wybierano opcję „udział w inny sposób” co de facto oznacza ograniczenie alokacji 

zasobów ludzkich i sprzętowych na potrzeby danego projektu, ograniczenie jego zasięgu lub 

wielkości czy też zdecydowane wydłużenie w czasie. Jedynie w nielicznych przypadkach 

respondenci deklarowali zdecydowanie udział w realizacji danego projektu również bez wsparcia 

programu eContent. Większość takich zobowiązań padała ze strony instytucji publicznych, które 

ze względu na realizowane przez siebie zadania publiczne były zobowiązane do realizacji danego 

projektu. Jednak nawet w tej grupie, odsetek ten nie przekraczał 10% [Wyk. 2]. Można więc 

śmiało powiedzieć, że program eContent wytworzył pewną wartość dodaną, a jego realizacja 

pozwoliła na rozbudowę europejskich zasobów elektronicznych.
Wyk. 2: Odpowiedzi uczestników projektów realizowanych w ramach programu eContent na pytanie: Jak 
wyglądałby Państwa udział w projekcie, gdyby nie uzyskał on finansowania z programu eContent? {eC ontent 
F in a ł.., 2003, s. 77).

□  udział w  niezm ieidonej formie 

■  udział w  innej foimie

□  rezygnacja z udziału w  projekcie

r e 7 p o Ł i  i n ^ j e
 ̂ puMiczne

(n=26)

uniwersytety ifimiy 
(n=63) instytuty 

badawcze

W roku 2004, kiedy to program kończył działanie, bardzo mocno zarysowały się cztery 

czynniki:

1. Spadek cen usług telekomunikacyjnych, w tym również dostępu do Internetu 

szerokopasmowego, powodujący coraz większe zapotrzebowanie na informacje i usługi 

coraz lepszej jakości (np. bazy multimedialne)
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2. Bariery prawne (ochrona własności intelektualnej, szczególnie na poziomie 

międzynarodowym), spowalniające proces digitalizacji

3. Lokalizacja zasobów na poziomie intra-europejskim (nadal niewielka)

4. Rozszerzenie UE (które stworzyło nowe wyzwanie dła zasady wiełokulturowości i 

wielojęzyczności zasobów).

W rezultacie, pomimo tego, że trudno jest mówić o wielkim sukcesie programu 

(relatywnie niski stopień efektywnej komercjalizacji projektów), to stworzył on istotną wartość 

dodaną, której znaczenie, w świetle nowych wyzwań stojących przed sektorem zasobów, jest nie 

do przecenienia. Dlatego też Unia zdecydowała się stworzyć kołejną wersję programu, pod 

nazwą eContentplus, który ma być reałizowany w okresie 2005-2008. Jak stwierdza się we 

wstępie do tego dokumentu, został on stworzony „w celu zwiększenia dostępności, użyteczności i 

wykorzystania we Wspólnocie zasobów cyfrowych, ułatwiania tworzenia i udostępniania 

informacji -  w zakresie interesu publicznego -  na poziomie wspólnotowym” {Decyzja nr. 

456/2005/WE..., 2005 s. 2).

W programie eContent/?7u5 zostaje wprowadzona bardzo szeroka definicja zasobów 

elektronicznych, które są rozumiane jako „wszystko co może być wyprodukowane/stworzone, 

przechowywane, przetwarzane, zarządzane i przekazywane przy użyciu technologii cyfrowych”. 

Jednocześnie autorzy programu decydują się postawić dodatkowy krok naprzód. Obok potrzeby 

budowania zasobów elektronicznych oraz wspomnianego już w poprzednich programach 

wykorzystywania (ang. usabilit}^ i ponownego wykorzystywania (ang. re-usability) zwraca się 

również uwagę na kwestię przeszukiwalności tworzonych zbiorów informacji i baz wiedzy 

{eContentplus: a multiannual..., 2005, s. 3). Podobnie jak w pierwotnej wersji programu, tak i w 

tej definiuje się trzy główne rodzaje informacji, których digitalizacja ma charakter priorytetowy:

1. Informacja geograficzna/przestrzenna, która jest zdefiniowana jako „każda informacja, 

którą można związać z konkretną lokalizacją na Ziemi”. Jak już było wspomniane, ten typ 

informacji jest szczególnie użyteczny w relacjach B2B (np. w telekomunikacji, 

transporcie), ale również w ochronie środowiska czy zarządzaniu kryzysowym (nie 

można mówić o stworzeniu ogólnoeuropejskiego systemu zarządzania kryzysowego bez 

jednolitej bazy informacji geograficznych/przestrzennych), którego potrzebę uwidaczniają 

liczne klęski żywiołowe z ostatnich kilkunastu miesięcy. Obecnie głównym źródłem tej 

informacji jest sektor publiczny. Niestety, na poszczególnych szczeblach administracji
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często stosowane są rozwiązania niekompatybilne, a przez to wielokrotnie w 

ogólnokrajowych systemach informacji przestrzennej dochodzi z jednej strony do 

dublowania pewnych informacji, a z drugiej do pomijania innych (tzw. białe plamy) 

{eContentplus: a multiannual..., 2005, s. 4-5).

2. Treści edukacyjne -  to jeden z najbardziej rozbudowanych typów zawartości w 

Internecie. W tym wyjątkowym przypadku nie jest już podstawowym celem zwiększenie 

ilości informacji a zdecydowane poprawienie jej jakości. Problemem jest również brak 

analizy rzeczywistych potrzeb użytkowników (portale z reguły analizują potrzeby swoich 

użytkowników, w niniejszym artykule w tym kontekście mówimy o danych zbiorczych) 

oraz uwzględnienie treści wielojęzycznych i wielokulturowych (z reguły treści 

edukacyjne publikowane są w zamkniętej, narodowej przestrzeni informacyjnej) 

{eContentplus: a multiannual..., 2005, s. 7).

3. Zasoby kultuiy/nauki -  w odniesieniu do których proces digitalizacji przebiega 

niezależnie od programu eContent (jest realizowany przez instytucje dysponujące tymi 

zasobami -  biblioteki, archiwa, instytucje naukowe), ale produkty tej oddolnej 

informatyzacji są słabo zauważalne na poziomie międzynarodowym. Co więcej, 

niewystarczający jest poziom współpracy między istniejącymi sieciami, szczególnie 

grupującymi różne typy instytucji kulturalnych (biblioteki, muzea, filmoteki itd.). W 

przypadku tego szczególnego produktu informacyjnego jakim jest kultura, liczą się 

zarówno informacje tekstowe (np. książka), wizualne (np. obraz), jak i dźwiękowe (np. 

zapis utworu w wersji cyfrowej), które mogą być razem przekazywane w postaci 

zintegrowanego komunikatu {eContentplus: a multiannual.., 2005 s. 10).

Program eContentplus dla wszystkich trzech obszarów definiuje trzy podstawowe rodzaje 

działań, które obejmują, obok budowania zasobów elektronicznych (np. poprzez digitalizowanie 

zasobów analogowych), także stworzenie dobrze zdefiniowanego systemu metadanych, któiy 

zapewni interoperacyjność tworzonych systemów oraz wielokrotne wykorzystywanie, aż do 

osiągnięcia pełnych korzyści komercyjnych, naukowych czy edukacyjnych z posiadanych 

informacji {eContentplus: a multiannual.., 2005).

Równolegle do wdrażania zaktualizowanej wersji programu eContent realizowany był 

proces konstruowania nowej wersji strategii eEurope, którą ostatecznie przyjęto pod nazwą 

i2010. Dokument ten, będący głównym wyznacznikiem działań w zakresie budowania
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społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej na lata 2005-2010, podkreśla potrzebę 

{12010: Europejskie..., 2005):

• budowania jednolitej Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej

• kumulacji europejskich zasobów cyfrowych

• rozwoju taniej i bezpiecznej komunikacji szerokopasmowej

• tworzenia bogatych, różnorodnych zasobów i usług elektronicznych, ze szczególnym

uwzględnieniem zasobów kultury, nauki oraz zasobów edukacyjnych.

Można więc śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia z przebudową dotychczasowych 

priorytetów. Strategia eEurope w wersjach z lat 2000, 2002, 20005, w większym stopniu 

koncentrowała się na potrzebie rozwoju infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej, czyli 

budowania zaplecza technicznego dla funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Teraz 

obserwujemy wyraźny zwrot w kierunku budowy treści, czego szczególnym przykładem jest 

wprowadzenie pojęcia Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej. Można to rozumieć jako 

przeniesienie charakterystycznej dla Unii Europejskiej zasady budowania wspólnego, 

europejskiego środowiska w określonych dziedzinach -  tak jak np. European Research Area 

(ERA) - na pole informacji.

Jednym z dokumentów powiązanych ze strategią i2010 jest dokument szczegółowy 12010: 

Biblioteki cyfrowe, który jest oficjalną odpowiedzią Komisji Europejskiej na zainicjowany przez 

Google projekt budowy biblioteki elektronicznej udostępniającej zbiory bibliotek akademickich 

kilku uczelni amerykańskich.

Ideą dokumentu jest stworzenie w Europie systemu bibliotek, które publicznie będą 

udostępniać uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych, zbudowanych zarówno w oparciu o 

zdygitalizowane zasoby analogowe jak i te, które powstały pierwotnie w formacie cyfrowym. 

Zwróćmy uwagę, że taka definicja biblioteki jest zgodna z przedstawioną powyżej definicją 

„zasobów cyfrowych”.

4. PODSUMOWANIE

Jednym z głównych powodów, dla których Unia powinna i chce się angażować w 

budowanie zasobów elektronicznych jest zmiana struktury społecznej i ekonomicznej -  

zdecydowany wzrost mobilności geograficznej i zawodowej obywateli, konieczność ciągłego 

dokształcania się i uzupełniania wcześniej pozyskanej wiedzy. Zmiany gospodarcze wywołują.
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poprzez restrukturyzację rynku pracy, wyraźne zmiany zachowań społecznych. Jeśli Europa chce 

efektywnie konkurować na arenie globalnej z najsilniejszymi ekonomicznie obszarami 

gospodarczymi musi stymulować inicjatywy transgraniczne również w zakresie budowania 

zasobów elektronicznych.

Rozważając aspekty ekonomiczne tego problemu często mówi się o gospodarce opartej na 

wiedzy. Tym, o czym w tym kontekście wspomina się rzadziej jest coraz większy popyt na dobra 

konsumpcyjne o charakterze kulturalnym, zarówno w zakresie kultury niskiej (popkultury), 

kultury wysokiej jak i historii i tradycji. Jak powiedział K. Krzysztofek (2005, s. 8) „Mamy do 

czynienia z  ekonomizacją kultury, ten proces trwa od dawna, ale dzisiaj obserwujemy także 

rekulturację ekonomii. Coraz bardziej liczy się konsumpcja symboli, a symbole to kultura”.

Przymus gospodarczy to jednak jedynie najbardziej widoczny powód, dla którego 

konieczne jest wprowadzenie szeroko zakrojonych działań w zakresie digitalizacji zasobów. 

Celem długookresowym jest utrwalenie i konserwacja wiedzy, informacji, zasobów nauki i 

kultury. Dlaczego? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie musimy spojrzeć na co najmniej dwie 

kwestie.

Po pierwsze, mamy wyjątkową okazję, aby przynajmniej częściowo uniezależnić istnienie 

dóbr narodowych od przypadków losowych i wydarzeń historycznych. Czy skany książek, 

rękopisów, które uległy zniszczeniu w czasie drugiej wojny światowej, nie byłyby dzisiaj 

bezcenne? Utrata zbiorów analogowych jest zawsze wielką, nieodwracalną stratą. Tym bardziej 

istotne jest zachowanie ich w każdej możliwej formie -  również cyfrowej.

Po drugie, kultura pisana ma dzisiaj zupełnie inną formę niż 50 lat temu. Wchodząc na 

strych rodzinnego domu, możemy tam znaleźć stare listy, pamiętniki, pożółkłe zdjęcia. Co po 50 

latach pozostanie po obecnych pokoleniach? Błogi internetowe? Zdjęcia w postaci cyfrowej? Jak 

wtedy będą wyglądać badania historyczne? Cyfryzacja zapisu życia nie dotyczy przecież tylko 

przeciętnych ludzi, ale także ludzi kultury, polityki, nauki, których życie bywa przedmiotem 

badań biograficznych. Co się stanie z tymi wszystkimi informacjami?

Często mówi się o tym, że zwycięzca pisze historię na nowo. Za 50 lat pisanie historii na 

nowo będzie czymś znacznie prostszym.

W tym kontekście problemem jest nie tylko utrwalenie zasobów analogowych w postaci 

cyfrowej, ale również konserwacja zasobów elektronicznych. Niestety, w tym wypadku nie ma
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kilku stuleci doświadczeń w ochronie zbiorów. Wiele zasobów jest dygitalizowanych dzisiaj bez 

żadnego planu i pomysłu na to, co z nimi będzie się dziać za lat 20.

Oczywiście cyfiyzacja zbiorów wiąże się z wieloma problemami, tak finansowymi (zakup 

sprzętu jest dużym wysiłkiem finansowym na początku procesu informatyzacji, nie dającym 

natychmiastowego rezultatu), organizacyjnymi (postulowana przez Unię Europejską zasada 

„jednorazowa digitalizacja -  szerokie rozpowszechnienie” )̂, prawnymi (ochrona własności 

intelektualnej) czy technicznymi (starzenie się sprzętu i oprogramowania, problem 

„‘reinformatyzacji’” -  przenoszenia informacji z jednego systemu do drugiego, co zawsze wiąże 

się z niebezpieczeństwem utraty części danych). Nie oznacza to jednak, że nie można ich 

pokonać.

Szczególnie istotne jest właśnie wskazanie celów długookresowych -  co zrobić już po 

zdygitalizowaniu zbiorów? Jak je upowszechnić? W jaki sposób promować? Jak uaktualniać? Aż 

wreszcie -  jak zabezpieczać i udostępniać? Dlatego zainteresowanie Unii Europejskiej 

budowaniem Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej można uznać za zjawisko z wielu powodów 

pożądane.
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POLITICS OF THE EUROPEAN UNION IN THE AREA OF ELECTRONIC RESOURCES
DEYELOPMENT (E-CONTENT)

ABSTRACT

The growing number of Information in global networks creates demand for better ąuality. In its search for new ways 
of guaranteeing economic growth, but most of all -  new ways to deepen integration of European nations and 
communities, European Union has implemented in recent years several programs. All of them were supposed to 
strengthened development of content production, use and re-use. Finally, in the newest strategy, called i2010, we can 
find a priority „the completion of a Single European Information Space”. In this article we will analyze two main 
trends in development of electronic content as well as main tools, created by European Commission, which are used 
to stimulate European content sector.
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ZASOBY INFORMACYJNE OŚRODKÓW REGIONALNYCH 
ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA

Artykuł zawiera charakterystykę oferty informacyjnej tzw. biur regionalnych Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO). Składają się na nią dwie podstawowe kategorie informacji. Z jednej strony są to zasoby 
i usługi przygotowywane przez centralne biuro WHO, z drugiej -  bazy danych i usługi dostosowane do 
specyficznych potrzeb i kompetencji informacyjnych w zakresie zdrowia zarówno pracowników 
zawodów medycznych, jak i ogółu społeczeństwa na danym obszarze. Informacja ta wykorzystywana jest 
w działalności międzynarodowej i krajowej (lokalnej) poszczególnych biur.

1. WSTĘP

Zgodnie ze Statutem WHO (WHO, 2006e) podstawowym celem działalności tej 

organizacji jest zapewnienie dobrego stanu zdrowia ludności świata i/lub jego poprawa 

wszędzie tam, gdzie różne okoliczności powodują złe wyniki zdrowotne mieszkańców. 

Zdrowie traktowane jest jako jedno z podstawowych praw człowieka, a posiadanie dobrego 

stanu zdrowia warunkuje zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Szczególną troską 

WHO jest zdrowie dzieci, zapewnienie wszystkim dostępu do podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz organizowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej w zakresie 

promocji zdrowia i dostępu społeczeństwa do opieki zdrowotnej.

Zróżnicowanie ekonomiczne, polityczne, kulturowe czy geograficzne (szczególnie 

klimatyczne) krajów świata powoduje ich odmienne problemy i potrzeby zdrowotne, a w 

konsekwencji wymaga innej strategii i polityki zdrowotnej, odmiennych metod pracy z 

pacjentami, edukacji, promocji zdrowia, funduszy. W związku z tym w ramach WHO 

powołano sześć tzw. biur regionalnych (WHO Regional Offices), które swoim zasięgiem 

obejmują łącznie wszystkie państwa członkowskie w podziale na 6 podstawowych tzw. 

regionów WHO: Europę, obie Ameryki, Afrykę, Środkowy Wschód, Azję Południowo- 

Wschodnią oraz kraje zachodniego Pacyfiku.

W każdym takim biurze prowadzona jest podstawowa, statutowa działalność 

organizacji, dostosowana do specyficznych potrzeb lokalnych. Działalność ta obejmuje
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również ofertę informacyjną (zasoby i usługi) prowadzoną tradycyjnie i w Internecie, 

scharakteiyzowaną poniżej.

2. WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE

Podstawowe informacje dostępne w biurach regionalnych, w tym również europejskim 

(WHO, 2006f), to krótka charakterystyka krajów członkowskich WHO, należących do 

danego regionu (w Europie Jest ich 35), pod względem stanu zdrowia ludności (podstawowe 

wskaźniki demograficzne, zachorowalność, śmiertelność) oraz systemu opieki. Jego 

ewentualnych reform i polityki zdrowotnej państwa, a także zakresu współpracy z WHO i 

udziału danego rządu w międzynarodowych programach prozdrowotnych.

Biuro europejskie oferuje ponadto dostęp do baz danych statystycznych, 

bibliograficznych, adresowych i pełnotekstowych.

Najważniejsze zasoby statystyczne to:

- baza danych programu „Zdrowie dla wszystkich” (Health for Ali database) - zawiera 

wskaźniki demograficzne i społeczno-ekonomiczne, umieralności, zachorowalności, 

niepełnosprawności, wypisów ze szpitala, niektóre dane dotyczące środowiska 

naturalnego oraz stylu życia, zasobów i kosztów opieki zdrowotnej:

- umieralności (Morbidity Database) -  dane w podziale według głównych przyczyn 

zgonów, wieku i płci;

- system informacyjny chorób zakaźnych (Centralized Information System for 

Infectious Diseases), zawierający informacje o ogniskach chorobowych (miejscach 

wystąpień), geograficznym zasięgu programu szczepień itp.;

- baza danych kontroli spożycia alkoholu (Alcohol Control Database) -  wskaźniki 

spożycia alkoholu, polityka antyalkoholowa, ograniczenia sprzedaży i reklam, 

programy zapobiegawcze:

- baza danych kontroli zużycia tytoniu (Tobacco Control Database) -  palenie wśród 

dorosłych i młodzieży, ustawodawstwo antynikotynowe, ekonomika nikotyny, zakazy:

- zachowania prozdrowotne uczniów (Health Behaviour in School-Aged Children) -  

wskaźniki spożycia nikotyny i alkoholu, sposoby spędzania czasu wolnego, 

przystosowanie psychospołeczne, postrzeganie szkoły:

- czynniki ryzyka dla chorób niezakażnych (Risk Factors for Non-Communicable 

Diseases) -  podstawowe czynniki biologiczne i behawioralne, np. ciśnienie krwi, 

cholesterol, waga, palenie, spożycie alkoholu, aktywność fizyczna itp.

Główne bazy bibliograficzne i adresowe to:
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- baza raportów o zdrowiu publicznym w regionie europejskim (Database of Public 

Health Reports in the European Region) -  przykłady dobrych praktyk, wartościowe 

krajowe zasoby informacyjne:

- baza szpitali promujących zdrowie (WHO Health Promoting Hospitals (HPH) 

Database) -  adresy oraz informacje o działalności i projektach ponad 700 szpitali 

zrzeszonych w Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie;

- baza bibliograficzna WHO (WHO Bibliografie Database) -  dostęp do dokumentów 

WHO, także w wersji elektronicznej.

Bazy pełnotekstowe:

- Health Evidence NetWork -  kierowana do decydentów zdrowia publicznego, zawiera 

raporty oraz dane z wielu dokumentów, stron internetowych i baz danych także 

organizacji współpracujących (np. ONZ), zajmujących się sprawach zdrowia, polityki 

zdrowotnej i techniki zdrowotnej, obejmująca również inne instytucje i władze 

rządowe:

tzw. country profiles oraz Health Care Systems in Transition (HITs) -  opisy reform 

systemów opieki zdrowotnej^;

- raporty zdrowotne WHO;

- europejskie raporty zdrowotne:

- Atlas zdrowia Europy (dane statystyczne);

- Evidence for Health Policy -  przedstawia bieżącą działalność dotyczącą 

epidemiologii, chorób, kosztów opieki zdrowotnej, ocenę systemów opieki i ich 

reform, w tym jakości opieki, zagadnień etycznych, finansowania, alokacji środków, 

regulacji i legislacji.

Analiza struktury Europejskiego Biura Regionalnego WHO pozwala stwierdzić, że 

Wydział Informacji, Dokumentacji i Komunikacji (Division of Information, Evidence and 

Communication) jest jednym z czterech takich równorzędnych jednostek. Działa on w dwóch 

sekcjach: Dokumentacji Zdrowia Publicznego (Evidence for Public Health) oraz 

Komunikowania w Dziedzinie Zdrowia Publicznego (Communication for Public Health). W 

ramach tej pierwszej wyodrębniono dwie jednostki: Health Information and Evidence oraz 

European Observatory on Health Systems and Policies (WHO, 2006b).

Do obszarów zadaniowych tej pierwszej zalicza się: systemy informacji zdrowotnej, 

bazy danych, dokumentację dotyczącą potrzeb i interwencji zdrowotnych, informację 

jakościową oraz sieć dokumentacji zdrowotnej (Health Evidence NetWork).

Więcej informacji na ten temat w części European O bserra tory on H ealth  System s a n d  Policies.
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Zadaniem obserwatorium jest monitorowanie krajowych systemów opieki zdrowotnej, 

ich analiza oraz analiza polityki zdrowotnej.

3. EUROPEAN OBSERYATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES

Zadaniem Europejskiego Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej jest 

zbieranie i udostępnianie informacji na temat systemów zdrowotnych państw Unii 

Europejskiej i badań przez nich prowadzonych^.

Obserwatorium monitoruje politykę i działania resortów zdrowia na danym obszarze, a 

także zapewnia bazę informacyjną dla lobbingu w sprawie optymalnego wykorzystywania 

wyników badań naukowych w praktyce opieki zdrowotnej (tzw. evidence-based healthcare).

Omawiane obserwatorium, jedyna tego typu placówka działająca przy biurze 

regionalnym WHO^, jest agendą utworzoną wspólnie przez Europejskie Biuro Regionalne 

WHO, władze rządowe Belgii, Einlandii, Grecji, Norwegii, Hiszpanii i Szwecji, włoski region 

Yeneto, Europejski Bank Inwestycyjny, Instytut Społeczeństwa Otwartego, Bank Światowy, 

CRP-Sante Luxembourg, London School of Economics and Political Science (LSE) oraz 

London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Obserwatorium to posiada główną siedzibę w Brukseli oraz biura w Berlinie, Londynie 

i Madrycie. Jest kierowane przez sześcioosobowy zespół, który w większości reprezentuje 

podejście badawcze (i kompetencje) do przedmiotowej problematyki.

Tematyka zrealizowanych i prowadzonych badań obejmuje następujące zagadnienia: 

prawo Unii Europejskiej i problematykę związaną z jej rozszerzeniem, finansowanie opieki 

zdrowotnej, politykę zdrowotną -  reformy i realizacja, ubezpieczenia zdrowotne, opiekę 

szpitalną, polityka w zakresie zdrowia psychicznego, leki, podstawową opiekę zdrowotną, 

zdrowie publiczne, zakupy, regulacje dotyczące samodzielnej działalności gospodarczej w 

opiece zdrowotnej, cele polityki zdrowotnej, zarządzanie kadrami w europejskiej służbie 

zdrowia, skuteczność oddziaływania na politykę zdrowotną. Dostępne są raporty z tychże 

badań.

Obserwatorium proponuje użytkownikom jako narzędzie słownik pojęć, którymi 

posługuje się w swojej działalności, a dotyczących zarządzania opieką i polityki zdrowotnej. 

Są to definicje funkcjonalne, niekoniecznie słownikowe, nie reprezentują też wiedzy ani 

stanowiska oficjalnego WHO, co zostało szczególnie podkreślone.

 ̂Podobną funkcję pełnią obserwatoria kultury, tyle że ich działania dotyczą organizowania dostępu do informa
cji z obszaru kultury (Kisilowska, 2005).
 ̂W WHO działa jeszcze instytucja o podobnym sposobie działania - The Observatoiy for Health Care for Chro
nić Conditions (WHO, 2006d).
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Dla każdego kraju z tzw. Regionu Europejskiego WHO znaleźć można tutaj następujące 

informacje:

- szczegółowy raport dotyczący systemu opieki zdrowotnej,

- linki do ministerstw zdrowia oraz innych instytucji związanych z zarządzaniem 

usługami zdrowia publicznego,

- dokumenty zawierające dane dotyczące zdrowia ludności i polityki zdrowotnej w 

danym państwie oraz wydawnictwa Obserwatorium.

Specyficznym produktem Obserwatorium jest tzw. HiT -  szczegółowy raport dotyczący 

systemu opieki zdrowotnej w każdym z krajów Regionu Europejskiego oraz reform w tym 

systemie przeprowadzanych. Raporty dostępne są na stronie internetowej. Z założenia 

informacje w nich zawarte mają służyć optymalizacji procesów decyzyjnych i politycznych w 

zakresie ochrony zdrowia, na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Ich lektura pozwala 

zrozumieć złożoność tego zadania w skali międzynarodowej, ze względu na różnice w 

sposobie organizacji i finansowania opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach. Raporty 

pokazują zakres i sposoby wprowadzania reform zdrowotnych, specyficzne problemy 

zarówno organizacyjne, jak i zdrowotne, dla odmiennych regionów geograficznych i krajów o 

różnym poziomie rozwoju ekonomicznego.

HiT-y są przygotowywane przez ekspertów krajowych pod nadzorem Obserwatorium. 

Do ich opracowania stosuje się standardowy zestaw pytań, aby umożliwić dokonywanie 

porównań między poszczególnymi krajami. Do najważniejszych problemów należą te 

metodologiczne i językowe, np. brak jednolitej terminologii dotyczącej zarządzania służbą 

zdrowia. Dane ilościowe są przekazywane również do innych serwisów informacyjnych, w 

tym przede wszystkim do bazy danych programu „Zdrowie dla wszystkich” Regionu 

Europejskiego WHO, a także do OECD i Banku Światowego.

Dla porównania swoich danych Obserwatorium umożliwia przeszukiwanie „Health 

Policy Monitor” (WHO, 2006c), projektu finansowanego przez Eundację Bertelsmanna, a 

realizowanego od roku 2002. W „Monitorze” znaleźć można dane z 20 krajów 

uprzemysłowionych, dotyczące polityki zdrowotnej i reform służby zdrowia. Jest to również 

okazja porównania danych pochodzących z krajów europejskich oraz z innych regionów 

świata, m.in. Japonii, Australii, Kanady czy Nowej Zelandii. Oba podmioty rozpoczynają 

właśnie szerszą współpracę, możliwość wzajemnego korzystania z zasobów informacyjnych 

jest dopiero jej początkiem, natomiast za wadę projektu należy uznać rzadką aktualizację 

danych na stronie Monitora, tzn. w kwietniu i październiku.

Obserwatorium prowadzi również działalność wydawniczą. Publikuje książki, będące 

najczęściej wynikiem prac badawczych w jednym z wymienionych wcześniej tematów.
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Publikacja wspólna z LSE Helath and Social Care -  „eurohealth” -  to w zamierzeniu 

forum wymiany poglądów i informacji dla decydentów, polityków i naukowców. Jest to 

wydawnictwo ciągłe, rocznie ukazuje się od 3 do 5 jego numerów, zawierających raporty o 

reformach służby zdrowia oraz polityce zdrowotnej w różnych częściach świata. Można tu 

również znaleźć informacje o działalności europejskich i międzynarodowych organizacji i 

instytucji, w tym szczególnie Unii Europejskiej, np. jeden z numerów za 2005 r. poświęcony 

jest wpływowi przewodnictwa brytyjskiego na sytuację służby zdrowia w UE.

Kolejna publikacja to kwartalnik Obserwatorium Euro Obseirer Newsletter, 

zawierający komentarze i artykuły przeglądowe, informacje o bieżącej działalności placówki, 

a także o planowanych projektach badawczych. Ostatnia z nich to tzw. policy bńefs, 

zawierające zestawienia podstawowych informacji niezbędnych (w rozumieniu 

Obserwatorium) do właściwego podejmowania decyzji w polityce zdrowotnej, sporządzone 

na podstawie obszerniejszych, szczegółowych raportów z badań.

4. WHO REGIONAL OFFICE FOR AFRICA

Analiza zasobów internetowych pozwala stwierdzić, że zaledwie pięć spośród 46 

krajów regionu ma przygotowane tzw. country profiles, przy czym są to albo niezbyt 

szczegółowe opisy polityki i opieki zdrowotnej w danym kraju, albo teksty dotyczące jego 

największych problemów zdrowotnych, np. zarażenia wirusem HIV wśród sierot.

Natomiast ciekawą i unikatową inicjatywą informacyjną jest tzw. Health Information 

Package, przygotowany z myślą o pacjentach. Zawiera podstawową wiedzę zdrowotną dla 

tzw. „zwykłych ludzi”, stanowiąc coś w rodzaju popularnej encyklopedii zdrowia czy 

informacyjnego pogotowia ratunkowego. Jego autorzy wyszli z założenia, że w Afryce 

większość mieszkańców, ze względu na brak środków na leczenie oraz dostępu do fachowej 

opieki medycznej, musi sobie samodzielnie radzić z ponad 60% schorzeń. Przygotowaniu 

poradnika przyświecała podstawowa zasada primum non nocere, a jego celem było przede 

wszystkim ratowanie życia i zdrowia (w wielu przypadkach autorzy zalecają jednak 

konieczną wizytę u lekarza) i nieszkodzenie pacjentowi poprzez nierzadko niewłaściwe 

postępowanie wobec chorego i jego problemu zdrowotnego. Poradnik jest dostępny w wersji 

elektronicznej po uruchomieniu zakładki „Information Sources”.

Poradnik zawiera trzy działy odpowiadające trzem grupom chorób: choroby, na które są 

szczepienia (odra, polio, tężec): choroby powszechne (malaria, HIV/AIDS, biegunka, cholera, 

zapalenie płuc, gruźlica): inne choroby (cukrzyca, choroby układu krwionośnego, zapalenie 

spojówek). W każdym z tych działów zawarto informacje: na czym polega choroba, czym się 

objawia, jak się nią można zarazić oraz co trzeba zrobić z chorym (WHO/AFRO, 2006).
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Inną wartościową inicjatywą lokalną Jest program „Blue Trunk Libraries” („Biblioteki 

Błękitnego Kufra”) (WHO, 2006a) prowadzony przez Libraiy and Information Networks for 

Knowledge WHO. Projekt zapewnia dostęp do fachowej literatuiy zdrowotnej wybranym 46 

krajom (także afrykańskim), którym brakuje dobrze rozwiniętych bibliotek. Skrzynie (trunks), 

z co najmniej 100 publikacjami każda, dotarły już do ponad 1300 lokalnych ośrodków 

zdrowia w Afryce. Przede wszystkim znajdują się tam podręczniki (zwłaszcza wydane przez 

WHO), zawierające łatwe rozwiązania problemów medycznych, zdrowia publicznego i 

zarządzania, z jakimi personel może się na co dzień stykać. Przygotowano publikacje dla 

różnych kategorii pracowników opieki zdrowotnej.

Internetowy dział „Źródła informacji” zawiera głównie komunikaty dla prasy, a 

proponowane tam tytuły czasopism są w większości już zdezaktualizowane (pochodzą np. z 

2000 r.).

Ciekawą ofertę ma natomiast Biblioteka WHO/AFRO (The WHO Regional Office for 

Africa Health Science Libraiy and Documentation Centre), dostępna zarówno w sposób 

realny, jak i wirtualny, poprzez katalog AFROLIB. Od 1990 r. Biblioteka ta prowadzi także 

(wspólnie z Association of Health Information and Libraries in Africa) regionalną bazę 

bibliograficzną różnego typu publikacji afrykańskich, obejmujących problematykę zdrowia -  

African Index Medicus. Bazę tę utworzono ze względu na duże zapotrzebowanie, przede 

wszystkim lokalne, a małą dostępność literatury afrykańskiej na tematy zdrowotne w 

międzynarodowych serwisach bibliograficznych.

5. WHO REGIONAL OFFICE FOR THE AMERICAS -  THE PAN AMERICAN
HEALTH ORGANISATION

Rolę biura regionalnego WHO dla obu kontynentów amerykańskich pełni The Pan 

American Health Organization -  PAHO (PAHO, 2006a), istniejąca od ponad 100 lat 

międzynarodowa organizacja zdrowia publicznego, pełniąca również funkcję jednej z agend 

ONZ. Należy do niej 35 krajów regionu, Puerto Rico ze statusem członka stowarzyszonego 

oraz obserwatorzy spoza regionu: Francja, Holandia, Wielka Brytania, Portugalia i Hiszpania.

Obok działań ukierunkowanych na zwalczanie chorób i poprawę stanu zdrowia 

mieszkańców regionu wyróżnić należy starania o to, aby władze poszczególnych krajów 

posiadały wiedzę o rzeczywistym stanie zdrowia ich populacji. Służące temu celowi 

rozpowszechnianie informacji naukowej i technicznej odbywa się poprzez program 

wydawniczy, prowadzenie strony internetowej, sieć bibliotek akademickich, ośrodków 

dokumentacji oraz bibliotek w lokalnych placówkach służby zdrowia. W tej sferze swojej
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działalności PAHO chętnie korzysta z nowoczesnych technologii, współpracuje również z 

dziennikarzami.

Jednym z głównych działań informacyjnych PAHO jest tzw. Regional Gore Health Data 

lnitiative and Country Profile (Inicjatywa Regionalna Podstawowych Danych Zdrowotnych 

oraz Profilów krajowych), rozpoczęta w 1995 r. Jej celem jest monitorowanie realizacji celów 

zdrowotnych organizacji oraz państw członkowskich, a także zapewnienie dostępu do 

podstawowych danych, gromadzonych corocznie w celu przygotowania raportu o stanie 

zdrowia i kierunkach rozwoju w krajach regionu.

Inicjatywa obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- baza danych podstawowych wskaźników zdrowotnych (PAHO Basic Indicator Data 

Base), z wyszukiwarką oferującą wyszukiwanie dotyczące 48 państw za 1. 1995-2005, 

według 108 wskaźników (aktualizacja danych roczna), przeszukującą serwisy 

informacyjne krajowe oraz ONZ i Banku Światowego: wszystkie wskaźniki mają 

swoje definicje zebrane w słowniku (PAHO, 2006b);

- czasopismo zawierające podstawowe wskaźniki dotyczące sytuacji zdrowotnej w obu 

Amerykach {Health Situation in the Americas: BasicIndicatorś): rocznik anglo- i 

hiszpańskojęzyczny, obejmujący 57 podstawowych wskaźników, wydawany od 1995 

r.;

- profile zdrowotne krajów {Country Health Profileś), zawierające szczegółową analizę 

stanu zdrowia ludności w poszczególnych krajach obu kontynentów amerykańskich, 

także opis polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji systemu służby zdrowia 

(podobnie jak w analogicznych raportach innych biur regionalnych WHO);

- atlas podstawowych wskaźników zdrowotnych {Basic Health Indlcators Atlas) -  

system informacji geograficznej, pozwalający na wyszukiwanie map tematycznych, 

dostępny wyłącznie w języku hiszpańskim;

- publikacje własne PAHO, opracowane na podstawie danych zgromadzonych w The 

Health Analysis and Information Systems Area (AIS).

Ponadto dostępne są następujące kategorie produktów informacyjnych:

ogłoszenia (różnego typu oraz teksty wystąpień przedstawicieli PAHO wobec różnych 

gremiów);

- książki (dostępne w wersji drukowanej i/lub elektronicznej);

- komunikacja środowiskowa (listy i fora dyskusyjne);

- bazy danych (bibliograficzne, statystyczne, inne);

- multimedia (prezentacje, zdjęcia, nagrania video, radio);
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- inne zasoby (katalogi -  np. PALTEK Catalog, zawierający ponad 400 

hiszpańskojęzycznych podręczników dla studentów medycyny i pracowników 

zdrowotnych: informatory, linki, oprogramowanie):

- wydawnictwa periodyczne (biuletyny, newslettery, czasopisma naukowe):

- dokumenty techniczne (artykuły, materiały konferencyjne, profile krajowe, arkusze 

danych, wytyczne, podręczniki, raporty z badań).

Najważniejsze bazy bibliograficzne:

PANAFTOSA Bibliographical Database, Yeterinaiy Public Health Yirtual Libraiy - 

wirtualna biblioteka weterynaryjna to główne źródło informacji z zakresu weterynarii 

oraz chorób odzwierzęcych. Umożliwia dostęp do danych bibliograficznych, 

abstraktów, często również pełnych tekstów.

- PANAFTOSA Yirtual Health Library -  pełnotekstowa baza danych materiałów 

konferencyjnych, czasopism, biuletynów i wydawnictw zwartych z zakresu chorób 

odzwierzęcych i zdrowia zwierząt.

- Health Account Approaches -  baza danych wskaźników ekonomicznych i 

finansowych dotyczących zdrowia i systemu opieki zdrowotnej, umożliwiająca ich 

przeszukiwanie w 5 różnych aspektach.

Bazy statystyczne:

- SIEPI Epidemiological Information System -  baza danych zawierająca informacje 

amerykańskie dotyczące wścieklizny i innych chorób odzwierzęcych.

Informatory:

- Gender Eąuity in Health Sector Reform -  strona internetowa dotycząca problemu 

równego traktowania kobiet i mężczyzn w sektorze służby zdrowia.

- Packaging and Labeling of Tobacco Products -  poradnik techniczny dla państwa 

członkowskich PAHO, dotyczący właściwego oznaczania produktów zawierających 

nikotynę, zgodnie z Konwencją ramową WHO o kontrołi zużycia nikotyny.

Biuletyny:

- Polio Weekly Bulletin -  tygodnik dotyczący zachorowałności na połio (chorobę 

oficjalnie usuniętą z terytoriów obu Ameryk),

- Measles Weekly Bulletin -  tygodnik dotyczący zachorowałności na odrę i różyczkę.

Biblioteka Główna PAHO (The PAHO Headąuarters Library and Information Services)

oferuje pracownikom oraz klientom zewnętrznym usługi informacyjne z zakresu 

biomedycyny, zdrowia publicznego, historii itd., a także informacje regionałne dotyczące 

zdrowia mieszkańców obu Ameryk, bibliograficzne i pełnotekstowe. Poza podstawowymi 

zasobami w bibliotece wyróżnić należy następujące kolekcje specjalne:
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- pełnotekstowe zbioiy elektroniczne PAHO Institutional Memory, zawierające 

biuletyny organizacji, dokumenty strategiczne, dokumenty zarządu, rezolucje, 

materiały konferencyjne, oficjalna baza danych własności intelektualnej PAHO od 

1902 roku (tzn. od daty założenia organizacji)

- zbiory WHO, w tym dokumenty i wydawnictwa.

W PAHO funkcjonuje również Elektroniczna Biblioteka Naukowa SciELO (Scientific 

Electronic Library Online), będąca narzędziem do elektronicznego publikowania czasopism 

naukowych, wspomagającym komunikację naukową krajów rozwijających się, zwłaszcza w 

regionie karaibskim i Ameryce Łacińskiej. Umożliwia ona również badanie wykorzystania 

dostępnych zasobów oraz cytowań zawartych w nich treści. Dzięki tej bibliotece dostępne są 

w Internecie publikacje z obszarów, które ze względów Językowych bądź finansowych mają 

utrudniony dostęp do innego typu publikacji naukowych.

Kolejne narzędzie wspomagające przepływ informacji w środowisku to 

oprogramowanie Elektroniczny Kampus Zdrowia Publicznego (The Yirtual Campus of Public 

Health), oferujący usługi z zakresu informacji i kształcenia ustawicznego i wspierający 

procesy zarządzania zdrowiem publicznym. Praca w tym oprogramowaniu polega na 

samodzielnym rozwiązywaniu problemów praktycznych, możliwy Jest też kontakt z innymi 

użytkownikami i wymiana doświadczeń.

6. REGIONALNE BIURO WHO DS. AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ -  WHO 
REGIONAL OFFICE FOR SOUTH-EAST ASIA

Regionalne Biuro WHO ds. Azji Południowo-Wschodniej swym działaniem obejmuje 

11 krajów (WHO, 2006g). Zasoby informacyjne Biura są niewielkie w porównaniu z 

analogicznymi placówkami dla innych części świata. Wśród dostępnych publikacji wymienić 

należy ukazujący się od 1996 r. półrocznik Regional Health Forum, będący forum 

informacyjnym dla administracji, zarządu i polityków, a także wydawnictwa WHO. Na 

stronie WWW znaleźć można również raporty i dokumenty -  zawierające szczegółowe 

informacje o działaniach prowadzonych przez konsultantów w poszczególnych krajach, o ich 

zaleceniach, a także sprawozdania z działalności edukacyjnej. Dotyczą one okresu 1991-2003.

Spośród wspomnianych 11 krajów 7 ma przygotowane własne strony internetowe w 

obrębie Biura, na których można znaleźć informacje o aktualnym stanie zdrowia 

mieszkańców oraz o systemie opieki zdrowotnej w danym państwie i resortowych planach 

działania.

