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Interoperability and Security Standards and Rules  

in the Polish Law on Informatization* 

 
G. BLIŹNIUK 

grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl 
 

Institute of Computer Sciences 
Cybernetics Faculty, Military University of Technology 

Kaliskiego Str. 2, 00-908 Warsaw 
 
Observing time-period from 2003 till 2008, polish governmental efforts in informatization was focused on e-
government legal foundations and IT standards too. Main purpose of this article is to achieve short discussion 
of crucial associations between IT practice (especially software engineering rules) and legal limitations of IT 
plans and strategies in Poland. Main issues of author considerations are rules of interoperability and security of 
IT systems in polish public administration.   
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1. Introduction  
 
The primary objective of informatization of 
public administration  is to increase 
effectiveness of the operations of traditional 
administration and to raise the quality of 
electronic public administration (e-government) 
services provided for citizens and business 
entities. One of the key preconditions necessary 
to achieve the above objectives is to ensure 
interoperability of the information and 
communications systems, i.e. to enable effective 
exchange of information in electronic form and 
to ensure interoperation between the information 
and communications (data communications) 
systems and public registers. Exchange of 
information in electronic form takes place 
between: 
− government (public administration) and 

citizens, 
− government (public administration) and 

business entities and organizations, 
− various units of Polish public administration, 
− Polish public administration and 

administrations of other countries. 
The objective of the law was to enable 

achieving accessibility, interoperability and 
technological neutrality of the interfaces of 
information and communications systems used 
to carry out public tasks. The law should enable 
an appropriate Minister responsible for 
informatization (IT systems implementation) to 
perform the role that involves coordinating, 
stimulating and supporting the development of 
IT systems in Poland while maintaining the 
principle of technological neutrality of IT 
solutions used.  

The e-government implementation (public 
administration informatization) process affects a 
number of various entities and constitutes the 
horizontal base. They are: 
− citizens and companies (more generally: non-

public entities) – government (public 
administration) services are provided for 
them, 

− Polish central government, local self-
government and European administrations – 
Polish public administration should be able to 
communicate within Poland, as well as with 
other EU administrations (e.g. Schengen 
administration, customs administrations, 
court administrations, digital tachograph 
systems etc.), 

− ICT industry and business associations –
interested in working for the public sector 
and this is a reason why they need defined 
informatization standards and plans, 

− universities, institutes, research and 
development units– the academia is interested 
in providing know-how for the public 
administration (government). 
 

2. Interoperability 
 
The need to guarantee interoperability of IT 
systems within the Polish public administration 
required preparing and implementing a law on 
informatization. Before the law came into force 
the Polish legislature did not guarantee the way 
to methodically ensure the required 
interoperability. 

Interoperability in the law on informatization 
is understood in three mutually affecting one 
another areas, namely: 

* Act of February 17, 2005 on information technology implementation in the operations of entities that carry out public tasks (Journal 
of Laws no. 64, item 565 and of 2006 no. 12, item 65 and no. 73, item 501) [1] 



G. Bliźniuk, Interoperability and Security Standards and Rules in the Polish Law on Informatization 
 

 2 

− organizational interoperability, understood 
as achieving effective collaboration between 
public entities, a citizen and business – in the 
law particular emphasis is placed upon ability 
to interoperate during administrative 
activities performed with the support of the 
ICT systems, 

− informational interoperability, i.e. ability to 
effectively exchange information between 
public entities, a citizen and business – 
understood both in the syntactic data 
compliance dimension, as well as in the 
semantic information integrity dimension, 

− technical interoperability, understood in the 
dimension of technology used to exchange 
data between the public administration 
(government) information and 
communications systems, and a citizen and 
business. 

 
3. Organizational interoperability 
 
In order to ensure that the Minister responsible 
for informatization could have influence upon 
increasing organizational interoperability within 
the entire public administration it was necessary 
to enforce the Minister with the appropriate law 
in compliance with the legal rules in force under 
the Polish legal system. This enables, based on 
legal authorizations, effective coordinating of 
the so-called domain based laws and the 
appropriate executive acts related to specific 
information and communications systems of 
which there are almost 900.  

In most cases these laws specify general 
functional scope of the information and 
communications systems, and sometimes also 
describe the technological requirements for such 
systems. It is unfortunate to repeat in the 
successive laws basically identical technical and 
organizational requirements for the information 
and communications systems. Such a bargain 
arose first of all as a result of an earlier lack of a 
law on informatization. It is exactly in this law 
where the information and communications 
systems interoperability framework was defined, 
common for all the other domain based laws. 
The law plays a role of the so-called horizontal 
regulation which constitutes the essential 
reference point for other laws related to the 
informatization of specific domains of the public 
administration’s activities. The law shall be 
applicable to: 
− central government agencies, state control 

(audit) and law enforcement agencies, courts, 
public prosecutor’s office organizational 

units, and also units of the local territorial 
self-government and the agencies thereof, 

− state budget units, state budget enterprises 
and the state budget units’ auxiliary farms, 

− target funds, 
− autonomous public health care units, 
− Social Security Organization (ZUS), 

Farmers’ Social Security Organization 
(KRUS), 

− National Health Fund, 
− central government or local self-government 

legal entities set up under separate laws in 
order to carry out public tasks. 

All of these organizations and units are defined 
as „public entities” in the law. 

So what are the foundations of organizational 
interoperability under the current law on 
informatization? The answer to this question 
requires studying several important issues 
covered by the law under discussion. 

First of all authors of the draft law made an 
assumption that it was applicable to the 
information and communications systems 
operating at the interfaces between central 
government, local self-government, a citizen and 
business. The law introduces the need to define a 
rolling, maximum five year e-government 
implementation (state informatization) plan 
which will be of particular importance for IT 
companies. It is clear that the worst thing that 
might happen is a lack of clear rules of how the 
public procurement market in IT area is to 
function, and in particular a lack of information, 
available appropriately ahead of time, on the 
information and communications systems 
planned to be implemented. The informatization 
plans may play a role of mandatory tools for the 
Polish government to provide information for 
the Polish data communications industry on 
possible public orders in the ICT area. 

In art. 5, item 2 of the law the objective of the 
E-government Implementation Plan [6] (State 
Informatization Plan) is defined as: 
− defining organizational and technological 

instruments for the development of 
information society, 

− coordinating public use IT projects 
implemented by more than one public entity, 

− modernizing and merging information and 
communications systems used to carry out 
public tasks, 

− ensuring secure conditions and operational 
compatibility of the IT systems used to carry 
out public tasks, 
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− creating conditions for the growth of 
international cooperation in the 
informatization area. 
Objectives defined in the law focus on 

ensuring organizational interoperability. 
In art. 5, item 3 of the law the content of the 

E-government Implementation Plan is defined: 
− definition of priorities for the development of 

information and communications systems 
used to carry out public tasks, 

− list and description of multi-sector and sector 
specific IT projects used to implement the 
above mentioned priorities, estimated costs of 
implementing such projects and indication of 
possible sources of financing thereof, 

− information society development action 
program, 

− definition of public tasks that will be carried 
out electronically and dates of commencing 
the implementation thereof. 
Multi-sector IT projects shall be established 

by way of an ordinance (in accordance with art. 
8, item 1 of the law) of the Council of Ministers, 
at the request of the appropriate Minister 
responsible for informatization. Sector specific 
IT projects shall be established by way of 
ordinances (in accordance with art. 9, item 1 of 
the law) of the appropriate Ministers responsible 
for the affairs of the given area of central 
government, following the receipt of an opinion 
of the appropriate Minister responsible for 
informatization.  

Another important assumption of the law, is 
an obligation imposed on the Minister 
responsible for informatization to certify all 
information and communications systems used 
to carry out public tasks with respect to the 
compliance thereof with the so-called „minimum 
requirements”. This supervision is more to 
stimulate development of the government 
(public administration) information and 
communications systems, than to ensure a 
standard checking of the compliance thereof 
with the minimum requirements. 

A delegation to establish, by way of 
ordinance, minimum requirements for the 
information and communications systems and 
for the public registers and exchange of 
information in an electronic form, by the 
Council of Ministers, at the request of the 
appropriate Minister responsible for 
informatization, is stated in art.18 of the law. 
The minimum requirements in this respect are 
defined in the following ordinances: 
− Ordinance of the Council of Ministers of 

October 11, 2005 on the minimum 
requirements for the information and 

communications systems [2], Journal of Laws 
no. 212 of 28.10.2005 item 1766, 

− Ordinance of the Council of Ministers of 
October 11, 2005 on the minimum 
requirements for the public registers and 
exchange of information in an electronic 
form [3], Journal of Laws no. 214 of 
28.10.2005 item 1781. 

The regulations of these ordinances will be 
reviewed in reference to the informational 
interoperability and the technical 
interoperability. 

An important point, brought to the law [1] 
(art. 21 of the law), is openness of the 
acceptance test sets for the interface software 
that enables data exchange with IT systems to be 
used to carry out public tasks. Guidelines with 
respect to the procedure to be followed to 
document and conduct acceptance tests are 
provided in: 
− Ordinance of the Minister of Science and 

Informatization of October 19, 2005 on 
acceptance tests and testing the interface 
software and verifying such tests [4], Journal 
of Laws no. 217 of 31.10.2005 item 1836. 
Another important assumption mentioned in 

the law on informatization (art. 15 of the law) is 
the principle that if non-public entities, e.g. a 
citizen and business, have a state imposed need 
to communicate therewith via IT systems then 
the applicable software shall be provided free of 
charge. The method of providing such software 
is defined in: 
− Ordinance of the Council of Ministers of 

September 27, 2005 on the method, scope 
and manner of accessing the public register 
data [5], Journal of Laws no. 205 item 1692. 
In summary, the main assumptions of the 

organizational interoperability are based on the 
following guidelines: 
− horizontal approach plus technological and 

political neutrality of the law, 
− informatization plans, 
− establishing multi-sector and sector specific 

IT projects, 
− establishing the Informatization Council – an 

advisory body providing assistance for the 
Minister of Informatization, 

− establishing the National Register of 
Information and Communications Systems 
and Public Registers, 

− checking the systems’ compliance with the 
minimum requirements, 

− openness of the acceptance test sets for the 
interface software, 
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− free of charge providing of the required 
interface software to non-public entities and 
local self-government units. 
The above quoted provisions of the 

agreement create a good framework for ensuring 
organizational interoperability in the 
performance of public tasks. 

 
4. Informational interoperability 
 
Informational interoperability is related to two 
essential issues, i.e.: 
− syntactic compliance of data sent between 

systems (it is applicable to the method of 
describing the data transfer structure), also 
called syntactic interoperability, 

− semantic compliance of information, 
frequently called semantic interoperability. 
Exchange of information between public and 

non-public entities should be analyzed taking 
into account two most important tools thereof. 
They are: an electronic document and exchange 
of reference register attributes.  

With respect to the syntactic interoperability 
the law on informatization is to bring about full 
compliance and manageability of the description 
formats of the logical structure of an electronic 
document in the Polish public administration, 
and also a common description of the format of 
key reference attributes of public registers. As an 
example of a lack of syntactic compliance given 
frequently is a different way to write names of 
localities or streets. It is certainly possible to 
introduce additional mechanisms that link 
different ways of writing names, but this is 
always a potential place where ambiguous 
interpretations are possible, and what follows – 
potential threats for the integrity of information 
sent between systems. 

The syntactic compliance of the data 
description is a basis for achieving semantic 
compliance of information which is undoubtedly 
a much more complex task. The point is to 
achieve full informational integrity of the data 
communications systems which will make it 
possible, for example, to avoid ambiguous 
interpretations of information sent.  

The basic regulations aimed at ensuring 
informational interoperability are provided in 
three executive acts issued on the basis of art. 18 
of the law are: 
− Ordinance of the Council of Ministers of 

October 11, 2005 on the minimum 
requirements for the information and 
communications systems [2], Journal of Laws 
no. 212 of 28.10.2005 item 1766, 

− Ordinance of the Council of Ministers of 
October 11, 2005 on the minimum 
requirements for the public registers and 
exchange of information in an electronic 
form [3], Journal of Laws no. 214 of 
28.10.2005 item 1781. 

− Ordinance of the Minister of Science and 
Informatization of October 19, 2005 on 
acceptance tests and testing the interface 
software and verifying such tests [4], Journal 
of Laws no. 217 of 31.10.2005 item 1836.  
The first of the above mentioned ordinances 

includes a number of important requirements 
which are to raise the level of informational 
interoperability: 
In § 2 section 1 of the ordinance a general 
requirement is stated that „information and 
communications systems used by public entities 
to carry out public tasks should comply, with 
respect to properties and features in the area of 
functionality, reliability, usability, performance, 
portability and maintainability, with such 
properties and features defined in the ISO 
standards approved by the national 
standardization unit, at the stage of designing, 
implementing and modifying such systems”. 
Appendix no. 1 specifies requirements that 
enable data exchange with other information and 
communications systems used to carry out 
public tasks using the communications and 
encryption protocols: 
− to exchange data with the information and 

communications systems, 
− to exchange data with the information and 

communications systems in a form of 
communications between a client and a 
server of an electronic mail system, 

− to encrypt data exchange with the 
information and communications systems, 

− to exchange data with the information and 
communications systems with respect to 
other network services. 

Appendix no. 2 specifies requirements that 
ensure access to information resources made 
available by the information and 
communications systems used to carry out 
public tasks using data formats: 
− to encode and encrypt information, 
− to data that includes text or text and graphics 

documents, 
− to data that includes graphical information, 
− to compress large size electronic documents, 
− to create and modify WWW sites, 
− to define the information layout, 
− to process documents saved in the XML 

format. 
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It should be emphasized that it is the first 
legal act in Poland in which the XML standard 
is indicated as the basis of the description of 
the logical structure of an electronic document, 
i.e. the manner of laying out information in a 
document defined by specifying information 
elements and the relationships between them. 

The second of the above mentioned 
ordinances (on the minimum requirements for 
the public registers and exchange of information 
in an electronic form) is a legislative act which 
provides in a systematic manner the scope and 
definition of data types for 16 key reference 
attributes of public registers in Poland. This is 
very important for maintaining the 
interoperability of public registers and to 
indicate those register attributes which play an 
essential role in the data exchange between the 
key information resources in Poland. The 
ordinance covers the following register 
attributes: Personal ID number (PESEL), 
surname-section, first name, company ID 
number (REGON) ,territorial unit symbol, 
territorial unit name, locality identifier, locality 
name, street symbol, street name, premises 
number, building number, National Court 
Register number, Tax Identification Number 
(NIP), registered parcel identifier, building 
identifier. 

It is assumed that the scope of the register 
reference attributes will be modified in 
accordance with the upgrades of the information 
and communications systems used to carry out 
public tasks.  

The third of the above mentioned ordinances 
(on acceptance tests and testing the interface 
software and verifying such tests) defines: 
− methodology, conditions and procedure to be 

followed to prepare the  interface software 
acceptance tests, 

− procedure to be followed to conduct the 
interface software testing, 

− types of interface software subject to testing, 
− detailed scope of information related to the 

interface software and the method and 
procedure to be followed to provide such 
information, 

− sample statement on the result of testing and 
verification of the interface software testing. 
The interface software was rightly treated in 

the regulations in a unique manner because it 
plays a special role in ensuring the informational 
interoperability. 
 
 
 
 

5. Technical interoperability 
 
The lowest interoperability level is the technical 
dimension thereof. This level is well understood 
by programmers who deal with the software of 
protocols used to exchange data between 
information and communications systems, 
electronic documents formats and other file 
formats. In that manner TCP/IP or the 
UNICODE character encoding standard are 
applicable to the technical dimension of 
interoperability.  

The detailed scope of technical requirements 
is provided in the Ordinance of the Council of 
Ministers of October 11, 2005 on the minimum 
requirements for the information and 
communications systems [2], Journal of Laws 
no. 212 of 28.10.2005 item 1766. They regulate 
the scope of standards for: 
− character encoding format, 
− communications protocols, 
− encryption protocols, 
− format of files used to store electronic 

documents, 
− format of files used to store graphics, audio, 

compressed files. 
Ensuring the technical interoperability is also the 
objective of Ordinance of the Minister of 
Science and Informatization of October 19, 2005 
on acceptance tests and testing the interface 
software and verifying such tests [4], Journal of 
Laws no. 217 of 31.10.2005 item 1836. It 
specifies the technical side of ensuring 
interoperability of information and 
communications systems used to carry out 
public tasks. 
 
6. Security 
 
Another objective of the law on informatization 
was also to achieve a higher level of information 
security, including the data communications 
security for the IT systems used to carry out 
public tasks. The law introduced an obligation to 
define a security policy for all IT systems used 
to carry out public tasks. 

The guidelines related to the scope of 
preparing the state informatization plans among 
others impose the need „to ensure secure 
conditions and operational compatibility of the 
IT systems used to carry out public tasks”. Art. 
18 of the law provides guidelines to prepare the 
minimum requirements for the information and 
communications systems in such a way so as to 
take into account in particular the need to 
maintain „efficient and secure exchange of 
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information in electronic form between public 
entities and between public entities and official 
agencies of other countries or international 
organizations”. 

This is why the ordinance of the Council of 
Ministers of October 11, 2005 on the minimum 
requirements for the information and 
communications systems [2], Journal of Laws 
no. 212 of 28.10.2005 item 1766 describes the 
security policy in the following manner: 
1. § 3. 1: A public entity shall define, modify 

as required and implement a security policy 
for the information and communications 
systems used by such entity to carry out 
public tasks. 

2. § 3. 2: When defining the security policy 
mentioned in item 1, a public entity should 
take into account the provisions of the Polish 
Standards with respect to information 
security. 
It seems to be right to apply here the 

following national standards related to 
information security: 
− PN ISO/IEC 17799:2003 Practical 

information security management principles 
– guidelines on how to define security 
policies of organizations from various 
sectors, including also central government 
and local self-government, 

− PN-I-07799-2:2005 Information security 
management systems. Specification and 
guidelines to be applied – requirements 
related to the information security 
management systems – how to manage 
security taking into account risk 
management. 
The international standardization system 

currently being developed is based on the 27000 
series standards – in particular standard 27001 – 
the successor of PN-I-07799-2. It is worth noting 
that the Polish standard PN-I-07799-2 is ahead 
of the international standard. It provides 
guidelines for developing clear and 
unambiguous criteria for the security of 
information and systems that process it. This is 
of particular importance for central government 
and local self-government and thus it may 
constitute an appropriate way to implement 
guidelines that result from the ordinance on the 
minimum requirements for the systems and 
related to the need to define the information and 
communications security policies. Based on this 
approach it will be possible to derive the 
following benefits: 
− objective evaluation of the information 

security status in an organizational unit, 

− compliance of the central government and 
local self-government information and 
communications systems with the legal 
regulations, 

− setting measurable objectives for the 
information security management based on 
the prior definition of the required security 
level which is accompanied by the 
identification of responsibility for the 
individual information security elements at 
each stage of its development and storing, 

− reducing the risk of losing, corrupting, 
gaining unauthorized access to the internal 
information of an organization, 

− reducing material losses resulting, for 
example, from disclosing information, losing 
data and undesired modification of the data 
stored in IT systems and from a number of 
other threats to which an organization was up 
to now especially vulnerable, 

− increasing an organization’s operations 
security and credibility on a competitive data 
communications market, 

− ability to precisely define origins and real 
causes of the highest business risks which 
will make it possible to counteract the arising 
thereof, 

− improving the flow of information and access 
thereto while at the same time increasing the 
information utilization security, 

− ongoing removing of vulnerabilities and risk 
of losing information,  

− raising the flexibility of an organization’s 
operations by better aligning the 
organizational structure to the internal and 
external requirements of its functioning, 

− clear, coherent and coordinated program of 
investment expenditures for information 
security and information technology, 

− change of the personnel’s mentality, increase 
of motivation and effectiveness of the work 
processes,  

− ability to subject the information security 
management system set up to independent 
evaluation (certification) with respect to 
compliance with the Polish standard PN-I-
07799-2 or international standard ISO/IEC 
27001. 

 
7. Summary 
 
When analyzing solutions considering 
interoperability, information and commu-
nications security included in the law on 
informatization emphasized should be that the 
described model followed bases on 
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accomplishments of the EU program IDABC 
[7]. This program defines ICT aspects of 
interoperability in horizontal dimension which is 
being used by more than 40 domain based 
programs also developed within IDA. The IDA2 
program did not solve all the problems, 
especially the ones related to the possibility of 
utilizing the interoperability of public registers. 
Important strategic solutions and appropriate 
instruments are proposed in the law on 
informatization of the operations of entities that 
carry out public tasks. These solutions shall lead 
to the point where users of administration 
services will, for identification purposes, be 
using one of the two register numbers, i.e.: 
− PESEL number (personal ID number) – for 

private individuals, 
− Tax Identification Number (NIP) – for 

business entities that are not private 
individuals. 
The above identifiers should constitute the 

primary reference attributes of public registers in 
Poland, meaning that other IT systems should 
refer to these attributes always when identifying 
a private individual or business entity. Thanks to 
this approach a large number of currently used 
identifiers can be treated as internal identifiers 
used in the public administration systems. The 
following citizens will use a unique ID number 
when contacting public administration. 

Close analogy may be found between the 
IDA program development concept and the 
earlier mentioned horizontal positioning of the 
law on informatization in relation to the domain 
based laws that introduce the need to set up 
further information and communications 
systems. 

Further suggestions derived from the 
accomplishments of IDA also led to the 
recognition of the XML standard, including the 
derivatives thereof, as the basis for the 
description of an electronic document’s logical 
structure. 

In summary it should be clearly emphasized 
that the essence of the e-government 
implementation involves a skillful application 
of the contemporary IT methods and tools in 
order to obtain appropriate instrumentation for 
the public administration services, ergonomic 
for the beneficiaries of such services. The 
above principle is applicable to both - the 
traditional public offices which without the 
appropriate IT support will not be able to work 
effectively -as well as to a virtual public office 
which constitutes an alternative for the 
traditional public offices but does not oust them 
in any way. It can be stated that the law on 

informatization, including the executive acts 
thereof provides the necessary legislative tools 
that enable materializing this idea in reality. 
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W artykule zaprezentowane zostały główne koncepcje sieci semantycznych i ich wykorzystanie w procesie 
kojarzenia faktów pozwalających na identyfikacje potencjalnych sytuacji kryzysowych. Opisywana metoda ma 
umożliwić zbudowanie narzędzi identyfikacji działań terrorystycznych w oparciu o modele ontologiczne. 
Zaproponowane rozwiązania obejmują szerokie spektrum algorytmów operujących na strukturach grafowych 
oraz mechanizmy wnioskowania regułowego. W ramach pracy dokonany został przegląd dostępnych języków 
i narzędzi opisu semantycznego oraz analiza ich przydatności w metodzie. Reprezentacja wiedzy 
konstruowanej w postaci sieci powiązań dostarcza wielu problemów związanych z efektywnością algorytmów 
ich przetwarzania. Na potrzeby budowanego rozwiązania zaproponowano dwa odrębne narzędzia redukcji 
rozmiaru sieci semantycznej polegającej na analizie ilościowej parametrów sieci semantycznej i eliminacji 
wierzchołków, związków nieistotnych z punktu widzenia analizowanej domeny oraz ontologie filtrujące. 
Narzędzia te mają zredukować rozmiar sieci semantycznej, a tym samym umożliwiając algorytmom grafowym 
oraz mechanizmom wnioskującym efektywne wyszukiwanie powiązań ukrytych.  

 
Keywords: ontologia, sieci, semantyka 
 
1. Wprowadzenie  
 
Rozwój informatyki oraz technologii związanej 
z siecią Internet spowodował wiele negatywnych 
skutków dotyczących przeszukiwania 
ogromnych zasobów informacyjnych. Jednym  
z wielu problemów jest poprawna klasyfikacja 
przeglądanych stron oraz interpretacja meta 
danych zawartych w nagłówkach HTML, które 
przez wielu twórców stron są nadużywane by 
zwiększyć popularność strony. Wyszukiwarki 
internetowe korzystają z coraz bardziej 
wyszukanych algorytmów przeszukiwania 
pełnokontekstowego oraz oceny witryn 
internetowych. Jednak pewne właściwości 
mechanizmów wyszukiwania nie dostarczają np. 
właściwości interpretacji znaczenia słów. 
Rozwój narzędzi opisu semantyki stał się 
główną przyczyną zwrócenia się w stronę 
Semantycznego Web czyli kolejnego etapu opisu 
sieci Internet. Zakłada się, że przedstawione 
standardy opisu danych semantycznych RDF, 
OWL, DAML posłużą jako nowe narzędzie 
pozwalające na integrację wielu źródeł danych 
oraz automatyzację procesu przeszukiwania sieci 
i samoorganizacji sieci Internet.  

Wszechstronność reprezentacji wiedzy, jaką 
umożliwiają sieci semantyczne, została 
zaadoptowana w wielu domenach np. jako 
narzędzie rozpoznawania języka naturalnego, 

lub jako narzędzie identyfikowania wybranych 
klas sytuacji decyzyjnych. Wydarzenia na arenie 
międzynarodowej, w tym wojna z terroryzmem, 
spowodowały zapotrzebowanie na metody 
wykrywania i identyfikacji przyszłych działań 
terrorystycznych.  

Mówiąc o sieciach semantycznych należy 
zdefiniować egzystujące w tej dziedzinie 
pojęcia. Graf semantyczny jest utożsamiany  
z grafem, dla którego dodatkowo definiuje się 
typy wierzchołków (np. osoba, zdarzenie, obiekt, 
itd.). Zakłada się dodatkowo, iż liczba tak 
zdefiniowanych typów wierzchołków jest jednak 
dużo mniejsza niż liczba wierzchołków 
występujących w danym grafie semantycznym. 
Połączenia pomiędzy wierzchołkami w grafie 
również należą do określonych typów. Ten sam 
typ łuku pomiędzy różnymi typami 
wierzchołków może jednak reprezentować 
odrębny związek (odrębne znaczenie 
semantyczne – na potrzeby integracji różnych 
semantyk definiuje się zestaw pojęć tożsamych 
lub dla wybranych pojęć definiuje się nazwy 
utożsamiające to samo pojęcie).  

Zasady budowania sieci semantycznej 
zawarte są w ontologii - sieci pomocniczej, 
będącej szablonem, według którego dołączane są 
wierzchołki do sieci semantycznej. Celem 
ontologii jest zdefiniowanie możliwych typów 
wierzchołków oraz typów łuków łączących te 
wierzchołki. Ontologia nazywana, jest również 
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Modelem Domeny. Ontologia w odniesieniu do 
metodologii obiektowej, w przybliżeniu, jest 
odpowiednikiem klas oraz związków między 
nimi, natomiast powstająca na jej podstawie sieć 
semantyczna to instancje tych klas, czyli obiekty 
i związki między nimi.  

 

 
Rys. 1. Ontologia, czyli szablon wierzchołków oraz 

łuków i wytworzona sieć semantyczna  
 

Należy zauważyć wyraźne różnice 
interpretacji pojęć klasy oraz elementu ontologii, 
gdzie identyfikacja różnicy pomiędzy klasą a 
obiektem jest zależna od punktu widzenia 
modelującego. W przypadku inżyniera ontologii 
taka dowolność nie istnieje, stąd projektowanie 
ontologii koncentruje się na innym aspekcie 
postrzegania świata.  

Ontologia jest definiowana jako graf: 

EV TTOG ,=           (1) 
gdzie: 

{ }nV tttT ,...,, 21=          (2) 
jest zbiorem typów wierzchołków (pojęcia 
reprezentowane w ontologii), 

{ }VjijiE TttttT ∈= ,:),(           (3) 
jest zbiorem typów krawędzi (związki pomiędzy 
pojęciami w ontologii). 

Definicja formalna sieci semantycznej 
zakłada, iż jest to sieć 

etvtEVSsem ,,,=           (4) 
,gdzie: 
V jest zbiorem wierzchołków, 

  { }1 2, ,..., kV v v v=          (5) 
E jest zbiorem krawędzi, 

  { }1 2, ,..., lE e e e=          (6) 
oraz: 

ij tvvt =)(           (7) 
jest funkcją przyporządkowującą wierzchołkowi 

jv odpowiadający mu typ it , 

),()( jij tteet =          (8) 
jest funkcją przyporządkowującą krawędzi 

je odpowiadający jej typ Eji Ttt ∈),( . 
 

2. Modele sieci semantycznych 
 
W literaturze wyodrębnione zostały modele sieci 
semantycznych, które ze względu na swoją 
specyfikę znalazły zastosowanie do roz-
wiązywania różnych problemów. Poniżej 
zostanie przedstawiona ich klasyfikacja której 
celem jest przybliżenie samego narzędzia, jakim 
jest sieć semantyczna, ale również możliwości 
rozszerzenia jej koncepcji. Wyodrębnione 
modele obejmują: 

 sieci definicyjne (ang. definitional 
networks) – głównie złożone z relacji is-a, 
pomiędzy typem oraz nowo dołączanym 
podtypem. Wynikowa hierarchia zwana jest 
również generalizacją, nastawione na 
prezentowanie taksonomi; 

 sieci twierdzące (ang. assertional networks) 
– zawierające twierdzenia, a w przeciwień-
stwie do sieci definicyjnych poszczególne 
informacje są warunkowo prawdziwe. 
Niektóre sieci tego typu stały się podstawą 
struktur koncepcyjnych; 

 sieci implikacyjne – wynikowe (ang. 
implicational networks) – wykorzystywane 
do reprezentowania wzorców przekonań, 
przyczynowości, lub zasad. Zwane są 
również sieciami przekonań, sieciami 
Bayesowskimi. Główną relacją spotykana  
w sieci to implikacja; 

 sieci wykonawcze (ang. executable 
networks) zawierające mechanizmy, takie 
jak przesyłanie znacznika lub dodatkowe 
procedury, dzięki którym możliwe jest 
wnioskowanie, przesyłanie wiadomości 
znajdowanie związków lub dopasowywanie 
wzorców; 

 sieci uczące się (ang. learning networks) – 
potrafiące w trakcie działania pozyskiwać 
nową wiedzę z przykładów. Nowa wiedza 
może wpływać na sieć poprzez dodawanie 
lub usuwanie wierzchołków, połączeń 
miedzy nimi, ewentualnie modyfikować 
wagi w sieci. Zmiana wag (ang. Changing 
weights) - w trakcie uczenia wagi węzłów 
lub gałęzi podlegają ciągłym zmianom 
według ustalonego algorytmu. Zmiana 
struktury (ang. Restructuring) – najtrud-
niejsza z metod uczenia zakładająca 
modyfikuję fundamentów sieci; 

 sieci hybrydowe (ang. hybrid networks) - 
posiadające cechy wszystkich typów sieci 
semantycznych. Przykładem jest notacja 
UML. 
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3. Ontologia – zasady projektowania 
sieci semantycznych  

 
Termin ontologia został zaczerpnięty z filozofii. 
Wiąże się ze studium istnienia i bytu. W filozofii 
posługiwanie się terminem ontologia może być 
związane z teorią natury egzystencji (np. 
ontologia Arystotelesa definiująca podstawowe 
kategorie, takie jak substancja, jakość). Na 
podłożu informatyki ontologia jest terminem 
technicznym opisującym artefakt, którego celem 
jest umożliwienie modelowania wiedzy na temat 
określonej domeny, rzeczywistej lub 
wyobrażalnej. Termin ten został zaadoptowany 
również przez badaczy dziedziny sztucznej 
inteligencji, którzy zidentyfikowali możliwość 
jego aplikacji jako modelu obliczeniowego 
umożliwiającego wnioskowanie. W latach 
osiemdziesiątych, społeczność zajmująca się 
sztuczną inteligencją, wykorzystywała termin 
ontologii, jako teorii modelowanego świata jak 
również jako komponentu systemów wiedzy.  
Zapewnienie jednoznaczności przekazu wiedzy 
na temat określonej rzeczywistości, wymusza 
wykorzystanie: 
• Kategoryzacji, czyli zdolności przy-

porządkowania symbolu występującego  
w komunikacie do określonej grupy 
obiektów, które posiadają określone cechy, 
np. „kot” – klasa kotów, pojęcie kot (ang. 
concept). Zbiór tych grup określamy jako 
zewnętrzny model pojmowania świata.  

• Hierarchizacji czyli umiejscowienia 
określonej klasy w hierarchicznej struk-
turze. Instancja klasy poza oczywistymi 
charakterystykami wynikającymi z przy-
należności do klasy posiada także cechy 
dziedziczone z klas przodków - 
nadrzędnych. 

Termin ten ma dużo szersze znaczenie na 
podłożu filozoficznym opisywanym w wielu 
pracach Rudolfa Gocleniusa, Johannesa 
Micraeliusa, Johannesa Clauberga i Christiana 
Wolffa.  
Specyfika budowy ontologii zakłada kierowanie 
się następującymi postulatami: 
• ontologia nie stanowi listy, katalogu, 

taksonomii obiektów, stwarza jednak 
formalne przesłanki do ich budowy; 

• ontologia jest oderwana od teorii poznania 
(epistemologii) i jest powiązana z obiektem, 
a nie jego subiektywnym odbiorem; 

• ontologia musi uchwycić rzeczywistość na 
różnych poziomach abstrakcji, jak również 
relacje pomiędzy tymi warstwami; 

• uznaje się, że nie istnieje jedna ogólna 
ontologia, tym samym zakłada się  istnienie 
wielu ontologii, które przedstawiają 
wielopoziomową wiedzę na temat 
rzeczywistości i nie są ze sobą sprzeczne; 

• w ontologii relacje między obiektami nie  
są ujęte funkcyjnie (zależności nie są 
ilościowe);  

• ontologia rozpoczyna proces poznania od 
budowy taksonomii, nauka od mierzenia  
i predykcji. 

Brak możliwości skonstruowania jednej 
wspólnej ontologii obejmującej opis 
rzeczywistości wymusił hierarchizację.  
W trakcie badań nad tym tematem wyróżniono 
następujące poziomy ontologii: 
• ontologie wyższego-poziomu opisują 

ogólne koncepcje świata rzeczywistego 
takie jak przestrzeń, czas, obiekt, zdarzenie, 
akcja, itp. Opisywane problemy są 
niezależne od szczególnego tematu, domeny 
oraz odzwierciedlają uniwersalne teorie; 

• ontologie domen oraz ontologie zadań 
specjalizują opis w odniesieniu do słow-
nictwa związanego z ogólną domeną (np. 
medycyną, motoryzacją) lub ogólną klasą 
zadań lub aktywności (np. diagnostyka, 
sprzedaż); 

• ontologie aplikacji opisują koncepcje oparte 
na określonej domenie oraz zadaniu. Są  
one specjalizacją ontologii wyższych  
poziomów, koncentrując się na rolach 
odgrywanych przez encje wykorzystywane 
w poszczególnych aktywnościach (np. 
części zamienne, narzędzia, itp). 

