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P o lsk ie T ow arzystw o Inform atyczne organizuje corocznie k o n fe
rencję w S zczyrku p o św ię co n ą spraw om ro zw o ju inform atyki. W 2001 r.
m otyw em p rzew o d n im był tem at efektyw ności zasto so w ań system ów
inform atycznych, w ynikający ze w spółpracy z Instytutem E konom etrii i
Inform atyki P olitech n ik i C zęstochow skiej. D uże zainteresow anie t ą tem a
ty k ą w aspekcie obserw ow anych trudności w szybkich w d ro żen iach ap li
kacji inform atycznych spow odow ało, że w 2002 r. p ostanow iono przygo
to w ać dla u czestn ik ó w X IV G órskiej S zkoły PT I - S zczyrk 2002 opra
cow anie stanow iące reprezentatyw ny przeg ląd dośw iad czeń z zakresu
oceny efektyw ności zastosow ali inform atyki, w zbogacone o pro b lem aty 
kę tzw . business intelligence i zarząd zan ia w ie d z ą (R edaktorzy o p raco 
w an ia nie p o d e jm u ją tu dyskusji na tem a t p opraw ności językow ej tych
term inów ). Z a p ro szen ia w ystosow ano do przedstaw icieli p lacó w ek n a 
ukow ych, p rzed sięb io rstw i instytucji oraz firm inform atycznych.
N a d d oborem artykułów czu w ała R ada P rogram ow a konferencji w
składzie:
Prof. dr hab. Jerzy K isielnicki - P rzew odniczący
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P ow stałe w ten sposób opracow anie zaw iera artykuły pośw ięcone
problem atyce szaco w ania efektyw ności zastosow ań system ów in fo rm a
tycznych, strategii inform atyzacji przedsiębiorstw , m etodyce w drożeń,
kierow ania p rojektem inform atycznym oraz zasto so w an io m m etod m ate 
m atycznych w gospodarce. P o w aż n ą część o pracow ania z a jm u ją relacje
typu C ase Study z przebiegu w d rożeń system ów inform atycznych w
przedsiębiorstw ach i instytucjach. Z w rócono uw agę n a p ro blem atykę outsourcingu, T C O (Total C ost o f O w nership), zastosow ania norm ISO 9000
w inform atyce, strategicznej karty w yników (B alanced ScoreC ardj itp.
Szereg autorów przedstaw iło oryginalne relacje z w d ro żeń system ów in
form atycznych oraz m ożliw ości i w arunki adaptacji system ów klasy
M R PII/E R P do w ym agań przedsiębiorstw a. W arto tu zw ró cić uw agę na
specyficzne zasto so w an ia inform atyki w górnictw ie w ęg la brunatnego
oraz do kontroli lotów w p rzestrzeni pow ietrznej P olski. O system ach
M R PII/E R P w y p o w iad ają się zarów no przedstaw iciele nauki ja k i prakty
cy. T ytułem eksperym entu p o stanow iono ująć w o p racow aniu szereg ar
tykułów o problem atyce b a z o d an o w e j. D o czy telników n ależy ocena, czy
była to trafna decyzja. O ile polscy autorzy odw ażnie p rze p ro w a d z ają
rozw ażania teoretyczne na tem at baz danych, to p ew ien n iedosyt budzi
trudność z pozyskaniem artykułów przedstaw iających praktyczne z asto 
sow ania aplikacji bazodanow ych ze szczególnym uw zg lęd n ien iem h u r
tow ni danych. U dało się rów nież zam ieścić w jed n y m ro zdziale cykl ar
tykułów o zastosow aniach inform atyki w szkołach w yższych, zarów no do
obsługi uczelni ja k i o m ów ienia prac studentów . P ozytyw nie należy od
notow ać szereg artykułów pośw ięconych no w em u zjaw isku n a p o lskim
rynku inform atycznym , a m ianow icie rozw iązaniom business intelligence i zarządzaniu w iedzą. R ozdział zaw ierający te artykuły p rzew rotnie
nazw aliśm y „inteligencja b izn esu ” licząc na poczucie h u m o ru czy teln i
ków . S ygnalizujem y tu je d n a k p roblem braku popraw nej term inologii w
ję z y k u polskim , p rzez co te rozw iązania inform atyczne s ą bardzo często
traktow ane n ieufnie z pow odu u żyw ania n iew łaściw ego nazew nictw a,
IV

n iezrozum iałego w firm ach i przedsiębiorstw ach. W arto ró w n ież zw rócić
uw agę na szereg artykułów dotyczących problem atyki p ro jek to w an ia sys
tem ó w inform atycznych - je s t to o tyle w ażne, że praktycznie spotykam y
tego ro d zaju o pracow ania nadzw yczaj rzadko z racji pow szechnej niestety
praktyki w drażania tzw . gotow ych system ów . W yrażam y obaw ę, że sztu 
ka p ro jektow ania system ów inform atycznych upada, co nie je s t dobrym
prognostykiem dla polskiej informatyki. Fakt pojawienia się tego rozdziału
pow inien stanowić dla czytelników wyraźny sygnał, że w 2003 r. zamierzamy
poświęcić tym zagadnieniom znacznie więcej miejsca.
Szereg artykułów m a charakter przeglądow y i p rzez to czytelnik
uzyskuje m o żliw o ść dostępu do aktualnych ocen tych zjaw isk w krajow ej
literaturze in fo rm aty czn ej.
R ó żnorodny w ybór nadesłanych artykułów spow odow ał, że red ak 
torzy p o stan o w ili przygotow ać dw ie pozycje książkow e - p ierw sz a pod
tytułem „E fektyw ność zastosow ań system ów inform atycznych - 2 0 0 2 ” i
druga
n o sząca
tytuł
„S ystem y
inform atyczne
zasto so w an ia
i w d ro żen ia 2 0 0 2 ” . O bydw a opracow ania należy traktow ać łącznie. R e
daktorzy w y ra ż ają przekonanie, że opracow ania w ydane w 2001 i 2002 r.
sum ptem P olskiego T ow arzystw a Inform atycznego sta n o w ią je d e n z n a j
bardziej obszernych p rzeg ląd ó w problem atyki zasto so w ań system ów in
form atycznych w kraju i z a p ra sz ają czytelników do nadsyłania propozycji
artykułów do w ydania w 2003 r.
P rzygotow anie w ydaw nictw a w ym agało znacznego w ysiłku or
ganizacyjnego i dlatego redaktorzy o p raco w an ia sk ła d a ją po d zięk o w an ia
za pom oc w pracy P aniom H alinie C zarnow skiej i A n n ie G em balczyk z
O ddziału G órnośląskiego P olskiego T ow arzystw a Inform atycznego oraz
Katarzynie Pikule z W ydziału Narządzania Politechniki Częstochowskiej, a
także W ydawnictwom N aukow o-Technicznym za znakom itą współpracę.
R edaktorzy
Jan u sz K .G rabara
Jerzy S. N o w a k
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KOSZT WYDAJNOŚCI, KOSZT BEZPIECZEŃSTWA,
KOSZT POSIADANIA
K rzysztof NAŁĘCKI
Streszczenie: W referacie podjęto próbę przedstawienia związków zachodzących
między wydajnością a bezpieczeństwem systemu komputerowego oraz kosztami
ich uzyskania.
Wstęp
Miało być szybko (wydajnie, wygodnie), bezpiecznie i tanio. A jak jest?
Pojęcie Ogólny Koszt Posiadania - OKP (Total Cost o f Ownership TCO) jest często używane w dość dowolnych kontekstach - czasem jako argument
promocyjny, szczególnie ponętna cecha produktu, rozwiązania lub usługi oferowa
nych potencjalnemu nabywcy. Ściślej - oferent zapewnia, że jego propozycja
zmniejsza owe przysłowiowe TCO.
Pamiętać jednak warto, że systemów informatycznych nie tworzy się po to,
by były tanie w eksploatacji. M ają wypełniać określone potrzeby poprzez swoją
funkcjonalność. Ważnymi kryteriami oceny są ponadto wydajność, rozumiana
zwykle jako progowy, nieprzekraczalny odcinek czasu, w którym wynik musi być
dostarczony oraz bezpieczeństwo obejmujące gwarancję bezstratnego przechowy
wania danych i pewność niedopuszczenia do zmiany danych lub ich udostępnienia
osobom nieuprawnionym. Oczywiście, własności te powinny być uzyskane za roz
sądną cenę.
TCO nie jest kategorią pierwotną, powstaje w wyniku złożenia wszystkich
kosztów eksploatacji. Zapewnienie odpowiedniej wydajności przy wymaganym
bezpieczeństwie ma jednak odpowiednią cenę - tworzy koszty składające się na
TCO. Oczywiste jest, że koszt bezpieczeństwa + koszt wydajności < TCO. Niewydajny i niewłaściwie zabezpieczony system zużywa energię elektryczną (i to zwy
kle w nie mniejszej ilości), zajmuje powierzchnię, za którą trzeba opłacać czynsz,
wymaga amortyzacji itd.
Proste obniżanie TCO uzyskiwane przez pogarszanie bezpieczeństwa i/lub
wydajności - np. przez niepodejmowanie działań w tych kierunkach - jest kary
godne. A równocześnie - zbyt często spotykane.
Uproszczony, koncepcyjny model związków zachodzących między wydaj
nością, bezpieczeństwem a kosztami ich uzyskania obrazuje rys. 1. Cięgła tworzą
ce ramiona trójkąta m ogą zmieniać w pewnym zakresie sw ą długość. Przesuwanie
jednego z wierzchołków trójkąta, dzięki koniecznej równowadze sil rozciąganych
w tym celu sprężyn powoduje „sprzężony” ruch pozostałych wierzchołków. Zatem,
poprawa jednego z parametrów prowadzi do pogorszenia jednego lub obydwu po
zostałych.
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Rys. 1. Związki m iędzy wydajnością, bezpieczeństwem i ceną.

Zauważmy, że oś pionowa jest mianowana odwrotnością ceny - im niżej,
tym drożej, - ale za to bezpieczniej i/lub wydajniej.
Kategorie wydajności i bezpieczeństwa mają, co najmniej, jeszcze jedną
cechę wspólną. Są efektem nakładania się wielu czynników. Efekt ten wyznaczany
jest przez „najsłabszy” element. W przypadku wydajności jest to wąskie gardło, w
przypadku bezpieczeństwa, najmniej chronione lub zabezpieczone - najbardziej
„miękkie” miejsce systemu.
Poprawa polega zatem na tym, by rozszerzyć wąskie gardło (wydajność)
lub usztywnić słaby fragment (bezpieczeństwo). Ale wtedy oczywiście wąskim
gardłem (lub odpowiednio - miękkim fragmentem) stanie się inny składnik syste
mu.
Bywa, że na skutek braku wiedzy co jest wąskim gardłem systemu lub
gdzie jest jego słabe miejsce, albo też - z powodu ograniczeń finansowych działa
nia naprawcze kierowane są na dowolny, inny składnik systemu.
1.

Efektywność działań

Praktycznie zawsze zależność efektów od poniesionych nakładów opisać
można s-podobną krzywą, tzw. krzywą logistyczną (rys. 2.). Na rysunku tym za
znaczono dwa charakteiystyczne miejsca:

6

O

nakłady progowe, które muszą być poniesione przed osiągnięciem ja 
kiegokolwiek znaczącego efektu oraz

©

obszar „przeinwestowania”, gdy dalsze powiększanie nakładów nie po
woduje istotnej poprawy efektu, gdyż ograniczany jest on innymi
czynnikami (np. technicznymi).

Efekt

N a k ła d y

Rys. 2. Zależność efektów od nakładów.

Przedstawiona zależność efektów od nakładów jest ogólnym, uproszczo
nym modelem rzeczywistości. Nie uwzględnia czynnika czasu. W raz z jego upły
wem, zwykle na skutek ogólne rozumianego postępu technologicznego zmieniają
się skale - nakłady progowe m aleją maksymalne, osiągalne efekty rosną. Obowią
zuje to z pewnością w odniesieniu do wydajności - przy tych samych nakładach
osiąga się obecnie znacznie wyższą wydajność niż kilka lat temu. Natomiast w od
niesieniu do bezpieczeństwa jednym z efektów postępu jest niestety wzrost pozio
mu zagrożenia i w efekcie zapewnienie tego samego poziomu bezpieczeństwa mo
że wymagać znacznie większej ilości pracy, a zatem i większych nakładów.
N a rys. 3 przedstawiono trzy hipotetyczne, alternatywne warianty osią
gnięcia pewnego celu. Różnią się wielkością nakładów progowych jak i maksy
malnym osiągalnym efektem. Oprócz rozwiązania podstawowego (A) zapropono
wano rozwiązanie droższe początkowo, ale pozwalające uzyskać większe efekty
finalne (B) jak i rozwiązanie tańsze, ale wcześniej osiągające kres możliwości (C).
Tak często bywa.
Zwykle na początku funkcjonowania oczekiwane możliwości są wykorzy
stywane w niewielkim stopniu - wtedy oczywiście wystarczającym rozwiązaniem
jest wybór wariantu C. Jednak, gdy z czasem oczekiwania w zrosną wariant C
spełniać ich nie będzie najtaniej lub w ogóle. W ariant B, najdroższy w fazie po
czątkowej najdłużej będzie mógł spełniać rosnące wymagania - jest najlepiej ska
lowalny.
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Rys. 3. Warianty realizacji - skalowalność.
Skalowalność jest pożądaną cecha, ma jednak swoją cenę
2.

Bezpieczeństwo

Przez bezpieczeństwo systemu komputerowego rozumie się pewność
wiernego przechowywania danych, poprawność ich przetwarzania oraz gwarancję
niemożności ich użycia w nieuprawniony sposób, w tym nieuprawnionego udo
stępnienia. Bezpieczeństwo osiąga się poprzez uodpornienie systemu na zagroże
nia. Źródłami zagrożeń są wydarzenia losowe - awarie, katastrofy oraz celowe,
zamierzone działania intruza. Ostatnio ta druga grupa zagrożeń - włamania i wiru
sy wzbudza bardzo dużo emocji. N ie można zapominać jednak i o zagrożeniach
niejako „naturalnych” - losowych.
Odporność na zagrożenia może być osiągnięta poprzez wbudowanie w sys
tem odpowiednich mechanizmów i procedur ochronnych. Nie jest to zadanie try
wialne. Ponieść trzeba koszty tego działania - ponadto, często mechanizmy i pro
cedury ochronne obniżają efektywną wydajność, gdyż absorbują zasoby ogranicza
jąc ich wykorzystanie produkcyjne. Ponadto - jako następne składniki systemu
komplikują obsługę, utrzymanie i rozwój systemu oraz m ogą wprowadzić brak od
porności na inną formę zagrożeń. Absolutnej odporności na zagrożenia uzyskać nie
można, zarówno z powodu nieprzewidywalności formy i czasu wystąpienia zagro
żenia jak i ograniczenia środków, które mogą być na ochronę przeznaczone - por.
rys. 1.