7. BIURO WHO REGIONU ŚRODKOWEGO WSCHODU -  WHO REGIONAL 
OFFICE FOR THE EASTERN MEDITERRANEAN
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Za usługi informacyjne w strukturze Biura (WHO, 2006h) odpowiada departament 

Evidence and Information for Policy, przynależny do większej jednostki Health and Systems 

Development, która z kolei podlega jednemu z czterech wydziałów: Division of Health 

Systems and Services Development. W regionie znajduje się 21 krajów, z których 8 ma 

własne strony internetowe na serwerze Biura. Ponadto dla każdego z tych krajów 

przygotowano cuntry profiles, zawierające dane w podziale na kilka obszarów tematycznych: 

wskaźniki demograficzne, społeczno-ekonomiczne, wydatki na opiekę zdrowotną, kadiy i 

zasoby materialne, dostępność podstawowej opieki zdrowotnej, stan zdrowia populacji 

(ogólnie), wskaźniki umieralności.

Działalność informacyjna w regionie jest organizowana przez EMLIBNET (Eastern 

Mediterranean Library NetWork) -  sieć bibliotek i ośrodków informacji z zakresu nauk o 

zdrowiu, działająca od 1998 r. Głównym celem EMLIBNET jest stworzenie wirtualnej 

biblioteki nauk biomedycznych i o zdrowiu, umożliwiającej powszechny dostęp do tego typu 

informacji, a także współpracę hihliotek. Natomiast do jej podstawowych zadań należy 

prowadzenie systemu Health Information Support (HIS), składającego się z 4 elementów 

(usług): Health Literaturę Services, Information System Management, Distrihution and Sales, 

the AIDS Information Exchange Centre. System ten ma zapewnić optymalny dostęp do 

informacji zdrowotnej we wszystkich krajach regionu.

Funkcjonująca w siedzibie Biura biblioteka EMRO Library oferuje standardowe usługi 

informacyjne, takie jak wyszukiwanie informacji, wypożyczenia, prenumerata czasopism, 

wypożyczenia międzybiblioteczne. Ponadto od 1987 r. prowadzi bazę danych Index Medicus 

for the WHO Eastern Mediterranean Region, o zasięgu chronologicznym od 1984 r. EMRO 

Library uczestniczy w projekcie „Blue Trunk Libraries”, a także prowadzi projekt „Unified 

Medical Dictionary” (UMD), którego celem jest ujednolicenie arabskiej terminologii 

medycznej. Udostępnia ponadto następujące bazy danych: Arabie Medical Library, Arabie 

Medical Subject Headings List, Union Catalogue of Health Sciences Journals in EMRO.

8. BIURO WHO REGIONU ZACHODNIEGO PACYFIKU -  WHO REGIONAL 
OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC

Struktura tego Biura (WHO, 2006i) składa się z pięciu wydziałów. W obrębie jednego z 

nich -  Health Sector Development -  działa jednostka pod nazwą Health Information and 

Evidence for Policy, natomiast w obrębie drugiego -  Reaching Out -  sekcja Public 

Information. Do zadań tych dwóch jednostek należą różne formy usług informacyjnych. W 

regionie znajduje się 27 krajów, podstawowe informacje o zdrowiu publicznym i polityce

99



zdrowotnej poszczególnych państw zawiera dział „Countries and areas”, do którego dostęp 

jest możliwy z głównej strony Biura.

Zadaniem biblioteki, funkcjonującej w ramach Biura (WHOAA/PRO Library) i 

dostępnej również przez stronę internetową, jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych jego 

członków i pracowników, pracowników agend ONZ i organizacji międzynarodowych, jak 

również naukowców z państw członkowskich regionu. Spełnia ona dwie funkcje: udziela 

informacji wskazanym grupom użytkowników oraz udziela pomocy technicznej i 

administracyjnej urzędnikowi technicznemu odpowiedzialnemu za planowanie i realizację 

zadań z zakresu zarządzania wiedzą, we współpracy z państwami członkowskimi regionu.

Dostępne w bibłiotece Biura regionałne bazy danych dzielą się na następujące grupy:

- bazy statystyczne (aktualizowane kwartalnie informacje zdrowotne z regionu):

- bazy demograficzne (prognozy rozwoju ludności w okresie 2005-2010 według 

wybranych kryteriów);

- wskaźniki zdrowotne (mapy, tabełe i diagramy wybranych wskaźników w podziale na 

lata i kraje);

- podstawowe wskaźniki (dotyczące krajów regionu).

Ponadto na stronie WWW znajduje się oferta katalogu regionalnych wydawnictw i 

dokumentów. Katalog daje możliwość prowadzenia wyszukiwania według typu 

wydawnictwa, tematyki, roku wydania i słów kluczowych.

9. PODSUMOWANIE

Oczywiste wydaje się stwierdzenie, że niemożliwe jest współcześnie prowadzenie 

jakiejkolwiek działalności politycznej czy społecznej bez oparcia jej na dostępie do zasobów 

wiedzy. Możliwość ich przeszukiwania to z jednej strony fundament, do którego odwołują się 

teksty o charakterze zaleceń, stanowisk, sprawozdań. Z drugiej -  oferta taka, umożliwiająca 

użytkownikom samodzielne korzystanie z informacji, zachęca grono tych osób, które nie 

zawsze chcą korzystać wyłącznie z cudzych, ogólnikowych często stwierdzeń, ale poszukują 

danych szczegółowych, aby móc samodzielnie je ocenić i wyciągnąć wnioski.

Analiza oferty informacyjnej biur regionalnych WHO pokazuje zarówno jej jednolitość 

w pewnych aspektach, jak i zróżnicowanie w innych. Jednolitość tę powoduje zapewne 

właśnie przynależność do struktury większej, jaką jest Światowa Organizacja Zdrowia, o 

powszechnym autorytecie i zasięgu działania, w ramach której prowadzone są jednolite 

działania polityczne, naukowe, promocyjne, ekonomiczne czy społeczne. W konsekwencji 

każde z biur ma określone zadania także informacyjne, polegające na zarządzaniu informacją 

i tą płynącą z różnych agend WHO do krajów członkowskich i innych organizacji
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sektorowych, i tą gromadzoną w biurach, a dotyczącą szeroko rozumianych spraw zdrowia 

mieszkańców poszczególnych państw zaliczanych do danego regionu. W tym sensie można 

powiedzieć, że biura regionalne są pośrednikiem między centralnymi agendami'* 

prowadzącymi działalność informacyjną w ramach WHO i organizacji współpracujących, 

które gromadzą dane, nazwane tu umownie „zdrowotnymi”, w bazach o zasięgu globalnym, a 

krajami członkowskimi, które są tych danych dostarczycielami i jednocześnie realizatorami 

wytycznych, zaleceń czy propozycji polityki sektorowej przygotowywanych przez WHO.

Zróżnicowanie natomiast wypływa naturalnie z różnic między poszczególnymi 

państwami, a uogólniając nieco -  regionami -  co odzwierciedla podział strukturalny 

członków na regiony właśnie, a więc obszary, na których występują stosunkowo jednolite 

uwarunkowania geograficzne, polityczne, ekonomiczne, społeczne, a w konsekwencji -  

zdrowotne. To zróżnicowanie odzwierciedla się w ofercie informacyjnej biur regionalnych i 

jeśli chodzi ojej zakres, i formy.

Treść informacji dostępnych na stronach startowych czy w dziale „Nowości”, jak 

również zakres specjalistycznych usług informacyjnych oferowanych przez odpowiednie 

agendy biur regionalnych, zgodne są z zakresem działalności WHO, definiowanym w samej 

nazwie tej organizacji. Wśród różnych form, dostępnych na różnych poziomach serwisu 

internetowego, wyróżnić można następujące kategorie treściowe:

- podstawowe dane zdrowotne krajów członkowskich WHO przynależnych do danego 

regionu (wskaźniki statystyczne, organizacja podstawowej opieki zdrowotnej, reforma 

służby zdrowia, instytucje zarządzające);

- specjalistyczne serwisy informacyjne dotyczące chorób i problemów zdrowotnych 

(np. brak dostępu do wody pitnej, brak edukacji zdrowotnej), które są najczęstszą 

przyczyną zgonów mieszkańców oraz generują największe koszty związane z opieką 

zdrowotną:

- informacje dotyczące działalności poszczególnych departamentów, często związane z 

powyższą kategorią, jako że podział zadań i struktura organizacyjna biura zazwyczaj 

odzwierciedla podstawowe obszary pracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla 

danego regionu.

1 tak na przykład w regionie afrykańskim na stronie startowej znaleźć można dane 

dotyczące H1V/A1DS czy malarii, Azji Południowo-Wschodniej -  o skutkach tsunami i polio, 

amerykańskim -  katastrof żywiołowych i zdrowej żywności, europejskim -  zdrowej 

żywności. Środkowego Wschodu -  AIDS, przemocy, wreszcie Zachodniego Pacyfiku -

 ̂Jak np. The Observatory for Health Care for Chronić Conditions, będące swoistym internetowym ośrodkiem 
informacji na temat schorzeń chronicznych (OHCCC, 2006).
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zagrożenia powodziowego na Filipinach. We wszystkich regionach powtarzają się doniesienia 

o stanie zagrożenia epidemią ptasiej grypy.

Oferta informacyjna regionów różni się oczywiście pod względem liczby 

udostępnianych form źródeł i dokumentów bądź rekordów w prowadzonych serwisach. Za 

podstawową -  względem przyjętych funkcji -  należałoby uznać formę country profiles, czyłi 

(krótszych lub dłuższych) raportów o stanie zdrowia mieszkańców poszczegółnych krajów 

regionu oraz o obowiązujących w nich systemach pubłicznej służby zdrowia i 

przeprowadzanych w nich reformach. Te dane pozwalają użytkownikowi w krótkim czasie 

zorientować się w podstawowych problemach zdrowotnych danego państwa lub regionu oraz 

w działalności resortowej. Najbardziej rozbudowane zasoby informacyjne posiada w tym 

względzie biuro europejskie, a dokładniej jego agenda, czyłi Europejskie Obserwatorium 

Systemów i Polityki Zdrowotnej. Być może wynika to z podobieństwa działań 

organizacyjnych w zakresie polityki zdrowotnej Unii Europejskiej do działań Światowej 

Organizacji Zdrowia oraz możliwości wykorzystania danych gromadzonych dla potrzeb innej 

struktury międzynarodowej. Inne regiony, zwłaszcza grupujące kraje rozwijające się, często w 

takich profilach bądź na stronach internetowych poszczególnych krajów udostępniają bardzo 

skrótowe informacje, odsyłające do źródeł lokalnych (np. adresy i linki ministerstw zdrowia).

Drugi typ źródeł informacji to bazy danych: statystyczne (wskaźniki zdrowotne i 

społeczne różnego typu), bibłiograficzne, pełnotekstowe, umożliwiające uzyskanie 

konkretnych danych i zapoznanie się z literaturą przedmiotu. Co warte podkreślenia, w 

niektórych biurach zwraca się szczególną uwagę na dostęp do lokalnej literatury z zakresu 

ochrony zdrowia, ze względu na jej niewielką reprezentację w serwisach światowych i 

jednocześnie znaczenie tych tekstów dla poznania regionalnej specyfiki oraz uwarunkowań 

stanu zdrowia i opieki zdrowotnej. Oferują go biblioteki, będące integralną częścią takich biur 

regionalnych. Dostęp ten możliwy jest na przykład poprzez African Index Medicus czy Index 

Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region. Szczególnie ciekawe inicjatywy, 

związane z nietypowymi uwarunkowaniami językowymi, są prowadzone w regionie 

Środkowego Wschodu, a dotyczą dostępności literatury arabskiej.

Biblioteki regionalnych biur WHO, poza wieloma usługami i bazami, udostępniają 

oczywiście katalogi swoich zbiorów. Często współpracują one w ramach sieci regionalnej z 

podobnymi placówkami informacyjnymi, wspólnie uzupełniając zasoby i realizując programy 

takie jak „Blue Trunk Libraries”.

Poszczególne biura oferują dostęp do baz oraz wydawnictw WHO, jak również 

proponują własne publikacje -  najczęściej czasopisma i inne formy wydawnictw ciągłych.
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których tematyka dotyczy najważniejszych problemów zdrowotnych oraz organizacji przede 

wszystkim podstawowej opieki zdrowotnej w regionie.

Ponadto PAHO oferuje użytkownikom możliwość kontaktu i wymiany informacji na 

listach i forach dyskusyjnych, a także dokształcania się w projekcie tzw. Elektronicznego 

Kampusu Zdrowia Publicznego, łącząc usługi informacyjne i edukacyjne.

Unikatowym rozwiązaniem jest pakiet podstawowych informacji dla pacjentów, 

przygotowany i dostępny w biurze afrykańskim, kierowany do innej nieco kategorii 

użytkowników -  nie do osób zawodowo związanych z opieką zdrowotną, naukowców czy 

dziennikarzy, ale do mieszkańców danego regionu, którym ta informacja ma pomóc w 

uratowaniu czyjegoś życia.

Dostęp do różnych form źródeł informacji oraz zakres oferty to wypadkowa 

wzajemnych zależności potrzeb oraz kompetencji informacyjnych użytkowników, przede 

wszystkim tych „regionalnych”, a także celów ogólnych Światowej Organizacji Zdrowia. 

Polityka WHO oraz sytuacja zdrowotna państw danego regionu decydują o zakresie 

informacji udostępnianych w biurach regionalnych. Liczba i odmienność form zależą 

natomiast i od możliwości ekonomicznych danego biura i od kompetencji użytkowników, 

którzy np. chętniej (umiejętniej) korzystają z biuletynów i czasopism niż specjalistycznych 

serwisów elektronicznych. W dalszej konsekwencji ma to wpływ na ich swobodę korzystania 

z ogólnoświatowych zasobów wiedzy, zawężając możliwość zdobywania informacji m.in. 

właśnie do oferty biur regionalnych WHO lub analogicznych agend. Można więc przyjąć, że 

zmusza je to z jednej strony do rozszerzania oferty informacyjnej, aby umożliwić korzystanie 

z jak najpełniejszych źródeł, z drugiej -  do kształcenia kompetencji informacyjnych, a więc 

uzupełnienia usług już realizowanych o element edukacyjny, na poziomach odpowiadających 

różnym kategoriom użytkowników. Brak takich działań może powodować pogłębianie się 

zjawiska zwanego „podziałem cyfrowym” bądź „e-wyłączeniem” pewnych grup i 

społeczności, a w odniesieniu do informacji zdrowotnej -  może mieć w dalszej perspektywie 

wpływ nawet na stan zdrowia niektórych populacji.
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INFORMATION RESOURCES OF REGIONAL OFFICES OF THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION

ABSTRACT

The text describes information resources of so-called regional offices of the World Health Organization 
(WHO). Two different categories of these resources can be mentioned. The one consists of collections 
and services organized and offered by the WHO Central Office, and the other -  of databases and services 
adapted to specific health information needs and competencies of both health professionals and the public 
living in a given region. This information is then used in international and national (local) activities of 
particular regional offices.
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kultura materialna, kultura niematerialna 
dygitalizacja, informacja cyfrowa 

opis, opis cyfrowy

Włodzimierz DASZEWSKI
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, UW

OPIS CYFROWY W KONTEKŚCIE KULTURY

Niedługo większość informacji będzie miała formę cyfrową. Wzorce czy kopie obiektów analogowych 
będą tworzyć wszechogarniający ocean informacji. Poruszanie się po nim będzie wymagać poznania 
elementów składowych i fundamentalnych praw w nim obowiązujących. W artykule przedstawiono 
podstawowe elementy cyfrowej przestrzeni, funkcjonowanie i zabezpieczanie kodów cyfrowych, 
ich charakterystyczne cechy, warunki przetrwania i przechowywania.

1. WSTĘP

Kraje średnio i wysoko rozwinięte przekształcają się stopniowo w społeczeństwa 

informacyjne, wynika to pośrednio z możłiwości, jakie łudziom dają opisy cyfrowe. Kody 

cyfrowe są instrukcjami materiałizacji konkretnych zjawisk wizualnych, dźwiękowych, 

tekstowych. Niematerialne elementy kultury są związane z życiem człowieka będącego 

nośnikiem tychże wartości. Materialna kultura jest świadectwem działania kultury 

niematerialnej. Opis cyfrowy prawdopodobnie zatrze granice między nimi. Kultura 

niematerialna nie będzie musiała przenosić w czasie swoich wartości wyłącznie za pomocą 

wytworów materialnych. Przekroczy ograniczenia osobnicze, społeczne i może być 

tworzywem do budowy systemów hipertekstowych, multimedialnych (Castells, 2003, s. 227- 

228) czy stać się elementem przetwarzania informacji w ponadgatunkowej inteligencji 

maszynowej. W niniejszym artykule naszkicuję elementy tego nowego obrazu, posługując się 

dla jasności wywodu skondensowanymi definicjami wielu pojęć.

2. CZŁOWIEK I KULTURA

Nasze najbliższe otoczenie jest fragmentem pewnej większej struktury. W tej strukturze 

trwa różnicowanie i wyodrębnianie elementów (i symetryczne ujednolicanie i zanikanie) 

w funkcji czasu na fundamencie praw fizycznych. Życie biologiczne usytuowane na wyspie 

(wyspach?) o przyjaznych mu właściwościach rozwinęło się wg procesów działających
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w biosystemie. W tym biologicznym kokonie powstał człowiek ze swoją naczelną 

właściwością -  myśleniem abstrakcyjnym i zdolnością do tworzenia kultury wyższej.

Za pomocą zmysłów człowiek odbiera bodźce z otoczenia i odpowiednio na nie reaguje. 

Świat spostrzeżony zostaje w jakiejś wybiórczej części, zapamiętany zarówno w sferze 

faktów zmysłowych, jak i emocji z nimi związanych. Mózg ludzki potrafi dokonać analizy 

świata spostrzeżonego i zapamiętanego, znajdować wyższe związki, korelacje między 

poszczególnymi elementami, zbiorami oraz dokonywać syntez, tworzyć wyjaśnienia, 

hipotezy. Na końcu tych procesów człowiek tworzy swój własny, indywidualny porządek 

tych elementów, swój indywidualny wszechświat konceptualny. Jest to osobista struktura 

odniesień intelektualnych każdego człowieka, ustawicznie modyfikowana i filtrowana przez 

funkcjonowanie w społeczeństwie (Sosińska-Kalata, 1999, s. 37-90).

Człowiek nie jest sam, lecz żyje w zbiorowości ludzkiej. W społeczności istnieje 

określona kultura. Kultura to zbiór wartości, wierzeń, obyczajów i norm, warunkujących 

wzorce wspólnych zachowań. Kultura jest w tym znaczeniu niematerialna, abstrakcyjna 

(Muraszkiewicz, 2004, s. 118). Kultura jest spoiwem, dzięki któremu jednostki stają się 

społeczeństwem. Kultura stabilizuje otoczenie człowieka, ale z drugiej strony podlega 

powolnym przemianom. Wewnętrzne mechanizmy kultury amortyzują wpływy czynników 

modyfikujących i spowalniają dynamikę zmian. Kultura wchłania i przyswaja wiele nowych 

elementów tworzonych przez jej uczestników. Rozbudowują one kulturę, czasami 

ją wzbogacają. Część elementów kultury wchodzi w skład zbioru fundamentalnego, 

do kanonu kultury, który najtrudniej i najwolniej podlega zmianom. Naruszenie tej warstwy 

prowadzi do szybkich lub gwałtownych przemian społecznych. W warstwie dynamicznej 

natomiast, hipotezy czy eksperymenty są wartościowym elementem utrzymania atrakcyjności 

kultury)'.

3. CZŁOWIEK A ŚWIAT

Człowiek posiada świadomość. Upraszczając, świadomość to stan umysłu ludzkiego, 

który w danej chwili za pomocą zbioru elementów zapamiętanych i odbieranych wywołuje 

w mózgu jakąś konkretną, wielowektorową strukturę myślową, stanowiącą specyficznie 

zmodyfikowane odbicie świata zewnętrznego i wewnętrznego. Kultura jest względnie trwałą 

częścią świadomości i dosyć trwałą częścią podświadomości człowieka.

Przyjrzyjmy się głębszym szczegółom kultury. Można w niej zauważyć układ 

dwubiegunowy (dipol^). Istnieje kultura niematerialna (wewnątrz nas) i jej przejawy

' To rozróżnienie pozwala na łatwiejsze organizowanie zbiorów cyfrowych. 
 ̂Dipol (z greckiego) oznacza układ dwubiegunowy.
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w postaci wytworów materialnych (kultura materialna). Inny układ, trójbiegunowy (tripoP), 

wynika z podziału kultury na sferę kreacji (odpowiadającej na pytanie: Jaki świat być może?), 

sferę realną (odpowiadająca na pytanie: Jaki świat jest?^) i sferę metafizyczną/religijną 

(odpowiadającą na pytanie: Jaki świat być powinien? -  w odniesieniu do pożądanej 

doskonałości). Ta ostatnia sfera sytuuje się różnie w potrójnym układzie, zależnie 

od określonego światopoglądu (wiary).

Człowiek wykorzystuje swoje zdolności adaptacyjne, próbuje zbadać i zmierzyć sferę 

realną. Dzięki nauce tworzy procedury skutecznego funkcjonowania w otoczeniu 

i wykorzystuje środki materialne do ulepszania życia -  najczęściej w perspektywie jednego 

pokolenia. Sfera praktycznego funkcjonowania opiera się w dużej mierze na nauce. 

Na przykład ekonomia służy do analizy przepływów wartości i wpływania na nie (inżynieria 

ekonomiczna), prawo reguluje wzajemne relacje między jednostkami a społecznością 

oraz dostęp do wartości (dóbr rzadkich^).

4. SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE

Na pewnym etapie rozwoju w mózgu człowieka zagościły myśli. Były one pochodną 

funkcji życiowych. Nośnikiem myśli (informacji -  myśl to informacja) jest mózg. Myślenie 

abstrakcyjne było prawdopodobnie wynikiem rozwoju społecznego człowieka i w naturalny 

sposób wywołało potrzebę wymiany informacji. Prostym sposobem wymiany informacji były 

sygnały dźwiękowe. Dla powstania mowy niezbędne było uporządkowanie 

i ustrukturalizowanie sygnałów opisujących rzeczywistość. Mowa pozwalała na wymianę 

złożonych komunikatów. Rejestracja wrażeń optycznych (lysunek, rzeźba, malarstwo) 

i skrótowe, symboliczne ich rejestrowanie pozwoliło powstać pismu, które stało się kodem 

graficznym mowy.

Możliwość rejestracji wyników swojej twórczości i przechowywanie poza własnym 

mózgiem coraz większej ilości informacji na czas dłuższy niż życie osobnicze, stworzyło 

zewnętrzną, pozamózgową pamięć człowieka. Zaczęły powstawać zbiory wiedzy praktycznej, 

mogły być one kumulowane i przenoszone w czasie. Każde następne pokolenie uzyskiwało 

możliwości obcowania z wytworami wybitnych umysłów.

Ujarzmienie elektryczności, która stała się energią procesów elektronicznych 

i opanowanie elektromagnetyzmu (fale elektromagnetyczne są jedynym medium przesyłania

 ̂Tripol oznacza układ trójbiegunowy.
'' „Jest” użyte tu zostało w znaczeniu ponadczasownikowym = jest/był/będzie.
 ̂Rzadkość jako fundamentalne pojęcie ekonomiczne. Opisali je m.in.: Kemerschen i in., 1991, s. 7.
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informacji), otworzyło bramę na świat informacji cyfrowej. Podstawą dyskretnych opisów 

struktur stał się najprostszy kod, kod binarny (sygnał - brak sygnału).

Dygitalizacja to tworzenie opisu cyfrowego danego przedmiotu za pomocą 

odpowiednich urządzeń technicznych. Zadaniem owych urządzeń jest rejestracja 

charakteiystycznych cech materialnych® i przekształcenie tego opisu w kod binarny 

za pomocą odpowiednio dokładnych technik analizy (próbkowania). Uzyskujemy cyfrowy 

opis obiektu będącego dyskretnym (zero jedynkowym) zapisem cech strukturalnych 

przedmiotu, który może być potem materializowany za pomocą urządzeń technicznych. 

Cyfrowy opis to integralny zbiór danych, za pomocą którego możemy wielokrotnie 

i wieloegzemplarzowo przywoływać kopie zdygitalizowanego przedmiotu. Taki zbiór 

możemy bez strat przesyłać za pomocą fal elektromagnetycznych (z prędkością 

300.000 km/s) w dowolne miejsce. Możemy wykonać nieskończoną ilość kopii (Materska, 

2005, s. 206). Nieużywany w procesach komunikacji zbiór musimy trwale zapisać 

i przechowywać w odpowiedni sposób (bierne przenoszenie w czasie) na względnie trwałych 

nośnikach materialnych. Najkrótsza definicja cyfrowego obiektu to instrukcja wywoływania 

konkretnego przedmiotu.

W świecie cyfrowej informacji możemy wyróżnić siedem procesów:

1. Rejestrację.

2. Wytwarzanie / Przetwarzanie.

3. Powielanie.

4. Przesyłanie / Udostępnianie.

5. Porządkowanie.

6. Przechowywanie.

7. Materializację.

Rejestracja to tworzenie kopii cyfrowej obiektu i proces ten określa się mianem 

dygitalizacji. Przetwarzanie (wytwarzanie i modyfikacja) to tworzenie obiektów od razu 

w formie cyfrowej czy modyfikowanie istniejących wcześniej plików^.

Przetwarzanie informacji przebiega w różny sposób zależnie od kontekstu i celu 

przetwarzania. Można wyróżnić trzy odniesienia dla pakietów cyfrowych:

1. Systemy przetwarzania danych.

2. Systemy przetwarzania informacji.

3. Systemy przetwarzania wiedzy (Materska, 2005, s. 209)®.

® Skanując tekst rejestrujemy cechy materialne (wizualne) kodu, cechy pisma utrwalonego w materii.
 ̂ Publikowanie elektroniczne (Desktop Publishing, Computer Aided Publishing) -  komputerowo wspomagany 
proces wytwarzania i rozpowszechniania treści w formie cyfrowej lub analogowej (Januszko-Szakiel, 2006).
 ̂Zagadnienia z tego zakresu autorka porusza także w wielu innych swoich artykułach.
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Dla każdego z tych odniesień powinniśmy dopasować system funkcjonowania, obiegu, 

wymiany, rejestracji, przechowywania obiektów cyfrowych.

5. CZŁOWIEK TWÓRCA

W procesie twórczym człowieka możemy wyróżnić pięć poziomów:

1. Poziom potencjału (zdolności, możliwości).

2. Poziom idei (zarysu, szkicu).

3. Poziom pomysłu (ukonkretnienia idei).

4. Poziom projektu (zdefiniowanie wszystkich punktów określających strukturę).

5. Poziom realizacji (materializacja).

Na proces tworzenia form materialnych wpływa kompromis między wyobraźnią 

a możliwościami technicznymi. Poziom piąty możemy podzielić na:

1. Tworzenie rzeczywistych obiektów materialnych.

2. Tworzenie sensorycznego wrażenia zmysłowego.

Powyższe wynika z dwóch różnych i istotnych kategorii twórczych człowieka: realności 

i kreacji (Daszewski, 2002, s. 28-33). Podziały te powinny rzutować na etykietowanie 

poszczególnych zbiorów cyfrowych i procedury weryfikowania pakietów cyfrowych.

6. ZBIORY MODELI DYSKRETNYCH

Proces włączania do zbiorów plików cyfrowych wytwarzanych od razu w tej formie 

jest równie ważny, co proces dygitalizacji istniejących już materialnie obiektów®.

Dygitalizacja powinna opierać się na odpowiednim sprzęcie technicznym. Odpowiedni, 

to taki, za pomocą którego możemy przechwycić charakterystyczne właściwości obiektu, 

co najmniej na tyle głęboko, żeby zmysłowa ocena nie pozwalała na zauważenie różnic 

między oryginałem a kopią. Opis cyfrowy powinien pozwolić wykonać doskonałą kopię 

obiektu.

Można wyróżnić (w kategoriach ogólnych) trzy poziomy szczegółowości dygitalizacji 

obiektu:

1. Szczegółowość uproszczona -  do zastosowań codziennych, sieciowych.

2. Szczegółowość pełna -  do zastosowań specjalistycznych, archiwalnych.

3. Szczegółowość nadmiarowa -  do pełnego zachowania informacji (także danych 

ponadzmysłowych -  np. w ultrafiolecie), w odpowiedniej szczegółowości (większa

® Po pewnym czasie ilość zbiorów poddawanych cyfryzacji zmaleje tak znacznie, że głównym problemem stanie 
się zabezpieczanie wzorców cyfrowych przed zniszczeniem, degradacją, ubytkami.
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niż naturalnie odbierana). W punkcie 6.2 przedstawiono kryteria, jakie powinno się zawsze 

uwzględniać przy tworzeniu modeli cyfrowych.

6.1. GŁĘBOKOŚĆ OPISU

Rejestracja cyfrowa tekstów jest najprostszym rodzajem dygitalizacji. Teksty, 

strukturalne ciągi kodu graficznego są zbiorami znaków. Zbiór znaków graficznych, 

pochodzących ze wszystkich języków posługujących się pismem, można opisać za pomocą 

odpowiednio dużej tablicy (matrycy) znaków (np. Unicode 32-bitowy). W dygitalizacji 

tekstów należy odróżnić tekst edytowalny od tekstów w postaci obrazów graficznych. Postać 

graficzna tekstu jest osiągana za pomocą zwykłego skanowania, postać edytowalna 

jest osiągana za pomocą OCR i 1CR °̂.

Dużo trudniejszym zagadnieniem jest rejestracja optycznych i dźwiękowych 

(oraz innych) cech otoczenia.

Najważniejszym zmysłem człowieka jest wzrok, rejestrujący wizualne właściwości 

oglądanego świata - kolory, światło, przestrzeń (formy) i ruch tych elementów. Dlatego 

w dalszych rozważaniach wykorzystane zostaną ohraz i sposoby jego rejestracji cyfrowej.

6.2. ZDOLNOŚĆ POSTRZEGANIA OKA LUDZKIEGO A OBRAZY CYFROWE

Oko człowieka odbiera fale światła. Jest ono jednym z najbardziej przepustowych 

urządzeń odbiorczych. Współczynnik transmisji danych docierających z zewnątrz wynosi 

ponad 85% (Kozłowski, 2005). Fale elektromagnetyczne odbierane przez oko zawierają się 

w przedziale 380-780 nanometrów i nazywają się falami świetlnymi. Fale świetlne 

zmodyfikowane (odbite, rozproszone, przefiltrowane, załamane) przez przedmioty otoczenia 

docierają do ludzkiego oka, które posiada receptory odbiorcze. Obraz odebrany 

jest przekształcony w pewną strukturę odbiorczą, stającą się specyficzną sumą wrażeń - 

bowiem różna konfiguracja fal może wywołać podobne wrażenie - i jest przesyłany do mózgu 

człowieka. Tam wrażenie to jest przez mózg ponownie rekonstruowane w obraz przestrzenny 

z wykorzystaniem poprzednich doświadczeń i zapamiętanych wzorców optycznych. Różne 

zestawy fal elektromagnetycznych mogą dać podobne wrażenie, dlatego też zbiór fal 

tworzących dany obraz jest różny od zbioru barw odbieranych przez mózg. Wynika to 

z pośrednictwa oka. Oko człowieka posiada czteiy receptory do odbierania wszystkich 

wrażeń wizualnych. Trzy receptory to receptory kolorów. Receptor koloru niebieskiego 

(fale w pobliżu 446 nm), receptor koloru zielonego (okolice 555 nm) i receptor koloru 

czerwonego (599 nm). Niezwykłą cechą receptora odbierającego barwę czerwoną jest jego

10 Optical Character Recognition, Intelligent Character Recognition.
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zdolność do odbierania także barwy błękitnej - w okolicach 442 nm (Kozłowski, 2005). 

Dlatego w modelach barw możemy tworzyć kręgi zamknięte i sprawiają one wrażenie 

płynnego wynikania. Wrażenie barwy purpurowej jest odczytywane wspólnie przez receptor 

czerwony i niebieski. Czwarty receptor to nie receptor dostrojony do konkretnej barwy, lecz 

odbiornik szerokopasmowy całkujący energię docierających do oka fal 

elektromagnetycznych. Są to bardzo czułe receptory, którym zawdzięczamy widzenie w 

„ciemności”. Wrażenia odbioru odcieni bieli (temperatura barwowa) jest najtrudniejszą cechą 

do zobiektywizowania. Biel jest odbierana wtedy, gdy do oka docierają fale o wszystkich 

częstotliwościach. Niewielkie (subtelne) różnice o równym składzie czy natężenie 

promieniowania o pełnym spektrum zawartości wpływają na odcienie bieli. Istnieje także 

próg, powyżej którego następuje olśnienie (nadmiar światła). Temperatura barwowa bieli jest 

zagadnieniem dość istotnym z punktu widzenia właściwego przedstawiania obrazów. 

Odpowiednie przygotowanie cyfrowego obrazu, na którym są głębokie cienie i miejsca 

intensywnie rozświetlone, jest trudne. Oko ludzkie odbiera wiele szczegółów w miejscach 

ciemnych i jednocześnie w dniu słonecznym widzi pełną gamę barw rozświetlonych. 

Przesuwając punkt ostrości na poszczególne obszary, oko szybko dostosowuje się do odbioru 

sygnałów. Przedstawienie tej sumy na jednym obrazie wymaga doświadczenia. 

Przygotowanie bardzo kontrastowego obrazu na jednej dwuwymiarowej płaszczyźnie z pełną 

informacją o miejscach zacienionych, jak i rozświetlonych, wymaga wysokiej klasy sprzętu, a 

także odpowiednich programów do obróbki obrazów pozwalających wykorzystać wiedzę na 

ten temat. Modele opisu barw powinny zawierać wszystkie kolory widzialne oraz składową 

natężenia światła^ \  najlepiej w jak najwyżej podzielnych skalach. Czy nasze opisy 

postrzegania wizualnego są pełne, absolutne? Czy muszą takie być? Krewetka o łacińskiej 

nazwie Sąuilla niantis ma 10 receptorów odbierających barwy oraz dodatkowe filtiy i oczy 

pozwalające dodatkowo odbierać polaryzację światła i ultrafiolet. Nie jesteśmy w stanie 

wyobrazić sobie świata widzianego przez to istniejące realnie stworzenie (Marshall i Cronin, 

2001; Jones, 1994; ACG, 2005). Możemy jedynie wyliczyć ilość barw pochodnych i dokonać 

porównań za pomocą poniższego wzoru.

S=[(FxF)-F]/2+F, gdzie S -  kolory pochodne; F -  kolory podstawowe (receptorowe).

Czy wiedząc o istnieniu takich zmysłów powinniśmy opisywać otoczenie 

tak szczegółowo? Może w niektórych przypadkach chcemy stworzyć nie tylko sam opis 

cyfrowy danej rzeczy, ale wzorzec dla jego autoreprodukcji.

6.3. ELEMENTY REJESTRACJI CYEROWEJ

Np. modele matematyczne CIE LAB, CIE XYZ.
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Na koniec rozważań o postrzeganiu człowieka trzeba przypomnieć współczynniki 

rejestracji cyfrowej obrazów dwuwymiarowych, których szczegółowość wpływa na jakość 

dygitalizacji obrazów dwuwymiarowych:

1. Współczynnik rejestracji kolorów i ich głębia bitowa.

2. Współczynnik rejestracji natężenia światła (gęstość optyczna) i ich bitowa głębia.

3. Współczynnik odzwierciedlenia detali (rozdzielczość optyczna).

4. Współczynnik redukcji szumów (zakłóceń) (Frey i Reilly, 1999, s. 14-15).

Jakość tych współczynników decyduje o ilości informacji zarejestrowanej podczas 

dygitalizacji. W rejestracji obrazów trójwymiarowych współczynniki te są jednakowo ważne, 

a w przypadku ciągu obrazów składających się na film dodać trzeba utrzymanie 

niezmienności tych współczynników w całym zbiorze.

7. PEŁNY ZBIÓR WRAŻEŃ WIZUALNYCH - IDEALNY PUNKT
ODNIESIEŃ

Wrażenia wizualne to nie tylko płaski obraz. To także widzenie stereoskopowe 

(odzwierciedlane np. holografią, stereoskopią) oraz ruch (odzwierciedlane za pomocą filmu). 

Chcąc zapisać pełne spektrum wrażeń optycznych, musimy stosować rozmaite techniki. 

Fotografia obrazuje sceny statyczne, utrwalone w określonych warunkach optycznych. 

Rejestruje ona kolory oraz natężenie światła odbitego od przedstawionych przedmiotów. 

W holografii do powyższych elementów dochodzi rejestracja kierunku rozchodzenia się fal 

świetlnych (staje się równoważnikiem wielu fotografii danej sceny), w wyniku czego 

otrzymujemy złudzenie przestrzeni (nazwijmy je obiektami postrzeczywistymi). Obiekty 

dwuwymiarowe w cyfrowej formie rejestrujemy za pomocą opisów bitmapowych, w których 

zbiór pikseli składa się na konkretny obraz oraz za pomocą opisów wektorowych, gdzie 

konkretne obrysy form elementarnych są opisywane matematycznie. Obrazy wektorowe 

mogą być animowane (system Flash).

Przestrzeń geometryczną (o wektorach XYZ) możemy opisać za pomocą zbioru 

matematycznie opisanych w przestrzeni punktów (nazwijmy je obiektami wirtualnymi). Jeśli 

tę przestrzeń będziemy modyfikować w funkcji czasu - otrzymamy film. Matematyka coraz 

lepiej opisuje rzeczywistość (np. ruch wody, lot owadów) (Białyński-Birula i Białyńska- 

Birula, 2002, s. 11-114). Przez dodanie tych „tekstur” możemy otrzymać znakomite złudzenia 

rzeczywistości (patrz współczesne filmy animowane, system IMAX). Są to wirtualne 

ekwiwalenty optyczne.

Bitmapy holograficzne pozwalają na cyfrowe oddanie złożoności optycznej realnej 

przestrzeni. Film holograficzny składa się z sekwencji zdefiniowanych. Zdefiniowana
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przestrzeń potencjalna pozwala na wybór ścieżki podróży przez taką przestrzeń (giy 

komputerowe). Oba nurty (matematyczne modelowanie i postrzeczywiste obrazowanie) 

spotykają się Już, doskonalą i niedługo pozwolą na swobodne kształtowanie przestrzeni naszej 

wyobraźni.

8. ELEMENTY PRZESTRZENI CYEROWEJ

Informację cyfrową definiuję jako instrukcję do budowy lub wywoływania obiektów 

analogowych. Elementy przestrzeni cyfrowej to nierozłączny blok, na któiy składają się 

(współwy stępują):

1 . Kod. Znaki elementarne kodu to zera i jedynki. Kody dyskretne to ciągi znaków (zer 

i jedynek) stanowiące jakiś integralny zbiór, opisujący jakąś konkretną strukturę.

2. Zbiory kodów. Zbiornice, przechowalnie cyfrowych kodów dyskretnych.

3. Programy do elektronicznej obsługi (wywoływania, materializowania) kodów dyskretnych.

4. Programy (algorytmy) transformacji plików (odczytujące, modyfikujące, przesyłające, 

kopiujące).

5. Urządzenia do przetwarzania, jak i do materializowania obiektów dyskretnych (ekrany, 

drukarki, plotery) oraz do kopiowania, wysyłania i odbierania.

6. Energia elektryczna. Energia wszystkich procesów przemian i obiegu informacji 

cyfrowych.

Brak jednego z tych elementów uniemożliwia funkcjonowanie cyfrowego modelu.

9. STRUKTURA ZBIORÓW MODELI CYEROWYCH

Przy gromadzeniu kodów cyfrowych możemy stosować różne podziały. Podział 

funkcjonalny może przybrać formę następujących kategorii:

1. Modele matematyczne.

2. Wzorce form materialnych (2D/3D, ID).^^

2a. Wzorce form użytkowych.

2b. Wzorce form artystycznych.

2c. Obrazy realistyczne (film, fotografia, mapy, plany).

2d. Technologie wytwarzania obiektów realnych.

3. Pakiety werbalne.

3a. Teksty (w jakimś przyjętym porządku -  dziedzinowym, systematycznym, przedmiotowym 

itp.).

3b. Zbiory informacji zaksjomatyzowanej (encyklopedie, słowniki, kompendia itp.).

D - dimension, ID -  In duration.
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4. Pakiety dźwiękowe (muzyka, dźwięki natury).

4a. Teksty czytane.

4b. Zapisy graficzne dźwięków (nuty).

5. Pakiety multimedialne.

6. Pakiety dla innych zmysłów (zapach, smak, dotyk) -  przyszłościowo.

7. Pakiety maszyn matematycznych (programy obsługi świata cyfrowego).

8. Pakiety metainformacyjne i porządkujące cyfrowy świat (wyszukiwarki, agenci 

programowi, programy indeksujące, katalogi, bibliografie, tematyczne linki do stron) 

(Daszewski, 2002, s. 27-28).

Dawny podział na kulturę materialną i niematerialną (opisany wyżej w rozdziale 3.) 

powoli zmienia się. Kultura niematerialna obecnie wykracza poza wnętrze człowieka 

żyjącego i działającego w konkretnym czasie i miejscu. Tworzy ją przestrzeń cyfrowa, 

a wartości informacyjne i estetyczne, wcześniej przenoszone przez względnie nietrwałą 

materię (ulegającą stopniowej dezintegracji i destrukcji w czasie), są przejmowane przez sferę 

cyfrową, w której będą przetwarzane i przechowywane.

10. WARUNKI PRZETRWANIA I EWOLUCJI INEORMACJI CYEROWEJ

Coraz większego znaczenia w kulturze, i w węższym znaczeniu w kulturze cyfrowej, 

będą mieć poniżej naszkicowane warunki funkcjonowania informacji cyfrowej.

Lepiej, gdy informacja cyfrowa stale uczestniczy w obrocie informacją. Nieużywana 

w komunikacji powinna być przechowywana w sposób zapewniający zachowanie 

integralnych pakietów cyfrowych bez najmniejszych ubytków. Sprostanie temu wymaga 

spełnienia konkretnych warunków. Warunki przetrwania informacji cyfrowej zamykają się 

w 6 punktach:

1. Wytwarzanie wielu kopii tego samego kodu.

2. Rozproszenie w przestrzeni realnej kopii danego kodu.

3. Rearchiwizacja kopii konkretnego kodu przez przepisywanie go na nowy nośnik materialny 

w połowie przewidywanego czasu jego trwałości. W pamięci holograficznej będzie 

wykonywana automatyczna procedura rearchiwizacji, co 2-3 lata.