W celu reprezentacji modelu klasyfikacji 
elementów rzeczywistości wyposażono 
ontologie w zestaw specyficznych predefinio-
wanych związków: is-a oraz part-of (będące 
reprezentacją pojęć podtypu - dziedziczenia  
oraz związku agregacji występujących  
w podejściu obiektowym). Wiodącym 
problemem w budowaniu sieci semantycznej  
jest wywarzenie jej elastyczności ze 
szczegółowością reprezentowanej informacji, 
która może być osiągnięta poprzez budowanie 
hierarchii ontologii. Warto w tym momencie 
zauważyć, że zasady budowania ontologii 
wyraźnie rozgraniczają informację o typach 
(klasach obiektów) związkach między nimi, jak  
i instancjach typów czyli obiektach - faktycznym 
wystąpieniu danej informacji.  
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4. Poszukiwanie skojarzeń w sieciach 
semantycznych 

 
Właściwości sieci semantycznych oraz ich 

upodobnienie do naturalnej reprezentacji wiedzy 
człowieka w postaci powiązanych ze sobą 
faktów, wskazują na możliwości zastosowania 
tego narzędzia do wyszukiwania asocjacji 
identyfikujących sytuacje zagrożenia np. 
atakiem terrorystycznym. Aplikacja podobnych 
metod była już wielokrotnie wykorzystywana w 
tej dziedzinie z powodzeniem, dostarczając 
trafne narzędzie wspomagające. Prezentowana 
praca ma na celu rozszerzenie dotychczas 
dostępnych metod wykorzystując najnowsze 
technologie reprezentacji wiedzy w sieciach 
semantycznych, dostarczając efektywnych 
mechanizmów przetwarzania danych w sieciach 
semantycznych.  

Głównym problemem, z jakim należy się 
zmierzyć w przypadku operowania na 
obszernych zasobach wiedzy, jakimi są sieci 
semantyczne, jest złożoność obliczeniowa 
napotkanych problemów. Zaletą i jednocześnie  
wadą sieci semantycznych jest bogactwo 
reprezentacji wiedzy co oznacza, że sieci 
semantyczne są idealne do przechowywania 
informacji, jednak należy zapewnić 
specjalizowane algorytmy przeszukiwania tak 
olbrzymich struktur danych, by wartościowe 
informacje z nich pozyskiwać. Analizą skojarzeń 
na potrzeby tej pracy nazywać będziemy więc 
przeszukiwanie sieci semantycznych w celu 
odnajdywania powiązań pomiędzy elementami 
sieci pozwalające na modyfikacje jej struktury 
np. dodanie nowego związku, dodanie nowych 
wierzchołków lub reklasyfikacji wierzchołków 
lub łuków sieci. Wynikiem takiego procesu ma 
być zbudowanie nowej wiedzy w sieci 
semantycznej, pozwalającej na wykrycie 
informacji świadczących o potencjalnych 
sytuacjach kryzysowych. Zakłada się przy tym 
że opracowywana metoda analizy danych 
semantycznych powinna korzystać z bogatego 
zestawu algorytmów tak, by również oprócz 
poszukiwania nowych skojarzeń eliminować 
zbędną informację. Na potrzeby budowanej 
metody, wykorzystywane narzędzia będą 
reprezentowane w postaci systemu 
wieloagentowego, którego składniki będą 
przetwarzały cyklicznie dane semantyczne 
bazowego zasobu wiedzy. Na tym etapie pracy 
nie definiuje się szczegółów implementacyjnych 
zasobu wiedzy, ponieważ zostaną one narzucone 
po przez wykorzystaną bazową bibliotekę 
analizy danych. Rozwiązania te są na tyle 
specyficzną dziedziną, iż w głównej 

reprezentacja danych będących podstawą 
działania algorytmów wymuszona jest przez 
zastosowane narzędzia, chociaż korzystają one 
również ze standardów opisu danych 
semantycznych RDF, OWL, DAML. 

Proces poszukiwania skojarzeń w sieci 
semantycznej operujący na samej strukturze 
sieci może być zdefiniowany jako zadanie 
decyzyjne wielokryterialne. W zależności od 
zadania użytkownik może żądać rozszerzonej 
odpowiedzi na pytanie czy istnieje droga 
pomiędzy dwoma wierzchołkami w sieci 
semantycznej?  

Rozszerzenia tego zadania mogą dostarczać 
informacji na temat siły związku np. dwóch 
osób, ewentualnie potwierdzać związek osoby 
oraz pewnego zdarzenia, co może być 
wykorzystywane jako dowód istnienia 
skojarzenia. Metoda budowania skojarzeń  
w sieciach semantycznych zakłada dodatkowo 
zastosowanie:  

 algorytmów sieciowych znajdowania dróg,  
 algorytmów znajdowania drzew 

rozpinających,  
 algorytmów znajdowania klik oraz klatek  

w grafie semantycznym, 
 algorytmów analizy podobieństwa struktu-

ralnego grafów, 
 mechanizmów wnioskowania opartych  

o właściwości języków opisu seman-
tycznego OWL i DAML+OIL. 

 
Przegląd dostępnych metod opisu 

semantycznego oraz bibliotek zawierających 
algorytmy ich przetwarzania pozwolił na 
wyodrębnienie w nich wykorzystywanych kilku 
grup mechanizmów wnioskowania logiki 
ogólnej – (ang. general logic based inference 
engine): 

 FOL – ang. First Order Logic – logiki 
pierwszego rzędu – efektywne mechanizmy 
wnioskowania, nie udostępniające moż-
liwości odtworzenia ścieżki wnioskowania 
dla dużych zbiorów danych; 

 logiki wyższych rzędów – pozwalają na 
śledzenie ścieżek wnioskowania jednak 
wymagają dużo większych zasobów 
pamięciowych oraz mocy obliczeniowej; 

 logiki opisowej oraz logiki programowalnej. 
 
Dodatkowo, biblioteki analizy danych 
semantycznych, jako skalowalne rozwiązania 
udostępniają możliwość rozszerzania o spe-
cjalizowane algorytmy rozwiązywania 
określonych problemów - (ang. problem solving) 
- algorytmy małych rozmiarów stosowane do 
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rozwiązania danego problemu w systemie 
eksperckim. 

 
Rys. 2. Moduły uczestniczące w ramach 

podsystemu wnioskującego w jednej z bibliotek 
analizy danych semantycznych JENA 

 
Ogrom danych prezentowanych w sieci 

semantycznej powoduje niejednoznaczność 
związków występujących pomiędzy różnymi 
typami wierzchołków oraz konieczność 
wykorzystania metod redukcji rozmiaru sieci 
semantycznej. W tym celu przedstawiona 
metoda została wyposażona w narzędzia analizy 
ilościowej informacji w sieci semantycznej - 
współczynniki pozwalające na ocenę danych 
sieci semantycznej, wskazującej błędną lub 
bezwartościową informację. Analizie takiej będą 
podlegały zarówno wierzchołki jak  i związki, 
uwzględniając dane zawarte w sieci 
semantycznej oraz wzorcowych ontologiach. 
Wyraźną redukcją rozmiaru sieci semantycznej 
uzyskamy również poprzez zastosowanie 
ontologii filtrujących, których celem jest 
wyeliminowanie, na czas danego etapu analizy, 
danych nie istotnych z punktu widzenia 
analizowanej domeny np. przeszukiwanie 
zdarzeń związanych z bronią chemiczną 
(kradzieże odczynników chemicznych, ataki na 
fabryki produkujące chemikalia, itd.). 

 
5. Metoda poszukiwania ukrytych 

skojarzeń w sieciach semantycznych 
 

Metoda poszukiwania ukrytych skojarzeń 
składa się z kilku etapów zakładających: 

 budowę hierarchii ontologii wykorzy-
stywanych do reprezentacji wiedzy  
w systemie (zakłada się wykorzystanie 
ogólnie dostępnych ontologii oraz ich 
integracje w ramach projektu); 

 budowę mechanizmów pozyskania wiedzy 
dla budowanej sieci semantycznej (system 
wieloagentowy); 

 przygotowanie analiza ilościowej danych; 
 zdefiniowanie szczegółowych ontologii 

filtrujących wykorzystywanych jako filtry 

pozwalające na wyeliminowanie zbędnych 
połączeń w sieci; 

 zaproponowanie mechanizmów 
identyfikacji ukrytych skojarzeń opartych o 
algorytmy grafowe oraz mechanizmy 
wnioskujące. 
 

 
 

Rys. 3. Koncepcja  identyfikacji ukrytych skojarzeń – 
budowy nowej wiedzy w sieci semantycznej sytuacji 

kryzysowych (informacji działaniach 
terrorystycznych)  

 
Bazując na teorii grafów i sieci 

wprowadzono, na potrzeby analizy związków, 
miary wykorzystywane do określenia istotności 
wierzchołków oraz związków: 

 Współczynnik skupienia dla wierzchołka 
(ang. Clustering coeficient for the node) – 
C(i) – wielkość określająca siłę związku 
pomiędzy sąsiadami danego wierzchołka  

( ) ( ) 2/1−
=

ii

i

kk
EiC   (9) 

 Macierz skupienia - uogólnienie 
wyznaczanego współczynnika istotności 
wierzchołka, wykorzystywana w przypadku, 
gdy i jest połączony z resztą wierzchołków 
grafu różnymi typami łuków. Macierz 
wyznacza liczbę związków pomiędzy 
parami sąsiadów (a,b), gdzie wierzchołek  
a jest połączony z wierzchołkiem i łukiem 
typu t1  oraz wierzchołek b jest połączony  
z wierzchołkiem i łukiem typu t2. 

);( 21 ttM    (10) 
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Istotność łuku zakłada wyznaczenie liczby 
wspólnych sąsiadów. Miara istotności łuku 
zawiera się w przedziale  [0,1]. Większe 
wartości współczynnika oznaczają silny związek 
pomiędzy wierzchołkami a i b. Przykładem 
użyteczności miary istotności łuków jest 
wykrywanie istnienia ukrytych łuków (relacji) 
pomiędzy wybranymi parami wierzchołków nie 
połączonych ze sobą. Wyznaczanie 
współczynnika oraz jego uśrednianie dla 
wybranych typów łuków identyfikuje  
w przypadku małej wartości, iż dany typ łuku 
nie jest istotny z punktu operacji wykrywania 
powiązań w sieci semantycznej. 
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 średnia liczba sąsiadów danego typu 
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 odchylenie od wartości średniej dla  
ustalonego typu związku 
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 niewspółmierność dla ustalonego typu 
związku – istotny parametr z punktu 
widzenia analizy słabych powiązań 
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6. Opis danych ontologicznych – 

standardy opisu 
 
Budowę sieci semantycznej rozpoczyna się od 
budowy szkieletu używanego do dowiązywania 
wierzchołków oraz wprowadzania związków – 
utożsamiana ze zdefiniowaniem ontologii.  
W ramach ewolucji sieci Internet podjęto 
decyzję o zdefiniowaniu oddzielnej grupy 
języków mających posłużyć jako narzędzie 
opisu metadanych w nowo powstającym 
Semantycznym Web. Oparte one zostały na 
koncepcji języków znaczników wywodząc się 
tym samym z rodziny języków XML, stanowią 
one jednak odrębną jego gałąź. Pierwszym  
z nich stał się RDF (ang. Resource Definition 
Framework). Zbiór zdań RDF reprezentuje graf 
skierowany, węzły z których wychodzą łuki 
interpretowane są jako zasoby, łuki reprezentują 

własności. RDF sam w somie nie potrafi 
definiować ontologii jego rozszerzeniem stał się 
RDFS który został wyposażony w możliwość 
definiowania typów klas oraz związków tym 
samy dając początek możliwości definicji 
ontologii. RDFS definiuje pewną liczbę 
abstrakcyjnych klas oraz ich właściwości, 
uwzględniających zasięg (ang. range) oraz 
domenę (ang. domain).  

DAML jest skrótem pochodzącym od 
DARPA Agent Markup Language i jest 
językiem dedykowanym do komunikacji  
w systemach wieloagentowych. Syntaktyka 
jeżyka została oparta na standardzie RDF oraz 
XML tak by umożliwić opisy faktów 
komponujących budowaną sieć semantyczna 
oraz ontologie. Opisując język DAML, należy 
również przytaczać standard OIL (ang. ontology 
integration language) używającego przestrzenie 
nazw RDF do organizacji i integracji ontologii. 
Operacja ta wykonywana jest po przez 
definiowanie w poszczególnych ontologiach 
podzbiorów analogicznych terminów (słowniki 
pojęć bliskoznacznych). OIL powstał dzięki 
współpracy paru uniwersytetów (m. in. Vrije 
Universiteit Amsterdam i University of 
Manchester). Autorzy starali się połączyć pracę 
trzech różnych niezależnych grup, zajmujących 
się systemami opartymi o ramową reprezentację 
wiedzy (ang. Frame-based systems) oraz logiką 
opisową (ang. Description Logics). W obecnym 
etapie rozwoju języków skupiają się one na 
dostarczeniu opisu dla systemów regułowych 
bazujących na danych semantycznych.  

OWL (ang. Web Ontology Language) - jest 
językiem opracowanym przez W3C Consortium 
i w dużym stopniu bazowanym na DAML+OIL. 
Wspiera budowę struktury grafu ontologicznego, 
tym samym dostarczając właściwości 
mechanizmów wnioskowania opartego  
o specyfikacje OWL DL (OWL Description 
Logics). Język OWL został opracowany jako 
narzędzie wspierające interoperacyjność 
ontologii zapewniając uwspólnienie opisu 
semantycznego w sieci Internet. Jest wynikiem 
ewolucji takich standardów jak XML, RDF, 
RDFS stąd łatwość jego zastosowania  
w dowolnych technologiach informatycznych 
jako źródła danych (wymiana, przetwarzanie, 
analiza). Należy w tym momencie zauważyć że 
pomimo faktu, iż jest to język znaczników 
przechowywany w postaci tekstowej nie binarnej 
to jego czytelność nie jest pełna, ze względu na 
określone w specyfikacji języka zestawy 
znaczników i zasady budowania ontologii.  
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    <Description RDF:about="urn:news:1"> 
        <news:id_news>1</news:id_news> 
        <news:id_cat RDF:resource=                                                                       
                                          "urn:categorie:1" /> 
        <news:titre>foo</news:titre> 
        <news:texte>blablafoo</news:texte> 
        <news:date>01/01/2006</news:date> 
    </Description> 

 
 

Rys. 4. Zapis danych semantycznych oraz ich 
reprezentacja graficzna w językach opisu 

semantycznego RDF oraz OWL 
 
 
Do grona języków opisu ontologicznego należy 
również wliczyć języki z rodziny Turtle (ang. 
Terse RDF Triple Language), który jest 
serializacją formatu języka RDF. Język ten to 
podzbiór języka Notation 3 (N3) opracowanego 
przez Dava Becketta, zawierający  podzbiór 
formatu N-Triples. W przeciwieństwie do pełnej 
specyfikacji N3, Turtle nie wykracza poza model 
grafu RDF. Protokół języka zapytań SPARQL 
oraz RDFQ (RDF Query Language) 
wykorzystują podobny podzbiór elementów N3, 
wykorzystując jednak syntaktykę nawiasów 
klamrowych definiujących podgrafy. Turtle nie 
został wprowadzony jako oficjalny standard 
opisu semantycznego, jest jednak alternatywną 
popularną wśród programistów ze względu na 
swoją czytelność. Redland, Jena oraz RDFLib są 
bibliotekami, które wykorzystują ten język jako 
standard opisu danych.  
 
 
 

7. Środowisko wytwórcze – narzędzia 
przetwarzania danych 
semantycznych 

 
Popularność tematu sieci semantycznych 
wpłynęło na popularyzację projektów, narzędzi 
oraz standardów wykorzystywanych w ramach 
tej domeny. Wiele spośród nich z racji 
powszechności koncepcji OpenSource stało się 
otwartymi narzędziami, w których poszczególni 
programiści mogą uczestniczyć wykorzystując je 
dodatkowo w swojej pracy. Spośród wielu 
projektów i bibliotek na potrzeby tej pracy 
wybrane zostały dwa bazowe rozwiązania, na 
których oparta zostanie implementacja 
prezentowanej metody. Technologia wytwórczą 
będzie platforma języka Java wsparta 
specyfikacją J2EE w ramach wykorzystywanych 
technologii Webowych. Narzędziami 
rozszerzającymi podstawową funkcjonalność  
w stronę sieci semantycznych jest biblioteka 
JENA, natomiast mechanizmy środowiska 
wieloagentowego oparte zostaną o bibliotekę 
JADE.  Obie biblioteki są szkieletami 
oprogramowania pozwalającymi na dowolne 
rozszerzenia umożliwiając dodatkowo 
modyfikacje rdzenia biblioteki ze względu na 
otwarty i dostępny kod źródłowy.  

Jena – implementacja OpenSource w Javie, 
zapewnia w pełni obiektowy interfejs do 
dokonywania manipulacji na grafach RDF 
(nazywanych przez dokumentacje modelami). 
Modele semantyczne mogą być nie tylko 
przechowywane w modelu pamięciowym,  ale 
również w innych trwałych źródłach plikach, 
relacyjnych bazach danych: MySQL, 
PostgreSQL, Oracle, itd. Ponadto Jena akceptuje 
ontologie stworzone przy użyciu RDFS, OWL  
i DAML+OIL (także ze wsparciem dla 
wnioskowania). Szeroka funkcjonalność biblio-
teka oferuje w ramach mechanizmów 
wnioskujących opartych o rdzenne 
wnioskowanie w oparciu o modele ontologiczne, 
jak również zapytania języka SARQL oraz  
RDQL. Proces wnioskowania oferowany  
przez mechanizmy biblioteki polega na 
budowaniu nowych twierdzeń RDF  
na podstawie bazowej wiedzy zawartej  
w strukturach RDF (implementujących sieć 
semantyczną). Podstawowa funkcjonalnością 
mechanizmów jest wykorzystanie dodatkowych 
języków opisu RDFS i OWL w celu budowania 
nowej wiedzy na podstawie danych opisu klas 
(ontologia) oraz szczegółowych danych (danych 
zawartych bezpośrednio w sieci semantycznej). 
Mechanizmy zawarte w szkielecie są jednak 
bardzo ogólne i opierają się na mechanizmach 
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regułowych wykorzystywanych do prze-
twarzania danych opisywanych reprezentacją 
RDF. Mechanizmy wnioskujące mogą być 
dowolnie rozszerzane dzięki zastosowaniu 
odpowiednich wzorców projektowych  
i umożliwiają korzystanie zarówno z samych 
konstrukcji języków logiki opisowej, ale 
również implementację regułowych maszyn 
wnioskujących. W ramach rozszerzenia 
prowadzonych badań, zakłada się rozbudowę 
mechanizmów wnioskujących o algorytmy 
grafowe przeszukiwania grafów RDF  
w poszukiwaniu skojarzeń.  

Biblioteka JADE oferuje środowisko w pełni 
zgodne ze standardami FIPA. Język 
implementacji Java zapewnia przenaszalność 
biblioteki łącznie z migracją na specyficzne 
platformy wytwórcze J2SE, J2EE, jak również 
platformę mobilną J2ME. Elementami JADE  
są nie tylko biblioteki umożliwiające 
implementacje agentów, ale również kontener - 
środowisko uruchomieniowe agentów  
i zalew niające im usługi wymienione  
w specyfikacjach FIPA. Agenci JADE są 
odizolowani od systemu operacyjnego  
i architektury sieci, w której działają. 
Komunikacja miedzy nimi jest zapewniana przez 
usługę ACC (ang. Agent Communication 
Channel). 

 
8. Wnioski  
 
Zaprezentowana metoda poszukiwania ukrytych 
skojarzeń w sieciach semantycznych 
wykorzystywana jest do identyfikacji poten-
cjalnych sytuacji kryzysowych w ramach 
systemu monitorowania bezpieczeństwa. Na  
tym etapie pracy nie dokonano pełnej  
analizy poprawności działania wszystkich 
zaproponowanych rozwiązań, skupiając się 
przede wszystkim na projektowaniu samej 
ontologii. Zakłada się jednak, że 
wykorzystywane narzędzia w większej części 
dostarczą wymaganych mechanizmów wnios-
kowania i analizy strukturalnej sieci 
semantycznych. Realizowana praca badawcza 
zakłada również wytypowanie i zweryfikowanie 
kilku bibliotek udostępniających mechanizmy 
wnioskowania, bardzo często wykorzystujące 
innowacyjne algorytmy korzystające z różnych 
języków opisu semantycznego. W związku  
z tym faktem, zakłada się wytworzenie trzech 
odrębnych modeli w językach OWL, DAML-
OIL, reprezentacji ramowej oraz ewentualne 
modyfikacje istniejących silników wnios-
kujących by określić najbardziej dogodną 
konfiguracje środowiska badawczego.  
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Artykuł dotyczy problemów badania własności obiektowych aplikacji symulacyjnych. W punkcie 2 opisano 
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symulacyjnej i w systemie operacyjnym. 

 
Keywords: symulacja, własności obiektowego oprogramowania symulacyjnego 
 
1. Wprowadzenie  
 
Mając na uwadze niewątpliwe zalety technik 
symulacyjnych oraz obserwując dynamiczny 
rozwój technologii komputerowych, można 
przewidywać dalsze szerokie upowszechnienie 
technik symulacji komputerowej jako metod 
badania systemów. W większości zastosowań 
symulatorem jest oprogramowanie, obecnie 
coraz częściej oprogramowanie wykonane  
w technice obiektowej. Symulatory cyfrowe 
mają za zadanie naśladować wiernie 
funkcjonowanie systemu rzeczywistego, stąd do 
ich budowy doskonale nadaje się podejście 
obiektowe, które wiernie odzwierciedla  
w strukturze klas, struktury odwzorowywanego 
systemu. Koszt budowy i stopień 
skomplikowania dużych i złożonych symu-
latorów, wymaga podjęcia prób opracowania 
metod ich udoskonalania. Warto dodać, że  
w chwili obecnej nie ma usystematyzowanych 
metod badania własności oprogramowania 
symulacyjnego. Metody takich badań są dopiero 
we wczesnym stadium rozważań w tej 
dziedzinie informatyki. Rośnie natomiast 
zapotrzebowanie na tego typu badania.  

Metody symulacyjne pozwalają badać dany 
system w rzeczywistych jak i hipotetycznych 
warunkach jego działania, co pozwala uzyskać 
pełniejszy obraz właściwości badanego systemu 
[1], [9]. Symulacja cyfrowa nie jest tanią metodą 
poznania właściwości rozpatrywanego systemu. 
Jednak tam gdzie jest stosowana jest zawsze 
znacznie tańsza niż prototyp systemu lub jest 
jedynym dostępnym sposobem poznania 
własności rozpatrywanego systemu. Ważną 

zaletą symulacji cyfrowej jest powtarzalność 
eksperymentów. Dowolny eksperyment 
symulacyjny jest powtarzalny w tych samych 
warunkach, co przy innego rodzaju 
eksperymentach bywa trudne do uzyskania. 
Symulacja cyfrowa pozwala również na 
uzyskanie dużego stosunku czasu 
symulowanego do czasu rzeczywistego trwania 
obliczeń. Pozwala to na swobodne 
manipulowanie upływem czasu symulacyjnego, 
czyli jego spowalnianie bądź przyśpieszanie w 
zależności od potrzeb. W przypadku badania 
własności bardzo skomplikowanych systemów 
technicznych symulacja cyfrowa bywa jedyną 
rozsądną metodą badawczą. 

Symulacja cyfrowa jest algorytmiczną 
metodą prowadzenia, za pomocą komputera, 
eksperymentów na modelach dynamicznych 
istniejących lub projektowanych systemów [1]. 
Nowszą definicję symulacji komputerowej 
zawiera [8], jest to metoda badania lub 
naśladowania systemu rzeczywistego lub 
teoretycznego poprzez zbudowanie jego modelu 
i jego implementację komputerową a następnie 
eksperymentowanie na modelu i analiza 
uzyskanych wyników. Osią procesu symulacji 
cyfrowej jest sterowanie upływem czasu 
symulacyjnego, inaczej zwanego czasem 
systemowym. Funkcjonują dwie główne metody 
zmiany czasu symulacyjnego. Pierwsza metoda 
zakłada użycie stałego kwantu czasu 
symulacyjnego jako kroku symulacji (tzw. 
technika stałego kroku), czyli co kwant czasu 
symulacyjnego jest wyznaczany nowy stan 
systemu na podstawie analizy zdarzeń, które 
zaszły w ostatnim przedziale czasu 
systemowego. Druga metoda symulacji cyfrowej 
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jest oparta na zdarzeniach (tzw. technika 
następnego zdarzenia), symulacja jest sterowana 
zdarzeniami symulacyjnymi. Zakłada się, że 
pomiędzy zdarzeniami stany obiektów systemu 
nie ulegają zmianie, czyli nie trzeba ich śledzić. 
Proces symulacyjny przebiega od zdarzenia do 
zdarzenia symulacyjnego, a w każdym kroku 
czas symulacyjny jest zmieniany na czas zajścia 
najbliższego zdarzenia symulacyjnego. 
Przedstawione w artykule rozważania na temat 
symulacji tyczą symulacji sterowanej 
zdarzeniami. 

Podejście obiektowe stosowane przy budowie 
systemów informatycznych koncentruje się na 
czynniku ludzkim w procesie wytwarzania 
oprogramowania [2], [7]. Poprzednie podejścia 
główny nacisk kładły na oszczędność  
w wykorzystaniu zasobów systemu 
operacyjnego, których obserwowano ciągły 
deficyt. W chwili obecnej te ograniczenia nie 
zaniknęły zupełnie, zostały jednak przez rozwój 
techniczny sprowadzone praktycznie na 
margines problemów rozważanych w czasie 
produkcji oprogramowania. Podejście obiektowe 
stara się dopasować proces wytwarzania 
systemów informatycznych do wrodzonych 
ludzkich sposobów postrzegania rzeczywistości. 
Tworzony model obiektowy rozpatrywanego 
systemu jest koncepcyjnie zgodny ze sposobem 
postrzegania świata przez człowieka. 

W celu zbadania własności obiektowych 
aplikacji symulacyjnych należy zająć się 
zbadaniem dwóch aspektów aplikacji. 
Mianowicie należy poznać wewnętrzną budowę 
badanej aplikacji, a następnie należy zbadać jak 
aplikacja zachowuje się w czasie swojej pracy. 
Badanie budowy wewnętrznej aplikacji 
obiektowej można przeprowadzić na podstawie 
jej projektu lub na podstawie jej kodu 
źródłowego, tego typu badania można nazwać 
badaniem własności statycznych aplikacji. 
Proces badania zachowania aplikacji w 
środowisku uruchomieniowym i zjawisk 
zachodzących w jej wnętrzu jest możliwy do 
przeprowadzenia w czasie pracy tej aplikacji. 
Ten typ badań aplikacji można nazwać 
badaniem własności dynamicznych aplikacji. 

 
2. Metody badania właściwości 

statycznych obiektowych aplikacji 
symulacyjnych  

 
Badanie własności statycznych obiektowych 
aplikacji symulacyjnych jest procesem badania 
projektu technicznego lub kodu źródłowego 
danej aplikacji. W procesie tym jest badana 

wewnętrzna niezmienna-statyczna struktura 
aplikacji, stąd proces ten został nazwany 
badaniem własności statycznych obiektowych 
aplikacji symulacyjnych. 

Celem procesu badania własności 
statycznych symulacyjnych aplikacji 
obiektowych jest uzyskanie wartości wybranych 
miar tych własności, na podstawie których 
będzie można ocenić jakość wewnętrznej 
statycznej struktury aplikacji.  

W przypadku, gdy dysponujemy projektem 
obiektowym symulatora możemy, analizując 
diagram CAD (ang. Class Association Diagram), 
wyznaczyć szukane wartości miar statycznych 
rozpatrywanego projektu. Wyznaczenie wartości 
miar statycznych metodą „ręczną” może być 
dość uciążliwe, szczególnie dla dużych 
projektów. Dlatego wydaje się zasadne 
opracowanie programowej metody analizy 
projektów obiektowych.  

Analizując problem badania projektu 
aplikacji obiektowych wyróżniono następujące 
możliwe do zaistnienia przypadki: 
• dysponujemy tylko aplikacją w postaci 

wykonywalnej, 
• dysponujemy tylko kodami źródłowymi 

aplikacji, 
• dysponujemy projektem aplikacji, projekt jest 

zapisany w repozytorium narzędzia typu 
CASE (ang. Computer Aided Software 
Engineering), 

• dysponujemy projektem aplikacji, projekt jest 
zapisany w postaci papierowej jako diagram 
CAD. 

Wariant, gdy posiadamy tylko aplikację  
w postaci wykonywalnej należy pominąć jako 
przypadek, który nie kwalifikuje się do badania 
własności statycznych aplikacji obiektowych.  

W przypadku, gdy posiadamy kody źródłowe 
nie będziemy mogli zbadać projekt,  
ale jedynie samą implementację, co jest  
równie istotne.  

Projekty obiektowe, szczególnie te duże, są 
tworzone przy pomocy narzędzi CASE. 
Informacje o projekcie są zapisywane  
w wielodostępnej metabazie projektowej 
narzędzia, zwanej repozytorium. Zazwyczaj 
repozytorium takie jest organizowane w oparciu 
o relacyjną bazę danych. Niestety każde 
narzędzie CASE posiada własne specyficzne 
repozytorium o unikalnej strukturze. Rodzi to 
problem przy budowie narzędzia mającego 
umożliwiać dostęp do wielu różnych 
repozytoriów. Rozwiązaniem stosunkowo 
elastycznym jest zbudowanie narzędzia – 
analizatora projektu, który będzie posiadał 
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własne repozytorium oraz możliwość 
korzystania z wybranych „obcych” repozytoriów 
różnych narzędzi CASE. Różnice w budowie 
repozytoriów narzędzi CASE powodują, że 
budowa odrębnych analizatorów projektów 
sięgających do ich repozytoriów i wy-
łuskujących z nich wartości miar jakości jest 
działaniem dość uciążliwym, ze względu na 
dużą złożoność samego analizatora. Dużo 
efektywniejszy sposób to budowa stosunkowo 
mało złożonych konwerterów, które będą  
w stanie dokonać importu diagramu CAD  
z „obcego” repozytorium do repozytorium 
„własnego” i następnie analiza tak pozyskanego 
projektu. Dużo łatwiej jest zbudować 
dedykowany konwerter dla danego repozytorium 
niż dedykowany dla konkretnego repozytorium 
analizator projektu. Zastanawiając się nad 
wyborem sposobu przeprowadzenia badań 
należy mieć na uwadze ewentualne problemy  
z poznaniem struktury repozytorium danego 
narzędzia CASE. Stąd wywodzi się pomysł 
budowy „własnego” repozytorium projektów 
obiektowych i edytora diagramów CAD.  
W oparciu o to narzędzie będzie możliwe 
wprowadzenie do repozytorium „własnego” 
dowolnego projektu obiektowego i następnie 
poddanie go analizie mającej zbadać jego 
własności statyczne.  

Generalnie w procesie badania własności 
statycznych należy się skupić na budowie 
wewnętrznej aplikacji. Czyli klasami aplikacji  
i relacjami, jakie pomiędzy nimi zachodzą, jak 
również i budową wewnętrzną klas [3], [4]. 
Należy określić typy i rodzaje atrybutów oraz 
metod poszczególnych klas aplikacji. Zebrane 
cechy ilościowe (np. liczba klas) i cechy 
opisowe (np. lista nazw klas) projektu aplikacji 
możemy nazwać statycznymi cechami aplikacji. 
Cechy ilościowe są oczywiście miarami 
statycznymi aplikacji, można je określić jako 
proste - niezłożone miary statyczne. Cechy 
opisowe wzbogacają wiedzę eksperta 
oceniającego budowę aplikacji na temat 
znaczenia poszczególnych klas, powiązań 
pomiędzy nimi, znaczenia atrybutów i metod  
w klasach. Niektóre proste statyczne miary 
jakości zliczane dla poszczególnych klas (np. 
liczba metod publicznych) mogą dostarczyć nam 
wiele interesujących informacji, jeżeli 
wyliczymy ich wartości: średnie, minimalne, 
maksymalne, wartość oczekiwaną, wariancję dla 
całej aplikacji. Na podstawie niektórych miar 
statycznych prostych możemy zbudować miary 
złożone (np. procent atrybutów publicznych w 
klasach aplikacji) agregujące w sobie informacje 
z miar prostych i tym samym dużo pełniej od 

nich opisujące aspekt statyczny aplikacji – jej 
projekt. Wykorzystać tu można miary 
najczęściej stosowane do oceny jakości projektu 
i oprogramowania obiektowego zaproponowane 
przez Shyam’a Chidamber’a i Chris’a Kemerer’a 
[5], Mc’Cabe’a [6] oraz wiele innych 
interesujących miar możliwych do uzyskania. 

W procesie analizy kodów źródłowych 
należy poznać budowę wewnętrzną aplikacji tj. 
budowę klas aplikacji i relacje zachodzące 
pomiędzy nimi. Należy w tym miejscu wyraźnie 
zaznaczyć, że badając kod źródłowy badamy 
jedną z możliwych realizacji projektu 
technicznego, czyli dysponujemy jedynie 
pochodną projektu a nie oryginalnym projektem. 
Stąd wszelkie uzyskane wioski z analizy 
statycznej nie mogą być bezpośrednio 
odnoszone do projektu. Cały proces analizy 
kodów źródłowych możemy zdekomponować na 
poniższe etapy. 

Pierwszym etapem analizy kodu źródłowego 
aplikacji jest ustalenie listy modułów, z których 
aplikacja został zbudowana. W tej fazie należy  
z badanych kodów źródłowych usunąć wszelkie 
komentarze, aby ułatwić tym późniejszy proces 
analizy kodu. Powinna zostać również 
przeprowadzona weryfikacja implementacji pod 
kątem używania konstrukcji nieobiektowych  
tj. procedury, funkcje, rekordy i inne konstrukcje 
nieobiektowe, których użycie stawia pod 
znakiem zapytania zasadność użycia miar 
obiektowych do analizy własności tej aplikacji. 

W drugim etapie analizy kodu aplikacji 
powinniśmy zebrać informacje o klasach 
używanych w badanym oprogramowaniu. Dla 
każdej z klas z jej definicji należy pozyskać 
następujące informacje: 
• zbiór atrybutów obiektów klas i ich typy 

danych, 
• zbiór metod klasy i ich rodzaje oraz ich 

ewentualne parametry i ich typy danych, 
• zbiór klas przodków. 
Jeżeli klasa jest klasą biblioteczną nie uzyskamy 
bezpośrednio informacji o jej budowie, możemy 
tych informacji poszukać w dostępnej 
dokumentacji bibliotek o ile takowa istnieje. Na 
tym etapie analizy posiadamy już informacje  
o klasach aplikacji i o relacjach: dziedziczenia  
i agregacji między nimi zachodzących. 

Etap następny to analiza implementacji 
metod. W etapie tym analizujemy budowę 
wewnętrzną metod klas obiektów. Zadaniem 
tego etapu jest zebranie informacji  
o wywołaniach metod obiektów z danej metody, 
oraz określenie wartości miar oprogramowania 
opisujących złożoność badanych metod. 
Wyodrębnienie tych samych typów 
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komunikatów (np. w języku MODSIM 
wyróżniono komunikaty typu ASK, TELL  
i WAITFOR) wychodzących z danej metody 
pozwala określić konkretne powiązania łączące 
klasy aplikacji z klasą analizowanej metody. 