Przy tym trudno określić efekt ekonomiczny kosztów poniesionych na wprowa
dzenie ochrony. Jeśli jest tak dobra, że skutecznie chroni przed zagrożeniem (lub
chroni przed zagrożeniem, które nie wystąpiło) nie można obiektywnie określić
wartości strat, których nie było. Co najwyżej można się posługiwać statystykami
strat ponoszonych na skutek braku ochrony - a te m rożą krew w żyłach każdego
szefa - i dobrze. Jeśli jednak ochrona zawiedzie (co się zdarza dostatecznie często
- stąd wcześniej przywołane statystyki), straty są wyliczalne a nakłady poniesione
na nieskuteczną (lub niepotrzebną w tym przypadku) ochronę tylko je powiększają.
2.1. Zagrożenia naturalne
Przez zagrożenia naturalne rozumie się te, które powstają na skutek działa
nia sił natury lub człowieka, jednak nie skierowane bezpośrednio na uszkodzenie
systemu komputerowego. Naturalnym źródłem zagrożeń jest również awaryjność
urządzeń i podzespołów mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych,
z których kompletowany jest system.
W [1] przedstawiono opis pewnego wydarzenia, coś pośredniego między
groteską a scenariuszem filmu akcji. W dużym skrócie - przy okazji wymiany
okien, w sobotę, pracownicy używający elektronarzędzi spowodowali awarię sieci
elektrycznej - zwarcie. W efekcie „poległy” serwery i stacje sieci przedsiębior
stwa. Opisy wydarzenia koncentruje się na przedstawieniu sekwencji działań służb
informatycznych przedsiębiorstwa przeprowadzanych w celu usunięcia skutków
awarii. Najzabawniejszy fragment, to moim zdaniem, ujęcie obejmujące powrót
administratora baz danych z Zakopanego do Warszawy, dosłownie na „złamanie
karku” gdyż po drodze wypada na zakręcie z drogi, „dachuje” i trafia nieprzytom
ny do szpitala - a on wiedział jak się to robi.
Pomijając warstwę ludyczną opowiadania - z opisu wydarzenia wynika
oczywisty fakt. Instalacja elektryczna, zasilająca komputery była wykonana po par
tacku, bez właściwego zerowania. Na pewno taniej i zdrowiej byłoby dla tej insty
tucji wykonać remont zasilania (albo przynajmniej przegląd) zamiast feralnej wy
miany okien.
Sytuację uratowało to, że istniały kopie bezpieczeństwa - taśmy składowa
nia. No i właśnie - sposobem obrony przed zagrożeniami naturalnymi jest nadmiarowość, redundancja, posiadanie więcej niż jednego elementu zagrożonego uszko
dzeniem (sprawnego), w tym kopii danych (aktualnej). Redundancja podnosi kosz
ty eksploatacji systemu. Przykładami mogą być dublowanie newralgicznych ele
mentów systemu (np. zasilacz), wbudowana nadmiarowość typu RAID, możliwość
wymiany „w biegu” (hot swap) pewnych elementów. Konstrukcje urządzeń, dla
których takie możliwości przewidziano są oczywiście znacznie bardziej kosztowne
od „zwykłego” PC postawionego na boku, żeby serwer udawał.
Podobnie zachowuje się konstrukcja typu klastra serwerów (cluster - grono), grupy
serwerów, które na zewnątrz występują jako jeden „mocniejszy”, wewnątrz dzielą
się obciążeniem (narzut na wyrównywanie obciążenia obniża wydajność) a w
przypadku awarii jednego z serwerów obciążenie przejmują pozostałe.
9

Firma Stratus Technologies ('www.stratus.com) specjalizuje się od 20 lat w
konstrukcji rozwiązań Fauli Tolerant. Na ich stronie obejrzeć można następujący
wykres (rys.4.): ________________________________________
99.9992%

ftServer Family
Availability
$9

999

9999

99999

999999

5/13/02 3:04 AM

Rys. 4. Średnia dostępność serwerów Stratus ftS erver.

Dane aktualizowane są na bieżąco (3:04 rano czasu lokalnego - w Polsce
była 9:04) dla około 240 serwerów. Pokazana dostępność to 4 min i 12 sekund
przestoju (upadku, awarii) w ciągu roku. Serwery pracują pod kontrolą Windows
2000 Server. Wykazywana wartość jest średnią, a to oznacza mniej niż 17 godzin
przestojów dla całej grupy obserwowanych serwerów i jest wynikiem bardzo do
brym. W materiałach informacyjnych firma przekonuje czytelnika, że choć sprzęt
jest droższy to efekt uniknięcia strat spowodowanych awarią oraz oszczędności w
zakupie oprogramowania dla konkurującego klastra są opłacalne. Sprzęt jest drogi,
bo oprócz pełnej redundacji wyposażony jest w również nadmiarowe mechanizmy
automatycznej rekonfiguracji w przypadku awarii podzespołu.
Firma udostępnia ponadto „kalkulator” (arkusz kalkulacyjny Excel) do wy
znaczenia kosztów przestoju w podanym przez użytkownika modelu działania jego
przedsiębiorstwa - może być przydatne przy dyskusjach z decydentami.
Nadmiarowość czy tolerancja uszkodzeń chroni przed skutkami awarii elementu
składowego (któiy akurat jest dublowany). Nie chroni przed skutkami katastrofy
(choćby takiej, jak wymiana okien). Musi powstać „dubler” - równoważny system
ulokowany geograficznie poza spodziewanym obszarem objętym katastrofą (np.
powódź).
Newralgicznymi (słabymi) elementami takiego rozwiązania są założony promień
obszaru objętego katastrofą oraz odporność połączenia między dublującymi się
wzajemnie centrami.
Ponadto - połączenie musi być odpowiednio wydajne, tzn. szybkie. Obec
nie, w sieci o zasięgu metropolitalnym uzyskanie połączenia o przepływności rzę
du 1 Gbps jest technicznie i ekonomicznie całkowicie osiągalne i raczej wystarcza
jące. Jeśli jednak zechcemy zwiększyć potencjalny „promień rażenia”, musimy
korzystać z sieci rozległej, gdzie takie przepływności są również dostępne, ale jed 
nak zdecydowanie bardziej kosztowne - płaci się za kilometr.
2.2. Intruzi, wirusy itp. - zagrożenia ze strony sieci
Według danych FBI/Computer Security Institute [2] z wiosny 2001 w cią
gu roku 64% firm amerykańskich zostało zaatakowanych za pośrednictwem Inter
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netu w takim stopniu skutecznie, że spowodowało to straty finansowe (oceniane
łącznie na wiele miliardów dolarów). Od tego czasu sytuacja się pogorszyła, a w
Polsce jest równie groźnie. Na rys. 5. przedstawiłem „typowy” wygląd ekranu mo
jego komputera w pracy, rano, po „obudzeniu” monitora (komputer jest stale włą
czony). Raport programu ZoneAlarm informuje o liczbie prób włamania w czasie
od soboty po południu do „teraz” (poniedziałek rano). Ponieważ tak jest codzien
nie, przywykłem i nie reaguję. Z tym, że ataki prawie na pewno nie były kierowane
wyłącznie na ten konkretny komputer - intruz szukał komputera podatnego na
włamanie przeszukując grupę komputerów, w której znalazł się i mój.
Na rysunkach następnych (rys. 6. i 7.) pokazano bardziej egzotyczne źródła ataku.

Protected
T h e firew all h a s b lo c k e d In te rn e t a c c e s s to y o u r
c o m p u te r ( H T T P ) from 8 0 . 1 3 6 .1 8 2 .2 4 4 (T C P Port
3 9 6 6 ) [T C P Flags: S).
Tim e: 2 0 0 2 -0 5 -1 1 1 8 :1 9 :3 8
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Rys. 5. Raport o próbach włamania do komputera.
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Intruder IP
Intruder Name

|-(not available}

Location

Inform ation a bout the origin of the attack:

BEIJING, BEIJING (municipality), CN

Rys. 6. Jedno ze źródeł ataku
In tru d er IP
In tru d er Name

Location

Inform ation ab o u t the origin o f th e attack:

JA K A R T A , JA K A R T A R A Y A (m etropolitan area), ID

Rys. 7. Inne źródło ataku.
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Obrona przed tego rodzaju zagrożeniami polegać musi na uniemożliwieniu
osiągnięcia celu ataku. A jest nim uzyskanie dostępu do cennych danych, uszko
dzenie tych danych lub przejęcie kontroli nad komputerem w celu jak poprzednio
lub dla realizacji innych przestępczych działań. Przed skutkami celowego uszko
dzenia danych chroni częściowo dysponowanie kopią zapasową (częściowo - gdyż
o ile w przypadku awarii lub katastrofy fakt uszkodzenia danych jest oczywisty, o
tyle w przypadku zamierzonego uszkodzenia fakt ten może być przez długi okres
czasu niezauważony a uszkodzone dane „przewędrują” na kopie zapasowe). Pozo
stałe zagrożenia wym agają specyficznych działań prewencyjnych - instalacji me
chanizmów obronnych - sprzętowych i/lub programowych i to na wielu poziomach
równocześnie.
Najpoważniejsze są zagrożenia na poziomie systemu operacyjnego, gdyż
ich wykorzystanie przez intruza prowadzić może do przejęcia całkowitej kontroli
nad systemem operacyjnym a w efekcie nad wszystkimi danymi i aplikacjami sys
temu. Z tego powodu SANS Institute (www.sans.org) wraz z National Infrastructu
re Protection Center publikują cykliczne listę 20 najbardziej krytycznych zagrożeń
[3]. Lista ta obejmuje 7 zagrożeń, które wystąpić mogą w dowolnym systemie ope
racyjnym (General - G1..G7), 6 zagrożeń charakterystycznych dla systemów klasy
Windows ( W1..W6) oraz 7 zagrożeń charakterystycznych dla systemów klasy Unix,
w tym również Linux ( U1..U7). Dla każdego z zagrożeń podano jego charaktery
stykę oraz sposób uniknięcia skutku jego występowania lub całkowitej eliminacji.
Bez wątpienia bardzo charakteiystyczne jest to, że w całym tekście infor
macji z dnia 2 maja 2002 (obszerna lektura - 22 strony) [3] system operacyjny
Windows XP wymieniony jest trójkrotnie w kontekstach, jak poniżej:
(G4) In W indows XP, you can determine which program is listening on a port by running
the netstat command with the -o switch. This information will allow you to turn off the ser
vice, which will close the port
(W2) The vulnerability does not affect W indows XP.
(W6) On Windows XP, the same functionality can be implemented by setting a registry
value: ...

Tylko 3 z wymienionych jest zagrożeniem specyficznym dla Windows,
podano jednak sposób jego eliminacji. Dla porównania - Linux występuje ośmio
krotnie. M ożna to uznać za kolejny argument za stosowaniem systemu Windows
XP - właśnie z powodów skuteczniejszej ochrony przez zagrożeniami bezpieczeń
stwa.
Uzbrojenie systemu zgodnie z listą 16 (lub 17) specyficznych zagrożeń nie
wyczerpuje sprawy bezpieczeństwa. Trzeba ponadto na bieżąco śledzić informacje
o udostępnianych poprawkach i je instalować. Słynne CODERED oraz NIMDA
wykorzystywały fakt niezainstalowania poprawki opublikowanej kilka miesięcy
wcześniej. KLEZ oraz SIR C A M żerują na braku poprawki sprzed ponad roku. I że
rują skutecznie.
Wymienione powyżej z nazwy twory to oczywiście wirusy, tworzące
osobną kategorię zagrożeń, Są one ostatnio głównie dystrybuowane za pośrednic
twem poczty elektronicznej (jako załączniki do listu lub wbudowane w treść listu
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skrypty). W tym przypadku wystarcza całkowicie skuteczne oprogramowanie an
tywirusowe z regularnie odnawianymi wzorcami genetycznymi wirusów. W kom
puterach podlegających Centrum Komputerowemu Politechniki Śląskiej od ponad
roku stosowany jest Symantec A ntivirus Corporate Ed. W tym okresie wydarzył
się jeden przypadek zainfekowania - gdy pod nieobecność właściciela komputera
(urlop) „ktoś” wyłączył mechanizm ochronny. Zatem, niezaplanowany ekspery
ment potwierdził, że wyłączenie ochrony atywirusowej w komputerze przyłączo
nym stale do sieci gwarantuje infekcję wirusową.
Powróćmy jednak do zagrożenia włamaniem poprzez sieć. Bronią przed
nim mechanizmy autoryzacji działań i filtracji komunikatów - ale muszą być po
prawnie skonfigurowane. Firewall nie przepuszcza podejrzanych pakietów tylko
dlatego, że „nauczony” został co jest nie-podejrzane. Windows XP wyposażony jest
we wbudowany firewall - trzeba go jednak zaktywizować i skonfigurować. Opro
gramowanie realizujące tę samą funkcję ale znacznie lepiej jest powszechnie do
stępne (Blaklce, Kerio, Tiny, ZoneAlarm, ...), ale trzeba to oprogramowanie zain
stalować i skonfigurować. Istnieją skuteczne w znacznym zakresie mechanizmy
obronne wbudowane w oprogramowanie najczęściej wskazywane jako przyczyna
osłabienia odporności - Internet Explorer oraz Outlook. Należy z nich świadomie
skorzystać.
Utrzymywanie ochrony przed intruzami jest z oczywistych powodów ko
nieczne. Wymaga jednak nakładów finansowych (zakup urządzenia lub oprogra
mowania) oraz pracy (konfiguracja, aktualizacja). Ponadto, funkcjonując, mecha
nizmy te obniżają wydajność - absorbują zasoby systemu: zajm ują pamięć opera
cyjną, zużywają czas procesora, wydłużają czas transportu danych poprzez sieć. I
jest to nieuniknione.
3.