4. Zachowywanie kopii przedmodyfikacyjnej danego kodu dyskretnego.

5. Standaryzacja formatów kodów dyskretnych.

6. Przechowywanie algorytmów obsługi wszystkich ważnych formatów.

6a. Translacja formatów starszych na nowe bez utraty informacji.

6b. Tworzenie uniwersalnych algorytmów obsługi plików pozwalających na obsługę nawet 

najstarszych formatów.
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7. Wytwarzanie programów umożliwiających na emulowanie^^ najstarszych programów 

lub sprzętu pozwalającego na działanie najstarszych wersji oprogramowania (Daszewski, 

2004, s. 273).

11. PODSUMOWANIE

Sieć wymiany informacji, która oplotła świat współczesny, umożliwia wykorzystanie 

informacji cyfrowej. Jest to struktura dosyć autonomiczna, przez co podlega prawu 

wypierania lepszego przez gorsze. Wolny dostęp demokratyzuje tworzenie zasobu, w którym 

pojawia się bardzo dużo materiałów bezwartościowych. Rola czynnika moderującego, 

weryfikującego, wprowadzającego elementy porządku, jest w takim układzie bardzo duża. 

Próbujemy już tworzyć automatyczne, programowe systemy inteligentnej obsługi „masy” 

informacyjnej. Powstają elementy inteligentnej sieci: ontologie, programowe roboty 

informacyjne, programowi agenci. Coraz większą przestrzeń realną opisują modele 

matematyczne. Powstają programy automatycznego dowodzenia twierdzeń, neuronopodobnej 

analizy w systemach rozproszonych. Trwają prace nad sztuczną inteligencją i rozmaitymi 

maszynowymi jej przejawami. Czy za chwilę pojawi się ona jako ponadgatunkowa 

inteligencja z ponadgatunkową pamięcią w postaci ogólnoświatowej sieci? Jakość produktu 

końcowego często zależy od subtelnego oddziaływania jednego elementu. Do pozytywnej 

odpowiedzi droga chyba daleka. Być może powinniśmy skupić się nad elementami, 

nad którymi potrafimy zapanować. Ale sięganie poza horyzont jest potrzebne, bez niego 

Kolumb nie popłynąłby do Ameryki.

Co powstanie w tej chmurze informacji? Czy zapanuje porządek według naszych 

wyobrażeń, czy będzie to wyższa forma porządku, czyli informacyjny chaos 

deterministyczny? Jeśli wszechświat porządkował się samoistnie to nie mamy się

0 co martwić, jeśli jest odwrotnie i potrzebuje porządkującej roli rozumu, to musimy 

mozolnie tworzyć nasz własny informacyjny ład.

Kody cyfrowe powoli stają się konstrukcją nośną kultury człowieka. Ukryty (dyskretny) 

opis cyfrowy, jak gen w ciele człowieka, pozwala duplikować, przenosić w przestrzeni

1 w czasie ponadczasowe elementy dziedzictwa kulturowego. Czy cyfrowa informacja staje 

się centrum ludzkiej galaktyki? Jak głęboko zmienia się nasza kultura? Czy cyfryzacja kultury 

jest tym, czym kiedyś był wynalazek papieru, a potem wynalazek druku? Odpowiedź wydaje 

się oczywista.

Emulowanie to imitowanie sposobu działania innego komputera, programu komputerowego lub podłączonego 
do komputera urządzenia.

Czy „Hamlet” Szekspira mógł powstać przez losowe rozrzucenie odpowiednio dużej ilości liter?
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ABSTRACT

The digital description becomes a carrying frame of human culture. The hidden digital Information, as a 
gene in human body, allows for duplicating, transmitting across dimension and duration a timeless 
elements of cultural heritage. In the new world it is very important how quick we assimilate the 
fundamental rudiments of the survival the digital Information.
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Cyfrowe wykluczenie, podział cyfrowy, 
treści cyfrowe, prawo własności inteiektuainej

PIOTR GAWRYSIAK
Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

CYFROWE WYKLUCZENIE TREŚCI

Wykluczenie cyfrowe Jest terminem odnoszonym zwykle do grup społecznych, pozbawionych 
dostępu do nowoczesnej infrastruktury informatycznej (w tym szczególnie -  dostępu do sieci 
teleinformatycznych) i tym samym wykluczonych z udziału w rozwoju cywilizacyjnym. 
W niniejszym artykule wprowadzono pojęcie cyfrowego wykluczenia treści, argumentując, 
iż wykluczenie kulturowe może dotyczyć nie tylko odbiorców informacji, ale także jej samej -  
idei, memów i ich nośników, czyli dokumentów. O ile jednak w przypadku ludzi to dostęp do 
globalnej sieci teleinformatycznej jest czynnikiem decydującym o wykluczeniu, to w przypadku 
dokumentów istotna jest ich dostępność w tejże sieci. Ta zaś obecnie przede wszystkim 
uzależniona jest od stopnia restrykcyjności licencji (tj. praw autorskich) związanej z dokumentem, 
czyli od tego, czy twórcy dokumentu zezwolili na jego indeksowanie przez wyszukiwarki 
internetowe i nieograniczone rozpowszechnianie.

1. WSTĘP

Nieodłączną cechą szybkiego rozwoju -  czy to gospodarczego, czy to społecznego -  jest 

jego nierównomierność. Dotyczy to zresztą także większości prostszych procesów, nawet 

fizycznych. Doskonałym przykładem może być tu choćby zjawisko turbulencji, pojawiające 

się -  wydawałoby się znikąd -  w przepływach gazów i cieczy po przekroczeniu pewnej 

granicznej szybkości.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego, będący procesem niezwykle gwałtownym, 

powoduje powstanie swoistych enklaw zacofania. Innymi słowy, nie wszystkie grupy 

społeczne mogą wykorzystać możliwości stwarzane przez nowe techniki komunikacji i 

obróbki informacji, jakie stwarzają narzędzia informatyczne, tym samym niektóre z nich 

pozostają wykluczone z głównego nurtu rozwoju społecznego. Stwierdzenie to zakłada 

oczywiście, iż ów rozwój społeczny tożsamy jest w dużej mierze z upowszechnianiem 

zaawansowanych technologii ICT, co jednakże jest obecnie faktem w większości krajów

117



rozwiniętych. Warto jednak kilka słów poświęcić samemu określeniu cyfrowe wykluczenie, 

jakim przyjęło się okreśłać to zjawisko - opisywane wiełokrotnie (jedną z najnowszych anałiz 

tego prohłemu w skałi głohałnej zawiera (Waglowski, 2005)).

2. POJĘCIA WYKLUCZENIA CYFROWEGO I PODZIAŁU CYFROWEGO

Sama nazwa cyfrowe wykluczenie posiada pewien wydźwięk pejoratywny, a na dodatek 

sugeruje, iż istnieje jakaś organizacja, czy też grupa ludzi, która owego wykluczenia 

dokonała. Wydaje się zatem, iż istotę tego zjawiska znacznie lepiej określa pierwotny, 

angielski termin digital divide -  tj. cyfrowy podział (Norris, 2001). W społeczeństwach 

krajów rozwiniętych istotnie uwidacznia się podział populacji na tych, którzy posiadają 

dostęp do nowoczesnych środków komunikacji, takich jak Internet oraz na tych, którzy 

takiego dostępu nie posiadają -  luh też posiadać nie chcą; przy czym głównym czynnikiem 

różnicującym jest tu zwykłe zamożność danej grupy społecznej.

Warto pamiętać, iż podział społeczeństw poszczególnych państw, czy też nawet całego 

głohu (James, 2003), na dwie części -  rozwiniętą, modernistyczną oraz zacofaną -  nie jest 

bynajmniej niczym nowym. Można by powiedzieć, iż każda z wielkich rewolucji -  takich jak 

np. wyróżnione przez Alvina Tofflera (Toffler, 1997) -  zawsze powodowała powstanie tego 

rodzaju podziałów. Jest to prawdopodobnie nieunikniona cena rozwoju jako takiego.

Podział ten tylko pozornie jest podziałem na „lepszych” i „gorszych” -  gdzie domyślnie 

przyjmuje się, iż ci „lepsi” to społeczeństwa, w których udział technologii informatycznych 

w życiu codziennym jest wysoki. Zawsze bowiem może okazać się, iż w przyszłości owe 

technologie staną się przestarzałe, niejako automatycznie przekształcając się z cennych 

zasobów danego społeczeństwa w niewygodny, intelektualny balast. Wydaje się to co prawda 

mało prawdopodobne, niemniej jednak podobny proces możemy obserwować obecnie w 

przypadku tych krajów, które znalazły się po niewłaściwej zdawałoby się stronie granicy 

podziału związanej z poprzednią wielką rewolucją kulturową -  rewolucją przemysłową. Otóż 

„tygrysy nowej gospodarki” -  takie jak Irlandia, Indie czy Chiny (szczególnie te ostatnie, 

uznawane przez niektórych za gospodarkę o szybkości rozwoju jakościowo różnej od tego, 

który mogliśmy obserwować do tej pory w krajach rozwijających się, -  patrz np. Hughes, 

2004) -  to właśnie państwa, w których nie istnieje zbędny balast klasycznej gospodarki 

opartej na produktach materialnych, a która do niedawna jeszcze wydawała się gwarancją 

dobrobytu. Okazuje się bowiem, że odpowiednia liczba inteligentnych ludzi (a że inteligencja 

jest rozproszona równomiernie w populacji ludzkiej -  stąd o takich najłatwiej w
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najludniejszych państwach) i pewna rozbudowa stosunkowo taniej infrastruktury 

teleinformatycznej, to wszystko czego potrzeba, by świadczyć usługi ICT. Drogi, koleje, 

przemysł ciężki, związki zawodowe itp. nie tylko nie są tu pomocne, ale właśnie mogą 

okazywać się zbędnym balastem.

Powyższe refleksje, dotyczące czynników rozwoju, należy oczywiście traktować jedynie 

jako hipotezy obecnie niemożliwe do sprawdzenia. Natomiast samo zjawisko cyfrowego 

wykluczenia jest niewątpliwie faktem. Co więcej -  może ono dotyczyć nie tylko grup 

społecznych, czy też pojedynczych ludzi lecz także, traktowane a rebours, odnosić się może 

do treści, jakie w społeczeństwie informacyjnym przekazywane są przy wykorzystaniu ICT. 

Rozważeniu tej właśnie możliwości poświęcona jest dalsza część niniejszego artykułu.

3. AKTYWNE A PASYWNE KORZYSTANIE ZINEORMACJI

Gwałtowny rozwój techniki informatycznej spowodował, iż możliwości pozyskiwania i 

gromadzenia informacji, jakie stoją do dyspozycji ludzkości, zwiększyły się w sposób 

drastyczny na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu ostatnich lat (por. Gawrysiak, 1999). 

Szybkość tworzenia nowej wiedzy przekroczyła już bowiem możliwości percepcji 

pojedynczego człowieka (Roszak, 1994), zaś upowszechnienie Internetu oznacza, iż 

techniczne ograniczenia nie są tutaj najważniejszą przeszkodą w śledzeniu nowych 

informacji. Osoba mająca dostęp do sieci po prostu nie jest w stanie nadążyć z przyswojeniem 

informacji, która jest jej prezentowana -  to nie pojemność łączy telekomunikacyjnych, czy też 

szybkość komputerów staje się problemem, ale ograniczenia ludzkiego mózgu, który pozwala 

nam przeczytać zwykle nie więcej niż jedną książkę w ciągu jednego wieczoru -  podczas gdy 

w tym samym czasie kilkudziesięciu autorów kończy właśnie pisanie nowych dzieł i 

udostępnia je w Internecie. Często stosowany do określenia tej sytuacji termin eksplozja 

informacji (patrz np. Mohandas, 2005) wydaje się być zatem niezwykle trafny.

Człowiek jest jednak gatunkiem dobrze przystosowującym się do zmiennych warunków 

środowiska i stwierdzenie to odnosi się w równym stopniu do środowiska naturalnego, jak do 

otoczenia informacyjnego. Posiadając dostęp jedynie do bardzo ograniczonej ilości 

informacji, ludzie ograniczali się do ich pasywnego odbioru -  przypominając do pewnego 

stopnia rośliny korzystające ze słońca, które nie muszą go aktywnie poszukiwać. Jakakolwiek 

selekcja informacji nie była potrzebna, głównym problemem był raczej jej niedobór. 

Trudności w dostępie do informacji były dwojakiego rodzaju. Po pierwsze sama ilość 

informacji zgromadzona przez ludzkość była przez długi czas stosunkowo niewielka.
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przynajmniej do momentu upowszechnienia się nauki, po drugie zaś dostęp do wspomnianych 

zasobów wiedzy był niełatwy. Nawet bowiem powszechność druku i dostępność bibłiotek nie 

wystarcza do tego, by każdemu uczonemu (a nie są to przecież jedyni twórcy wiedzy) 

pozwolić na dowołną publikację swoich prac naukowych.

Obecnie sytuacja przedstawia się krańcowo odmiennie: mamy do czynienia z nadmiarem 

dostępnej informacji. Oba wspomniane uprzednio probłemy zostały bowiem rozwiązane i to 

nazbyt dobrze. Gromadzenie nowej informacji stało się obowiązkiem wszełkich instytucji 

naukowych, zaś wykorzystanie w tym cełu mediów ełektronicznych -  i to zarówno do 

tworzenia, powielania jak i dystrybucji treści -  powoduje, iż zwiększający się w wielkim 

tempie wolumen wiedzy stał się powszechnie dostępny dła wszystkich.

Ów nadmiar jest jednak pozorny, ałbowiem jakość dostępnej wiedzy jest bardzo 

niejednorodna, co doskonale opisuje Łukasiewicz (Łukasiewicz, 2000), a co - nawiązując do 

spostrzeżenia zawartego we wstępie - jest zapewne nieuniknionym efektem szybkości jej 

tworzenia. Człowiekowi nie wystarczy już zatem jedynie dokonywać filtracji informacji, 

które do niego docierają. Te rzeczywiście wartościowe zostałyby wtedy „zagłuszone” przez 

fałszywe czy też nieznaczące. Można by tu sparafrazować spostrzeżenie Kopernika dotyczące 

rynku pieniężnego: podobnie jak pieniądz gorszy wypiera z rynku lepszy (N. Copernicus, 

Monetae cudendae rado, 1526), w ekonomii opartej na wiedzy, wiedza marnej jakości 

wypiera wiedzę wartościową. Aby zatem zdobyć informacje pożyteczne i wartościowe, 

człowiek musi stać się z rośliny -  zwierzęciem. Musi zacząć „polować” na informację lub też 

zacząć ją „uprawiać” w podobny sposób jak to czyni z rzeczywistymi roślinami.

Dostęp do wiedzy przestaje być zatem pasywny. Coraz częściej osoba, mająca dostęp do 

Internetu, nie będzie polegać na swojej pamięci i wiedzy zaszczepionej w procesie nauczania, 

aby rozwiązać jakiś problem, ale sięgnie do sieci do Internetu po potrzebne informacje.

4. WYKLUCZENIE CYFROWE TREŚCI A NARZĘDZIA POZYSKIWANIA
WIEDZY

Naturalnie owo „sięganie do Internetu” nie jest zwykle procesem prostym. Eksplozja 

informacji dotyczy bowiem także Internetu. W swoich początkach był on stosunkowo 

niewielkim zbiorem zasobów, możliwym do ogarnięcia dla pojedynczego człowieka. Obecnie 

zaś zawiera już miliardy stron WWW (Leiner, 1997). Odnalezienie, czy też - posługując się 

metaforą podaną powyżej - „upolowanie” interesującej nas informacji, wymaga posłużenia się 

narzędziami automatycznymi.
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Podstawowym narzędziem tego rodzaju jest oczywiście wyszukiwarka internetowa. 

Wyszukiwarki, pomimo oczywistych słabych stron związanych z brakiem możliwości 

dokonania semantycznej analizy przeszukiwanego tekstu, stanowią bardzo potężne narzędzia 

wyszukiwania informacji w sieci WWW. Co więcej firmy tworzące serwisy wyszukiwawcze 

starają się jeszcze bardziej rozszerzyć zbiory informacji dostępne poprzez te narzędzia -  

dodając doń repozytoria wideo i cyfrowe kopii klasycznych drukowanych książek. 

Doskonałym przykładem tego rodzaju usługi jest serwis Google Book Search (wcześniej: 

GooglePrint; zob. Google Book Search, 2006) -  zaplanowane z dużym rozmachem 

przedsięwzięcie, którego celem jest udostępnienie internautom treści woluminów 

zgromadzonych w bibliotekach uniwersyteckich, jak też nowych publikacji książkowych. 

Dzięki serwisowi Google Book Search można przeszukiwać treść książek w podobny sposób, 

jak przeszukujemy strony internetowe i oglądać wynik wyszukiwania dzięki temu, iż strony 

książek zostały zeskanowane. Jest to przedsięwzięcie o tyle istotne, iż jakość informacji 

zawartych w publikacjach tradycyjnych -  takich jak książki -  jest zwykle wielokrotnie 

wyższa od tych, które dostępne są bezpośrednio w sieci Internet.

Tu pojawia się jednak problem natury prawnej. Otóż, coraz częściej zdarzają się takie 

materiały, które -  pomimo iż technicznie dostępne dla wyszukiwarki -  nie mogą być jednak 

przez nią analizowane i później udostępnione użytkownikom Internetu, gdyż objęte są 

ochroną praw własności intelektualnej. Wyszukiwarka Google Book Search w takich 

wypadkach pozwala jedynie na obejrzenie małego wycinka interesującej użytkownika 

publikacji, pozwalając tym samym zidentyfikować tytuł książki, zawierającej istotną dlań 

wiedzę, po którą jednak musi udać się do księgarni lub biblioteki. Podejście to wydaje się 

atrakcyjne dla wydawców, w naturalny sposób bowiem przyczynić się może do zwiększenia 

sprzedaży książek i to bez potrzeby ponoszenia wydatków na ich reklamę. Jednak pomimo to, 

niektóre wydawnictwa protestują przeciwko umieszczaniu ich publikacji w indeksie Google 

Book Search, obawiając się, iż użytkownicy serwisu znajdą sposób na „obejście” 

stosowanych zabezpieczeń technicznych i skopiowanie zawartości tak chronionych publikacji 

(por. Schmidt, 2005). W efekcie do indeksu wyszukiwarki trafia jedynie ten materiał, któiy 

został uznany za publicznie dostępny. Ten, któiy nie może być upubliczniony, nie zostanie 

przez ów indeks uwzględniony -  przez co stanie się w istocie niewidoczny dla użytkownika, 

poszukującego wiedzy przy użyciu tej wyszukiwarki. Innymi słowy, dokument taki zostaje 

wykluczony ze zbioru dokumentów łatwo dostępnych dla człowieka. Oczywiście nie oznacza 

to, iż objęty jest cenzurą. Wręcz przeciwnie -  można go zakupić, można wypożyczyć z 

biblioteki, niemniej przez sam fakt, iż nie można w prosty sposób uzyskać dostępu do jego
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treści za pomocą szeroko stosowanego medium, staje się dla wielu użytkowników mniej 

atrakcyjny.

Owo wykluczenie, o którym mowa powyżej tylko na pozór nie jest całkowite. Wraz ze 

wzrostem ilości informacji, którą ludzie zmuszeni są analizować coraz bardziej zmniejsza się 

ilość czasu, jaką można poświęcić jednej idei, czy też problemowi. W wielu wypadkach 

zmuszeni jesteśmy zaakceptować pierwsze odnalezione źródło informacji, nie znajdując już 

czasu na weryfikację jego wiarygodności. Źródła trudniejsze do odnałezienia mogą się zatem 

czasem stać po prostu niewidoczne -  tak jak „niewidoczne” w większości wypadków są 

dokumenty znajdujące się na drugiej (i kołejnych) stronach wyników, uzyskanych dzięki 

wyszukiwarce Internetowej i tak jak niewidoczne dła większości z nas są zasoby „szarego” 

Internetu - tzw. „invisibłe Web” (patrz np. Price, 200ł oraz Pamuła, 2004). W tym ostatnim 

wypadku przyczyna niedostępności zasobów pozostaje jedynie techniczna -  dokumenty 

zaliczane do zasobów „invisible Web” nie są bowiem indeksowane przez wyszukiwarki 

jedynie z powodu ograniczeń pojemności ich indeksów, pozostają jednak dostępne onlinedh  

tych użytkowników Internetu, którzy znają ich lokalizację. Pokonanie tej bariery jest zatem 

problemem czysto inżynieryjnym, a zatem relatywnie nieskomplikowanym. Dokumenty, 

podlegające cyfrowemu wykluczeniu stają się takie natomiast w wyniku świadomej decyzji 

właścicieli praw autorskich.

Oczywiście trudno zakładać, iż korzystanie z Google Book Search -  czy też podobnego 

serwisu -  stanie się jedynym sposobem na identyfikowanie ciekawych książek. Jednak, biorąc 

pod uwagę niezwykłą popularność wyszukiwarek internetowych (dla wielu osób interfejs 

Google jest tożsamy z samą siecią Internet), można przypuszczać, iż w stosunkowo krótkim 

czasie stanie się on sposobem najprostszym i najpopularniejszym.

Użytkownik sieci Internet poszukujący informacji dotyczącej pewnego zjawiska, może 

łatwo odnaleźć jedynie podzbiór poświęconych mu dokumentów -  te mianowicie, które nie 

zostały obarczone zhyt restrykcyjną licencją przez ich twórców i wydawców, pozwalającą na 

ich indeksowanie przez systemy wyszukiwawcze. Dokumenty odnalezione w Internecie z 

kolei układają się w hierarchię dostępności, uzależnioną od wysiłku, jaki użytkownik musi 

włożyć w ich pozyskanie -  od hardzo małego, dla publikacji dostępnych na licencjach 

„copyleft” (Lessig. 2004), aż do dużego (zakup, wypożyczenie z tradycyjnej biblioteki) dla 

tych, wobec których zastosowano zasady tradycyjnej ochrony praw autorskich.

W pierwszej kolejności zostaną zatem przeczytane i przyswojone te pierwsze. Dla części 

użytkowników tym samym zaś idee w nich zawarte mogą automatycznie mieć największą siłę 

oddziaływania. Stosując zaproponowaną przez Richarda Dawkinsa teorię memów (Dawkins,
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1999), można by stwierdzić, iż istotnym czynnikiem przystosowania memu do środowiska 

staje się typ licencji dokumentu, w którym ten mem najczęściej można odnaleźć. Innymi 

słowy, idee pojawiające się w dokumentach, które nie są objęte restrykcyjnymi 

ograniczeniami licencyjnymi, rozpowszechniać będą się najszybciej, zaś idee, które 

opisywane są jedynie przez źródła dostępne w formie tradycyjnej czeka „ewolucyjna 

zagłada”, która w tym wypadku równoważna jest ich zniknięciu ze zbiorowej świadomości 

społecznej.

4. PODSUMOWANIE

Cyfrowe wykluczenie w odniesieniu do ludzi dzieli społeczeństwa na dwie części -  tych 

którzy korzystać będą z dobrodziejstw aktualnej rewolucji kulturowej i technicznej, i tych 

którzy mogą się jej jedynie biernie przyglądać. Wiele wskazuje na to, iż podobny proces 

może zachodzić w odniesieniu do dokumentów -  te, które nie zostaną „wykluczone” poprzez 

sztywne stosowanie praw własności intelektualnej, będą coraz bardziej popularne w 

odróżnieniu od pozostałych. Popularność ta może przybierać różne formy -  w przypadku 

artykułów naukowych odnosić się będzie do cytowania, dzieł sztuki -  chęci ich czytania, 

oglądania czy też słuchania\ wreszcie esejów politycznych czy społecznych -  

rozpowszechnieniu głoszonych przez nie idei. Wiele zaś wskazuje na to, iż te najlepiej 

przystosowane najczęściej spotkać będzie można w dokumentach, które można powielać i 

wykorzystywać hez ograniczeń -  tj. dokumentach objętych licencjami Creative Commons 

(Creative Commons, bd) czy też GNU (GNU, bd). To spostrzeżenie -  o ile zostanie 

potwierdzone empirycznie, co wydaje się samo w sobie być interesującym zagadnieniem -  

może mieć znaczenie praktyczne.
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ABSTRACT

Digital divide is a term commonly used in relation to societies or cultures. In this paper a notion of digital 
divide referring to actual documents and their contents is proposed. The idea has been inspired by inereasing 
popularity of the Internet and its searching tools for retrieving and organizing knowledge. The Internet is quickly 
becoming a primary source of information, and in some circumstances it might be an only source -  due to time 
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WOLNE OPROGRAMOWANIE 
A PRZYSZŁOŚĆ INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie komputerowe to jeden z najbardziej skomplikowanych wytworów ludzkiej 
wynalazczości, na tyle złożony iż zapewnienie jego niezawodności staje się problemem nie 
dającym się w prosty sposób rozwiązać przy wykorzystaniu klasycznych metodyk inżynierskich. 
Ponieważ zaś oprogramowanie wykorzystywane jest w coraz większym stopniu w urządzeniach 
technicznych, nie tylko komputerach osobistych, toteż dla podniesienia jego jakości sięgać należ' 
po metody nie mające zastosowania w klasycznej inżynierii. Jedną z nich -  opisaną w niniejszym 
artykule -  jest filozofia wolnego oprogramowania, wedle której programy komputerowe tworzone 
są nieodpłatnie i wspólnie przez społeczność zainteresowanych użytkowników. Podejście to, poza 
możliwością poprawienia jakości nowo tworzonych programów, może mieć także potencjalnie 
zastosowanie w tworzeniu innych dóbr kultury niematerialnej i tym samym posiadać istotne 
znaczenie społeczne.

1. WSTĘP

Oprogramowanie komputerowe jest szczególnym rodzajem produktu. Stanowi ono 

odrębną kategorię wytworów kultury materialnej i - pomimo iż bywa klasyfikowane bądź to 

jako rodzaj sprzętu biurowego, bądź teź jako utwór, czyli dzieło działalności twórczej - to tak 

naprawdę nie poddaje się klasycznym metodom analiz ekonomicznych -  bowiem najbardziej 

istotne cechy oprogramowania to jego trwałość czy teź „niezuźywalność” oraz zerowy koszt 

krańcowy wytwarzania. Cechy te są podobne do tych, jakie charakteryzują książki czy teź 

dzieła sztuki; w odróżnieniu od nich oprogramowanie jest jednocześnie jednym ze środków 

produkcji -  o tyle jednak odmiennym, iż w jego przypadku nie ma zastosowania, 

przynajmniej potencjalnie, z racji wspomnianych cech, klasyczne ekonomiczne pojęcie 

rzadkości.

Powyższe atrybuty same w sobie zasługują na dokładniejszą analizę, natomiast niniejszy 

artykuł poświęcony jest jeszcze innej specyficznej cesze oprogramowania -  a mianowicie 

stopniu jego skomplikowania.
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2. ZŁOŻONOŚĆ OPROGRAMOWANIA

Większość programów komputerowych, traktowanych jako przedmiot analizy 

systemowej, okazuje się być systemami niezwykle złożonymi. Wynika to głównie z tego, iż 

oprogramowanie jest tworem wirtualnym, nie wykorzystującym do realizacji spełnianych 

przez nie funkcji obiektów ze świata fizycznego. W przypadku np. budynku, będącego 

tworem architekta, większość funkcjonalności (to, iż zapewnia ochronę przed czynnikami 

atmosferycznymi, nie przemieszcza się itp.) wbudowana jest niejako w materiały, z których 

jest on zbudowany oraz w prawa fizyki, którym podlega i na które architekt nie ma wpływu. 

Tymczasem każdy najmniejszy element programu komputerowego, każda instrukcja jego 

kodu wykonywanego przez procesor komputera jest istotna dla jego działania i może być 

modyfikowana przez jego twórcę.

Złożoność programów komputerowych jest źródłem wielu problemów dotyczących ich 

jakości, w tym przede wszystkim niezawodności. Pomimo że informatyka traktowana jest 

jako dyscyplina inżynierska, nie udało się - jak do tej pory - wypracować uniwersalnego 

zbioru metodyk projektowania i testowania programów, który podobny byłby do tych 

wykorzystywanych przez architektów, mechaników czy nawet elektroników. Klasyczna 

inżynieria oprogramowania, która jest dyscypliną informatyki zajmującą się samym procesem 

tworzenia i pielęgnacji nowego oprogramowania, wciąż oferuje w zasadzie jedynie dwa 

rozwiązania -  powolne tworzenie dobrych, wysokiej jakości aplikacji lub też szybkie 

tworzenie aplikacji złych, zawierających wiele błędów (Rombah, 2002).

Oprogramowanie stało się jednak na tyle istotnym elementem współczesnej cywilizacji, 

iż powyższe podejście staje się trudne do zaakceptowania. Z tego też powodu prowadzone są 

eksperymenty z innymi niż klasyczne modelami tworzenia oprogramowania, mającymi 

niewiele wspólnego z technikami wykorzystywanymi w innych dyscyplinach inżynierskich. 

Na szczególne zainteresowanie zasługuje wśród nich model tzw. wolnego oprogramowania 

(Ferens, 1999, DiBona et al., 1999), gdyż wiele wskazuje na to, iż związane z nim metodyki, 

a nawet pewnego rodzaju kultura, mogą mieć wpływ także na to, w jaki sposób wytwarzać 

będzie się innego rodzaju dobra, zarówno niematerialne (np. muzyka, film itp.), jak i 

materialne (np. elektronika).
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3. PROBLEMY Z JAKOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA

Problemy związane z oprogramowaniem można podzielić na kilka kategorii, przy czym 

najczęściej analizuje się oddzielnie technicznąjakość oprogramowania {ang. intrisic software 

ąuality) oraz satysfakcję użytkownika {ang. customer satisfaction) (Kan, 2002). O ile na 

satysfakcję użytkownika wpływ ma bardzo wiele czynników i Jej ocena zawsze Jest 

subiektywna, o tyle problemy należące do pierwszej kategorii są mierzalne. Miaiy, które są tu 

wykorzystywane, określają liczbę błędów w oprogramowaniu {ang. bugs) lub też czas 

poprawnego działania programu, czy też średni czas pomiędzy wystąpieniem defektów {ang. 

MTTF -  mean time to failure).

Wartość MTTF wydawać się może podobna do miar stosowanych w innych dziedzinach 

inżynierskich, określających prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzenia. W przypadku 

urządzeń mechanicznych czy elektronicznych Jedynym w zasadzie powodem, dla którego 

wartość MTTF Jest skończona. Jest zużywanie się materiałów, z których dane urządzenie 

zostało zbudowane. W przypadku oprogramowania efekt zużycia nie występuje -  wydawać 

by się zatem mogło, iż definiowanie takiej miary nie ma sensu.

W rzeczywistości Jednak błędy w oprogramowaniu -  czy to drobne pomyłki 

programistów, piszących końcowy kod programów (tzw. koderów), czy też w większej skali 

błędne decyzje projektowe - powodują, iż właściwie całe oprogramowanie dostępne na lynku 

charakteryzuje się śmiesznie niskimi -  z punktu widzenia innych dziedzin inżynierii -  

wartościami MTTF, liczonymi w miesiącach czy nawet dniach ciągłej pracy. Innymi słowy, 

większość komercyjnego oprogramowania nie pozwala na ciągłą pracę przez czas dłuższy niż 

kilkanaście dni, czego doświadcza wielu użytkowników popularnych systemów operacyjnych 

i pakietów biurowych.

Co gorsza, wspomniany stopień skomplikowania oprogramowania oznacza, iż problemu 

tego praktycznie nie da się uniknąć -  pomimo iż prawdopodobieństwo popełnienia 

pojedynczego błędu przez programistę Jest niewielkie, to bardzo duża liczba miejsc, które 

takie błędy mogą zawierać, powoduje, iż stworzenie bezbłędnego programu Jest bardzo 

trudne. Jedynym sposobem na dokonanie tego Jest w zasadzie formalne (matematyczne) 

dowodzenie poprawności kodu źródłowego, lecz Jest to bardzo kosztowne i de facto 

niepraktyczne w przypadku większych systemów. Jak do tej poiy formalne dowodzenie 

poprawności oprogramowania Jest stosowane zatem Jedynie w bardzo niewielkich systemach, 

takich Jak systemy wbudowane -  np. w sterownikach przełączników sieciowych lub też w -
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bardzo drogich -  systemach mission cńtical, takich jak systemy wojskowe, czy też lotnicze 

systemy kontroli obszaru (Huesmann, 1997, Joseph, 2003).

Powyższe stwierdzenie Jest -  a przynajmniej być powinno -  szokujące. Oznacza ono 

bowiem to, iż na rynku sprzedawane są produkty, obarczone defektami, czasem 

uniemożliwiającymi ich poprawne działanie. Sytuacja jest tu jednak nieco bardziej subtelna -  

otóż, w przypadku oprogramowania, klasyczny model kupna-sprzedaży nie ma zastosowania, 

niewielu konsumentów zdaje sobie Jednak z tego sprawę. Oprogramowanie nie Jest bowiem 

sprzedawane, podlega ono bowiem Jedynie licencjonowaniu, które można by przyrównać do 

wypożyczania z biblioteki. Nabywca licencji otrzymuje prawo do uruchamiania programu, 

prawo to Jednak obwarowane Jest przede wszystkim drastycznymi ograniczeniami 

dochodzenia odszkodowań w przypadku wystąpienia błędów w oprogramowaniu. Większość 

licencji oprogramowania komercyjnego zawiera wprost klauzule, wyłączające 

odpowiedzialność sprzedawcy i twórcy nawet w przypadku nie spełniania przez program 

funkcji, dla których został stworzony.

4. WOLNE OPROGRAMOWANIE

Licencjonowanie oprogramowania ma także Jeszcze Jeden aspekt, być może nawet 

bardziej istotny. Większość licencji komercyjnych zabrania nabywcom wykonywania praw 

oczywistych w przypadku „tradycyjnych” dóbr konsumpcyjnych, takich Jak odsprzedaż 

produktu czy też Jego modyfikacja. W przypadku produktów o niepewnej Jakości -  a jak 

wspomniano powyżej, do takich właśnie należy oprogramowanie -  szczególnie to drugie 

może mieć istotne znaczenie. Kupując bowiem np. samochód obarczony wadą fabryczną (np. 

wyposażony w źle działający odtwarzacz CD) nabywca może dokonać we własnym zakresie 

przeróbki owego samochodu (np. wymiany odtwarzacza), która spowoduje, iż produkt będzie 

w pełni użyteczny. W przypadku komercyjnego oprogramowania nie Jest to możłiwe.

Można tu zadać pytanie -  czy warto zatem w ogółe nabywać oprogramowanie, skoro 

płacimy za produkt wątpłiwej Jakości i na dodatek taki, w którym nie możemy nic poprawić 

ani nawet dowiedzieć się Jak Jest skonstruowany? Pytanie to łeży u podstaw tzw. ruchu 

wolnego oprogramowania (ang. open source). Zwolennicy tej koncepcji przekonują, iż 

odpowiedź na nie Jest negatywna: nie warto płacić za oprogramowanie, którego kodu 

źródłowego nie znamy i którego nie można modyfikować i redystrybuować.

Wolne oprogramowanie Jest fenomenem społecznym o znaczeniu znacznie 

wykraczającym poza wąsko pojętą technołogię informatyczną. Ponieważ technołogia ta Jest
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obecna w coraz większym stopniu w niemalże wszystkich dziedzinach życia, niektórzy 

autorzy posuwają się nawet do stwierdzenia, iż spór pomiędzy zwolennikami klasycznego 

modelu produkcji i dystrybucji oprogramowania a propagatorami idei open source jest w 

istocie współczesną walką o wolność słowa (Williams, 2002).

5. OPEN SOURCE JAKO METODYKA SOFTWARE ENGINEERING

Niezależnie od społecznych czy nawet moralnych kwestii związanych z wolnym 

oprogramowaniem, coraz bardziej wyraźne staje się to, iż zaczyna mieć ono wpływ także na 

sposób tworzenia klasycznych systemów informatycznych, czyli na samą inżynierię 

oprogramowania: potencjalnie przynajmniej pozwalając do pewnego stopnia ohejść problem 

nadmiernej złożoności oprogramowania.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż owo skomplikowanie oprogramowania, wspomniane 

uprzednio, jest cechą wyłącznie systemową. Pomimo iż skomplikowanie całego systemu, 

jakim jest przeciętny program komputerowy, jest bardzo duże, to najprostsze elementy, które 

wchodzą w jego skład -  instrukcje języka programowania -  są bardzo proste. Co więcej, cały 

system zwykle bardzo dobrze poddaje się dekompozycji na podsystemy, a zatem wyjściowa 

złożoność może być niejako podziełona na mniejsze części. W niektórych przypadkach 

funkcjonalne oprogramowanie może być tworzone nie przez profesjonalistów lecz hobbystów 

czy nawet młodzież. W języku angiełskim istnieją nawet okreśłenia na uczniów zajmujących 

się tworzeniem oprogramowania (zwykłe szkodliwego, tj. wirusów i koni trojańskich) -  script 

kiddies', wiele nowoczesnych języków programowania, takich jak np. Java, wyposażonych 

jest w narzędzia i dokumentację pozwalające zupełnemu laikowi na tworzenie 

profesjonalnego kodu po kilkutygodniowym kursie. Problemy pojawiają się dopiero wraz ze 

wzrostem stopnia skomplikowania tworzonego programu lub też, gdy konieczne jest 

zastosowanie wysoko wydajnych algorytmów obliczeniowych -  dla których implementacji 

niezbędna jest znajomość wyższej matematyki -  takie jednak przypadki, szczególnie gdy 

rozważamy jedynie oprogramowanie biznesowe (nie zaś programy służące do obliczeń 

naukowych czy analizy dużych zbiorów danych) są stosunkowo rzadkie. Innymi słowy, pod 

warunkiem, iż wysoko wykwałifikowany personel dokona integracji prostych komponentów 

oprogramowania, komponenty te mogą być stworzone przez pracowników o relatywnie 

niskich kwalifikacjach.

Gdy dodać do tego możliwość upublicznienia kodu źródłowego owych modułów i tym 

samym dziełenia się rozwiązaniami przez programistów -  niekoniecznie pochodzących z
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jednej organizacji -  otrzymamy model tworzenia oprogramowania, któiy jest diametralnie 

różny od modelu klasycznego, w któiym program jest drobiazgowo projektowany, a następnie 

implementowany przez profesjonalny zespół inżynierów -  informatyków. Erie Raymond 

(Raymond, 2001) porównuje taki model do katediy średniowiecznej, której każdy element, 

każdy kamień ma swoją ściśle określoną i opisaną w projekcie architektonicznym funkcję i 

przeciwstawia mu model open source, przyrównując go do hałaśliwego, chaotycznego suku 

arabskiego, który pozornie nie rządzi się żadnymi prawami.

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, iż takie chaotyczne podejście, zamiast 

przyczyniać się do choćby częściowego rozwiązania problemów jakości oprogramowania, 

powinno wprowadzić jeszcze więcej problemów. Jak jednak pokazuje praktyka, udział wielu 

niezależnych programistów powoduje, iż wiele błędów zostaje poprawionych na bardzo 

wczesnym etapie tworzenia oprogramowania, szczególnie w przypadku projektów o średnim i 

dużym stopniu komplikacji (Mockus, 2000, Gawrysiak, 2004).

Z punktu widzenia metodyk inżynierii oprogramowania, najistotniejsze elementy 

podejścia open sonree obejmują:

- określenie ogólnej struktury projektu i jego celów, jednakże bez narzucania 

szczegółowych rozwiązań;

- podział funkcjonalności systemu na wiele małych zadań (podsystemów), możliwie 

uniwersalnych: w szczególności w idealnym przypadku część z podsystemów powinna być 

tworzona przez grupy programistów nie współpracujące bezpośrednio ze sobą (np. 

zainteresowanych jedynie pewną funkcjonalnością końcowego produktu);

- wykorzystanie jak największej ilości kodu (szczególnie zaś gotowych modułów) z 

innych projektów open source,

- wczesne i częste testowanie działania tworzonej aplikacji, zarówno przez 

programistów, jak też i użytkowników końcowych; testowanie to często wspierane jest przez 

narzędzia automatyczne, pozwalające na sprawdzanie poprawności działania modułów 

systemu, automatyczne (zwykle codzienne) przygotowywanie testowych wersji całej aplikacji 

itp.;

- udostępnienie przyszłym użytkownikom końcowym narzędzi pozwalających na 

współpracę, takich jak otwarte repozytoria kodu źródłowego, listy dyskusyjne itp. -  jest to 

niezwykle istotne, jako że jest jednym z warunków koniecznych do utworzenia „wokół” 

projektu społeczności zaangażowanych osób (ang. conmiunity), które będą wspierać projekt.

Oczywiste jest, iż tak tworzony projekt, aby mógł być pomyślnie zrealizowany, musi być 

otwarty -  tj. wersje testowe oprogramowania i jego kod źródłowy powinny być dostępne dla
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większej liczby zainteresowanych osób. W wielu wypadkach tak tworzony produkt 

rzeczywiście będzie darmowym wolnym oprogramowaniem -  co może wydawać się 

ekonomicznie nie do zaakceptowania dla wielu organizacji. Stosowanie otwartego podejścia 

do tworzenia oprogramowania nie kłóci się jednak z pobieraniem opłat za gotowy produkt -  

co jest szczególnie istotne w przypadku systemów wykonywanych „pod klucz” (których 

„kopiowanie” pozbawione jest sensu, jako że dostosowane są do wymagań pojedynczej 

organizacji - zleceniodawcy i które jednocześnie należą do najdroższych systemów 

informatycznych). Ponadto wspomniana powyżej społeczność osób zaangażowanych w 

tworzenie oprogramowania może być społecznością „kontrolowaną”, której członkowie 

rekrutują się wyłącznie z pracowników firmy; możliwe jest to jednakże tylko w firmach 

średnich i dużych, lub też w projektach realizowanych przez konsorcja (dobrym przykładem 

są tu projekty tzw. europejskie, finansowane z programów ramowych KE, takie jak projekt 

AMl-SME (AMl-SME, bd).