Faza ostatnia będzie miała za zadanie analizę 
sekcji inicjującej całej aplikacji. Możemy całą 
aplikację potraktować, używając zasady 
abstrakcji, jako jedną super-klasę, której 
atrybutami są klasy aplikacji i posiadającą jedną 
metodę, którą jest właśnie sekcja inicjująca 
aplikacji. Z tego punktu widzenia analiza sekcji 
inicjującej nie różni się właściwie niczym od 
analizy metody klasy. 

Po wykonaniu analizy projektu lub kodu 
źródłowego aplikacji otrzymamy we „własnym” 
repozytorium model powiązań klas badanej 
aplikacji. W czasie analizy zawartości 
powyższego repozytorium wyznaczone zostaną 
poszukiwane miary własności statycznych 
badanej symulacyjnej aplikacji obiektowej. 
 
3. Metody badania właściwości 

dynamicznych obiektowych 
aplikacji symulacyjnych 

 
W poprzednim punkcie przedstawiono sposób 
badania własności statycznych obiektowych 
aplikacji symulacyjnych. Analiza wyników tych 
badań pozwoli zweryfikować poprawność 
projektu obiektowego symulatora 
programowego z punktu widzenia prawideł 
inżynierii oprogramowania odnoszących się do 
ustalonych zasad konstruowania aplikacji 
obiektowych. Do zbadania pozostają wszelkie 
zjawiska zachodzące w pracującej aplikacji oraz 
w jej otoczeniu. Badanie zachowania pracującej 
aplikacji symulacyjnej można nazwać badaniem 
jej własności dynamicznych lub krócej badaniem 
jej dynamiki. Zbadania wymagają interakcje 
pomiędzy składnikami obiektowej aplikacji 
symulacyjnej oraz zachowanie tej aplikacji  
w środowisku, w którym została uruchomiona. 

Teoretycznie badanie niektórych własności 
dynamicznych obiektowych aplikacji 
symulacyjnych można przeprowadzić już  
w oparciu o jej projekt. Bazując na diagramach 
wykorzystanych do rozwijania projektu 
obiektowego a opisujących dynamikę budo-
wanej aplikacji. W badaniu własności 
dynamicznych aplikacji obiektowych wydaje się 
celowe zarzucenie na wstępie badań dynamiki 
obiektowej aplikacji symulacyjnej odwzoro-
wanej w projekcie. Symulator jest pewnym 
przybliżeniem systemu rzeczywistego, sam w 
swojej istocie symulator programowy nie jest 

oprogramowaniem krytycznym. A dla projektów 
systemów informatycznych innych niż systemy 
krytyczne nie tworzy się zazwyczaj pełnego 
modelu opisującego jego aspekt dynamiczny. 
Trudno oczekiwać, aby zespoły projektujące 
symulatory programowe specjalnie dla potrzeb 
analizy własności dynamicznych aplikacji 
obiektowych w czasie jej projektowania 
budowały pełny model ich dynamiki. Takie 
działanie oprócz niewątpliwych walorów 
poznawczych nie ma innego merytorycznego 
uzasadnienia, chyba, że jest to aplikacja  
o szczególnym znaczeniu. W związku z tym dla 
potrzeb badania dynamiki obiektowej aplikacji 
symulacyjnej należy zbadać jedynie działający 
symulator programowy w określonych 
warunkach jego pracy. Stąd, zbadanie własności 
dynamicznych obiektowych aplikacji 
symulacyjnych można sprowadzić do badania 
tego jak są wykorzystywane: 
• zasoby wewnętrzne aplikacji symulatora 

obiektowego (tj.: obiekty, metody obiektów, 
atrybuty obiektów, lista zdarzeń 
symulacyjnych), 

• zasoby zewnętrzne symulatora dostarczane 
przez system operacyjny (tj.: pamięć 
operacyjna, czas procesora, operacje dyskowe 
zapisu i odczytu). 

Badanie wewnętrznej dynamiki aplikacji 
symulacyjnej można przeprowadzić na wiele 
sposobów. Jeden ze sposobów bazuje na 
możliwościach środowiska wytwórczego 
symulatora. Do obserwacji zachowania pra-
cującego symulatora wykorzystane zostaną 
narzędzia do śledzenia wykonywania instrukcji 
kodu symulatora, czyli tzw. debugger’y. Jest to 
również metoda nieinwazyjna, ponieważ aby ją 
zrealizować nie trzeba wprowadzić zmian  
w kodzie źródłowym symulatora a jedynie  
w odpowiedni sposób go przekompilować, scalić  
i uruchomić krokowo. Ta metoda jest dość 
kłopotliwa w realizacji a bywa, że i ze względu 
na czas jej trwania jest ona trudna do przyjęcia. 

Jednym z najlepszych sposobów badania 
zjawisk zachodzących we wnętrzu symulatora, 
czyli zdarzeń zachodzących pomiędzy obiektami 
aplikacji, jest śledzenie komunikatów 
przesyłanych wewnątrz aplikacji symulatora. 
Sięgnięcie do wnętrza symulatora i obserwacja 
zachowania jego składników (obiektów) 
wymaga interwencji w kod samego symulatora, 
czyli w tym sensie jest to metoda inwazyjna. 
Obiektowe aplikacje symulacyjne w odróżnieniu 
od aplikacji obiektowych niesymulacyjnych 
posiadają mechanizmy upływu czasu 
symulacyjnego. Śledzenie zmian zachodzących 
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w strukturach wewnętrznych symulatora 
sterujących mechanizmem upływu czasu 
symulacyjnego pozwoli również na zbadanie 
dynamiki symulatora, chociaż tylko w jego 
fragmencie odpowiedzialnym za proces 
symulacji. 

Badanie zachowania obiektowych aplikacji 
symulacyjnych w środowisku systemu ope-
racyjnego, w którym tę aplikację uruchomiono, 
można zrealizować śledząc zapotrzebowanie 
symulatora na zasoby tego systemu 
operacyjnego. Zapotrzebowania symulatora 
programowego na zasoby systemu operacyjnego 
można mierzyć narzędziami dostarczanymi 
razem z systemem operacyjnym. Wśród 
dostępnych do śledzenia zasobów systemu 
operacyjnego należy zwrócić uwagę na: 
obciążenie procesora, zajętość pamięci 
operacyjnej, obciążenie podsystemu dysków 
twardych. Ta metoda jest metodą nieinwazyjną – 
zewnętrzną w stosunku do aplikacji symulatora.  

Kompleksowe badanie zjawisk zachodzących 
w pracującej obiektowej aplikacji symulacyjnej 
wymaga śledzenia komunikatów przesyłanych 
pomiędzy obiektami klas aplikacji. Zatem aby 
ten zamiar zrealizować należy monitorować 
wywołania metod obiektów klas w całej badanej 
aplikacji. Sposób ten pozwala całościowo 
poznać zjawiska zachodzące w rozpatrywanej 
aplikacji obiektowej. Zamysł ten można 
osiągnąć na dwa sposoby. Po pierwsze można w 
środowisko uruchomieniowe wbudować 
programowy monitor rejestrujący wywołania 
metod w aplikacji obiektowej, będący częścią 
jądra sterującego działaniem aplikacji. Po 
drugie, jeżeli nie możemy ingerować  
w środowisko uruchomieniowe aplikacji 
pozostaje zbudowanie własnego monitora (klasy 
i obiektu) do rejestracji wywołań metod 
obiektów w aplikacji. Powstaje tu oczywisty 
problem umieszczenia sond, swego rodzaju 
czujek informujących monitor o fakcie 
wywołania danej metody z innej metody,  
w kodzie źródłowym badanej aplikacji 
symulacyjnej. Same sondy powinny być 
umieszczone przed każdym wywołaniem metod 
(przesłaniem komunikatów) w kodzie aplikacji. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że wstawienie 
sond i umieszczenie monitora w kodzie 
źródłowym badanej aplikacji symulacyjnej może 
być niewystarczające do wychwycenia 
wszystkich komunikatów przesyłanych w danej 
aplikacji. Taki przypadek zajdzie wtedy, gdy  
w aplikacji badanej użyte zostaną obiekty 
powstałe na bazie klas bibliotecznych, których 
konstrukcja wewnętrzna, czyli tworzone w ich 
wywoływanych metodach następne obiekty  

i interakcje pomiędzy nimi (komunikaty) będą 
dla badaczy niewidoczne. Z tego faktu należy 
zdawać sobie sprawę w trakcie badania 
obiektowych aplikacji symulacyjnych tą metodą, 
jednak zjawisko to jest zazwyczaj marginalne 
lub nie występuje wcale. A zawsze można 
założyć, że jest to wymagany fragment aplikacji 
traktowany jako narzut środowiska wytwarzania 
aplikacji umożliwiający jej działanie  
w określonym środowisku uruchomieniowym – 
systemie operacyjnym.  

Monitor zbierający informację  
o wywoływanych metodach w aplikacji 
obiektowej jest klasą, z której powołany zostanie 
tylko jeden obiekt – monitor właściwy. Monitor 
oprócz metod konstruktora i destruktora 
zawierać będzie również metodę nazwaną 
wcześniej sondą, której wywołanie z od-
powiednimi parametrami z kodu aplikacji będzie 
oznaczało zapisanie informacji o fakcie 
przesłania komunikatu w aplikacji. Informacje  
o wywoływanych metodach powinny być 
gromadzone przez monitor (najlepiej w struk-
turze dynamicznej np. liście prostej). Informacji 
o przesłaniu kolejnych komunikatów  
w aplikacji, które są gromadzone w monitorze  
w czasie pracy symulatora może być dużo, 
nawet bardzo dużo, dlatego też należy ustalić 
graniczną wielkość bufora po osiągnięciu, której 
bufor zostanie przepisany przyrostowo na dysk 
do wybranego pliku, za co będzie odpowiadać 
następna z metod klasy monitora rejestrującego 
komunikaty aplikacji. Wielkość bufora będzie 
zależała od wielkości dostępnej pamięci opera-
cyjnej komputera, na którym są prowadzone 
eksperymenty symulacyjne. Najlepiej w tym 
celu po uruchomieniu symulatora, narzędziami 
do badania zajętości pamięci operacyjnej  
w danym systemie operacyjnym, określić 
wielkość pamięci wolnej nie wykorzystywanej  
w czasie symulacji i tę wielkość (pomniejszoną  
o pewną liczbę kilobajtów stanowiących rezerwę 
pamięci dla danego systemu operacyjnego, 
ustaloną metodą ekspercką) przeznaczyć na 
bufor-atrybut obiektu klasy monitor.  

Określenie sposobu zbudowania klasy 
monitora nie powinno nastręczać większych 
problemów, problemem będzie zasilenie 
monitora informacjami o wywołaniach metod. 
Zadanie to spocznie na metodzie sonda obiektu 
klasy monitor, wstawienie wywołań tej metody 
przed rdzenne metody aplikacji obiektowej 
będzie wymagało analizy kodu źródłowego 
aplikacji symulacyjnej. Zadanie się znacząco 
skomplikuje, gdy przyjdzie wypełnić treścią 
atrybuty wszystkich wywołań metody sonda. 
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Ponieważ aby uzyskać pełną informację  
o wywołaniu śledzonej metody należy określić: 
• informacje o miejscu wywołania danej 

metody: 
 nazwa klasy wywołującej daną metodę, 
 nazwa obiektu wywołującego daną metodę, 
 nazwa metody wywołującej daną metodę,  

• informacje o metodzie wywoływanej: 
 nazwa klasy metody wywoływanej, 
 nazwa obiektu metody wywoływanej, 
 nazwa metody wywoływanej,  

• parametry wywołania, 
• czas wywołania metody. 
Problem określenia miejsca wysłania 
komunikatu jest stosunkowo prosty, ponieważ w 
wielu językach obiektowych jest dostępna 
instrukcja SELF pozwalająca uzyskać wskaźnik 
na obiekt, w którym została wywołana. Inna 
sprawa, że informacje o nazwie obiektu, z 
którego wywołujemy daną metodę mogą być 
interesujące z punktu widzenia pojedynczego 
eksperymentu. Natomiast w wypadku serii 
eksperymentów informacje o tym, że z takiego 
to obiektu wywołano n metod niewiele wnosi do 
badań aspektu dynamicznego symulatora. Dużo 
ważniejsze jest określenie nazwy klasy 
obiektów, z którego komunikat ten został 
wysłany. Aby uzyskać nazwę klasy obiektu 
nadawcy komunikatu należy analizując kod 
źródłowy aplikacji symulatora w oparciu o 
nazwę obiektu znaleźć definicję tej zmiennej 
obiektowej, gdzie jest jawnie określony jej typ, 
czyli klasa macierzysta obiektu. Określenie 
klasy oraz obiektu wysyłającego komunikat to 
nie wszystko, czego można się dowiedzieć na 
temat „miejsca” wysłania danego komunikatu. 
Można jeszcze ustalić metodę, z której dany 
komunikat jest wysyłany. Do tego zadania 
również niezbędna będzie analiza kodu 
źródłowego symulatora w celu odnalezienia 
nazwy metody, z której ciała komunikat został 
nadany. Ustalić należy również typ metody, 
metoda może być symulacyjna lub 
niesymulacyjna. Ważną jest również informacja 
czy metoda „nadawca” znajduje się w sekcji 
klasy: publicznej, prywatnej, chronionej. 

Następny problem to ustalenie danych 
„odbiorcy” komunikatu, wysyłając komunikat 
programista wprost podaje nazwę obiektu (lub 
wskaźnik na obiekt) i nazwę jego wywoływanej 
metody oraz parametry jej wywołania. Ważną 
jest również informacja, z jakiej sekcji danej 
klasy pochodzi konkretna metoda. Dość złożony 
będzie również problem ustalenia, do jakiej 
klasy obiekt należy, którego to metoda jest 
właśnie wywoływana. Pomocna tu będzie 

analiza kodu źródłowego, która pozwoli 
wyszukać definicję zmiennej obiektowej  
o szukanej nazwie obiektu oraz wyodrębni z niej 
nazwę klasy tego obiektu. 

Pozostaje jedynie teraz ustalić czas 
wywołania danej metody. Wydaje się celowe 
zapisanie zarówno czasu astronomicznego 
zajścia danego zdarzenia, jakim jest wywołanie 
danej metody, jak również jego czasu 
symulacyjnego. W celu uzyskania tych czasów 
będą pomocne mechanizmy dostarczane wraz ze 
środowiskiem symulacyjnym. 

Zgromadzone przez monitor dane  
o komunikatach przesyłanych w aplikacji 
symulacyjnej pozwolą uzyskać wartości miar 
opisujących własności dynamiczne wewnętrzne 
obiektowych aplikacji symulacyjnych. 

Wynikiem badań własności dynamicznych 
obiektowych aplikacji symulacyjnych będą 
wartości miar opisujące wykorzystanie zasobów 
symulatora oraz zasobów systemu operacyjnego 
w czasie przeprowadzania eksperymentu 
symulacyjnego. Eksperyment symulacyjny 
przeprowadzony w tych samych warunkach 
może przebiegać inaczej, ponieważ aplikacja 
symulatora ma tą cechę, że jej ścieżki przebiegu 
sterowania są w większości wybierane losowo. 
Skutkuje to tym, że zebrane w czasie badań 
symulatora programowego wartości miar jego 
własności dynamicznych będą się różniły od 
analogicznych miar zebranych w kolejnych 
powtórzeniach tego samego eksperymentu 
przeprowadzonego w tych samych warunkach. 
Stałość warunków oznacza powtórzenie 
eksperymentu symulacyjnego na tym samym 
stanowisku badawczym, które stanowi komputer 
o identycznej konfiguracji sprzętowej  
i programowej oraz z tymi samymi danymi 
wejściowymi i parametrami wewnętrznymi 
symulatora. Z powodu nieprzewidywalności 
przepływu ścieżek sterowania w symulatorze 
programowym, w odróżnieniu od innych 
aplikacji niesymulacyjnych, aby uzyskać 
miarodajne wyniki należy przeprowadzić całą 
serię eksperymentów symulacyjnych  
w jednakowych warunkach. A zebrane wartości 
miar własności dynamicznych badanego 
symulatora programowego dla każdego 
eksperymentu symulacyjnego posłużą do 
wyznaczenia ich wartości średnich oraz innych 
charakterystyk statystycznych. W ten sposób 
dopiero uzyskane zostaną cechy opisujące  
w sposób wiarygodny własności dynamiczne 
badanego symulatora programowego.  

Zaproponowana tu metoda jest metodą 
inwazyjną tzn. ingerującą w kod źródłowy 
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aplikacji symulacyjnej. Ta ingerencja jest dość 
znaczna, oprócz klasy monitora, wymagane jest 
jeszcze wstawienie wywołań metody sonda, 
która zapisze opisane powyżej szczegółowe  
dane o każdym komunikacie, występującym  
w pierwotnym kodzie aplikacji symulacyjnej.  
W czasie analizy wyników należy pamiętać,  
że czasy przesłania danego komunikatu 
(symulacyjny i astronomiczny) są tak naprawdę 
czasami przybliżonymi zajścia tego zdarzenia. 
W rzeczywistości są to czasy rejestracji przez 
metodę sonda wywołania danego komunikatu  
w obiekcie monitora. Komunikatu, który 
zostanie wywołany zaraz po zakończeniu 
wywołania metody sonda, ponieważ sam 
komunikat jest następną instrukcją po instrukcji 
wywołania metody sonda w zmodyfikowanym 
kodzie symulacyjnej aplikacji obiektowej.  
W związku z tym wszystkie wartości tych 
czasów będą wcześniejsze od wartości 
rzeczywistych. Błąd ten dotyczy wszystkich 
komunikatów przesyłanych w aplikacji i ma to 
samo źródło. Stąd otrzymane wartości czasów 
można uznać za dobre przybliżenie 
rzeczywistych czasów wywołania komunikatów. 
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W artykule przedstawione zostały podstawy teoretyczne stosunkowo niedawno odkrytej kategorii sieci 
zwanych sieciami złożonymi lub sieciami wielkiej skali. Analizy prowadzone na rzeczywistych sieciach  
wykazały istnienie pewnych bardzo ciekawych właściwości tych sieci. W szczególności mówi się o takich 
cechach sieci rzeczywistych jak Small World i Scale Free.  
Sieci typu Small World to sieci, w których mimo wysokiego stopnia klasteryzacji, odległość najkrótszej drogi 
łączącej dowolną parę wierzchołków jest relatywnie krótka. Długość drogi jest mierzona liczbą krawędzi w 
niej zawartych. Sieci Scale Free można scharakteryzować, używając żargonu z obszaru sieci komputerowych, 
jako sieci powiązań zdominowanych hubami z wielką liczbą połączeń. Sieci typu Scale-Free „rosną przez 
dodawanie” kolejnych węzłów według określonej hierarchii. 
Interesująca, wydaje się również, koncepcja budowy aplikacji do wizualizacji i analizy powiązań w sieciach 
złożonych, której prototyp został zaprezentowany w niniejszym artykule. 
 
Keywords: complex networks, small word, scale free 
 
1. Wprowadzenie  

 
Teoria grafów i sieci jest częścią szeroko pojętej 
dziedziny nauki zwanej matematyką dyskretną. 
Biorąc jednak pod uwagę problemy natury 
praktycznej, które możemy rozwiązywać dzięki 
tej teorii to fakt, że rozwija się ona w kierunku 
samodzielnej dyscypliny, jest sprawą naturalną. 
 Formalnie siecią nazywamy trójkę 
uporządkowaną S= <G,{ξi},{Ψi}> gdzie: 
• G=<W,U,P> jest dowolnym grafem  

o zbiorze wierzchołków W={w1,w2,...,wn}, 
zbiorze gałęzi U={u1,u2,...,um) i relacji 
incydencji WUWP ××⊂ wiążącej 
odpowiednio gałęzie z wierzchołkami 

• {ξi}= {ξ1,..., ξI} jest zbiorem funkcji 
określonych na zbiorze W wierzchołków 
grafu G ξi: W → R, i=1...I 

• {Ψi}= {Ψ1,...,ΨJ} jest zbiorem funkcji 
określonych na zbiorze U gałęzi zwanych 
również krawędziami grafu G  Ψi : U → R, 
i=1...J. Funkcje te determinują wagi 
poszczególnych krawędzi, które to wagi 
mogą mieć sens np. odległości pomiędzy 
wierzchołkami, przepustowości gałęzi, itd. 

 W otaczającej rzeczywistości sieci 
rozumiane jako zbiory wierzchołków i gałęzi 
reprezentujących oddziaływania pomiędzy 
wierzchołkami są wszechobecne np.: 

• Internet jako sieć połączonych komputerów  
i routerów, 

• sieć WWW, gdzie poszczególne strony 
połączone są hiperlinkami, 

• grupy społeczne składające się z osób 
powiązanych relacjami społecznymi, 

• łańcuchy pokarmowe. 
Wymienione sieci ze względu na liczbę 

występujących w nich węzłów i powiązań 
pomiędzy nimi nazywane są sieciami złożonymi 
(ang. Complex Network), sieciami rozległymi 
lub sieciami wielkiej skali. Od lat 50-tych 
minionego stulecia, sieci złożone bez widocznej 
zasady organizacyjnej, były opisywany przy 
wykorzystaniu grafów losowych. Powstanie pod 
koniec XX wieku baz danych gromadzących 
informacje o topologiach sieci rzeczywistych 
ujawniło, że mają one szereg specyficznych 
cech, które nie były do tej pory uwzględniane. 
Okazało się więc, że chodź „otaczają nas sieci”, 
które od wielu lat są badane to nadal nie 
rozumiemy zasad rządzących ich dynamiką, czy 
ewolucją.  

Analizy prowadzone na rzeczywistych 
sieciach wykazały istnienie własności, które nie 
występują w grafach losowych. W szczególności 
mówi się o takich cechach sieci złożonych jak 
Small Word („six degree of seperation”) oraz 
Scale Free. 
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Wyraźny wzrost zainteresowania systemami 
dających się modelować z wykorzystaniem teorii 
grafów i sieci jest spowodowany rosnącym 
znaczeniem rzeczywistych sieci wielkiej skali. 
Badania niezawodności i odporności tych 
systemów na przypadkowe, jak i celowe ataki 
oraz trudne do przewidzenia awarie mają 
oczywiste znaczenie praktyczne. Tego typu 
badania polegać mogą na analizie struktury  
sieci złożonych, prognozowaniu możliwych 
kierunków ewolucji sieci, optymalizacji 
sposobów wykorzystania zasobów czy w końcu 
formułowaniu możliwych procedur po-
stępowania w sytuacjach kryzysowych (np. 
przypadkowe awarie pewnych węzłów, celowe 
ataki terrorystyczne, itd.). 

 
2. Sieci złożone – podstawy 

teoretyczne 
 
Small World Networks to jedna z wielu 
możliwych charakterystyk sieci społecznych, 
komputerowych, telekomunikacyjnych, ener-
getycznych, itd. Autorami teorii Small World 
Networks są Duncan J. Watts i Steven H. 
Strogatz, którzy opisali swój model w artykule 
„Collective dynamics of small world networks”, 
w miesięczniku Nature. 
 

 
Rys. 1. Wpływ p-stwa „przekablowania” p na 

charakter sieci (źródło: Nature) 
 

Pojęcie sieci typu Small World wyłania się  
w naturalny sposób jako bardzo realistyczny, 
niejako pośredni przypadek pomiędzy dwoma 
skrajnymi sieciami: siecią regularną (ang. 
Regular Network), zwaną niekiedy 
pierścieniową (ang. Ring Network) oraz siecią 
losową (ang. Random Network), co ilustruje 
rys. 1. Zaczynając rozważania od sieci 
regularnej, widać że każdy jej węzeł jest 
powiązany z tą samą liczbą węzłów „sąsiadów”. 
Powstaje pytanie, czy tego typu, a więc idealnie 
regularne sieci są zjawiskiem częstym. Przecież 
nawet w krystalografii zdarzają się „defekty”, 
zaburzające monotonną strukturę powiązań. 
Praktyka dowodzi, że sieci regularne są 
oczywiście idealizacją rzeczywistości, co 
znacznie redukuje ich przydatność w tworzeniu 

modeli sieci rzeczywiście występujących  
w naturze i cywilizacji. Z drugiej strony sieć 
losowa, wykazuje całkowity brak regularności  
w liczbie powiązań między węzłami, jak 
również brak jakiegokolwiek strukturalnego 
uporządkowania tych powiązań. W obu 
przypadkach, nazwy sieci dość wiernie oddają 
ich naturę – pełna regularność i całkowita 
przypadkowość. 

Watts i Strogatz zauważyli, że dokonując 
pewnego zabiegu na sieci regularnej można 
otrzymać modele sieci, które spotykane są  
w rzeczywistych systemach. Nie są one bowiem 
ani doskonale regularne, ani zupełnie losowe,  
a można je budować poprzez zastosowanie tzw. 
„przekablowania” (ang. rewiring) niektórych 
węzłów sieci. Jeśli przez p oznaczymy 
prawdopodobieństwo, że powiązania losowo 
wybranego węzła sieci zostaną zmienione 
(„przekablowane”), całą procedurę przejścia od 
sieci regularnej do sieci typu Small World opisać 
można następująco: 
1) Wybieramy losowo węzeł. 
2) Odcinamy jedno z jego (na ogół bliskich) 

powiązań. 
3) Wybieramy losowo (na ogół odległy) węzeł. 
4) Odcinamy jedno z jego powiązań. 
5) Łączymy oba węzły. 
6) Powtarzamy czynność 1-5 dopóki ułamek 

węzłów objętych zmodyfikowanymi 
połączeniami wyniesie p. 
 
Aby przekonać się, jakie skutki pociąga za 

sobą rewiring, należy odwołać się do dwóch 
parametrów sieci: współczynnika sklastrowania 
(ang. clustering coeffiecient – C) oraz średniej 
odległości pomiędzy dowolną parą węzłów (ang. 
averaged path length – L). 

Pierwszy z tych parametrów – C, określa 
stopień sklastrowania połączeń między-
węzłowych. Jest to wypadkowa charakterystyk 
lokalnych sieci. Parametr C ma istotne  
znaczenie praktyczne. Informuje on o stopniu 
wykorzystania wszystkich możliwych połączeń 
pomiędzy węzłami. Warto dla przykładu 
rozważyć i-ty węzeł sieci. Współczynnik Ci dla 
tego węzła jest ilorazem liczby bezpośrednich 
połączeń i-tego węzła z sąsiadami („bliskimi” 
bądź „odległymi”) do wszystkich możliwych 
połączeń pomiędzy jego sąsiadami, których jest 
dokładnie ki(ki – 1)/2, gdzie ki oznacza stopień  
i-tego węzła. Łatwo zauważyć, że Ci przyjmuje 
dwie skrajne wartości – odpowiednio 0 i 1 – dla 
następujących dwóch przypadków: sąsiedzi  
i-tego węzła nie są połączeni oraz każdy sąsiad 
i-tego węzła jest również połączony z każdym 
innym sąsiadem i-tego węzła (drugi z tych 
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przypadków nazywany jest w literaturze 
anglojęzycznej clique). Uśredniając wszystkie Ci 
(obliczone dla wszystkich węzłów sieci) 
otrzymujemy, wspomniany już parametr 
sklastrowania C. Praktyczne znaczenie 
parametru C w odniesieniu do sieci kom-
puterowych lub telekomunikacyjnych polega 
przede wszystkim na ocenie, w jakim stopniu  
i w jaki sposób węzły badanej sieci mogą 
między sobą przekazywać dane.   
Drugi z parametrów sieci – L, jest miarą 
odległości. Podobnie jak w przypadku parametru 
C, tak i L wyznacza się uśredniając wszystkie 
odległości między każdą parą węzłów (i, j), 
gdzie i, j = 1, 2, …, |V|. Odległość d(i, j) 
wyrażana jest minimalną liczbą krawędzi, które 
łączą parę węzłów (i, j).  
 Wracając do wprowadzonego parametru p 
można zauważyć interesującą zależność, a 
mianowicie reakcja C jest niejako „opóźniona” 
w stosunku do reakcji L na wzrost 
prawdopodobieństwa p.  

 
Rys. 2. Typowe cechy sieci Small World 

 
 Jak wynika z wykresu, obie charakterystyki 
sieci, a więc C i L, silnie zależą od parametru p. 
Z analizy zależności C(p) i L(p) widać, że dla 
stosunkowo dużego zakresu wartości parametru 
p sieć zachowuje typowe cechy „małego 
świata”, które w uproszczeniu sprowadzić 
można do zależności: C >> CRandom oraz L << 
LRegular.  Opisane dotąd typowe cechy sieci 
Small World, ani nie wyczerpują zagadnienia 
analizy powiązań w sieciach, ani nie przesądzają 
jeszcze o doskonałości, czy ich przydatności 
przy opisie rzeczywistych systemów. Krótko po 
tym jak Watts i Strogatz opublikowali podstawy 
swojej teorii sieci „małego świata”, Albert-
Laszlo Barabasi i Reka Albert przedstawili swój 
model sieciowy w artykule „Emergency of 
Scaling in Random Networks”, w miesięczniku 
Science. Model ten oparty jest na koncepcji tzw. 
Scale Free Networks. Założyli oni, że prawdo-
podobieństwo wystąpienia połączenia pomiędzy 
nowym węzłem, a każdym węzłem należącym 
do sieci bardzo silnie zależy od posiadanej przez 

te węzły  liczby krawędzi k i wynosi P(k)~k-γ. 
Wykładnik potęgi, a więc γ, zależy od rodzaju 
rozpatrywanej sieci i np. dla sieci WWW wynosi 
ok. 2.2, a dla sieci energetycznych 4.0.  
 Jako następstwo powyższego, sieci typu 
Scale Free „rosną przez dodawanie” kolejnych 
węzłów według określonej hierarchii. Tak więc, 
najwięcej nowych węzłów łączy się z węzłami, 
które posiadają już najwięcej sąsiadów (połączeń 
z innymi węzłami). Cecha ta jest określana jako 
„dołączenia preferencyjne” (ang, preferential 
attachment), co ilustruje rys. 3.  

 
 

Rys. 3. Sieć losowa kontra sieć typu Scale Free 
(źródło: Nature) 

 A oto prosty algorytm tworzenia sieci Scale 
Free: 
1) Generujemy małą liczbę węzłów m0. 
2) Dodajemy nowy węzeł posiadający m < m0 

połączeń z istniejącymi węzłami. 
3) Kontynuujemy dodawanie węzłów aż do 

osiągnięcia wymaganej ich liczby. 
Prawdopodobieństwo, że nowy węzeł jest 
połączony z i-tym węzłem wynosi 

∑=
j

jii kkkP /)(  

Godne uwagi jest to, że liczba krawędzi 
danego węzła zależy silnie od czasu ki(t)~(t/ti)0.5, 
gdzie ti to czas dodania i-tego węzła do sieci. 
Powyższy modus operandi dobrze ilustruje 
przypadek Internetu, którego rozrost jest 
doskonałym przykładem „samoorganizacji” 
sieci. Scale Free Networks można 
scharakteryzować, używając żargonu z obszaru 
sieci komputerowych, jako sieci powiązań 
zdominowanych hubami z wielką liczbą 
połączeń. Sieci tego typu występują 
powszechnie w przyrodzie i technice, 
charakteryzują również powiązania między 
członkami społeczeństw i grup społecznych.  
W szczególności do tej kategorii sieci należą 
sieci telekomunikacyjne, Internet i WWW, 
poczta elektroniczna, powiązania słów  
w językach naturalnych, sieć współautorstwa 
publikacji naukowych i wiele innych. 
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Ilustracja zastosowania opisanych modeli 
sieciowych może polegać na analizie podatności 
sieci posiadających cechy Scale Free i Small 
World na ataki. 

 
 

Rys. 4. Ilustracja wagi hubów 
 

Sieć na rys. 4 posiada kilka hubów. Gdyby 
atak był wymierzony w którykolwiek z tych 
węzłów, miałoby to bardzo istotny wpływ na 
integralność i tym samym funkcjonowanie 
zaatakowanej sieci (np. bardzo wyraźne 
wydłużenie L). Skuteczne zaatakowanie od-
powiednio dużej liczby hubów może  
w praktyce całkowicie wyeliminować sieć  
z użytku. Z drugiej strony sieć taka jest odporna 
na ataki skierowane losowo. Znacznie bardziej 
prawdopodobne jest wówczas wyeliminowanie 
węzła nie będącego hubem, których jest dużo 
więcej. Skutki takiego ataku odczuwalne są 
tylko lokalnie i nie dezintegrują sieci jako 
całości. 

 
3. Aplikacja do wizualizacji i wstępnej 

analizy powiązań 
 

Chociaż technologie do wizualizacji 
informacji, okazały się wręcz niezbędne do 
analizy dużych zbiorów danych, ich 
zastosowanie nie jest powszechnie spotykane. 
Udane aplikacje w dziedzinie wizualizacji 
informacji nie należą bowiem do łatwych 
w implementacji. Celem wizualizacji informacji 
jest zwiększenie możliwości poznawczych 
człowieka dzięki wywieraniu wpływu na jego 
wzrok. Dzięki temu na podstawie 
abstrakcyjnych danych można dojść do pewnych 
wniosków. Wizualizacja informacji poszerza 
zdolności percepcji człowieka o możliwość 
„zapanowania” nad coraz większą ilością 
przetwarzanych danych. 

Jednym z efektów mojej dotychczasowej 
pracy nad sieciami złożonymi jest aplikacja do 
interaktywnej wizualizacji powiązań pomiędzy 
węzłami sieci. Analiza tego typu pozwala na 
badanie struktury rozpatrywanej sieci 
komputerowej. Na tej podstawie ułatwione staje 

się zadanie identyfikacji kluczowych węzłów 
(hubów), analiza możliwych sposobów 
komunikowania się w sieci i wiele innych. 
Diagramy powiązań mogą służyć również do 
przedstawiania i analizy dużych zbiorów 
danych, dotyczących np. rozmów tele-
fonicznych, transakcji na kontach bankowych 
czy ruchu internetowego. W takich przypadkach 
diagramy posłużyć mogą do łatwej identyfikacji 
wspólnych elementów, grup elementów ściśle 
powiązanych ze sobą czy też powiązań 
pośrednich. Waga wizualizacji powiązań wydaje 
się być, w tym przypadku nie do przecenienia. 
W celu zbudowania narzędzia, które byłoby 
wystarczająco elastyczne, aby można było  
w oparciu o nie tworzyć nowatorskie 
wizualizacje, należało skorzystać z teorii 
wizualizacji informacji, co w uproszczeniu 
przedstawia rys. 5. 
 