Wydajność

Wydajność jest podstawowym kryterium oceny systemu. Zbyt mała dys
kwalifikuje użytkową przydatność systemu. Ponieważ jest wskaźnikiem syntetycz
nym, ma na nią wpływ wiele czynników, czasem w trudnym do przewidzenia stop
niu. Podstawowym problemem jest sposób prognozowania wydajności dla systemu
projektowanego (lub modernizowanego), gdyż dla istniejącego można j ą po prostu
zmierzyć. Wydajność jest w oczywisty sposób zależna od obciążenia. Gdy z cza
sem obciążenie systemu rośnie, początkowa, wystarczająca wydajność okazuje się
za mała - system trzeba „wzmocnić” (por. rys. 2. i 3.).
Dla oceny wydajności stosuje się różne miary. Producenci sprzętu prześci
gają się w epatowaniu nabywców podając łatwe do zmierzenia parametry technicz
ne elementów (zegar procesora, szybkość magistrali itp.). Natomiast firmy konsul
tingowe i czasopisma techniczne (tę sam ą rolę chcące pełnić) m ierzą wydajność
wybranymi „mieszankami testowymi” (synthetic benchrnarks), odzwierciedlający
mi w pewnym stopniu przyjęty przez autorów model typowego profilu obciążenia
Na rys. 8. przedstawiono wyniki porównania wydajności komputerów z
procesorami Pentium 4 2,4 GHz +850 oraz Pentium 4 2,53 GHz + 850E.[4] Ściśle
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biorąc, jest to ten sam procesor, różnica polega na zmianie częstotliwości zegara
magistrali zewnętrznej {Front Side Busl) z 400 na 533 MHz, co w efekcie powinno
powiększyć pasmo dostępu do pamięci z 3,2 GBps do 4,2 GBps.

Business
W instone2001

■
Processor

Front-side bus

P en tiu m 4 (2 .4 G Hz )

400-MHz (Intel 850 chip set)

P entium 4 (2.S3 G H z)

533-M H z ClnteI850E chip set)

673
69 .9 *

Content Creation
Winstone 2002

30 W inM ark 20

41.6

330

42.7

339

Rys. 8 Porównanie wydajności komputerów z różnymi procesorami - testy syntetyczne
Do oceny stosowano testy syntetyczne wymienione w nagłówku. Jak łatwo
zauważyć, przyrost wydajności jest niewielki (3% - 6%). Na szczęście, cena pro
cesora nie ulega zmianie, inny (droższy) jest tylko chipset (850E).
Innym przykładem obiektywizowanej oceny wydajności są wyniki testów
wydajności publikowane przez Transaction Processing Performance Council do
stępne przez www.tpc.org . Poniżej, w tablicach 1 .. 4 przedstawiono fragmenty
wyników w kategoriach TPC-C oraz TPC-W dostępnych w maju 2002. Przykłado
we wyniki ograniczono do pierwszych (najlepszych) pięciu w każdej kategorii
Tablica 1. TPC-C Version 5 według wydajności
Producent

System

tpm C

$/tpm C

Baza danych

System o pe
racyjny

Compaq

Proliant
DL760900 256
proc

709 220

14,96

MS SQL
2000 Enterpr

Windows
2000 Adv

IBM

xSe ries 370

688,220

22,58

MS SQL
2000

Windows
2000 D ata
center

Compaq

Proliant
DL760900 192
proc

567 882

14,04

MS SQL
2000 EnterPr

Windows
2000 Adv

Fujitsu

Prim ePower
2000 66 FE

455 818

28,58

Sym foW ARE
Enterp. VLM
3.0

Sun Solaris
8

IBM

xSeries 370

440 879

19,35

IBM DB2
UDB 7.1

Windows
2000 Adv

(na kolejnych pozycjach są: Compaq, HP, IBM, Compaq)
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Tablica 2. TPC-C Version 5 według opłacalności
Producent

System

tpm C

$/tpm C

Baza danych

System ope
racyjny

Dell

PowerEdge
2500/1.26

11 537

3,68

MS SQL
2000 Std

W indows
2000

Compaq

Proliant
ML370-

17 078

3,99

MS SQL
2000 Std

W indows
2000

Dell

PowerEdge
2500/1.13

11 314

4,38

MS SQL
2000 Std

W indows
2000

IBM

xSeries 360

23 037

4,41

MS SQL
2000 Std

W indows
2000

IBM

xSeries 250

15 533

4,67

MS SQL
2000 Std

W indows
2000

Nie tak dawno sensacją było pokonanie granicy 100 000 tpmC, później
200 000, wreszcie 500 000 tpmC. Obecnie mamy (mieliśmy ?) w okolicach
700 000. Równie radosne było przełamanie 50 $ za tpmC - obecnie mamy poniżej
4 $. Wydajność (przynajmniej w sensie TPC) wyraźnie staniała. Przypomnieć na
leży, że do zawodów stają producenci sprzętu, wyposażając swój sprzęt w, ich
zdaniem, najbardziej pasujące oprogramowanie - system operacyjny i system za
rządzania bazą danych. Ponadto, cena za transakcję wyliczana jest z uwzględnienie
TCO, powstaje przez podzielenie estymowanego kosztu zakupu i utrzymania sys
temu w okresie 3 lat.
Kolejna grupa wyników dotyczy testów wydajności serwerów WWW. Po
zostałe warunki - jak poprzednio.
Tablica 3. TPC-W według wydajności
Producent

System

WIPS

$/WIPS

Baza danych

System ope
racyjny

IBM

xSeries 440
xSeries 330

9 666

32,92

MS SQ L
2000 Std

W indows
2000 Adv

Dell

PowerEdge
6400/900

7 783

24,50

MS SQ L
2000 Std

W indows
2000 Adv

IBM

xSeries 350
xSeries 330

7 073

31,77

MS SQL
2000 Std

W indows
2000 Adv

Dell

PowerEdge
6400/900

6 622

25,70

MS SQL
2000 Std

W indows
2000 Adv

UNISYS

e-@ ction
Enterpr
ES5085R

5 745

69,00

MS SQL
2000 Std

W indows
2000

16

Tablica 4. TPC-W według opłacalności
Producent

System

WIPS

$/W IPS

Baza danych

System ope
racyjny

Dell

PowerEdge
64 00/900

7 783

24,50

MS SQL
2000 Std

W indows
2000 Adv

Dell

PowerEdge
6400/900

6 622

25,70

MS SQL
2000 Std

W indows
2000 Adv

IBM

xSerles 350
xSeries 330

7 073

31,77

MS SQL
2000 Std

W indows
2000 Adv

IBM

xSerles 440
xSeries 330

9 666

32,92

MS SQL
2000 Std

Windows
2000 Adv

Dell

PowerEdge
64 00/700

3 130

67,50

MS SQL
2000 Std

W indows
2000 Adv

We wszystkich przypadkach testów TPC-W (Web) serwerem ushug http był
Internet Information Server 5.0 (składnik Windows 2000)
Kolejnym przykładem działań zmierzających do obniżenia kosztu wydaj
ności jest nowy trend pakowania dużej liczby serwerów „blaszkowych” (blade) do
jednej obudowy w celu utworzenia dobrze skalowalnego (przez dokładanie kolej
nych serwerów) klastra o dużej wydajności.
Pomysł powstał poza grupą głównych producentów serwerów, ale kolejno
włączali się do „zabawy” Hewlett-Packard, Compaq (2001), Dell, IB M (2002).
Również SUN zapowiada produkcję tego typu rozwiązań, przypuszczalnie w 2003
roku.
Poniżej przedstawiono za [5] podstawowe zalety tej nowej tendencji w
konstruwoaniu serwerów (rys. 9., 10., 11.).
Acquisition cost
□

Other options:
» Sw itches
►> Rack rails
Remote m anagem ent
card
** RAID controller

S I Blade chassis
Base servers
(equal configuration)

Six i l l ,
two-processor
servers

Six server
blades

Rys. 9. Efektywność ekonomiczna
Porównano równoważne wydajnościowo rozwiązania - klaster 6 maszy
nowy (12 procesorów, wystarczy Win 2k). Rozwiązanie wykonane klasycznie (6
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komputerów do instalacji w szafie - rack) w porównaniu z w ersją „blaszkową” (do
6 modułów w jednej obudowie - tak robi Dell) jest o prawie 40% droższe
Multiple server blades

1U server

in one chassis

Cables

M anagem ent
network

Ethernet

Key beard,
v id e o , m ouse

Power

6 X1U servers = 48 cables
> 6 server blades in one chassis
= 8 cables

Rys. 10. Zyski na okablowaniu
Ponadto, jak widać, znacznie zmniejsza się liczba kabli i złącz, co podnosi
niezawodność, obniża koszty i pozwala uniknąć kłopotliwego „bałaganu” tworzo
nego przez okablowanie szafy.
Wreszcie rozwiązanie maksymalne - szafa pełna „blaszek” 252 serwery
(egzemplarz do zawodów TPC zapewne) lub równoważne 6 szaf po 42 serwery.

one ra c k a f b la d e e n c lo s u re s
T raditions
servers
6

1

Watts

22.6BO

6E 60

756

42

Ethernet
rabies
•v.

->

B lades

Racks

Pcwer cords 2 5 2 * 5 0 4

28

Six racks, each w ith 42 1U se rvere,
. eq u al the tran saction cap ability .
□Fane ra ck o f blades

Rys 11. Wyposażenie dużej serwerowni
Osiągniemy, przy tej samej wydajności (i wcześniej podanych oszczędno
ściach przy zakupie) ponad 3-krotnie m niejszą energię, którą klimatyzacja musi
odprowadzić, mniejszą moc systemu zasilania energetycznego (w tym UPS) no i
dramatycznie zmniejszoną liczbę kabli sieciowych i energetycznych. Zatem rów
nież wykonanie okablowania będzie znacznie tańsze.
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Kolejnych przykładów dramatycznego obniżania kosztów wydajności do
starczyć może analiza zmiany ceny i rozmiarów dysków (w maju 2002 Fujitsu
ogłosił, że będzie produkował dyski 170 GB na talerzach 2,5” - do komputerów
przenośnych lub raczej - serwerów blaszkowych). Dyski o dużej pojemności wy
magają jednak równie dużej przepływności interfejsu. W tab. 5. przedstawiono
prognozy rozwoju w tym zakresie.
Tablica 5. Rozwój interfejsów
Parallel ATA

Serial ATA

Universal Serial
Bus(USB 2.0)

IEEE
1394(FireW ire)

Przeznaczenie

Pamięci w e
wnętrzne

Pamięci w e
wnętrzne

Urządzenia ze 
wnętrzne

Pamięci ze 
wnętrzne '

Koszt

Podstawowy

Podstawowy

W iększy niż ATA

W iększy niż ATA

100

—

60

50

133

150

60

50

Nie będzie ?

300

???

200

Nie

Tak

Tak

Tak

Interface

2000
Mbps w
2002
roku
2005
Hot Plug

Rozwija się również standard SCSI {serial SCSI)
Można zatem powiedzieć, że gwałtowny rozwój technologii powoduje tak
znaczące potanienie dostępnej wydajności, że można w racjonalny sposób wyko
rzystać ten fakt dla poprawy zarówno bezpieczeństwa (przez nadmiarowość i wy
korzystanie części zasobów do budowy skutecznych mechanizmów ochronnych)
jak i podwyższenia wydajności produkcyjnej.
4.

Na koniec

Ostatnie zdanie powyżej właściwie podsumowuje prezentowane wcześniej
stanowisko. Stać nas zarówno na bezpieczeństwo jak i wydajność, bez dramatycz
nego wzrostu kosztów utrzymania systemu. Obniżenia TCO szukać można w tanie
jącej wydajności, ale również poza poruszanymi tutaj dziedzinami. Ilustruje to
rys. 12.
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Rys. 12. Gdzie szukać obniżki TCO
W specjalnym raporcie z dnia 2 maja 2002 autorzy wskazują, że źródłem
obniżki TCO może być podzlecenie na zewnątrz (outsourcing) problemów związa
nych z administrowaniem siecią. Bezpieczeństwo takiej koncepcji wymaga jednak
dokładnego rozważenia. Zdarzały się przecież przypadki, gdy personel firmy
ochroniarskiej brał czynny udział w przygotowaniu i wykonaniu napadu. W mode
lu max oferuje się przecież outsourcing wszystkiego, poprzez wykorzystanie kon
cepcji usług „webowych” (web services). I to ma obniżyć TCO.
Moim zdaniem, koncepcja jest jeszcze zbyt „młoda”, narzędzia do produk
cji tego typu aplikacji nie są dostateczne sprawdzone a zagrożenia wynikające z
totalnego wykorzystywania sieci na tyle poważne, że chyba zbyt wcześnie przekła
dać wszystkie jajka do tego nowego koszyka.
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OCENA INWESTYCJI W TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
Z WYKORZYSTANIEM ZRÓWNOWAŻONEJ KARTY WYNIKÓW
M ateusz PIW OW ARSKI, Kesra NERMEND
Zrównoważona karta wyników opracowana dla oceny całościowych
wyników funkcjonowania organizacji znalazła również zastosowanie w
wielu innych obszarach. Jednym z zastosowań może być wykorzystanie
karty wyników do oceny inwestycji w technologie informatyczne.
Wstęp
Problematyka oceny inwestycji w technologie informatyczne jest od
dłuższego już czasu tematem wielu dyskusji. Jednym z najczęściej poruszanych
zagadnień w tym temacie są metody pomiaru efektywności i produktywności tego
rodzaju inwestycji. Prowadzone są działania związane z opracowywanie nowych
metod pomiaru efektywności przedsięwzięć informatycznych, a także
przystosowywaniem ju ż istniejących, wykorzystywanych dotychczas w innych
dziedzinach. Wszelkie prace związane z oceną inwestycji w technologie
informatyczne powinny obejmować sprecyzowanie celów przedsięwzięcia,
identyfikację i kwantyfikację korzyści uzyskiwanych w zakładanym okresie zwrotu
oraz identyfikację ponoszonych kosztów.
Realizacja każdego projektu informatycznego jest ukierunkowana na
zwiększenie efektywności działania organizacji, czyli cele organizacji muszą być
wyznacznikiem funkcjonalności systemu. Podczas definiowania celów należy
rozpatrzyć wiele czynników, które są trudne do określenia (np. czynniki
socjologiczno-psychologiczne), a nabierają specjalnego znaczenia w przypadku
projektów informatycznych. Wielorakie związki i uwarunkowania wdrożenia
systemu informatycznego są szczególnie trudne do wychwycenia na wstępnym
etapie oceny. Określanie celów przedsięwzięć informatycznych jest związane więc
z udzielaniem odpowiedzi na pytanie o związek systemu informatycznego z celami
i zadaniami samej organizacji. Tak rozumiana celowość przedsięwzięć
informatycznych
będzie inaczej rozumiana w organizacjach komercyjnych,
nastawionych na osiąganie zysków i inaczej w instytucjach publicznych.
Jeden aspekt jest jednak wspólny dla wszelkich inwestycji
informatycznych, a mianowicie fakt, iż nakłady na tego rodzaju przedsięwzięcia
ciągle rosną i ciągle brakuje odpowiedzi na pytanie, czy efekty realizacji systemów
informatycznych będą takie, jakie były oczekiwania. W literaturze pojawiły się
nawet specyficzne określenia dotyczące inwestycji w technologie informatyczne, a
mianowicie: „Paradoks inwestycji w TI”, czy też „TI - czarna dziura” [1, 2].
Inwestowane duże środki finansowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów albo
też nie wiadomo jakie korzyści ju ż przyniosły, gdyż brakuje odpowiednich metod
oceny realizowanych przedsięwzięć informatycznych.
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1.