6. PODSUMOWANIE

Zastosowanie powyższego podejścia do tworzenia oprogramowania nie oznacza 

oczywiście, iż wszystkie mogące pojawić się w tym oprogramowaniu błędy zostaną 

wyeliminowane. Owszem, dzięki działaniu zasady „wielu oczu” (DiBona et al., 1999) błędy 

są zwykle wcześniej wykrywane, kod źródłowy programu analizowany jest bowiem 

niezależnie przez wiele osób, o różnych kwalifikacjach i doświadczeniu. Znacznie jednak 

istotniejszym efektem jest to, iż dzięki dostępności kodu źródłowego błędy obecne w 

gotowym produkcie mogą być poprawione przez dowolnego z jego użytkowników, a 

następnie poprawki te w prosty sposób mogą zostać udostępnione pozostałym użytkownikom. 

Dzięki temu, wraz z upływem czasu wzrasta jakość gotowego produktu, bądź też jakość 

komponentów składających się na produkt, które mogą być następnie wykorzystane do 

budowy nowych systemów informatycznych. Znacznemu przyspieszeniu może ulec także 

szybkość tworzenia kolejnych, o coraz bogatszej funkcjonalności, wersji produktu.

Cechy te doceniane są nie tylko w środowisku programistów -  amatorów, kojarzonych 

zwykle z wolnym oprogramowaniem (np. przygotowujących system operacyjny Linux), lecz 

także wśród firm działających na profesjonalnym rynku usług IT. Dla przykładu -  w ciągu 

ostatnich kilku lat standardem w budowaniu wysoko wydajnych aplikacji dostępnych poprzez 

sieć Internet i intranety stał się język Java, w tym szczególnie narzędzia i technologie

131



tworzone przez Apache Software Foundation (Apache, 2006) i Eclipse Foundation (Eclipse, 

2006) -  w obu przypadkach produkty należące do kategorii wolnego oprogramowania.

Trudno obecnie stwierdzić, do jakiego stopnia model open source rozpowszechni się 

jako metodyka prowadzenia projektów IT. Z pewnością nie jest on odpowiedni dla wielu ich 

rodzajów -  zarówno tych bardzo małych, jak też i tych, które ze swej natury muszą być 

utrzymywane w tajemnicy (systemy bankowe, wojskowe itp.). Wydaje się jednak, iż dla 

wielu innych typów oprogramowania jest to interesująca alternatywa i w najbliższych latach 

obserwować będziemy wzrost znaczenia tej metodyki.
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FREE SOWEWARE
AND THE EUTURE OE SOETWARE ENGINEERING

ABSTRACT

Computer software constitutes one of the most complex creations of human creativity, so complex in fact 
that ensuring its high ąuality becomes a problem, not easily solvable via traditional, engineering approaches. 
Computer software is being used nowadays in practically all electronic devices, and not only personal 
computers, so in order to increase its ąuality a variety of non-traditional methods are being experimented with. 
An example of such method, discussed in this paper, is an open source approach to software creation, where
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Computer programs are created collaboratively and free of charge by communities of users. This method, apart 
from proving effective in increasing software reliability, might be also used in to create other artifacts of non 
material culture, and thus have profound social impact.
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GNU Terminarz Ucznia,Linux-EduCD

RAJMUND RADZIEWICZ 
Softbank SA

SYSTEM OPERACYJNY LINUX I APLIKACJE „OPEN SOURCE” W
NAUCE I EDUKACJI

w  artykule zwrócono uwagę na wzrost zainteresowania zastosowaniami wolnego oprogramowania w sektorze 
oświaty zarówno w Polsce, jak i wielu innych krajach świata. Omówiono wybrane pakiety oprogramowania 
open source znajdujące wykorzystywanie w nauczaniu na odległość, zarządzaniu małymi sieciami terminali, do 
tworzenia materiałów pomocniczych do nauczania różnych przedmiotów (geografii, chemii, matematyki, 
języków obcych) oraz organizacji procesu kształcenia. Przedstawiono polskie projekty, których celem jest 
propagowanie zastosowań wolnego oprogramowania w edukacji.

1. WSTĘP

W ostatnich latach ogromnego znaczenia w dziedzinie technologii informatycznych 

nabrało tzw. wolne oprogramowanie. Jest ono udostępniane na mocy liberalnej licencji, 

pozwalającej na jego swobodne użytkowanie, rozpowszechnianie i modyfikację. W praktyce 

oznacza to, że każdy użytkownik ma dostęp do kodu źródłowego, może takie 

oprogramowanie dowolnie modyfikować i redystiyhuować, jak również może wykorzystywać 

je do celów komercyjnych. Co więcej, najczęściej dostępne jest ono nieodpłatnie.

Pierwotnie rozwijane przez duże ośrodki akademickie -  dziś staje się również 

oddzielną gałęzią przemysłową, intensywnie rozwijaną przez takie koncerny jak IBM, HP, 

Sun Microsystems czy Novell. Wykształcił się wręcz oddzielny model biznesowy, w którym 

aplikacje udostępniane są hez opłat licencyjnych -  natomiast produktem stają się szkolenia, 

wsparcie techniczne oraz dodatkowe usługi związane z implementacją i zastosowaniem 

oprogramowania.

Sztandarowe pozycje wolnego oprogramowania -  system operacyjny Linux oraz 

dedykowane dla niego aplikacje i systemy - są coraz częściej wdrażane w sektorze oświaty 

wielu państw na całym świecie, w szczególności Unii Europejskiej. Istnieje wiele dużych
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organizacji i ośrodków akademickich mających na celu propagowanie i tworzenie wyłącznie 

oprogramowania naukowego i edukacyjnego na tę platformę. To właśnie w Europie powstał 

termin FLOSS (Free / Librę and Open Source Software).

Powstają także fundacje promujące wolne oprogramowanie w szkolnictwie, takie jak 

SchoolForge czy ogólnoświatowe bazy wdrożeń i oprogramowania edukacyjnego, jak np. 

SEUL.

W norweskich szkołach od ponad 4 lat propagowany jest SkoleLinux. Jest to edukacyjna 

dystrybucja Linuksa, nastawiona na możliwie najprostszy sposób instalacji i konfiguracji. 

Norweskie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych raportuje wysokie oszczędności 

wynikające ze stosowania Linuksa w publicznych ośrodkach edukacyjnych i naukowych. W 

oświacie niemieckiej również zastosowanie znajduje FLOSS, jako zamiennik komercyjnych 

aplikacji i systemów. Specjalnie dedykowany dla edukacji jest KmLinux. Europa nie jest 

oczywiście osamotniona w takich poczynaniach. W Stanach Zjednoczonych, uruchomiony 

specjalnie dla szkół program K-12, odnosi wyraźne sukcesy. Niejako efektem tego programu 

jest kolejna edukacyjna dystrybucja - K12LTSP, wyposażona w oprogramowanie do obsługi 

sieci bezdyskowych terminali (LTSP -  Linux Terminal Server Project).

Jeden z unijnych liderów -  Francja, także stosuje oprogramowanie open source (FLOSS) 

na poziomie ministerialnym. Francuskie Ministerstwo Kultury jest właścicielem około 400 

serwerów pracujących w środowisku Unix/Linux. Niezwykle popularną dystrybucją Linuksa 

we Francji jest ich rodzima Mandriva (dawniej Mandrake). Wdrożenia na szeroką skalę 

obejmują również administrację publiczną.

W Polsce Linux i towarzyszące mu oprogramowanie również znajduje coraz szersze 

zastosowanie w nauce i edukacji. W listopadzie 2003 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Nauki i Informatyzacji powołał Forum Rozwoju Wolnego Oprogramowania. Forum tworzy 

grupa społecznych ekspertów, któiych zadaniem jest współpraca z ministerstwem w zakresie 

wspierania rozwoju i upowszechniania wolnego oprogramowania.

Niedługo po powołaniu Forum, w czerwcu 2004 r., na stronach Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej pojawił się komunikat informujący, że ma maturze z informatyki w 2005 r. 

uczniowie będą mieli możliwość wyboru Linuksa oraz narzędzi programistycznych typu 

FreePascal czy GCC (kompilatory uruchamiane z linii poleceń). Dziwi co prawda fakt, że nie 

zostały wybrane żadne graficzne narzędzia programistyczne typu Lazarus (odpowiednik 

Delphi) czy też Anjuta (zintegrowane środowisko programistyczne do C/C++), jednak i tę 

decyzję umożliwienia wykorzystania umiejętności operowania wolnym oprogramowaniem na
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egzaminach maturalnych można uznać za całkiem udany początek jego rozpowszechniania.

Jeśli chodzi o środowiska akademickie, to w zasadzie oprogramowanie linuksowe jest tu 

dohrze znane od wielu lat. Aplikacje naukowe open source rozwijają się hardzo prężnie i 

znajdują wsparcie w takich ośrodkach jak MIT, CERN, czy INRIA. Wystarczy wspomnieć 

chociażby o kilku bardziej znanych projektach:

-  zaawansowane pakiety matematyczne, typu Maxima, Octave, Scilab

-  programy i biblioteki do obliczeń numerycznych (jak np. Lapack)

-  systemy składu tekstów naukowych (TeX, LaTeX, Scribus)

-  aplikacje do wizualizacji i przetwarzania danych naukowych (PyMOL, OpenDX, 

SciGraphica)

-  pprogramowanie do budowy klastrów obliczeniowych (OpenMosix, PVM/MP1).

Wspomniany klaster OpenMosix, pozwala utworzyć superkomputer z wielu 

rozproszonych stacji roboczych i serwerów, dzięki czemu otrzymujemy moc przetwarzania 

dostępną zazwyczaj na dużych, wieloprocesorowych maszynach klasy mainframe. Aplikacja 

dostępna jest jako zestaw dodatkowych „łatek” na standardowe jądro systemu Linux.

Z tych m.in. powodów systemy linuksowe często instalowane są na serwerach 

wykorzystywanych przez naukowców, na superkomputerach i klastrach obliczeniowych. Jako 

przykład posłużyć tu może chociażby Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 

Matematycznego i Komputerowego (ICM) wraz ze swoim zestawem klastrów (w tym dużym, 

gridowym klastrem zbudowanym na potrzeby badań fizyki cząsteczkowej w CERN). 

Kolejnym projektem tego rodzaju jest Clusterix, czyli Krajowy Klaster Linuksowy.

2. NAUCZANIE NA ODLECŁOŚĆ -  SYSTEM MOODLE

Tradycyjna szkoła od dłuższego już czasu posiada „konkurentów” w postaci telewizji, 

radia oraz Internetu. Ponieważ łącza są coraz tańsze, a dostęp do sieci pozwala znacznie 

usprawnić nasze działania w wielu aspektach. Internet stał się niezwykle istotnym i bardzo 

praktycznym medium. W chwili obecnej na całym świecie propagowana jest forma zdanego 

nauczania (tzw. e-learning), zarówno na poziomie szkoły średniej, jak i edukacji 

akademickiej.

W asortymencie oprogramowania open source znalazły się również narzędzia, 

pozwalające na prowadzenie takiej formy nauki. Najbardziej popularny i jednocześnie
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najbardziej zaawansowany na tym polu jest system e-learningowy Moodle. Pozwala na 

prowadzenie zdalnych kursów oraz projektowanie, tworzenie, składowanie i udostępnianie 

materiałów szkoleniowych. Stosowany jest w ponad 150 krajach przez instytucje naukowe, 

szkoły, uczełnie czy też prywatne firmy. W Polsce system znalazł zastosowanie głównie na 

uczełniach, takich jak Uniwersytet Warszawski (Wydział Geografii), Uniwersytet Gdański, 

SGGW, AGH, Połitechnika Gdańska i Politechnika Szczecińska. Ogromną zaletą Moodle'a 

jest to, że pomimo wielu, często bardzo rozbudowanych funkcji -  jest wyjątkowo prosty w 

obsłudze i użytkowaniu. Interfejs jest ergonomiczny i intuicyjny. Zupełnie pozbawiony 

wszelkich „wodotrysków”, z wygodnym menu nawigacyjnym, dostępnym na każdym 

poziomie pracy z aplikacją. Widoczne są tu wysiłki autorów Moodle'a, których celem było 

ograniczenie potrzeby interwencji administratora do minimum, przy jednoczesnym 

zachowaniu bezpieczeństwa i jak największej ełastyczności podczas pracy. Moodle ma 

również doskonałe wsparcie dla prawie 40 języków -  a liczba ta powiększa się z wersji na 

wersję (Moodle, 2006).

Przy projektowaniu wirtualnych lekcji lub kursów, mamy dostęp do zbioru wielu 

„składowych systemu”. Są więc dostępne: fora dyskusyjne, pokoje rozmów, dzienniki, ąuizy, 

zasoby, ankiety, łekcje, zadania, raporty aktywności. Mamy możliwość generowania 

rozbudowanych testów, dodatkowych skal ocen i punktowania wykonanych prac. Możemy 

określać, które zasoby i części interfejsu Moodle'a mają być widoczne dla zarejestrowanego 

użytkownika, a które dla „gościa”, odwiedzającego przypadkowo nasz serwis. Zebrane przez 

system oceny mogą być wyeksportowane w formacie arkusza Excela, bądź w postaci 

tekstowej tabeli.
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Rys. 1. Moodle (http://moodle.org/)

Nadrzędną jednostką szkoleniową w systemie Jest kurs. Moodle obsługuje trzy typy takich 

kursów: format tygodniowy, format tematyczny i format towarzyski.

W formacie tygodniowym kurs podzielony Jest na Jednostki, odpowiadające 

tygodniom. Tygodnie dzielą się na dodawane przez prowadzącego „składowe”. Są to 

„Zasoby”, „Ankiety”, „Testy”, „Dzienniki”, „Czaty”, „Fora”, „Zadania” itp. Dostępne są z 

rozwijalnego menu, widocznego kiedy pracujemy w tzw: “trybie edycji”. Niektóre z nich, 

mogą być dostępne tylko przez określony czas, zdefiniowany przez prowadzącego kurs.

Format tematyczny jest bardzo podobny do tygodniowego. Jedyna różnica polega na 

tym, że Jednostki zamiast na tygodnie - dzielą się na tematy. Nie ma również żadnych 

ograniczeń czasowych związanych z dostępem do poszczególnych składowych.

Format towarzyski bazuje Jedynie na forum dyskusyjnym, które wyświetlone Jest na 

głównej stronie. Wykorzystywany Jest przy mniej sprecyzowanych zapotrzebowaniach. 

Autorzy systemu zalecają taki format do generowania np. uczelnianej tablicy ogłoszeń.

W systemie mamy również zaawansowane narzędzia do zarządzania użytkownikami 

oraz kilka mechanizmów uwierzytelniania podczas zakładania kont. W ramach
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poszczególnych kursów możemy także wysyłać zewnętrzne pliki, zapisywać studentów i 

definiować prowadzących.

O bogatym asortymencie wspomnianej platformy świadczą chociażby składowe 

kursów. Na ich liście znajdują się „Czaty” (pokoje rozmów), „Quizy”, „Lekcje”, „Słowniki 

pojęć” czy też „Dzienniki”. Dzienniki w Moodle funkcjonują podobnie jak popularne ostatnio 

witryny oparte na technologii Wiki. Najczęściej stosowane przez „moodlerów” są dzienniki 

tygodniowe. Dla każdej składowej kursu prowadzący może zaproponować jakiś ciekawy 

temat, dodatkową, uzupełniającą treść, którą uczestnicy kursu mogą edytować, dopisywać do 

niej nowe teksty itd. Prowadzący ma również możliwość oceniania wpisów do dziennika. 

Studenci automatycznie otrzymują komentarz prowadzącego pocztą elektroniczną. W 

kontekście korzystania z dzienników warto może również dodać, że formularze w Moodle 

pozwalają na kilka sposobów formatowania wprowadzanego tekstu.

Interesującym elementem Moodle jest moduł „Forum dyskusyjne”. Do każdego 

wysłanego postu może być dołączane zdjęcie autora. Konfiguracja pozwala również na to - 

żeby kopia każdego posta była przesyłana pocztą elektroniczną. Prowadzący kurs ma 

możliwość blokowania i śledzenia wybranych wątków.

Administrator platformy Moodle ma uprawnienia do zakładania i modyfikowania kont 

systemowych użytkowników. Określa również sposób ich uwierzytelniania, w przypadku 

kiedy zezwalamy na samodzielną rejestrację za pośrednictwem strony WWW. Domyślną 

metodą uwierzytelniania jest poczta elektroniczna. Po rejestracji, w procesie której 

użytkownik podaje swój login, hasło i adres e-mail - wysyłane jest do niego potwierdzenie w 

postaci wiadomości ze specjalnym odnośnikiem do strony, na której użytkownik potwierdza 

rejestrację konta. Są oczywiście w Moodle'u również inne metody autoryzacji, takie jak 

LDAP czy też zewnętrzna baza danych. Możemy również zupełnie zablokować automatyczną 

rejestrację kont i w formularzu „Opcje uwierzytelniania” (dostępnym w momencie zakładania 

nowego użytkownika), wybrać metodę „Tylko konta utworzone ręcznie”. Wówczas wszelkie 

konta w systemie będą musiały być tworzone osobiście przez administratora.

Autorzy kursów mają uprawnienia do tworzenia nowych kursów i nauczania w nich. 

Najmniej uprawnień mają studenci. W zasadzie mają prawo zapisywać się na kursy (o ile w 

ustawieniach danego kursu nie zmienił tego prowadzący), wypisywać się z nich, 

modyfikować swój profil oraz - rzecz jasna - uczyć się. Odnośnie wymienionego profilu, 

ciekawą funkcją jest również to -  że użytkownik może określić swoją strefę czasową i 

wówczas każda data podana w Moodle będzie konwertowana na tą strefę.
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Mierzenie aktywności użytkowników Moodle'a i rejestrowanie prac w obrębie 

systemu odbywa się za pomocą wygodnych narzędzi raportujących. Wybierając podgląd 

profilu danej osoby, w każdej chwili możemy obejrzeć „raport aktywności” określonej osoby. 

Są to szczegółowe logi, wyświetlane w oknie przeglądarki, wzbogacone o wykresy 

wygenerowane przez PHP-GD. Pokazują zarejestrowane przez Moodle operacje, jakie 

wykonywał dany użytkownik po uwierzytelnieniu się w systemie. Logi mogą mieć formę 

przejrzystego, mniej szczegółowego „zarysu” lub szczegółowej listy, przedstawiającej 

określony okres czasu. Ponadto po każdym zalogowaniu się użytkownika, standardowo 

widzimy tzw. „ostatnie działania". Są one wyświetlane na głównej stronie kursu, w specjalnej 

ramce. Pokazują wszystkie zaistniałe w systemie zdarzenia, które miały miejsce od momentu 

ostatniego uwierzytelnienia się w serwisie.

O ile e-learning pozwala na oszczędność czasu, sprzętu oraz stosowanie wygodnego 

nauczania asynchronicznego, o tyle nie zawsze i nie wszędzie da się go zastosować. W dużej 

mierze edukacja (chociażby ta informatyczna) to nadal zbiorowa, stacjonarna praca -  w 

szkolnych czy też uczelnianych salach komputerowych. W rezultacie dążenia do oszczędności 

i wygodniejszego zarządzania takimi stacjonarnymi maszynami -  coraz szersze zastosowanie 

znajdują sieci bezdyskowych terminali.

3. LTSP -  SZYBKI SPOSÓB NA SERWER BEZDYSKOWYCH TERMINALI
GRAFICZNYCH

LTSP (Linux Terminal Server Project) jest projektem umożliwiającym wykorzystanie 

niedrogich stacji roboczych, jako sieci terminali działających pod kontrolą jednej maszyny 

linuksowej (LTSP, 2006). Terminale mogą pracować w trybie graficznym albo tekstowym.

Aplikacje faktycznie uruchamiane są na serwerze. Komunikację pomiędzy 

terminalami a serwerem umożliwia odpowiednio skonfigurowany DHCP i sieciowy system 

plików NFS. Podczas fazy uruchamiania, bezdyskowa stacja robocza otrzymuje swój adres IP 

i jądro z serwera, następnie w pamięci RAM montuje podstawowy system plików poprzez 

NFS. Po chwili osoby pracujące przy takich stacjach logują się, uruchamiają graficzny pulpit i 

aplikacje, pracują z siecią. Zupełnie jakby pracowały przy komputerze pełniącym rolę serwera 

LTSP. Rozwiązanie to jest również niezwykle wygodne dla osoby prowadzącej zajęcia. Ma 

ona pełną kontrolę nad całą siecią terminali, może w dowolnej chwili „podejrzeć” sesję 

dowolnego ucznia, wy logować go z systemu itd.
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Poza tym, że każda ze stacji w sieci jest terminalem graficznym lub znakowym - może 

również pełnić rolę klienta serwera wydruku. Wystarczy podłączyć drukarkę do portu 

szeregowego dowolnego komputera w sieci, skonfigurować oprogramowanie CUPS 

(Common Unix Printing System) na serwerze i można drukować. Po stronie terminala całą 

sprawę zapewnia jeden wpis w pliku konfiguracyjnym /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf, 

przykładowo:

PRINTER_0_DEVICE = /dev/lpO 
PRINTER_0_TYPE = P # P-Parallel, S-Serial

LTSP obsługuje zarówno etherboot, jak i PXE (standardy uruchamiania komputera 

poprzez sieć lokalną). Samo uruchamianie działa mniej więcej w taki sposób, że BIOS 

komputera uruchamia specjalny program zapisany w tzw. pamięci EPROM. Następnie w 

wyniku działania tego programu nasza maszyna szuka w sieci serwera DHCP, żeby otrzymać 

od niego adres IP oraz obraz jądra, którego będzie używać. Jeśli karty sieciowe, które 

posiadają terminale mają tzw. BOOTPROM, z zapisanym programem rozruchowym, to 

praktycznie nie hędą nam nawet potrzebne napędy dyskietek. W przypadku kiedy nie mamy 

takich kart -  możemy obraz pamięci EPROOM nagrać na dyskietkę i uruchomić z niej 

komputer. Gotowe obrazy dla różnych modeli kart sieciowych dostępne są na stronie: 

http://www.rom-o-matic.net.

4. POPULARNE APLIKACJE EDUKACYJNE OPEN SOURCE

Linux i aplikacje open source to obecnie jeden z najdynamiczniej rozwijanych obszarów 

oprogramowania na świecie. Żaden inny system operacyjny nie robi tak dużych postępów w 

tak krótkim czasie i nie skupia takiej liczby programistów. Dzieje się tak głównie dlatego, że 

rozwój open source nie jest skoncentrowany wokół jednej firmy czy instytucji. Najbardziej 

popularnych dystrybucji systemu Linux (wg serwisu rankingowego DistroWatch) jest obecnie 

ponad setka (DistroWatch, 2006). Za kilkoma z nich stoją takie korporacje jak IBM, Sun, 

Novell czy RedHat. Dla przykładu: największa dystrybucja Linuksa, czyli Debian, liczy 

kilkanaście płyt CD oprogramowania. Oczywiście wśród takiej liczby aplikacji znajdziemy 

spory asortyment aplikacji edukacyjnych i naukowych.
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spośród najbardziej popularnych pakietów warto wymienić KDEEDU. KDE to nazwa 

graficznego środowiska okienkowego, popularnego na platformie Linux. KDEEDU jest z 

kolei zestawem programów edukacyjnych dostarczanych razem z tym środowiskiem.

Jednym z takich programów jest Keduca, która służy do generowania różnego rodzaju 

testów, np. językowych. Proces tworzenia testu polega na wypełnieniu kiłku formułarzy, w 

których poza pytaniami definiujemy czas odpowiedzi, poziom trudności, iłość punktów, a 

także podpowiedzi i objaśnienia do pytań.

Program generuje testy w formacie XML, co może być przydatne, jeśłi mamy zamiar 

wykorzystywać bazę danych lub modyfikować pliki źródłowe przy użyciu innych apłikacji.

Kalzium z kolei, to układ okresowy pierwiastków z rozbudowanymi możłiwościami 

prezentacji. Poza grupami pierwiastków, z podziałem na „stałe”, „ciekłe” i „gazowe”, mamy 

do dyspozycji słownik terminów chemicznych, dynamicznie generowane wykresy masy, 

gęstości, temperatury, czy też elektroujemności. Do każdego pierwiastka mamy dołączone 

zdjęcie, model atomu, dane chemiczne oraz symulacje widma. Możemy też wykonywać 

rożnego rodzaju obliczenia.
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Rys. 2.. Kalzium (http://edu.kde.org/kalzium/pics/screenl.png)
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Poza oprogramowaniem do nauki języków i chemią mamy również programy 

przeznaczone do nauki geografii i astronomii. Ciekawie prezentuje się atlas nieba KStars. 

Można za jego pomocą obejrzeć dowolne ciało niebieskie, widziane z dowolnego punktu 

Ziemi. Przechowuje dane około 40000 gwiazd i łSOOO innych obiektów (galaktyki, asteroidy, 

komety). Przy skonfigurowanym dostępie do Internetu potrafi pobierać zdjęcia z sieciowych 

baz danych astronomicznych. Z pomocą KStars możemy również tworzyć animowane 

symulacje ruchu planet w układzie słonecznym.

Wybierając opcję „Narzędzia ^  Co dziś na niebie” szybko odnajdziemy widoczne 

aktualnie nad horyzontem planety, planetoidy, komety czy też obiekty mgławicowe. Ciekawą 

funkcję pełni też w KStars tzw. Kałkułator. Za jego pomocą w prosty sposób wyznaczymy 

np. czas gwiazdowy, długość dnia dła wybranego miejsca na Ziemi, bądź zamienimy datę 

juliańską na gregoriańską. Obliczymy też momenty pór roku i czas ich trwania.

KStars umożliwia również tworzenie własnych katalogów obiektów.

P lik  Czas W skaz/iw anie W idok Narzędzia Ustaw ienia Pom oc

Ql#fe ilHiWlB

Igwiazda +160'’ 4 9 '5 9 '.  ł-SS® 2 T 45" I 1 9 h 4 5 m 3 l5 . -1-29''37’ 44"

IlustracjaS. Kstars (http://edu.kde.org/kstars/)

144

http://edu.kde.org/kstars/


Oczywiście w skład KDEEDU wchodzi znacznie więcej interesujących aplikacji (łącznie 

19), m.in. KvocTrain, służący do ćwiczenia gramatyki języków ohcych, Kpercentage do 

trenowania obliczeń procentowych, Kłatin do nauki łaciny. Jest nawet Kłogo -  środowisko do 

programowania w pamiętnym języku LOGO.

Z nieco poważniejszych programów warto wymienić opensource'owy odpowiednik 

Matlaba -  czyli Octave. Jest to zaawansowany pakiet do obliczeń numerycznych. Umożliwia 

rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych, znajdywanie pierwiastków 

wielomianów i pochodnych, całkowanie, zaawansowane operacje na macierzach. Pod 

względem stosowanej składni, w dużej mierze jest kompatybilny z Matlabem. Pozwala 

również na tworzenie własnych makr i funkcji.

Na przeciwległym biegunie, w stosunku do obliczeń numerycznych, plasują się nie mniej 

istotne obliczenia symboliczne. Tutaj z kolej przychodzi nam z pomocą Maxima. Typowe 

obliczenia wykonywane przez tę aplikację to całkowanie, operacje na wielomianach, 

różniczkowanie, rozkład liczb na czynniki. Maxima wywodzi się z opracowanego w MIT, na 

zlecenie Departamentu Energii USA programu Macsyma. Ciekawą cechą Maximy jest 

możliwość programowania w języku Lisp oraz eksport otrzymanych wyników w formacie 

TeX.

Z programów wspomagających administrację nauczaniem, wart uwagi jest system 

zarządzania szkołą -  School Tool. Pozwala na generowanie listy uczniów, zarządzanie 

zadaniami, zaplanowanymi egzaminami. Można za jego pomocą stworzyć nawet szkielet 

szkolnego portalu ze statystykami i rankingami.

Aplikacją ukierunkowaną bardziej na samego ucznia jest Gnu Terminarz. Służy za 

„wirtualny dzienniczek”, w którym można zapisywać informacje o ocenach, sprawdzianach, 

czy zadanych pracach domowych. Ponadto terminarz wyposażony jest w rozbudowaną 

wyszukiwarkę, potrafi generować statystyki ocen, obliczać średnie. Całą zawartość bazy (lub 

np. tylko plan zajęć) można wyeksportować do formatu HTML.
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Rys. 4. Gnu Terminarz Ucznia (www.gnutu.org)

Aplikacji takich jak wymienione powyżej jest oczywiście o wiele więcej. Wystarczy 

zajrzeć do największej bazy oprogramowania edukacyjnego i naukowego open source -  

SEUL (http://www.seul.org/edu) . Znajdują się tam nie tylko opisy katalogowanych 

projektów, lecz również raporty z wdrożeń FLOSS i Linuksa w szkołach i uczelniach wielu 

krajów. Interesujące są również recenzje wybranych programów. Niekoniecznie pozytywne.

5. POLSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE

Jednym z projektów mających na celu propagowanie Linuksa i oprogramowania

edukacyjnego open source w Polsce jest Alrauna (Arluna, 2006).. W tego ramach projektu

powstają serwisy informacyjne skierowane do szkół i instytucji edukacyjnych, artykuły,

prowadzone są listy mailingowe dla uczniów i nauczycieli. W polskiej edycji LinuxMagazine

ukazuje się również dział Ałrauna, w którym publikowane są recenzje wybranych aplikacji.

Kolejnym projektem, wspieranym m.in. przez Stowarzyszenie Komputer w Szkole jest

Linux-EduCD. Jest to dystrybucja Linuksa bazująca na Debianie oraz niemieckim

Knoppiksie, zawierająca zbiór aplikacji edukacyjnych, multimedialnych, biurowych oraz
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narzędzia programistyczne. W ramach projektu tworzony jest również podręcznik -  

udostępniany w sieci w formacie PDF. Podręcznik objaśnia zasady instalacji i konfiguracji 

systemu oraz opisuje najciekawsze programy zawarte w systemie. Podobnie jak Knoppix, 

system Linux-EduCD może być uruchamiany bezpośrednio z płyty. Oznacza to w praktyce 

możliwość pracy wyłącznie z napędu CD-ROM, nie wymagającej żadnej ingerencji w dane 

znajdujące się już na naszym komputerze. Oczywiście istnieje także możliwość 

zainstalowania dystrybucji w sposób tradycyjny, na oddzielnej partycji lub twardym dysku.

Linux-EduCD wydawany jest w postaci CD i DVD. Na płycie CD zamieszczone jest 

ponad 1,8 GB oprogramowania. Pozwala na to specjalny moduł jądra -  umożliwiający 

czytanie danych ze skompresowanego systemu plików.

Z aplikacji typowo edukacyjnych dostarczanych z systemem z pewnością na uwagę 

zasługują: Celestia, SolarSystem, atlas nieba KStars, czy Xephem -  pakiet do wizualizacji 

obiektów Układu Słonecznego. W zakresie nauczania chemii - pakiety Xdrawchem, PyMOL, 

RasMOL, Kalzium. Z dziedziny matematyki -  Yacas, DrGenius i Kseg. Warto też wspomnieć 

o oprogramowaniu do opracowywania testów -  Keduca. Z aplikacji typowo naukowych 

znajdziemy na płycie Octave i rozbudowany system do przetwarzania danych naukowych -  

OpenDX. Aplikacje uzupełniające szkolny warsztat to pakiet biurowy OpenOffice UX, 

przeglądarki internetowe, giy, serwer baz danych MySQL oraz serwer WWW Apache.

Oczywiście asortyment oprogramowania naukowo-edukacyjnego to nie wszystko co 

open source ma do zaoferowania. W repozytoriach linuksowych aplikacji znajdziemy przede 

wszystkim szereg rozbudowanych i zaawansowanych narzędzi deweloperskich. Mamy więc 

KDevelop -  rozbudowany kombajn programistyczny wspierający zarówno języki C/C++, jak 

również dynamiczne języki skryptowe typu Ruby czy Python. Mamy linuksową 

implementację platformy .NET o nazwie Mono (rozwijaną intensywnie przez firmę Novell). 

Jest klon Yisual Basica o nazwie Gambas, są rozliczne narzędzia do Jayy. Zdobywająca 

ostatnio ogromne uznanie wśród programistów aplikacji webowych technologia Ruby on 

Rails -  również doczekała się poważnego wsparcia środowiska ELOSS. Przykładem tego 

może być środowisko deweloperskie RadRails, zestaw dodatkowych debuggerów i 

generatorów kodu dla języka Ruby.
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PODSUMOWANIE

Na zakończenie warto zastanowić się nad tym, co powoduje zarówno intensywny 

rozwój oprogramowania naukowo-edukacyjnego FLOSS (pomimo specyficznego przecież 

modelu biznesowego), jak i duże zainteresowanie ze strony unijnej oświaty oraz instytucji 

naukowych? Wydaje się, że składa się na to kilka czynników:

1. Otwarty model tworzenia oprogramowania, który przypomina sposób prowadzenia 

badań naukowych. Publikacjom naukowym towarzyszą specyfikacje i programy 

udostępniane na liberalnych licencjach. Naukowcy zajmują się treściami 

merytorycznymi a nie biznesem.

2. Propagowanie wolnego dostępu do informacji, w UE od początku programów 

ramowych wyraźnie upowszechniana jest idea wolnego dostępu do informacji, 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego itp. Ponadto Komisja Europejska wyraźnie nie 

chce uzależniać się od jednego dostawcy oprogramowania. Rozproszone środowiska 

open source i europejskie korzenie Linuksa wydają się być bliższe unijnym 

ideologom.

3. Skalowalność i wieloplatformowość. Aspekty czysto techniczne bywają często 

najbardziej istotne. Możliwość przenoszenia programów między platformami, łatwa 

budowa klastrów i sieci terminali, możliwość uruchomienia Linuksa na 

zróżnicowanym, często wysłużonym sprzęcie, ma jednak spore znaczenie. Łatwiej 

zorganizować kilkadziesiąt kilkuletnich pecetów niż drogi, wieloprocesorowy 

superkomputer.

4. Otwartość kodów źródłowych. Z punktu widzenia nauki i edukacji dostęp do kodu 

źródłowego, możliwość jego modyfikacji i zmian, ma nieocenioną wartość 

dydaktyczną. Pozytywnie wpływa również na jakość i bezpieczeństwo stosowanych 

rozwiązań. Setki par oczu doglądających kod źródłowy znanego programu, zapewne 

szybciej znajdzie potencjalny hłąd -  niż oddelegowany sztab programistów 

pracujących w jednej firmie.

5. Koszty. Liczne migracje na systemy open source, zarówno w oświacie, jak i 

administracji publicznej wielu krajów (nie tylko UE) świadczą same za siebie. Wiele 

korporacji i średnich firm adoptuje opensource'owy model rozwoju swoich produktów. 

Jeszcze większa ich liczba stosuje to oprogramowanie, po wnikliwiej zapewne analizie 

kosztów i zysków. Brak opłat licencyjnych, możliwość nabycia samego wsparcia
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technicznego bez dzierżawy oprogramowania wyraźnie się opłaca. A opłacalność to 

jeden z podstawowych fundamentów rozwoju każdej nowej technologii.
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OPERATING SYSTEM LINUX AND „OPEN SOURCE” APPLICATIONS 
IN SCIENCE AND EDUCATION

ABSTRACT

In the paper is noted the growth of interest in free software application in sector of education in Poland as well as 
in other countries of the world. There are discussed some selected open source software packages implemented 
in e-learning, management of small networks of terminals, development of teaching material for various subject 
areas (geography, chemistry, foreign language training) and organization of learning and teaching processes.. 
There are presented Polish projects aimed to promotion of free software application in education.
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TEZAURUSY W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚRODOWISKU 

WYSZUKIWANIA INFORMACJI

Artykuł prezentuje ewolucję koncepcji tezaurusów stosowanych w wyszukiwaniu informacji od momentu 
opracowania pierwszych tego typu narzędzi w końcu lat pięćdziesiątych XX w. do chwiii obecnej. Omówiona 
została standaryzacja tworzenia tezaurusów w skali krajowej i międzynarodowej oraz główne współczesne 
tendencje w rozwoju tezaurusów związane z ich stosowaniem w sieciowym środowisku eiektronicznym.

1. WSTĘP

Ukształtowaną w ciągu kilkudziesięciu lat koncepcję tezaurusa stosowanego w 

wyszukiwaniu informacji zaliczyć można do największych i chyba najbardziej znanych 

osiągnięć w zakresie profesjonalnych metod i narzędzi działalności informacyjnej. Koncepcja 

ta nie tylko doczekała się standaryzacji w skali międzynarodowej, ale też wywarła duży 

wpływ na rozwój innych, historycznie wcześniejszych języków informacyjno- 

wyszukiwawczych, jak również wykorzystywana jest w kształtowaniu nowych narzędzi 

semantycznej organizacji i dostępu do cyfrowych zasobów informacyjnych. Wymagania 

stawiane narzędziom wyszukiwawczym zmieniają się wraz z rozwojem technologii 

informacyjnej i wymuszają ciągłą ewolucję także samej koncepcji tezaurusa. Powoduje to 

duże zróżnicowanie stosowanych dziś tezaurusów i innych tzw. relacyjnych systemów 

organizacji wiedzy (SOW), zarówno pod względem formy, jak i metod implementacyjnych.

Ekspansja Internetu i umożliwienie dostępu do informacji cyfrowej szerokim rzeszom 

tzw. użytkowników nieprofesjonalnych skłaniają do rezygnacji z wyrafinowanych narzędzi 

wyszukiwawczych, korzystanie z których wymaga specjalnego przygotowania, na rzecz
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narzędzi prostych, które stosować można w sposób intuicyjny. Kontrola słownictwa 

wyszukiwawczego nie poddaje się łatwo takim zabiegom, a równocześnie niezmiennie 

pozostaje zadaniem, którego rozwiązanie warunkuje skuteczność wyszukiwania. 

Wypracowana zasadniczo z myślą o stosowaniu przez profesjonalistów generalna koncepcja 

tezaurusa jako lingwistycznego narzędzia wspierającego wyszukiwanie informacji zdaje się 

więc mieć wartość nieprzemijającą, jakkolwiek wymaga dostosowania do potrzeb i 

możliwości wyszukiwania informacji we współczesnym elektronicznym środowisku 

sieciowym.

2. KSZTAŁTOWANIE KONCEPCJI

Tezaurus w formie, która w polskim piśmiennictwie nazywana jest t e z a u r u s e m  

d o k u m e n t a c y j n y m ,  a w  literaturze anglojęzycznej -  chyba zresztą trafniej -  

t e z a u r u s e m  i n f o r m a c y j n o - w y s z u k i w a w c z y m  (ang. information 

retrieval thesauruś), pojawił się niemał równocześnie z wyodrębnieniem się informacji 

naukowej jako dyscypłiny, która na progu epoki eksplozji informacji za cel postawiła sobie 

badanie działałności informacyjnej i wypracowanie profesjonalnych metod i narzędzi jej 

prowadzenia. Sama nazwa tezaurus, pochodząca od greckiego 0t|Gaupóę [thesaurós -  

magazyn, skarb(iec)], zaczerpnięta została z terminologii językoznawczej, ściślej -  

leksykograficznej, gdzie od XVI wieku stosowana była na oznaczenie słownika lub 

leksykonu. Jako najwcześniejsze użycia tej nazwy w takim właśnie znaczeniu zwykle 

wskazuje się Roberta Estienne’a (Stephanusa) Thesaurus linguae latinae (Paryż 1531), który 

miał formę jednojęzycznego słownika frazeologicznego w układzie alfabetycznym, a w 

polskiej leksykografii Grzegorza Knapiusza Thesaurus Polono-Latino-Graecus... (Kraków 

1621-32, t. 1-3). Od połowy XIX w. w tradycji anglojęzycznej, a później także w innych 

językach, nazwa tezaurus zyskała znaczenie słownika pojęciowego, w którym słownictwo jest 

uporządkowane według kategorii tematycznych, a artykuły hasłowe zawierają wykaz wyrażeń 

pokrewnych znaczeniowo wobec danego hasła (najczęściej synonimów i bliskoznaczników, 

niekiedy też hiperonimów, hiponimów i antonimów). Pierwszym słownikiem tego typu był 

Petera Marca Rogeta Thesaurus o f English Words and Phrases (Londyn ł852; do dziś ok. 

100 wydań) i on to właśnie stał się wzorcem tezaurusa rozmumianego jako słownik 

pojęciowy.

Do tego pojęciowego sposobu organizacji słownictwa w tezaurusie Rogeta nawiązałi 

także twórcy tezaurusów stosowanych w wyszukiwaniu informacji, w założeniu miał on
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bowiem pełnić podobną funkcję. Tezaurus Rogeta pomyślany był jako narzędzie, które 

piszącym ułatwi znalezienie odpowiedniego słowa lub frazy wyrażającej określone pojęcie, 

określony sens. Tezaurus jako narzędzie wyszukiwania informacji ma indeksatorowi 

zapewnić wybór terminów, które najlepiej identyfikują pojęcia składające się na treść 

indeksowanego tekstu (dokumentu), a wyszukującemu -  wybór terminów, za pomocą których 

najtrafniej wyrazi pojęcia składające się na temat, którego omówień szuka w systemie 

informacyjnym, co w konsekwencji powinno pozwolić mu wyodrębnić opisy tych omówień 

(dokumentów zawierających je) w zbiorze wyszukiwawczym systemu. W obu przypadkach 

wybór właściwego wyrażenia umożliwić ma prezentacja jego powiązań znaczeniowych z 

innymi wyrażeniami, czyli projekcja r e l a c y j n e j  s t r u k t u r y  j e g o  p o l a  

s e m a n t y c z n e g o  za pomocą artykułów słownikowych zawierających informacje o 

relacjach semantycznych, w które wchodzi wyrażenie hasłowe, oraz za pomocą pojęciowej 

organizacji leksyki, grupującej wyrażenia według kategorii semantycznych.