 
Rys. 5. Proces wizualizacji danych z wykorzystaniem 

biblioteki prefuse 
 

Stworzona aplikacja służy do graficznej 
prezentacji wiedzy o obiektach i powiązaniach 
pomiędzy nimi w formie interaktywnych 
diagramów. Dzięki wykorzystaniu biblioteki 
prefuse możliwe było stworzenie, w krótkim 
czasie aplikacji służącej do graficznej 
prezentacji wiedzy o obiektach i powiązań 
pomiędzy nimi w formie interaktywnych 
diagramów. W zależności od charakteru 
informacji, obiekty mogą być prezentowane na 
diagramach w postaci ikon lub symboli takich 
jak prostokąty, koła bloki tekstu. Powiązania 
pomiędzy obiektami przedstawiane są jako linie 
łączące obiekty. Obiekty diagramu mogą być 
dodatkowo opisane za pomocą dowolnej liczby 
atrybutów. Powstałe w ten sposób diagramy 
powiązań mogą być dalej wykorzystywane do 
analizy związków pomiędzy obiektami. 
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Rys.7. Zobrazowanie sieci UUNET  
z wykorzystaniem zbudowanej aplikacji 

 
Podstawowe problemy dotyczące analizy sieci  
z jakimi można się spotkać to przede wszystkim 
ich niekompletność (nieuchronność brakujących 
węzłów i powiązań, które nie zostały odkryte), 
brak precyzyjnej granicy, pozwalającej 
jednoznacznie stwierdzić, jakie obiekty należy 
do sieci zaliczyć, a jakie już nie oraz ciągła jej 
dynamika. Problemy te wyraźnie utrudniają 
analizę sieci złożonych i wymagają dalszych 
badań. Prawdopodobnie wizualizacja ziden-
tyfikowanych węzłów i powiązań to pierwszy 
krok we właściwym kierunku. 

 
4. Podsumowanie 
 
Modele sieci złożonych mogą pełnić funkcję 
poznawczą, pozwalając na badanie 
mechanizmów powstawania i ewolucji 
rzeczywistych sieci. Sądzę jednak, że ich 
wykorzystanie może być dużo bardziej 
praktyczne, choćby do oceny odporności sieci  
na ataki zarówno losowe, jak i celowe 
(„przemyślane”). Okazuje się, że modele sieci 
złożonych, pozwalają również na konstrukcję 
coraz bardziej efektywnych algorytmów 
wyszukiwania w sieciach występujących  
w rzeczywistości.  

Kolejnym krokiem rozszerzającym 
przydatność aplikacji do wizualizacji powiązań 
będzie opracowanie i implementacja algo-
rytmów umożliwiających wyszukiwanie 
klastrów oraz wyliczanie pewnych 
charakterystyk sieci, jak np.: 
• stopień „sklastrowania” węzłów (ang. 

clustering coefficient) 

• średnia odległość pomiędzy dowolną parą 
węzłów (ang. average path length) 

• najkrótsza droga łącząca najdalej oddalone 
węzły (ang. shortest longest path) 

• „dołączenia preferencyjne”(ang. preferential 
attachment). 

Parametry te pozwolą na wyciąganie znacznie 
bardziej precyzyjnych wniosków, z analizowanej 
sieci złożonej, niż sama jej wizualizacja. 
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In this paper, I focused particular attention on the relationship between the structure and dynamics of complex 
networks. I am convinced of importance of measuring the structural properties of evolving networks in order to 
characterize how the connectivity of the investigating structures changes in time. Network measurement are 
therefore essential in my investigation. I intend to test how the non-stability of structure properties can be 
viewed as a factor that show abnormal state of the system (e.g. increasing of terrorism activity) modeled by 
complex networks.  
Complex networks are commonly modeled by means of simply or directed graphs. In some cases the use of 
graph to represent complex networks does not provide a complete description of the real-world systems under 
investigation. Consequently, I will formally introduce the hypernetwork concept as generalization for 
representing complex networks and will call them complex hyper-networks. 

 
Keywords: complex networks, social networks, complex hyper-networks 
 
1. Introduction 
 
Research in complex networks became a focus 
of special attention. The main reason for this was 
the discovery that real networks have 
characteristics which are not explained by 
uniformly random connectivity. Apparently, 
networks derived from real data (most often 
spontaneously growing) have “six degree of 
separation”, power low degree distributions, 
hubs occurring and many other interesting 
feature. Complex networks has Scale Free, 
Small Word and Clustering properties what 
make them accurate model of networks such as 
social networks in particular terrorist 
organization with features mentioned above. 
 
2. Social networks 
 
This part of our work is strongly connected with 
social network. Social network analysis is a 
collection of mainly statistical methods to 
support the study of communication relations in 
groups, kinship relations, or the structure of 
behavior, to mention a few application areas. 
This methodology assumes that the way the 
members of a group can communicate with each 
other affect some important properties of  
that group.  

We use social network analysis in anti-
terrorism applications and indicate both 
usefulness and some limitations of social 

network analysis as a basis for quantitative 
methods for situation awareness and decision-
making in law-enforcement applications. 
Figuring out nested connections across a known 
set of individuals or organizations is one 
example of social network analysis. Since not all 
people who have had contacts with a terrorist are 
criminal themselves, there is a need for 
techniques which can filter out those who have 
frequent contacts with known or suspected 
individuals, or with any member of a known or 
suspected group of terrorists from a large 
database of contacts. Such people become more 
or less suspect themselves, thereby potentially 
spreading the suspicion to even more 
individuals. One issue thus becomes how one 
can automatically estimate which people among 
a very large community, who have been 
“transitively” in contact with each other, need to 
be investigated further and who do not. We 
explore such methods of social networks 
analysis using complex networks as a model of 
terrorist organization. 

Now we are able to transform any semantic 
network into a set of complex networks by 
choosing the ontology which is important for as 
at the moment of analysis. 
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3. Complex network representation 
 
The main problem is to choose the way how to 
represent the structure of interest complex 
network and what set of measurements of 
topological feature are the best network 
characterization described on the net 
components (nodes and edges). 
 

 
Figure 1. Mapping from CN into a feature vector 

 
We are convinced that the vector of 

significant characteristics have to  numerous. 
Now we consider to use following significant 
characteristics of a given network: 

 sc1 ≡ C – clustering coefficient 
 sc2 ≡  L – average path length 
 sc3 ≡  l  – shortest longest path 
 sc4 ≡ D – diameter 
 sc5 ≡ <k> – average node degree 
 sc6 ≡ kmax – maximum node degree 
 sc7 ≡ P(k) – node degree distribution 
 sc7 ≡ PA – preferential attachment 

 
Another problem we consider is to use the 

obtained structural properties (measurements) in 
order to identified different categories of 
structures, which is directly related to the area of 
pattern recognition. Each class of networks 
presents specific topological features which 
characterize its connectivity and highly influence 
the dynamics of processes executed on the 
network. The analysis, discrimination, and 
synthesis of networks (in particular complex 
networks) therefore rely on the use of 
measurements capable of expressing the most 
relevant topological features. 
 
4. Complex network evolution 
 
We focused particular attention on the 
relationship between the structure and dynamics 
of complex networks. We are convinced of 
importance of measuring the structural 
properties of evolving networks in order to 
characterize how the connectivity of the 
investigating structures changes in time. This 
can help to identify some odd events in modeled 
system. 

 
 

Figure 2. Evolving of a given network and changing 
of a feature vector 

 
The vector of significant characteristics can 

should be updated at each ∆T along the network 
growth/decline. Figure 2 shows instances of 
evolving network and respective measures. This 
imply very important question how to choose the 
most appropriate measures for a given system. 
The answer must reflect the specific interest and 
it is still under our investigation. 

Network measurement are therefore essential 
in our investigation. Now we can calculate 
significant characteristics of complex network 
mention above and observe its changing in time. 
We intend to test how the non-stability of 
characteristics mentioned above (collected 
measures) can be viewed as a factor that show 
abnormal state of the system (e.g. increasing of 
terrorism activity) modeled by complex 
networks. 

Important related issues covered in our work 
compromise the representation of the evolution 
of complex networks in terms of trajectories in 
several measurement spaces, the analysis of the 
correlations between some of the most 
traditional measurements, perturbation analysis, 
as well as the use of multivariate statistics for 
feature selection and network classification. 
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Figure 3. Trajectories in the 'phase space' defined 

on the basis of feature vector changing 
 

Figure 3 presents the sample trajectory 
defined in one of the possible measures (phase) 
spaces involving three possible significant 
characteristic sci(t), sci+1(t) and sci+2(t). In such a 
way, the evolution of the network can be 
investigate in terms of a trajectory in a “phase 
space” using chaos theory for example.  
 
5. Complex network vizualization 
 
The ultimate purpose of the project is simulate 
and additionally visualize various scenarios of 
attack and defense to investigate bottlenecks in 
security system. Visual representation of 
information can be used to demystify data and 
reveal otherwise hidden patterns by leveraging 
human visual capabilities to make sense of 
completely abstract information. 
 

  
Figure 4. Visualization and Interactive Link Analysis 
 

 
Figure 5. Visualization, Interactive Link Analysis, 

adding nodes/edges, searching nodes 
 
6. Concept of complex hyper-networks 
 
Complex networks are commonly modeled by 
means of simply or directed graphs that consist 
of sets of nodes representing the objects under 
investigation, joined together in pairs by links if 
the corresponding nodes are related by some 
kind of relationship. 
Formally graph is a vector G=<X,U,P> where: 

 X={x1, x2, …, xi, ..., xI} – a set of nodes, 
 U={u1, u2, …uj, ..., uJ}  – a set of edges, 
 P � X × U × X          – an incident relation. 

 
In some cases the use of graph to represent 

complex networks does not provide a complete 
description of the real-world systems under 
investigation. For instance, in terrorist 
organization net represented as a simple graph 
we only know whether terrorists are connected, 
but we cannot model strength of these 
connection or rank of individual terrorist. 
Despite the fact that complex weighted networks 
have been covered in some detailed in the 
literature, there are no report on the use of 
formal networks to represent complex networks.  
Formally network is a vector S= <G,{ξi},{Ψj}> 
where: 

 G=<W,U,P> – a graph, 
 {ξi}= {ξ1,..., ξI} – a set of functions define 

on nodes ξi: X → R, i=1...I, 
 {Ψj}= {Ψ1,...,ΨJ} – a set of functions define 

on edges Ψj: U → R, j=1...J. 
Using this definition of networks we are able to 
model real-world networks much more 
precisely. 

Take the matter further, in some cases even 
using network to represent complex networks is 
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not sufficient. For instance, in collaborated 
network represented as a simple graph or 
network we only know whether terrorists have 
collaborated or not, but we cannot know whether 
three or more terrorists linked together were 
cooperated to carry out some attacks. A possible 
solution to this problem is to represent the 
collaboration terrorist net as a bipartite graph in 
which a disjoint set of nodes represents attacks 
and another disjoint set represents terrorists. In 
this case the ‘homogeneity’ in the definition of 
nodes is lost. In the study of connectivity, 
clustering and other topological properties, this 
distinction between two classes of nodes with 
completely different interpretation may lead to 
artifacts in the data. 

A natural way of representing these systems 
is to use a generalization of graphs known as 
hypergraphs. In a graph a link relates only a pair 
of nodes, but the edges of the hypergraph can 
relate groups of more than two nodes. Thus, we 
can represent the collaboration network as a 
hypergraph in which nodes represent terrorists 
and hyper-edges represent the groups of 
terrorists that have collaborated to carry out 
attacks together. 
Formally hypergraph is a vector HG=<X,U,P> 
where: 

 X={x1, x2, …, xi, ..., xI} – a set of nodes, 
 U={u1, u2, …uj, ..., uJ}  – a set of 

hyperedges, 
 P � UX t × U         – a generalized incident 

relation. 
 

Consequently, we will formally introduce 
the hypernetwork concept as generalization for 
representing complex networks and will call 
them complex hyper-networks.  
Formally hyper-network is a vector HS= 
<HG,{ξi},{Ψj}> where: 

 HG=<X,U,P> – a hypergraph, 
 {ξi}= {ξ1,..., ξI} – a set of function define 

on nodes ξi: X → R, i=1...I, 
 {Ψj}= {Ψ1,...,ΨJ} –a set of function define 

on hyperedges  Ψj: U → R, j=1...J. 
 

The hypernetwork concept includes, as 
particular cases, a wide variety of other 
mathematical structures that are appropriate for 
the study of complex networks. We will 
subsequently define several topological 
parameters for the study of complex hyper-
networks and will apply them to the study of 
real-world complex hyper-networks. 
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W niniejszym opracowaniu scharakteryzowany został sposób wykorzystania hurtowni danych w systemach 
wspomagających zarządzanie wiedzą. W pierwszej części opisano systemy zarządzania wiedzą, ich 
historyczne początki, stan wykorzystania takich systemów w Polsce. Szczegółowo zostały scharakteryzowane: 
wiedza jawna i wiedza ukryta, sposób zarządzania wiedzą oraz metodologię projektowania systemów 
zarządzania wiedzą. Wymienione zostały i opisane podstawowe narzędzia wspierające procesy zarządzania 
wiedzą. W końcowej części zostało scharakteryzowane wykorzystanie różnorodnego środowiska z hurtownią 
danych w systemach zarządzania wiedzą. Ostatnia część opisuje architekturę systemu zarządzania wiedzą oraz 
realizację podstawowych funkcji takiego systemu (gromadzenie wiedzy, oczyszczanie, składowanie, 
wyszukiwanie i dystrybucję wiedzy) w oparciu o wykorzystanie hurtowni danych. 

 
Keywords: hurtownie danych, systemy zarządzania wiedzą 
 
1. Wprowadzenie  
 
Lata sześćdziesiąte XX wieku to początek ery 
informacyjnej [29]. Jako jej fundament uznać 
możemy pojawienie się komputerów i rozwój 
szeroko rozumianej telekomunikacji. Informacja 
uzyskała media, dzięki którym mogło nastąpić 
jej gromadzenie, przetwarzania jak i wymiana na 
odległość. Szczególnego znaczenia nabiera 
pojęcia know-how, czyli zdolność wykonania 
konkretnej rzeczy. Wiedza w postaci informacji 
jak wykonać daną rzecz, wsparta technologiami 
komputerowymi umożliwiła wypracowanie 
lepszej efektywności produkcji, przez co 
nowego wymiaru nabrało znaczenie 
przedsiębiorstwa konkurencyjnego. Cechą 
charakterystyczną tamtego okresu były stabilne 
granice wyznaczone dla technologii, celów, 
potrzeb klientów, czy też wykonywanych 
zawodów, przez co wiedza sama w sobie była 
wartością nabytą i niezmienną w czasie. Ale 
świat się zmienił – nastała era wiedzy. 

Współczesne przedsiębiorstwa, bez względu 
na branżę, funkcjonują w pewnym otoczeniu 
biznesowym, z którym wchodzą w ciągłą 
interakcję. Z jednej strony, owo otoczenie 
stanowi źródło zasobów dla przedsiębiorstwa  
z drugiej jego rynek zbytu. Źródłem zasobów 
będą nowe technologie, informacja czy też 
wiedza. Rynek zbytu to klienci indywidualni, 
czy też inne przedsiębiorstwa będące odbiorcą 
wytwarzanego produktu lub usługi. Otoczenie 
biznesowe ze względu na szereg wewnętrznych 

zależności ulega ciągłemu przeobrażaniu, jest 
dynamiczne. Organizacja aby pozostać 
konkurencyjną, czy też aby utrzymać swoją 
pozycję na rynku musi sprostać owym zmianom, 
poprzez adaptację nowej wiedzy i technologii 
umożliwiających wytwarzanie produktów, które 
są w stanie sprostać oczekiwaniom klientów. Jak 
z tego widać, w epoce wiedzy stałe punkty 
odniesienia ustępują miejsca szybko 
następującym zmianom. Nie jest to epoka końca 
wiedzy fachowej, lecz jest to koniec myślenia, 
że sama wiedza wystarcza do przetrwania  
w świecie biznesu. Wiedza i fachowość 
pozostają istotne, niemniej przestają być 
elementami stabilnymi. Wymaga się ich 
ciągłych weryfikacji i uaktualnień, pojawia się 
potrzeba zarządzania wiedzą (ZW). 

 
2. Geneza zarządzania wiedzą 
 
Oficjalny początek współcześnie rozumianej 
problematyki zarządzania wiedzą nastąpił  
w późnych latach osiemdziesiątych XX wieku 
[2]. W roku 1987 w Stanach Zjednoczonych, 
miała miejsce pierwsza konferencja pt. 
“Managing the Knowledge Assets into 21st 
Century”, zorganizowana przez Uniwersytet 
Purdue i firmę DEC. W międzyczasie w Szwecji 
została utworzona tzw. “Grupa Konrada”, 
odpowiedzialna za przeprowadzenie prac nad 
problematyką “zarządzania kapitałem in-
telektualnym” (ang. Intellectual capital mana-
gement), koncepcją zbliżoną tematycznie do 
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zarządzania wiedzą. Wymienione przykłady 
teoretycznych rozważań nad problematyką 
zarządzania wiedzą, poparte były kilkuletnim 
doświadczeniem firm, które z perspektywy 
czasu określić możemy mianem pionierskich dla 
koncepcji i rozwoju KM: 
• Na początku lat 60 Arthur Andersen, 

zainicjował proces tworzenia archiwum, 
które stanowiło element początkowy dla 
potężnej bazy określanej obecnie mianem 
Global Best Practices. GBP stanowił 
podstawę dla systemu zarządzania wiedzą 
zwanego Knowledge Space i umożliwił 
koncernowi Chapparrel Steel, obranie w 1975 
roku, kierunku rozwoju opartego o za-
rządzanie wiedzą. 

• Początek lat 80 dla szwedzkiego 
wydawnictwa E+T Frlag, stanowił punkt 
wyjścia na drodze zastosowań elementów 
zarządzania kapitałem intelektualnym,  
co umożliwiło stworzenie największej 
specjalistycznej grupy wydawniczej  
w Szwecji, w przeciągu zaledwie kilku lat. 

Coraz większe zainteresowanie problematyką  
i korzyściami związanymi z zastosowaniem 
technik zarządzania wiedzą, spowodowało 
gwałtowny rozwój tej dziedziny, głównie za 
sprawą firm konsultingowych.  W latach 90 
nastąpił boom na wykorzystanie narzędzi 
wspomagających ZW, co uwidoczniło się  
w rosnącej liczbie przedsiębiorstw 
wykorzystujących owe rozwiązania: Practice 
Development Network (PDNet), Knowledge 
Resource Directory (McKinsey), Knowledge 
On-Line (Booz Allen & Hamilton). Kworld  
i Value Explorer (KPMG), KnowledgeSpace 
(Arthur Andersen), Knowledge Xchange 
(Andersen Consulting) czy KnowledgeDirect 
(PwC) to tylko niektóre z wówczas najchętniej 
wykorzystywanych produktów. Wymiernym 
wskaźnikiem obrazującym zwiększenie 
znaczenia ZW były badania przeprowadzone  
w 1999 roku przez KPMG na 423 
przedsiębiorstwach w Stanach Zjednoczonych  
i Europie Zachodniej. Spośród wszystkich 
respondentów 80% zadeklarowało, że wdrożyło 
lub wdraża system zarządzania wiedzą (Intel, 
Xerox, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, 3M, 
Nokia, General Electric, Sun Microsystem, 
Pfizer, Siemens, Chevron, British Petroleum).  
Do czynników mających bezpośredni wpływ na 
spopularyzowanie ZW zaliczyć można: rozwój 
technologii sieciowych, zwiększenie 
świadomości korporacji, duże nasycenie 
produktów i usług wiedzą, rotacja pracowników. 
Szacuje się, że firmy konsultingowe, 

przeznaczają na tego typu inicjatywy od 5% do 
12 % przychodów własnych. 

Lata 2002-2005 to początki kryzysu za-
rządzania wiedzą [20]. Okres ten przynosi szereg 
dyskusji nad efektami tej koncepcji. Nakłady na 
zarządzanie wiedzą zaczynają być redukowane 
(Bank Światowy, Nasa), firmy mniej ochoczo 
zatrudniają specjalistów z zakresu ZW. Coraz 
częściej podnoszone są głosy świadczące o tym, 
że ZW “zanika” stając się co najwyżej dobrą 
praktyką zarządzania w ogóle. Dave Pollard  
w artykule “The Future of Knowledge Mana-
gement” [7] twierdzi, że “firmy utrzymują się  
i osiągają sukces nie dlatego, że zarządzają 
wiedzą, ale dlatego, że prowadzą działalność 
operacyjną lepiej od jej konkurentów”. Mimo 
wzrastającej liczby sceptycznych głosów, 
wykorzystanie wiedzy w procesach wytwór-
czych oznacza, że praktyki związane  
z zarządzaniem wiedzą muszą być brane pod 
uwagę, w celu zachowania konkurencyjności 
firmy w jej biznesowym otoczeniu. 

 
3. Zarządzanie wiedzą w Polsce 
 
Zastosowanie praktyk zarządzania wiedzą czy 
też systemów wspierających owe praktyki  
w polskich przedsiębiorstwach jest zjawiskiem 
nowym, udoskonalanym i na tle doświadczeń 
wiodących krajów europejskich w dalszym ciągu 
niedocenionym. Poziom wdrożeń kompleks-
owych rozwiązań umożliwiających zarządzanie 
wiedzą jest w chwili obecnej bardziej 
wyzwaniem na przyszłość niż codziennością.  

Jak pokazuje raport “Zarządzanie wiedzą  
w Polsce”, opublikowany w 2004 roku [38], 
uśrednione roczne straty ponoszone przez 
polskie przedsiębiorstwa, wynikające z nie-
właściwego zarządzania posiadaną wiedzą, 
sięgają ponad 45 000 PLN na jednego 
zatrudnionego pracownika. Dodatkowo spośród 
121 dużych przedsiębiorstw (przychody powyżej 
40 milionów euro rocznie, zatrudnienie  
co najmniej 250 pracowników) wdrożenie 
programu ZW deklaruje jedynie 15% firm,  
a 59% jest w trakcie wdrażania lub zastanawia 
się nad możliwością wdrożenia takiego systemu. 
Polskie przedsiębiorstwa jako główny czynnik 
uzasadniający wdrożenie SZW traktują  
rozwój pracownika (71 procent), poprawę 
innowacyjności (63 procent). Wyniki te 
pokazują, że osoby zajmujące się zarządzaniem 
wiedzą w firmach na terenie Polski dostrzegają 
zależność między ZW a strategicznymi celami 
organizacji. Spośród najchętniej stosowanych 
rozwiązań technologicznych (rysunek 1) 
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wskazano Internet (98 procent) i Intranet (79 
procent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1.  Najchętniej wykorzystywane technologie 
wspomagające proces ZW – źródło [38]. 

 
Wnioski płynące z przedstawionego raportu 

jasno wskazują, że tylko jeden procent(!)  
(w oparciu o metodologię oceny wykorzystania 
aspektów ZW – Knowledge Management 
Journey) badanych organizacji osiągnęło wysoki 
poziom zarządzania wiedzą, który 
charakteryzuje się: wdrożonymi procedurami  
a także narzędziami zarządzania wiedzą  
z uwzględnieniem wciąż występujących 
problemów technologicznych i kulturowych. 61 
procent badanych organizacji umiejscowionych 
zostało na najniższym poziomie – chaosu 
wiedzy, 14 procent – osiągnęło etap 
świadomości, a pozostałe 24 procent poziom 
ukierunkowania. Żadna z firm nie została 
zakwalifikowana do wzorcowej grupy – 
systemowego zintegrowania. 
 
4. Zrozumieć zarządzanie wiedzą  
 
Celem tego rozdziału jest analiza zagadnienia ze 
wskazaniem na jego dużą złożoność. Biorąc pod 
uwagę fakt, że zarządzanie wiedzą wyznacza 
nowy kierunek w rozwoju nauk organizacji  
i zarządzania, poniżej zostaną szczegółowo 
opisane podstawowe zagadnienia, które 
umożliwią właściwe zrozumienie poruszonej 
problematyki. 
 

Piramida wiedzy 
Idea zarządzania wiedzą jest dla wielu ludzi 
procesem trudnym do wyobrażenia. Przede 
wszystkim należy odpowiedzieć na pytania: 
czym jest wiedza w przedsiębiorstwie? i jaką 
formę może przyjąć? Znajomość tych 
fundamentalnych pojęć, umożliwia odniesienie 
się do problemu jej właściwego zarządzania  
w kontekście organizacji. 

Jednym ze sposobów prezentacji wiedzy jest 
przedstawienie powiązań pomiędzy elementami 
ją tworzącymi i determinującymi, czyli danymi  
i informacją. Układ tych powiązań nosi nazwę 
piramidy wiedzy (rysunek 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Piramida wiedzy źródło [30]. 
 

Na samym dole przedstawionej piramidy 
znajdują się dane, czyli zestaw niepowiązanych, 
pojedynczych faktów o pewnym wydarzeniu. 
Uszczegóławiając w kontekście organizacji, 
dane to sformalizowany zapis wykonywanych 
transakcji. Z technologicznego punktu widzenia 
dane to ciągi znaków numerycznych, 
alfabetycznych, bądź alfanumerycznych 
przetrzymywane w plikach, bazach danych, 
hurtowniach danych, itp. Informacja to dane  
o których możemy powiedzieć, że zostały 
poddane kategoryzacji, a co za tym idzie 
klasyfikacji (najogólniej rzecz ujmując dane 
zostały uporządkowane), umożliwiającej 
umieszczenie ich w pewnym kontekście. 
Przykład obrazujący uzyskanie informacji  
z ciągu danych mógłby wyglądać następująco 
[30]: 
Biorąc pod uwagę surowe dane postaci  
 
WARTOŚĆ_AKCJI(SPORA S.A.;13-06-2006;43,50) 
 
możemy uzyskać informacje: „wartość akcji 
firmy SPORA S.A. w dniu 13-06-2006, wyniosła 
43,50 PLN, co stanowi 15 procentowy wzrost  
w stosunku do ubiegłego tygodnia”.  
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Wykorzystując tak otrzymaną informację  
i umieszczając ją w odpowiednim kontekście 
przy wsparciu ludzkiego doświadczenia i intuicji 
otrzymujemy wiedzę.  
Dla przedstawionego przykładu wiedza będzie 
przejawiała się w decyzji: 
„ ... analizując obecną sytuację na rynku 
uwzględniającą przewartościowani papierów, 
należy spodziewać się korekty kursu. W związku 
z powyższym zaleca się SPRZEDANIE 
posiadanych akcji”. 
Jak widać wiedza pracownika to świadomość  
i zrozumienie informacji wraz z umiejętnością 
jej najlepszego wykorzystania. Umożliwia 
odpowiedź na pytania: jak? dlaczego? 
Z kolei, wiedza dla organizacji to zarówno suma 
doświadczeń jej pracowników jak i ogół 
dostępnych informacji tworzących wiedzę  
i umożliwiających realizację celów firmy.  
W zależności od profilu przedsiębiorstwa 
gromadzone są różne dane, a co za tym idzie 
odmienna jest wiedza, która należy zarządzać. 

W literaturze spotkać się można z wieloma 
definicjami wiedzy, które w sposób ogólny 
oddają charakter wiedzy. Zakres tych definicji 
jest bardzo szeroki,  poczynając od interpretacji 
praktycznych poprzez konceptualne, kończąc na 
filozoficznych. 
Do najczęściej spotykanych zaliczyć można: 
1. Zorganizowana informacja stosowana  

do rozwiązywania problemów1. 
2. Informacja zorganizowana oraz 

analizowana, tak aby stała się zrozumiała 
oraz możliwa do zastosowania przy 
rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu 
decyzji2. 

3. Kombinacja informacji, kontekstu i do-
świadczenia3. 

4. Mieszania zdobytego doświadczenia, oceny, 
kontekstu oraz intuicji eksperckiej, tworząca 
podstawę do rozwijania i przyswajania 
nowych doświadczeń oraz informacji. 
Powstaje w umysłach ludzi. W or-
ganizacjach często jest zawarta nie tylko w 
dokumentach, repozytoriach, ale także w 
obowiązujących procedurach, procesach, 
praktykach i normach4. 

5. Uporządkowane i „oczyszczone” 
informacje. Powstaje dopiero po wy-

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

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

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

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

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

ciągnięciu wniosków z dostępnych danych  
i informacji, postawieniu ich  
w odpowiednim kontekście przy 
jednoczesnym zaangażowaniu ludzkiego 
umysłu. Warunkiem koniecznym 
powstawania wiedzy jest obecność 
człowieka, który wykorzystuje swoje 
zdolności umysłowe do analizowania 
informacji i wyciągnięcia wniosków5. 

6. W ujęciu ekonomicznym traktowana jest 
dwojako: jako informacja oraz jako aktywa. 
W pierwszym ujęciu wiedza jest trak- 
towana jako informacje, które mogą  
być przetwarzane i wykorzystywane do 
podejmowania racjonalnych decyzji 
ekonomicznych. Dla drugiego przypadku 
stanowi ona dobro ekonomiczne, które może 
być prywatną własnością i jako towar może 
być przedmiotem obrotu rynkowego6. 

Jak nietrudno zauważyć wiedza jest pojęciem 
trudnym do zdefiniowania w sposób formalny. 
Na pewno przypisać ją możemy do człowieka  
i jego świadomości, co wymusza jej 
rozpatrywanie w kontekście czynnika ludzkiego 
[29]. Na podstawie przytoczonych definicji 
można określić następujące cechy wiedzy: 
• jest przyporządkowana posiadającym ją 

osobom, 
• nie da się jej łatwo przekazać, 
• im bardziej jest wykorzystywana tym 

bardziej zyskuje na wartości, 
• niewykorzystywana zanika. 

 
Rodzaje wiedzy 
Rozróżniono dwa rodzaje wiedzy: 
Wiedza jawna (ang. Explicit knowledge) zwana 
również wiedzą formalną bądź uzewnętrznioną. 
Cechą charakterystyczną jest to, iż jest to  
wiedza jasno sprecyzowana i usystematyzowana. 
Wiedzę taką wyrażamy najczęściej za pomocą 
słów, liczb, znaków czy też symboli, 
przetrzymywanych w różnego rodzaju 
dokumentach, bazach danych, itp. Największą 
zaletą tego typu wiedzy jest jej materialna łatwa 
do uzyskania forma. Do największych przeszkód 
w wykorzystaniu wiedzy formalnej zaliczyć 
możemy: 
a) rozproszenie informacji tworzącej wiedzę. 

Informacja znajduje się w wielu miejscach, 
często w różnej postaci. Trudne wydaje się 
zlokalizowanie odpowiedniej informacji. 

                                                 
5 M. Strojny, Zarządzanie wiedzą w strategii 

przedsiębiorstwa, niepublikowana rozprawa doktorska, 
AE Kraków 2002 

6 Knowledge Management in the learning society,  
OECD, Paryż 2002 
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b) Nie zawsze jasny jest sposób połączenia 
między informacjami, tak aby tworzyły one 
użyteczną wiedzę. 

c) Odseparowanie wiedzy aktualnej od tej, 
która uznać można za nieużyteczną. 
Rozwiązanie tych trudności można uzyskać 
poprzez zastosowanie hurtowni danych, 
które ze względu na swoje właściwości 
idealnie nadają się do tego celu. 
Podstawowym zadaniem HD jest zbieranie 
danych z heterogenicznych systemów, tak 
więc zastosowanie centralnej hurtowni 
rozwiązuje przeszkodę wymienioną w 
punkcie a). Wykorzystanie narzędzi ETL 
umożliwia ujednolicenie i pogrupowanie 
obsługiwanych danych, co daje sposobność 
do ich spójnego połączenia. Właściwe 
zarządzanie metadanymi daje pewność, że 
przetrzymywana informacja jest zawsze 
aktualna.  

Wiedza ukryta (ang. Tacit knowledge) zwana 
również wiedzą cichą - charakteryzuje się tym, 
że jest bardzo trudna lub wręcz niemożliwa do 
skodyfikowania7. Traktować ją należy jako  
sumę wykształcenia, nabytych umiejętności  
i doświadczeń, co powoduje że jest wartością 
wysoce indywidualną. Twórcą pojęcia wiedzy 
cichej (ukrytej) był wywodzący się z Węgier 
Michael Polanyi. Na początku swojej kariery 
naukowej zajmował się on medycyną, by  
w wieku 55 lat zwrócić się w kierunku filozofii 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie 
istoty wiedzy. Michael Polanyi stwierdził, że typ 
wiedzy ukrytej gromadzi się w każdym z nas 
wraz z doświadczeniem i nie potrafimy jej jasno 
sprecyzować bądź wyjaśnić. Jako przykład 
przytoczył twarz znanej nam osoby. Twarz taką 
jesteśmy w stanie bez większych problemów 
wskazać pośród milionów innych. Natomiast 
przy próbie opisania jej za pomocą słów  
nie będziemy w stanie przekroczyć pewnych 
schematów, które przeciętnemu słuchaczowi 
powiedzą niewiele. Wiedza cicha jest 
dystrybuowana słownie jak i przez wzajemne 
doświadczenia. Za jeden z najlepszych 
sposobów dzielenia się wiedzą cichą uznawane 
są relacje mentor-protegowany, przy czym 
wzrost organizacji powoduje, że ten sposób 
przekazywania wiedzy staje się coraz  
bardziej nieefektywny (zwiększenie ilości 
powiązań pomiędzy ludźmi w grupie).  
W przypadku gdy dzielenie się wiedzą obejmuje 

                                                 
7 Kodyfikacja – proces gromadzenia zdobytej wiedzy, 

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

dwójkę ludzi, wystarcza jeden kanał 
komunikacyjny (rysunek 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Geometryczny wzrost liczby kanałów 
komunikacyjnych – źródło [30]. 

 
Jak widać na rysunku 3, liczba kanałów 

komunikacyjnych w procesie dzielenia się 
wiedzą rośnie w tempie geometrycznym, co 
powoduje że mało efektywne staje się 
propagowanie wiedzy na zasadzie mentor-
propagowany. Stąd nieuniknione staje się 
stworzenie systemu, który ułatwiłby zarządzania 
tego typu wiedzą. Zależność pomiędzy wiedzą 
jawną i ukrytą najlepiej obrazuje diagram 
przedstawiony na rysunku 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Zależność między wiedzą jawną a ukrytą – 
źródło [12]. 

 
Wiedza ukryta rozpowszechniana jest innym 

pracownikom wiedzy na etapie socjalizacji, 
podczas pracy w grupie, a także pod nad- 
zorem mentorów („mistrzów”). Najtrudniejszy 
moment, polegający na przechwyceniu  
i dzieleniu wiedzy ukrytej umożliwia jej 
uzewnętrznienie (ekspozycję do wykorzystania). 
Klasyfikacja i usystematyzowanie to naturalne 
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efekty „obróbki” wiedzy umożliwiające jej 
łatwiejsze przyswojenie (internalizowanie)  
w procesie rozumienia prowadzącego do nauki. 
Osoba, która posiądzie pożądaną wiedzę staje sie 
mentorem, co prowadzi do zamknięcia koła 
zależności między wiedzą jawną a ukrytą. Cały 
proces nie powinien jednak zakończyć się w tym 
miejscu, ponieważ wg Nonaki i Takeuchiego, 
ponowne rozpoczęcie cyklu prowadzi do 
powstania spirali obiegu wiedzy, której każdy 
przebieg doprowadza do przejścia na wyższy 
poziom, podnoszący jakość procesu zarządzania 
wiedzą. 
Pracownicy wiedzy i praca oparta na wiedzy 
Era wiedzy, której powstanie zasygnalizowano 
na wstępie, w dużej mierze oparta jest na 
ludziach ją wytwarzających - pracownikach 
wiedzy (ang. Knowledge workers). Pojęcie to 
zostało po raz pierwszy użyte przez Petera 
Druckera w jego książce z 1959 roku pod 
tytułem: Landmarks of Tomorrow, w kontekście 
osoby tworzącej nową informację 
wykorzystywaną do zdefiniowania i rozwiązania 
problemu, na podstawie istniejącej już 
informacji. Przykładami współczesnych 
zawodów mieszczących się w ramach pojęcia 
pracownika wiedzy są: prawnicy, doktorzy, 
dyplomaci, programiści, menadżerowie, 
bankierzy, itp. Wyróżniono dwa rodzaje 
pracowników wiedzy [24]: 
• Rdzenni pracownicy wiedzy (ang. Core 

knowledge workers) – osoby na co dzień 
zajmujące się procesem zarządzania wiedzą – 
analitycy wiedzy, menadżerowie wiedzy, itp. 