Efektyw ność inw estycji w technologie inform atyczne

Oprócz określenia celów realizacji systemu informatycznego powinna
zostać przeprowadzona wnikliwa ocena efektywności inwestycji, czyli analiza
kosztów i korzyści płynących z jego wdrożenia. Stosowane w innych procesach
inwestycyjnych metody obliczeniowe nie m ają jednak prostego przeniesienia.
Cechą charakterystyczną systemów informatycznych, wynikającą ze złożoności i
wielorakich powiązań jest fakt, iż efektywność inwestycji tego rodzaju jest trudna
do oszacowania. Można przyjąć, że efektywność jest to relacja pomiędzy
całkowitymi nakładami (kosztami wytworzenia, eksploatacji i modernizacji
systemu
informatycznego),
a
efektami
(korzyściami
materialnymi
i
niematerialnymi) wynikającymi z jego wdrożenia i eksploatacji w określonym
zakresie i okresie czasu. Jest to bardzo uproszczony i bardzo często mocno
zafałszowany rachunek w przypadku rozwiązań informatycznych [4], Efekty
inwestycji informatycznych mogą przyjmować różnorodne formy. Najbardziej
popularne to efekty, które są wyrażone wartościowo czyli takie, które można
określić w jednostkach pieniężnych. Mówimy wtedy o efektywności
ekonomicznej. Ten rodzaj efektywności można stosunkowo precyzyjnie oszacować
wykorzystując metody rachunku ekonomicznego.
Do najczęściej stosowanych zalicza się [3]:
- okres zwrotu kapitału {paybackperiod) - umożliwia ocenę, jak szybko uzyska
się zwrot zaangażowanego kapitału związanego z projektem inwestycyjnym.
Określa ona okres niezbędny do uzyskania takich wpływów pieniężnych, które
pokryją w całości wyjściowe nakłady inwestycyjne,
- stopa zwrotu z inwestycji ROI {return o f inwestment) - określa stosunek
korzyści wynikających z eksploatacji systemu, do kosztów jego wytworzenia i
utrzymania w wybranym okresie czasu,
- zaktualizowana wartość netto NPV {net present value) - wskaźnik oparty na
bieżącej wartości pieniądza i bieżącej stopie dyskontowej. Wartość ta jest
wyliczana jako zdyskontowana wartość netto serii przepływów gotówkowych
reprezentujących różnicę pomiędzy nakładami i korzyściami z wdrożenia
systemu informatycznego,
- wewnętrzna stopa zwrotu 1RR {internal rate o f return) - jest to stopa
dyskontowa, ja k ą należałoby zastosować, aby zrównoważyć koszty inwestycji
i przyszłe korzyści. Wyliczana jest dla tej samej serii przepływów
gotówkowych, co wskaźnik NPY. Funkcja IRR je st ściśle związana z funkcją
NPV i jest stopą zwrotu, przy której NPV jest równe zeru.
Często jednak w przypadku systemów informatycznych występują
trudności z oceną efektywności inwestycji, co wynika przede wszystkim z
problemu oszacowania samego efektu, który związany jest bezpośrednio z takimi
trudno mierzalnymi wielkościami jak wartość informacji, czy też szacunek efektów
wynikających ze skrócenia czasu jej pozyskiwania. Dlatego też, poszukiwane są
nowe sposoby (alternatywne) oceny inwestycji informatycznych.
Inne podejście, określane jako „ekonomia informacji” proponuje Parker
[5], Metoda ta pozwala wyjaśnić nie policzalne wprost korzyści, wynikające z
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wdrożenia systemu informatycznego, takie jak, np.: lepszą, sprawniejszą obsługę
klienta, wyższy stopień konkurencyjności.
Odmienne spojrzenie proponuje metoda znana pod nazwą: „zrównoważona
karta wyników” (ang. Balanced Scorecard - BSC). Zaproponowana przez Kapłana i
Nortona [6] umożliwia całościową ocenę działalności organizacji, wykraczając
poza konwencjonalne kryteria finansowe. Karta wyników BSC pozwala na ocenę
funkcjonowania organizacji pod kątem jej wizji i strategii, przeprowadzoną w
czterech obszarach:
klienta,
- procesów wewnętrznych,
finansów,
innowacji, uczenia się i wzrostu.
Zaproponowany przez Kapłana i Nortona model można również
zastosować do oceny inwestycji informatycznych oraz oceny funkcjonalności
technologii informatycznej.
2.

Budowa karty wyników dla inwestycji informatycznych

Dokonując oceny inwestycji informatycznych z wykorzystaniem
zrównoważonej karty wyników należy przeprowadzić analizę w czterech
perspektywach [7, 8]:
- orientacji na użytkownika,
- wartości biznesowej z punktu widzenia kierownictwa,
- skuteczności operacyjnej,
- gotowości na przyszłość.
Perspektywy zrównoważonej karty wyników dla technologii informatycznej
przedstawia tabela 1.
Tablica 1. Zrównoważona karta wyników dla technologii informatycznej
H 8 H @ b 5 F S H W i 1WARTOŚĆ BIZNESOWA
ORIENTACJA ®
NA3 UŻYTKOWNIKA
uzyiKowniK koncowv
Konępwy no^trzepn
postrzega
JJak
U K użytkownik
i dział/obszar funkcjonalny TI?
Misja:
Dostarczać produkty i usługi
informatyczne o wartości dodanej dla
użytkowników końcowych
Cele:
- być preferowanym dostaw cą TI
- być preferowanym dostawcą usług
- współpracować, utrzymywać dobre
relacje z użytkownikami
- zapewnić zadowolenie użytkowników
końcowych

Jak kierownictwo postrzega dział/
^obszar funkcjonalnyTI?.
Misja:
Zapewnić, aby inwestycje w U
dostarczały wartości biznesowej dla
organizacji
Cele:
- kontrolować wydatki na TI
- sprzedawać produkty i usługi TI na
zewnątrz
- zapewnić wartość biznesową nowych
projektów TI
- zapewnić wartość biznesową dla
nowych funkcji TI
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Sk utec zn o ść

o pe r a c y jn a

Go to w o ść

na przyszło ść

Jak efektywnie są realizowane procesy
przez dział/ obszar funkcjonalny TI?

Czy dział/ obszar funkcjonalny TI jest
gotowy na nowe wyzwania?

Misja:
Dostarczać produkty i usługi
informatyczne w sposób efektywny
Cele:
- efektywnie projektować produkty TI
- efektywnie dostarczać usługi
- nabywać sprzęt i oprogramowanie
komputerowe
- skutecznie rozwiązywać powstałe
problemy
- szkolenie użytkowników
- zarządzanie personelem działu TI
- używać skutecznych narzędzi
komunikacyjnych

Misja:
Rozwijać umiejętności, przygotowywać
się i wykorzystywać nowe wyzwania
Cele:
- ciągła edukacja i szkolenia personelu
z działu TI
- doskonalić portfel aplikacji TI
- prowadzić badania nad nowymi
technologiami informatycznymi
- zapewniać nowoczesność używanego
sprzętu komputerowego i
oprogramowania

Źródło: Wim Van Grembergen, Rik Van Bruggen, Measuring and improving corporate
information technology through the balanced scorecard, UFSIA (Uniwersity o f Antwerp).

Stosowane mierniki oceny w zrównoważonej karcie wyników dla TI
powinny być [7]:
ilościowe,
- łatwe do zrozumienia,
- nie powodujące nadmiernych kosztów przy gromadzeniu niezbędnych
informacji.
Wśród wielu wskaźników z zakresu inwestycji informatycznych można
wymienić następujące:
- wskaźnik zwrotu nakładów inwestycyjnych,
- wskaźniki miary kosztów, korzyści,
- metodę delficką,
- analizę portfelową,
- metody analiz wielokryterialnych,
- wskaźniki proponowane przez ekonomię informacji,
- inne.
2.1.

Orientacja na użytkownika

Rozpatrując perspektywę użytkownika w zrównoważonej karcie wyników
BSC ma się na myśli przede wszystkim użytkownika końcowego oferowanej
technologii informatycznej lub też wewnętrznych użytkowników działu TI.
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Analizując perspektywę użytkownika powinno się skupić na trzech głównych
profilach, które przedstawia tabela 2.
Tablica 2. Mierniki dla perspektywy użytkownika
P

refero w any do sta w ca

-

TI

% aplikacji zarządzanych przez dział/ obszar funkcjonalny TI
% aplikacji dostarczanych przez dział/ obszar funkcjonalny TI
% aplikacji przeznaczonych do wykorzystania wewnętrznego

WSPÓŁPRACA Z UŻYTKOWNIKAMI

-

wskaźnik włączenia użytkownika do wytwarzania nowych strategicznych
aplikacji
wskaźnik włączenia użytkownika do projektowania nowych aplikacji
częstotliwość spotkań zespołu odpowiadającego za rozwój TI

Z a d o w o l e n ie

-

u ż y t k o w n ik ó w

wskaźnik przyjazności aplikacji dla użytkownika
wskaźnik zadowolenia użytkownika aplikacji
wskaźnik dostępności aplikacji i systemów
wskaźnik funkcjonalności aplikacji

Źródło: Wim Van Grembergen, Rik Van Bruggen, Measuring and improving corporate
information technology through the balanced scorecard, UFSIA (Uniwersity o f Antwerp).

2 .2 .

W a r t o ś ć b iz n e s o w a

Dokonując oceny inwestycji w technologie informatyczne należy
rozpatrzyć dwie kategorie tej oceny:
- krótkookresowa finansowa ocena inwestycji,
- długookresowa, orientacyjna ocena projektów informatycznych
i ich
funkcjonalności.
Tabela 3 przedstawia kategorie: „kontrola wydatków na TI” i „sprzedaż
produktów i usług TI na zewnątrz” zaliczane do krótkookresowej finansowej oceny
inwestycji oraz kategorie: „wartość biznesowa nowych projektów TI” i „wartość
biznesowa funkcji TI”, które wymagają dłuższego czasu oceny.
Tablica 3. Mierniki dla wartości biznesowej Tl
Kontrola

-

w ydatk ó w na

TI

procent budżetu lub procent jego przekroczenia
przydział różnych środków budżetu
udział budżetu działu TI w wydatkach administracyjnych (w procentach)
wydatki personelu działu TI
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Sprzedaż

-

na zew nątrz

b iz n e s o w a n o w y c h p r o j e k t ó w

TI

ocena finansowa inwestycji oparta na wskaźnikach: ROI, NPV, IRR, PB
ocena biznesowa oparta na „ekonomi informacji”

W arto ść

-

TI

finansowe korzyści pochodzące ze sprzedaży produktów i usług
informatycznych

W arto ść

-

pro du k tó w i usług

b iz n e s o w a f u n k c ji

TI

procentowe zaangażowanie w strategicznych projektach
stosunek pomiędzy nowymi projektami/ infrastrukturą inwestycji/ zmianami
w inwestycji

Źródło: Wim Van Grembergen, Rik Van Bruggen, Measuring and improving corporate
information technology through the balanced scorecard, UFSIA (Uniwersity o f Antwerp).

2.3.

Skuteczność operacyjna

Perspektywa ta dotyczy głównie mierzenia i usprawniania dwóch
podstawowych procesów w działach TI, a mianowicie:
- projektowania (rozwoju) nowych systemów informatycznych,
- działania sprzętu komputerowego.
Tabela 4 przedstawia mierniki skuteczności operacyjnej.
T a b l i c a 4. M i e r n i k i s k u t e c z n o ś c i o p e r a c y j n e j

E fek tyw n o ść

p r o je k t o w a n ia o p r o g r a m o w a n ia

% zmian dokonanych na różnych etapach rozwoju oprogramowania
ilość defektów wykrytych w pierwszym roku produkcji
ilość punktów funkcyjnych na osobo-miesiąc
wielkość opóźnienia (dni) w dostarczeniu oprogramowania
przeciętne, niespodziewane przekroczenie budżetu
% kodu ponownie wykorzystanego
% działalności ukierunkowanej na utrzymanie istniejącego oprogramowania

E fek tyw n o ść
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d z ia ł a ń

% niedostępności do komputera głównego
% niedostępności do sieci komputerowej
czas reakcji przez daną kategorię użytkowników
przeciętny czas pomiędzy defektami systemu
współczynnik kosztów operacyjnych/ instalacji MIPS

N a b y w a n ie

-

przeciętny czas realizacji dostawy

P roblem y

-

z a r z ą d z a n ia

przeciętny czas reakcji pomocy
% uzyskanych odpowiedzi na zadane pytania w określonym czasie

E d u k a c ja

-

s p r z ę t u k o m p u t e r o w e g o i o p r o g r a m o w a n ia

u ż y t k o w n ik ó w

% użytkowników którzy przeszli przeszkolenia
wskaźnik jakości szkoleń

Z a r z ą d z a n ie

p e r s o n e l e m d z ia ł u

TI

-

ilość osobo-godzin przydzielonych wewnętrznie lub zewnętrznie
ilość osobo-godzin przydzielonych na projekt
współczynnik satysfakcji personelu TI

-

% personelu TI mającego dostęp do narzędzi pracy grupowej
% personelu TI efektywnie używającego narzędzi pracy grupowej

Źródło: Wim Van Grembergen, Rik Van Bruggen, Measuring and improving corporate
information technology through the balanced scorecard, UFSIA (Uniwersity o f Antwerp).