Autorzy, którzy podejmowali próby podsumowania kilkudziesięcioletniej już historii 

tezaurusów dokumentacyjnych, generalnie są zgodni co do tego, że w kontekście 

wyszukiwania informacji nazwa tezaurus zaczęła być używana w końcu lat pięćdziesiątych 

XX w. (por. Aitchison i Ciarkę 2004; Bielicka 1993; Gilchrist 1971, 2003; Tomasik-Beck i 

Ścibor 1995). Według Normana Robertsa, po raz pierwszy nazwa ta w takim właśnie 

odniesieniu użyta została w 1957 r. przez Hansa Petera Luhna z IBM (Roberts, 1984). Z kolei 

zdaniem Alana Gilchrista, pierwsze użycie nazwy tezaurus, oznaczającej usystematyzowany 

wykaz terminów wykorzystywanych w indeksowaniu i wyszukiwaniu informacji, przypisać 

należy Helen Brownson z American National Science Foundation, która użyła go w 1957 r. w 

referacie przedstawionym na konferencji w Dorking, uznawanej dziś za przełomową dla 

rozwoju badań w zakresie klasyfikacji piśmiennictwa. Do tej to wypowiedzi nawiązał Brian 

Yickeiy, komentując pojawienie się nowego terminu w artykule opublikowanym w 1960 r. w 

„Journal of Documentation”  ̂ (Gilchrist, 2003).

Pierwszy tezaurus zastosowany do kontroli słownictwa w systemie wyszukiwania 

informacji opracowany został przez firmę Du Pont w 1959 r. Pierwszymi szeroko dostępnymi 

tezaurusami były Thesaurus o f ASTM Descriptors, opublikowany przez amerykańskie 

Centrum Dokumentacji Departamentu Obrony (wówczas pod nazwą Armed Services 

Technical Information Agency, ASTIA) w 1960 r. oraz Chemical Engineering Thesaurus 

opublikowany w 1961 r. przez American Institute of Chemical Engineers. Pierwszy polski

' B.C. Yickery (1960). Thesaurus - a new word in documentation. Journa i o f  D ocum entation vo l. 16, December, 
pp.181-189 (za; Gilchrist 2003).
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tezaurus ukazał się w 1969 r. i był wykazem terminów z zakresu urządzeń budowlanych i 

transportu bliskiego.

U źródeł koncepcji tezaurusa leżą trzy generalne przesłanki, na które zwrócono uwagę 

już w pierwszym okresie wdrażania zautomatyzowanych systemów wyszukiwania informacji:

-  potrzeba operowania w wyszukiwaniu terminami możliwie prostymi, które 

samodzielnie identyfikują pojęcia istotne dla treści dokumentów i umożliwiają 

postkoordynację ciągów terminów reprezentujących poszukiwane tematy złożone;

-  potrzeba wyrażania pojęć składających się na poszukiwane tematy w możliwie prosty 

sposób, a zatem w języku naturalnym;

-  potrzeba kontroli słownictwa, która zapewni jednolitość reprezentacji poszczególnych 

pojęć zarówno na etapie indeksowania jak i wyszukiwania.

Czwarta przesłanka, która zadecydowała o kształcie tezaurusa w formie dziś uważanej 

za klasyczną, pojawiła się niespełna dziesięć lat po publikacji pierwszego słownika 

uznawanego za tezaurus. Jest nią:

-  potrzeba prezentowania „mapy semantycznej” dziedziny czy też określonego 

obszaru tematycznego, poprzez wskazywanie relacji zachodzących między pojęciami i 

zapewniających identyfikację znaczenia terminów, a w konsekwencji ułatwiających 

użytkownikom ogólną orientację w dziedzinie informacyjnych poszukiwań (Aitchison et 

al., 1997).

Ewolucja formy tezaurusa prowadzi od alfabetycznych kartotek niepowiązanych 

jeszcze żadnymi relacjami terminów wyszukiwawczych, takich jak kartoteka systemu 

Uniterm, skonstruowana w latach pięćdziesiątych przez M. Taubego. Kartoteka ta 

rejestrowała słownictwo niekontrolowane w postaci tzw. unitermów, czyli wyrazów o prostej 

strukturze znaczeniowej, wyekstrahowanych z tekstu dokumentów. Rozwiązanie to sprawiało 

trudności w sytuacji, kiedy unitermy miały zapewnić wyrażanie terminów synonimicznych i 

homonimicznych, umożliwić przeszukiwanie kartoteki na podstawie relacji generycznej itp. 

Prosta forma unitermów implikowała zbyt małą siłę semantyczną i zależnie od kontekstu 

różną interpretację ich znaczenia. System Uniterm nie nadawał się do szczegółowego 

indeksowania i był nieefektywny w wyszukiwaniu, toteż dość szybko został zastąpiony przez 

słownictwo zawierające znaczną liczbę terminów o bardziej złożonej strukturze związków 

wyrazowych. W następnych latach, aż po dzień dzisiejszy, wyraźna stała się tendencja 

wzrostu prekoordynacji na poziomie leksykalnym. Prekoordynacja ta wyraża się tworzeniem 

deskryptorów w formie terminów wielowyrazowych, które dokładnie identyfikują treść
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specjalistycznego pojęcia. Dość szybko też tezaurusy zaczęto wykorzystywać do kontroli 

synonimów i homografów oraz do prezentacji relacji hierarchicznych i asocjacyjnych między 

terminami.

Jean Aitchison i Stella Dexter Clark podkreślają, że już w pierwszym okresie 

tworzenia tezaurusów można było zauważyć różnicę między metodyką ich opracowania a 

tradycyjnie ukształtowanym podejściem do budowy wykazów haseł przedmiotowych 

stosowanych w bibłiotekarstwie i bibłiografii. Chociaż listy haseł przedmiotowych miały 

odsyłacze zob. i zob. też, za pomocą których łączono terminy pokrewne znaczeniowo, zwykłe 

nie były wyposażone w precyzyjne reguły kontroli słownictwa i wyznaczania rełacji 

słownikowych (Aitchison i Dexter Cłark, 2004). Bez wątpienia dominującą cechę współną 

wczesnych tezaurusów i słowników języków haseł przedmiotowych stanowiło to, że były 

alfabetycznymi wykazami kontrolowanych terminów, derywowanych ze słownictwa 

naturalnego i przeznaczonych do indeksowania i wyszukiwania. Kolejną wyraźną cechą 

specyficzną dla koncepcji tezaurusów i odróżniającą ją od tradycyjnej formuły organizacji 

słownictwa języków haseł przedmiotowych, stało się zalecenie równoległego prezentowania 

leksyki zawartej w tezaurusie w układzie alfabetycznym i systematycznym, czyli 

pojęciowym.

Za wzorzec tzw. t e z a u r u s a  k l a s y c z n e g o  uważa się opublikowany w 1967 

r. Thesaurus o f Engineeńng and Scientific Terms (TEST), który powstał w ramach tzw. 

projektu LEX, realizowanego w latach sześćdziesiątych wspólnie przez przez Office of Naval 

Research amerykańskiego Department of Defence (DOD) oraz Engineering Joint Council 

(EJC). TEST zastąpił wcześniejszy Thesaurus o f Engineering Terms wykorzystywany przez 

EJC. Alfabetyczna lista deskryptorów miała tu już większość charakterystycznych cech tego, 

co w następnych 30 latach uznano za „tezaurusowy standard”, a zatem formę tzw. 

alfahetyczno-hierarchicznego wykazu deskryptorów i askiyptorów,^ w którym zastosowano 

symetryczne oznaczenia relacji ekwiwalencji (USE -  UF), hierarchicznych (BT i NT) oraz 

asocjacyjnych (RT) używane do dzisiaj.^ Reguły konstrukcji i stosowania tezaurusa obecnie 

opisane w krajowych i międzynarodowych normach, hyły w TEST już dohrze opracowane, a 

ich charakterystykę umieszczono w załączniku do tezaurusa, zatytułowanym Thesaurus Rules 

and Conventions. Zawiera on wyjaśnienie rozróżnienia między terminami preferowanymi i 

niepreferowanymi (deskryptorami i askryptorami), połączonymi relacją ekwiwalencji,

 ̂w  standardach amerykańskich ta organizacja wykazu słownictwa w tezaurusie nosi nazwę struktury płaskiej 
[tta tstructure). Por. ANSI-NISO, 2003: 2005.
 ̂W polskiej wersji zgodnie z przyjętą normą krajową PN-92/N-09018 oznaczeniom tym odpowiadają: U 
(używaj) i NU (nie używaj), SD (szerszy deskryptor), WD (węższy deskryptor), KD (kojarzeniowy deskryptor).
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obejmującą zarówno synonimię jak i ąuasi-synonimię. Przedstawiono tam też reguły ustalania 

formy deskryptorów, np. zalecenie stosowania formy rzeczownikowej, zasady wyboru liczby 

pojedynczej lub mnogiej, stosowanie skrótów, określanie szyku elementów terminów 

wielowyrazowych oraz reguły stosowania definicji terminów, rozstrzygania problemu 

homografii i użycia dopowiedzeń. Opis relacji hierarchicznej między deskiyptorami 

szerszymi i węższymi obejmuje także przypadki stosowania polihierarchii.

TEST miał postać obszernego tomu, liczącego 690 stron i zawierającego alfabetyczno- 

hierarchiczny wykaz 17 810 deskiyptorów oraz 5554 askiyptorów z zakresu nauk ścisłych i 

technicznych, uzupełniony indeksami permutacyjnym i hierarchicznym (por. Foskett 1997, p. 

362). W tezaurusie tym, obok zasadniczej części alfabetycznej z artykułami 

deskryptorowymi, zawierającymi informacje o powiązaniach semantycznych deskiyptora 

hasłowego z pozostałymi oraz artykułami askryptorowymi zapewniającymi przekład z 

terminów niestosowanych w indeksowaniu na odpowiednie deskiyptoiy, przedstawiony został 

także porządek deskryptorów oparty na kryterium semantycznym, któiy miał formę wykazu 

terminów preferowanych w podziale na 22 szerokie kategorie tematyczne. Taki właśnie 

model tezaurusa dokumentacyjnego, prezentującego kontrolowane słownictwo 

wyszukiwawcze zarówno w porządku alfabetycznym, jak i w organizacji semantycznej, 

stopniowo utrwalony został przez wprowadzane od lat siedemdziesiątych normy i zalecania 

krajowe i międzynarodowe.

3. STANDARYZACJA KONSTRUKCJI TEZAURUSA

TEST wskazywany jest zwykle jako model tezaurusa, na podstawie którego 

opracowana została pierwsza na świecie, amerykańska norma ANSl Z39.19-1974 Guidelines 

for Thesaurus Structure, Construction, and Use, której wstępny projekt powstał w 1971 r., a 

wersję zatwierdzoną opublikowano w 1974 r. We wprowadzeniu do tego standardu, wśród 

źródeł wykorzystanych przez jego twórców wymienione jest opracowanie: Thesaurus Rules 

and Conventions. New York: Engineers Joint Council, Nov. 1966 (ANZl, 1974). Dla ścisłości 

warto dodać, że zdaniem D.A. Krooksa i F.W. Lancastera pierwsze zalecenia dotyczące 

kontroli i organizacji słownictwa deskiyptorowego jeszcze nieco wcześniej wprowadził 

Eugene Wall, a Thesaurus Rules and Conventions załączone do TEST do tych właśnie 

rozwiązań odwołują się (Krooks i Lancaster, 1993; por. też Aitchison i Dexter Ciarkę, 2004).

Wśród wartych przypomnienia zdarzeń, które poprzedziły opracowanie pierwszych 

standardów tezaurusowych wymienić trzeba międzynarodową konferencję pn. „General
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Principles of Thesauri Building”, która odbyła się w dniach 23-27 marca 1970 r. w 

Warszawie i której ustalenia wykorzystane zostały w pracach nad ujednoliconymi 

międzynarodowymi zasadami opracowania tezaurusów w ramach programu UNISIST (por. 

UNESCO, 1970; Leski, 1978). W łipcu 1970 r. na zamówienie UNESCO powstał pierwszy 

projekt takich zaleceń, zatytułowany Guidelines for the Establishment and Development o f 

Monolingual Thesauri for Information R etiieval , 1970). Projekt UNESCO stał się

podstawą dla prac nad międzynarodowym standardem ISO 2788 Documentation -  Guidelines 

for the Establishment and Development o f Monolingual Thesauri, opublikowanym w 1974 r. 

(ISO, 1974).

Projekt UNESCO dał także impuls do tworzenia norm krajowych w wielu państwach 

europejskich. W końcu 1970 r. powstała pierwsza wersja zachodnioniemieckiej normy 

krajowej, jakkolwiek jako oficjalny standard DIN 1463 Rechtlingen fur die Erstellung und 

Weiterentwicklung von Thesauri przyjęta została dopiero w 1976 r. (DIN, 19776). Trzy lata 

wcześniej, w 1973 r. w NRD Zentralinstitut fiir Information und Dokumentation opracował 

ogólnokrajowe wytyczne pn. Methodische Rahmenregelung zur Erabreitung von Thesauren 

{Methodische..., 1973). Również w 1973 r. we Erancji zatwierdzona została pierwsza tzw. 

doświadczalna norma Z 47-100 Regles d ’establissement des thesaurus en langue franęaise 

(za: Leski, 1978). Pierwsze wydanie brytyjskiej normy krajowej BS 5723 Guidelines for the 

Establishment and Development o f Monolingual Thesauri ukazało się w 1979 r. (BSI, 1979). 

W bloku ówczesnych krajów socjalistycznych, należących Rady Wzajemnej Pomocy 

Gospodarczej, w 1985 r. przyjęty został oparty na normie ISO 2788 z 1974 r. standard ST 

SEV 174-85 Tezaurus informacionno-poiskoryj odnoazycnyj. Sostav, struktura i  forma 

predstavlenia (SEV, 1985).

W Polsce pierwszy projekt normy PN/N-09008 Wytyczne opracowania tezaurusa, 

całkowicie zgodny z ówczesnym projektem standardu ISO 2788, został przygotowany w 1973 

r., a w 1976 r. zatwierdzony jako norma doświadczalna z ważnością do 31.12.1978 r. (Leski, 

1978). Pierwsze wydanie polskiej normy krajowej na opracowanie tezaurusa jednojęzycznego 

przygotowane zostało przez Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 

(IINTE) i opublikowane w 1981 r. jako PN-81/N-09018 TezaurusJednoJązyczny dla polskich 

systemów informacyjnych.

Kolejny ważny zwrot w rozwoju upowszechnianej przez normy koncepcji tezaurusa 

dokumentacyjnego stanowiła druga i obowiązująca do dziś edycja standardu ISO 2788 z 1986 

r. Podstawą dla niej było drugie wydanie Guidelines for the Establishment and Development 

o f Monolingual Thesauri, opracowane dla UNESCO przez Dereka Austina i Petera Dale’a i
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opublikowane w 1981 r. (Austin i Dale, 1981). Korzystając z doświadczeń wyniesionych z 

prac nad projektem systemu indeksowania PRECIS, Austin wprowadził do normy 

precyzyjniejsze reguły postępowania z terminami wielowyrazowymi, jednak najważniejszą 

zainicjowaną przez niego zmianą jakościową w wymogach standardu międzynarodowego 

była procedura fasetowej analizy leksyki zgromadzonej w tezaurusie oraz kodyfikacja 

koncepcji równoległej organizacji tej leksyki w wykazach alfabetycznym i systematycznym 

(semantycznym). Każdy z tycb wykazów może pełnić funkcję tzw. głównej części tezaurusa, 

czyli takiej, która zawiera zarówno informacje o ekwiwalencji między deskiyptorem i 

reprezentowanymi przez niego terminami niestosowanymi w wyszukiwaniu, jak i informacje 

o zależnościach semantycznych, w jakie wchodzi dany deskiyptor z innymi deskryptorami.

Poza własnymi doświadczeniami z hadań nad klasyfikacjami fasetowymi 

prowadzonych przez brytyjską Classification Research Group, inspiracją dla nowatorskich 

instrukcji Austina i Dale’a był Thesaurofacet -  wydany w 1970 r. pierwszy tezaurus 

zintegrowany z klasyfikacją fasetową {Thesaurofacet 1969; zob. też Sosińska-Kalata, 2002). 

W konstrukcji tej zespół kierowany przez Jean Aitchison po raz pierwszy wykorzystał metodę 

analizy fasetowej jako sposób opracowania leksyki języka deskiyptor owego, którą stanowiły 

znormalizowane odpowiedniki słowne branżowej klasyfikacji fasetowej EE Classification o f 

Engineering. Dzięki temu zabiegowi indeks przedmiotowy do tej klasyfikacji otrzymał postać 

tezaurusa, sama klasyfikacja natomiast pełniła rolę szkieletu organizacyjnego semantycznej 

prezentacji leksyki zawartej w tym tezaurusie.

Thesaurofacet stał się później wzorem dla twórców tzw. t e z a u r u s ó w  

f a s e t o w y c h .  Jest to dziś najczęściej stosowany model organizacyjny tezaurusa, co 

niewątpliwie ma związek z przedstawieniem takiej właśnie koncepcji opracowania i 

prezentacji słownictwa wyszukiwawczego w normie ISO 2788 z 1986 r. Przez wiele państw 

została ona przyjęta jako norma krajowa, m.in. przez Wielką Brytanię, Francję i Niemcy. Na 

standardzie ISO 2788:1986 oparte zostało także opracowanie wydanej w 1992 r. drugiej 

edycji polskiej normy PN-92/N-09018 Tezaurus JednoJęzyczny. Zasady tworzenia, forma i  

struktura. Z normą ISO 2788:1986 kompatybilne są również dwie kolejne rewizje 

amerykańskiego standardu Z39.19 Guidelines for the Construction, Eormat, and Management 

o f Monolingual Thesauri z 1993 i 2003 r., jakkolwiek edycja z 2003 r. w znacznym stopniu 

rozszerzona została o zagadnienia realizacji, prezentacji i wykorzystania tezaurusów w 

środowisku elektronicznym oraz automatycznego zarządzania kontrolą słownictwa (ANSI- 

NISO, 1993: ANSI-NISO, 2003).
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Międzynarodową normę ISO dotyczącą konstrukcji tezaurusa Jednojęzycznego 

uzupełnia norma ISO 5964 Guidelines for the Establishment and Development o f Multilingual 

Thesauń wydana w 1985 r. (ISO, 1985). Reguluje ona zasady tworzenia tezaurusów 

wielojęzycznych, których jednostki leksykalne są równokształtne z wyrażeniami co najmniej 

dwóch języków naturalnych, między którymi ustala się ekwiwalencję znaczeniową. Tego 

typu tezaurusy są dziś szeroko stosowane w wielojęzycznych systemach informacyjnych, 

umożliwiając wyszukiwanie informacji na podstawie różnojęzycznych opisów dokumentów, 

za pomocą jednego z języków naturalnych, których słownictwo kontrolują. Norma ISO 

5964:1985 jest jedynym standardem służącym ujednoliceniu zasad konstrukcji tezaurusów 

wielojęzycznych, nie istnieją howiem krajowe normy dotyczące tego zagadnienia.

Z rozwiązaniem problemu dostosowania tezaurusów do potrzeb kontroli słownictwa 

wyszukiwawczego oraz zapewnienia interoperacyjności tezaurusów i innych SOW, czyli ich 

współdziałania w rozproszonym środowisku elektronicznym, wiąże się kolejny zwrot w 

rozwoju koncepcji tezaurusów. O tym, że jest to dziś kwestia kluczowa świadczy fakt, iż 

zaledwie dwa lata po wydaniu zrewidowanej normy amerykańskiej Z39.19 z 2003 r. została 

ona zast^iona nowym standardem o tytule zmienionym w znamienny sposób: Z39.19-2005 

Guidelines for Construction, Format, and Management o f Controlled Yocabularies (ANSI- 

NISO, 2005).

W listopadzie 2005 r. analogiczny do normy Z39.19-2005 nowy standard zastąpił 

dotychczasową normę brytyjską BS 5723:1987 The Guide to Establishment and Development 

o f Monolingual Thesauri, identyczną z ISO 2788:1986 (BSI, 1987). Dotychczas 

opublikowane zostały dwie części nowej normy BS 8723-1:2005 Structured Yocabularies for 

Information Retrieval Guide. Definitions, symbols and abbreviations i BS 8723-2:2005 

Structured Yocabularies for Information Retrieval Guide. Thesauri (BSI, 2005a; BSI, 

2005b). Obecnie prowadzone są prace nad trzema kolejnymi częściami tego standardu, które 

obejmować mają problematykę: konstrukcji i zarządzania innymi niż tezaurusy systemami 

kontroli słownictwa wyszukiwawczego: mechanizmów współdziałania różnych tezaurusów 

wielojęzycznych oraz innych SOW; współdziałania między systemami kontroli słownictwa i 

innymi elementami systemów przechowywania i wyszukiwania danych (Dexter Ciarkę, bd).

Trwają też prace nad nowymi normami międzynarodowymi, zarówno dla tezairrusów 

jednojęzycznych jak i wielojęzycznych. W przypadku pierwszym rozważana jest możliwość 

przyjęcia nowej normy brytyjskiej jako nowelizacji standardu ISO. W odniesieniu do 

tezaurusów wielojęzycznych, po trwających trzy lata pracach Sekcji Klasyfikacji i 

Indeksowania IFLA oraz publicznych konsultacjach, w kwietniu 2005 r. opublikowane
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zostały IFLA Guidelines for Multilingual Thesauń (IFLA, 2005). W przeciwieństwie do 

standardów, które zastąpiły normy dotyczące tezaurusów jednojęzycznych, nowe instrukcje 

IFLA nie podejmują jednak problematyki współdziałania tezaurusów z innymi systemami 

organizacji wiedzy i kontroli słownictwa, koncentrując uwagę na dwóch podstawowych 

zagadnieniach związanych z tworzeniem tezaurusów wielojęzycznych: ustalaniu związków 

semantycznych między wyrażeniami z różnych języków naturalnych oraz strukturach 

organizacji wielojęzycznego słownictwa wyszukiwawczego.

4. TEZAURUS W ELEKTRONICZNYM ŚRODOWISKU SIECIOWYM

Języki informacyjno-wyszukiwawcze o tzw. notacji paranaturalnej, czyli 

wykorzystujące wyrażenia języka naturalnego do indeksowania i wyszukiwania informacji, 

dzięki temu właśnie podobieństwu ich leksyki do leksyki języka etnicznego dla 

niespecjalistów są łatwiejsze w użyciu niż języki informacyjne czy też systemy organizacji 

wiedzy operujące słownictwem sztucznym. Ze specyfiki słownictwa paranaturalnego 

wynikają jednak także pewne ograniczenia. Ich stosowanie jest łatwe dla tych użytkowników, 

których język ojczysty stanowi źródło słownictwa wyszukiwawczego oraz tych, którzy 

sprawnie się posługują danym językiem źródłowym jako językiem obcym. Korzystanie z 

tezaurusa zawierającego słownictwo języka naturalnego, którego użytkownik nie zna 

przedstawia już jednak poważną trudność. Innym problemem jest to, że wyszukiwanie na 

podstawie tezaurusa jednojęzycznego można przeprowadzać tylko w systemach, w których 

jest on stosowany do indeksowania, a ze względu z jednej strony na wspomnianą wcześniej 

zależność od poszczególnych języków naturalnych, a z drugiej tradycyjnie dziedzinowy 

zakres większości tezaurusów rzadko stosowane są one w wielu różnych systemach. Tezaurus 

jednojęzyczny można wykorzystywać także jako narzędzie pomocnicze w wyszukiwaniu 

pełnotekstowym w systemach (serwisach) udostępniających teksty w języku etnicznym, 

którego słownictwo w danym tezaurusie wykorzystano, jakkolwiek nie służy on wówczas do 

kontroli słownictwa a jedynie stanowi źródło informacji o terminach i zachodzących między 

nimi zależnościach. Trzeha też pamiętać o tym, że w działalności informacyjnej na całym 

świecie stosowana jest wielka liczha tezaurusów, tworzonych na podstawie różnojęzycznej 

terminologii rozmaitych specjalności, których zakresy w różnym stopniu się przecinają. 

Konsekwencją tego hywa różna interpretacja tych samych terminów wyszukiwawczych 

włączonych do zakresu różnych tezaurusów opartych na tym samym języku naturalnym, przy
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czym ze względu na rosnącą interdyscyplinarność współczesnej nauki sytuacje takie nie 

należą do rzadkości.

Wskazane powyżej problemy powodują, że efektywne wykorzystanie tezaurusów we 

współczesnych systemach informacyjnych, migrujących do wielojęzycznego i 

technologicznie heterogenicznego środowiska sieciowego, stawia przed nimi kolejne 

wymagania. Wymagania te są de facto wyrazem oczekiwań formułowanych już wcześniej, a 

dziś artykułowanych ze zwielokrotnioną mocą, implikowaną przez skalę i dynamikę zjawisk 

zachodzących w globalnej sieci. Na wiele lat przed udostępnieniem Internetu szerokiej 

publiczności tezaurusy wielojęzyczne, których tworzenie już w końcu lat sześćdziesiątych 

propagowane było przez UNESCO w związku z projektem systemu UNiSiST, stały się 

narzędziami kontroli słownictwa wyszukiwawczego deiywowanego z różnych języków 

naturalnych stosowanych w jednym systemie informacyjno-wyszukiwawczym, bądź też w 

sieci współpracujących ze sobą systemów, które wykorzystują ten sam tezaurus. Aby 

umożliwić dostęp do zasobów zaindeksowanych za pomocą różnych języków 

deskryptorowych, a nawet różnych typów języków informacyjno-wyszukiwawczych 

(klasyfikacji, języków haseł przedmiotowych), w łatach siedemdziesiątych XX w. 

opracowano kilka metod wiązania ich ze sobą, tworzenia języków pośredników i tzw. 

konkordancji lub tablic przejścia (por. Coates, 1970). Na początku lat dziewięćdziesiątych 

XX w. prace tego typu prowadzono m.in. w Instytucie Informacji Naukowej, Technicznej i 

Ekonomicznej, próbując utworzyć tahlice przejścia dla czterech języków: Polskiej 

Klasyfikacji Tematycznej, Tezaurusa Zagadnień Wspólnych, Uniwersalnej Klasyfikacji 

Dziesiętnej i Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej w Warszawie (Ścibor i 

Tomasik-Beck, 1994).

Zapewniony przez technologie sieciowe skokowy wzrost dostępności cyfrowych 

zasobów informacyjnych powoduje, iż gwałtownie rośnie językowe i kulturowe 

zróżnicowanie ich użytkowników, a w konsekwencji narasta też potrzeba zapewnienia 

wielojęzycznego dostępu do treści tych zasobów. Oznacza to też, że tezaurusy wspierające 

wyszukiwanie w zasobach serwisów dostępnych w Internecie powinny być również dostępne 

w Internecie i to w możliwie przyjaznej postaci. Ten postulat z kolei wymaga zapewnienia 

komunikacji między tezaurusami realizowanymi w formie elektronicznej, systemami 

wyszukiwawczymi oraz przeszukiwanymi zasobami, czyli i n t e r o p e r a c y j n o ś c i  

technologii, w których narzędzia te są realizowane.

Interoperacyjność tezaurusów jest dziś kwestią krytyczną dla przyszłości tezaurusów. 

To właśnie zagadnienie sprawiło, że eksperci amerykańskiej National Information Standards
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Organization akceptując po pewnych rozszerzeniach standard Z39.19 z 1993 r. jako kolejną 

jego edycję opublikowaną w 2003 r. równocześnie zaznaczyli konieczność przyspieszenia 

prac nad gruntowną rewizją normy i dostosowaniem jej do wymagań, jakie narzędziom 

kontroli słownictwa wyszukiwawczego stawia heterogeniczne środowisko elektroniczne. W 

listopadzie 1999 r. NISO zorganizowała w Waszyngtonie warsztaty pod nazwą „Workshop on 

Electronic Thesauri”, których celem była ocena oczekiwań wobec nowego standardu 

dotyczącego tworzenia i realizacji tezaurusów elektronicznych oraz możliwości ich 

spełnienia. Znamienne jest to, że przede wszystkim zdecydowano wówczas o rozszerzeniu 

tradycyjnej interpretacji nazwy tezaurus stosowanej w dotychczasowych normach i objęciu 

nią wszystkich typów takich wykazów słownictwa, które wykorzystywane są do analizowania 

treści tekstów i następnie ich wyszukiwania oraz które zapewniają informację o relacjach 

semantycznych między prezentowanymi wyrażeniami (Milstead, 1999). W ten sposób 

rozważania objęły wszystkie formy tzw. relacyjnych SOW (por. Sosińska-Kalata, 2005): 

tezaurusy w sensie klasycznym, wykazy haseł przedmiotowych, sieci semantyczne, mapy 

tematyczne oraz taksonomie. Na pokrewieństwo tego typu SOW i możliwość wzajemnego 

wykorzystywania w ich rozwoju różnych doświadczeń ich twórców, wywodzących się z 

różnych środowisk i projektujących swoje systemy do realizacji nieco innych celów, zwraca 

się uwagę także w piśmiennictwie specjalistycznym poświęconym nowoczesnym narzędziom 

organizacji wiedzy (por. Gilchrist, 2003, zob. też Sosińska-Kalata, 2004).

Głównymi tematami przeprowadzonej na warsztatach dyskusji o kształtowaniu 

standardów relacyjnych SOW stały się problemy związane z dostosowaniem ich do wymagań 

i możliwości zastosowań w rozproszonym środowisku elektronicznym. Warto tu wskazać 

cztery charakterystyczne kompleksy zagadnień:

-  warunki zapewnienia interoperacyjności, współdzielenia zasobów leksykalnych i 

wielokrotnego ich wykorzystanie w różnych systemach informacyjnych;

-  potrzeba ustalenia standardu wymiany danych oraz uzgodnienia standardu budowy 

elektronicznych narzędzi kontroli słownictwa wyszukiwawczego ze standardami metadanych 

odnoszącymi się do struktury rekordu (Dublin Gore, XML, XFML);

-  standaryzacja metod wzajemnego odwzorowania słownictwa różnych SOW, 

zapewnienie ich przekładalności;

-  konieczność objęcia standardem konstrukcji relacyjnych SOW całej ich klasy oraz 

włączenia do prac nad standardem nie tylko przedstawicieli środowiska konstruktorów 

tezaurusów, ale także specjalistów wyszukiwania informacji, projektantów systemów
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wyszukiwawczych, a także twórców innych typów SOW -  klasyfikacji, ontologii, taksonomii, 

kartotek wzorcowych haseł przedmiotowych (Milstead, 1999).

Zapewnienie interoperacyjności systemów kontroli słownictwa wyszukiwawczego, 

realizowanych w różnorodnej postaci i opartych na różnych językach etnicznych, jako 

najważniejszy postulat standaryzacji tych narzędzi wskazane zostało także przez 

respondentów ankiety rozpisanej przez NISO Advisory Group w lutym 2003 r., w ramach 

prac nad rewizją standardu Z39.19-2003. Ankieta wykazała również, że dotychczasowy 

standard -  oceniony przez ponad połowę respondentów za nadal użyteczny, ale wymagający 

dalszego doskonalenia -  przez wielu użytkowników wykorzystywany jest do tworzenia 

systemów kontroli słownictwa innych niż klasyczne tezaurusy. Warto też dodać, że wśród 

szczegółowych zagadnień, które powinny być objęte nowym standardem wskazano także 

metody harmonizacji różnych tezaurusów, rezygnację z obligatoryjnego wyboru terminów 

preferowanych oraz rozbudowę specyfikacji relacji kojarzeniowych {The Report..., 2003). A 

zatem, obok powtarzających się niezmiennie postulatów objęcia nowym standardem 

problematyki interoperacyjności szeroko rozumianych relacyjnych systemów kontroli 

słownictwa wyszukiwawczego oraz metod ich integrowania, pojawiły się tu dwa kolejne 

oczekiwania wyraźnie implikowane przez kształtującą się w ostatnich kilkunastu latach 

praktykę wyszukiwania informacji w sieci oraz doświadczenia organizacji semantycznego 

dostępu do cyfrowych zasobów informacyjnych uzyskane w badaniach nad systemami 

sztucznej inteligencji i technologiami Semantycznego Weba. Pierwszy, wyrażający się w 

postulacie rezygnacji ze wskazywania terminów preferowanych, wiąże się z coraz szerzej 

stosowanymi w praktyce tzw. t e z a u r u s a m i  w y s z u k i w a w c z y m i ,  które 

ograniczając kontrolę synonimii i bliskoznaczności do identyfikacji ciągów synonimicznych i 

rezygnując z wyboru jednostki preferowanej nie spełniają wymagań standardów tezaurusa 

klasycznego. Tezaurusy te wykazują jednak dużą użyteczność zarówno w wyszukiwaniu 

pełnotekstowym, jak i w równoczesnym przeszukiwaniu zasobów wielu systemów czy 

serwisów informacyjnych stosujących różne systemy kontroli słownictwa. Zalecenie objęcia 

standardem głębszej specyfikacji relacji kojarzeniowych, jakkolwiek w metodyce tworzenia 

tezaurusów rozważane już wcześniej, obecnie inspirowane jest najpewniej przez 

doświadczenia metodologii projektowania reprezentacji wiedzy w postaci sieci 

semantycznych. Stosowana w tej technologii precyzyjna identyfikacja zależności między 

znaczeniem wyrażeń i rolami ich desy gnatów w sytuacjach opisanych w tekstach pozwala na 

szczegółową analizę treści tych tekstów, a to w procesach wyszukiwania może zapewnić
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silniejsze narzędzia ustalania semantycznej relewancji i efektywniejszą selekcję 

prawidłowych odpowiedzi.

Nieco dokładniej warto przyjrzeć się głównemu warunkowi dostosowania tezaurusów 

do wykorzystywania w rozproszonym środowisku ełektronicznym, czyli ich zagadnieniu 

interoperacyjności. Można je traktować jako jeden z aspektów upraszczania działań 

użytkowników, który rozważa się na dwóch poziomach: technicznego współdziałania 

ełektronicznych systemów kontroli słownictwa z systemami przechowywania i wyszukiwania 

informacji oraz semantycznej przekładałności łuh porównywalności słownictwa 

wyszukiwawczego opracowanego dła potrzeb różnych systemów.

Pierwszy poziom interoperacyjności związany jest z umożliwieniem przesyłania 

danych, co ułatwi użytkownikom sprawne posługiwanie się słownictwem wyszukiwawczym i 

da szansę na szersze, wykraczające poza jeden serwis jego wykorzystywanie. Dawniej po 

zajrzeniu do wydrukowanego tezaurusa nałeżało wybrane terminy wprowadzić za pomocą 

kławiatuiy do systemu indeksowania łub wyszukiwania. Jak zauważają J. Aitchison i S. 

Dexter Ciarkę, obecnie nieefektywność i wysokie ryzyko popełniania błędów w trakcie 

wpisywania terminów są nieakceptowane (Aitchison i Dexter Ciarkę, 2003). Terminy muszą 

być kopiowane z ełektronicznego tezaurusa za pomocą procedury ‘kopiuj-i-wklej’, a najlepiej 

przez kliknięcie na nie. System wyszukiwawczy powinien współpracować z bazą danych 

tezaurusa tak, aby użytkownicy mogłi przeglądać go podczas wyszukiwania, wybierając np. 

terminy z wysokiego poziomu hierarchii i wszystkie terminy im podporządkowane w celu 

przeprowadzenia wyszukiwania rozwijanego. Działania użytkownika w wyszukiwaniu 

pełnotekstowym ułatwia też automatyczne łączenie ze wskazanym terminem 

wyszukiwawczym związanego z nim ciągu synonimicznego, a i to zadanie mogą wypełniać 

ełektroniczne tezaurusy. Takie transakcje nie są trudne, jakkolwiek wymagają stosowania 

odpowiednich standardów dla formatów i protokołów wymiany danych. Współdzielenie 

zasobów leksykalnych rozumiane jako wykorzystanie w analogiczny sposób tego samego 

tezaurusa w wielu różnych serwisach informacyjnych wymaga stosowania przez nie 

jednolitych standardów wymiany danych.

Drugi poziom interoperacyjności warunkuje umożliwienie użytkownikom 

przeszukiwania różnych baz danych lub witryn internetowych, w których wykorzystuje się 

różne tezaurusy lub inne SOW kontrolujące słownictwo wyszukiwawcze, stanowi już 

problem znacznie bardziej złożony. Ponieważ to samo pojęcie może być reprezentowane 

przez różne wyrażenia w różnych SOW, a ten sam termin czy znak w różnych systemach 

może mieć różne znaczenie, konieczne jest zapewnienie właściwego odwzorowania między
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wyrażeniami zawartymi w różnych zasobach słownictwa kontrolowanego. Osiągnięcie tego 

nie jest już tak łatwe, wymaga bowiem semantycznej analizy słownictwa. Jak wcześniej 

wspomniano, kilkadziesiąt lat wcześniej z problemem tym próbowali się zmierzyć twórcy 

metod wiązania ze sobą różnych języków informacyjno-wyszukiwawczych. Ich prace nigdy 

jednak nie osiągnęły dużej skali, a zebrane doświadczenia pokazały wielką złożoność, 

czasochłonność i kosztowność przedsięwzięcia, które w małym stopniu wówczas mogło być 

wspierane przez technologię komputerową. Dzisiaj taki sam problem powstaje, gdy w 

Semantycznym Webie stosowane są różne ontologie, które muszą ze sobą współdziałać. Co 

więcej, już wkrótce od tezaurusów wymagać może się, aby potrafiły komunikować się z 

ontologiami i taksonomiami, w rozmaitych aplikacjach, które dopiero powstaną. Praca nad 

rozwiązaniem tego problemu jest ciągle w toku.

5. ZAKOŃCZENIE

Nowy standard Z39.19 opublikowany w lipcu 2005 r. spełnia dużą część 

przytoczonych w artykule postulatów, związanych z dostosowaniem tezaurusów do potrzeb 

ich wykorzystywania w środowisku elektronicznym oraz przeszukiwania rozproszonych i 

różnorodnych zasobów informacyjnych. Zgodnie z oczekiwaniami rozszerzono zakres 

przedmiotowy normy, obejmując nim cztery formy jednojęzycznego słownictwa 

kontrolowanego stosowanego do reprezentowania treści w systemach dostępnych w sieci: 

wykazy terminów wyszukiwawczych, tzw. pierścienie synonimów (synonym ńngś), 

taksonomie i tezaurusy. Sama nazwa tezaurus zdefiniowana jest tu w sposób zbliżony do 

dotychczasowego, jako rodzaj słownictwa kontrolowanego uporządkowanego w pewien 

znany sposób i zorganizowanego tak, że różne relacje semantyczne między terminami są 

przedstawione jasno i wskazane za pomocą standardowych identyfikatorów. W definicji nie 

wymienia się tradycyjnie dotąd wskazywanych relacji, ten sam jednak zestaw związków 

poddany jest analizie (bardziej szczegółowej niż w poprzednich edycjach) w części normy 

poświęconej wyodrębnianiu relacji. Generalnie, zalecenia kontroli leksykograficznej 

dotychczas formułowane w odniesieniu do tezaurusów w nowym standardzie 

przeformułowane zostały tak, że odnoszą się do wszystkich objętych nim form słownictwa 

kontrolowanego. Np., zachowano wprawdzie reguły wyboru terminu preferowanego, ale 

wyłączono z ich stosowania pierścienie synonimów. Novum jest rozdział poświęcony 

głównym aspektom zapewniania interoperacyjności w zakresie współdziałania słownictwa 

kontrolowanego w metawyszukiwaniu, wykorzystywania go do indeksowania treści zasobów
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informacyjnych wielu różnych systemów, integrowania różnych systemów słownictwa 

kontrolowanego, integrowania haz danych zaindeksowanych różnym słownictwem 

kontrolowanym oraz podstawowym zasadom ustalania zakresu ekwiwalencji między 

terminami należącymi do różnych systemów słownictwa kontrolowanego.

Zarówno omówiony powyżej w skrócie nowy standard Z39.19, jak i nowa norma 

brytyjska BS 8723 o analogicznie wyznaczonym zakresie przedmiotowym, wyraźnie 

pokazują kierunek współczesnej ewolucji tezaurusów. Kodyfikują one też większość 

postulatów formułowanych dla tezaurusów i innych systemów kontroli słownictwa 

wyszukiwawczego przez środowisko ich konstruktorów i użytkowników. Jednak postulatem, 

którego spełnienie przez te normy zdaje się dyskusyjne jest artykułowana często potrzeba 

uproszczenia reguł budowy takich narzędzi. Mamy dziś do czynienia z paradoksem. Można 

sądzić, że wobec ogromnych rozmiarów współczesnych zasobów informacyjnych jak nigdy 

dotąd ogromna jest potrzeba wykorzystywania w ich przeszukiwaniu słownictwa 

kontrolowanego, które ułatwia dokładne wyznaczanie warunków wyszukiwania. Tymczasem 

użytkownicy w większości nie chcą sięgać po bardziej złożone narzędzia, których użycie 

wymaga poznania ich, a zatem dodatkowego wysiłku. Równocześnie użytkownicy 

poszukujący informacji domagają się od tych prostych w użyciu narzędzi wyszukiwawczych 

wysokiej efektywności selekcjonowania poszukiwanych informacje i umożliwienia 

symultanicznego przeszukiwanie różnych serwisów.