• Pozostali pracownicy wiedzy (ang. Everyone 
else) – osoby mieszczące się w definicji 
przedstawionej przez Druckera. 

Pracę opartą na wiedzy (ang. Knowledge work) 
należy spostrzegać jako proces uczenia się, 
dzielenia się wiedzą i jej generowania przez 
pracowników wiedzy.  
Zarządzanie wiedzą 
Kluczem umożliwiającym zdobycie przewagi 
konkurencyjnej jest właściwe i racjonalne 
zarządzanie wszystkimi dostępnymi zasobami w 
organizacji, połączone z umiejętnością 
błyskawicznej reakcji na zachodzące zmiany w 
otoczeniu firmy. Jednym z tych zasobów jest 
omawiana wcześniej wiedza, która w zależności 
od charakteru firmy cechuje się odmiennymi 
właściwościami. Fakt ten powoduje, że 
zarządzanie wiedzą jest pojęciem bardzo 
szerokim, co znajduje odzwierciedlenie  
w licznych definicjach proponowanych  
w literaturze: 
• „Proces, za pomocą którego organizacja 

generuje bogactwo oparte na swoich 

aktywach intelektualnych lub opartych na 
wiedzy aktywach organizacyjnych”8 

• „Jasno określone i systematyczne zarządzanie 
istotną dla organizacji wiedzą i związanymi  
z nią procesami kreowania, zbierania, 
organizowania, dyfuzji, zastosowań  
i eksploatacji, realizowanymi w dążeniu do 
osiągnięcia celów organizacji”9 

• „Systematyczne, jasne i przemyślane 
tworzenie, odnawianie i zastosowanie wiedzy 
do maksymalizacji, osiąganej na jej 
podstawie efektywności przedsiębiorstwa 
oraz zwrotu z posiadanych zasobów 
wiedzy”10 

• „Dostarczanie odpowiedniej wiedzy 
właściwym ludziom i w odpowiednim czasie 
oraz pomoc w kreowaniu wiedzy, dzieleniu 
się nią i podejmowaniu decyzji na jej 
podstawie”11 

Najbardziej istotna, z punktu widzenia 
niniejszego opracowania, wydaje się ostatnia 
definicja, zaproponowana przez specjalistów  
z NASA. Dzięki niej, możliwe jest postawienie 
znaku równości pomiędzy systemami  
DSS (ang. Decision Support Systems)  
i narzędziami BI (ang. Bussiness Inteligence) 
wykorzystującymi hurtownie danych,  
a systemami realizującymi proces zarządzania 
wiedzą. Nie zmienia to jednak faktu, że 
niemożliwe jest podanie jednej, ścisłej  
i ogólnie akceptowanej definicji zarządzania 
wiedzą. Z całą pewnością natomiast można 
przyjąć, że jest to proces umożliwiający 
stworzenie warunków do: 
• pobierania wiedzy z otoczenia, 
• tworzenia nowej wiedzy, które opiera się na 

interakcji wiedzy ukrytej i jawnej, 
• identyfikacja wiedzy wartościowej i bez-

użytecznej, 
• magazynowanie wiedzy, 
• wielokrotnego wykorzystania pozyskanej/ 

wygenerowanej wiedzy w przedsiębiorstwie 
za pośrednictwem przekazu inter-
personalnego, bądź transferu wiedzy przy 
pomocy papieru, baz danych itp., 

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

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

9 D.J. Skyrne: Knowledge Networkingm Creating the 
Collaborative Enterprise, Butterworth – Heinemann, 
Oxford 1999 

10 K.M. Wigg, Knowledge Management Foundations: 
Thinking About Thinking – How People and 
organizations Create, Represent, and use knowledge”, 
Arlington, TX: Schema Press, 1999 

11 Htttp://www.km.nasa.gov/NASA Knowledge 
Menegament Team – What is KM.htm 
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• utrzymania i rozwijania wiedzy w or-
ganizacji, 

• sprzedaż wiedzy w postaci nowych 
produktów, usług i technologii na podstawie 
podejmowanych decyzji. 

Początkowe wdrożenia rozwiązań opartych  
o zarządzanie wiedzą, okazywały się 
chybionymi inwestycjami ze względu na fakt 
błędnego pojmowania tematyki jako 
zagadnienia z dziedziny technologii 
informatycznej, a nie jako kwestii ludzi i ich 
zachowań12. Kierownicy zlecali wybór i zakup 
odpowiednich systemów działom zajmującym 
się informatyką. Pracownicy departamentu 
informatyki podchodzili do zagadnienia od 
strony technicznej, skupiając swoją uwagę na 
kwestiach drugorzędnych jak: wybór 
odpowiedniej platformy, zgodności  
z wykorzystywanym oprogramowaniem, 
funkcjonalność, możliwość dalszego rozwijania, 
itp. Pomijany był natomiast problem 
dopasowania odpowiedniej aplikacji pod kątem 
posiadanej przez firmę wiedzy.  
Należy jasno powiedzieć, że „koncentrując się 
na całym przedsiębiorstwie, można postawić 
tezę, że nadrzędnym celem zarządzania wiedzą 
w przedsiębiorstwie jest umiejętne 
wykorzystanie zasobów wiedzy i ich 
udostępnianie do ponownego wykorzystania, 
które odbywa się zwykle za pomocą 
rozwiniętych technologii informatycznych [...]” 
[29]. 
Systemy zarządzania wiedzą 
Zarządzanie wiedzą w organizacji wymusza 
wykorzystanie odpowiedniego systemu, którego 
ogólny zarys przedstawiony został na rysunku 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. System zarządzania wiedzą [29]. 
 
Wejściem dla takiego systemu będą informacje, 
które muszą zostać poddane transformacji, 
polegającej na dodaniu kontekstu umoż-

                                                 
12 E. Berkman, Złe dobrego początki, CIO (Darwin), 2001 

liwiającego powstanie wiedzy, na temat danego 
zjawiska. Informacje pobierane są z zasobów 
organizacji (jej pracowników, systemów infor-
matycznych), bądź z zewnętrznego otoczenia. 
Wiedza powstała na wyjściu może zostać  
użyta przez pracowników, bądź może zostać 
wykorzystana jako nowa informacja służąca  
do zasilenia systemu. Pewna część wiedzy  
może zostać dostarczona do otoczenia  
przedsiębiorstwa w postaci: technologii, 
wynalazków, patentów. M.Stankosky i C. 
Baldanza zaproponowali proces projektowania  
i wdrożenia SZW w, zobrazowanej na rysunku 
6, metodologii 13. 

Pierwsza etap w opisywanej metodologii 
polega na szczegółowym zdefiniowaniu 
otoczenia firmy. Czynności związane z tym 
krokiem mają na celu określenie wiedzy, która 
zostanie pobrana, a w późniejszym etapie 
przekazana do otoczenia. Następnie należy 
określić cele strategiczne przedsiębiorstwa, ze 
wskazaniem na wiedzę, która umożliwia 
osiągnięcie tych celów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Metodologia projektowania systemów 
zarządzania wiedzą. Źródło: M. Stankosky, C. 
Baldanza, A system Approach to Engineering  

a Knowledge Management System. 
 
W związku z powyższym systemy zarządzania 
wiedzą powinny umożliwiać: 
• przechowywanie i zbieranie informacji, 
• autoryzowany dostęp do niej, 
• indeksowanie i wyszukiwanie informacji  

z baz, hurtowni danych, 
• pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, 
• równoczesne korzystanie z informacji przez 

wielu użytkowników. 
Do najważniejszych cech SZW zaliczyć można: 
• gromadzenie wiedzy z wielu źródeł, 
• rzetelność informacji, 
• skalowalność, 
• elastyczność (integracja) względem ist-

niejących rozwiązań w organizacji, 

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

Engineering a Knowledge Management System, 
Vienna, Virginia 2001 
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• przejrzysty, szybki, prosty i różnorodny 
dostęp do informacji, 

• kontrola skuteczności zbierania i aktualizacji 
informacji, 

• określanie właścicieli, ekspertów, admini-
stratorów informacji, 

• spersonalizowany i intuicyjny interfejs, 
• prywatność informacji, 
• możliwość usunięcia wiedzy z bazy. 
Wdrożenie całościowej funkcjonalności SZW 
ściśle wiąże się z osiągnięciem przez nią 
odpowiedniego poziomu rozwoju. Według 
metodologii Knowledge Management Journey, 
wyróżnia się pięć etapów rozwoju organizacji: 
1. Chaos (ang. Knowledge chaotic) – 

wykorzystanie wiedzy należy rozpatrywać  
w kontekście przypadku. Brak możliwości 
określenia powiązań pomiędzy zarządzaniem 
wiedzą a celami organizacji. 

2. Świadomość (ang. Knowledge aware) – 
Pojawia się świadomość potrzeby 
wykorzystania narzędzi ZW w celu 
usprawnienia działalności organizacji. Na 
tym etapie pojawiają się również 
początkowe projekty realizujące zarządzanie 
wiedzą. 

3. Ukierunkowanie (ang. Knowledge focused) 
- Organizacja zaczyna dostrzegać korzyści  
z faktu wykorzystania narzędzi wspo-
magających ZW. 

4. Zarządzanie (ang. Knowledge management) 
– Przedsiębiorstwo posiada i wykorzystuje 
procedury i narzędzia ZW, przy czym cały 
proces charakteryzuje się występowaniem 
problemów (zmiana kultury pracy 
organizacji, brak przeszkolenia, kłopoty 
natury technicznej). 

5. Systemy zintegrowanie (ang. Knowledge 
centric) – ZW jest wkomponowane  
w procesy operacyjne przedsiębiorstwa. 
Wiedza jest tworzona, wykorzystywana i ma 
kluczowe znaczenie w ustalaniu wartości 
organizacji. 

 
Przesłanki wdrażania systemów zarządzania 
wiedzą 
Wymienione we wstępie czynniki związane  
z otoczeniem biznesowym, nazwać możemy 
czynnikami zewnętrznymi kreującymi potrzebę 
wprowadzenia systemu zarządzania wiedzą. 
Najogólniej rzecz ujmując zaliczymy do nich 
wszystkie zagadnienia wchodzące w skład 
pojęcia globalizacji i związanej z nią modyfi-
kacją rynku. 
Oddzielną grupę, równie istotną co zdefiniowana 
powyżej, stanowi zestaw czynników 
wewnętrznych. Czynniki te koncentrują się na 

problemach związanych z wiedzą tworzoną  
w ramach przedsiębiorstwa i zaliczyć do nich 
możemy: 
• Problem “lepkości wiedzy” - Zagadnienie to 

stanowi nie lada wyzwanie przy próbie 
współdzielenia wiedzy wewnątrz organizacji. 
Przez lepkość należy rozumieć przynależność 
informacji, wiedzy i kompetencji do 
konkretnych działów czy komórek 
organizacyjnych. Zjawisko to wynika 
częściowo z natury ludzi, którzy mają 
tendencję do tworzenia swojego rodzaju 
podgrup. Hermetyczność, o której mowa 
charakteryzuje się dużą efektywnością. 
Zespół ludzi skupionych na danym projekcie, 
pracując w jednym miejscu wyrabia 
wewnętrzny system przepływu informacji, co 
z kolei ma przełożenie na skuteczne 
propagowanie wiedzy (różnice między 
informacją a wiedzą przedstawione zostały  
wcześniej). Niestety często dochodzi do 
sytuacji, że o wiedzy wytworzonej w ramach 
danego oddziału/grupy nie wie nikt, oprócz 
ludzi ją tworzących i mających z nią do 
czynienia. Z wielkim prawdopodobieństwem 
zajdzie potrzeba ponownego użycia 
wytworzonej wiedzy (w ramach danego 
przedsiębiorstwa), tylko że przez innych 
pracowników. W tym momencie przy braku 
pamięci organizacyjnej, a co za tym idzie 
braku odpowiedniej kultury komunikacji, 
nastąpi efekt marnotrawstwa czasu, zasobów 
ludzkich i finansowych. Firma w sposób 
niekontrolowany zaczyna ponosić straty. 
Czas poświęcony na ponowne wypracowanie 
wiedzy mógłby zostać przeznaczony na inne 
czynności, pieniądze związane z wypraco-
waniem wiedzy mogłyby zasilić inne 
projekty. Często w dużych przed-
siębiorstwach zdarza się, że niektóre 
rozwiązania są wymyślane w danym dziale  
i nieupowszechniane dalej w firmie.  
W efekcie dane rozwiązanie nie staje się 
aktywem firmy. W związku z tym, jeżeli 
zaistnieje sytuacja, że inny dział będzie 
potrzebował tego rozwiązania, to będzie 
musiał je jeszcze raz wymyślić. Jedną  
z funkcji systemów zarządzania wiedzą jest 
dokładne tworzenie tzw. map wiedzy  
w firmie. Każdy pracownik przedsiębiorstwa 
ma możliwość sprawdzenia, czy wiedza, 
którą potrzebuje już istnieje w firmie i kto  
ją posiada. “Najmniej wyrafinowanym 
sposobem rozwiązania opisanego problemu 
jest wprowadzenie wspólnych repozytoriów”, 
czyli miejsc przetwarzania i składowania 
informacji, które umożliwią najprostszy 
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przepływ wiedzy w firmie. Na rynku znaleźć 
można również korporacyjne portale 
zarządzania wiedzą, umożliwiające: integra-
cję systemów składowania dokumentów, 
zarządzanie procesem publikacji czy też 
komunikację. 

• Dodatkowo problem z uzyskaniem wiedzy 
ściśle przyporządkowanej jednostce, pojawia 
się w sytuacji, gdy jeden z doświadczonych 
pracowników firmy postanawia odejść. Przy 
braku odpowiednich narzędzi zarządzania 
wiedzą, firma musi się liczyć z tym, że 
powtórne wypracowanie kapitału jaki wnosił 
ubywający pracownik może pochłonąć 
mnóstwo czasu jak i pieniędzy.  

• Problem “wiedzy wyciekającej” - O ile 
“lepkość wiedzy” polega na trudnościach z jej 
rozpowszechnianiem w ramach firmy, o tyle 
problem “wyciekającej wiedzy”, dotyczy jej 
zbyt łatwego propagowania poza granice 
organizacji, w której została wytworzona. 
Relacje między ludźmi z branży  
w środowisku pozaorganizacyjnym bywają 
silniejsze od tych wewnątrz organizacji. 
Wiedza, jako czynnik niematerialny 
pozostaje w pełnej dyspozycji ludzi, przez co 
nie ma możliwości kontroli jej 
wykorzystywania poza firmą. Biorąc pod 
uwagę, że kontakty osobiste wpływają bardzo 
korzystnie na wymianę wiedzy, to w 
przypadku spotkań towarzyskich 
pracowników konkurujących ze sobą 
organizacji może istnieć zagrożenie  
w utrzymaniu oryginalnych rozwiązań 
wypracowanych przez zasoby ludzkie firmy. 
Wiele niedogodności z punktu widzenia 
pracodawców powoduje powszechnie 
występujące zjawisko rotacji pracowników 
między konkurującymi firmami, a co za tym 
idzie ubytek wiedzy w przedsiębiorstwie,  
z którego pracownik odchodzi. Wymusza  
to konieczność zabezpieczenia przed 
potencjalną utratą krytycznych pracowników. 
Zadanie to leży w kompetencjach menadżera, 
który jest odpowiedzialny za zarządzanie 
wiedzą. 

Podstawowe narzędzia wspierające proces 
zarządzania wiedzą 
Technologia nie może być rozpatrywana jako 
czynnik determinujący proces tworzenia 
systemu zarządzania wiedzą. Ma ona jednak 
kluczowe znaczenie jako rozwiązania 
wspierające inicjatywy ZW, w szczególności dla 
dużych przedsiębiorstw, których działalność 
gospodarcza obejmuje różne dziedziny 
funkcjonowania. Narzędzia natomiast bazują na 
dostępnych rozwiązaniach technologicznych 

przez co dostrzec można silne powiązanie 
między tymi dwoma aspektami. 
Do najchętniej wykorzystywanych narzędzi 
zaliczyć można: 
• biuletyn, newsletter – wykorzystanie tego 

rozwiązania, umożliwia okresowe wysyłanie 
powiadomień do zarejestrowanych użyt-
kowników systemu, które sygnalizują fakt 
pojawienia się nowej wiedzy. Adekwatne 
wydaje się użycie porównania z elek-
troniczną prenumeratą. 

• Forum, grupy dyskusyjne, czat – idea użycia 
zarówno forum jak i grup dyskusyjnych jest 
bardzo zbliżona. Mechanizmy te dają 
możliwość do wirtualnej wymiany zdań na 
określony temat, która odbywa się zazwyczaj 
na stronach www. Fora i grupy dyskusyjne są 
powszechnie dostępne i stanowią formę 
publicznej dyskusji. Czaty natomiast, 
pozwalają na wymianę wiedzy w czasie 
rzeczywistym. 

• Telekonferencje, wideokonferencje – 
koncepcja podobna do forum, przy czym 
rozmówcy mają ze sobą kontakt dźwiękowy 
lub wzrokowy (lub taki i taki). Wymagane 
jest zastosowanie rozwiązań techno-
logicznych bazujących na przesyłaniu obrazu 
i dźwięku. 

• Poczta elektroniczna, instant messaging 
(IMS) - poczta elektroniczna umożliwia 
przesłanie wiadomości do jednego lub wielu 
użytkowników. IMS z kolei, oprócz 
funkcjonalności poczty, na bieżąco śledzi 
dostępność użytkowników, przez co wymiana 
cechuje się większą płynnością. W jednym  
i drugim przypadku wiadomości przyjmują 
postać tekstu z możliwością dołączania 
plików w dowolnych formatach.  

• Narzędzia przepływu pracy (ang. Workflow) 
– dają sposobność do przepływu zasobów 
informacji między różnymi osobami 
biorącymi udział w jej tworzeniu.  
W węższym znaczeniu, umożliwiają 
wykonanie procedur postępowania z różnego 
typu dokumentami; baza wiedzy  
i mechanizmy pobierania informacji 
umieszczone w tych systemach pomagają  
w składowaniu materiałów potrzebnych do 
generowania treści (np. Odnajdywanie 
odpowiednich przepisów prawnych lub 
tożsamych zapisów w uprzednio 
wytworzonych dokumentach). 

• Współdzielenie wiedzy, pracownicze sieci 
wiedzy (ang. collaborative knowledge 
network, employee knowledge network) – 
zadaniem tych narzędzi jest wytworzenie 
płaszczyzny komunikacji pomiędzy osobami 
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pracującymi w danej firmie, polegającej na 
zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi. W 
wyniku tego procesu powstają bazy wiedzy, 
którą tworzą problemy i ich rozwiązania. 
Godny odnotowania jest fakt, że systemy 
klasy EKN powstały w momencie zaistnienia 
problematyki ZW, co odzwierciedla ich silne 
powiązanie z tym trendem. 

• Bazy przypadków (ang. Case Base) – 
wykorzystywane w organizacjach, dla 
których centralnym punktem jest wdrażany 
projekt lub dzieło, np. firmy konsul- 
tingowe, komórki badawczo - rozwojowe, 
firmy technologiczne itp. W bazie 
przypadków przetrzymywane są odpowiednio 
spreparowane opisy projektów, które 
stanowią podstawę do wyszukiwania 
przypadków zbliżonych do bieżącej sytuacji  
i odpowiednie dla niej zachowania. 

• Zarządzanie kapitałem intelektualnym, 
kompetencjami (ang. competence knowledge 
base system) - umożliwia stworzenie bazy 
rejestrującej życiorysy, kompetencje, 
doświadczenie pracowników. Informacje te 
są gromadzone w zależności od potrzeb  
w celu:  
a) stworzenia bazy potencjalnych praco-

wników gotowych do podjęcia pracy, 
spełniających odpowiednie kryteria, 

b) wyselekcjonowania z bazy bieżących 
pracowników w firmie, odpowiednich 
kandydatów do realizacji narzuconego 
zagadnienia (tworzenie zespołów 
zadaniowych). 

• Raporty, statystyki, zestawienia, hurtownie 
danych - wszystkie przytoczone rozwiązania 
ściśle związane są z możliwościami jakie 
niesie ze sobą hurtownia danych. Zadaniem 
HD jest zebranie danych z funkcjonujących 
w przedsiębiorstwie systemów, w celu ich 
późniejszej analizy stanowiącej fundament 
dla rozważań strategicznych. 

• Nauczanie na odległość, testy wiedzy  
(e-learning) – stanowią rozwiązania umoż-
liwiające naukę z wykorzystaniem Internetu. 
Idea tego rozwiązania opiera się na 
udostępnianiu szerokich zasobów materiałów 
edukacyjnych, dających możliwość redukcji 
kosztów szkolenia. Jedna z powszechniej 
stosowanych definicji, autorstwa Lanca 
Dublina, mówi że e-learning to „model 
nauczania wykorzystujący technologię do 
tworzenia, dystrybucji i dostarczania danych, 
informacji, szkoleń oraz wiedzy w celu 
podniesienia efektywności pracy oraz działań 
organizacji ”. 

• Eksploracja danych (ang. Data mining) – 
pozwala na odkrycie a na późniejszym etapie 
wykorzystanie wiedzy ukrytej w groma-
dzonych danych. Wytworzono wiele technik 
eksploracji danych. Większość z nich 
wywodzi się ze statystyki i uczenia 
maszynowego14. Wiedza jest reprezentowana 
na wiele sposobów, między innymi za 
pomocą: reguł (postaci jeżeli X to Y), drzew 
decyzyjnych, klauzul logiki predykatów, 
rozkładów prawdopodobieństwa. 

• Systemy ekspertowe (SE) – dla tego 
narzędzia wiedza wyodrębniona przez 
człowieka (eksperta) bądź odpowiedni 
algorytm odpowiedzialny za eksplorację 
danych jest poddawana procesowi dedukcji. 
Celem tego procesu jest dostarczenie 
odpowiednich wniosków za pomocą SE.  

Oddzielnego omówienia wymagają narzędzia 
Business Intelligence, które niejednokrotnie 
skupiają w sobie przedstawione rozwiązania, 
stanowiąc cenne źródło wiedzy na każdym 
szczeblu działalności przedsiębiorstwa. 

Systemy BI wykorzystywane są do zbierania, 
przechowywania i udostępniania danych  oraz 
zarządzania wiedzą przy użyciu różnorakich 
narzędzi analitycznych. Wielowymiarowa 
analiza pozyskiwana jest przede wszystkim 
dzięki zastosowaniu techniki OLAP, data 
miningu, czy też hurtowni danych. Business 
Intelligence usprawnia zarządzanie wiedzą 
przedsiębiorstwa w wymiarze strategicznym, 
taktycznym i operacyjnym. 
Szczebel strategiczny: 
• Narzędzia BI dają możliwość precyzyjnego 

wyznaczenia celów i śledzenia etapów ich 
realizacji. 

• Możliwe jest przeprowadzanie różnorodnych 
zestawień porównawczych  jak: rentowności 
poszczególnych ofert, wyniki historyczne, 
skuteczność kanałów dystrybucji, itp. 

• Pozwalają na dokonywanie symulacji 
rozwoju jak i prognozowanie przyszłych 
wyników przy zdefiniowanych założeniach. 

Szczebel taktyczny: 
• Na tym poziomie dostarczane są podstawy do 

podejmowania decyzji z zakresu sprzedaży, 
marketingu, zarządzania kapitałem czy też 
finansów. 

                                                 
14 Uczenie maszynowe lub uczenie się maszyn – 

„dziedzina sztucznej inteligencji, której przedmiotem 
zainteresowania są metody umożliwiające uczenie się 
programom komputerowym. Program uczy się, jeśli 
potrafi modyfikować jakiś aspekt samego siebie (swój 
stan) i dzięki temu działać coraz lepiej lub wydajniej”, 
źródło: http://pl.wikipedia.org 
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• Umożliwiają optymalizację przyszłych 
działań i właściwie modyfikować aspekty 
organizacyjne, technologiczne czy finansowe 
działalności przedsiębiorstwa, w celu reali-
zacji celów strategicznych. 

Szczebel operacyjny: 
• Wykorzystywane są analizy ad hoc. 
• Możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na 

pytania odwołujące się do bieżącej 
działalności poszczególnych działów, 
obecnym stanem finansów, stan współpracy  
z dostawcami, klientami, odbiorcami, 
sprzedaży. 

Systemy inteligentnego biznesu składają się  
z trzech warstw: 
• hurtownie danych, 
• technik analitycznych, 
• narzędzi wizualizacji danych. 
Połączenie wymienionych rozwiązań stanowi 
fundament systemu zarządzania wiedzą. 
Zastosowanie rozwiązań wspomagających 
proces zarządzania wiedzą, wiąże się ze 
stosunkowo dużymi nakładami finansowymi. 
Wydatki te pokrywają koszta infrastruktury 
teleinformatycznej (sprzęt, oprogramowanie, 
sieć) jak i czynności wdrożeniowe dotyczące 
udrożnienia procesów komunikacyjnych, 
wprowadzenia obiegu dokumentów, 
ustrukturyzowania procesów pracy, klasyfikacji 
posiadanych zasobów informacyjnych, itp. 
Należy liczyć się również z koniecznością 
utrzymania powstałego systemu. Dodatkowo 
wymaga się przeprowadzenia szkoleń 
pracowniczych w zakresie koncepcji zarządzania 
wiedzą jak i szkoleń obejmujących 
funkcjonalność stworzonej infrastruktury. Jak 
pokazuje praktyka wydatki przeznaczone na 
wdrożenie SZW wynoszą przynajmniej 1 
procent całości wydatków kadrowych, a dla 
wielu rozwiniętych firm konsultingowych jest to 
koszt rzędu od 5 do 12 procent rocznych 
przychodów. 

Analiza korzyści materialnych z wdrożenia 
systemu zarządzania wiedzą jest niezwykle 
trudna. Niemniej wdrożenie takiego systemu  
w struktury przedsiębiorstwa wiąże się  
z następującymi zyskami: 
• zwiększenie innowacyjności, generowania  

i użycia nowych pomysłów oraz 
organizacyjnego potencjału płynącego  
z zasobów wiedzy, 

• dostarczenie zasobów wiedzy właściwym 
ludziom w odpowiednim miejscu i czasie, 

• ułatwienie procesu poszukiwania i zastoso-
wania wiedzy i know-how, bez różnicy na to 
czy są przetrzymywane w formie fizycznej 
czy w „głowach” pracowników, 

• wsparcie komunikacji, współpracy, ciągłego 
uczenia się, dzielenia się wiedzą uzyskiwane 
dla pojedynczych jednostek jak i dla całej 
organizacji, 

• przełożenie aktywów niematerialnych  
i wiedzy na wartość dodaną, która przyczynia 
się do poprawy funkcjonowania organizacji. 

 
5. Wykorzystanie heterogenicznego 
środowiska hurtowni danych  
o różnych modelach w systemach 
zarządzania wiedzą 

 
W celu wykorzystania różnorodnych metod 
odkrywania wiedzy i analizy danych 
niezbędnych przy wspomaganiu decyzji  
i będących elementami systemu zarządzania 
wiedzą, wymagany jest efektywny dostęp do 
odpowiednich danych, które dla tego typu 
rozwiązań przetrzymywane są zazwyczaj  
w olbrzymich ilościach. Do gromadzenia, 
integrowania i przechowywania dużych zasobów 
danych wywodzących się z różnych źródeł 
stosuje się hurtownie danych. Od typowych 
transakcyjnych baz danych różnią się one 
sposobem gromadzenia danych, ich zakresem, 
trwałością, strukturą wykorzystywaną do ich 
przechowywania a także celem przechowywania 
danych. Model (struktura) danych przechowy-
wanych w hurtowniach umożliwia efektywne 
przeprowadzanie różnorodnego rodzaju analiz  
a nie wydajne prowadzenie bieżącej 
działalności.  

Wyróżniono dwa modele danych w hurtowni 
danych: 
• rozszerzony relacyjny model danych 

wykorzystywany przez systemy ROLAP, 
• wielowymiarowy model danych wy-

korzystywany przez systemy MOLAP. 
Analiza efektywności poszczególnych modeli  
w kontekście systemu zarządzania wiedzą 
sprowadza się do oceny wydajności zapytań  
i raportowania danych, kosztów procesu 
agregowania i ładowania danych, skalowalności 
oraz wielowarstwowości. 
Wydajność w aspekcie złożoności zapytań  
i rozmiaru danych 
Graficzne przedstawienie poszczególnych 
zależności zobrazowane zostało na rysunku 7. 
Miarą wydajności jest czas reakcji systemu na 
zapytanie analityczne użytkownika i jest to 
zależność odwrotnie proporcjonalna (im 
mniejszy czas reakcji tym możemy mówić  
o większej wydajności i na odwrót). Czas z kolei 
zależny jest od poziomu trudności zapytania 
(poziomu analizy) i od stopnia agregacji. Zatem 
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wnioskując: im mocniej zagregowane dane, tym 
mniejszy jest czas reakcji i większa wydajność. 
Dane w modelu wymiarowym przechowywane 
są w postaci z góry zdefiniowanych kostek 
wielowymiarowych. Ponadto dane są mocno 
zagregowane według różnego rodzaju 
wymiarów i hierarchii tak, aby możliwe było 
łatwe przedstawienie interesującego 
użytkownika widoku. Wysoki stopień agregacji 
uzyskiwany jest pośrednio poprzez 
wykorzystanie kosztownych motorów ETL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Zależność wydajności od poziomu analizy  
i rozmiaru danych, źródło [18]. 

 
Dzięki przetrzymywaniu danych w postaci 
podporządkowanej konkretnym analizom oraz 
dzięki silnej agregacji, wydajność czasowa 
zapytań jest niezwykle wysoka. Szybkość 
działania okupiona zostaje niemożliwością 
użycia niestandardowych zapytań, a także 
ograniczonym dostępem (lub jego brakiem) do 
danych podstawowych. Problem pojawia się 
również w przypadku próby zmiany 
analizowanych wymiarów, ponieważ czynność 
ta wymusza gruntowną przebudowę struktury 
danych.  

Wykorzystanie rozszerzonego relacyjnego 
modelu danych równoznaczne jest z za-
stosowaniem specjalnych struktur (gwiazda, 
płatek śniegu) dostosowanych do wielo-
wymiarowej analizy danych. Przy pomocy tych 
struktur tworzone są wirtualne kostki. Działanie 
motoru ROLAP polega na tłumaczeniu zapytań 
odnoszących się do kostek na zazwyczaj 
skomplikowane zapytania SQL interpretowane 
przez tradycyjną bazę SQL. Struktura danych 
przetrzymywanych w bazie dostosowywana jest 
do potrzeb systemu, a odnoszące się do niej 
decyzje projektowe pomagają określić pewne 
cechy systemu. O modelu relacyjnym  
z pewnością można powiedzieć, że jest nieco 
bardziej elastyczny w procesie projektowania od 
wielowymiarowego modelu danych, ponieważ 

pozwala w zależności od potrzeb na 
zdefiniowanie poziomu agregacji danych, od 
odpowiadającego modelowi MOLAP 
(zindeksowany płatek śniegu) przez kolejne 
stadia (odmienne stopnie agregacji gwiazdy  
i płatka śniegu) do poziomu słabej agregacji 
(schemat gwiazdy).  

Agregowanie danych w trakcie realizacji 
zapytania SQL nie wymaga tak złożonego 
procesu ETL, ale wydajność jest dużo niższa 
(dla skrajnych przypadków zapytanie 
analityczne wykonuje się w czasie rzędu kilku 
godzin). 

Niewątpliwą zaletą w kontekście systemu 
zarządzania wiedzą jest możliwość realizacji 
zapytań ad-hoc oraz dostęp do danych 
podstawowych. Użytkownicy wykorzystujący 
zapytania ad hoc zgadzają się na niską 
wydajność w zamian za możliwość zadawania 
jednostkowych, nieoczekiwanych zapytań do 
danych szczegółowych w ogromnym zbiorze 
danych [25]. Ułatwiona jest również aktualizacja 
hurtowni z baz relacyjnych, która dla niektórych 
przypadków może odbywać się na bieżąco. Do 
minusów zaliczyć należy długi czas realizacji 
zapytań. 
Skalowalność 

W efekcie rozwoju systemu istotną cechą 
wydaje się być jego skalowalność, tym bardziej, 
że hurtownie danych coraz częściej obsługują 
terabajty danych, do których dostęp mogą mieć 
setki użytkowników. Dodatkowo nie bez 
znaczenia pozostaje fakt, iż analitycy wraz  
z rozwojem systemu tworzą co raz bardziej 
wymagające zapytania w celu uzyskania jak 
najbardziej wnikliwych analiz. Wszystkie te 
fakty powodują wzrost obciążeń obliczeniowych 
i wprowadzają potrzebę skalowalności danego 
modelu danych. 
Jako skalowalność przyjąć należy zdolność 
modelu do zwiększania liczby atrybutów, 
wymiarów, liczby danych atomowych, a także 
kategorii danych, bez potrzeby definiowania na 
nowo wszystkich raportów. Cecha ta mierzona 
może być w trzech skalach [11]: 
• głębokości, która definiuje liczbę poziomów 

danych zagregowanych, 
• szerokości, która określa dostępność danych 

w kontekście liczby wymiarów i atrybutów, 
które mogą podlegać analizie przez 
użytkownika, 

• atomowości danych dla której mierzalna jest 
liczba wystąpień danych źródłowych. 

Pod tym względem bardziej odpowiedni wydaje 
się być rozszerzony relacyjny model danych. 
Wynika to z faktu, że dla wielowymiarowej 
architektury występują bardzo duże narzuty 
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danych. Wzrost wielkości danych związany jest 
z obsługą agregatów danych wartości, a także 
występuje on przy próbie zwiększenia ilości 
wymiarów (zależność wykładnicza). Stąd można 
przyjąć, iż MOLAP zezwala na obsługę 
ograniczonej liczby wymiarów, a także 
ograniczonej liczby danych źródłowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Skalowalność modelu opartego o motor 
ROLAP i MOLAP, źródło [18]. 