2.4.

Gotowość na przyszłość

Oprócz skuteczności realizacji inwestycji w technologie informatyczne w
chwili obecnej, dział/ obszar funkcjonalny TI powinien być przygotowany na nowe
wyzwania dotyczące funkcjonowania w przyszłości. W tabeli 5 przedstawione są
mierniki gotowości na przyszłość.
Tablica 5. Mierniki gotow ości na przyszłość
C ią g ł o ś ć

-

s z k o l e n ia p e r s o n e l u

ilość dni szkoleń na osobę
budżet szkoleniowy, jako % całego budżetu działu TI

D o ś w ia d c z e n ie

-

perso n elu

TI

lata doświadczenia pracowników działu TI
„piramida” wieku personelu działu TI
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W

-

ie k p o r t f e l a a p l ik a c j i

ilość aplikacji danej kategorii wiekowej
ilość aplikacji młodszych niż 5 lat

B a d a n ia

-

TI

n a d n o w y m i t e c h n o l o g ia m i

% budżetu przeznaczonego na badania TI

Źródło: Wim Van Grembergen, Rik Van Bruggen, Measuring and improving corporate
information technology through the balanced scorecard, UFSIA (Uniwersity o f Antwerp).

3.

Podsumowanie

Perspektywy oraz miary stosowane w zrównoważonej karcie wyników
BSC dla oceny inwestycji informatycznych m uszą być na tyle elastyczne, aby
uwzględnić tempo zmian w technologii informatycznej. Dlatego też nie można
mówić o „żelaznych regułach” przy tworzeniu karty wyników. W zależności od
tego na jakie problemy przy inwestycjach informatycznych jest położony nacisk,
będą się pojawiały inne perspektywy oceny i miary. Obecnie, przeważające
systemy wspomagania realizacji procesów, np.:
procesy transakcyjne,
zintegrowane łańcuchy logistyczne, technologia klient serwer, przepływ pracy, czy
EDI będą ustępować miejsca systemom budowania komunikacji pomiędzy
użytkownikami lub systemami, zarządzania wiedzą, wymiany doświadczeń, itp.
Proponowana metody oceny inwestycji informatycznych jest jed n ą z wielu.
Pozwala jednak na całościowe, wieloaspektowe ujęcie problematyki oceny
działania, uwzględniając nie tylko kryteria finansowe. Dokładność oceny zależy
jednakże od wielu czynników realizacji inwestycji, które dla różnych warunków
odmiennie się kształtują. Stosowanie wielu metod jednocześnie jest chyba
najlepszym sposobem na próbę oceny, tak złożonych inwestycji, jakim i są
inwestycje w technologie informatyczne.
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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW E-BIZNESU
W OPARCIU O BADANIA SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW
M arcin SIK O R SK I
Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia badania satysfakcji
użytkowników usług interaktywnych w systemach e-biznesu oraz wykorzystania
zabranych danych dla doskonalenia oferty rynkowej dostawcy. Przedyskutowano
związki pomiędzy satysfakcją użytkowników z odczuwanej jakości systemu oraz
efektywnością zastosowań informatyki w ujęciu ekonomicznym i funkcjonalnym.
Przedstawiony materiał zilustrowano przykładami wybranym ze współczesnej
praktyki gospodarczej.
1. Jakość w system ach e-biznesu
Sukces gospodarczy zastosowań systemów e-biznesu jest w dużym stopniu
uzależniony od jakości zastosowanych rozwiązań informatycznych oraz od tego,
czy dane zastosowanie znajdzie uznanie wśród użytkowników (klientów).
Wysoka jakość rozwiązań informatycznych niekoniecznie musi przekładać
się na wysokie własności użytkowe danego systemu. Jego sukces rynkowy z kolei
jest uzależniony nie tylko od zastosowanych rozwiązań informatycznych, ale także
od zastosowanego typu strategii marketingowej, szczegółowych rozwiązań
zastosowanych dla jej realizacji i od rzeczywistej reakcji rynku na daną ofertę.
Zakładając, że wysoka jakość użytkowa systemu powinna pozytywnie
wpływać na odczucia użytkowników i na chęć zawierania transakcji w systemie,
efektywność przedsięwzięcia biznesowego na konkurencyjnym rynku jest w
decydującym stopniu uzależniona od zapewnienia satysfakcji klienta
(użytkownika).
Rys. 1. pokazuje, że satysfakcja użytkownika stanowi wypadkową
wymagań o charakterze gospodarczym oraz technicznym, jak i zdolności dostawcy
do dostarczenia systemu o charakterystykach jakościowych oczekiwanych przez
klienta (użytkownika). Potrzeby gospodarcze klienta powinny zostać
odzwierciedlone w specyfikacji wymagań na system. Aktualność i kompletność tej
specyfikacji buduje zaufanie do zdolności dostawcy, że dostarczony system będzie
reprezentował jakość, jakiej oczekuje użytkownik (klient). Czy oczekiwania te
były zasadne, okaże się gdy aktualny stan jakości systemu zostanie
skonfrontowany z rzeczywisty zadaniami i potrzebami gospodarczymi klienta, z
których projekt systemu się narodził.
Sukces dostarczonego i uruchomionego systemu wynika zatem z
właściwego rozpoznania potrzeb gospodarczych odbiorcy systemu (i innych
udziałowców przedsięwzięcia), jak i z właściwego rozpoznania i wykorzystania
technicznych możliwości jego realizacji.
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POTRZEBY
GOSPODARCZE"