Także wielu specjalistów informacji, pracujących w niedużych specjalistycznych 

ośrodkach informacyjnych, poszukując narzędzia organizacji zasobów informacyjnych 

opartej na kryteriach treściowych odpowiedniego do ich potrzeb stwierdza, że znalezienie 

takiego instrumentu nie jest łatwe. Dotyczy to zarówno bibliotekarzy bibliotek 

specjalistycznych, pracowników ośrodków informacji dokumentacyjnej, archiwistów, jak i 

architektów informacji, projektantów specjalistycznych witryn internetowych i tzw. 

menedżerów wiedzy czy osób odpowiadających za zarządzanie informacją w różnego rodzaju 

organizacjach i przedsiębiorstwach. Rozbudowane standardy opracowania tezaurusów nie 

zapewniają wygodnej pomocy, icb ustalenia uważane są za zbyt szczegółowe, albo też ich 

pełne wdrożenie i kontrola przestrzegania oceniane są jako zbyt kosztowne. Z kolei znane i 

dotąd szeroko stosowane języki informacyjno-wyszukiwawcze często są niewystarczające do 

obsługi informacyjnych potrzeb specjalistycznego środowiska, albo też nie organizują w 

użyteczny sposób treści, na których skupia się uwaga określonego typu specjalistów. Systemy 

organizacji wiedzy tworzone lokalnie mogłyby stać się rozwiązaniem tego problemu, wymaga
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to jednak opracowania odpowiednich podręczników konstrukcji takich systemów, 

prezentujących podstawowe zasady i demonstrujących proste, ale skuteczne rozwiązania.
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metody antologii, antologie, reprezentacja wiedzy, inżyniera wiedzy, 
SENSUS, Cyc, Kactus, Methontologia, SENSUS, On-To-Knowledge.

WIESŁAW GLIŃSKI

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, UW

WYBRANE METODOLOGIE I METODY BUDOWANIA ONTOLOGII

W artykule przedstawiono główne zagadnienia organizacji i metod projektowania ontologii 
informatycznych. Omówiono następujące ważniejsze metody budowania systemów 
ontologicznych: Metoda Cyc, metoda Uscholda i Kinga, metodologia Gruningera i Foxa, 
metoda systemu Kactus, methontologie, metodę SENSUS, metodę On-To-Knowledge. 
Przedstawione metodologie poddano analizie porównawczej.

1. WSTĘP

Zainteresowanie ontologiami, rozpoczęło się w  latach dziewięćdziesiątych XX w. 

(Gliński 2005a). Istnieją różne próby uporządkowania metod i stworzenia metodologii 

związanej z tworzeniem ontologii. Często proponuje się tzw. podejście „od zera”, coraz 

częściej jednak sugeruje się wykorzystanie już istniejących ontologii, istnieją również próby 

częściowego zautomatyzowania procesu pozyskiwania wiedzy dla ontologii. Każda grupa 

badaczy i inżynierów wiedzy stosuje swoje własne podejście. Zdaniem Asuncion Gomez- 

Perez [i in.](2004) takie podejście nie sprzyja sprawnemu i szybkiemu tworzeniu ontologii. W 

trakcie jednych z pierwszych warsztatów na temat inżynierii ontologii, które odbyły się w  

ramach europejskich konferencji na temat sztucznej inteligencji, dyskutowano na temat 

wspólnych zasad projektowania systemów oraz tzw. wzorcowych przykładów ontologii 

zakładając, że działania takie mogą przynieść wymierne korzyści przyszłym projektantom 

systemów ontologicznych.

W literaturze terminy metodolog^ia, metoda, technika, proces itd. są często - zdaniem 

A. Gomez-Perez - używane zamiennie, co jest źródłem wielu nieporozumień. Jej definicja 

metody i metodologii odwołuje się do ustaleń IEEE : „wszechstronny zintegrowany ciąg 

technik lub metod tworzących ogólną teorię systemu, dotyczącą zakresu koniecznych do 

wykonania intensywnych prac intelektualnych” (Gomez-Perez i in., 2004, IEEE, 1990). 

Metodę definiuje natomiast jako „uporządkowany proces lub procedurę wykorzystaną w  

inżynierii produkcji lub w  wykonywaniu usług”.

168



Nieco odmienne podejście reprezentuje Robert de Hoog omawiany za Gomez-Perez i 

in. (2004) ^ Przedstawia on zagadnienie metodologii, metod oraz technik w kontekście 

inżynierii wiedzy. W pracy na temat metodologii budowania systemów z bazą wiedzy stawia 

bardzo jasne rozróżnienie między metodologią a metodą, a polega ono na rozróżnieniu 

poziomów: „metodologie odnoszą się do wiedzy o metodzie”. Gomez-Perez powołuje się na 

Ernesta Greenwooda^ , dla którego metoda jest ogólną procedurą, podczas gdy technika jest 

jedynie szczególnym zastosowaniem metody oraz sposobu, w który dana metoda jest 

wykorzystana. Według słownika IEEE® - metody i techniki są ze sobą połączone. Metody i 

techniki są wykorzystywane do wykonania zadań wewnątrz różnych procesów. Jak dalej 

stwierdza, proces jest „funkcją, która musi być wykonana w procesie tworzenia 

oprogramowania. Proces składa się z działań. ”

Anałizując rozważania terminołogiczne w łiteraturze związanej z informacją oraz 

informatyką, dotyczące pojęć m etodologia , m etoda, p ro ce s itd. Gomez-Perez i in. 2004 

przedstawiłi związki zachodzące między tymi pojęciami za pomocą dość interesującej sieci 

semantycznej (Rys. ł).

Rys. 1. Graficzna reprezentacja relacji terminologicznych terminów związanych z metodologią wg A. 
Gomez-Perez i in. (2004)

' Za Gomez-Perez [i in.] (2004) s. 108 
 ̂Za Gomez-Perez [i in.] (2004) s. 108 
 ̂Za Gomez-Perez ]i in.] (2004) s. 108
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2. PROCES BUDOWANIA ONTOLOGII

Jak podaje M. Femandez-Lopez^, proces tworzenia ontologii określony był przez tzw. 

methaontologię wykorzystującą wytyczne IEEE (1997). A. Gomez-Perez sugeruje trzy 

odrębne kategorie działań związane z tworzeniem ontologii:

1. Działania związane z zarządzaniem ontołogią

2. Działania związane z rozwojem ontologii

3. Działania związane z pielęgnowaniem ontologii.

Działania związane z zarządzaniem ontołogią obejmują planowanie, kontrolę 

akt}wności (poszczególnych etapów tworzenia ontologii) oraz kontrolę jakości powstałych 

ontologii. Działania związane z tzw. planowaniem określają zadania do wykonania, ich układ 

oraz czas i zasoby konieczne do zakończenia procesu tworzenia ontologii. Gomez-Perez 

określa tę działalność jako kluczową dla ontologii, które wykorzystują dane z tzw. bibliotek 

ontologicznych.. Kontrola aktywności gwarantuje, że planowane działania są zakończone w 

sposób zgodny z oczekiwaniami projektanta. Ponadto działania związane z kontrolą jakości 

mają zapewnić, czy jakość każdego produktu związanego z danym etapem działań (np. 

ontologii, oprogramowania, dokumentacji itd.) będą zadawalające.

W przypadku działań związanych z rozwojem ontologii, Gomez-Perez i in. (2004) 

wyróżniają dodatkowo trzy etapy przed-rozwojowy, rozwojowy oraz po-rozwojowy. Podczas 

pierwszego z tych etapów dokonywane jest tzw. badanie środowiskowe w celu ustalenia 

platform sprzętowo-programistycznych, na których możliwe będzie zastosowanie tworzonej 

ontologii oraz aplikacji, z którymi utworzona ontołogią będzie w stanie współpracować. 

Podczas tego etapu studium wykonalności ontologii winno odpowiedzieć na pytanie, czy jest 

możliwe zbudowanie ontologii, czy jest ono właściwe itd.

Podczas tworzenia ontologii działania dotyczące aktywności mają za zadanie ustalić, 

dlaczego dana ontołogią jest budowana, jaki będzie jej zakres wykorzystania i kim będą jej 

potencjalni użytkownicy. Działania związane z konceptualizacją strukturahzują wiedzę 

domenową określając odpowiednie modele na poziomie wiedzy. Działania formalizacyjne 

przekształcają model konceptualny w model formalny lub częściowo przetwarzany przez 

maszynę. Działania implementacyjne budują przetwarzane modele w wybranym języku 

ontologii.

‘ Za Gomez-Perez [i in.] (2004) s. 108
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Na etapie po-rozwojowym działania pielęgnujące ontologie uaktualniają i dokonują 

niezbędnej korekty powstałych ontołogii. Ponadto dana ontologia może być ponownie 

wykorzyst}wana przez inne ontologie lub aplikacje.

Zarządzanie

planowanie

Kontrola

Zapewnienie jakości

Działania związane z rozwojem

Wstępny rozwój

Działania związane z pielęgnacją

Badanie środowiska 
programistycznego Studium

wykonalności

Specyfikacja

Rozwój

Formalizacja Implementacja 
systemu

Wykorzystanie

Utrzymanie Użytkowanie

Wyrównanie

Rys. 2. Proces rozwoju ontołogii wg Gomez-Perez i in., 2004

Zdaniem Perez-Gomez działania związane z pielęgnowaniem ontołogii zawierają ciąg 

czynności wykonanych w tym samym czasie jako procesy związane z rozwojem ontołogii 

bez których ontologia nie mogłaby być zbudowana. Zalicza się do nich pozyskiwanie wiedzy 

ewaluację systemu, jego integrację, łączenie, wyrównywanie różnic między ontologiami 

dokumentowanie oraz zarządzanie konfiguracją. Celem pozyskiwania wiedzy jest jej 

uzyskanie od ekspertów z danej dziedziny lub pozyskanie jej przez pewien rodzaj 

automatycznych lub częściowo zautomatyzowanych procesów, określanych jako uczenie się 

ontołogii (opisanej m.in. w pracy Kietza i in. 2000). Działania związane z ewaluacją ontołogii
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pozwalają na techniczną ocenę ontologii, związanego z nimi oprogramowania oraz stosownej 

dokumentacji. Ocena ta jest dokonywana w odniesieniu do zależności, jakie zachodzą między 

poszczególnymi cyklami życiowymi ontologii (Gomez-Perez i in., 2004). Działania związane 

z integracją ontologii konieczne są w momencie budowania nowych ontologii na podstawie 

już istniejących. Kolejną działalnością jest łączenie, opisane przez A. Gangeminiego, D.M. 

Pisanełłi oraz G. Steve’a w związku z projektem ONION (Gangemi i in., 1999) oraz N.F. 

Noya i M.A. Musena (2001). Proces ten polega na tworzeniu danej ontologii na podstawie 

kilku istniejących już ontologii odwołujących się do tych samych dziedzin. Połączona 

ontołogia jest w stanie łączyć pojęcia, terminologie, definicje ograniczenia itd. z pozostałych 

źródłowych ontologii (Pinto i in., 1999). Jak piszą Gomez-Perez i in. (2004), połączenie 

ontologii może się odbywać na bieżąco lub też w fazie projektowej. Działania związane z 

tzw. wyrównaniem polegają na ustaleniu różnego rodzaju mapowania (połączeń) między 

danymi ontołogiami^ W przypadku działań związanych z tworzeniem dokumentacji 

konieczne jest przedstawienie w sposób szczegółowy i wyczerpujący poszczególnych etapów 

i ich końcowych wyników. Działania związane z zarządzeniem konfiguracją systemu 

powinny monitorować wszystkie wersje dokumentacji oraz samej ontologii w celu kontroli 

zachodzących zmian.

Na podstawie tej analizy Gomez-Perez i in. (2004) stwierdzają, że pomimo, iż wiemy, 

jakich działań wymaga dany etap rozwoju ontologii, to nie jesteśn^ w stanie ustalić 

porządku, w jakim etapy te mają przebiegać. Innymi słowy, tzw. cykl życia ontologii określa 

zbiór etapów, jakie pokonuje się w procesie tworzenia ontologii, opisując jednocześnie 

działania, jakie winny być podjęte na danym etapie oraz jak powiązane są ze sobą 

poszczególne etapy.

3. EWOLUCJA METODOLOGII BUDOWANIA ONTOLOGII

Jak podaje Gomez-Perez i in. (2004), już w 1990 r. w związku z rozwojem systemu 

Cyc został określony przez Douglasa Lenata i Ramanathana V. Guha ciąg koniecznych 

kroków w budowaniu systemów inteligentnych. Jako jedni z pierwszych zasady tworzenia 

ontologii przedstawili w 1995 r. M. Ushołd i M. King (Ushołd i King, 1995) na podstawie 

doświadczeń z ontołogiami dla przedsiębiorstw, Gruninger i Lox (Gruninger i Lox 1995) na

’ Oczywiście działania takie nie mają za zadanie łączenia oryginainych ontoiogii (Gomez-Perez, 2004).
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przykładzie systemu TOVE (Toronto Yirtual Enterprise)®. W 1996 r. M. Ushold i M. 

Griininger nieco zmodyfikowali oraz uzupełnili przedstawioną wcześniej metodologię 

(Uschold i Griininger, 1996). Jak podaje Gomez-Perez i in.(2004) przedstawili swoją metodę 

tworzenia ontologii na przykładzie projektu KACTUS. Również w 1996 r. A. Gomez-Perez 

przedstawiła tzw. methontologię, która została rozszerzona w jej późniejszej pracy (Gomez- 

Perez i in., 2004). W 1996 r., w związku z budową ontologii SENSUS opisaną przez Billa 

Swartouta i in. (1996), została przedstawiona kolejna metoda tworzenia ontologii.

Kilka lat później pojawiła się ontologia On-To-Knowledge opisana przez S. Staaba i 

in. (2001). Jak zuważyli A. Gomez-Perez i in.(2004), metody te i metodologie nie zostały 

opracowane w celu tworzenia ontologii od samego początku. W momencie tworzenia nowej 

ontologii przez wykorzystanie juź istniejącej może się bowiem zdarzyć, że ontologia zostanie 

stworzona w języku, w którym została uprzednio juź zaimplementowana jakaś reprezentacja 

wiedzy różna od tej, którą reprezentuje nowa ontologia, bądź też zastosowana ontologia ma 

inne tzw. zaangażowanie ontologiczne. A. Gomez-Perez oraz M.D. Rojas-Amaya sugerują w 

takich sytuacjach zastosowanie odpowiednich metod inżynierii wiedzy dla systemów 

ontologicznych (Gomez-Perez, 2004).

Jednak najważniejszym zadaniem w przypadku tworzenia ontologii jest usunięcie 

problemów związanych z pozyskiwaniem wiedzy. Jest to bowiem etap najbardziej 

czasochłonny i wymagający najwięcej pracy. Pewnym rozwiązaniem mogłyby być tzw. 

metody automatycznego pozyskiwania wiedzy opisane przez Nathalie Ausenac-GUles’̂ czy 

przez J.U. Kietza i A. Maedchena (Kietz i in., 2000).

Z samego założenia istnienia ontologii wynika, że zmierzają one do „uchwycenia” 

wspólnej wiedzy danej dziedziny w sposób formalny i nieformalny, w celu jej wykorzystania 

w wielu aplikacjach i/lub przez ludzi. Nie należy jednak wyciągać wniosku, że dla danej 

dziedziny istnieje tylko jedna ontologia. Zdarza się przecież, że można znaleźć wiele 

ontologii, które modelują daną dziedzinę, choć każda z nich w odmienny sposób. N.F. Noy i 

A.M. Mussen (1999) wyszczególnili dwa podejścia do unifikacji w ontologiach: wyrównanie 

ontologii {on to logy alignm ent} oraz łączenie ontologii {on to logy m erging). Wyrównanie 

ontologii ustala różne rodzaje przyporządkowania (mapowania, połączeń) między 

ontologiami, przy zachowaniu istniejących ontologii. Metoda łączenia ontologii tworzy nową 

ontologię na podstawie istniejących. Oczywiście proces łączenia wymaga ustalenia 

mapowania między łączonymi ontologiami. Przykładem łączenia ontologii są: ONIONS

® Więcej na temat systemu TOVE można znaleźć na http://www.eil.utoronto.ca/enterprise-modelling/tove/.
 ̂Za: Gomez-Perez i in., 2004.
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(Gangemi i in., 1999), FCA-Merge (Gomez-Perez i in., 2004)oraz PROMPT (Noy i Mussen, 

2000). Zaś przykładem tzw. wyrówn}wania ontologii jest metoda AnchorPROMPT (Noy i 

Musen, 2001).

Wspomniane metody rue uwzględniają tzw. podejścia zespołowego i dystrybucyjnego. 

Według A. Gomez-Perez i in. (2004) po raz pierwszy zastosowano tę metodę w konstrukcji 

Co4 (Euzenat,1996). Jest w niej wykorzystany protokół, pozwalający na godzenie 

poszczególnych elementów wiedzy z pozostałą częścią architektury wiedzy.

Ontologie nie mogą hyć wykorzystane przez inne ontologie lub w jakiś aplikacjach 

hez oceny ich zawartości z technicznego punktu widzenia. Wiele na ten temat wypowiadała 

się w swoich pracach A. Gomez-Perez (Gomez-Perez i in., 1995, Gomez-Perez i in., 1996). 

Oceniono wiedzę zawartą w systemach taksonomii. Z kolei N. Guarino wraz z zespołem 

rozwinęli OntoClean (Welty i Guarino 2001) - metoda ta polegała na analizie i „czyszczeniu ” 

systemu taksonomicznego istniejących ontologii dzięki zastosowaniu zasad zaczerpniętych z 

filozofii.

4. METODY ROZWOJU ONTOLOGII I METODOLOGIE

W tym podrozdziale postaramy się porównać klasyczne metodologie i metody 

wykorzystane do budowania ontologii od podstaw lub przez wykorzystanie już istniejących. 

Zostaną w zarysie przedstawione metody Cyc, metoda Usholda i Kinga, Gruningera i Eoxa, 

metoda systemu KACTUS, Methontologia, metoda, SENSUS oraz On-To-Knowledge.

4.1. METODA CYC

W połowie lat osiemdziesiątych firma MCC (Microeletronichs and Computer 

Technology Corporation) rozpoczęła tworzenie Cyc, potężnej bazy danych. Cyc hył 

zbudowany na bazie ponad 1 min. wprowadzonych ręcznie twierdzeń, zaprojektowanych w 

celu pozyskiwania dużej wiedzy, czyh tego, co przeważnie określa się mianem wiedzy 

zdroworozsądkowej o świecie.

W celu zastosowania Cyc został zaprojektowany język CycL. Jest to język 

hyhiydowy, łączący teorię ram z rachunkiem predykatów. Aparat inferencyjny języka CycL 

pozwala na wielokrotne dziedziczerue, automatyczną klasyfikację, utrzym3wanie połączeń 

inwersyjnych, uruchamianie tzw. demonów, sprawdzanie ograniczeń nakładanych na bazę i 

przeszukiwanie, posiada rówrueż system sprawdzania prawdziwości zdań oraz moduł 

wykrywania sprzeczności i rezolucji.
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Powód, dla którego Cyc może być uznawany za ontologię to fakt, że może on być 

postrzegany jako podłoże do budowania różnych systemów inteligentnych będących w stanie 

komunikować się i ze sobą i „współpracować”. Rys. 3 pokazuje, jak podczas rozwoju Cyc 

były przeprowadzone odpowiednie procesy:

Proces I. Ręczna ekstrakcja 
zdroworozsądkowej wiedzy

Proces II. Wspomagana 
komputerowo ekstrakcja 

zdroworozsądkowej wiedzy

Proces III. Zarządzana przez 
komputer ekstrakcja 

zdroworozsądkowej wiedzy

Rys. 3. Procesy zaproponowane przez metodę CYC za Gomez-Perez i in. 2004

Proces I. Ręczne kodowanie artykułów oraz fragmentów wiedzy. Proces ten został 

przeprowadzony ręcznie, gdyż istniejące systemy wykorzystujące język naturalny oraz 

metody uczenia się maszyn nie potrafiły samodzielnie pozyskiwać wiedzy

zdroworozsądkowej. Tak więc wiedza była pozyskiwana w trojaki sposób: 

zakodowywanie wiedzy wymaganej do zrozumienia książek i czasopism, co bynajmniej nie 

oznaczało kodowania zawartości tychże książek, lecz przeszukiwanie i reprezentację wiedzy 

leżącej u ich podstaw. Autorzy tych publikacji zakładają bowiem, że czytelnik winien 

dysponować taką wiedzą w celu zrozumienia ich prac;

badanie artykułów, co do których istnieją bardzo poważne zastrzeżenia odnośnie ich 

prawdziwości. Celem tego podejścia było w głównej mierze badanie racjonalnych podstaw, 

pozwalających odrzucić prawdziwość wątpliwych tez;

identyfikacja pytań, na które dowolny użytkownik jest w stanie udzielić odpowiedzi po 

przeczytaniu danego tekstu. Baza wiedzy jest powiększana w celu uzyskania odpowiedzi na 

takie właśnie pytania.

175



Proces II. Kodowanie wiedzy wspomagane przez narzędzia wykorzystujące wiedzę już 

wprowadzoną do bazy wiedzy Cyc. Proces ten może być przeprowadzony, kiedy narzędzia do 

analizy języka naturalnego oraz metody uczenia się maszyn będą w  stanie wykorzystać 

wystarczająco dużo wiedzy zdroworozsądkowej w  celu poszukiwania kolejnej.

Proces III. Kodowanie wiedzy przeprowadzone głównie przez narzędzia wykorzystujące 

wiedzę już zgromadzoną w  systemie bazy wiedzy Cyc. Ten trzeci proces polega w  głównej 

mierze na wykonaniu wszystkich zadań przez wspomniane narzędzia programistyczne. W 

tym celu użytkownicy jedynie rekomendują systemowi odpowiednie źródła wiedzy w  celu ich 

wczytania i wyjaśnienia najtrudniejszych części tekstu.

We wszystkich wyżej wymienionych procesach wykonywane są dwa działania:

1. Rozwój reprezentacji wiedzy oraz ontologii najwyższego rzędu zawierającej 

najbardziej ogólne pojęcia. Jak podają Gomez-Perez i in. (2004), np. terminy takie jak 

a^tr^but lub wartość a^tr^butu są terminami w  reprezentacji wiedzy, podczas gdy rzecz, rzecz 

niematei^iaJna, zbiór są pojęciami abstrakcyjnymi.

2. Reprezentacja wiedzy dotyczącej różnych domen przy wykorzystaniu pojęć 

podstawowych.

Dotychczas metoda ta została zastosowana do zbudowania wyłącznie bazy wiedzy 

Cyc, jednakże sam Cyc posiada różne mikroteorie w  celu pozyskania wiedzy z różnych 

dziedzin i różnych punktów widzenia. Jak podaje R. V. Guha (1991) w  swoje dysertacji 

doktorskiej - mikroteoria, to teoria dotycząca jakiegoś zagadnienia, tak więc mamy np. teorię 

mechaniki, teorię pogody w  zimie, teorię dokonywania zakupów samochodów itd. Różne 

mikroteorie przyjmują różne założenia oraz uproszczenia odnośnie modelowanego świata 

wraz z kontekstem dostarczającym mechanizmu pozwalającego na zapisywanie danych i 

rozumowanie.

W przypadku zastosowania aplikacji, w  których ontologie Cyc są wykorzystywane, 

istnieje wiele modułów zintegrowanych z bazami wiedzy Cyc oraz aparatem inferencyjnym 

języka CycL. Jednym z takich przypadków jest Heterogeniczny Bazodanowy System  

Integracyjny, który przyporządkowuje słownik Cyc do schematów baz danych, co oznacza, że 

dane przechowywane w  bazie danych są interpretowane według słownika Cyc. Inny moduł to 

tzw. Wzbogacone o Wiedzę Przeszukiwanie Zdobytych Informacji, które pozwala na 

realizację zapytań wyszukiwawczych dotyczących obrazów przy wykorzystaniu dostępnych
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opisów tych obrazów w języku naturalnym. Kolejnym modułem jest Zintegrowany System 

Ustrukturalizowanej Informacji pozwalający użytkownikom na import i jednoczesne 

zarządzanie oraz integrację wielu tezaurusów.

Należy wspomnieć, że oprócz powyższych modułów zbudowano również tzw. 

agentów Cyc, którzy mają wspólne elementy i platformę z bazą wiedzy Cyc. W końcu Moduł 

Wyszukiwania Informacji WWW wykorzystuje narzędzia języka naturalnego w celu dostępu 

do bazy wiedzy Cyc i rozszerzenia tej bazy o informację dostępną w sieci WWW (Gomez- 

Perez i in., 2004).

4.2. METODA USCHOLDA I KINGA

M. Ushold i M. King (1995) jako pierwsi zaproponowali metodę tworzenia ontologii, 

która została udoskonalona w pracy M. Usholda i M. Grunigera (Uschold i Gruninger, 1996). 

Zaproponowali wytyczne, które zostały już wykorzystane w budowaniu ontologii dla 

przedsiębiorstw (np. BSDM rozwinięty przez firmę IBM, system KADS, system IDEF, 

techniki zorientowanej obiektowo analizy i projektowania, np. ORCA). Zdaniem Usholda i 

Kinga, budowanie ontologii powinno uwzględniać następujące procesy:

1. Identyfikacja celu

2. Budowanie ontologii

2.1. Pozyskiwanie ontologii

2.2. Kodowanie ontologii

2.3. Integracja istniejących ontologii

3. Ewaluacja

4. Dokumentacja
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I d e n t y f i k a c j a  c e l ó w 1

E w  a l u  a c j a 1
D o k u m  e n t a c j a I

Rys. 4. Podstawowe procesy w budowie ontologii wg metody Uscholda i Kinga (Ushold i King, 1995)

Proces pierwszy z wymienionych, czyli identyfikacja celu i zasięgu budowanej 

ontologii, polega w głównej mierze na udzieleniu odpowiedzi na pytania: „Dlaczego jest 

budowana dana ontologia?”, „Jakie będzie jej wykorzystanie (dzielenie z innymi ontologiami, 

wykorzystanie jako część bazy wiedzy itd.)?”, „Jakie będą odpowiednie terminy?”. A. 

Gomez-Perez przedstawiając przykład dotyczący ontologii podróży podaje, że celem takiej 

ontologii byłoby m.in. przedstawienie zdroworozsądkowego modelu wiedzy dotyczącego 

podróżowania, który mógłby być wykorzystany przez biura podróży. Ponadto tak zbudowana 

ontologia mogłaby być wykorzystana w innych cełach, np. związanych z zakwaterowaniem 

lub środkami transportu. Jeśli chodzi o zasięg takiej ontologii, to wśród kandydatów na jej 

terminy mogłyby się znaleźć takie, jak np.: miejsce, rodzaj miejsca, rodzaj zakwaterowania 

{hotel, schronisko, motel, kam ping itd), pociągi, autobusy, metro, itp.

Proces drugi, czyli samo budowanie ontologii, rozpada się na trzy podprocesy: 

Podproces 2.1. „Przechwycenie” wiedzy ontologicznej polega na identyfikacji kluczowych 

pojęć i relacji w analizowanej dziedzinie, tworzeniu precyzyjnych i wolnych od 

wieloznaczności definicji tekstowych tychże pojęć i relacji w celu osiągnięcia ogólnego 

porozumienia. Definicje tekstowe, jak podaje Gomez-Perez i in. (2004), nie są bynajmniej 

tworzone w konwencji słownikowej, lecz w odniesieniu do innych terminów i pojęć z 

wykorzystaniem m.in. takich pojęć jak klasa czy relacja. W konsekwencji takie definicje 

wykorzystujące język naturalny determinują ontologię reprezentacji wiedzy. Niektóre pojęcia 

i relacje zdefiniowane w przykładowej ontologii biura podróży mogłyby brzmieć następująco:
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„środek transportu” jest klasą; każdy „środek transportu” posiada „punkt początkowy” 

„autobus” jest klasą; jest rodzajem „środka transportu”

„lokalny autobus” jest klasą, jest „autobusem”, dla którego „miejsce wyjazdu”, „miejsce 

docelowe” i „przystanki” sąw tej samej „lokalizacji”.

W celu określenia pojęć (klas) w ontologii M. Ushold i M. Gruninger (1996) 

zaproponowali trzy strategie: „dół-góra”, „góra-dół”, mieszana.

W przypadku strategii „dół-góra” proponuje się najpierw identyfikację najbardziej 

szczegółowych pojęć, a następnie ich generalizację w kieranku pojęć bardziej abstrakcyjnych. 

Ushold i Gruninger przyznają, że takie podejście może skutkować stworzeniem ontologii z 

dużą liczbą bardzo szczegółowych pojęć. Ponadto podejście to, zdaniem autorów, zwiększa 

ogólny wysiłek w tworzeniu ontologii, utradnia ustalenie wspólnych cech między pojęciami 

będącymi ze sobą w związku oraz zwiększa lyzyko niespójności, które może prowadzić do 

zwiększonych nakładów pracy i dublowania wykon}wanych czynności. W podanym 

przykładzie, jeśli chcemy przedstawić pojęcie środki transportu wykorzystując strategię „dół- 

góra”, definiujemy najpierw następujące środki transportu (Rys. 5); londyńskie metro, 

warszawskie metro, autobusy kom unikacji miejskiej, warszawskie taksówki, londyńskie 

taksówki itd. Wymienione środki transportu mogą hyć pogrupowane na kategorie: metro, 

autobusy komunikacji m iejskiej oraz taksówki, ale może istnieć też odmienny podział, np. na 

warszawskie środki komunikacji miejskiej oraz londyńskie środki komunikacji miejskiej.

Rys. 5. Przykład taksonomii budowany przy wykorzystaniu podejścia dół-góra (przykład na podstawie 
Gomez-Perez i in., 2004)

W strategii „góra-dół” najbardziej abstrakcyjne pojęcia są definiowane na samym 

początku, a następnie dokonuje się po kolei ich uszczegóławiania. Niewątpliwie głównym 

wynikiem tego podejścia jest lepsza kontrola poziomów szczegółowości. Jednakże podejście
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to ma swoje wady, bowiem może okazać się, że niektóre kategorie pojęć zbyt ogólnych są 

arbitralnie lub wręcz sztuczne i niepotrzebne. Ponieważ pojęcia te nie powstają w sposób 

naturalny, istnieje ryzyko zwiększenia się niestabilności systemu, co może prowadzić do 

ponownego opracowywania modelu i zwiększonych nakładów pracy (Gomez-Perez i in., 

2004). Położenie większego nacisku na podział niż na łączenie elementów prowadzi, zdaniem 

Gomez-Perez, do utraty naturalnie dziedziczonych elementów wspólnych w złożonej sieci 

wzajemnie połączonych pojęć.

------------ ►
jest podklasą

Obiekt

metro londyńskie autobus lon(fyński taksóvd(a londyńska metro warszawskie autobus warszawski 1 taksówka warszawska

Rys. 6. Przykład taksonomii budowany przy wykorzystćuiiu podejścia „góra-dół”

W przykładzie podanym na Rys. 6 rozpoczęto hudowę taksonomii od pojęcia o b iek t i 

wprowadzono rozróżnianie między pojęciami o b iek t ko n kre tn y  i o b iek t abstrakcyjny. 

Następnie wzięto pod uwagę różne środki transportu jako obiekty abstrakcyjne, które z kolei 

używają obiektów konkretnych (taksówka, autobus, metro). W konsekwencji tworzymy zbyt 

wiele pojęć {obiekt, o b iek t a b stra kcy jn y  itd.) i może się zdarzyć, że czynimy niepotrzebne 

rozróżnienia między środkami transportu a obiektami, których one potrzebują (Gomez-Perez, 

2004).

Ostatnią zaprezentowaną przez Usholda i Gruningera strategią jest podejście 

mieszane, które polega na umieszczaniu grupy tzw. pojęć zasadniczych, a następnie w 

zależności od potrzeb ich uogólnianiu lub uszczegółowianiu. Zabieg ten jest próbą 

pogodzenia dwóch poprzednich metod. Pojęcia szczegółowe pojawiają się tylko w przypadku 

uszczegółowiania istotnych pojęć wybranych na etapie początkowym tego procesu. Unika się 

dzięki temu niepotrzebnych działań. Jeśłi bowiem proces tworzenia taksonomii zaczyna się
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od ustalenia najważniejszych pojęć, a następnie uogólnia się, to uzyskane pojęcia ogólne stają 

się niejako naturalne w hierarchii pojęć, przez co cała klasyfikacja jest znacznie bardziej 

stabilna. Jak pokazano na Rys. 7 podział środków transportu obejmuje t^aksówkę, metro oraz 

a^utobus, tego ostatniego zaś autobus podm iejski, autobus turystyczny oraz autobus lokalny 

przez co wydaje się bardziej naturalny.

Rys. 7. Przykład taksonomii budowanej przy wykorzystaniu podejścia mieszanego 

Podproces 2.2. Kodowanie, które obejmuje:

przeświadczenie, że podstawowe terminy będą wykorzystane do określenia ontologii 

reprezentacyjnej (tj. klasy, encji, relacji) oraz 

zapisanie tej wiedzy w postaci odpowiedniego kodu.

Podproces 2.3. Integracja istniejących ontologii odnosi się do tego, jak i czy możliwe jest 

wykorzystanie istniejących ontologii. Integracja może być dokonana równolegle z 

poprzednimi procesami (podprocesami). Przykładami ontologii, które mogą być 

wykorzystane ponownie są ontologia ram (Frame Ontology) do modelowania domenowych 

ontologii przy wykorzystaniu podejścia z teorii ram, KIF-Numbers do reprezentowania liczb, 

lub Standard-Units, który zawiera opis miar i jednostek (np. różnego rodzaju jednostki 

długości, powierzchni itd.).

Proces 3. Ewaluacja, która polega na ocenie ontologii. Zdaniem Gomez-Perez (1995) chodzi 

o ocenę techniczną ontologii, ich otoczenia programowego oraz dokumentacji w związku z
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tzw. ramą odwołań (ang. fram e o f  reference), która oznacza np. wymagane specyfikacje, 

pytania kompetencyjne i/lub rzeczywisty świat.

Proces 4. Dokumentacja. W tym procesie ustalane są wytyczne dotyczące dokumentacji 

danej ontologii. Różnią się one w zależności od typu i celu danej ontologii. Przykłady 

wytycznych może być pogrupowanie podobnych definicji razem lub ustalenie konwencji 

nazw (np. stosowanie liter dużych bądź małych).

Według Uscholda i Gruningera (1996) wcześniej wspomniane procesy nie są 

wystarczające w celu uzyskania pełnej metodologii. Ich zdaniem pełna metodologia powinna 

zawierać cały zbiór technik, metod i zasad dla każdego z wymienionych czterech procesów i 

powinna wskazywać, że istnieją relacje między procesami (np. zalecany porządek, 

wprowadzanie, zamiana brakujących elementów, mechanizmy wprowadzania i 

wyprowadzania danych itd.) Główną wadą tej metody jest brak procesu konceptualizacji 

przed procesem implementacji samej ontologii. Celem procesu konceptualizacji jest 

dostarczenie modelu domenowego, który jest sformalizowany w mniejszym sposób niż model 

implementacyjny, lecz za to w większym stopniu niż model definicyjny jest wyrażony w 

języku naturalnym. Inne wady wymienione przez Fernandeza-Lopeza (1999), spowodowane 

brakiem modelu konceptualnego, to: eksperci domenowi, użytkownicy i ontologie, które 

napotykają na szereg trudności związanych ze zrozumieniem innych ontologii zapisanych w 

językach ontologii; eksperci dziedzinowi nie są w stanie zbudować ontologii w swojej 

dziedzinie - jest to główna, zdaniem autorów, przeszkoda w procesie pozyskiwania wiedzy.

4.3. METODOLOGIA GRUNINGERA I FOXA

M. Gruninger i M.S. Fox (1995), wykorzystując swe doświadczenie przy budowie 

systemu TOVE, przedstawili formalne podejście do budowania i oceny ontologii. Ich 

metodologia została zastosowana do budowy ontologii TOVE, będącej obecnie podstawą tzw. 

Enterprise Design and Engineering, który jest środowiskiem programowym umożliwiającym 

użytkownikom badanie szerokiej gamy projektów w branży IT®.

* Do celów Enterprise Engineering Project (EEP) należy: formalizacja wiedzy z perspektywy EEP, związanej 
m.in. z kontrolą jakości, innowacyjnością w procesie produkcji itd.: integracja wiedzy z narzędziami 
programistycznymi: tworzenie środków wizualizacji, itd. Więcej na ten temat na stronie: 
http://www.eil.utoronto.ca/ent-eng/index.html.
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Metodologia Gruningera i Foxa została zainspirowana rozwojem systemów baz wiedzy 

wykorzystujących logikę pierwszego rzędu. Zaproponowali oni, aby w sposób intuicyjny 

znajdywać możliwe zastosowania dla ontologii. Następnie w celu ustalenia zasięgu ontologii 

wykorzystuje się zbiór pytań w języku naturalnym zwanych pytaniami kompetencyjnymi. 

Pytania te wraz z odpowiedziami są istotnym elementem wykorzystywanym do pozyskiwania 

wiedzy, czyli podstawowych pojęć i ich własności, relacji i formalnych aksjomatów w 

tworzonej ontologii. Z drugiej strony, wiedza jest formalnie wyrażana przy pomocy logiki 

pierwszego rzędu. Metodologia Gruningera i Foxa uchodzi za wysoce sformalizowaną i 

może być wykorzystana jako scenariusz do przekształcenia nieformalnych modeli w ich 

informatyczne odpowiedniki. Proces przedstawiony w metodologii Gruningera i Foxa 

przedstawia Rys. 8.

Rys. 8. Metodologia Gruningera i Foxa (Gruninger i Fox, 1995)

Proces 1. Identyfikacja tzw. scenariusza motywacyjnego. Rozwój ontologii zdaniem 

Gruningera i Foxa jest kierowany scenariuszem rozwoju aplikacji, która będzie 

wykorzystywać daną ontologię. Taki scenariusz opisuje zbiór wymagań ontologicznych, które 

winna spełniać dana ontologia po formalnym zaimplementowaniu w systemie. Tzw. 

scenariusz motywacyjny dostarcza również wielu intuicyjnie możliwych rozwiązań dla 

rozmaitych przyszłych zagadnień. Rozwiązania te umożliwiają stworzenie nieformalnej 

semantyki obiektów i relacji, które w późniejszym etapie zostaną uwzględnione w tworzonej 

ontologii. W przykładzie przedstawionym na Rys. 9 celem budowy ontologii byłoby 

dostarczenie zdroworozsądkowego modelu wiedzy z dziedziny podróżowania, który mógłby 

być wykorzystany przez biura podróży.
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Jak  w y k o r z y s t u j e m y  r o z w i ą z a n i a  d o s t a r c z o n e  pr z e z  o d p o w i e d z i  na te p y t a n i a ?  
t.j. w y k o r z y s t u j e m y  r o z w i ą z a n i a  w celu r e k o m e n d o w a n i a  w y b o r u  mi e j s c a  w y j a z d u . 1

Dat a  p r e f e r o w a n e g o  w y j a z d u
Z a ł o ż e n i a  t . j . W i e k M ł o d e j O s o b y  < 30 lat
O g r a n i c z e n i a  t.j. pod r ó ż u j ą c y  nie l ubi  l ot ów s a mo l o t e m
Z a p y t a n i e :  J a k i e j e s t  mo ż l i w e  mi e j s c e  d o c e l o w e  p o d r ó ż  u j ą c e g o ,  przy
u w z g l ę d n i e n i e  za ł ożeń  i o g r a n i c z e ń ?

1Co w i n n i ś m y  wi e d z i e ć ,  aby  o d p o w i e d z i e ć  na p o w y ż s z e  p y t a n i a ?
N p.  K o n i e c z n a  j e s t  w i e d z a  nt.  p r e f e r e n c j i  p o d r ó ż  u j ą c e g o  oraz  m i ej sca d o c e l o w e g o .

Rys. 9. Przykład pytań kompetencyjnych w metodologii Griiningera i Foxa (przykład za: Gomez-Perez i 
in., 2004)

Proces 2. Opracowanie nieformalnych pytań kompetencyjnych. Podając zbiór nieformalnych 

scenariuszy, identyfikuje się jednocześnie zbiór nieformalnych pytań kompetencyjnych. Przez 

nieformalne pytania kompetencyjne rozumie się pytania zapisane w języku naturalnym, na 

które odpowiedzi winna udzielić ontologia wyrażona w języku naturalnym. Jednocześnie 

pytania kompetencyjne pełnią rolę pewnych ograniczeń, ze względu na które przyszła 

ontologia będzie testowana. Gomez-Perez i in. (2004) podaje następujące przykłady pytań 

kompetencyjnych (przykład z hiurami podróży):

1. Jeśli mamy na uwadze preferencje podróżującego (podróż kulturowa, wycieczka 

górska, podróż na plażę, itd.) oraz pewne ograniczenia (ekonomiczne lub dotyczące samej 

podróży), który z celów podróży wydaje się najodpowiedniejszy?

2. Jeśli mamy na uwadze osobę podróżującą w młodym wieku posiadającą określony 

budżet przeznaczony na zakwaterowanie, jaki rodzaj zakwaterowania jest 

najodpowiedniejszy?

Zakłada się, że ontologia nie jest dobrze zaprojektowana, jeśli wszystkie pytania

kompetencyjne są prostymi pytaniami, tzn. jeśli nie można ich rozłożyć na bardziej

specyficzne lub uogólnione pytania. Pytania kompetencyjne mogą być podzielone na bardziej

szczegółowe, zaś odpowiedzi mogą być przyporządkowane pytaniom bardziej złożonym. Jak

podaje Gomez-Perez (2004) pytanie ł. może być rozłożone na następujące:

1..1. Jeśli mam y na uwadze preferencje podróżującego (podróż kulturowa, wycieczka 
górska, podróż na p l^ ą , itd.) oraz pewne ograniczenia ekonomiczne, który z  celów  
podróży wydaje się najodpowiedniejszy?
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1 .2 . J e ś li m a m y na  uw adze p re feren c je  p o dróżu jącego  (podróż ku lturow a, w ycieczka  
górska , p o d ró ż na  p la żę , itd .) o ra z p ew n e ogran iczen ia  ( tj. p o d ró żu ją cy  n ie  lu b i 
podróżow ać sam olotem ), k tó r y ż  ce ló w  p o d ró ży  w ydaje się na jodpow iedn ie jszy?

Każde z p}dań kompetencyjnych jest użyteczne jako baza pozwalająca uzyskać 

założenia, ograniczenia nakładane na ontołogię, konieczne dane wejściowe itd. Na Rys. 9 

przedstawiony jest przykład pytań kompetencyjnych.

Proces 3. Określenie terminologii przy wykorzystaniu logiki pierwszego rzędu. Inżynierowie 

wiedzy mogą wykorzystać nieformalne pytania kompetencyjne w celu pozyskania wiedzy. 