 
Zalecana wielkość danych gromadzonych  
i analizowanych dla architektury MOLAP 
wynosi 50 GB. Relacyjny model danych 
pozwala na regulację poziomu agregacji  
i obliczanie części agregatów na żądanie. 
Dodatkowo model współpracujący z architekturą 
ROLAP jest w stanie przetworzyć TB danych. 
Stąd architektura ta powinna być stosowana tam, 
gdzie wymagane jest przetwarzanie danych  
o wielorakiej ziarnistości przetrzymywanych  
w olbrzymich wolumenach danych.  
Wydajność zapytań a ładowanie danych 
Wydajność zapytań mierzona czasem uzyskania 
pożądanej wiedzy uzależniona jest bezpośrednio 
od stopnia agregacji danych, który to 
definiowany jest na etapie procesu ETL. Do 
najważniejszych zadań projektowych należy 
znalezienie kompromisu pomiędzy stopniem 
agregacji, który ma bezpośrednie przełożenie na 
ilość zajmowanego miejsca a co za tym idzie na 
czas ładowania danych z systemów źródłowych 
do hurtowni danych a wydajnością zapytań. 
Należy pamiętać, że przy dużej ilości danych 
zagregowanych dodatkowo pojawia się problem 
z ich zarządzaniem i konieczność tworzenia 
dodatkowych indeksów. 

Jak widać na rysunku 9, przy wzroście 
stopnia agregacji następuje znaczny spadek 
kosztów czasu przetwarzania. Fakt ten okupiony 
zostaje jednak wzrostem czasu ładowania 
danych z systemów źródłowych. Architektura 
MOLAP charakteryzuje się stopniem agregacji 

na poziomie 80%-100%, stąd często określa ją 
mianem architektury o wysokim stopniu 
agregacji. Dla odmiany architektura ROLAP 
zawarta jest pomiędzy 0%-20% danych 
zagregowanych, dlatego model danych 
wykorzystywany w tej architekturze można 
określić mianem systemu o niskim stopniu 
agregacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 9. Zależność kosztów przetwarzania od stopnia 

agregacji, źródło [18]. 
 
Wzrost liczby danych zagregowanych 
równoznaczny jest ze: 
• zwiększeniem czasu działania narzędzi ETL, 

obciążenia procesora przy ładowaniu bazy, 
• zmniejszeniem czasu związanego z reakcją 

na zapytanie, obciążenia procesora przy 
prezentacji danych. 

Zakładając, że głównym celem systemu jest 
wysoka wydajność zapytań, należy skorzystać 
z pełnej agregacji i indeksacji danych (model 
wielowymiarowy, w pełni zindeksowany 
schemat płatka śniegu dla rozszerzonego 
relacyjnego modelu danych), co gwarantuje 
krótszy czas uzyskania odpowiedzi i równo-
znaczne jest z wysokim kosztem przetwarzania 
na etapie ładowania danych. 
Jeżeli czas ładowania danych ma znaczenie 
krytyczne z punktu widzenia systemu i mniej 
istotny wydaje się czas przetwarzania 
analitycznego warto jest zastosować model  
z niskim stopniem agregacji danych. 
Wnioski 
Rozszerzony relacyjny model danych zaleca się 
stosować gdy: 
• system zarządzania wiedzą ma być 

dostosowany do analizy dużej ilości danych, 
• wymagany jest dostęp do dużej ilości danych 

szczegółowych, 
• czas odpowiedzi systemu na zapytanie 

analityczne nie odgrywa krytycznego 
znaczenia z punktu widzenia funkcjonalności 
systemu, 
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• przewidywany jest ciągły znaczący rozwój 
systemu uwzględniający zmiany w struk-
turach danych a także wzrost danych 
szczegółowych (> 100TB) 

• zachodzi potrzeba wykorzystania 
niestandardowych zapytań „ad hoc”, 

• istnieje już hurtownia w architekturze 
ROLAP, 

• istnieje potrzeba stworzenia hurtowni 
tematycznych. 

Wielowymiarowy model danych znajduje 
zastosowanie w przypadku gdy: 
• tworzony system zarządzania wiedzą nie 

będzie operował na zbyt dużej ilości danych, 
• najważniejsze z punktu widzenia 

użytkownika jest otrzymanie w jak naj-
krótszym czasie interesujących go informacji, 

• nie przewiduje się zmiany liczby wymiarów 
struktury wielowymiarowej, 

• generowane raporty będą wybierane  
z zestawu predefiniowanych propozycji, bez 
możliwości analizy „ad hoc”. 

 
6. Architektura systemu zarządzania 

wiedzą zbudowana w oparciu  
o hurtownię danych 

 
Przeobrażenie hurtowni danych w repozytorium 
wiedzy wymaga odpowiedniej architektury 
zarządzania wiedzą, która zapewni zdobywanie 
wiedzy z heterogenicznych źródeł informacji  
i usług. Architektura ta powinna wspierać 
następujące elementy: 
• dostęp zarówno do wewnętrznych jak  

i zewnętrznych źródeł informacji, 
• repozytoria służące do przechowywania 

wiedzy jawnej, 
• narzędzia i procesy wspierające pozyski-

wanie, oczyszczanie, indeksowanie, 
przetrzymywanie, wyszukiwanie i prezen-
tację wiedzy, 

• mechanizmy umożliwiające dzielenie wiedzy 
między pracownikami wiedzy, 

• mechanizmy motywujące pracowników do 
udostępniania i pielęgnowania posiadanej 
wiedzy a co za tym idzie wspierające proces 
uczenia się organizacji, 

• narzędzia ułatwiające pracę ludziom 
odpowiedzialnym za zarządzanie wiedzą, 

Rysunek numer 10 ukazuje architekturę 
zawierającą warstwy: prezentacji, zarządzania, 
źródła wiedzy.  
Dla ogólnej architektury nie uwzględniono 
różnych modeli hurtowni danych. Przy tak 
przekrojowym podejściu, zastosowany model 
hurtowni danych nie wnosi dodatkowej 

funkcjonalności czy też ograniczeń względem 
ogólnej architektury. Co więcej, bez względu na 
model każda z warstw powinna realizować 
przedstawione w niej procesy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Trój-warstwowa architektura zarządzania 
wiedzą. 

 
Najwyższa warstwa umożliwia pracownikom 

wiedzy komunikację, współpracę i dzielenie 
wiedzy. Wiedza czerpana jest z wyspecjalizo-
wanych aplikacji, które wspierają środowisko 
hurtowni danych. Warstwa zarządzania wiedzą 
składa się z repozytorium wiedzy i procesów 
wspomagających zdobywanie, oczyszczanie, 
przetrzymywanie, wydobywanie, rozpowszech-
nianie i prezentację wiedzy. Procesy te 
wykorzystywane są do tworzenia wiedzy dla 
repozytorium. Warstwa źródła wiedzy zawiera 
wewnętrzne źródła danych wliczając w nie 
dokumenty, wiadomości elektroniczne, serwery 
www, serwery wspierające transmisję audio-
video. Warto również zwrócić uwagę na 
zewnętrzne źródła danych w postaci serwerów 
ftp, serwerów pocztowych, danych z organizacji 
zajmujących się dostarczaniem odpowiedniej 
informacji, etc. 
Model procesu wykorzystany w kontekście 
systemu zarządzania wiedzą składa się  
z następujących czynności, które: 
• Pomagają zachować na odpowiednim 

poziomie jakość danych a co za tym idzie 
informacji wykorzystywanych przez 
pracowników wiedzy. 

• Umożliwiają przekształcenie danych i infor-
macji w wiedzę. 

• Dają sposobność efektywnego prze-
trzymywania i utrzymywania zarówno 
metadanych jak i wiedzy. 
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• Wspierają stosowną do potrzeb prezentację 
wiedzy. 

Gromadzenie wiedzy 
Na etapie gromadzenia wiedzy, “inżynierowie 
wiedzy”15 (ang. Knowledge Engineers) pobierają 
wiedzę od ekspertów dziedzinowych (ang. 
Domain experts) poprzez wywiady  
(ang. Interviews), analizy danych historycznych 
(ang. Case histories) i inne techniki służące do 
rozpoznania danego tematu. Zdobyta w ten 
sposób wiedza może zostać zaprezentowana  
w postaci zasad (ang. Rules) i heurystyk dla 
systemów ekspertowych16 (ang. Expert systems), 
bądź przypadków użycia dla metod 
wnioskowania (ang. Reasoning systems). Etap 
gromadzenia wiedzy jest bardzo istotny  
z punktu widzenia budowy hurtowni  
danych. Inżynierowie wiedzy, ze względu  
na właściwości i ograniczenia związane  
z zastosowaniem rozszerzonego relacyjnego lub 
wielowymiarowego modelu danych, muszą 
skupić się tylko i wyłącznie na tej wiedzy, która 
będzie przydatna i możliwa do prezentacji  
i zarządzania w budowanym systemie. Innymi 
słowy, gromadzenie wiedzy stanowi 
dopasowanie potrzeb analitycznych do 
możliwości danego modelu i powinno być 
zdeterminowane wnioskami przedstawionymi 
powyżej. 
Oczyszczanie wiedzy 
Innym znaczącym źródłem wiedzy, mogą być 
serwery korporacyjne typu: bazy dokumentów 
(ang. Document databases), sformatowane dane 
transakcyjne, wiadomości elektroniczne, etc. 
Jednym z etapów w procesie gromadzenia 
wiedzy jest krzyżowanie powiązanych 
elementów będących przedmiotem zaintereso-
wania, na podstawie informacji zawartej w wielu 
repozytoriach pod kilkoma heterogenicznymi 
reprezentacjami. W opisywanym procesie 
oczyszczania wiedzy informacja ta jest 
klasyfikowana i indeksowana, dodatkowo 
powstaje zarys metadanych na podstawie 
warunków podanych przez ekspertów 
dziedzinowych.  

Należy zwrócić uwagę na problem 
indeksowania. Indeksowanie należy traktować 
jako ideę, przełożoną na konkretne rozwiązanie 
techniczne, mające na celu przyspieszenie 
wyszukiwania danych (wiedzy). Szczegóły 
logiki indeksowania bardzo ciekawie ujęte 
zostały w pracy Roberta Wrembela pt. „ROLAP 

                                                 
15 Specjaliści od reprezentacji wiedzy. 
16 Systemy ekspertowe można określić jako programy, 

których podstawowym zadaniem jest symulowanie 
ludzkiej ekspertyzy w określonej, na ogół wąskiej, 
dziedzinie. (http://www. aitech.com.pl/) 

a MOLAP: charakterystyka implementacji.”. 
Opisał on następujące metody indeksowania: 
indeks bitmapowy, indeks połączeniowy, 
bitmapowy indeks połączeniowy, indeks 
hierarchiczny, k-d-B-drzewo, R-drzewo, drzewo 
ćwiartek. Wnioski z pracy nie wskazują 
powiązań między modelem hurtowni danych,  
a skutecznością indeksowania, stąd ograniczenie 
tylko do wzmianki na ten temat, niemniej należy 
zaznaczyć, że jest to czynnik, który ma istotne 
znaczenie w procesie oczyszczania  
i wyszukiwania wiedzy. 

Proces ten definiuje również informacje 
odnośnie pochodzenia informacji w ramach 
metadanych. Dla przykładu metadane mogą 
zawierać: wykaz praw intelektualnych dla 
gromadzonej informacji, jakość informacji czy 
rzetelność i wiarygodność danych źródłowych 
wyznaczane na podstawie przyjętych 
współczynników. Oczyszczanie wiedzy posiada 
bardzo silny związek z wykorzystanym 
modelem danych, ponieważ etap ten, składa się 
przede wszystkim z realizacji procesów ETL.  
O wiele bardziej efektywny wydaje się być 
rozszerzony relacyjny model. 
Składowanie i wyszukiwanie 
Oczyszczenie danych, realizacja procesu ETL, 
stworzenie metadanych i indeksowanie wiedzy 
doprowadza do sytuacji, w której dane są 
przechowywane i gotowe do szybkiego 
wyszukania na podstawie wielorakich kryteriów, 
np.: poprzez słowo kluczowe, autora, typ 
zdarzenia, lokalizację, itp.  

Sam etap składowania powinien zostać 
poszerzony o zastosowanie polityki bez-
pieczeństwa w celu ochrony bazy wiedzy  
i własności intelektualnej, która się w niej 
znajduje. Zastosowanie jednego z dostępnych 
modeli danych ma bezpośrednie przełożenie na 
czas związany z wyszukiwaniem żądanej 
wiedzy.   
Dystrybucja 
Istnieje wiele sposobów na rozpowszechnianie 
wiedzy. Wszystkie możliwe sposoby prezentacji 
wiedzy a co za tym idzie zestaw narzędzi 
realizujących proces dystrybucji opisano  
w literaturze. Najczęściej spotykaną formą są 
portale korporacyjne, gdzie pracownicy wiedzy 
mogą odnaleźć źródła informacji, ułatwiające 
rozwiązanie zadań, których realizacji się podjęli. 
Dodatkowo powszechnie stosowanym roz-
wiązaniem jest poczta elektroniczna  
z możliwością załączenia dokumentów, 
prezentacji, itp.  

Unikatową cechą dla dystrybucji wiedzy 
wynikającą z wykorzystania hurtowni danych 
jest możliwość eksploracji danych  
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i wykorzystania technik analiz w celu odkrycia 
zależności między danymi i anomalii. Data 
mining nie ma jednak większego przełożenia na 
zastosowany model. 
Prezentacja 
Prezentacja wiedzy powinna objąć swoim 
zagadnieniem stworzenie przyjaznego interfejsu 
użytkownika, nierzadko dostosowanego do jego 
indywidualnych potrzeb. Najczęściej spotykaną 
formą prezentacji wiedzy dla hurtowni danych 
są wszelkiego rodzaju raporty i zestawienia. 
Ponadto możliwe jest zastosowanie stron www 
jako środka przedstawienia otrzymanych 
rezultatów. 
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W niniejszym opracowaniu scharakteryzowany został sposób wykorzystania wybranej implementacji narzędzi 
do projektowania hurtowni danych (SAS Institute) w systemie wspomagającym zarządzanie wiedzą. 
W pierwszej części narzędzia te zostały wymienione i krótko opisane. Przyjęte kryteria wykorzystano do oceny 
systemu zarządzania wiedzą opartego o wielowymiarowy model danych, systemu opartego o relacyjny model 
danych. Ponadto przedstawiono koncepcję systemu zarządzania wiedzą wykorzystującego rozszerzony 
relacyjny model danych. Model ten został opracowany w oparciu o wyniki oceny dwóch wcześniejszych 
zastosowań. 

 
Keywords: hurtownia danych, system zarządzania wiedzą 
 
1. Wprowadzenie  
 
Przekształcenie danych w wiedzę, niezbędne  
w procesie podejmowania decyzji, odbywa się 
zazwyczaj na wiele sposobów. We wstępnych 
etapach dane przetrzymywane są w specjalnie 
spreparowanych do tego celu bazach. Po 
odpowiednim przetworzeniu umieszcza sie je  
w hurtowniach danych. Wykorzystanie wiedzy 
w nich zawartej do celów zarządzania, możliwe 
jest poprzez zastosowanie procesu transformacji, 
przygotowującego do analizy szczegółowej. 
Analiza ta sprowadza się do porównania  
danych ze wzorcami (zachowań, reakcji), 
przechowywanymi w inteligentnych systemach, 
umożliwiających zweryfikowanie pozyskanych 
porównań. Przedstawiono tutaj przypadki użycia 
systemu zarządzania wiedzą, przekształcającego 
dane w wiedzę, opartego o różne modele 
hurtowni danych, dla różnych typów 
przedsiębiorstw. 

Na potrzeby niniejszego opracowania, 
wprowadzona zostaje wewnętrzna klasyfikacja 
systemów zarządzania wiedzą. Systemy 
oceniane będą pod kątem: realizacji procesu 
zarządzania wiedzą w systemach Business 
Intelligence (szczebel strategiczny – max. 5 pkt., 
szczebel taktyczny – max. 5 pkt., szczebel 
operacyjny – max. 5 pkt.), realizacji procesu 
zarządzania wiedzą dla hurtowni danych opartej 
o różne modele (max. 5 pkt.), wsparcia dla 
niestandardowych rozwiązań ułatwiających 
zarządzanie wiedzą (max. 3 pkt.). Maksymalna 
łączna ocena jaka może zostać przyznana 
wynosi 23 punkty. 

2. Charakterystyka i ocena systemu 
zarządzania wiedzą opartego  
o wielowymiarowy model danych 
 

Jedna z wiodących firm w branży 
telekomunikacyjnej, od 1998 roku wdrożyła 
szereg rozwiązań umożliwiających stworzenie 
wartościowego systemu zarządzania wiedzą  
w oparciu o hurtownię danych. Możliwości 
związane z wykorzystaniem HD obejmują 
wsparcie procesu zabezpieczenia przychodów,  
a także przewidywanie utraty klientów wraz  
z ich segmentacją na podstawie wzorców 
zachowań. Rozwiązania przyjęte przez 
organizację doprowadziły do stworzenia jednego  
z większych systemów tego typu w Europie 
Centralnej, w którym podstawowa hurtownia 
danych przetrzymuje ponad 3 TB danych 
dostępne dla około 200 pracowników [SASTP].  

Głównymi przesłankami przemawiającymi za 
wdrożeniem projektu opartego o hurtownię 
danych, były: 
• Brak informacji zarządczej na najwyższym 

szczeblu zarządzania (Zarząd i dyrektorzy 
Spółki). 

• Brak centralnego repozytorium danych. 
• Pięć systemów bilingowych operujących na 

ponad 20 bazach danych. 
• Problemy z kategoryzacją wiedzy dostępnej 

w firmie. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że dla tak dużych 
wdrożeń hurtownie danych są budowane 
zarówno w oparciu o rozszerzony relacyjny 
model danych jak i o wielowymiarowy model 
danych. Wybór odpowiedniego modelu 
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uzależniony jest od potrzeb aplikacji 
analitycznych, rozmiaru danych czy też 
wydajności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wykaz narzędzi dla SAS Enterprise 
Intelligence Platform 

 
 

Trudności z wydobyciem przydatnej wiedzy 
umożliwiającej podejmowanie strategicznych 
decyzji, połączone z faktem przechowywania  
jej w kilkudziesięciu bazach danych, 
doprowadziły do wykorzystania dedykowanych 
rozwiązań oferowanych przez SAS Institute 
Polska. Firma SAS ceniona jest na rynku jako 
dostarczyciel oprogramowania wspierającego 
rozwój narzędzi BI, poczynając od naj- 
niższej warstwy współpracującej z hurtownią 
danych (SAS SPD Server) przez narzędzia 
umożliwiające wizualizację i analizowanie 
danych (SAS/GRAPH), aplikacje ułatwiające 
prognozowanie trendów i budowę modeli 
ekonometrycznych (SAS/ETS), a kończąc na 
narzędziach służących do szacowania funk-
cjonalności działania struktury informatycznej 
(IT Service Vision).  

Klient firmy SAS w zależności od potrzeb 
może dobrać układ różnych, współpracujących 
narzędzi wspomagających proces zarządzania 
wiedzą, bądź skorzystać z gotowego zestawu 
aplikacji określonych mianem SAS®9  
i wykorzystujących platformę SAS Enterprise 
Intelligence Platform. Opisywane przedsię-
biorstwo od pierwszego kwartału 2005 roku 
dołączyło do grona użytkowników systemu 
SAS®9, stąd przyjrzyjmy się bliżej funk-
cjonalności zastosowanych narzędzi w kon-
tekście systemu zarządzania wiedzą opartego  
o hurtownię danych (rysunek 1). 
Charakterystyka będzie dotyczyła tylko tych 
narzędzi, które znalazły zastosowanie  
w opisywanym przedsiębiorstwie. 

 

Proces zarządzania wiedzą 

Firma SAS wypracowała własny silnik 
bazodanowy, przeznaczony do zastosowań 
hurtownianych. SAS ® ETL Studio stanowi 
platformę integracyjną, której głównym 
zadaniem jest ekstrakcja, czyszczenie, 
transformacja, integracja i ładowanie danych  
z dowolnie wielkiej liczby niepowiązanych 
heterogenicznych, transakcyjnych źródeł 
danych. Dodatkowo możliwe jest odgórne 
definiowanie operacji transformacji i integracji, 
co przy cyklicznym zasilaniu hurtowni danych 
przekłada się na redukcję czasu związanego  
z procesem ETL. SAS ® Data Quality Solution 
wykorzystywane jest jako narzędzie wspierające 
proces czyszczenia danych w module ETL 
hurtowni danych. W praktyce oprócz 
standardowej funkcjonalności realizowanej 
przez tego typu narzędzia jak: 
• analiza danych (ang. Prefiling) polegająca na 

walidacji metadanych i reguł poprawności,  
analizie zgodności ze wzorcem, analizie 
statystycznej i odkrywaniu relacji, 

• wzbogacanie danych (ang. Augmentation) 
• kontrola (ang. Monitoring), możliwe jest 

dokonanie standaryzacji i wyszukiwanie 
duplikatów,  

standaryzacja polega na znajdowaniu  
i zastępowaniu wartości w bazie danych, 
wartościami ustandaryzowanymi (np. ujedno-
licenie zapisu nazw miejscowości, ujednolicenie 
zapisu adresu, itp.). W ten sposób eliminacji 
ulega wielorakość zapisów tego samego 
wyrażenia w hurtowni danych. Fakt ten 
przekłada się na większą czytelność zapisów, jak 
i też istnieje możliwość osłownikowania 
wybranego pola.  

Wyszukiwanie duplikatów umożliwia 
znalezienie rekordów zwierających się  
w pewnych kryteriach podobieństwa  
i oznaczenie ich jako duplikaty. Uzyskane w ten 
sposób wartości można na dalszym etapie 
złączyć w jeden rekord, w celu zaoszczędzenia 
miejsca i usunięciu nieścisłości.  

W tym momencie wyłania się pierwsza 
istotna cecha charakterystyczna dla wielo-
wymiarowych modeli danych. Zastosowanie 
modelu MOLAP związane jest  
z wykorzystaniem kosztownych czasowo 
motorów ETL i zatrudnieniem wykwalifiko-
wanego personelu informatycznego do ich 
późniejszej obsługi.  

Czas poświęcony na kompleksowe zasilenie 
hurtowni danych nie idzie jednak na marne. 
Skrupulatne wykonanie procesu ETL zwiększa 
wydajność hurtowni danych względem mniej 
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skomplikowanych procesów ETL dla 
rozszerzonego relacyjnego modelu danych, co 
ma kluczowe znaczenie w procesie prezentacji 
uzyskanej wiedzy. Biorąc pod uwagę 
częstotliwość tworzenia takich zapytań 
uwidacznia się przewaga modelu MOLAP nad 
modelem ROLAP. 

W ramach SAS ® Intelligence Storage 
można skorzystać z następujących rozwiązań:  
SAS ® Data Sets, SAS® Scalable Performance 
Data Server® and SAS® OLAP Server. SAS ® 
OLAP Server stanowi bazę wiedzy wspartą 
unikatowymi rozwiązaniami technologicznymi, 
gdzie centralnym komponentem jest wielo-
wątkowy silnik zapytań, który zapewnia 
optymalne wykorzystanie zasobów sprzętowych. 
Do eksploracji danych wymiarowych 
wykorzystywany jest język MDX. Repozytorium 
z kostkami OLAP rozdzielone jest na wiele 
niezależnych systemów plików, gwarantujących 
niezależny i równoległy dostęp do danych 
wątkom wykonującym zapytania w tym samym 
czasie. Wykorzystywane przez SAS OLAP 
Serwer, SAS OLAP Cube Studio umożliwia 
projektantom łatwy w obsłudze interfejs 
graficzny umożliwiający projektowanie kostek 
OLAP. 

W przypadku opisywanej firmy tele-
komunikacyjnej hurtownia danych zwiera  
2 TB detalicznych danych o ruchu tele-
komunikacyjnym, a po uwzględnieniu danych 
podsumowanych wielkość HD szacowana jest  
na 3 TB. Wzrost HD obliczany jest na 120 
gigabajtów na miesiąc, co równoznaczne jest  
z obsługą około miliarda rekordów połączeń. 
Tabela miesięczna o tak dużym wolumenie 
danych przeglądana jest w przeciągu 6 minut.  
Opisywana hurtownia mieści w sobie różne 
rodzaje danych: 
• dane bilingowe z systemu transakcyjnego 

„Serat”, 
• dane rejestrowe o klientach i liniach 

połączeniowych, 
• 15-miesięczną historię bilingów 8,5 miliona 

klientów i 11 milionach linii połączeniowych, 
• 13-miesięczną historię faktur, 
• 13-miesięczną historię płatności klientów. 
SSAK (System Strategicznych Analiz 
Korporacyjnych) składa się z kilku 
podsystemów, między innymi - Datamart 
KLIENT i systemu STRATUS. Dla Datamart 
KLIENT każdy z klientów opisany jest  
w jednym wierszu tabeli (rekordzie). 
Charakterystyka klientów wykorzystuje  
w przybliżeniu około tysiąc siedemset 
zmiennych (cech), z czego tysiąc sto zmiennych 
uzyskano z "surowych" danych historycznych, 

natomiast około sześćset zostało 
wygenerowanych przez pracowników SAS 
Institute Polska w procesie analiz. Przy tak dużej 
liczbie zmiennych możliwe jest kreowanie 
odpowiednich strategii marketingowych 
właściwie dopasowanych do konkretnych grup 
klientów. 

Biznesowe użycie danych zawartych  
w SSAK daje możliwość przeprowadzania wielu 
rodzajów analiz i działań, takich jak:  
● analizy wzorców użycia,  
● kalkulacja taryf i wprowadzanie nowych 

usług,  
● tworzenie grup docelowych dla kampanii 

marketingowych,  
● pomiar rezultatów kampanii marketingowych  
● karty wyników klienta (customer scorecards)  
● kalkulacja prawdopodobieństwa odejścia 

(churn ratio) dla indywidualnych sub-
skrybentów  

● segmentacja oparta na wzorcach zachowań 
(behawioralna)  

● pomiar wskaźników utraty przychodów (loss 
ratio)  

● raporty standardowe  
● ładowanie danych do systemów transak-

cyjnych.  

SSAK jest obsługiwany przez pracowników 
następujących departamentów: Departament 
Marketingu Masowego, Departament Rynku 
Biznesowego, Departament Sprzedaży, 
Departament Multimediów, Pion Kontaktów  
z Klientami oraz Departament Systemów 
Informowania Kierownictwa. Z hurtowni SSAK 
systematycznie korzysta ponad 70 analityków 
tworzących zapytania ad-hoc. Ogółem hurtownia 
obsługuje stale ponad 200 użytkowników. Dane 
zawarte w hurtowni są podstawą do analiz  
i budowy wielu rodzajów modeli 
prognostycznych i segmentacyjnych. 

O SAS ® Metadata Server można 
powiedzieć, że stanowi kręgosłup całej 
architektury. Służy on wszystkim komponentom 
architektury przedstawionej na rysunku 
pierwszym, w ramach wszystkich rozwiązań 
danej organizacji, jako jedyne źródło danych 
sterujące procesem instalacji, konfiguracji  
oraz autoryzacji dostępu. W celu zapewnienia 
możliwie najwyższej wydajności, Serwer Meta-
danych przetrzymuje aktywnie wykorzystywane 
informacje zawarte w repozytorium meta-
danych w pamięci operacyjnej, zapewniając  
przy tym równoczesną synchronizację  
z zapisami na dyskach, po to aby zachować 
spójność wprowadzonych metadanych  
w przypadku awarii serwera.  
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Serwer metadanych zawiera definicje 
następujących elementów architektury: 
• Serwery (nazwy fizycznych komputerów, 

porty przez które następuje komunikacja  
a także informacje na temat parametrów 
operacyjnych, np. Load balancing ). 

• Użytkownicy – a w szczególności informacje 
o hasłach, uprawnieniach do zbiorów danych, 
przynależność do grup, identyfikatory. 

• Biblioteki (lokalizacje fizyczne, parametry 
dostępu – ORACLE, DB2, SAS/SHARE, 
SAS SPD SERVER). 

• Tabele – wykaz kolumn, porządek 
sortowania, formaty, itp. 

• OLAP – miary, hierarchie, wymiary. 
• Mapy Informacyjne – reguły biznesowe, 

relacje, źródła danych. 
Warto również wspomnieć, iż Serwer 
Metadanych umożliwia zarządzanie autentykacją 
i autoryzacją na poziomie wszystkich aplikacji 
systemu SAS. Autentykację należy inter-
pretować jako proces określenia kim jest dany 
użytkownik, autoryzacja natomiast umożliwia 
kontrolę uprawnień użytkownika. Informacja  
o identyfikatorze (loginie) użytkownika 
przetrzymywana jest w meta-danych. Z kolei 
autentykacja kontrolowana jest przy użyciu 
zewnętrznych mechanizmów (system opera-
cyjny, serwer LDAP).  

Wzorce kontroli dostępu (ang. Access 
Control Templates ACT) dają możliwość 
zdefiniowania jaki typ dostępu dla konkretnego 
komponentu jest przyznany poszczególnym 
użytkownikom bądź bardziej ogólnie grupom, 
do których mogą Ci użytkownicy należeć. ACT 
dotyczy także dostępu do metadanych 
definiujących każdy z komponentów. 
 

Wsparcie dla procesów odkrywania wiedzy 

SAS Enterprise Miner pracujący w architekturze 
klient-serwer, stosowany jest jako narzędzie 
wspomagające proces odkrywania wiedzy  
w dużych zbiorach danych. Idea pracy w tym 
środowisku sprowadza się do zastosowania 
diagramu procesów przepływu, przez co 
wyeliminowana jest potrzeba ręcznego 
programowania (rysunek 2). 

Odkrywanie wiedzy bazuje na wytworzonej 
przez SAS Institute metodyce SEMMA (ang. 
Sample, Explorer, Modify, Model, Asses). W jej 
skład wchodzi pięć elementarnych kroków: 
próbkowanie, eksploracja, modyfikowanie, 
modelowanie danych i porównanie wy-
generowanych modeli. SAS Enterprise Miner 
zawiera kompletny zestaw narzędzi 
modelowania opisowego oraz predykcyjnego. 
Do najważniejszych algorytmów analitycznych 

należą: drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, 
regresja liniowa i logistyczna, segmentacja, 
analizy szeregów czasowych i asocjacji i wiele 
innych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Odkrywanie wiedzy w SAS Interprise Miner 

 
 

W opisywanym przypadku użycia, SAS 
Enterprise Miner został wykorzystany do 
opracowania modelu prognozującego ryzyko 
utraty klientów (ang. Churn Prediction model). 
Model ten daje możliwość lepszego poznania 
przyczyny odchodzenia klientów i w efekcie 
stanowi podstawę do podejmowania 
skutecznych decyzji mających na celu 
utrzymanie stałej liczby odbiorców usług 
telekomunikacyjnych. Dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom, comiesięcznie generowana jest 
lista klientów z wyliczonym prawdo-
podobieństwem rezygnacji w określonym 
zakresie czasowym. Podjęcie odpowiednich 
działań promocyjnych na podstawie uzyskanej 
wiedzy przyczyniło się do zmniejszenia odsetka 
klientów rezygnujących z usług przedsię-
biorstwa, a co za tym idzie uzyskano wymierne 
oszczędności finansowe.  

SAS Institute wraz z Operatorem wytworzył 
także koncepcję segmentacji (segmentacja 
behawioralna) bazy abonenckiej operatora  
w wyniku czego określono wzorce zachowań 
klientów. Przeznaczeniem segmentacji stało się 
uzyskanie lepszej wiedzy o klientach, prze-
prowadzanie na tej podstawie skuteczniejszych 
akcji marketingowych i utrzymaniowych dzięki 
odpowiedniemu doborowi oferty i kanałów 
komunikacji. Przed wykonaniem segmentacji 
dokonano wstępnej analizy, w wyniku której 
określono zmienne dzielące bazę klientów na 
odpowiadające im segmenty, ze względu na 
charakter i sposób użytkowania sieci. Uzyskane 
kategorie grupują klientów według – liczby, 
czasu, rodzaju i wartości rozmów, pór rozmów 
 i zakresu wykorzystania dostępnych usług,  
w tym Internetu.  
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Integracja systemu 

Możliwe jest korzystanie z obcych narzędzi 
OLAP do analiz danych zorganizowanych  
w SAS i na odwrót, wykorzystanie narzędzi 
analitycznych SAS do danych przechowy-
wanych na obcych serwerach OLAP. Warto 
zwrócić uwagę na ścisłą integrację z Microsoft 
Office za pomocą SAS Add-in to Microsoft 
Office. Integracja z produktami firmy Microsoft 
umożliwia włączenie do dokumentów pakietu 
Office wyników wykonania procesów gotowych 
wraz z funkcjonalnością zezwalającą na 
odświeżanie danych. Add-in współpracuje  
z serwerami procesów gotowych oraz  
z serwerami roboczymi. Istotne z punktu 
widzenia integracji wydaje się zastosowanie 
otwartego API, które może zostać wykorzystane 
do integracji i budowy specjalizowanych 
rozwiązań. Co więcej, większość z przed-
stawionych komponentów platformy SAS 9 
operuje w różnorakich środowiskach typu: 
UNIX, Windows i innych. 
 

Ocena 

Narzędzia oferowane przez firmę SAS stanowią 
bardzo bogatą platformę scalającą wszystkie 
aspekty Business Intelligence.  

Wdrożenie środowiska SAS 9 znacznie 
usprawniło pracę na poszczególnych szczeblach 
działalności przedsiębiorstwa, co pozwoliło 
wzbogacić proces zarządzania wiedzą. 

Dla Szczebla strategicznego istnieje 
możliwość stworzenia różnorodnego rodzaju 
zestawień porównawczych, które umożliwiają na 
dokładne wyznaczanie celów działalności  
i kontrolę etapów ich realizacji. W skali 
pięciostopniowej zdecydowano się przyznać 
maksymalną notę. 

Na szczeblu taktycznym, przy wykorzystaniu 
technik eksploracji danych, które służą do 
segmentacji klientów przedstawionego 
operatora, możliwe jest precyzyjne określenie 
podstaw do podejmowania decyzji w postaci 
działań marketingowych i utrzymaniowych. 
Działania te z kolei optymalizują funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa. Za realizację tego 
etapu można przyznać maksymalną notę. 

Brak możliwości wykonania raportów ad-hoc 
stanowi istotne ograniczenie, przez co 
usprawnienie procesu zarządzania wiedzą na 
szczeblu operacyjnym zostaje ocenione na 3. 

W kontekście systemu zarządzania wiedzą 
opartego o hurtownię danych należy zauważyć, 
że system jest skalowalny, działa na wielu 
platformach sprzętowych, wykorzystuje różno-
rodny zestaw narzędzi wspomagających proces 
zarządzania wiedzą, a także służących do 

odkrywania i wizualizacji wiedzy. Na uwagę 
zasługuje również fakt, iż projektanci przed-
stawionego systemu przewidzieli możliwość 
integracji z zewnętrznymi komercyjnymi 
aplikacjami, co w znacznym stopniu wzbogaca 
funkcjonalność systemu. Wykorzystanie 
wielowymiarowego modelu danych w połą-
czeniu z unikalną architekturą sprzętową 
umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej 
wydajności przy szczegółowym poziomie 
analizy.  

In minus zaliczyć należy brak możliwości 
wykonywania zapytań ad-hoc, co związane jest  
z wykorzystaniem modelu wielowymiarowego. 
Ogólna ocena procesu zarządzania wiedzą przy 
wykorzystaniu hurtowni danych, wdrożonej  
w oparciu o wielowymiarowy model danych 
wynosi 4. Brak niestandardowych narzędzi, 
które mogłyby ułatwić zarządzanie wiedzą, 
oznacza przyznanie zerowej ilości punktów. 