WYMAGANIA
SYSTEMOWE

Rys. 1. Satysfakcja użytkownika systemu informacyjnego
jako wypadkowa oczekiwań klienta i możliwości dostawcy
W literaturze [2, 10], spotyka się kilka głównych podejść stosowanych do
definiowania satysfakcji klienta (użytkownika, nabywcy):
model emocjonalny, w którym satysfakcja to stan pozytywnej reakcji
emocjonalnej towarzyszącej ocenie rezultatów użycia produktu,
model równowagi, w którym satysfakcja jest opisywana jako świadomość
klienta, że stosunek jego własnych korzyści z posiadania produktu w stosunku
do uciążliwości związanych z jego pozyskaniem jest sprawiedliwy,
model oczekiwanej niezgodności, w którym stan satysfakcji klientajest
wynikiem porównania postrzeganych cech produktu ze swoją wizją produktu,
wynikającą z kontekstu własnych potrzeb i subiektywnie formułowanych
oczekiwań.
W przypadku systemu informacyjnego, udostępniającego pewne usługi
klientom, satysfakcja będzie wypadkową faktycznego stanu charakterystyk jakości
systemu, postrzeganego przez użytkownika w kontekście własnych potrzeb i
oczekiwań, związanych z rzeczywistym kontekstem użytkowania systemu [5],
Kontekst ten opisany jest przez:
charakterystyki użytkownika: jego przygotowanie do pracy z komputerem,
doświadczenie w pracy z systemem, nastawienie emocjonalne, percepcja
ryzyka transakcji;
charakterystyki zadania roboczego: dostępne dane, forma żądanego wyniku,
stres czasowy i inne wymagania organizacyjne;
charakterystyki otoczenia: czynniki techniczne, organizacyjne i środowiskowe
otoczenia, wpływające na zachowania użytkownika i sposób realizacji przez
niego celów roboczych.
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Indywidualnie postrzegane potrzeby i wymagania zadania roboczego
stanowią czynniki kształtujące preferencje użytkownika-klienta odnośnie
pożądanych charakterystyk jakościowych systemu. Preferencje te wpływają
również na percepcję jakości systemu, gdyż niedostatki w zakresie charakterystyk i
własności powiązanych z wymaganiami uznawanymi za bardziej istotne będą
postrzegane jako bardziej dotkliwe, niż te, które dotyczą zagadnień zdaniem
użytkownika mniej istotnych.
Odbiór jakości użytkowej [8] jest obarczony preferencjami użytkownika,
a postrzegana jakość systemu może się zasadniczo różnić od jakości opisanej
poprzez parametry techniczne czy narzucone wskaźniki efektywności. Odczuwany
dyskomfort obsługi systemu, wady ergonomiczne czy niedostateczne zaufanie do
procesu obsługi transakcji kształtują wynikowy stan satysfakcji użytkownika, co w
przypadku systemów informacyjnych typu komercyjnego ma bezpośrednie
przełożenie na popularność systemu i uzyskiwane przezeń wyniki gospodarcze.
Zagadnienie obarczonej preferencjami użytkownika, subiektywnej oceny
jakości danego rozwiązania, nabiera szczególnego znaczenia w kontekście
nowoczesnych technik zarządzania jakością, a w szczególności podejścia TQM
{Total Quality Management) - zarządzania przez jakość. W podejściu TQM
subiektywne oceny klienta stanowią podstawowe kryterium oceny jakości:
stwierdzone w wyniku badań obszary dyskomfortu wytyczają kierunki
doskonalenia produktu (systemu, oferty handlowej), a systematyczne badania
ukierunkowane na porównywanie przez klientów jakości produktu na tle oferty
konkurencji stanowi jedno z głównych narzędzi analizy pozycji konkurencyjnej. W
podejściu TQM kierownictwo firmy odgrywa rolę stymulatora procesu ciągłego
doskonalenia, a w procesie tym ciągłe pozyskiwanie opinii użytkowników, analiza
zebranych danych i ich prezentacja pracownikom stanowią podstawę pracy
zespołowej, w której powstają koncepcje doskonalące system i jakość oferowanych
usług [12],
Działania doskonalące powinny przekładać się na wzrost satysfakcji
użytkowników, natomiast planowane zmiany mogą wymagać znacznych
nakładów, których okres i forma zwrotu mogą być niemożliwe do określenia w
momencie inicjowania zmian. W pracy Dudycz i Dyczkowskiego (2001) trafnie
wykazano, że oczekiwanie od rozwiązań informatycznych jedynie efektywności
ekonomicznej, wyrażanej poprzez wskaźniki finansowe, może być podejściem
niewłaściwym. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których zastosowania informatyki
generują korzyści trudne do oszacowanie w sensie finansowym, natomiast ich efekt
jest wyraźnie widoczny w sensie podniesienia jakości życia czy usprawnionej
obsługi pewnych procesów gospodarczych, co widoczne jest przez wzrost
satysfakcji uczestników tych procesów.
Sytuacja taka ma miejsce np. w przypadku realizacji systemów
przeznaczonych np. dla celów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, edukacji czy
lepszej informacji dla obywateli, gdzie niezwykle trudne jest opisanie uzyskanych
korzyści jedynie wielkościami finansowymi, które - aczkolwiek istotne - stanowią
tylko niewielką część pożytków z uruchomienia systemu. Pożytki te (lub ich brak)
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natomiast można w sposób jednoznaczny stwierdzić prowadząc badania satysfakcji
wśród użytkowników systemu w oparciu o metodykę zgodną z założeniami TQM.
Również systemy typu handlowego, niezależnie czy są to proste witryny
WWW czy zaawansowane rozwiązania e-biznesu, oprócz efektów finansowych,
generują także korzyści, które pośrednio przekładają się na wyniki gospodarcze,
np. kształtując (pozytywnie lub negatywnie) wrażenia użytkownika w pracy z
systemem, a także wizerunek firmy. Ponieważ użytkownicy usług interaktywnych
chętnie dzielą się wrażeniami z zakupów podobnie jak klienci tradycyjnych
sklepów, wszelkie odczuwane utrudnienia w obsłudze i frustrujące doświadczenia
mogą łatwo zostać rozpowszechnione e-mailem czy w listach dyskusyjnych, co
może skutecznie zniechęcać potencjalnych klientów do kontaktów z
krytykowanym dostawcą [3],
W sytuacji, gdy stale rośnie ilość systemów elektronicznych
udostępniających interaktywne usługi publiczne o niekomercyjnym charakterze,
efektywność przedsięwzięć uzależnionych od systemów informacyjnych należy
traktować jako wielkość wielowymiarową, w której składowa ekonomiczna
(finansowa) stanowi tylko jeden z rozważanych składników. Ponadto dane o
charakterze finansowym, nawet jeżeli są dostępne, rzadko kiedy mogą być przez
decydentów wykorzystane do wskazania kierunków doskonalenia systemu oraz
podnoszenia konkurencyjności oferty, gdyż z nich nie wynika bezpośrednio jakie
są wady użytkowe systemu, które sprawiają że klienci w olą kupować u konkurencji
lub dlaczego inne oferty wydają się im bardziej atrakcyjne.
Ocena efektywności w ujęciu funkcjonalnym, oparta na analizach
użyteczności systemu, opiniach o nim wśród docelowych użytkowników i
monitorowaniu stanu ich satysfakcji wydaje się być w tej sytuacji bardziej
uniwersalnym podejściem oraz umożliwić dogodną metodę oceny wszelkich
systemów, także i tych o niekomercyjnym przeznaczeniu. Systematycznie
prowadzone badania użyteczności i satysfakcji pozwalają ponadto na określenie
stref dyskomfortu i kierunków stałego doskonalenia systemu w celu utrzymania
jego atrakcyjności dla klientów. Zapewnienie satysfakcji klientów we
współczesnym zarządzaniu jest traktowana jako wiodący czynnik efektywności
działania i utrzymania trwałej pozycji konkurencyjnej oraz odnosi się także do
rozwiązań niekomercyjnych i publicznych systemów informacyjnych.
2. Badania marketingowe a badania satysfakcji
Badania satysfakcji użytkowników systemów informacyjnych i usług
interaktywnych wchodzą w zakres szeroko rozumianych badań marketingowych,
natomiast w odróżnieniu od badań rynku są ukierunkowanie na zebranie od
użytkowników danych na odczuwanego stanu jakości systemu (usługi) oraz
koniecznych kierunków doskonalenia systemu. Kierunki te wynikać będą zarówno
z porównania oferty z konkurencją jak i z istnienia różnicy pomiędzy
oczekiwaniami użytkowników, a tym, co system jest im w stanie zaoferować.
Również analiza ocen w zakresie czynników składowych budujących satysfakcję
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klientów, zaprezentowana w przekrojach czasowych, wskazuje jakie aspekty
systemu są coraz niżej oceniane, co może stanowić prowadzić do zniechęcenia
klientów i ich zainteresowania ofertą konkurencji.
Zastosowane metody badań satysfakcji oraz oceny własności jakościowych
samego systemu powinny dotyczyć całego procesu decyzyjnego e-klienta [2, 6],
który składa się z następujących etapów:
1. Określenie potrzeby. Określenie horyzontu czasowego zakupu, możliwych
alternatyw produktowych i sposobów poszukiwania informacji.
2. Poszukiwanie informacji. Poszukiwanie danego produktu jako typu lub też
konkretnego modelu. Poszukiwanie dostawcy oferującego produkt na
najkorzystniejszych warunkach. Poszukiwanie dodatkowych informacji u
sprzedawców, znajomych, w grupach dyskusyjnych itp.
3. Ocena wariantów. Wartościowanie produktów (modeli), wartościowanie
wiarygodności dostawców i oferowanych przez nich warunków dostawy.
4. Realizacja transakcji. Zamówienie produktu i wybór formy płatności.
Realizacja płatności.
5. Dostawa produktu. Dostarczenie produktu do nabywcy. Ocena zgodności
warunków dostawy z oczekiwaniami. Rozpoczęcie użytkowania produktu.
6. Ocena i odczucia po transakcji. Akumulacja odczuć związanych z
użytkowaniem produktu. Odczucia z kontaktu z serwisem, sposób realizacji
reklamacji, wrażenia z ewentualnych kontaktów posprzedażnych.
7. Utylizacja zużytego produktu. Bliski koniec cyklu życia produktu, analiza
chęci odnowienia zakupu w tym samym miejscu, przygotowanie do zbierania
informacji (powrót do p. 1 i 2 ).
Wywodzące się z badań marketingowych metody wykorzystywane przy
zbieraniu informacji do analiz satysfakcji użytkowników (klientów) można
podzielić na metody bezpośrednie oraz pośrednie.
M etody bezpośrednie mierzą postrzeganie stanu jakości produktu (usługi)
u klientów, w odniesieniu do ich oczekiwań. Przykładami najczęściej stosowanych
metod bezpośrednich, przydatnych także dla produktów i usług interaktywnych, są:
Badania ankietowe. Stosowane na ogół w formie wywiadów i kwestionariuszy,
pozwalają na bezp.ośrednie pozyskanie danych i opinii użytkowników systemu.
Kwestionariusz oceny satysfakcji użytkownika-klienta zwykle zawiera:
pytania dotyczące oceny charakterystyk jakości produktu bezpośrednio na
podanej skali; pytania te powinny odnosić się do wartości odczuwalnych przez
klienta, wynikających z danych własności jakościowych systemu i stopnia
spełnienia przez produkt wąsko opisanych wymagań, również w odniesieniu
do produktów konkurencyjnych;
pytania dotyczące odczucia satysfakcji ogólnej i wypadkowych odczuć
emocjonalnych zaznaczanych na kilkustopniowej (niekiedy obrazkowej) skali
o biegunach: niezadowolony-zadowolony, bardzo rozczarow anyzachwycony;
pytania dotyczące pomiaru skutków odczuwanego stanu satysfakcji, okazanego
przez intensywność chęci podzielenia się ze znajomymi pozytywnymi lub
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negatywnymi opiniami na temat odczuwanej jakości danego produktu lub
usługi oraz odczuwanej skłonności do wykonania ponownych zakupów w tym
samym miejscu;
pytania dotyczące stwierdzonych utrudnień w obsłudze, zauważonych
niezgodności z oczekiwaniami i proponowanych usprawnień.
Wywiady grupowe. Zwane niekiedy wywiadami panelowymi (focus groups),
pozwalają na zebranie od grupy użytkowników informacji opisowych dotyczących
motywów zakupu, intencji i potrzeb ukrytych stojących za pewnymi zachowaniami
konsumenckimi. Wywiad grupowy, prowadzony przez moderatora, jest
szczególnie przydatna techniką do badania odczuć emocjonalnych związanych z
danym produktem czy oraz badania czynników kształtujących wizerunek firmy.
Testy prototypów. Test prototypu systemu (udostępnionego na ogół w kilku
wersjach), przeprowadzany z udziałem reprezentatywnej grupy kilku-kilkunastu
docelowych użytkowników, pozwala na zebranie ich opinii na temat odczuwanej
wygody obsługi oraz wad ergonomicznych i użytkowych, utrudniających obsługę
systemu, dotarcie do oferty i realizację transakcji. Zetknięcie z prototypem oraz
bezpośredni kontakt projektantów z użytkownikami umożliwiają także zebranie
sugestii usprawnień, które wynikają z porównania danego systemu z dostępnymi
produktami konkurencyjnymi. Test prototypu zwykle obejmuje analizę jakości
użytkowej systemu, która uwzględnia także subiektywną ocenę zaufania jakie
wzbudza system oraz pozwala na wskazanie rozwiązania najbardziej
preferowanego przez użytkowników.
Metody pośrednie nie zbierają wprost opinii użytkowników, natomiast są
ukierunkowane na analizowanie danych o zachowaniach klientów, z których
można wyciągnąć wnioski o poziomie satysfakcji klientów i czynnikach
osłabiających pozycję rynkową dostawcy. Przykładami metod pośrednich są:
benchmarking zewnętrzny, polegający na analizie porównawczej danego
systemu z systemami i produktami konkurencyjnymi;
analiza trendów dotyczących wyników sprzedaży oraz wskaźników
opisujących uzyskiwane wyniki handlowe;
analizy statystyk ruchu na serwisie WWW;
analiza danych charakteryzujących klientów: powtórni klienci, segmentacja wg
preferencji;
bieżąca analiza korespondencji z klientami;
bieżąca analiza przeglądów prasowych i raportów biznesowych;.
analiza danych historycznych:
analiza danych z serwisu i cali centres o zgłaszanych przez klientów
problemach i reklamacjach,
analiza danych i dokumentacji dotyczących sytuacji krytycznych, w tym
przyczyny i okoliczności utraty kluczowych klientów,
raporty pracowników z kontaktów z klientami.
Sudoł i in. (2000) w następujący sposób identyfikują główne grupy
przyczyn zaniżonej satysfakcji klienta:
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niezgodność produktu ze specyfikacją, stwierdzona przez klienta po
dostarczeniu produktu,
niezgodność cech użytkowych z właściwościami deklarowanymi przez
producenta (dostawcę), stwierdzona przez klienta po rozpoczęciu użytkowania
produktu,
niska wartość produktu w relacji do kosztów pozyskania, stwierdzona przez
klienta po nabyciu produktu w zetknięciu z ofertą konkurencyjną (np. dany
produkt dostępny na promocji czy przecenie w miejscu zamieszkania);
szybkość i terminowość dostawy, gorsza od deklarowanej przy zamówieniu, w
tym pomyłki i uszkodzenia związane z dostawą produktu;
trudność wykonywania operacji w serwisie WWW: zawiła nawigacja, trudny
dostęp do informacji, nieczytelny tekst, powolne ładowanie stron, itp.
nieprzekonywujące środki budowy zaufania do dostawcy, dotyczące np. braku
informacji co do zabezpieczeń płatności kartą czy ochrony danych osobowych
klienta lub tez niekompetentna obsługa zapytań klienta.
Z uwagi na kolejne etapy procesu decyzyjnego klienta można zatem
wyróżnić następujące obszary krytyczne, które w pozytywny lub negatywny
sposób kształtują satysfakcję użytkownika oraz wizerunek firmy-dostawcy:
kontakt z serwisem WWW;
obsługa płatności,
sposób real izacj i dostawy,
kontakt z produktem,
obsługa posprzedażna.
Kontakt z serwisem WWW wydaje się być w tym kontekście kluczowym
obszarem, z uwagi na jego rolę w zainicjowaniu transakcji i wywołaniu
zainteresowania potencjalnego klienta. Klient, który zraził się niską użytecznością
serwisu WWW, z reguły od razu przechodzi do serwisu konkurencyjnego, nie
próbując pokonywać trudności, na które napotkał ani dochodzić ich przyczyn.
Z badań ergonomicznych nad serwisami WWW wynika [7], że głównymi
czynnikami budującymi satysfakcję użytkownika są:
zawartość informacyjna serwisu dostosowana do potrzeb klienta,
łatwość nawigacji, przejrzysta struktura, łatwa manipulacja,
szybkość dostępu do informacji, lokalna wyszukiwarka, pomoce nawigacyjne,
atrakcyjność graficzna, umiar i estetyka,
interaktywne pomoce, łatwy kontakt z przedstawicielami firmy,
budowa zaufania i wiarygodności,
indywidualne podejście do klienta,
ogólne odczucie użyteczności i efektywności pracy z systemem.
Natomiast czynnikami, które najsilniej osłabiają zaufanie użytkowników
do firmy i zm niejszają u nich chęć dokonania transakcji są [9]:
żądanie danych osobowych na początku pracy z serwisem WWW,
adres firmy ze skrytką pocztową, bez nazwy ulicy,
telefon i faks na tym samym numerze,
numery telefonów komórkowych do działów firmy lub pracowników,
barokowy styl graficzny serwisu, puste linki w serwisie,
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brak cennika produktów, zamiast tego formularz zapytania o cenę,
brak nazwisk kierownictwa (właścicieli) firmy,
brak gwarancji zwrotu lub wymiany towaru,
brak informacji o sposobie zabezpieczeniu transakcji,
żądanie numeru karty kredytowej przy braku formularza do przesłania danych
faksem lub tylko jedna możliwa forma płatności,
nieaktualne informacje na stronach WWW.
Rozważając całościowo przedstawiony powyżej proces decyzyjny klienta i
proces obsługi transakcji, można zauważyć, że niektóre wymienione czynniki
satysfakcji działają jedynie w wybranych momentach procesu, oddziaływanie
pozostałych zaś ma bardziej trwały charakter.
Jak widać z powyższych rozważań, subiektywnie odczuwana użyteczność
serwisu WWW przekłada się na stan (wysokiej lub niskiej) satysfakcji
użytkownika, ta zaś skłania go do dokonania transakcji - lub do rezygnacji i
przejścia do konkurencji. Przy planowanym dużym wolumenie sprzedaży odczucia
i stan satysfakcji przeciętnego użytkownika m ają zatem bezpośredni wpływ
efektywność wykorzystania systemu, efektywność przedsięwzięcia gospodarczego
i rentowność realizowanej działalności gospodarczej.
3. Badania satysfakcji użytkowników w systemach e-biznesu
W systemach o charakterze reklamowym stosuje się następujące wskaźniki
efektywności mediów interaktywnych [3]:
koszt projekcji: koszt dostępu do komunikatu reklamowego w przeliczeniu na
1000 projekcji;
koszt kliknięcia: ogólny koszt medium podzielony przez całkowita liczbę
kliknięć danej reklamy;
wskaźnik kliknięć: procentowe wyrażenie liczby kliknięć w stosunku do liczby
odsłon dla danej reklamy;
wydajność rzeczywista: koszt klinięcia podzielony przez liczbę stron, z których
użytkownik korzystał po dotarciu serwisu WWW reklamodawcy.
Wskaźniki powyższe mogą służyć do oceny wynikowej efektywności
reklamy, rozumianej jako wielkość sprzedaży dokonanej na skutek reklamy w
stosunku do kosztów zorganizowania tejże reklamy.
W systemach oferujących bezpośredni dostęp do transakcji możliwe jest
bezpośrednie określenie kosztu obsługi każdej operacji. W praktyce jednak ocena
taka jest bardzo utrudniona, gdyż większość dostawców nadal prowadzi
dystrybucję produktów kanałami tradycyjnymi, przy czym wielu klientów
pozyskuje informacje na temat produktów przez internet, natomiast zakup produktu
i płatności odbywają się dotychczasowymi metodami. W tej sytuacji serwis WWW
przyczynia się znacznie do dokonania zakupu, jednakże jego udział finansowy w
finalizacji transakcji jest w zasadzie niemożliwy do określenia, chociaż nie może
być kwestionowany.
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Monitorowanie stanu satysfakcji użytkowników serwisów internetowych
WWW w podstawowym zakresie jest prowadzone bardzo prostymi środkami, np.
przy pomocy kwestionariuszy on-line (rys. 2).
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Rys. 2. Kwestionariusz on-line do oceny jakości użytkowej serwisu internetowego,
przeznaczony dla klientów firmy

Kwestionariusze on-line są jednakże dość zawodnym środkiem
pozyskiwania informacji, gdyż nie'm ożna zweryfikować reprezentatywności grupy
respondentów, która udzieliła odpowiedzi, jak i prawdziwości wyrażonych opinii.
Dotyczy to zarówno kwestionariuszy służących ocenie jakości danego serwisu,
produktu czy usługi interaktywnej, jak i danych osobowych żądanych przez
rozmaite formularze, które nieraz ukazują się w nowym oknie przeglądarki
(Rys. 3), co zaskakuje i irytuje użytkownika oraz sprawia, że często zamyka on
okno formularza bez wprowadzania danych.
Mniejszym ryzykiem pozyskania mylnych informacji są obarczone
kwestionariusze on-line wykorzystywane w serwisach intranetowych, do których
m ają dostęp tylko pracownicy danej firmy. Rys. 4. pokazuje kwestionariusz oceny
jakości użytkowej serwisu intranetowego firmy, przy pomocy którego zbiera się
również sugestie zmian i ulepszeń oraz uwagi krytyczne, dotyczące zarówno
zawartości informacyjnej serwisu jaki i jego formy graficznej, nawigacji i innych
aspektów użyteczności.
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Rys. 4. Kwestionariusz on-łine do oceny jakości użytkowej serwisu intranetowego,
przeznaczony dla pracowników firmy
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Do analizy danych charakteryzujących użytkowników serwisów WWW
jako potencjalnych klientów wykorzystuje się oprócz tradycyjnych statystyk
odwiedzin także automaty-roboty programowe, które nie tylko zbierają dane, ale
także je analizują i automatycznie generują raporty w określonym formacie.
Przykładem takiego automatu może być system Netraker (Rys. 5.), który oferuje
pakiet narzędzi do automatycznej analizy danych użytkowników odwiedzających
dany serwis WWW.
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Rys. 5. Strona główna serwisu WWW N etraker