Tak pozyskana wiedza będzie w sposób formalny reprezentowana w systemie. Dzięki tym 

pytaniom pozyskuje się całą konieczną terminologię, która będzie reprezentowana w 

systemie w postaci pojęć, atrybutów i relacji w języku logiki predykatów pierwszego rzędu. 

Aby jednak zbudować ontołogię w logice predykatów pierwszego rzędu, należy - zdaniem 

Gomez-Perez (2004) - przeprowadzić tradycyjny proces formalizacji w logice predykatów 

pierwszego rzędu:

1. Identyfikacja obiektów i rozważanego uniwersum. Przykładami obiektów, które 

są wystąpieniami (instancjami) we wspomnianym już przykładzie biur podróży mogą być: 

Warszawa, Londyn, Kraków, Katowice, Nowy Jork, Lot L0223, Autobus 148, Pociąg 

Sobieski, Hotel Metropol, Schronisko Młodzieżowe w Newscastłe itd.

2. Identyfikacja predykatów. Predykaty uname są wykorzystywane do reprezentacji 

pojęć, predykaty binarne do identyfikacji atrybutów, zaś relacje binarne oraz n-arne predykaty 

do reprezentacji n-arnych relacji. W omawianym przykładzie mogą wystąpić następujące 

pojęcia i odpowiadające im predykaty:

środek-transportu (transport$®) 

autobus (autobus$) 

pociąg (pociąg$) 

podróżny (podróżny$) 

młody-podróżny (młody-podróżny$) 

dorosły-podróżny (dorosły-podróżny$) 

starszy-podróżny (starszy-podróżny$) 

cel podróży (cel-podróży$) 

zakwaterowanie (zakwaterowanie$) 

kemping (kemping$)

' Zmienne reprezentowane są przez poprzedzający je symbol $ (dolara)
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hotel (hotel$)

informacja podróżna (informacJapodróżna$) 

lokalizacja (lokalizacja$).

Przykładami predykatów reprezentujących atrybuty mogą być: 

nazwisko podróżnego ($podróżny, $string) 

nazwa hotelu ($hotel, $string) 

numer autobusu ($autobus, $integer), itd.

Oczywiście nie można użyć atrybutu „nazwa” na określenie nazwy podróżnego, 

hotelu czy autobusu, gdyż predykaty są rozróżnialne jedynie dzięki swym nazwom oraz 

liczbie argumentów. Z tego też powodu należało stworzyć predykaty: podróżny-nazwa, hoteł- 

nazwa, oraz autobus-numer (Gomez-Perez 2004).

Przykładami predykatów, które reprezentują rełacje binarne mogą być: 

ma-ceł ($informacjapodróżna,$łokałizacja) 

ma-wyjazd ($informacjapodróżna, $łokałizacja) itd.

Predykat „ma-ceł” reprezentuje podróż $informacja-turystyczna przybywa do 

łokałizacji $łokałizacja. Predykat ma-wyjazd oznacza zaś, że podróż $informacjapodróżna 

rozpoczyna się z łokałizacji $łokałizacja.

Jak zobaczymy później rełacja „bycie-podkłasą” może być reprezentowana dzięki 

implikacji, pod warunkiem, że poczynimy pewne założenia.

Proces 4. Opisanie pytań kompetencyjnych w sposób formalny przy wykorzystaniu 

terminologii formalnej. Nieformalne pytania kompetencyjne są opisane jako wynikanie (sąd 

implikowany) na bazie spójnych problemów przy uwzględnieniu aksjomatów danej ontologii. 

Aksjomaty te są definiowane w kroku 5. Na przykład dla podanego we wcześniejszym 

przykładzie pytania kompetencyjnego:

J e ś li m a m y n a  uw adze p re feren c je  podró żu ją ceg o  (podróż ku lturow a, w ycieczka górska , 
p o d ró ż n a  p lażą , itd .) o ra z p ew n e ogran iczen ia  ekonom iczne, k tó ry  z  ce ló w  p o d ró ży  w ydaje  
sią na jodpow iedn iejszy?

sugerowany przez Gomez-Perez i in. (2004) zapis w logice predykatów pierwszego rzędu jest 

następujący:

3$x $y (cel($x)
chce-podróżować(c,$y) a

A informacja-podróżna($y) A
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wiek(c,a) a preferencje(c,e) A maksymalne-wydatki(c,
Ama-cel($y,$x) ?
Oczywiście litery a, b, c i  e  reprezentują stałe, czyli: 

a - wiek podróżnego

b- maksymalna suma pieniędzy, jaką może wydać podróżny 

c- podróżny

e- preferencje podróżnego

b)

Proces 5. Określenie aksjomatów przy wykorzystaniu logiki pierwszego rzędu. Na tym

etapie proponuje się stosowanie aksjomatów w celu określenia definicji terminów w danej 

ontologii oraz nakładanych ograniczeń na ontologię. Aksjomaty są definiowane jako 

twierdzenia w logice predykatów przy wykorzystaniu zdefiniowanych predykatów danej 

ontologii. Poniższy aksjomat definiuje pojęcie młodego podróżnego, czyli takiego, którego 

wiek jest mniejszy lub równy 29 lat.

V$x (podróżny($x)

(3$y integer ($y) wiek($x$y) ($y<30) ) <-> 

młody-podróżny ($x))^°

W celu reprezentacji „Podklasa danej klasy” możliwe jest dodanie odpowiedniej implikacji^:

V$x (miej ski-autobus ($x) —>■ (autobus ($x) )

W przypadku, gdy dane aksjomaty są niewystarczające do reprezentacji pytań 

kompetencyjnych i do ustalenia odpowiedzi na pytania, dodawane są kolejne aksjomaty lub 

obiekty.

Proces 6. Określenie kompletności twierdzeń. W momencie ustalenia pytań 

kompetencyjnych konieczne jest zdefiniowanie warunków, według których odpowiedzi na 

dane pytanie będą kompletne. Zdaniem Gomez-Perez (2004) jest to zasadnicza sprawa w 

kompletności twierdzeń w ontologii. W omawianym przykładzie formalna kompletność teorii 

nie jest konieczna, gdyż system ma pokazywać podróżnemu wszystkie opcje.

Przykład na podstawie Gomez-Perez i in., (2004).
" Choć zdaniem G. Brewki (i987) znaczenie to nie jest tożsame z twierdzeniem Podklasa-klasy (P,Q) (P jest 
podklasą klasy Q), zwłaszcza w przypadku teorii ram (Gomez-Perez i in., 2004).
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Zdaniem Gomez-Perez i in. (2004), metodologia Gruningera i Foxa jest dobrze opracowana i 

daje podstawy do tworzenia i oceny ontologii, mimo że brakuje niektórych elementów 

dotyczących zarządzania i wspomagania procesów budowy.

4.4. KACTUS

Podejście to zostało zaproponowane przez Amaya Bemarsa i in. w 1996 r. (za: 

Gomez-Perez i in., 2004) w ramach projektu KACTUS (Kactus, 1996). Celem tego projektu 

było zbadanie wykorzystania wiedzy w złożonych systemach informacyjnych oraz rola 

ontologii we wspomaganiu tych ostatnich (Shreiber i in., 1995).

Zastosowanie metody KACTUS uzależnione jest od rozwoju konkretnych zastosowań. 

W ten sposób za każdym razem ilekroć budowana jest aplikacja, dopracowywana jest 

ontologia, która reprezentuje wiedzę wymaganą dla tej aplikacji. Ontologia może być 

rozwijana przez wykorzystanie innych ontologii i może być integrowana z ontologiami 

aplikacji dla których jest tworzona. Dlatego za każdym razem ilekroć tworzona jest dana 

aplikacja powinny być podejmowane następujące procesy:

Proces 1. Określenie aplikacji oraz kontekstu, co daje szersze spojrzenie na komponenty, 

które mają być w przyszłości odwzorowane w modelu. W tym procesie konieczne jest 

podanie listy terminów oraz zadań. Na przykład, w naszej ontologii agencji turystycznej 

istnieją następujące terminy: miejsce, nazwa miejsca, m iejsce o znaczeniu kulturalnym  itd. 

oraz zadania ustalenie najodpowiedniejszego miejsca dla klienta itd.

Proces 2. Projekt wstępny wykorzystujący odpowiednie kategorie ontologiczne wyższego 

rzędu, gdzie lista terminów i zadań uzyskanych w procesie 1 jest punktem wyjścia (danymi 

wejściowymi) koniecznym do uzyskania kilku punktów widzenia globalnego modelu w 

zgodzie z najwyższymi kategoriami ontologicznymi, np. pojęcie, relacja, atrybut, itd. Ten 

proces projektowania zawiera ontologie wyszukiwawcze (być może dla innych aplikacji). 

Następnie ontologie te są udoskonalane i poszerzane w celu wykorzystania w nowych 

aplikacjach (patrz Rys. 10). Możemy sobie wyobrazić, że w naszym przykładzie z agencją 

turystyczną przed stworzeniem naszej ontologii istniała aplikacja edukacyjna w dziedzinie
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geografii. Dlatego projektanci aplikacji w dziedzinie turystyki powinni to uwzględnić i 

„przenieść” wiedzę z jednej aplikacji do drugiej.

Proces 3. Udoskonalanie ontologii i jej strukturalizacja w celu osiągnięcia końcowego 

kształtu w myśl modularyzacji i hierarchicznej organizacji pojęć. Dla aplikacji zaleca się 

korzystanie z tradycyjnych metod i wytycznych Software and Knowledge Engineering (IEEE, 

1997). W podanym przez Gomez-Perez (2004) przykładzie dotyczącym agencji turystycznej 

zostały określone pojęcia k lie n t i śro d k i transportu , dlatego - zdaniem tej autorki - winny być 

stworzone osobne ontologie dla klientów oraz dla środków transportu itd.

P o n o w n e
w y k o r z y s t a n i e

Rys. 10. Projektowanie zgodne z metodą KACTUS (wg Gomez-Perez i in. 2004)

W przypadku projektu KACTUS zostały stworzone trzy ontologie jako konsekwencja 

stworzenia trzech aplikacji. Celem pierwszej aplikacji była diagnoza błędów w sieci 

elektrycznej. Celem drugiej było zaplanowanie naprawy po stwierdzeniu uszkodzenia. Zanim 

rozpoczęła się budowa ontologii dla tej aplikacji, została zbudowana błędna ontologia. 

Następnie programiści dokonali jej udoskonalenia i powiększenia zbioru pojęć z domeny, 

uwzględniając najwyższe kategorie ontologiczne i modyfikując pojęcia domenowe 

wprowadzone we wstępnej fazie. W końcu udoskonalili całą strukturę ontologii, uzyskując 

końcowy wynik. Celem trzeciej, ostatniej aplikacji była kontrola sieci elektrycznej. Aplikacja 

ta była oparta na dwóch pierwszych. Ontologia tej aplikacji może być uznana za połączenie 

ontologii domenowej stworzonej dla celów diagnostycznych oraz tej przeznaczonej dla 

drugiej aplikacji. Połączenie ontologii ustępuje zbiorowi mikro-ontologii (ontologii 

potomnych), które należą do połączenia i innych zbiorów dla jednej aplikacji lub innej, ale 

nigdy dwóch jednocześnie. Mikro-ontologie danego połączenia są znacznie łatwiej
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„przetwarzalne”, gdyż odpowiednie aplikacje dla nich są wprowadzane w życie w co najmniej 

dwóch odmiennych aplikacjach.

4.5. METHONTOLOGIA

Tzw. „methontologia” została rozwinięta przez grupę uczonych z Uniwersidad 

Politecnica de Madrid. Methontology (Fernandez-Lopez i in., 1997, Fernandez-Lopez i in. 

1999, Gomez-Perez i in., 2004). Pozwala ona na konstruowanie ontologii z poziomu wiedzy. 

Jak zapewniają twórcy, sama methontologia ma swoje korzenie w głównych działaniach 

określonych przez proces rozwoju oprogramowania (IFFF, 1997) oraz w metodologii 

inżynierii wiedzy (Gomez-Perez i in.,2004). Metodologia ta zawiera identyfikację procesu 

budowy i rozwoju ontologii, proces tworzenia prototypów oraz techniki pozwalające na 

przeprowadzenie dowolnego działania związanego z zarządzaniem systemem, jego 

pielęgnacją i rozwojem.

ODF oraz WebODF zostały zbudowane w cełu dostarczenia technicznego wsparcia 

MFTHONTOLOGII. Inne narzędzia ontołogiczne i środowiska do budowy ontołogii 

(Protege-2000, OntoFdit itd.) mogą również wykorzystywać tę metodołogię do budowania 

ontołogii. FIPA (Foundation for Intełłigent Physicał Agents) zarekomendowało 

MFTHONTOLOGIĘ jako metodę konstruowania ontołogii.

4.5. ł. CYKL FUNKCJONOWANIA ONTOLOGII

Proces rozwoju ontologii przedstawiony wcześniej (patrz część. 2. Proces budowania 

ontologii) odnosi się do Methontologii. Jednak jak twierdzi Gomez-Perez, proces ten nie 

określa porządku, w jakim działania powinny być wykonane. Methontołogia proponuje „cykl 

budowania ontologii” bazujący na tzw. „rozwijających się prototypach”, gdyż zdaniem 

autorów (Gomez-Perez i in., 2004) pozwala to na dodawanie, zmianę i usuwanie pojęć w 

każdej nowej wersji (prototypie ontologii).

Dla każdego prototypu Methontologia proponuje rozpoczęcie od tzw. działań 

płanowania-ustałania terminarza prac, które winny być wykonane, ułożenie ich oraz 

okreśłenie czasu i zasobów koniecznych do ich przeprowadzenia. Następnie rozpoczyna się 

proces specyfikacji działań projektowych ontołogii oraz w tym samym czasie 

podejmowanych jest wiełe działań związanych z zarządzeniem (kontrołą i zapewnieniem 

jakości) oraz procesów wspomagających (pozyskiwanie wiedzy, integracja, ewałuacja, 

dokumentacja, zarządzanie konfiguracją). Wszystkie te działania zarządzające i
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wspomagające tworzenie ontologii wykonywane są równolegle z działaniami tworzenia samej 

ontologii (specyfikacją, konceptualizacją, formalizacją, implementacją oraz utrzymaniem) 

podczas całego cykłu życia ontołogii.

W momencie ustałenia pierwszego prototypu ontołogii budowany jest modeł 

konceptuałny w ramach działań związanych z konceptuałizacją. Proces ten porównywany jest 

do układania „puzzłi”, które mogą reprezentować „kawałki” pozyskanej wiedzy (jego 

zakończenie jest jednocześnie zakończeniem procesu konceptuałizacji). Następnie 

podejmowane są działania związane z formałizacją i impłementacją. Jeśli zaobserwowane 

zostaną jakieś niedoskonałości w dowołnych procesach, to możliwe jest powrócenie do 

wybranych etapów w celu dokonania niezbędnych modyfikacji i udoskonaleń. W przypadku 

zastosowania edytorów do tworzenia ontologii takich, jak WebODE, model konceptualny 

może być automatycznie zaimplementowany w kilku językach ontologii przy wykorzystaniu 

narzędzi tłumaczących. Jak uznają konsekwentnie Gomez-Perez i in. (2004) oraz Fernandez- 

Lopez i in. (ł999), proces formalizacji nie jest obowiązkowy w Methontologii. Rys. 11 

pokazuje cykl tworzenia ontologii w ujęciu methontologicznym. Jak widać działania 

związane z zarządzaniem i pielęgnacją systemu odb}wają się jednocześrue.

W przypadku działań związanych z pielęgnacją systemu wskazuje się na znacznie 

większe zaangażowanie w procesie pozyskiwania wiedzy, integracji i ewaluacji oraz w 

momencie konceptuałizacji ontologii, zaś w momencie formalizacji i implementacji 

zaangażowanie to znacznie spada. Gomez-Perez i in. (2004) (1999) upatrują przyczyny tego 

w następujących faktach:

większość wiedzy jest pozyskiwana na początku procesu konstruowania ontologii: 

integracja z innymi ontologiami w celu zbudowania jednej nie jest odkładana do momentu 

implementacji. Na wstępie zaleca się przeprowadzenie integracji ontologii na poziomie

wiedzy;

konceptualizacja ontologii musi być poddana ocenie w sposób właściwy w celu uniknięcia 

błędów rzutujących na kolejne etapy procesu budowania ontologii.

Relacje między działaniami przeprowadzonymi podczas procesu budowy ontologii są 

określane mianem „między-zależności” i określają cykl budowy ontologii.

Przyjmując podejście Methontologii zakłada się, że działania dokonane podczas 

procesu rozwoju ontołogii mogą wiązać się z uruchomieniem innych działań związanych z 

tworzeniem innych ontołogii „in statu nascendi” łub już zbudowanych (Gomez-Perez i in., 

2004). Dlatego Methontołogia zwraca uwagę nie tylko na zależności zewnętrzne, ale również 

zależności wewnętrzne. Tzw. zależności wewnętrzne określone są jako relacje między
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poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w momencie budowy różnych ontologii. 

Dlatego zamiast koncentrowania się na cyklu funkcjonowania (życia) ontologii, Gomez-Perez 

i in. (2004) sugerują zwrócenie uwagi na krzyżujące się ze sobą cykle życia różnych 

ontologii. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że większość czasu przed integracją ontologii 

i tworzeniem na jej podstawie nowej, jest ona modyfikowana lub łączona z innymi 

ontologiami dla tej samej dziedziny.

D z i a ł a n i a  z w i ą z a n a  z z a r z ą d z a n i e m

Rys. 11. Proces rozwoju ontologii wg Methontology (Gomez-Perez i in., 2004)

Zilustrujmy omówione działania ontologią stworzoną przez Gomez-Perez i jej zespół 

(2004), dotyczącą monoatomowych jonów, wykorzystywanych w studiach na temat 

zanieczyszczenia środowiska. Autorzy stwierdzają, że pewna wiedza dotycząca elementów 

chemicznych i ich własności, podobnie jak jednostek miar związanych z tymi własnościami, 

jest niezbędna do opisania wiedzy dotyczącej koncentracji jonów. Przed rozwinięciem 

ontologii na temat jonów konieczne jest zwrócenie uwagi na istniejące ontologie związane z 

domeną tablicy okresowej pierwiastków oraz ontologie opisujące jednostki miar. Jak podają 

Gomez-Perez i in. (2004), zależności między ontologią jonów monoatomowych i innymi 

ontologiami ujawniły się już na etapie określania wymagań dotyczących budowanej ontologii. 

Podstawowe działania wymienione przez autorów to:
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1. Znaleźć możliwe do zaadoptowania, istniejące ontologie. Posłużono się opisaną 

przez Grubera (1993) Ontologią Standardowych Jednostek Miar (Standard Units Ontology) 

na serwerze Ontolingua, która definiuje podstawowe jednostki miar. Następnie 

zidentyfikowano Ontologię Elementów Chemicznych (Chemical Elements Ontology), która 

definiuje elementy chemiczne w tablicy pierwiastków okresowych (Fernandez-Lopez, 1999). 

Ontologią Elementów Chemicznych została zbudowana przy wykorzystaniu ODE (Blaząuez i 

in., 1998), a jej kod ontologiczny jest dostępny na serwerze Ontolingua. Następnie zostały 

znalezione opisy elementów jednostek miar oraz obiektów chemicznych (atom, jon, molekuła, 

rodnik) na serwerze Cyc w ontologii Cyc wyższego poziomu.

2. Zbadać kontekst oraz tzw. stopień ziarnistości ontologii możliwych do 

zaadoptowania. Ontologią Standardowych Jednostek Miar dotyczy każdej jednostki miary i 

zawiera: definicje w języku naturalnym, wielkości fizyczne oraz niektóre czynniki związane z 

konwersją do innych miar i jednostek dla tej samej wielkości. Ontologią Cyc zawiera 

wyłącznie definicje w języku naturalnym.

3. Wyselekcjonować ontologie do zaadaptowania. Wybrano Ontologie Elementów 

Chemicznych oraz Standardowych Jednostek Miar, gdyż wydawały się najbardziej 

odpowiednie dla stawianych celów zaś ontologię Cyc wybrano jako odwołanie.

4. Ocenić wybrane ontologie z punktu widzenia reprezentacji wiedzy. Projektanci 

ontologii dokonali wstępnej oceny dla Ontologii Standardowych Jednostek Miar oraz 

Ontologii Elementów Chemicznych z punktu widzenia inżynierii wiedzy. W swojej ontologii 

Gomez-Perez i Rojas (1999) napotkały na kilka problemów, które ujawniły sie w Ontologii 

Standardowych Jednostek Miar i Ontologii Elementów Chemicznych. Najistotniejszym był 

brak taksonomii w pierwszej z nich, gdyż wszystkie terminy (wystąpienia, instancje) 

znajdowały się na najwyższym poziomie. Kolejnym problemem były różne wersje ontologii 

w Ontologii Elementów Chemicznych.

Gdy został zrozumiany model konceptualny wraz z jego ewaluacją, eksperci dokonali 

wstępnej oceny ontologii Elementów Chemicznych. Jednakże ocena Ontologii 

Standardowych Jednostek Miar została odłożona w czasie, gdyż eksperci domenowi nie byli 

w stanie zrozumieć kodu Ontolingua.

Rys. 12 prezentuje specyfikację ontologii jednoatomowych jonów dzięki ewaluacji 

różnych wersji Ontologii Elementów Chemicznych oraz Ontologii Standardowych Jednostek 

Miar. Podczas operacji konceptualizacji dla ontologii Jednoatomowych Jonów budowany był 

model konceptualny i jednocześnie rozpoczął się proces integracji, którego celem była
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integracja z innymi ontologiami i w konsekwencji ponowne użycie definicji zaczerpniętych z 

Ontologii Standardowych Jednostek Miar oraz Ontologii Elementów Chemicznych. Podczas 

działań integracyjnych związanych z tworzeniem Ontologii Jednoatomowych Jonów 

pojawiły się wewnętrzne załeżności między ontołogiami.

W przypadku Ontołogii Ełementów Chemicznych dokonano ewałuacji każdej wersji 

przed ich ręcznym połączeniem. Wraz z połączeniem ontołogii dokonano jej oceny. Podczas 

całej tej operacji przeprowadzono proces również zarządzania konfiguracją Ontołogii 

Elementów Chemii.

W przypadku Ontologii Standardowych Jednostek Miar przebudowano starą wersję i 

przeprowadzono zarządzanie konfiguracją nowej wersji. Założenia, jakimi kierowałi się 

twórcy ontołogii były następujące:

- nie istnieje żaden konceptuałny modeł ontołogii, tyłko jego impłementacja w 

postaci kodu w języku Ontołingua;

- nie istnieje żadna struktura taksonomiczna, nie istniała żadna pojedyncza kłasa, do 

której pojedyncze wystąpienia byłyby „podczepione”:

- niektóre definicje mają ubogi opis formałny, który nie daje żadnej informacji.

Rys. 12. Zależności wewnętrzne i zewnętrzne w rozwoju ontologii (Gomez-Perez i in., 2004)

Przeanalizujmy cykl funkcjonowania Ontologii Standardowych Jednostek Miar (Rys. 

12). Ontołogia Standardowych Jednostek Miar została zbudowana na początku lat
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dziewięćdziesiątych XX w. i prawdopodobnie istnieje kilka aplikacji wykorzystujących jej 

definicje. Ponieważ Ontologia ta jest budowana do chwili obecnej tak więc kilka aplikacji 

mogło jej używać. Można więc powiedzieć, że cykl funkcjonowania Ontologii 

Standardowych Jednostek Miar został zahibernowany lub „był w potencji”. W momencie 

rozwoju Ontologii Elementów Chemicznych w 1996 r. zespół A. Gomez-Perez 

zidentyfikował dodatkowe jednostki, które nie występowały w Ontologii Standardowych 

Jednostek Miar, a które zostały dodane do ontologii Ontolingua Serwer. Ontologia została 

uaktualniona o nowe jednostki, jednak nie przeprowadzono wielkich zmian zarówno w jej 

strukturze, jak i treści. Konsekwentnie zmiany te mogły być postrzegane jago działania 

związane z utrzymaniem systemu.. Teraz zaś autorzy zgodnie przyznają, że Ontologia 

Standardowych Jednostek Miar „zaczyna funkcjonować” dopiero, gdy jest wykorzystywana 

przez Ontologię Jednoatomowych Jonów. Można powiedzieć, że Ontologia Standardowych 

Jednostek Miar jest funkcjonalna, gdyż jej stmktura i zawartość zostały zmodyfikowane.

Jak wskazują Gomez-Perez i in. (2004), interesujące jest rozbicie cyklu 

funkcjonowania ontologii na dwa podprocesy. W ten sposób mamy dwie ontologię 

Standardowych Jednostek Miar: Ontologię Standardowych Jednostek Miar na serwerze 

Ontolingua oraz przetworzoną Ontologię Standardowych Jednostek Miar. Przeciwna sytuacja 

pojawiła się w przypadku Elementów Chemicznych, gdzie wspóhstniało kilka ontologii, 

każda z nich posiadająca własny cykl funkcjonowania zbiegający się z nowym cyklem 

funkcjonowania łączonej Ontołogii Ełementów Chemicznych.

Ta zbieżność cyklów funkcjonowania ontologii wymaga globalnego zarządzania 

ontologiami. Zarządzanie konfiguracją każdej ontologii nie powinno być przeprowadzane 

niezależnie od zarządzania konfiguracją tej, z którą są integrowane, chociaż konfiguracja 

powinna być globalna i jednocześnie oddziaływać na ontołogie.

4.5.2. MODELOWANIE KONCEPTUALNE W METHONTOLOGII

W tej części zostanie przedstawiona propozycja konceptualizacji ontologii w ujęciu 

Methontologii. Proces ten wymaga specjalnej uwagi, ponieważ ma wpływ na resztę działań 

konstrukcyjnych ontołogii. Jego cełem jest organizacja i strukturałizacja wiedzy pozyskanej 

podczas procesu pozyskiwania wiedzy, wykorzystującej zewnętrzną reprezentację niezałeżną 

od paradygmatu reprezentacji wiedzy oraz języków, w których ontołogie te będą

Dokonano tylko kilku poprawek w analizowanej wersji serwera Ontolingua (Gomez-Perez i in., 2004).
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formalizowane i implementowane. W konsekwencji działania w sferze konceptualnej 

pozostają w ścisłej więzi z procesem pozyskiwania wiedzy.

W momencie zbudowania modelu konceptualnego metodologia proponuje 

transformacje modelu konceptualnego w model sformalizowany, któiy będzie 

zaimplementowany w języku implementacji ontologii. Wraz z dokon}waniem procesu 

stopniowo z poziomu wiedzy do poziomu implementacji wzrasta stopniowo poziom 

sformalizowania modelu wiedzy tak, aby mógłby być on zrozumiały dla maszyny.

Pozioni ekspertów 
domenowych (D) _  

1̂

Modele
konceptualne (C)

1 '
ł
I

T2 1 Modele
1 sformalizowane Poziom
^  (F) Tj implementacji (I)

Rys. 13. Model procesu rozwoju ontologii Blumma (1996) zadaptowany przez Gomez-Perez [i in.] (2004)

Gomez-Perez i in. (1996, 2004) zaadaptowali zasadniczy model Brucea I. Blumma 

inżynierii oprogramowania dla potrzeb inżynierii ontologii (Rys. 13). Transformacja Ti, która 

odnosi się do procesu modelowania konceptualnego, może być postrzegane jako 

transformacja idei w danej domenie do modelu konceptualnego, który opisuje taką ideę. 

Transformacja T2 przekształca model konceptualny do modelu sformalizowanego. 

Transformacja T3 przekształca sformalizowany model do modelu, któiy może być 

wykonjwany przez komputer. Rysunek przedstawia transformacje Ti i T3 na linii ciągłej, 

podczas gdy T2 jest przedstawiona na linii przerywanej. Są one przedstawione w sposób 

odmienny, gdyż zakłada się, że pewna część wiedzy domenowej może ulec utracie w 

momencie transformacji modelu konceptualnego do modelu sformalizowanego. Zdarza się to 

zwłaszcza wtedy, kiedy komponenty wykorzystane do tworzenia modeli konceptualnych są 

bardziej ekspresjwne niż użyte do tworzenia modeli formalnych.
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Działalność konceptualna w Methontologii organizuje i przekształca nieformalnie 

przechwycony punkt widzenia domeny w częściowo formalną specyfikację wykorzystującą 

zbiór bezpośrednich reprezentacji bazujących na notacji graficznej i tabularycznej, która może 

być zrozumiana przez ekspertów domenowych i osoby budujące ontologie. Methontologia 

proponuje konceptualizację ontologii, wykorzystując zbiór tabelarycznych i graficznych 

reprezentacji bezpośrednich, które poszerzają te wykorzystane w fazie konceptualizacji 

metodologii IDEAŁ (Gomez-Perez i in., , 2004). Wspomniane reprezentacje bezpośrednie 

tworzą pomost między percepcją ludzką danej domeny a językiem użytym do 

zaimplementowania ontologii. Ekspresyjność bezpośrednich reprezentacji w Methontologii 

ułatwia proces transformacji. W rzecz5wistości udowodniono (Gomez-Perez i in., 2004), że 

bezpośrednie reprezentacje pozwalają na konceptualizację podstawowych komponentów 

(pojęcia, atrybuty, relacje, aksjomaty formalne, reguły itd.) tradycyjnych języków ontologii: 

Ontolingua (Farąuhar i in.,1997), LOOM (MacGregor, 1991), OKBC (Chaudhri i in.,1998), 

OCML (Motta, 1999, Domingue i in., 1999) oraz Flogic (Kifer i in.,1990). Język ODE oraz 

system tłumaczący WebODE przekładają model konceptualny ontologii na kilka języków 

ontologii.

W momencie tworzenia ontologii Gomez-Perez i in. (2004) zalecają unikanie 

„anarchii” w wykorzystaniu komponentów modelowych w procesie konceptualizacji. 

Zakładają, że projektanci nie powinni na przykład definiować formalnych aksjomatów, jeśli 

terminy użyte do zdefiniowania aksjomatów nie są precyzyjnie zdefiniowane w ontologii. 

Methontologia zawiera w działaniach związanych z konceptualizacją zbiór zadań 

pozwalających na strukturalizację wiedzy tak, jak jest to pokazane na Rys. 14.

Rysunek podkreśla komponenty ontologii (pojęcia, atrybuty, relacje, stałe, aksjomaty 

formalne, reguły i wystąpienia-instancje) dołączone do każdego zadania i ilustmje porządek 

zaproponowany w celu stworzenia takich komponentów podczas procesu konceptualizacji. 

Proces modelowania nie jest sekwencyjny tak, jak w modelu cyklicznym, chociaż pewien 

porządek winien być przestrzegany w celu zapewnienia spójności i kompletności 

reprezentowanej wiedzy. Na etapie wprowadzania nowego słownika projektant może 

powrócić do poprzednich zadań.

Doświadczenia Gomez-Perez i jej współpracowników w budowaniu ontologii 

wykazały, że konieczne jest przeprowadzenie następujących zadań:

Zadanie 1. Zbudowanie spisu terminów, które identyfikują zbiór terminów wykorzystanych 

w ontologii, ich definicje w języku naturalnym, synonimy oraz akronimy.
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Zadanie 2. Zbudowanie taksonomii pojęć. Wynikiem tego działania może być dowolna 

liczba taksonomii, w których dane pojęcia są wyszczególnione.

Zadanie 3. Zbudowanie tymczasowego {ad hoć) diagramu relacji binarnych w celu 

identyfikacji relacji tymczasowych między pojęciami budowanej ontologii i pojęciami innych 

ontologii.

Zadanie 4. Zbudowanie słownika pojęć, który może zawierać najważniejsze pojęcia wraz z 

instacjami danego pojęcia^^ oraz atrybutów klas i ich relacji tymczasowych.

W momencie zbudowania słownika projektant powinien szczegółowo zdefiniować: 

każdą z relacji tymczasowych, atrybuty wystąpień oraz atrybuty klas zidentyfikowanych w 

słowniku pojęć, jak również podstawowe stałe dziedziny.

Rys. 14. Zadania związane z konceptualizacją według Methontologii (Gomez-Perez i in., 2004)

Gomez-Perez (2004) uznaje, że chociaż wszystkie instancje mogą być tworzone, gdy używana jest ontologia 
(po jej skonstruowaniu), projektanci mogą zadecydować, czy modelować odpowiednie instancje czy też nie.
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Zadanie 5. Szczegółowe opisanie każdej z binarnych relacji a d  hoc, które pojawiają się w 

diagramie oraz w słowniku pojęć. Rezultatem tego działania jest stworzenie binarnej tablicy 

relacji a d  hoc.

Zadanie 6. Szczegółowe opisanie każdego atrybutu wystąpienia (instancji), który pojawia się 

w słowniku pojęć. Rezultatem tego procesu jest tablica, w której są opisane atrybuty 

wystąpień.

Zadanie 7. Szczegółowe opisanie każdego atrybutu klasy, który pojawia się w pojęciu ze 

słownika. Rezultatem tego działania jest tablica z opisanymi atrybutami klas.

Zadanie 8. Szczegółowe opisanie każdej stałej i utworzenie tablicy ze stałymi. Stale określają 

informacje związane z domeną wiedzy, przyjmując te same wartości, które są 

wykorzystywane w formulach.

Gdy pojęcia, taksonomie, atrybuty i relacje zostały zdefiniowane, projektanci 

ontologii powinni opisać formalne aksjomaty (zadanie 9) oraz reguły (zadanie 10), które są 

wykorzystywane jako ograniczenia sprawdzające wartości atrybutów i wyprowadzające nowe 

wartości dla atrybutów. Opcjonalnie można wprowadzić informację dotyczącą wystąpień, 

czyli instancji (zadanie 11).

Poniższy przykład jest zastosowaniem metodologii methontologii Gomez-Perez i jej 

zespołu (2004) :

Zadanie 1. Tworzenie słownika terminów. Po pierwsze korueczne jest zbudowanie 

glosariusza terminów, w którym zawierałyby się wszystkie terminy z danej domeny (pojęcia, 

wystąpienia, atrybuty reprezentujące własności pojęć, relacje między pojęciami itd.), ich 

opisy w języku naturalnym oraz ich synorumy i akronimy.
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Tabela 1 przedstawia część przykładowych terminów z glosariusza dla ontologii dotyczącej 

podróży. Ważnym jest, aby pamiętać, że na poziomie wstępnych kroków w konceptualizacji 

ontologii glosariusz terminów może zawierać kilka terminów odnoszących się do tego 

samego pojęcia, na co oczywiście winni zwrócić uwagę projektanci i uznać te terminy za 

synonimiczne.
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Tabela 1 Przykład części glosariusza terminów dla ontologii podróży (Gomez-Perez i in., 2004)

Nazwa Synonimy Akronimy Opis Typ
American Airlines 

Flight

AA Flight Linie obsługiwane

przez American 

Airlines

Pojęcie

Lokalizacja Miejsce Miejsce

zajmowane lub 

dostępne w celu 

zajęcia lub 

zaznaczone ze 

względu na jakąś 

szczególną cechę

Pojęcie

Zadanie 2. Budowanie taksonomii pojęć. Kiedy glosariusz terminów zawiera odpowiednio 

liczną grupę terminów, projektant może rozpocząć budowanie taksonomii pojęć. Jak zostało 

już wspomniane w przypadku omawiania metody Uscholda i Griiningera (patrz część 4.2), 

możliwe są podejścia „góra-dół”, „dół-góra” lub mieszane.

Aby zbudować taksonomię pojęć, projektanci wybierają terminy, które są pojęciami z 

glosariusza. Zwraca się uwagę na zidentyfikowanie w taksonomii zbioru pojęć rozłącznych, 

tj. pojęć, które nie mogą mięć współnych wystąpień. Methontołogia proponuje 

wykorzystanie czterech rełacji taksonomicznych zdefiniowanych w ontologii Ram oraz 

ontologii OKBC: podklasa kleisy (Subclass-Of), podział rozłączny (Disjoint- 

Decomposition), podział zupełny (Exhaustive-Decomposition) oraz partycja (Partition). 

Wyjaśnijmy co one oznaczają (Gomez-Perez i in., 2004).

Pojęcie Ci jest podklasą innego pojęcia Cz wtedy i tylko wtedy, gdy każde" 

wystąpienie Ci jest także instancją Cz. Na przykład. Rys. 15 pokazuje że LOT jest podklasą 

pojęcia Lot (wszystkich lotów). Pojęcie może być podklasą więcej niż jednego pojęcia. Tak 

więc AA0488 jest podklasą pojęcia „linie AA” oraz „linie LOT” ponieważ jest to lot łączony 

obu linii.

Podziałem rozłączny pojęcia C jest zbiór podkłas C, które nie mają wspólnego 

wystąpienia (instancji) i które nie obejmują swoim zasięgiem C, co znaczy, że mogą 

występować instancje dla pojęcia C, które nie występują w podziale rozłącznym. Na
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przykładzie z Rys. 15 pojęcia BA0068, BA0066, BA0069 tworzą podział rozłączny dla 

pojęcia „linie British Airways” ponieważ żaden lot nie może być jednocześnie BA0068, 

BA0066, BA0069. Ponadto mogą występować jeszcze inne wystąpienia dla pojęcia „linie 

British Airways”.

Rys. 15. Fragment taksonomii dotyczącej lotów (Gomez-Perez i in., 2004)

Podział zupełny (Exhaustive-Decomposition) pojęcia C jest zbiorem podklas C, które 

swym zasięgiem obejmują C i mogą mieć wspólne wystąpienia i podklasy, co oznacza, że nie 

mogą istnieć wystąpienia pojęcia C, które nie są wystąpieniem co najmniej jednego z pojęć w 

podziale. Dla przykładu weźmy klasę ekonomiczną, klasę biznes oraz klasę pierwszą, które 

razem wzięte tworzą pojęcie „standard lotu”, ponieważ nie istnieje żaden inny standard lotu, 

który nie byłby wystąpieniem co najmniej jednego z tych pojęć i pojęcia te mogą mieć 

wspólny standard (Rys. 16).
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Rys. 16. Podział zupełny w ontologii podróży (Gomez-Perez i in., 2004)

Partycją pojęcia C jest zbiór podklas C, które nie dzielą wspólnych wystąpień, ale 

które swym zasięgiem obejmują C, co znaczy, że nie istnieje wystąpienie C, które nie jest 

wystąpieniem jednego z pojęć w partycji. Na przykład wszystkie loty są albo krajowe albo 

międzynarodowe, co tworzy partycję (Rys. 17).

Rys. 17. Przykład partycji w ontologii podróży (Gomez-Perez i in., 2004)

Zadanie 3. Budowanie ad hoc diagramów relacji binarnych. W momencie zbudowania i 

oceny taksonomii konceptualizacja polega na budowaniu tymczasowych {ad hoc) diagramów 

relacji binarnych. Celem tych diagramów jest ustalenie relacji a d  h o c  między pojęciami tej 

samej (lub innej) hierarchii pojęć.
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Miejsce przybycia

Rys. 18. Fragment diagramu a d  h o c  relacji binarnej ontologii podróży (Gomez-Perez i in., 2004)

Rys. 18 przedstawia fragment a d  h o c  diagramu relacji binarnej ontologii dotyczącej 

podróży z relacją „miejsce przybycia” oraz „miejsce wyjazdu”, których odwrotnościami 

(„konwersami”) są odpowiednio „...jest miejscem przybycia...” i „...jest miejscem 

wyjazdu...”. Relacje te łączą pojęcia nadrzędne (pierwotne) („podróż” i „lokalizacja”) 

taksonomii dotyczącej podróży i lokalizacji. Z perspekt}wy integracji ontologii takie relacje 

a d  h o c  wyrażają fakt, że ontologia lotów będzie zawierała ontologię dotyczącą miejsc i 

odwrotnie.

Przed przejściem do kolejnego etapu projektant powinien sprawdzić, czy diagram a d  

h o c  relacji binarnych nie zawiera błędów. Należy upewnić się, czy domeny i zakresy każdego 

argumentu każdej relacji wyznaczają dokładnie i precyzyjnie klasy, które mogą być 

odpowiednie dla relacji. Błędy pojawiają się, kiedy domeny i zakresy nie są dokładne lub też 

odwrotnie - są one zbyt szczegółowo określone.

Zadanie 4. Budowanie słownika pojęć. W momencie, gdy taksonomia pojęć oraz diagramy 

binarnych relacji a d  h o c  zostały określone, należy zdefiniować własności i relacje opisujące 

każdy koncept taksonomii w słowniku pojęć oraz opcjonalnie ich wystąpienia.

Słownik konceptów zawiera wszystkie pojęcia danej domeny, ich relacje, wystąpienia oraz 

ich klasy i atrybuty wystąpień. Na przykład pojęcie p odróż  ma dwie relacje: „miejsce 

przybycia” oraz „miejsce wyjazdu”. Relacje, atrybuty wystąpień i atrybuty klas są lokalne 

względem pojęć, co oznacza, że ich nazwy mogą być powtórzone w wielu pojęciach. Na 

przykład, atrybut „nazwa” jest powtarzalny w pojęciach lokalizacja  oraz sta n d a rd  podróży. 

Relacja „miejsce przybycia” jest także powtarzalna w pojęciu p odróż  oraz s ta n d a rd  podróży.
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Tabela 2. Fragment słownika pojęć w ontologii podróży (Gomez-Perez i in., 2004)

Nćtzwa pojęcia Atrybuty klasy Atrybuty wystąpień Relacje

American Airlines 

Flight

Nazwa

przedsiębiorstwa

AA Flight Linie obsługiwane 

przez American 

Airlines

Podróż Data przyjazdu

Nazwa przedsiębiorstwa

Nazwa wyjazdu

Opłata za bilet w obie strony

Opłata za bilet w jedną stronę

Miejsce przyjazdu 

Miejsce wyjazdu

Tabela 2 pokazuje niewielki fragment słownika pojęć w przykładowej ontologii 

podróży. Jak zostało już wcześniej stwierdzone, po stworzeniu słownika pojęć, projektanci 

winni opisać w szczegółach każdą z binarnych relacji a d  hoc, atrybutów klas oraz atrybutów 

instancji występujących w nich. Ponadto należy opisać precyzyjnie każdą ze stałych 

pojawiających się glosariuszu terminów. Chociaż Methontologia obejmuje wszystkie te 

zadania, to nie ustala porządku, w jakim mają być wykonane.