Podsumowując, zaprezentowany system  
w chwili obecnej stanowi jedno z najlepszych 
rozwiązań spośród systemów ułatwiających 
zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie  
w oparciu o wielowymiarowy model danych,  
co zdają się potwierdzać bardzo wysokie oceny 
klientów przyznawane SAS Institute w różno-
rakich rankingach. 

W wewnętrznym rankingu przeprowadzonym 
na potrzeby niniejszej pracy system SAS 
otrzymał 17 punktów na 23 możliwe. 
 
3. Charakterystyka i ocena systemu 

zarządzania wiedzą opartego  
o relacyjny model danych  

 
W Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. 
hurtownia danych wykorzystująca rozszerzony 
relacyjny model danych, zorientowana jest na 
przechowywanie danych pochodzących  
z systemu bankowego Eurobank On-Line - 
będąc zasilana podstawowymi danymi  
o zdarzeniach bankowych – stanowi składnicę 
wiedzy, zaprojektowaną specjalnie pod  
kątem wydajnościowym, do wykonywania 
przekrojowych raportów, na potrzeby 
sprawozdawczości obligatoryjnej, zarządczej 
oraz analizy finansowej. W czerwcu 2004 roku 
zakończony został 22-miesięczny okres 
wdrażania systemu Eurobank On-Line we 
wszystkich jednostkach BGŻ S.A. 

Wykorzystany system hurtowni danych 
składa się z następujących elementów: 
• relacyjnej bazy danych ORACLE 10g, 
• aplikacji sterującej procesem ETL oraz 

zarządzającej systemem – EuroHurt, 
zaprojektowanej w Oracle Designer wczes-



M. Kiedrowicz, Ł. Wieczorek, Hurtownia danych w systemie zarządzania wiedzą – rozwiązanie modelowe 
 

 58

nym odpowiedniku Oracle Developer  
Suite 10g, 

• aplikacji warstwy definicyjnej i prezen-
tacyjnej EuroBis. 

Hurtownia danych wykorzystywana jest przez 
bank do: 
• tworzenia sprawozdawczości obowiązkowej, 
• generowania raportów zarządczych  

i wykonywania analiz według zdefinio-
wanego wzorca, 

• wykonywania analiz ad-hoc, 
• eksportu danych przetworzonych na potrzeby 

dalszego przetwarzania innymi aplikacjami. 
Zastosowania technologia i odpowiednia 
funkcjonalność powoduje, że pracownicy banku 
z łatwością potrafią samodzielnie definiować  
i generować raporty i sprawozdania z hurtowni 
danych. 
 

Zarządzanie wiedzą 

Oracle Warehouse Builder w połączeniu  
z funkcjami ETL hurtowni danych ORACLE 
stanowi kompletne rozwiązanie wspomagające 
projektowanie, wdrażanie i zarządzanie zarówno 
hurtownią danych, składnicami danych jak  
i aplikacjami. Tak szeroko funkcjonalność 
powoduje, że narzędzie to należy uznać za 
podstawę dla procesu zarządzania wiedzą  
w skład którego zaliczono: gromadzenie wiedzy, 
jej oczyszczanie, składowanie, wyszukiwanie  
i dystrybucję. 

OWB w wersji 10g, składa się z dwóch 
głównych elementów: środowiska przeznaczo-
nego do projektowania (ang. Design environ-
ment), które opiera swoją współpracę z 
metadanymi, i ze środowiska uruchomieniowego 
(ang. Runtime environment), które operuje na 
fizycznych danych (rysunek 3).  
 

Środowisko projektowe 

Do najważniejszych komponentów wcho-
dzących w skład środowiska projektowego 
zaliczyć można repozytorium metadanych 
przechowywane w bazie Oracle, a także  
zestaw narzędzi raportujących i narzędzi do 
projektowania, napisanych w Javie bądź 
HTMLu, a służących do przeglądania  
i manipulowania na metadanych. Warehouse 
Builder wspiera na tym poziomie tworzenie 
rozszerzonego relacyjnego i wielowymiarowego 
modelu danych jak i projektowanie procesu 
ETL. Zapewnienie odpowiedniego poziomu 
jakości metadanych połączone z ich spójnością 
możliwe jest dzięki rozbudowanemu systemowi 
walidującemu. Ponadto rozwiązanie to daje 
możliwość utrzymania kompletności systemu 

jako całości mimo trudności wynikających  
z faktu tworzenia go przez wielu projektantów.  

W celu sprawniejszego wykorzystania meta-
danych wraz z rozwojem systemu przez 
nieobsługiwanego, wprowadzono środowisko 
raportujące stan metadanych. Bardzo ważnym 
elementem tego rozwiązania jest zdolność do 
analiz typu Impact. Analizy te dają możliwość 
lepszej kontroli przyszłych zmian, przez co 
poprawiony zostaje proces ich implementacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Środowiska aplikacji WareHouse Builder 
10g, źródło [24] 

 
Środowisko uruchomieniowe 

Poprawne zaprojektowanie procesu ETL na 
poziomie logicznym, stwarza potrzebę 
odwzorowania go w fizycznym środowisku 
bazodanowym. Przed przystąpieniem do tej 
operacji, należy dodać ogólne informacje  
o tworzonym środowisku bazodanowym 
(konfiguracja), co stanowi punkt wyjścia do 
procesu generowania kodu, definiującego proces 
ETL. Wykonanie funkcji ETL sprowadza się do 
uruchomienia wygenerowanego kodu na 
docelowej hurtowni danych za pomocą Oracle 
Enterprise Manager, dzięki czemu nastąpi 
transfer danych źródłowych do odgórnie 
zdefiniowanej bazy danych.  

Obsługa raportów monitorujących obsłużone 
dane, możliwa jest dzięki wprowadzeniu tak 
zwanych procedur audytujących (ang. Audit 
routines). Procedury te zapisują informacje  
o bieżącym stanie procesu ETL do specjalnych 
tablic typu runtime. Informacje te dotyczącą 
zazwyczaj liczby pobranych, wstawionych bądź 
zaktualizowanych rekordów, a także ewentu-
alnych błędów. Dostęp do tablic typu runtime, 
możliwy jest poziomu aplikacji Runtime Audit 
Browser. 

W celu zagwarantowania wysokiej efektyw-
ności części transakcyjnej i jednocześnie 
spełnienia potrzeb analitycznych banku, 
stworzono system hurtowni danych do którego – 
w trycie codziennego zasilania – przenoszone  
są dane z Eurobank  On-Line. Zastosowano 
wysokowydajny mechanizm zasilania przy-
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rostowego i korekcyjnego, który umożliwia 
ograniczenie czasu eksportu danych do 
niezbędnego minimum, dzięki czemu 
praktycznie wyeliminowany jest wpływ 
zasilania hurtowni danych na obciążenie 
maszyny systemu transakcyjnego w trakcie dnia 
operacyjnego. 

Aplikacja, która zajmuje się procesem ETL 
nosi nazwę EuroHurt i odpowiada za przepływa 
danych pomiędzy systemem bankowym  
a hurtownią danych. Wspomniane zasilania 
korekcyjne umożliwiają korygowanie danych 
kwantowych, jak również korekty całych grup 
danych, np. wg. typów umów, czy zakresu dat. 
W aplikacji EuroHurt wykonuje się ponadto 
operacje związane z eksploatacją i zarządzaniem 
hurtownią danych. 

Oracle Database 10g stanowi pierwszą bazę 
danych, która przetwarza dane przedsiębiorstwa 
w sieci grid. Do największych zalet  
i funkcjonalności zaliczyć należy: 
• zarządzanie treścią i usługi lokalizacyjne – 

zarządzanie treścią dotyczy aktualizacji  
i wykorzystanie nieusystematyzowanych 
danych typu: obrazy, materiały wideo, 
dokumenty. Database 10g jako jedyna baza 
danych umożliwia przechowywanie tego typu 
zasobów, ich ochronę i zarządzanie przy 
utrzymaniu takiej samej skalowalności, 
elastyczności i niezawodności jak dla danych 
biznesowych. Fakt ten nabiera dodatkowej 
wartości, w kontekście systemu zarządzania 
wiedzą, ponieważ uzyskuje się dostęp do 
niestandardowych pokładów wiedzy 
przedsiębiorstwa. 

• Wysoki poziom dostępności – funkcjonal-
ność ta została osiągnięta dzięki 
wykorzystaniu mechanizmów klastrowania. 
Klastrowanie ma bezpośrednie przełożenie na 
łatwiejsze i szybsze tworzenie kopii 
zapasowych, a co za tym idzie odtwarzanie 
danych. Oracle Database10g zawiera również 
rozszerzoną wersję funkcji migawki (ang. 
Flasback), która daje możliwość „przewijania 
w tył” bazy danych. 

• Wydajność i skalowalność – została 
zwiększona poprzez zastosowanie 
mechanizmów klastrowania, optymalizacji 
instrukcji SQL, poprawionej obsłudze 
wejścia-wyjścia. 

• Zarządzanie systemami i administrowanie 
bazą danych – wykorzystanie korporacyjnych 
sieci grid spowodowało, że łatwość 
zarządzania stała się najważniejszym 
aspektem przy tworzeniu bazy Oracle 10g. 
Zaprojektowana baza danych posiada 
możliwość monitorowania własnego stanu, 

co przejawia się w informacjach  
o potencjalnych problemach oraz zaleceniach 
odnośnie działań naprawczych. Funkcje 
samozarządzania powodują znaczne 
ograniczenie w nakładzie pracy wymaganej 
od administratorów.  

• Integracja danych – umożliwia interakcję  
z produktami innych firm i zewnętrznymi 
źródłami danych. Możliwe jest również 
przenoszenie danych pomiędzy różnymi 
bazami Oracle. Te dwie operacje nazywa się 
integracją danych. 

• Programowanie aplikacji – Baza Oracle 10g 
została stworzona z myślą o uproszczeniu 
pracy programistom, którzy nigdy nie mieli 
do czynienia z opisywanym produktem, 
jednocześnie dbając o udoskonalenie funk-
cjonalności wykorzystywanej w po-przednich 
wersjach. Uwzględnione zostały nowe 
internetowe narzędzie HTML DB służące do 
programowania baz danych, a także wiele 
udoskonaleń z zakresu Java/JDBC, XML, 
SQL i PL/SQL, usług internetowych. 

• Bezpieczeństwo – Oracle 10g daje możliwość 
łatwiejszego niż do tej pory wdrażania  
reguł zabezpieczeń, a także integrację  
z zewnętrznymi produktami i schematami 
zabezpieczeń. Oracle 10g wraz z Oracle 
Application Server 10g, stanowi istotne 
ułatwienie w procesie wdrażania funkcji 
zarządzania tożsamością. 

Rozszerzony relacyjny model danych w BGŻ 
S.A. zawiera dane szczegółowe, zgromadzone  
w tabelach faktów, o klientach banku, ich 
rachunkach i transakcjach. Dane te służą jako 
źródło do wykonywania (opisanych dalej) 
agregacji oraz wszelkiego rodzaju analiz, co 
związane jest z faktem ich tematycznego 
pogrupowania w tabele z udokumentowanymi, 
w zrozumiały dla analityka bankowego sposób, 
kolumnami. 

Ponadto baza zawiera agregaty służące do 
przyspieszania wykonywania zapytań 
analitycznych. 

Dane przechowywane są w zdenorma-
lizowanej postaci tabel, pogrupowanych według 
różnego rodzaju kryteriów. Dla rachunków 
bankowych dane pogrupowano według 
podstawowych typów produktów bankowych. 
Poza informacjami księgowymi, dane te 
zawierają wszelkie inne informacje związane  
z klientem banku i typem produktu bankowego. 
Ponadto w bazie relacyjnej przechowywane są 
informacje o stanie wszystkich kont na każdą 
datę, na która wykonano zasilanie hurtowni 
danych. Dane o operacjach zawierają pola 
dotyczące typu operacji, kwoty operacji, waluty 
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operacji, rachunków biorących udział  
w operacji, itp. 

Oracle Developer Suite 10g stanowi zestaw 
narzędzi „generujących aplikacje” do wy-
szukiwania, dystrybucji i prezentacji wiedzy. 
Zastosowanie tego kompleksowego środowiska 
programistycznego, daje możliwość tworzenia 
aplikacji biznesowych i usług łączących 
elementy transakcyjne wraz z funkcjami 
inteligentnej analizy danych. Najnowsza wersja 
tego pakietu wykorzystuje takie standardy jak 
Java, XML, usługi internetowe i SQL.  
W ramach całego zestawu możliwa jest obsługa 
całego cyklu opracowania aplikacji, poczynając 
od modelowania, generowania i pisania kodu 
aplikacji, poprzez jej uruchamianie, dostrajanie, 
a kończąc na wdrażaniu.  
W skład Oracle Developer Suite 10g wchodzą: 
• Oracle Reports Developer – Rozwiązanie, 

które zapewnia programiście dostęp do 
dowolnych danych, jak i ich prezentację  
w dowolnym formacie pod postacią 
zaawansowanych raportów z możliwością ich 
wysyłania w dowolne miejsce. 

• Oracle Discoverer – narzędzie analityczne 
typu ROLAP, co oznacza, że operuje 
bezpośrednio na rozszerzonym relacyjnym 
modelu danych. Najważniejsza funkcjo-
nalność opiera się na możliwości 
wykonywania zapytań ad-hoc, formatowaniu 
raportów, analizy graficznej, raportów  
z wykorzystaniem zaimplementowanych 
algorytmów analitycznych, automatycznym 
zarządzaniu zaawansowanymi zapytaniami, 
dystrybucją wygenerowanych raportów, za-
rządzaniem kolejką zadań i wywoływaniem 
w ustalonym czasie, dynamicznej zmianie 
modelu biznesowego, prognozowaniem czasu 
wygenerowania raportu, zaawansowanej 
selekcji danych – rankingi, atrybuty, listy. 

Aplikacja EuroBis umożliwia kompleksową 
obsługę raportów tworzonych z danych 
przechowywanych w hurtowni: ich definiowanie 
i generowanie. Każdy definiowalny formularz 
może być: stałokomórkowy, zmienno-
komórkowy, zmiennowierszowy i bilansowy. 

Każdy zapisany szablon raportu – z 
ustalonymi właściwościami, do momentu 
zatwierdzenia (przez uprawnionego pracownika 
banku), pozostaje edytowalny. Wygenerowane 
raporty mogą być udostępnione: 
• poprzez aplikację EuroBis 
• poprzez przeglądarkę www (z wykorzysta-

niem Oracle Web Agent) 
• w postaci plików (*.xls), (*.csv), (*.txt)  

i w formacie WEBIS. 

 

Sprawozdawczość obowiązkowa 

Generowanie sprawozdawczości obowiązkowej 
odbywa się w pełni na podstawie informacji 
zgromadzonych w systemie. Wykorzystanie 
rozszerzonego relacyjnego modelu danych 
upraszcza zapis reguł naliczania sprawozdań 
oraz przyspiesza sam proces tworzenia 
sprawozdań, co stanowi duże ułatwienie dla 
analityka bankowego. Sposób generowania 
sprawozdań ma zastosowanie dla sprawozdań 
dziennych, dekadowych, miesięcznych, 
kwartalnych, półrocznych i rocznych dla NBP, 
dla sprawozdań GINB oraz dla pozostałych 
odbiorców zewnętrznych. 

Raporty zarządcze 

Sprawozdawczość zarządcza może być 
zorganizowana w dwojaki sposób: 
• raporty mogą być samodzielnie zdefiniowane 

przez użytkownika w systemie EuroBis 
• raporty mogą być samodzielnie definiowane 

przez użytkownika poza systemem. 
W obu przypadkach źródłem danych pozostaje 
hurtownia danych. Możliwości definicyjne 
aplikacji EuroBis udostępniają w praktyce 
nieograniczone sposoby eksploracji danych  
i prezentowania ich wyników. Zestawienia te 
mogą być wykonywane zarówno jako raporty 
ad-hoc, jak i jako raporty periodyczne, 
udostępniane za pomocą: aplikacji EuroBis, 
Oracle Express Analyzer lub przeglądarki 
WWW. 
Tworzenie raportów na żądanie 

Nie wszystkie raporty i sprawozdania tworzone 
są regularnie, niektóre z nich wykonywane są 
jednorazowo w związku z czym nie ma  
potrzeby w tym celu definiowania określonego 
sprawozdania w aplikacji EuroBis. Do genero-
wania jednorazowych raportów mogą być 
wykorzystane między innymi narzędzia Oracle: 
Discoverer, Express Analyzer i Express Web 
Agent.  
Wsparcie dla procesów odkrywania wiedzy 

W skład Oracle Data Miner (ODM) wchodzi 
silnik eksploracji (ang. Mining engine) oraz  
dwa interfejsy programistyczne: JAVA API  
i PL/SQL API. ODM nie wymusza instalacji 
żadnych dodatkowych komponentów. 

Na silnik eksploracji składa się zestaw klas 
narzędzi języka JAVA wraz z pakietami  
i procedurami PL/SQL. Proces eksploracji 
odbywa się z wykorzystaniem danych 
przetrzymywanych bezpośrednio w schematach 
użytkowników baz danych.  
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Oprócz programistycznego dostępu do 
modeli, wyników eksploracji i metod, 
użytkownicy ODM mają możliwość 
skorzystania z graficznego narzędzia Oracle 
Data Miner, dzięki któremu ułatwione jest 
definiowanie poszczególnych zadań eksploracji, 
zarządzanie odkrytymi wzorcami i modelami, 
oraz wizualizację wyników (rysunek 4). 

Najistotniejszą cechą ODM jest ścisła 
integracja procesu odkrywania wiedzy z system 
zarządzania bazą danych. Większość 
komercyjnych systemów eksploracji danych 
wykorzystuje relacyjną bazę danych tylko  
i wyłącznie jako źródło danych, co oznacza, że 
analizowane dane pobierane są bezpośrednio  
z bazy (wysoki koszt transferu bardzo dużych 
wolumenów danych), a następnie analizowane  
i przetwarzane w zewnętrznym narzędziu. 
Oracle Data Miner przeprowadza wszystkie 
procesy wchodzące w skład odkrywania wiedzy 
wewnątrz relacyjnej bazy danych. W związku  
z powyższym, selekcja danych, przygotowanie 
 i transformacja, tworzenie modelu i w końcu 
jego zastosowanie zachodzą w środowisku pracy 
systemu zarządzania bazą danych. Daje to 
projektantom możliwość połączenia technik 
eksploracji z istniejącymi aplikacjami bazo-
danowymi. Ponadto możliwa jest standaryzacja 
stosowanych rozwiązań oraz skalowalność 
algorytmów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4. Wizualizacji wyników w Oracle Data Miner, 

źródło [24]. 
 

Integracja systemu 

Oracle BI Spreadsheet Add-In został stworzony 
z myślą o dostępie do technologii przetwarzania 
analitycznego Oracle OLAP z poziomu arkuszy 
kalkulacyjnych Microsoft Excel.  

Narzędzie to wspomaga wykonywanie analiz 
przez użytkowników, którzy w swojej pracy 
często korzystali z arkuszy kalkulacyjnych, a nie 
z dedykowanych narzędzi bazodanowych.  

Całe repozytorium opisywanego narzędzia 
znajduje się w bazie danych Oracle, przez co 
cała analiza przeprowadzana jest bezpośrednio 
na bazie danych, umożliwiając użytkownikom 
korzystanie z jej funkcji, wydajności  
i bezpieczeństwa, jednocześnie zapewniając 
wykorzystanie w analizie najnowszej informacji. 
Dla obecnej wersji zalecanym arkuszem 
kalkulacyjnym jest Microsoft Excel. Końcowi 
użytkownicy tego produktu mogą tworzyć 
zapytania OLAP, nawigować pośród wybranych 
danych posługując się rozwijaniem i zwijaniem 
wymiarów, jak i obracaniem otrzymanych 
kostek. Na otrzymanych w ten sposób  
danych możliwe jest wykonanie szeregu analiz  
z użyciem prostych kreatorów, a także  
z wykorzystaniem funkcji zarówno bazy danych, 
jak i arkusza kalkulacyjnego. 

Standardowa sesja z Oracle BI Spreadsheet 
Add-In polega na dołączeniu się do bazy danych 
z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, 
wybraniu danych a następnie ich analizie. Dla 
mniej zaawansowanych użytkowników 
przygotowane zostały kreatory, które nie 
wymagają wiedzy z zakresu SQL, czy też 
przetwarzania analitycznego. Budowa i działanie 
kreatorów zbliżone jest do innych tego typu 
ułatwień spotykanych w ramach opisywanych 
narzędzi firmy Oracle. 

Godny odnotowania jest fakt, wykorzystania 
przez to narzędzie wcześniej przygotowanych 
danych, przy pomocy innych aplikacji,  
i składowania tych danych w formie kostek 
OLAP w bazie danych Oracle. Dodatkowo 
zaimplementowana została funkcjonalność 
umożliwiająca definiowanie i składowanie 
wszelkiego rodzaju szablonów, co do których 
istnieje prawdopodobieństwo ich powtórnego 
wykorzystania. Szablony te mogą być 
przechowywane zarówno w bazie danych, jak  
i w systemie plików klienta – w formie 
standardowych plików arkusza Excel (*.xls). 
Ocena 

Podobnie jak dla rozszerzonego relacyjnego 
modelu danych ocenę przedstawionego systemu 
rozpoczniemy od aspektu realizacji procesu 
zarządzania dla systemu inteligentnego biznesu. 

Wsparcie w wymiarze strategicznym jest 
realizowane dzięki zastosowaniu sprawozdaw-
czości zarządczej, której dodatkową zaletą jest 
możliwość różnorodnej formy prezentacji 
otrzymanych zestawień, dopasowanych do 
preferencji użytkownika. Tak szeroka funkcjo-
nalność wspomaga wyznaczanie celów  
i śledzenie etapów ich realizacji, przez co może 
zostać wystawiona najwyższa ocena. 
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Ze względu na charakter opisywanego 
systemu, ukierunkowanego na  wykonywania 
przekrojowych raportów, szczebel taktyczny  
i operacyjny z uwzględnieniem raportów ad-hoc, 
oceniony został w sumie na 10 punktów. 

Maksymalna liczba punktów zdobyta na 
pierwszym etapie oceniania, związana jest  
z wykorzystaniem relacyjnego modelu danych. 
Model ten ma bezpośrednie przełożenie na 
aspekt realizacji procesu zarządzania wiedzą 
przy wykorzystaniu hurtowni danych. 
Charakterystyczną cechą na etapie oczyszczania 
wiedzy jest bardzo wydajny proces ETL, który 
jak to zostało przedstawione, umożliwia 
ograniczenie czasu ekstrakcji, transformowania  
i ładowania danych do niezbędnego minimum.  
Wyszukiwanie wiedzy posiada pewne 
ograniczenia, związane z nieco większym niż  
w przypadku wielowymiarowego modelu 
danych, czasie dostępu do poszukiwanej wiedzy, 
które wydają się być zniwelowane możliwością 
generowania raportów ad-hoc. 

Sama hurtownia danych i środowisko  
w jakim pracuje daje możliwość eksploracji 
danych, niemniej funkcjonalność ta nie jest 
wykorzystywana w BGŻ S.A. przez co kadra 
zarządcza traci spore pokłady wiedzy, które 
mogłyby zostać wykorzystane do skutecz-
niejszego opracowywania akcji marketingowych 
i rozeznaniowych.  Biorąc pod uwagę powyższe 
przesłanki, przyznano za ten etap notę 4. 

Dodatkowe punkty muszą zostać przyznane 
za możliwość wsparcia niestandardowych metod 
obsługi procesu zarządzania wiedzą (zarządzanie 
treścią i usługi lokalizacyjne), które niestety dla 
opisywanego systemu nie znalazły uznania. 
Niemniej w kontekście rozwoju systemu może 
to mieć kluczowe znaczenie, stąd przyznanie  
1 punktu. 

Podsumowując, łączna ocena wynosi 20 
punktów na 23 możliwe. Jest to relatywnie 
wysoka nota i zdaje się odzwierciedlać przewagę 
rozszerzonego relacyjnego modelu danych nad 
jego wielowymiarową alternatywą. 
 
4. Koncepcja systemu zarządzania 

wiedzą w oparciu o rozszerzony 
relacyjny model danych  

 
Punkt ten będzie zawierał koncepcyjny model 
systemu zarządzania wiedzą w oparciu  
o hurtownię danych stworzoną na rozszerzonym 
relacyjnym modelu danych, dla przedsiębiorstwa 
funkcjonującego w branży kolejowej.  

Biorąc pod uwagę fakt, że system taki nie 
może powstać w oderwaniu od jego otoczenia 

biznesowego, w pierwszej części rozdziału 
zostanie przedstawiona koncepcja wizji 
otoczenia i struktury organizacyjnej z uwzględ-
nieniem posiadanych zasobów informatycznych.  
Otoczenie i struktura organizacji 

Opisywana instytucja kolejowa, obsługuje 
przewozy regionalne na terenie całego 
województwa warmińsko-mazurskiego.  
W głównej mierze odbiorcami jej usług są 
mieszkańcy województwa, a także prywatne 
firmy, które mają możliwość wykorzystania 
dostępnych składów do masowego transportu 
własnych produktów. W wyniku umowy 
podpisanej z kolejami państwowymi, pod opieką 
przedsiębiorstwa pozostają wszystkie stacje 
kolejowe i dworce kolejowe wraz z przyległymi 
terenami jak i wykorzystywana infrastruktura  
w skład której wchodzą: sieć trakcyjna, tory, itp. 
      Ponadto firma ta posiada podpisane 
kontrakty na: dostawę paliw, renowację maszyn, 
utrzymanie czystości w kolejowych środkach 
transportu, ochronę mienia na terenach kolei jak 
i ochronę podróżnych w pociągach, dzierżawę 
lokali prywatnym przedsiębiorcom w celach 
komercyjnych, obsługę wszelkiego rodzaju 
urządzeń technicznych.  
       W strukturze organizacyjnej najważniejszą 
funkcję pełni prezes firmy, który wraz  
z dyrektorami poszczególnych działów wchodzi 
w skład zarządu. Zarząd operuje w wymiarze 
strategicznym, poszczególni dyrektorzy 
stanowią o szczeblu taktycznym. Powołując się 
na definicję Druckera, prezes wraz  
z dyrektorami uważani będą za pracowników 
wiedzy. Z kolei pracownicy wydziałowi 
decydują o działalności operacyjnej. 

W skład zasobów informatycznych wchodzą: 
system kadrowo-finansowy, system sprzedaży  
i rezerwacji biletów połączony z aplikacją 
zawierającą informacje o połączeniach, system 
transakcyjny przechowujący informację  
o aktualnym stanie magazynów, a także system 
rejestrujący przydział pracy dla maszynistów  
i kontrolerów z uwzględnieniem eksploatacji 
pociągów. Każdy z wymienionych do tej pory 
systemów transakcyjnych, stosowany jest  
z powodzeniem w ramach wszystkich 
podległych jednostek na terenie województwa. 
Ponadto w głównej siedzibie firmy znajduje się 
serwer pocztowy i repozytoria dziedzinowe,  
na których przechowywane są informacje  
o bieżącej działalności firmy. 

W wyniku analizy kondycji przed-
siębiorstwa, zarząd zdecydował się na wdrożenie 
systemu zarządzania wiedzą, który mógłby:  
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• Zapewnić wzrost rentowności firmy,  
w oparciu o możliwość dostosowania 
odpowiednich działań marketingowych 
ukierunkowanych na odpowiednie grupy 
odbiorców, wykryć wąskie gardła w postaci 
najmniej dochodowych połączeń, co jest 
równoznaczne z przeprowadzaniem różno-
rodnych zestawień porównawczych, 
usprawnić dwustronną wymianę wiedzy  
z otoczeniem. Z jednej strony udostępnić 
sklasyfikowaną wiedzę na temat oferty,  
z drugiej strony opracować system, który 
umożliwiłby pozyskanie wiedzy o klientach 
firmy, zwiększyć efektywność działalności 
operacyjnej poprzez wprowadzenie raportów 
na żądanie. 

• Umożliwić dokonywania symulacji rozwoju 
jak i prognozowania przyszłych wyników 
przy zdefiniowanych założeniach. 

• Opierać się o hurtownię danych, realizującą 
kompleksowy proces zarządzania wiedzą. 

Ponadto firma sprecyzowała wytyczne,  
z których jasno wynika, że tworzony system ma 
za zadanie realizować poprawę interakcji  
z klientami. Klienci stanowią punkt odniesienia 
w działalności przedsiębiorstwa i obok decyzji 
zarządczych są głównym źródłem wiedzy dla 
tworzonego systemu. 

Dla tak zdefiniowanych celów przy 
uwzględnieniu otoczenia biznesowego, 
stworzony został model przedstawiony na 
rysunku 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Koncepcyjny model systemu zarządzania 
wiedzą. 

 
Warstwa źródeł danych 

W skład tej warstwy wejdą wszystkie zasoby 
informacji przechowywane w istniejącej 
infrastrukturze informatycznej. Podstawą do 
zasilenia hurtowni danych, która  
w finalnej postaci przyjmie miano repozytorium 
wiedzy, staną się bazy MySQL ze wszystkich 

podległych jednostek w ramach województwa, 
obsługiwane przez lokalne systemy sprzedaży  
i rezerwacji biletów. Dane z tych systemów dla 
planowanych zestawień, pozwolą określić 
najbardziej i najmniej uczęszczane kursy. Dla 
tego typu informacji kluczowa może się okazać 
wiedza na temat klientów obsługiwanych przez 
dane kursy. Połączenie tych dwóch aspektów, 
będzie miało kluczowe znaczenie przy 
określeniu kampanii marketingowych, które 
wykażą się większą skutecznością w momencie 
skierowania ich do odpowiednich grup 
odbiorców. 

Baza MySQL znalazła również zastosowanie 
przy obsłudze aplikacji kadrowo-finansowych. 
Czytelne zestawienia dotyczące kosztów 
poniesionych na dane grupy pracownicze  
i usługi, umieszczone w kontekście 
generowanych przychodów, powinny ułatwić 
podejmowanie strategicznych decyzji odnośnie 
przesunięć kapitału w obszary wymagające 
dodatkowego wsparcia finansowego celem ich 
rozwoju. Zastosowanie tego typu sprawozdaw-
czości daje możliwość wyrównania poziomu 
usług oferowanych przez firmę. 

Stosowane aplikacje transakcyjne z zakresu 
stanu magazynów i przydziału pracy zostały 
pominięte i niewłączone do tworzonego 
systemu. Po głębszej analizie zdecydowano, że 
wiedza z tych systemów nie będzie miała 
większego wpływu na najważniejsze decyzje 
biznesowe podejmowane w firmie, a tym 
bardziej nie znajdzie uznania wśród klientów 
przewoźnika kolejowego. 

Cennym źródłem wiedzy będą wszelkiego 
rodzaju dokumenty składowane na repozytoriach 
dziedzinowych. To właśnie tutaj znaleźć można: 
instrukcje, wzory pism, dotychczasowe 
zestawienia, itp. Odpowiednia klasyfikacja 
zgromadzonej w tej sposób wiedzy, w znacznym 
stopniu przyczynić się może do poprawienia 
relacji z klientami (wzory pism umieszczone  
w powszechnie dostępnym medium), a także do 
usprawnienia przepływu wiedzy w ramach 
przedsiębiorstwa (instrukcje). 
 

Warstwa zarządzania wiedzą 

Warstwa ta w całości odnosiła się będzie do 
usług oferowanych przez hurtownię danych. 
Oczyszczanie wiedzy realizowane jest za 
pomocą: procesu ETL, definicji i tagowaniu 
metadanych, usługach eksploracji, a także 
indeksowania wiedzy.  

Projektowana hurtownia danych, tworzona 
będzie w oparciu o rozszerzony relacyjny model 
danych, stąd proces ekstrakcji, transformacji  
i ładowania danych charakteryzuje się 
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niewielkim czasem realizacji. Przyrostowe 
zasilenia wykonywane będą codziennie,  
w porach nocnych. Zastosowanie mechanizmów 
oferowanych chociażby przez hurtownię danych,  
umożliwia zminimalizowanie czasu wykonania 
procesu ETL, dzięki czemu nie są przewidywane 
obciążenia transakcyjnych serwerów w mo-
mencie obsługi tego procesu. Uzyskany w ten 
sposób stopień agregacji na poziomie max. 20% 
będzie miał negatywne przełożenie na czas 
generowania raportów, niemniej nie jest to 
czynnik determinującym sukces w tworzonym 
systemie. Najważniejsze decyzje biznesowe 
będą miały charakter długofalowy, stąd przy ich 
podejmowaniu o wiele istotniejsza okazuje się 
możliwość dostępu do danych szczegółowych, 
uzyskana przy niskim stopniu agregacji. 

Właściwe indeksowanie zbiorów danych jest 
czynnikiem decydującym o skuteczności sytemu 
zarządzania wiedzą wraz ze wzrostem kolekcji 
danych, natomiast wykorzystanie standardów 
XML (ang. Extensible Markup Language)  
i RDF (ang. Resource Desrciption Framework), 
zapewni wymaganą jakość w procesie tagowania 
i opisu metadanych. Metadane obsługiwały będą 
wszelkiego rodzaju czynniki (definicje baz 
danych i relacje między elementami danych, 
informacje o przepływie wiedzy, informacje  
o transformacji danych wykonywanej podczas 
ich przenoszenia, itd.) z położeniem 
szczególnego nacisku na uprawnienia w dostępie 
do wiedzy (np. dostęp do wiedzy odnośnie 
średniej zarobków w danym dziale, 
zarezerwowany dla kompetentnej osoby).  

Eksploracja wspomagana jest przez 
specjalistyczne narzędzia realizujące reguły 
dedukcji dla danych numerycznych. Wiedza 
uzyskana w ten sposób może posłużyć do 
zasilenia repozytoriów wiedzy i do  dostarczania 
“oczyszczonej” wiedzy dla kadry podejmującej 
decyzję.  

Dla tworzonego systemu eksploracja danych 
będzie miała kluczowe znaczenie przy ustalaniu 
akcji marketingowych. Uprzednie grupowania 
klientów na podstawie podobieństw (wiek, 
wykształcenie, itp.), wraz z wykorzystanie 
technik data miningu, pozwoli odkryć ukryte 
zależności pomiędzy grupami klientów  
i najczęściej wybieranymi przez nich ofertami  
i typami połączeń. Uzyskane w ten sposób 
zestawienia, umożliwią określenie preferencji 
danych grup, przez co łatwiejsze stanie się 
podjęcie decyzji umożliwiającej wyjście na 
przeciw ich oczekiwaniom. Dodatkowo 
zestawienie danych, na temat ilości obsłużonych 
klientów dla danego kursu z wydatkami 
poniesionymi na obsługę tego kursu  

w dowolnym okresie czasu, pozwoli uzyskać 
obraz najmniej i najbardziej rentownych 
połączeń. Dostarczona w ten sposób wiedza, 
będzie stanowiła punkt odniesienia w decyzjach 
o przyszłości takich połączeń („najmniej 
dochodowe – zamknij”, bądź „najbardziej 
dochodowe – zwiększ liczbę kursów”). 