Opracowany jeszcze w latach 1990-tych przez firmę IBM system
Customer First [11] integruje w jeden system różne techniki i metody analizy
czynników satysfakcji klienta oraz generuje raporty służące podejmowaniu decyzji
doskonalących jakość oferty rynkowej w myśl oczekiwań klienta; system ten
stanowi pierwowzór i
podstawę dzisiejszych systemów CRM {Customer
Relationship Management). Dane o klientach oraz ich oczekiwania
wykorzystywane są w sporządzaniu specyfikacji wymagań na system poprzez
specyficzny sposób grupowania wymagań [1]:
według sposobu myślenia klienta (użytkownika), nie projektanta systemu,
przez dekompozycję hierarchiczną według:
widocznych komponentów systemu,
kolejności pracy (obsługi) przez klienta,
grup odczuwanych przez klienta korzyści,
według logiki opartej na scalaniu korzyści i odwołaniu do hierarchii potrzeb
klienta,
poprzez połączenie korzyści z komponentami funkcjonalnymi dopiero na
dalszym etapie projektowania systemu.
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Dla przekroczenia oczekiwań klienta wiele firm oferujących interaktywne
usługi stosuje innowacyjne rozwiązania, aby zaskoczyć klienta czymś
niespodziewanym, ale przyjemnym i użytecznym, co pozostawi unikalne wrażenie.
Przykładami takiego podejścia do klienta mogą być:
Edmund.com
Firma Edmund, która zyskała w USA znakomitą reputację jako rzetelny
sprzedawca używanych samochodów, uruchomiła portal edmund.com stanowiący
przede wszystkim tematyczny katalog firm usługowych godnych zaufania;
umieszczenie danej firmy w katalogu Edmund’a stanowi symbol jej wiarygodności
jako rzetelnego dostawcy produktów i usług oraz pewnego rodzaju refrencje.
Serwis ten stał się w ostatnich latach popularnym sposobem wyszukiwania
rzetelnych dostawców i partnerów handlowych.
Fidelitv.com
Uznana firma Fidelity, świadcząca usługi finansowe, w tym przede wszystkim
kredytowe i poręczenia, w swoim serwisie W W W udostępnia kalkulatory
umożliwiające potencjalnym klientom natychmiastowe sprawdzenie swojej
zdolności zaciągnięcia kredytu czy kalkulacji składki ubezpieczenia na życie z
prognozą wysokości dodatku do emerytury. Ciekawostkę stanowi kalkulator do
oceny własnych możliwości uruchomienia programu kredytowo-inwestycyjnego na
edukację dzieci, przy czym znając m.in. wysokość czesnego, koszty utrzymania,
liczbę lat oszczędzania, stopę inflacji, udział własny i oprocentowanie
zgromadzonych składek można natychmiast obliczyć wysokość potrzebnego
kredytu uzupełniającego. W przypadku, gdy wysokość niezbędnych nakładów
przewyższa możliwości klienta, bezpośrednio z serwisu WWW można kalkulację
wysłać e-mailem do członków rodziny (np. dziadków) z zaproszeniem do
współfinansowania programu edukacyjnego dla dziecka oferowanego przez firmę
Fidelity.
Amazon.com
Klient, który dokonał ju ż w księgarni internetowej Amazon zakupu książek,
otrzyma e-mail z wiadomością po tym, gdy ukazały się nowe książki o podobnej
tematyce. Z serwisu WWW amazon.com klient dowie się także, jakie inne książki
kupują osoby zainteresowane podobną tem atyką oraz zawsze otrzyma e-mailem
informacje o promocjach na pozycje o tematyce podobnej do książek zakupionych
poprzednio.
Rozwiązania i ciekawostki podobne do zaprezentowanych powyżej
pozytywnie kształtują wizerunek firmy jako takiej, która wychodzi naprzeciw
potrzebom klienta, także i tym, które dopiero się wyłaniają. Szerokie widzenie
przez firmę kontekstu i sytuacji klienta w myśl zasady „a company who cares”
sprawia, że a klient nie jest postrzegany jedynie jako źródło zysków, ale jako
partner. Firma-dostawca zaś prezentuje się jako dostarczyciel opartych na
informatyce
użytecznych rozwiązań,
ułatwiających życie klientowi
i
rozwiązujących jego problemy. Podejście takie stanowi podstawę marketingu
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partnerskiego, opartego na rozwiązaniach interaktywnych, które ułatwiają budowę
trwałych więzi między dostawcą a klientem oraz pomiędzy grupami klientów.
4. Podsumowanie i wnioski
Bezpośrednie przełożenie pozyskanych danych na temat satysfakcji
użytkowników, postrzeganej jakości systemu i udostępnianych przezeń usług z
jakości na ocenę efektywności systemów e-biznesu wymagałoby oparcia się na
modelu analitycznym opisującym dany proces biznesowy. Model taki jest jednak
rzadko dostępny jako konstrukcja formalna, kompletna i aktualna, a do tego
odnosząca się do cyklu życia danego systemu e-biznesu.
Z powyższych powodów dane na temat satysfakcji klientów są częściej
wykorzystywane do doskonalenia wskazanych obszarów funkcjonalnych systemu
niż do bezpośredniej oceny efektywności w ujęciu ekonomicznym. Jeśli
doskonalenie własności użytkowych systemu rozumieć jako podnoszenie jego
efektywności w aspekcie funkcjonalnym, to w takim sensie działania podnoszące
jakość udostępnianych usług i zapewniające wyższą satysfakcję klientów
przyczyniają się do podnoszenia efektywności gospodarowania i - w
zastosowaniach pozabiznesowych - do podnoszenia jakości życia.
Zastrzeżenia powyższe nie umniejszają przydatności przedstawionych w
niniejszej pracy metod, technik i rozwiązań, które poprzez innowacyjny sposób
pozyskiwania danych, docierania z informacją do klienta lub oryginalny sposób
obsługi transakcji poszukują nowych form podnoszenia konkurencyjności
produktów i usług udostępnianych przez internet.
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SYSTEM INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W ASPEKCIE DECYZJI
WYTWORZYĆ LUB KUPIĆ
Beata SKOWRON-GRABOWSKA
Informację w systemie logistycznym ujmuje się jako integralny element
działalności
przedsiębiorstwa.
Funkcjonowanie
systemu
logistycznego
determinowane jest zbiorem informacji, umożliwiających podejmowanie decyzji.
Te decyzje rozpatruje się w poszczególnych obszarach logistycznych. Znaczący
zakres rozwiązań występuje w procesie wyboru między wytwarzaniem a zakupem.
Informacje logistyczne rozpatrywane w aspekcie decyzji wytworzyć lub kupić
wymagają analizy w zakresie:
surowców, materiałów, energii, półproduktów, które stanowią przedmiot
produkcji wyspecjalizowanych przedsiębiorstw przemysłu surowcowego i
innych;
części wytwarzanych w ściśle ustalonych odmianach i typach przez większość
wyspecjalizowanych wytwórców, które m ają zastosowanie do określonego
wyrobu gotowego,
elementów kooperacyjnych wykonanych ściśle według zadanych warunków
technicznych - rysunków itp., ustalonych przez producenta finalnego, choć
mogą być wytwarzane przez niego.
Nie jest to jedyny możliwy wybór. Problem wytworzenia lub zakupu odnosi się
również do usług logistycznych. Dotyczy on wyboru pomiędzy samoobsługą
logistyczną a możliwością korzystania z usług przedsiębiorstwa transportowego,
spedytora lub innego dostawcy usług logistycznych posiadających odpowiednie
wyposażenie i kwalifikacje do niniejszej obsługi.
W obrębie problemu decyzyjnego wytworzyć lub kupić istnieje wiele
sposobów organizacji produkcji i zakupów. Typowymi formami zorganizowania
produkcji, czyli dokonania wyboru make, sąm .in .1:
technologiczne przygotowanie produkcji,
opracowanie koncepcji i struktury procesów technologicznych przez własny
personel,
opracowanie struktury organizacyjnej i przygotowanie stanowisk pracy,
zlecanie wydziałom produkcyjnym wykonania określonych urządzeń,
elementów, półfabrykatów.
Podobna w swym charakterze jest samoobsługa logistyczna. Można tu wymienić
również kilka form zorganizowania samoobsługi logistycznej, w obrębie, której
występuje zarówno' tworzenie własnej bazy transportowej, jak i budowanie
własnych powierzchni magazynowych. Są to najbardziej typowe przykłady
dokonania wyboru make. W przypadku dokonania wyboru buy występują
1 J. Famielec, Wybór m iędzy wytwarzaniem a zakupem środków produkcji w strategii
przedsiębiorstw przemysłowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1994 s. 21,22
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różnorodne formy kontraktów pomiędzy kupującym i sprzedającym. W yjściową
form ą jest klasyczna umowa kupna-sprzedaży.
Podejmowanie decyzji wytworzyć lub kupić wymaga zatem posiadania
wielu różnorodnych informacji. Na ich podstawie można ustalić, które środki
produkcji powinny być wykonywane przez przedsiębiorstwo samodzielnie, a które
zakupione u dostawców. Odpowiedź na to pytanie a w konsekwencji podjęcie
decyzji wytworzyć lub kupić, nie jest prosta. Konieczne jest zatem zgromadzenie
takich informacji, które umożliwiają określenie obszaru działań przy pomocy
własnych środków. Oprócz tych zadań istnieje obszar aktywności, na którym
tworzenie powiązań zewnętrznych nie powoduje zmian i problemów w
działalności przedsiębiorstwa. Do takich dziedzin możemy zaliczyć: transport,
zadania związane z zasileniem w materiały i usługi oraz dystrybucja wyrobów.
Pomiędzy zasilaniem a sprzedażą znajdują się pewne obszary działalności w
których można podejmować decyzję między wykonaniem danego zadania
własnymi środkami a zakupem. Dokonanie wyboru wymaga jednak posiadania
prawidłowego systemu informacji logistycznej.
Głównym celem zbierania, przechowywania i przetwarzania danych jest
podejmowanie decyzji od strategicznych po operacyjne. Czynności te były
wykonywane od lat, jednakże wraz z dostępnością coraz szybszych komputerów i z
coraz większymi możliwościami w zakresie gromadzenia i przechowywania
danych, procedury dotyczące przetwarzania danych stały się bardziej
sformalizowane. Powstał system informacji logistycznej obejmujący czynności
związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych.
System informacji tworzą strumienie informacyjne łączące elementy
systemu produkcji i obsługi, systemu zarządzania oraz zbiór algorytmów
przetwarzania danych.2 System informacji dotyczy wszystkich procesów
realizowanych w przedsiębiorstwie. Jednym z nich je st proces logistyczny.
Logistyczny system informacji jest częścią całkowitego systemu informacyjnego
przedsiębiorstwa. Skierowany jest na szczególne problemy w logistycznym
systemie podejmowania decyzji. Logistyczny system informacji pełni istotną rolę
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jego główne zadanie polega na zaspokojeniu
potrzeb informacyjnych zgłaszanych przez użytkowników logistycznego systemu
informacyjnego, którzy uczestniczą w procesie podejmowania decyzji. Możliwość
planowania działalności przedsiębiorstwa i kontrolowania logistycznych procesów,
które w nim zachodzą zależą w znacznej mierze od użyteczności informacji. O
użyteczności informacji decyduje wiele warunków takich jak 3:
1. Zrozumiałość. Informacja musi być przedstawiona jednoznacznie.
Niezrozumiała informacja powoduje problemy związane z jej
wyjaśnianiem i interpretacją.
2. Aktualność. Źle określona lub niewłaściwie skierowana informacja
przynosi niepożądane konsekwencje. Nadm iar szczegółowości
2 S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998
3 P. Hanus, M. Kasperek, System informacji w zarządzaniu logistycznym, Habex, G liwice
1997, s. 7-9
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informacji powoduje, że należy określić poziom szczegółowości
informacji niezbędnych dla danego użytkownika.
3. Zwięzłość. Informacja, na której opieramy swoją decyzję powinna
zawierać maksimum użytecznych przesłanek.
4. W łaściwy czas nadejścia, informacja przychodząca po czasie jest mało
użyteczna w procesie podejmowania decyzji.
5. Kompletność. W celu podjęcia decyzji decydent musi mieć
odpowiednią ilość informacji.
6. Aktualność, informacja powinna się odnosić do aktualnego stanu
rzeczy i na tej podstawie należy podejmować decyzje.
7. Efektywność kosztowa. Pozyskiwanie informacji wiąże się z kosztami
ponoszonymi na zdobycie i opracowanie jej. Każda najmniejsza
informacja przynosi dochód jeśli jest odpowiednio wykorzystana ale
też pociąga za sobą wydatki związane z jej uzyskaniem.
Warunki te wpływają na właściwe funkcjonowanie systemu logistycznego.
Każde przedsiębiorstwo, potrzebuje odpowiedniej informacji, która umożliwi mu
funkcjonowanie, np. poziom zapasów, ewidencji zamówień, planowania produkcji
itd. Źródła informacji logistycznych, pod kątem wykorzystania w hierarchii
szczebli zarządzania można ująć w następujący sposób.