Zadanie 5. Szczegółowe definiowanie a d  h o c  binarnych relacji. Celem tego zadania jest 

szczegółowe opisanie wszystkich tymczasowych relacji binarnych zawartych w słowniku 

pojęć oraz stworzenie tablicy tymczasowych relacji binarnych. Dla każdej tymczasowej 

relacji binarnej projektant musi ustalić jej nazwę, nazwę źródła i docelowe pojęcie, jego 

kardynalność, relację względem niego odwrotną (konwers) i jego własności matematyczne.

Tabela 3. Fragment tabeli tymczasowych relacji binarnych (Gomez-Perez i in., 2004)

Nazwa relacji Źródłowe pojęcie Kardynalność

(maks.)

Pojęcie

docelowe
Własności

matematyczne

Relacja

inwersyjna

taki sam lot Lot N Lot Symetryczny,

przechodni

umieszczony w Zakwaterowanie 1 Lokalizacja - -

miejsce przylotu Standard lotu 1 Lokalizacja jest miejscem 

odlotu....
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Tabela 3 przedstawia fragment tymczasowej relacji binarnej dla omawianej ontologii 

podróży, która zawiera definicje relacji „...taki sam lot jak...”, „...położony w...” oraz 

„zakwaterowany w” oraz dwie definicje relacji „miejsce przylotu” oraz „miejsce odlotu”

Zadanie 6 . Szczegółowe definiowanie atrybutów wystąpień. Celem tego zadania jest 

szczegółowe opisanie wszystkich atrybutów wystąpień wcześniej zawartych w słowniku 

pojęć dzięki tabełi atrybutów wystąpień. Atrybuty wystąpień to te atrybuty, których wartości 

mogą być różne dła każdego wystąpienia pojęcia. Dła każdego atrybutu wystąpieiua, 

projektanci muszą okreśłić następujące poła: jego nazwę; pojęcie, do którego należy (atrybuty 

mogą być lokalne względem pojęć); typ jego wartości: jego jednostkę miar; dokładność i 

zakres wartości (w przypadku wartości numerycznych): wartości domyślne 0 eśli istnieją): 

tzw. kardynalność (czyli liczbę maksymalne i minimalne wartości, jakie mogą przyjmować 

atrybuty); atrybuty wystąpień: atrybuty klas oraz stałe użyte w celu wyprowadzania wartości 

atrybutów; atrybuty, które mogą być wyprowadzane przy wykorzystaniu wartości tych 

atrybutów; formuły lub reguły, które pozwalają na wyprowadzanie wartości atrybutów; oraz 

odnośniki wykorzystywane do definiowania atrybutów.

Tabela 4 pokazuje fragment tabeli atrybutów instancji ontologii (Gomez-Perez i in., 2004). 

Większość pól nie jest pokazana ze względu na oszczędność miejsca. Tabela zawiera atrybuty 

„cena standardowego pokoju” dla zakwaterowania, „data odlotu”, „data przylotu” dla podróży 

itd. Wykorzystanie jednostek miar dla atrybutów numerycznych powoduje integrację z 

Ontologią Standardowych Jednostek Miar.
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Tabela 4. Fragment tabeli atrybutów instancji dla przykładowej ontologii podróży (Gomez-Perez 2004)

Nazwa

atrybutu

instancji

Nazwa pojęcia Typ
wartości

Jednostka

miar

Dokładność Zakres

wartości

Kardynalność

budżet lot biznesowy zmienno

przecinkowy

Waluta,

ilość

0,01 1000....3000 (0,1)

budżet lot

ekonomiczny

zmienno-

przecinkowy

Waluta,

ilość

0,01 0...1000 (0,1)

nazwa lokalizacja Ciąg znaków (1,N)

rozmiar lokalizacja Liczby

Całkowite

Metry

kwadratowe

1 (U)

cena

standardowego

pokoju

zakwaterowanie zmienno

przecinkowy

(0,1)

data przylotu podróż data (0,1)

Zadanie 7. Szczegółowe definiowanie kleis atrybutów. Celem tego procesu jest 

szczegółowy opis wszystkich atrybutów klas, już zawartych w słowniku pojęciowym, przy 

pomocy tablicy atrybutów klas. Każdy wiersz w tablicy atrybutów klas zawiera szczegółowy 

opis atrybutu danej klasy. W odróżnieniu od atrybutów instancji, które opisują wystąpienia 

pojęć i pobierają swoje wartości z klasy, w której zostały zdefiniowane, atrybuty klas nie są 

ani dziedziczone przez podklasy ani przez wystąpienia. Dla każdego atrybutu klasy 

projektanci winni wprowadzić następującą informację: nazwę, nazwę pojęcia, w obrębie 

którego atrybut jest definiowany, typ wartości, wartość, jednostki miar oraz dokładność, z 

jaką ma być zdefiniowany atrybut (dotyczy wartości liczbowych), kardynalność atrybutu 

instancji, którego wartość może być wyprowadzona z wartością atrybutu tej klasy; itd.
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Tabela 5. Fragment tabeli atrybutów klas dla ontologii podróży (Gomez-Perez i in., 2004)

Nazwa

atrybutu

Zdefiniowane w 

pojęciu
Typ
wartości

Jednostka

miar

Dokładność Kardynalność Wartości

nazwa

przedsiębiorstwa

Linie AA ciąg znaków (1,1) AA

nazwa

przedsiębiorstwa

Linie LOT ciąg znaków (1,1) LOT

liczba gwiazdek Hotel

pięciogwazdkowy

Liczby

całkowite

gwiazdka 1 (1,1) 5

liczba gwiazdek Hotel

czterogwazdkowy

Liczby

całkowite

gwiazdka 1 (1,1) 4

liczba gwiazdek Hotel

trzygwazdkowy

Liczby

całkowite

gwiazdka 1 (1,1) 3
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Tabela 5 pokazuje atrybuty klas „nazwa przedsiębiorstwa” oraz „liczba gwiazdek” 

zdefiniowaną w naszej ontologii podróży. Na przykład atrybut klasy „liczba gwiazdek” 

przyjmuje wartość 5 dla hoteli pięciogwiazdkowych. Należy jednak zauważyć, że te atrybuty 

nie są dziedziczne i są zdefiniowane dla różnych pojęć.

Zadanie 8. Szczegółowe definiowanie stałych. Celem tego zadania jest szczegółowe 

opisanie każdej ze stałych zdefiniowanych w glosariuszu terminów. Każdy z wierszy w tabeli 

stałych zawiera szczegółowy opis stałych. Dla każdej stałej projektant musi określić 

następujące elementy: nazwę, typ wartości (numer itd.), wartość, jednostkę miary dla 

numerycznych wartości stałych oraz atrybuty, które mogą być wyprowadzone przy 

wykorzystaniu stałych.

Tabela 6. Fragment tabeli stałych dla ontologii podróży (Gomez-Perez, in., 2004)

Nazwa Typ wartości Wartość Jednostka miar

Maksymalna liczba podróżujących samolotem Liczby całkowite 200 osoba

Tabela 6 pokazuje Fragment tabeli stałych dla ontologii podróży. Atrybuty, które mogą być 

wyprowadzone wraz ze stałymi zostały pominięte.

Formalne aksjomaty i reguły są istotnym komponentem modelowania ważniejszych 

ontologii. Aksjomaty formalne są wyrażeniami logicznymi, które są zawsze prawdziwe i 

przeważnie wykorzystywane w celu określania stałych w ontologii. Reguły są używane do 

określania ograniczeń w ontologii i są przeważnie używane do wyprowadzania wiedzy w 

ontologii takiej, jak np. wartości atrybutów, wystąpienia relacji itd. Methontolgia proponuje 

opisanie aksjomatów formalnych i reguł równolegle wraz ze zdefiniowaniem pojęć w 

hierarchii, tymczasowych relacji, atrybutów oraz stałych.

Zadanie 9. Definiowanie aksjomatów formalnych. Projektant winien zdefiniować 

formalnie aksjomaty potrzebne w ontologii i precyzyjnie je opisać. Dla każdej formalnej 

definicji aksjomatu Methontologia zakłada podanie następujących informacji: nazwy, opisu w 

języku naturalnym, wyrażenia logicznego, które formalnie opisuje aksjomat przy 

wykorzystaniu logiki pierwszego rzędu, pojęcia, atrybuty oraz relacje a d  hoc, do których 

odnoszą się aksjomaty oraz używane zmienne.
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Tabela 7. Fragment tabeli aksjomatów dla ontologii podróży (Gomez-Perez i in., 2004)

Nćtzwa aksjomatu Pociąg w Europie

Opis Każdy pociąg, który odjeżdża z miejsca w Europie, musi przybyć na miejsce, które 

jest również w Europie

Wyrażenie foraii (?X, ?Y, ?Z)

([Pociąg Podróż]?X) and 

[miejsce wyjazdu[ (?X,?Y) and 

[miejsce przybycia[ (?X,?Z) and 

[Eokaiizacja w Europie[ (?Y) ^  

[Eokaiizacja w Europie[ (?Z)

Pojęcie Pociąg podróżujący 

Eokaiizacja w Europie

Odpowiadające atrybuty -

Binarne relacje ad hoc Miejsce odjazdu 

Miejsce przybycia

Zmienne ?X

?Y

?Z

Jak już zostało powiedziane, Methontologia proponuje wyrażanie formalnych 

aksjomatów w logice predykatów pierwszego rzędu. Tabela 7 pokazuje formalne aksjomaty w 

omawianej ontologii podróży, które stwierdzają, że każdy pociąg odchodzący z lokalizacji w 

Europie musi przybyć również na miejsce w Europie. Wiersz, który odpowiada odpowiednim 

atrybutom jest pusty, gdyż aksjomat tylko wspomina pojęcia i relacje. Zmienne użyte to ?X 

dla „pociąg podróżujący”, ?Y dla „miejsce odjazdu” oraz ?Z dla „miejsce przyjazdu”.

Zadanie 10. Definiowanie reguł. Podobnie jak w przypadku poprzedniego zadania, 

projektanci muszą na początku zidentyfikować, które reguły są konieczne w ontologii, a 

następnie opisać je  w tablicy reguł. Dla każdej definicji reguły Methontologia proponuje 

umieszczać następujące informacje: imię, opis w języku naturalnym, wyrażenie, które 

formalnie opisuje regułę, pojęcie, atrybuty i relacje, do których stosuje się reguła oraz 

zmienne użyte w wyrażeniu.

Methontologia proponuje określenie reguł za pomocą następującego wzorca: if 

<warunek> then <konsekwencja>. Lewa strona tego wyrażenia składa się z koniunkcji 

wyrażeń atomowych podczas, gdy prawa jest pojedynczym wyrażeniem atomowym.
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Tabela 8. Fragment tabeli reguł ontologii podróży (Gomez-Perez i in., 2004)

Nazwa aksjomatu Reguły dla Podróżnik Sp. Z.o.o

Opis Każdy statek , który odpl3w a z miejsca w Europie Jest obsługiwany przez biuro 

Podróżnik Sp. Z.o.o.

Wyrćiźeuie if [Lokalizacja w  Europie] (?Y)

([Statek]?X) and

[miejsce przybycia] (?X,?Y) and

then [Nazwa przedsiębiorstwa] (?X, "Podróżnik")

Pojęcie Statek

Lokalizacja w Europie

Odpowiadające atrybuty Nazwa przedsiębiorstwa

Binarne relacje ad hoc Miejsce odjazdu

Zmienne ?X

?Y

Tabela 8 pokazuje regułę, która stwierdza, że „każdy statek, który odpływa z Europy 

jest zarządzany przez przedsiębiorstwo « P o d ró ż n ik » ”. Reguła ta pozwoli nam 

wyprowadzić nazwę przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za statki odpływające z Europy. Jak 

zostało pokazane reguła odpowiada pojęciu sta tek  i loka lizacja  w  E urop ie  oraz atrybutowi 

„nazwa przedsiębiorstwa” i rełacji „miejsce odpłynięcia”. Zmienne użyte to: ?X dla sta tek  

oraz ?Y dla lokalizacja  w  Europie.

Zadanie 11. Definiowanie wystąpień. Gdy stworzony zostanie model konceptualny 

ontologii, projektant może zdefiniować odpowiadające mu wystąpienia, które znajdują się w 

słowniku pojęć wewnątrz tablicy wystąpień. Dla każdej instancji projektanci powinni 

zdefiniować jej nazwę, nazwę pojęcia, do którego należy, wartości atrybutów (jeśli są znane).

Tabela 9. Fragmenty z tablicy wystąpień (instancji) dla ontologii podróży (Gomez-Perez i in., 

2004)
Nazwa wystąpienia Nazwa pojęcia Atrybut Wartości

LOT7464_Lip07_2006 LOT7464 Nazwa przedsiębiorstwa Nazwa przedsiębiorstwa

Data wyjazdu Data wyjazdu

Data przyjazdu Data przyjazdu

Opłata za bilet w  Jedną stronę Opia ta za bilet w Jedną stronę

LOT7465 Nazwa przedsiębiorstwa Nazwa przedsiębiorstwa
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LOT7465_Lip020_2006 LOT7465 Nazwa przedsiębiorstwa Nazwa przedsiębiorstwa

Data wyjazdu Data wyjazdu

Data przyjazdu Data przyjazdu

Opłata za bilet w jedną stronę Opłata za bilet w jedną stronę

Tabela 9 przedstawia niektóre wystąpienia z tablicy wystąpień dla domeny podróży: 

LOT7464_Lip07_2006 oraz LOT7465_Lip020_2006). Oba wystąpienia dotyczą pojęcia L in ie  

lo tn icze L O T  tak, jak zdefiniowane to zostało w słowniku pojęć i posiadają pewne atrybuty 

oraz określone wartości dla relacji: „nazwa przedsiębiorstwa”, „data wyjazdu”, „data 

przyjazdu”, „opłata za bilet w jedną stronę”. Wystąpienia te mogą posiadać więcej niż jedną 

wartość dla atrybutu, którego maksymalna kardynalność wynosi więcej niż jeden.

W obrębie procesu konceptualizacji istnieje cała grupa procedur kontrołnych 

pozwałających na weryfikację, czy dowołny przypadek pozyskiwania informacji jest 

wykonywany poprawnie i czy reprezentacja wiedzy jest poprawna. Na przykład, w przypadku 

aksjomatów formałnych, które pokazuje Tabeła 7 używany jest atrybut „miejsce przybycia” 

zastosowany w przypadku instancji pojęcia p odróż pociągiem . Jedną z weryfikacji 

zaproponowanych przez działania związane z konceptuałizacją jest sprawdzenie, czy atrybut 

może być zastosowany do tej instancji, co oczywiście jest prawdą, gdyż p odróż pociąg iem  

jest podkłasą pojęcia podróż, dła której te atrybuty zostały zdefiniowane.

Jest ważne, aby zwrócić uwagę, że różne ontologie domenowe mogą wymagać 

odmiennych rozwiązań w kwestii reprezentacji wiedzy. Methontologia sugeruje 

zredukowanie łub rozszerzenie zbioru bezpośrednich reprezentacji według odmiennych 

wymagań wzgłędem reprezentacji wiedzy w przypadku domeny oraz rówrueż względem 

modyfikacji pól dotyczących bezpośredniej reprezentacji, przez dodawarue, usuwarue lub 

zmianę pól już wcześniej wprowadzonych. Na przykład, jeśli projektant buduje wstępną 

ontologię zawierającą tylko pojęcia, atrybuty oraz relacje między pojęciami, to rue jest 

konieczne wykorzystanie bezpośredniej reprezentacji, która uwzględniałaby reguły tego 

modełu oraz jego aksjomaty formałne.

Jak podają Gomez-Perez i in. (2004), metoda zaprezentowana w Methontologii została 

wykorzystana do budowy ontołogii: chemicznych, jednoatomowych jonów, ontologii 

dotyczących zanieczyszczenia środowiska, związków krzemu, ontologii pomocniczych^^ ,

' Zob. http://webode.dia.fi.upm.esWebODEWeb/index.html, http://www.ontoweb.org/.
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związanych z zarządzaniem wiedzą, rozwijanych w związku z projektem MKBEEM^^ i wielu 

innych.

4.6. METODA SENSUS

W tym podrozdziale zaprezentujemy metodę budowania szkieletu ontologii 

domenowej, rozpoczynając od znaczącej ontologii SENSUS. Metoda ta proponuje łączenie 

terminów specyficznych dla danej domeny w celu stworzenia większej ontologii oraz 

ograniczanie w większych ontologiach tych terminów, które nie są relewantne dla nowej 

ontologii. Rezultatem tego procesu jest szkielet nowej ontologii, który jest tworzony 

automatycznie, dzięki procesowi opisanemu poniżej oraz tzw. OntoSaurus.

Gomez-Perez i inni (2004) zwracają uwagę na 5 procesów koniecznych do 

zbudowania ontologii zgodnie z metodą SENSUS:

Proces 1. Identyfikacja tzw. terminów istotnych (ang. se e d  terws) - terminów

specyficznych dla danej domeny. Na przykład, jeśli chcemy zbudować ontologię lotów, to 

możemy wziąć pod uwagę terminy zaprezentowane na Rys. 19: Loty Europa-Afryka, Loty 

Europa-Ameryka, Loty Warszawa-Londyn, Loty Kraków-Londyn.

Termin istotny Termin istotny Termin istotny Termin istotny

Rys. 19. Identyfikacja terminów potonmych dla metody SENSUS (Gomez-Perez i in., 2004)

Proces 2: Ręczne łączenie terminów istotnych z ontologią SENSUS. Pierwsze dwa typy 

przykładowych lotów są połączone z ontologią SENSUS jako podklasy w stosunku do pojęcia 

lo ty  m iędzynarodow e, zaś pozostałe terminy są połączone na podobnej zasadzie w stosunku 

do pojęcia lo ty  krajowe.

' Zob. http://mkbeem.elibel.tm.fr/.
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Proces 3. Dodanie ścieżek do elementów pierwotnych. Wszystkie pojęcia w ścieżce, 

począwszy od terminów potomnych do terminów pierwotnych, są zawarte w ontologii 

SENSUS.

Proces 4. Dodanie nowych terminów dla danej domeny. W tym procesie terminy powinny 

być relewantne wewnątrz domeny, a te, które do tej pory w niej nie pojawiły się, powinny być 

tam umieszczone ręcznie. Następnie powtarzany jest proces 2 oraz 3 celem zawarcia pojęć w 

ścieżce wiodącej od terminów nowych, dołączonych do terminów pierwotnych ontologii 

SENSUS. W przykładzie podanym przez Gomez-Perez i in. (2004) możemy dodać terminy 

p ochodzen ie  i kierunek. Należy również dodać terminy potomne względem nowo 

określonych.

Proces 5. Dodawanie pełnych drzew pojęciowych. W procesie tym projektanci winni 

zwracać uwagę na te fragmenty, które mają dużą liczbę „ścieżek” w stworzonym przez nich 

„drzewie”. Następnie należy podjąć decyzję o dodaniu bądź usunięciu węzła, od którego 

odchodzą dane „gałęzie” pojęć. Kryterium doboru węzłów w tym procesie zakłada, że jeśli 

istnieje wiele relewantnych węzłów, to również inne węzły powinny okazać się relewantne w 

tym procesie. W podanym przykładzie można dodać całą gałąź pojęcia podróż iotnicza, a 

następnie pojęcia n o c n y  io t  oraz io t bezpośredni.

Cały proces jest wykonywany ręcznie, gdyż wymagane jest od projektanta 

zrozumienie modelowanej dziedziny w celu podejmowania poprawnych decyzji odnośnie 

usuwania łub dodawania węzłów. Oczywiście węzły najwyższego poziomu będą posiadały 

wiele „ścieżek” prowadzących do nich, jednak zdaniem autorów nie jest wskazane 

umieszczać całe odnogi pod tymi węzłami.

Podejście przyjmowane przez metodologię SENSUS promuje dzielenie się wiedzą, 

gdyż zakłada się przyjęcie tej samej ontologii bazowej dla wszystkich nowo tworzonych 

ontologii domenowych. Główną zaletą tego podejścia jest to, że dwie ontologie są rozwijane 

niezależnie, szeroki zakres ontologii SENSUS działa jak swoistego rodzaju czynnik scalający 

ze sobą wiele systemów terminologicznych i organizacji (Swartout i in., 1996).

4.7. ON-TO-KNOWLEDGE
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Celem projektu On-To-Knowledge (Staab i in., 2000) jest zastosowanie ontologii do 

informacji dostępnych elektronicznie w celu łatwiejszego zarządzania wiedzą w dużych, 

rozproszonych organizacjach. Wśród partnerów projektu wymienia się AIFB (Uniwersytet w 

Karlsruhe), Uniwersytet Vrije (Amsterdam) i British Telecom. W projekcie tym rozwinięto 

metodologię i narzędzia, które w sposób inteligentny pozwolą na dostęp do dużych zasobów 

częściowo strukturalnej i tekstowej informacji zlokalizowanej w środowisku intranetowym, 

extranetowym lub internetowym. Metodologia Ont-To-Knowledge odwołuje się do metod 

związanych z zarządzaniem wiedzą, dlatego zwraca się uwagę na budowanie ontologii z 

uwzględnieniem przyszłego ich zastosowania. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest 

powstawanie ontologii zależnych w dużej mierze od aplikacji, w których będą one 

wykorzystywane. Inną ważną cechą charakterystyczną jest to, że On-To-Knowledge zakłada 

„uczenie się” ontologii, co w dużym stopniu redukuje wysiłek związany z jej rozwojem. 

Metodologia ta zawiera także identyfikacje celów, które winny być osiągnięte przez narzędzia 

związane z zarządzaniem wiedzą i w swoich badaniach wykorzystuje analizy możliwych 

scenariuszy wykorzystania ontologii.

Gomez-Perez i in. (2004) uważają On-To-Knowledge za metodologię, gdyż posiada 

ona cały zestaw technik, metod i zasad dła każdego z procesów koniecznych do tworzenia 

ontologii oraz wskazuje na relacje zachodzące między tymi procesami (tzn. sugerowany 

porządek, wzajemne połączenia, rełacje między danymi wyjściowymi a wejściowymi itd.). 

Procesy proponowane przez tę metodę pokazane są na rysunku Rys. 20.
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J
Y

Zagadnienia
wstępne

Rozwój ontologii

Rys. 20. Procesy według metodologii On-To-Knowledge (za: Staab i in., 2001)

Proces 1. Studium wykonalności. On-To-Knowledge stosuje rodzaj tzw. studium 

wykonalności, opisane w metodologii CommonKADS (Schreiber i in. 1995, Gomez-Perez i 

in., 2004). Według On-To-Knowledge studium wykonalności jest stosowane do ukończonej 

aplikacji i dlatego powinno być przeprowadzone przed wykonaniem ontologii. W 

rzeczywistości studium wykonalności służy jako podstawa do rozpoczęcia procesu

tworzenia ontologii.

Proces 2. Rozpoczęcie procesu budowy ontologii. Rezultatem tego procesu jest dokument 

określający stawiane wymagania odnośnie nowo budowanej ontologii, m.in.: określenie 

domeny oraz celu ontologii; wskazówki projektowe (na przykład konwencje nazwowe); 

dostępne zasoby wiedzy (książki, czasopisma, wywiady itd.); potencjalni użytkownicy i 

przypadki zastosowań jak również aplikacje, w których ontologia znalazła zastosowanie. W 

opracowaniu tego dokumentu mogą być również użyteczne pytania kompetencyjne. 

Specyfikacja wymagań powinna pomagać projektantom ontologii w wyborze lub
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usunięciu danych pojęć oraz w konstrukcji ich hierarchii. W rzeczywistości specyfikacja taka 

okazuje się użyteczna i pomaga opracować wstępną wersję zawierającą niewiele elementów, 

lecz są to istotne elementy. Pierwsza wersja to tzw. „ontologia odniesienia”. Najważniejsze 

pojęcia i relacje są w niej identyfikowalne w sposób nieformalny. Zaleca się, aby na tym 

poziomie poszukiwać ontologii już istniejących i możliwych do zaadaptowania.

Proces 3. Udoskonalanie. Celem jest wytworzenie dojrzałej i ukierunkowanej na aplikację 

ontologii według specyfikacji podanej w procesie początkowym. Proces udoskonałania 

podziełony jest na dwa podprocesy:

Podproces 3.1. Proces pozyskiwania wiedzy przez ekspertów dziedzinowych. Ontołogia 

bazowa, tj. pierwszy „szkic” ontołogii uzyskany w procesie 2 jest udoskonałany przez 

interakcję z ekspertami dziedzinowymi. Identyfikuje się aksjomaty i dokon}wany jest proces 

modelowania. Podczas procesu pozyskiwania wiedzy ustała się niezbędne pojęcie wraz z 

odpowiadającymi im terminami, które będą pełniły rołę swoistego rodzaju „etykiet”. 

Metodologia On-To-Knowłedge proponuje wykorzystanie bezpośrednich reprezentacji w cełu 

modelowania wiedzy. On-To-Knowłedge kopiuje rozwiązania Methontołogii. Jeśli kilku 

ekspertów uczestniczy w budowie ontołogii, to konieczne jest uzyskanie porozumienia. 

Podproces 3. 2. Formalizacja. Ontołogia jest zaimplementowana w systemie przy 

wykorzystaniu konkretnego języka ontołogii. Przy wyborze języka ontołogii projektant 

winien kierować się określonymi wymaganiami, dotyczącymi przewid}wanych zastosowań 

ontologii. Aby przeprowadzić formalizację On-To-Knowledge, rekomenduje się edytor 

OntoEdit, który automatycznie generuje kod ontologiczny w wielu językach. Mogą być 

wykorzystane także inne edytory ontologiczne, które wykonują podobne operacje.

Proces 4. Ewaluacja. Proces ewaluacyjny jest niejako „papierkiem lakmusowym” 

użyteczności stworzonej ontologii oraz związanego z nią środowiska programistycznego. 

Uzyskany produkt jest nazywany ontologiczną aplikacją bazową (ang. on to logy based  

applicatioń). Podczas procesu wykonywane są dwa podprocesy:

Podproces 4.1. Sprawdzenie wymagań oraz pytań kompetencyjnych. Projektanci sprawdzają, 

czy ontołogia spełnia wymagania i może „odpowiedzieć” na pytania kompetencyjne. 

Podproces 4. 2. Testowanie ontologii w środowisku aplikacji docelowej. Efektem tego 

procesu może być dalsze udoskonalanie ontologii.
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Proces ewaluacji jest ściśle związany z procesem doskonalenia ontologii. W 

rzecz5wistości koniecznych jest wiele powtarzających cyklów zanim ontologia osiągnie 

oczekiwany poziom doskonałości.

Proces 5. Pielęgnacja systemu. Istotne jest zwrócenie uwagi na to, kto będzie 

odpowiedzialny za utrzymanie i administrowanie ontologią i jak powinno ono przebiegać. 

On-To-Knowledge sugeruje uczynienie procesu pielęgnacji ontologii częścią 

oprogramowania systemowego.

On-To-Knowledge został zaadoptowany w celu budowania wirtualnych 

przedsiębiorstw, organizowania korporacyjnych notatek oraz tworzenia systemów pomocy 

Online. Ostatnie zastosowanie dostarcza uż5dkownikom informacje na temat produktów i 

usług oraz ustala, czy przedsiębiorstwo może zapewnić udane kontakty i stabilne relacje ze 

swoimi klientami.

5. PORÓWNANIE METOD I METODOLOGII ROZWOJU ONTOLOGII

Warto zastanowić się nad tym, która z metod i metodologii jest najbardziej użyteczna 

w budowaniu ontologii. Aby umożliwić odpowiedź na to pytanie dla opisanych w niniejszym 

artykule metod i metodologii budowy ontologii posłużyliśmy się szkieletem porównawczym 

stworzonym przez Gomez-Perez i in. (2004).

Szkielet porównawczy bierze pod uwagę strategię konstmowania ontologii dla 

metodologii i metod, zagadnień pomocniczych związanych z tworzeniem oprogramowania, 

procesu tworzenia ontologii, jaki proponują oraz to, jak zostały wykorzystane w celu 

stworzenia ontologii lub aplikacji, projektów itd.

W celu porównania strategii konstmkcyjnej metod i metodologii proponuje się 

następujące kryteria (zestawienie: Tabela 10):

1. Propozycje dotyczące cyklu życiowego ontologii. Cykl funkcjonowania danej 

ontologii determinuje zbiór poszczególnych etapów, które winny być uwzględnione w 

procesie (procesach) tworzenia ontologii. Opisuje także działania, które winny być podjęte na 

danym etapie oraz wzajemne zależności między poszczególnymi etapami, jak np. relacje 

pierwszeństwa, jednoczesności itd. Przykładami takich cyklów „życiowych” mogą być:

-  stopniowy cykl życiowy (McCracken i Jackson, 1982). Według tego podejścia 

metodologia może wzrastać stopruowo przez tworzenie kolejnych warstw, pozwalając na
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umieszczanie kolejnych definicji tylko wtedy, gdy nowa warstwa jest planowana. Mimo, że 

model ten pozwala na stopniowy rozwój ontologii, to uniemożliwia umieszczanie nowych 

definicji, gdy nie są one planowane.

-  rozwijanie prototypów (EF Kendall i JE Kendall'® ). Według tego podejścia 

ontologia wzrasta w zależności od potrzeb. Model ten pozwala na modyfikację, dodawanie i 

usuwanie definicji w ontologii w dowolnym momencie.

2. Strategia uzależniona od aplikacji. To kr3derium jest powiązane ze stopniem 

zależności ontologii od aplikacji, w której ontologia będzie miała zastosowanie. Biorąc pod 

uwagę to loyterium metodologie, metody można poklasyfikować w następujący sposób:

-  zależne od aplikacji. Ontologie są budowane na podstawie apbkacji, które je 

wykorzystują

-  częściowo zależne od aplikacji. Możliwy scenariusz wykorzystania ontologii jest 

określony na etapie specyfikacji

-  niezrdeżne od aplikacji. Proces jest całkowicie niezależny od wykorzystania 

ontologii w apbkacji.

3. Wykorzystanie tzw. ontologii podstawowych. Ze względu na to kryterium 

analizowana jest możliwość wykorzystania tzw. ontologii podstawowych jako punktu 

wyjściowego w tworzeniu ontologii domenowych.

4. Strategia identyfikacji pojęć. Istnieją trzy możliwe strategie identyfikacji pojęć: 

„dół-góra”, tj. od najbardziej konkretnych (szczegółowych) do najbardziej ogólnych 

(abstrakcyjnych); „góra-dół”, tj. od najbardziej ogólnych (abstrakcyjnych) do najbardziej 

konkretnych (szczegółowych); podejście mieszane, tj. od najbardziej relewantnych do 

najbardziej abstrakcyjnych.

Mając na uwadze tzw. wsparcie technologiczne ważne jest, aby wiedzieć, jakie 

narzędzia programistyczne umożliwiają zastosowanie poszczególnych metod czy metodologii 

projektowania ontologii. Tabela 11 wymienia odpowiednie narzędzia i systemy szkieletowe.

Tabela 12 podsumowuje procesy budowy (rozwoju) ontologii w odniesieniu do 

wszystkich metod i metodologii. Każda komórka tabeli może być wypełniona trzema 

wartościami. Wartość „opisuje” oznacza, że metoda lub metodologia objaśnia jak wykonać 

każde zadanie w obrębie danego procesu, kiedy i kto powinien to zrobić. Wartość 

„proponowany” oznacza, że metodologia po prostu identyfikuje proces.

’ Za: Gomez-Perez i in., 2004 s.l49.
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Tabela 13 podsumowuje wykorzystanie ontologii wedle podziału na

metody/metodologie według których zostały stworzone. A. Gomez-Perez wraz z kolegami 

(2004) przeanalizowała wykorzystanie ontologii w projektach z uwzględnieniem: metod 

według których były tworzone, akceptacji przez organizacje zewnętrzne, domeny oraz 

aplikacji, w których zostały zastosowane.
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Tabela 10. Porównanie strategii konstrukcyjnych ontologii (Gomez-Perez i in., 2004)

Cecha CyC Uschold i King Griininger i Fox KACTUS METHONTOLOGIA SENSUS On-To-

Knowledge

Cykl życiowy 

finkcj onowania^ udo Wania 

ontologiii

Rozwinięte

prototypy

Nie

zaproponowano

Stopniowe
tworzenie
prototypów

Tworzenie
prototypów

Tworzenie
prototypów

Nie

zaproponowano

Stopniowe i 
cykliczne 
tworzenie 
prototypów

Strategia w odniesieniu do 

zastosowania ontologii w  

aplikacji

Niezależne od 

aplikacji

Niezależne od 

aplikacji

Częściowo 

zależne od 

aplikacji

Zależne od 

aplikacji

Niezależne od 

aplikacji

Częściowo 

zależne od 

aplikacji

Zależne od 

aplikacji

Zastosowanie tzw. 

ontologii podstawowej 

(wysokiego poziomu)

Tak Nie Nie Nie Zależy od 

dostępności zasobów

Tak Zależy od

dostępności

zasobów

Tabela 11. Wsparcie technologiczne dla poszczególnych metod/metodologii (Gomez-Perez i in., 2004)

Cecha CyC Uschold i King Gruninger i Fox KACTUS METHONTOLOGIA SENSUS On-To-Knowledge

Narzędzia 

pozwalające 

stosować daną 

metodę

narzędzia Cyc Nie istnieją żadne

określone

narzędzia

Nie istnieją żadne

określone

narzędzia

Nie istnieją żadne

określone

narzędzia

ODE

WebODE

OntoEdit

Protege-2000

Nie istnieją żadne 

określone 

narzędzia (zwykle 

OntoSaurus)

OntoEdit wraz z 

dodatkami
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Tabela 12 Podsumowanie procesów tworzenia ontologii (Gomez-Perez i in., 2004)

Cecha Cyc Uschold i 

King

Gruninger i 

Fox

KACTUS METHONTOLOGIA SENSUS On-To-

Knowledge

Działania związane z

zarządzaniem

ontologiami

Sporządzanie

harmonogramu

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

proponowane Brak

informacji

Opisane

Kontrola Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

proponowane Brak

informacji

Opisane

Zapewnienie jakości Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

proponowane Brak

informacji

Opisane

Działania 

związane z 

rozwojem 

ontologii

Proces wstępny 

przedrozwojowy

Analiza

otoczenia

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak informacji Brak

informacji

proponowane

Studium

użyteczności

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak informacji Brak

informacji

Opisane

Procesy

rozwojowe

Specyfikacja Brak

informacji

proponowane Opisane

szczegółowo

Proponowane Szczegółowo opisane Opisane Opisane

szczegółowo

Konceptualizacja Brak

informacji

Brak

informacji

Opisane

szczegółowo

Proponowane Szczegółowo opisane Brak

informacji

proponowane

Formalizacja Brak

informacji

Brak

informacji

Opisane

szczegółowo

Opisane Opisane Brak

informacji

Opisane

Implementacja proponowana proponowane Opisane Proponowane Szczegółowo opisane opisane Opisane

Działania po

zakończeniu

projektowania

Konserwacja Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Proponowane Brak

informacji

Proponowane

Wykorzystanie Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak informacji Brak

informacji

Proponowane
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Działania związane z

wspieraniem

ontologii

Pozyskiwanie wiedzy proponowane proponowane Proponowane Brak

informacji

Szczegółowo opisane Szczegółowo
opisane

Opisane

Ewaluacja Brak

informacji

proponowane Szczegółowo
opisane

Brak

informacji

Szczegółowo opisane Brak

informacji

Proponowane

Integracja proponowana proponowane Proponowane Proponowane Proponowane Brak

informacji

Proponowane

Zarządzanie konfiguracją Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Opisane Brak

informacji

Proponowane

Dokumentacja proponowana proponowane Proponowane Brak

informacji

Szczegółowo opisane Brak

informacji

Opisane

Łączenie i wyrównywanie Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak

informacji

Brak informacji Brak

informacji

Brak

informacji
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Tabela 13. Podsumowanie wykorzystania metod i metodologii (Gomez-Perez i in., 2004)

Cecha CyC Uschold i King Gruninger i 

Fox

KACTUS METHONTOLOGIA SENSUS On-To-Knowledge

Projekty, gdzie

zostały

wykorzystane

Bazy Wiedzy o

Wysokich

Parametrach

Projekty 

związane z 

działalnością 

gospodarczą

TOVE KACTUS MKBEEM, OntoWeb, Esperonto, 

ContentWeb, Ontologie 

Środowiskowe

Zagadnienia

militarnych

ataków

powietrznych

(Projekt

DARPA)

On-To-Knowledge, 

OntoWeb, 

SemiPort, portal 

AIFB, COST

Akceptowalność 

przez zewnętrzne 

organizacje

Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane Rekomendowany przez FIPA 
http://www.fipa.org/specs/fipa00086/

Nieznane VU Amsterdam,
CognIT,
Administrator,
SwissLife,
EnerSearch BT,
Ontoprise GmbH,
DFKI
Keiserlautem, 
Fraunhofer 
Institute for 
Integrated 
Publication and 
Information 
Systems, FIZ

Stworzone

ontologie

Cyc Ontologie 
związane z 
działalnością 
gospodarczą

TOVE Ontologie Sieci 
Elektrycznych

Chemiczne, Jonów jednoatomowych, 
krzemowych zanieczyszczeń 
środowiskowych,
OntoRoadMap,
Ontologie, MKBEEM,
Zarządzania wiedzą,
Ontologie Esperonto 
(...)

Ontologie
militarnych
ataków
powietrznych

Zarządzanie
umiejętnoścuami
Organizacje
wirtualne
OntoShare
Portal OntoWeb
Portal AIFB
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Domeny

ontologiczne

Różne

mikroteorie Cyc

Działalność
gospodarcza

Działalność
gospodarcza

Sieci
elektryczne

Chemiczna i środowiskowa
Zarządzanie wiedzą
Inforamtyka
Podróże
itd.

Planowanie
ataków
wojskowych sił 
powietrznych

j.w .

Aplikacje, w  

których 

zastosowano 

takie ontologie

Heterogeniczne 

zintegrowane 

bazy danych- 

Poszukiwanie 

uchwyconych 

informacji -  

zintegrowane 

tezaurusy

Komercyjne
narzędzia

Enterprise
Design
Workbench
SuPPly
Management
Chain

Diagnoza i 
serwis sieci 
elektrycznych

OntoGeneration
OntoRoadMap
(Onto)Agent
ODEClean
Prototyp MKBEEM
Portal Esperonto
ODESeW

Nieznane j.w.
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6. ZAKOŃCZENIE

Wnioski, jakie uzyskali A. Gomez-Perez i in. (2004) są następujące:

-  istniejący cykl życia danej ontologii wydaje się towarzyszyć każdej metodzie, chociaż 

istnieją podejścia, które nie oferują żadnego modelu dla cyklu funkcjonowania lub budowania 

ontologii:

-  istnieje szeroka grapa różnych strategii rozwoju ontologii. Niektóre podejścia 

rozważają strategię uzależnioną od aplikacji, inne częściowo zależną, jeszcze inne całkowicie 

niezależną:

-  istnieje szeroka grapa strategii pozwalających na identyfikację pojęć w  taksonomii, 

chociaż tzw. podejście „mieszane” jest najszerzej stosowane:

-  żadne z podejść nie obejmuje wszystkich procesów wykształconych w  procesie 

tworzenia ontologii. Jednakże może być ustalona skala między zaprezentowanymi 

metodologiami i metodami od najmniej kompletnej do najbardziej kompletnej:

Methontologia jest podejściem, które dostarcza najbardziej dokładnego każdego 

procesu.

Metodologia On-To-Knowledge opisuje więcej procesów niż pozostałe.

Siłą metodologii Griiningera i Foxa jest wysoki stopień formalizmu. Jednakże cykl 

ontologii nie jest całkowicie okreśłony.

Metoda Uscholda i Kinga wykazuje te same „zaniedbania” co metodologia 

Gruningera i Foxa, a poza tym jest mniej szczegółowa.

Metoda SENSUS nie wspomina nic o cykłu „życiowym” ontołogii i posiada niektóre 

braki wyżej wymienionych podejść. Jednakże pozwała na łatwe generowanie szkieletu 

ontologicznego na podstawie dużych ontologii.

Metoda Bernarsa i zespołu została wykorzystana tyłko do konstrukcji kiłku ontologii i 

aplikacji i również posiada braki wcześniej wymienionych metod.

Większość podejść skupiona jest na działaniach związanych z rozwojem, w  

szczegółności impłementacją samej ontołogii, nie zwracając dużej uwagi na inne ważne 

aspekty związane z zarządzaniem, ewołucją i ewałuacją ontołogii. Przyczyny tego stanu 

rzeczy Gomez-Perez i jej współpracownicy upatrują w  tym, że zagadnienie inżynierii 

ontołogii jest dziedziną stosunkowo młodą.
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Podkreślić warto, że stosowanie się w  niewielkim stopniu do kryteriów poprzednio 

ustalonych nie oznacza niskiej jakości danej metodologii lub metody. Jak stwierdził R. de 

Hoog (1998), metoda nie musi być wyjątkowo specyficzna, aby była użyteczna.

Większość metod posiada pewne wady. Niektóre z analizowanych metod były 

wykorzystywane w  pojedynczej domenie, co nie pozwala na ich pełną ocenę.

Większość metod nie posiada określonych narzędzi, które dałyby im wsparcie 

technologiczne. Ponadto żadne z dostępnych narzędzi programistycznych nie daje możliwości 

przeprowadzenia w  pełni wszystkich wymaganych procesów.
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SELECTED METODOLOGIES AND METHODS OF ONTOLOGY DEYELOPMENT

ABSTRACT

Paper presents some basie issues of organizing and methodology of Computer ontology development. There are 
discussed some important methods of ontological systems development: the method of Cyc, the Uschold and 
King method, the Griininger and Fox method, the method of Kactus system, methontology, the SENSUS 
method, and the On-To-Knowledge method. in conclusion the discussed methodologies are compared.
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