Składowanie i wyszukiwanie wiedzy 
możliwe jest dzięki wykorzystaniu 
rozszerzonego relacyjnego modelu danych  
i usług ontologii i taksonomii. 

Wykorzystanie motoru ROLAP dla 
rozszerzonego relacyjnego modelu danych, 
umożliwi prognozowanie przyszłości na 
podstawie danych historycznych. Uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie „co, jeśli” będzie 
stanowiło punkt wyjścia do skutecznego 
prognozowania przyszłych wyników przy 
zdefiniowanych założeniach. ROLAP daje 
możliwość wykonywania zapytań ad-hoc, które 
wzbogacą działalność operacyjną 
przedsiębiorstwa. 

Struktura wiedzy w danym przedsiębiorstwie 
jest obszarem nieustannych badań, które 
umożliwiłyby lepsze jej definiowanie, a co za 
tym idzie, łatwiejszy (bardziej intuicyjny) dostęp 
do poszukiwanej informacji. Jednym ze 
sposobów uściślenia wiedzy, jest wykorzystanie, 
ukierunkowanych na odpowiednią dziedzinę 
tematyczną, ontologii1, które składają się na 
wytworzenie terminologii charakterystycznej dla 
danego przedsiębiorstwa. Z kolei narzędzia 
wykorzystujące założenia taksonomii2 
umożliwiają właściwą klasyfikację ontologii. 
Przykładem narzędzia realizującego usługi 
ontologii i taksonomii jest Inteligentny 
Thesaurus [12] (ang. Intelligent Thesaurus) 
przyjmujący postać słownika, wspierającego 
wielorakie ontologie dające możliwość 
formułowania odpowiednich żądań (zapytań) 
wydobywających odpowiednie informacje. 
Dodatkowo narzędzie to wspiera analizy 
identyfikujące bliskoznaczne pojęciowo 
wyrażenia (względem zadanego wzorca), przez 
co możliwa jest trafniejsza identyfikacja 
informacji spośród danych źródłowych. 
Zastosowanie usług ontologii i taksonomii 
powinno ułatwić interakcję klientów  
z systemem. Będą mieli oni możliwość 
wyszukiwania interesującej ich wiedzy na 

                                                 
1 “Ontologia jest formalną specyfikacją wspólnej 

warstwy pojęciowej." [GRUT93]. 
 W celu poszerzenia wiedzy na ten temat, odsyłam do 

publikacji [ANBA04] 
2 “Nauka o zasadach i metodach klasyfikowania  

w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek 
systematycznych”, www.wikipedia.pl 
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zasadzie skojarzeń (np. „podanie, praca, 
motorniczy”, odniesienie do wiedzy na temat 
dokumentów i wymagań niezbędnych przy 
próbie podjęcia pracy jako motorniczy). Poza 
tym usługi te mogą być wykorzystywane przez 
pracowników firmy, którzy w przypadku 
wystąpienia trudności będą mogli trafnie 
wyszukać wiedzę umożliwiającą odpowiedzieć 
na nurtujące pytanie. 

 

Warstwa prezentacji i tworzenia wiedzy 

Usługi realizowane w tej warstwie, umożliwiają 
pracownikom wiedzy: 
• uzyskanie spersonalizowanej informacji za 

pomocą portali,  
• zaawansowane wyszukiwanie informacji, 
• współpracę przy tworzeniu nowej wiedzy, 
• transformację wiedzy ukrytej w jawną za 

pomocą grup dyskusyjnych. 
Warstwa prezentacji i tworzenia wiedzy  
w głównej mierze opierała się będzie na 
wszelkiego rodzaju raportach i zestawieniach, 
usprawniających pracę zarządu jak i dwóch 
autoryzowanych portalach przeznaczonych  
z jednej strony dla zarządu i pracowników 
operacyjnych, z drugiej dla klientów firmy. 
Warstwa prezentacji i tworzenia wiedzy 
pokrywa czynności związane z procesem 
dystrybucji i prezentacji wiedzy w procesie 
zarządzania wiedzą w hurtowni danych. 

Raporty i zestawienia sprawozdawcze będą 
stanowiły podstawę do decyzji biznesowych na 
wszystkich szczeblach działalności 
przedsiębiorstwa.  
Najważniejsze z nich będą zawierały: 
• zestawienie najbardziej i najmniej rentow-

nych połączeń, 
• zależności pomiędzy grupami klientów  

i najczęściej wybieranymi przez nich 
ofertami i typami połączeń, 

• raporty typu: sprzedaż biletów na dowolnie 
wybranej trasie, wykaz najczęściej 
uczęszczanych tras, itp., 

• wykaz najbardziej dochodowych grup 
klientów, 

• zestawienia porównawcze odwzorowujące 
dochody w bieżącym okresie względem 
dochodów w analogicznych okresach lat 
ubiegłych. 

Olbrzymie znaczenie w dystrybucji i prezentacji 
wiedzy będą odgrywały dwa portale. Pierwszy  
z nich posłuży pracownikom firmy. Autoryzo-
wany dostęp do kont zapewni uzyskanie 
odpowiedniej, spersonalizowanej wiedzy 
tworzonej przez pracowników organizacji. 
Dodatkowo, w zależności od uprawnień 
możliwe będzie graficzne uzyskanie podsta-

wowych, bądź bardziej zaawansowanych 
raportów z bieżącej działalności firmy. 

Portal wewnętrzny umożliwi również obieg 
wewnętrznych dokumentów i instrukcji. 
Natomiast wykorzystanie grup dyskusyjnych  
i elektronicznych wiadomości, usprawni proces 
wymiany i tworzenia wiedzy. 

Drugi z portali wystawiony dla klientów za 
pomocą strony www, umożliwi usprawnienie 
procesu sprzedaży i rezerwacji biletów. Dostęp 
do wszystkich usług możliwy będzie po 
uprzednim zalogowaniu i pozostawieniu 
informacji na temat klienta. Dane te posłużą do 
klasyfikacji klientów i zebrania wiedzy  
o wybieranych usługach i połączeniach. Portal 
zewnętrzny powinien usprawnić również proces 
wyszukiwania połączeń i dokumentów 
usprawniających interakcję z klientami. Badanie 
poziomu zadowolenia z usług możliwe będzie 
dzięki zastosowaniu sond. Natomiast wpro-
wadzenie monitorowanego forum dyskusyjnego, 
spowoduje wymianę różnych spostrzeżeń, 
odnośnie oferowanych usług, pomiędzy 
klientami firmy.  
 
5. Wnioski  
 
Realizacja problematyki poruszonej w temacie 
niniejszego opracowania nasunęła pewne 
spostrzeżenia, do których, w postaci luźnych 
przemyśleń, zaliczyć można: 
• Początki idei hurtowni danych (HD), sięgają 

lat siedemdziesiątych i prac prowadzonych 
przez naukowców z MIT, nie jak się 
powszechnie uważa, lat dziewięćdziesiątych, 
w których ukazała się pierwsza publikacja 
Billa Inmona, dotycząca zagadnienia HD. 

• Wykorzystanie hurtowni danych do obsługi 
działalności firmy związane jest ze wzrostem 
możliwości analitycznych, co przejawia się 
wsparciem dla procesu podejmowania 
decyzji. Hurtowni danych ze względu na 
swoją budowę umożliwia wielowymiarowy 
wgląd w dane, o różnym stopniu 
szczegółowości. Dla zwykłych baz danych, 
podstawowe zapytania w języku SQL 
umożliwiają uzyskanie informacji osadzonej 
najczęściej w dwóch wymiarach. 

• Zastosowanie praktyk zarządzania wiedzą 
czy też systemów wspierających owe 
praktyki w polskich przedsiębiorstwach jest 
zjawiskiem nowym, udoskonalanym i na tle 
doświadczeń wiodących krajów europejskich 
w dalszym ciągu niedocenionym. Poziom 
wdrożeń kompleksowych rozwiązań umoż-
liwiających zarządzanie wiedzą jest  
w chwili obecnej bardziej wyzwaniem na 
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przyszłość niż codziennością. Skutkuje to 
tym, że  uśrednione roczne straty ponoszone 
przez polskie przedsiębiorstwa, wynikające  
z niewłaściwego zarządzania posiadaną 
wiedzą, sięgają ponad 45 000 PLN na 
jednego zatrudnionego pracownika 

• Wdrożenie całościowej funkcjonalności 
SZW, ściśle wiąże się z osiągnięciem przez 
firmę odpowiedniego poziomu rozwoju.  
Na pewnym etapie funkcjonowania 
przedsiębiorstwo zaczyna dostrzegać 
potrzebę zarządzania niematerialnymi 
wartościami, które decydują o konkuren-
cyjności w danej branży. 

• Narzędzia BI realizują proces zarządzania 
wiedzą na różnych szczeblach działalności 
przedsiębiorstwa:  
o szczebel strategiczny (możliwość 

precyzyjnego wyznaczenia celów i śledze-
nia etapów ich realizacji, możliwe jest 
przeprowadzanie różnorodnych zestawień 
porównawczych, takich jak: rentowności 
poszczególnych ofert, wyniki historyczne, 
skuteczność kanałów dystrybucji, itp., 
pozwalają na dokonywanie symulacji 
rozwoju jak i prognozowanie przyszłych 
wyników przy zdefiniowanych 
założeniach),  

o szczebel taktyczny (na tym poziomie 
dostarczane są podstawy do podej-
mowania decyzji z zakresu sprzedaży, 
marketingu, zarządzania kapitałem czy też 
finansów, umożliwiają optymalizację 
przyszłe działania i właściwie modyfi-
kować aspekty organizacyjne, techno-
logiczne czy finansowe działalności 
przedsiębiorstwa, w celu realizacji celów 
strategicznych), 

o szczebel operacyjny (wykorzystywane są 
analizy ad hoc, możliwe jest uzyskanie 
odpowiedzi na pytania odwołujące się do 
bieżącej działalności poszczególnych 
działów, obecnym stanem finansów, stan 
współpracy z dostawcami, klientami, 
odbiorcami, sprzedaży). 

• Rozszerzony relacyjny model danych zaleca 
się stosować, gdy: system zarządzania wiedzą 
ma być dostosowany do analizy dużej ilości 
danych, wymagany jest dostęp do dużej ilości 
danych szczegółowych, czas odpowiedzi 
systemu na zapytanie analityczne nie 
odgrywa krytycznego znaczenia z punktu 
widzenia funkcjonalności systemu, prze-
widywany jest ciągły znaczący rozwój sys-
temu uwzględniający zmiany w strukturach 
danych a także wzrost danych szczegółowych 
(> 100TB), zachodzi potrzeba wykorzystania 

niestandardowych zapytań „ad hoc”, istnieje 
już hurtownia w architekturze ROLAP, 
istnieje potrzeba stworzenia hurtowni 
tematycznych. 

• Wielowymiarowy model danych znajduje 
zastosowanie w przypadku gdy: tworzony 
system zarządzania wiedzą nie będzie 
operował na zbyt dużej ilości danych, 
najważniejsze z punktu widzenia 
użytkownika jest otrzymanie w jak 
najkrótszym czasie interesujących go 
informacji, nie przewiduje się zmiany liczby 
wymiarów struktury wielowymiarowej, 
generowane raporty będą wybierane  
z zestawu predefiniowanych propozycji, bez 
możliwości analizy „ad hoc”. 

• Zarządzanie wiedzą w hurtowni danych 
realizowane jest w procesie: gromadzenia, 
oczyszczania, składowania i wyszukiwania, 
dystrybucji i prezentacji wiedzy.  
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Referat zawiera informacje dotyczące teoretycznych podstaw budowy komputera kwantowego. W ramach 
implementacji takiego urządzenia proponowane są różne metody. Tu przybliżony został pomysł wykorzystania 
zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego. Następnie zostały przedstawione macierzowe postacie 
operatorów unitarnych, które odwzorowują podstawowe operacje logiczne, jakie będzie w stanie wykonać 
komputer kwantowy. Referat nie zawiera oryginalnego dorobku naukowego autorki, lecz został przygotowany 
jako materiał szkoleniowy na XXII Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych Wojskowej Akademii 
Technicznej na podstawie [5]. 

 
Keywords: komputer kwantowy, bramki kwantowe, jądrowy rezonans magnetyczny 
 
1. Jądrowy rezonans magnetyczny 
 
Jądrowy rezonans magnetyczny jest jednym ze 
zjawisk fizycznych, obok m. in. pułapkowania 
jonów, kropek kwantowych, złącza Josephsona      
i metod optycznych, które rokuje nadzieję, iż na 
jego bazie będzie możliwe zbudowanie 
komputera kwantowego[5]. 

Zjawisko jądrowego rezonansu magnetyce-
nego polega na rezonansowym pochłanianiu 
energii elektromagnetycznej w ciałach stałych, 
cieczach i gazach. Zjawisko to zachodzi,        
gdy badana substancja składa się z pierwias-
tków, których jądra mają nieparzystą liczbę 
protonów lub neutronów. Nukleony te posiadają 
tzw. moment magnetyczny oraz wewnętrzny 
moment pędu, czyli spin. 

Rys. 1. Kierunek wektorów momentów 
magnetycznych protonów w stałym polu 

magnetycznym o indukcji B0 
 

Gdy na protony nie oddziałuje zewnętrzne 
pole magnetyczne, kierunki momentów 
magnetycznych tych nukleonów są ustawione 
przypadkowo. Jeżeli znajdą się one w stałym 
polu magnetycznym, to kierunki momentów 
magnetycznych ustawią się wzdłuż linii pola 

magnetycznego. Część protonów przyjmie 
położenie równoległe (o kierunku i zwrocie 
zgodnym z kierunkiem i zwrotem pola 
magnetycznego B0), a pozostałe – anty-
równoległe (Rys. 1). 

Niezależnie od kierunku spinu (równolegle 
lub antyrównolegle względem linii pola 
magnetycznego), wektor momentu pędu każdego 
protonu wykonuje w przestrzeni ruch obrotowy 
zakreślając stożek, którego wierzchołek stanowi 
jądro atomu. Ruch ten nazywa się precesją i jest 
wywołany działaniem zewnętrznej siły – pola 
magnetycznego o indukcji B0. Częstotliwość 
ruchu precesyjnego jest określona wzorem 
Larmora: 

 
f0 = γB0 / 2π   lub   ω0 = γB0         (1) 

 
gdzie: γ – stała żyromagnetyczna, 

     B0 – indukcja pola magnetycznego [T]. 
W warunkach równowagi termodynamicznej 
liczba protonów, ustawiona zgodnie z kie-
runkiem B0 (co odpowiada niższemu poziomowi 
energetycznemu stanu magnetycznego), jest 
większa od liczby protonów ustawionych 
przeciwnie. Na skutek tego w badanym układzie 
wystąpi niewielkie wypadkowe namagneso-
wanie M0. Taki układ może pochłonąć energię 
dostarczoną z zewnątrz, jeżeli podziałamy na 
niego polem elektromagnetycznym, którego 
częstotliwość jest równa częstotliwości Larmora 
(leży ona w przedziale częstotliwości 
radiowych). Po otrzymaniu takiego impulsu 
wypadkowy wektor magnetyzacji może zmienić 

B0 
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swoje położenie w odniesieniu do zewnętrznego 
pola magnetycznego B0 i odchylić się od jego 
kierunku o pewien kąt. Gdy pobudzenie ustanie, 
moment M0 powraca do stanu początkowego,     
a nagromadzona energia zostaje wyemitowana  
w postaci tzw. sygnału swobodnej relaksacji  
lub echa. 

Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycz-
nego jest wykorzystywane w następujący 
sposób: cewka nadawcza, skierowana na badany 
obiekt, wysyła impulsy elektromagnetyczne       
o właściwie dobranych częstotliwościach i cza-
sach trwania, a następnie cewka odbiorcza 
pochłania, wyemitowane przez obiekt, echo 
(sygnał relaksacji). 
 
2. Model komputera kwantowego 

 
W medycynie używa się jądrowego rezonansu 
magnetycznego do badania struktury 
wewnętrznej obiektów (np. żywych tkanek).  
W informatyce natomiast prowadzi się badania 
nad możliwością wykorzystania metod 
rezonansu magnetycznego do realizacji 
procesów obliczeniowych, a dokładniej do 
budowy komputera kwantowego. Komputer ten 
mógłby składać się z magnesu, który posiada 
szczelinę, gdzie umieszczona jest rurka z cieczą 
o znanym składzie i strukturze. Atomy płynu  
z rurki znajdowałyby się więc w stałym polu 
magnetycznym.  
 

 
 

Rys. 2. Schemat budowy komputera kwantowego, 
wykorzystującego zjawisko jądrowego rezonansu 

magnetycznego 
 

Momenty protonów, w jądrach tych atomów, 
byłyby traktowane jako elementarne jednostki 
obliczeniowe tzw. kubity, ponieważ moment jest 
wielkością wektorową i jego kierunek, wzglę-
dem pola magnetycznego B0, można 
interpretować jako logiczną wartość zero lub 
jeden (kierunki, określające przeciwne wartości 
logiczne, powinny być ortogonalne). Taką parę 

kwantowych bitów nazywa się bazą 
obliczeniową, np. bazą standardową nazywamy 
bazę B={|0>,|1>} w dwuwymiarowej przestrzeni 
Hilberta H2, gdzie |0> i |1> reprezentują kubity. 
Kwantowy stan momentu protonu może zostać 
opisany za pomocą superpozycji elementów       
z bazy: 
 

|ψ> = α|0> + β|1>   (2) 
 
gdzie liczby zespolone α i β nazywane są 
amplitudami stanu, a wektor |ψ> jest 
znormalizowany, czyli |α|2 + |β|2 = 1. Oznacza to, 
że kubit |ψ>∈H2 przyjmuje wartość logiczną 
zero z prawdopodobieństwem |α|2 oraz wartość 
logiczną jeden z prawdopodobieństwem |β|2. 
Probabilistyczny charakter zjawisk kwantowych 
powoduje, że do ich opisu nie można użyć 
klasycznego bitu, który w danej chwili 
przyjmuje tylko jedną wartość: zero lub jeden. 

Proces obliczeniowy, w układzie z rysunku 1, 
polegałby na wysyłaniu do cieczy odpowiednio 
dobranych impulsów elektromagnetycznych,    
co spowoduje odchylanie się spinów molekuł,    
a po skończeniu eksperymentu, każda molekuła 
wyemituje echo, które, odpowiednio zinter-
pretowane, będzie rozwiązaniem postawionego 
zadania.  

Niezależnie od tego, czy do budowy 
komputera kwantowego zostanie wykorzystany 
jądrowy rezonans magnetyczny czy też inna 
technologia, będzie on musiał spełniać 
następujące warunki[5]: 
• kubit musi być reprezentowany przez układ 

o wyraźnie określonych dwóch stanach 
bazowych (logiczne zero i logiczna 
jedynka); 

• musi istnieć możliwość ustawienia 
dowolnego stanu początkowego komputera; 

• kubity muszą być trwałe, czyli układ 
powinien być odporny na dekoherencję 
(negatywny – bo zniekształcający lub zupeł-
nie niszczący wyniki obliczeń – wpływ pola 
magnetycznego obiektów znajdujących się 
wewnątrz lub na zewnątrz układu 
obliczeniowego); 

• każdy kubit musi być adresowalny (jest to 
konieczne, aby zrealizować bramki 
jednokubitowe); 

• komputer kwantowy musi umożliwiać 
przeprowadzanie operacji unitarnych 
ponieważ są one odwracalne, a w tego 
rodzaju komputerze obliczenia są prowa-
dzone w rejestrze, w którym początkowo 
znajdują się dane wejściowe, a później,      
na skutek przeprowadzanych obliczeń, 

N S 

Przewody elektryczne 

Cewka 
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rejestr zmienia swój stan i zawiera już tylko 
rozwiązanie zadnia, czyli dane początkowe 
są tracone (dzięki operatorom unitarnym nie 
bezpowrotnie), a nie istnieje możliwość 
kopiowania wartości kwantowych bitów; 

• po przeprowadzeniu obliczeń musi istnieć 
możliwość odczytania wyników ekspe-
rymentu. 

Uniwersalny komputer kwantowy powinien 
umożliwiać przetwarzanie informacji kwantowej 
zawartej w układach wielokubitowych,          
czyli tzw. rejestrach kwantowych. Formalnie 
komputer kwantowy jest układem n kubitów,    
na których można przeprowadzać odpowiednie 
operacje kwantowe reprezentowane bramkami 
kwantowymi, które można zapisać w formie 
macierzy unitarnych (dzięki temu możliwa jest 
odwracalność obliczeń, a także gwarantowany 
jest poprawny stan kwantowy rejestru po 
obliczeniach: suma kwadratów amplitud 
wszystkich składowych rejestru pozostanie 
równa jeden). Teoretyczne podstawy działania 
komputera kwantowego oparte są na następu-
jących zasadach[5]: 
• każdy pojedynczy kubit może być 

przedstawiony za pomocą znanego stanu 
kwantowego |ψ>∈H2; 

• każdy kubit może być zmierzony w bazie 
ortonormalnej {|0>,|1>}; 

• każda uniwersalna bramka kwantowa o od-
powiedniej liczbie wejść, reprezentowana 
macierzą unitarną, może być użyta do prze-
tworzenia dowolnego ustalonego podzbioru 
kubitów; 

• kubity mogą być przetwarzane jedynie        
za pomocą unitarnych bramek kwantowych. 

Z powyższych ogólnych zasad działania 
komputera kwantowego wynika, że jego 
modelem matematycznym jest model sieciowy, 
w którym ciąg kwantowych bramek logicznych 
przetwarza pewne podzbiory n-elementowego 
zbioru kubitów. 

Obliczenia kwantowe mają charakter 
probabilistyczny – pomimo deterministycznego 
działania poszczególnych bramek kwantowych, 
końcowy pomiar otrzymujemy w formie 
rozkładu prawdopodobieństwa na pewnym 
zbiorze i z niego musimy odtworzyć wynik 
obliczeń. 

 
3. Podstawowe bramki kwantowe 

 
N. Gershenfeld i I. Chuanga wykonali 
eksperyment[5], wykorzystując jądrowy rezonans 
magnetyczny. Pole magnetyczne oddziaływało 
tu na ciecz, którą był chloroform (CHCl3). 
Wodór i chlor są pierwiastkami, które posiadają 

nieparzystą liczbę protonów (neutronów)           
w jądrze, węgiel natomiast w stanie naturalnym 
ma liczbę atomową równą 12, więc użyto 
izotopu węgla z dodatkowym neutronem. 

Atomy węgla i wodoru występują                 
w cząsteczce obok siebie, więc reakcja jednego  
z tych pierwiastków jest uzależniona od drugie-
go. Przy początkowym równoległym kierunku 
pola B0 i spinu węgla wprowadzano kolejno, 
przy różnych położeniach spinu wodoru, 
impulsy zmiennego pola magnetycznego, 
oddziałując na położenie spinu węgla. 

Pierwszy impuls odchylił położenie spinu 
węgla o 90o, drugi impuls natomiast odchylał go 
o dalsze 90o, aż do położenia równoległego lub 
antyrównoległego (w zależności od kierunku 
spinu wodoru) względem kierunku pola 
magnetycznego. Przy równoległym położeniu 
spinu wodoru i kierunku pola magnetycznego: 
spin węgla był odwracany o 180o od jego 
położenia wyjściowego. Przy antyrównoległym 
położeniu spinu wodoru: spin węgla wracał do 
stanu pierwotnego (kierunek zgodny z polem 
B0)[3,5]. 

Zachowanie spinów węgla i wodoru można 
zapisać za pomocą równań logicznych. Jeżeli 
stan spinu wodoru oznaczymy przez x, stan 
spinu węgla przez y to przyjmiemy, że: 

 

dla spinu równoległego względem pola 
dla spinu antyrównoległego względem pola 
 
dla spinu równoległego względem pola 
dla spinu antyrównoległego względem pola 
 

Stan spinu węgla po dwóch kolejnych 
impulsach elektromagnetycznych można zapisać 
jako sumę modulo 2 czynników y i x: 

 
xyy ⊕=1                         (3) 

 
Powyższe równanie jest równaniem bramki 

logicznej XOR, oznaczanej również jako CNOT. 
Bramka ta ma własności rewersyjne – gdy 
ustawimy po sobie dwie takie bramki i poddamy 
ich działaniu pewien sygnał, to wyjściu drugiej 
bramki otrzymamy dokładnie to samo, co było 
na wejściu bramki pierwszej. 

Jeżeli porównamy bramkę XOR 
zrealizowaną w sposób kwantowy z bramką 
klasyczną, to możemy zauważyć, że w roz-
wiązaniu klasycznym bramka musi być 
rozmieszczona w przestrzeni, a zmienne binarne 
są doprowadzane przez przewody. W rozwią-
zaniu kwantowym natomiast operacje są roz-
mieszczone w czasie, a zmienne są przeka-
zywane przez impulsy radiowe o odpowiednich 
częstotliwościach i czasach trwania. Dlatego też 

⎩
⎨
⎧

=
0
1

x

⎩
⎨
⎧

=
0
1
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program komputera kwantowego jest realizo-
wany poprzez oddziaływanie na układ 
czasowym ciągiem impulsów zmiennego pola 
elektromagnetycznego. 

W klasycznej informatyce pojedynczy bit 
może przyjmować tylko dwie ustalone wartości 
logiczne: 0 lub 1. Natomiast elementarna jedno-
stka kwantowa informacji – kubit – w ogólnym 
przypadku może być traktowana jako element 
zespolonej przestrzeni Hilberta H. Dwa 
ortogonalne stany pojedynczego kubitu: |0> i |1> 
tworzą, wcześniej wspomnianą, ortogonalną 
bazę standardową, gdzie stany |0> i |1> można 
zapisać za pomocą wektorów kolumnowych      
w dwuwymiarowej przestrzeni H2: 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

1
0

1,
0
1

0                        (4) 

 
Dowolny kubit |ψ>∈H2 może być przedsta-
wiony w postaci liniowej kombinacji wektorów 
bazowych, jak w równaniu 2. Wektory bazowe 
|0> i |1> reprezentują odpowiednio wartość 
logicznego zera i logicznej jedynki klasycznego 
bitu. Zatem pojedynczy kubit jest superpozycją 
tych dwóch wartości logicznych. 

Podstawowe operacje wykonywane na ku-
bicie nazywane są kwantowymi bramkami 
logicznymi. Bramki te są reprezentowane przez 
macierze unitarne o wymiarach 2x2, będące 
liniowymi bijekcjami w zespolonej przestrzeni 
Hilberta H2. Macierze unitarne spełniają 
następującą podstawową równość: 
 

TUU =−1   (5) 
 
Ponadto macierze te reprezentują w zespolonej 
przestrzeni Hilberta H2 obroty wokół początku 
układu współrzędnych, które nie zmieniają 
długości wektorów. Zatem należy zwrócić 
uwagę na ten bardzo istotny fakt, że dla poje-
dynczego kubitu istnieje, teoretycznie, nieskoń-
czenie wiele różnych kwantowych bramek 
logicznych, odpowiadających poszczególnym 
macierzom unitarnym U, realizujących zadaną 
kwantową operację matematyczną. 

W praktyce wystarczy jednak posługiwać się 
kilkoma odpowiednio wybranymi podstawo-
wymi kwantowymi bramkami: kontrolowanej 
negacji (CNOT) oraz bramkami realizującymi 
operacje zmiany fazy jednego kubitu (za pomocą 
tych bramek można wykonać dowolne 
przekształcenie kwantowe). Operacje kwantowe, 
reprezentowane przez macierze unitarne, są 

operacjami rewersyjnymi, ponieważ macierze 
unitarne są z definicji odwracalne[1]. 

Klasyczna algebra Boole’a zna dwie operacje 
logiczne, które można wykonać na pojedynczym 
bicie: operację identyczności I oraz negację.      
W układach kwantowych te operacje są 
reprezentowane następującymi macierzami 
unitarnymi: 
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Działanie bramki NOT dla ortogonalnych 

wektorów bazowych |0> i |1>, należących do H2, 
można przedstawić następująco: |0> → |1> oraz 
|1> → |0>. Ogólnie bramka ta, dla dowolnego 
znormalizowanego stanu kwantowego |ψ>, 
opisanego równaniem 2, wykonuje operację:  

 
ψβαβαψ ¬=+→+= 0110  (7) 

 
Do podstawowych operacji kwantowych, 
wykonywanych na jednym kubicie, należy także 
operacja realizowana przez tak zwaną bramkę 
Hadamarda. Kwantowa bramka Hadamarda jest 
reprezentowana następującą macierzą unitarną: 
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Działanie bramki Hadamarda dla ortogonalnych 
wektorów bazowych |0>∈H2 i |1>∈H2 można 
przedstawić następująco: 
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W przypadku ogólnym, czyli dla dowolnego 

znormalizowanego stanu kwantowego |ψ>, 
reprezentowanego wektorem o współczynnikach 
zespolonych α i β, można przedstawić jako: 
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Jeżeli układ kwantowy jest złożony z dwóch 
kubitów, to podstawowe operacje są reprezen-
towane 4x4-wymiarowymi macierzami unita-
nymi. W tym przypadku spośród wszystkich 
możliwych podstawowych operacji wykony-
wanych na parze kubitów, w przestrzeni H4, 
szczególne znaczenie ma operacja, której 
działanie można przedstawić następująco: 

 
UU I ⊗+⊗ 1100        (11) 

 
gdzie UI jest operacją identycznościową, a U jest 
dowolną operacją na pojedynczym kubicie, 
reprezentowaną unitarną macierzą o rozmiarach 
2x2. Operacja ta nosi nazwę sterowalnej bramki 
U, gdyż operacja wykonywana na drugim 
kubicie zależy od tego, czy pierwszy kubit jest  
w stanie kwantowym |0>∈H2, czy też w stanie 
|1>∈H2. 

W szczególnym przypadku, gdy macierz U 
jest macierzą odpowiadającą operacji negacji 
NOT, uzyskuje się bramkę kwantową o nazwie 
sterowalna negacja CNOT (jedna z bramek 
niezbędnych do implementacji operacji kwan-
towych). Działanie tej bramki na podwójnym 
kubicie, dla czterech ortogonalnych wektorów 
bazowych: |00>∈H4, |01>∈H4, |10>∈H4               
i |11>∈H4, można przedstawić jako: 
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                  (12) 

 
Generalizując, działanie 2-kubitowej bramki 

CNOT dla dowolnego znormalizowanego stanu 
kwantowego: 
 

|ψ’>=α|00>+β|01>+γ|10>+δ|11> ∈ H4      (13) 
 
gdzie współczynniki α, β, γ i δ są liczbami 
zespolonymi, można zapisać: 
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(14) 

 
Zatem macierz unitarna, odpowiadająca operacji 
CNOT jest postaci: 
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Powyższe operacje elementarne można 
zdefiniować dla dowolnego n-kubitowego 
układu poprzez odpowiednie powiększanie 
wymiarów macierzy unitarnych, reprezen-
tujących działanie bramek kwantowych. Jeżeli 
układ zawiera n kubitów, to macierze unitarne 
będą 2nx2n-wymiarowe, ponieważ muszą 
zawierać tyle wierszy i kolumn, ile jest 
wzajemnie ortogonalnych stanów kwantowych 
w 2n-wymiarowej zespolonej przestrzeni 
Hilberta. 

Kwantowa bramka logiczna o n wejściach 
jest elementem rewersyjnym, posiadającym n 
wyjść. Z tego wynika, że bramka kwantowa 
może jednocześnie realizować n funkcji 
logicznych, gdzie każda funkcja jest                  
n-argumentowa. 

Podobnie jak w przypadku komputerów 
klasycznych również dla komputera kwan-
towego można zbudować dowolny układ 
obliczeniowy z bramek NAND. Dlatego też 
podstawową kwantową bramką logiczną dla 
układu, zawierającego n kubitów, jest tzw. 
bramka Toffoliego[2,5]. Bramka Toffoliego jest 
2nx2n-wymiarową macierzą unitarną o postaci: 
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Bramka ta posiada n wejść i n wyjść. W przy-

padku, gdy n=2 bramka Toffoliego realizuje na 
drugim wyjściu klasyczną funkcję logiczną 
dwóch zmiennych: kontrolowaną negację CNOT 
(nazywaną również bramką XOR). Jeżeli na n-
tym wejściu pojawi się 1, to wówczas n-tym 
wyjściu pojawi się wynik funkcji NAND. 
Natomiast w przypadku, gdyby na n-tym wejściu 
pojawiło się 0, to n-te wyjście zrealizuje funkcję 
AND. Zatem n-wejściowa kwantowa bramka 
Toffoliego jest bramką uniwersalną, za pomocą 
której można zrealizować dowolną n-
argumentową funkcję logiczną. 

Uogólnieniem bramki Toffoli’ego jest 
kwantowa bramka oznaczona symbolem UD, 
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której działanie przedstawia 2nx2n-wymiarowa 
macierz unitarna: 
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gdzie liczby zespolone uij tworzą 2x2-
wymiarową macierz unitarną, reprezentującą 
wybraną logiczną bramkę kwantową dla jednego 
kubitu. Mogą to być następujące przykładowe 
macierze: 
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Każda z przedstawionych macierzy unitarnych 
reprezentuje obrót o pewien ustalony kąt wokół 
początku układu współrzędnych w zespolonej 
przestrzeni Hilberta H2. 

Działanie ciągu kolejnych bramek 
kwantowych można przedstawić w postaci 
iloczynu macierzy unitarnych, odpowiadających 
poszczególnym operacjom lub w postaci 
schematu połączeń (czyli podobnie jak w kla-
sycznej teorii automatów). 
 
4. Zakończenie 

 
Do chwili obecnej nauka nie posunęła się          
do przodu na tyle, aby możliwe było 
zbudowanie komputera kwantowego, który 
byłby w stanie rozwiązywać zadania o dowolnie 
dużym rozmiarze danych wejściowych. Na bazie 
jądrowego rezonansu magnetycznego udało się 
na przykład zbudować komputer kwantowy, 
który dokonuje faktoryzacji liczby 15 według 
algorytmu P. Shor’a. Powodem takiego stanu 
rzeczy jest ciągle jeszcze nie pełna wiedza, 
dotycząca fizyki zjawisk kwantowych. 
Ogromnym problemem jest izolacja środowiska 
obliczeniowego tak, aby wpływ czynników 
zewnętrznych nie był w stanie zaburzyć 
przebiegu eksperymentu. Z drugiej strony 

kompletna izolacja uniemożliwi odczytanie 
wyników obliczeń, co jest oczywiście nie do 
przyjęcia. Warto jednak rozwijać tą gałąź nauki, 
ponieważ posiadanie poprawnie działającego 
komputera kwantowego zapewni drastyczne 
obniżenie złożoności czasowej rozwiązań wielu 
problemów, np. algorytm Grover’a, który 
wyszukuje element w nieuporządkowanym 
zbiorze n-elementowym, obniża liniowy rząd 
złożoności do √n [1]; a wspomniany algorytm 
faktoryzacji wielkich liczb Shor’a[4] jest w stanie 
dokonać obliczeń w czasie wielomianowym, 
czyli rozkodować wszystko, co zostało 
zaszyfrowane przy użyciu kluczy RSA. 
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