Rys. 1 Źródła informacji logistycznej i marketingowej
Źródło: P. Hanus , M. Kasperek, System informacji w zarządzaniu logistycznym, HABEX,
G liwice 1997 s. 14
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Dane marketingowe i logistyczne gromadzone na potrzeby firmy mogą być
danymi zewnętrznymi i wewnętrznymi. Dane zewnętrzne pochodzą z badań
marketingowo-logistycznych oraz monitorowania otoczenia (badania ciągłe).
Badania mogą obejmować gromadzenie danych zarówno ze źródeł pierwotnych jak
i wtórnych. Korzystanie ze źródeł pierwotnych polega na zbieraniu danych po raz
pierwszy na potrzeby danego badania, zaś ze źródeł wtórnych na gromadzeniu
informacji na potrzeby danego badania, które wcześniej zostały ju ż opracowane. W
zewnętrznych źródłach informacji logistycznej i marketingowej można dokonać
podziału na źródła krajowe i zagraniczne.
Wykorzystanie pierwotnych źródeł wewnętrznych dotyczy przede wszystkim4:
oceny jakości produktu i świadczonych usług logistycznych;
funkcjonowania systemu dystrybucji, jego elastyczności przy realizacji dostaw;
rozplanowania przestrzennego punktów dystrybucji i sprzedaży;
ogólnej oceny działalności przedsiębiorstwa.
Powiązanie konkluzji z przeprowadzonej analizy informacji ze źródeł
wewnętrznych i zewnętrznych daje pełny obraz sytuacji przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo powinno określić zakres potrzebnych do prowadzenia
działalności danych i ich źródeł. Powinno również dążyć do budowy systemu
monitorowania otoczenia, aby zapewnić prawidłowy przepływ strumieni
materiałowych na bazie strumieni informacyjnych. Logistyczny system informacji
przedstawia rysunek 2

4 P. Hanus, M. Kasperek, System informacji w zarządzaniu logistycznym, Habex, G liwice
1997 s. 13
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Rysunek 2 Przegląd logistycznego systemu informacyjnego
Źródło: R. H. Ballou, Business logistics management, Prentice Hall Englewood N ew
Jersey, 1992

Powyższe ujęcie potwierdza poprzednie stwierdzenia. Za elementy
uzupełniające można uznać wskazanie na podmiot koordynujący działalność w
zakresie logistycznego systemu informacyjnego. Jest nim kierownik działu
logistyki, który podejmuje decyzje logistyczne dysponując odpowiednim zasobem
informacji.
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Rysunek 3 Logistyczny system informacyjny
Źródło: R. H. Ballou, Business Iogistics management, Prentice Hall Englewood N ew
Jersey, 1992

Na rysunku 3, w systemie tym wyróżniono: wejście, bazę danych i wyjście.
Poszczególne elementy poddajemy analizie w kontekście cech i czynności systemu
informacji logistycznej.
Wejście stanowi pierwszą czynność związaną z systemem informacji
polegającą na pozyskiwaniu danych, które są podstawą w procesie podejmowania
decyzji. Wymagana jest szczegółowa identyfikacja danych potrzebnych w
planowaniu i działaniu systemu logistycznego.
Uwzględniając poprzednio przedstawione źródła informacji logistycznej
możliwe jest wskazanie na podstawowe dziedziny pozyskiwania danych.
Podstawową dziedziną są zamówienia, które wykazują użyteczność informacyjną
dla decyzji w zakresie rozmiarów zapasów, wielkości sprzedaży, koordynacji w
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czasie, kosztów transportu itp. W ażną dziedziną informacji są także raporty
księgowe w których przedstawiona jest działalność przedsiębiorstwa. Dane
pochodzące z tych raportów wymagają jednak ich przetworzenia w taki sposób,
aby zostały dostosowane do potrzeb decyzji logistycznych Za dziedzinę przyjmuje
się ponadto dane publikowane przez zewnętrzne źródła. Dane tego typu pozyskuje
się z centralnie prowadzonych badań, opracowań specjalistycznych lub
merytorycznie związanych czasopism. Źródłem danych są także pracownicy
przedsiębiorstwa.
Przetwarzanie danych na informacje niezbędne dla podejmowania decyzji
uważane są za istotę systemu informacji logistycznej. Na zarządzanie bazą danych
składa się wybór danych, które mają być przechowywane i wyszukiwane, wybór
metod analizy i procedur do przetwarzania danych oraz ich zaimplementowanie.
Po sprawdzeniu zawartości wszystkich danych w obszarze logistycznym,
pierwszym problemem przy projektowaniu bazy danych jest rozstrzygnięcie które
dane powinny być przechowywane w tradycyjnej formie, które powinny być
zachowane w pamięci komputera a których nie należy przechowywać. W związku
z powyższym uzasadnione jest przeprowadzenie klasyfikacji danych z różnych
punktów widzenia. Jednym z ważniejszych jest cykl składania zamówienia.
Informacje o źródłach zakupu, jakości materiałów, dostawcach powinny być
weryfikowane z uwzględnieniem np. klasyfikacji materiałów. Zbieranie danych
jest bowiem kosztowne i przechowywanie ich w jakiejkolwiek formie powinno być
rozstrzygnięte na podstawie stwierdzenia o niezbędności informacji logistycznej
przy podejmowaniu decyzji, czasu, częstotliwości oraz nakładów czasowych i
finansowych dla jej przetwarzania.
Informacja logistyczna dla planowania strategicznego często nie wymaga
natychmiastowego dostępu. Informacja potrzebna do planowania operacyjnego ma
dokładnie odwrotne cechy charakterystyczne. Pracownicy zajmujący się
transportem, którzy analizują stawki opłat przewozowych z danych
przechowywanych w komputerze, albo pracownicy działu obsługi klienta
sprawdzający realizację zamówienia korzystają systematycznie z możliwości
systemu informacyjnego.
Przetwarzanie danych jest jedną z najstarszych i najbardziej popularnych
cech systemu informacyjnego. Pierwsze komputery wprowadzone do działalności
biznesowej uprościły procedurę wystawiania faktur i przygotowywanie
dokumentów księgowych. Obecnie przygotowanie zleceń zakupu, listów
przewozowych i rachunków jest powszechną czynnością przetwarzającą dane,
wykonywaną przez pracownika logistyki w planowaniu i kontrolowaniu przepływu
materiałów. Czynności związane z przetwarzaniem danych przedstawiają
stosunkowo prostą konwersję danych z plików do bardziej użytecznej postaci.
Analiza danych jest najbardziej wysublimowanym i najnowszym
zastosowaniem systemu informacyjnego w logistyce. Taki system może zawierać
dużą liczbę matematycznych czy statystycznych modeli dla rozwiązania
problemów logistycznych danego przedsiębiorstwa. Modele przetwarzają
informację
stanowią
bazę
podejmowania
decyzji
logistycznych
w
przedsiębiorstwie.
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Ostatnim elementem systemu informacyjnego w logistyce jest wyjście
utożsamiane z wynikiem. Jest to interfejs pomiędzy systemem a użytkownikiem.
Wynik może być przedstawiony i przesyłany w różny sposób. Po pierwsze,
najbardziej oczywisty wynik jest pewną form ą raportu np. raport kosztów czy
statystyki, raporty stanu zapasów lub stanu realizacji zamówień. Po drugie wynik
może być w postaci gotowych dokumentów takich jak listy przewozowe, czy
rachunki. Wynikiem może być także analiza danych otrzymanych po zastosowaniu
opisu w formie matematycznych i statystycznych modeli.
Wprowadzenie, możliwości zarządzania bazą danych i wprowadzenie
wyniku są kluczowymi cechami systemu informacyjnego. Głównym zadaniem
takiego systemu jest wspomaganie decyzyjne procesów logistycznych.
Przykładem zastosowań systemu informacyjnego dla potrzeb logistyki jest
wykorzystanie tego systemu w podejmowaniu decyzji typu wytworzyć lub kupić.
Istotnym problemem do rozstrzygnięcia jest wskazanie takiej alternatywy
zaopatrzenia materiałowego, która jest opłacalna dla przedsiębiorstwa. Potencjalne
możliwości wynikają z posiadania informacji, które w konsekwencji um ożliwiają
wybór w zakresie wytwarzać lub kupić. Informacji poszukujemy w przestrzeni A*.
Przestrzeń A* jest związaną ściśle z przedsiębiorstwem i jego otoczeniem,
jako zbiór k rodzajów wszelkich dopuszczalnych alternatyw wyboru zaopatrzenia
materiałowego. W zakresie wyboru pozostaje źródło zasilania, rodzaj materiału,
jego parametry jakościowe, cena jednostkowa itp.
Jeżeli przez A** oznaczyć wszystkie dopuszczalne alternatywy wyboru
zaopatrzenia materiałowego i-tego rodzaju (gdzie i = 1,2,...,k), to przestrzeń A* jest
sumą mnogościową zbiorów Ai*, A2*,...,Ak*, to znaczy:
A* = A ,* u A2* u ...u A k*
Z przestrzeni A* wyodrębniamy pewien podzbiór A, przez wskazanie
podzbiorów Ai, A2,...,Ak odpowiednio zbiorów Ai*, A2*,...,Ak*. Powyższe
podzbiory zawierają bardziej szczegółowe charakterystyki zaopatrzenia
materiałowego, np. warunki dostaw, poziom kooperacji.
Jest, więc
A jC A j*
i = l,2,...,k
oraz

^=LMcLM*=^‘ ,
/=i

¡=\

a więc
A c A*.
Zbiór A zawiera alternatywy wyboru dotyczące przedsiębiorstwa, a zbiór A* wszystkie dopuszczalne alternatywy wyboru.
Powodem, i równocześnie kryterium tego wyodrębnienia jest fakt, że nie
wszystkie alternatywy wyboru zaopatrzenia materiałowego dopuszczalne w
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przestrzeni A* występują aktualnie - to znaczy w pewnym określonym czasie - w
przedsiębiorstwie.
Należy przyjąć, że A jest podprzestrzenią przestrzeni A* zawierającą te i
tylko te alternatywy zaopatrzenia materiałowego, które są niezbędne w
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Oznacza to, że podprzestrzeń A zawiera wszystkie alternatywy wyboru
zaopatrzenia materiałowego /-tego rodzaju (/ = l,2,...,k), które występują.
Podprzestrzeń A zawiera alternatywy wyboru zaopatrzenia materiałowego. Należą
do nich rozwiązania polegające na produkcji własnej, zakupie materiałów lub usług
u dostawców. Tw orzą się tym samym określone relacje w badanych przestrzeniach,
skupiających powyższe rozwiązania.
Podjęcie decyzji o wytwarzaniu lub zakupie wymaga zatem posiadania
odpowiednich informacji. Stanowią one zbiór danych, które na podstawie
odpowiednich modeli matematycznych umożliwiają kwantyfikację decyzji w
zakresie wytwarzać lub kupić. Dążenie przedsiębiorstw do osiągania zysku
wskazuje na duże możliwości wykorzystania informacji logistycznych w
rozpatrywanych procesach decyzyjnych.
Generalnie podkreśla się wzrost znaczenia informacji w systemach
logistycznych. Przepływ informacji wymaga ponoszenia kosztów. Rozbudowa
systemu
informacyjnego,
wspomaganego
komputerowo,
dla
poprawy
logistycznych procesów podejmowania decyzji to konieczność angażowania
większych środków finansowych. Podkreślając wzrastające znaczenie czynnika
produkcyjnego, „informacja" dla substytucji innych czynników produkcyjnych,
można uznać, że koszty przepływu informacji będą wysokie.
Efekty uzyskane z poprawy przepływu informacji uzasadniają jednak
wzrost tego typu kosztów. Potwierdzeniem powyższych tendencji są wyniki badań
przeprowadzonych wśród menedżerów logistyki w USA w 1994. Na ich podstawie
uznam technologię informacji jako drugi pod względem ważności czynnik wpływu
na rozwój funkcji logistycznych.5
Przedstawione rozważania wskazują na znaczenie informacji w systemach
logistycznych. Podkreśla się także, że ranga informacji w logistyce będzie nadal
szybko wzrastała.
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OCENA EFEKTYWNOŚCI INFORMATYCZNYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH - PODEJŚCIE
MODELOWE
Jerzy SKRZYPEK
Streszczenie: Prace związane z modelowaniem oceny efektywności przedsięwzięć
inwestycyjnych są przedmiotem rozważań, nie tylko w licznych pracach z zakresu
rachunkowości zarządczej, ale i publikacjach z zakresu teorii wspomagania
procesów decyzyjnych1. Rzadko przy tym osiągana jest pełna zgodność poglądów.
Różnice dotyczą nie tylko sposobu rozumienia, a w konsekwencji definiowania
podstawowych pojęć, ale także samego sposobu przygotowania procedur służących
do oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
Nie oznacza to jednak, że nie istnieje tu żaden ogólny schemat, wzorzec
postępowania, aprobowany z różnymi modyfikacjami, przez większość autorów.
Ponieważ jednak jednym z celów niniejszego opracowania jest zaprezentowanie
sposobu konstrukcji i wykorzystanie symulacyjnego modelu w trakcie oceny
efektywności informatycznych przedsięwzięć inwestycyjnych, niezbędnym wydaje
się zaprezentowanie poglądów autora, dotyczących metodologii modelowania tego
typu procesów.
W związku z tym, dalsze rozważania m ają pragmatyczny cel: pomóc
przygotować taki sposób konstrukcji modeli informatycznych przedsięwzięć
inwestycyjnych, który umożliwi wykonywanie zarówno eksperymentów
symulacyjnych, jak i optymalizacyjnych, zmierzających do wspomagania procesu
podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.
1. Podstawowe pojęcia i definicje
1.1.Inwestycje i przedsięwzięcia inwestycyjne
Jednym z podstawowych przejawów aktywności przedsiębiorstw jest
inwestowanie. Jedne z nich inwestują, aby rozwijać swą działalność, inne, aby móc
j ą kontynuować w dotychczasowych rozmiarach lub dostosować się do
zmieniających się warunków w otoczeniu. Jednak zawsze kryterium trafności
podejmowanych decyzji powinna być maksymalizacja wartości firmy. Inwestycje
muszą, więc być zgodne ze strategią działania całego przedsiębiorstwa.
Nie ma przy tym żadnych racjonalnych powodów, aby ponoszenie
nakładów na informatyczne przedsięwzięcia inwestycyjne traktować inaczej niż
przedsięwzięcia innych rodzajów. Co więcej, niektóre cechy informatycznych
przedsięwzięć inwestycyjnych, takie jak np. szybko starzejąca się technologia,

1 1 Klimas M., Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, W-wa 1997, str. 193
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m ogą tylko - w przypadku podjęcia nietrafnych decyzji - przyspieszyć upadek
przedsiębiorstwa2.
Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje można określić jako ponoszenie
nakładów w celu uzyskania korzyści w przyszłości. M ogą one dotyczyć wydatków
ponoszonych zarówno w związku ze zmianami stanu rzeczowego majątku
trwałego, jak i finansowego majątku trwałego. Te ostatnio nazywane są często
inwestycjami kapitałowymi lub lokatami finansowymi.
Przedmiotem naszych zainteresowań będą inwestycje materialne,
rozumiane jako „ponoszenie kosztów w związku z działaniami zmierzającymi do
powiększenia stanu ilościowego i wartości (lub tylko wartości) posiadanych przez
jednostkę środków trwałych”3.
W celu zilustrowania powyższych rozważań weźmy pod uwagę cztery
informatyczne przedsięwzięcia inwestycyjne4:
• przedsięwzięcie
„ORKA”,
które
stanowi
przykład
programu
komputerowego służącego do analiz i oceny historycznej sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa oraz budowy finansowych planów
biznesowych,
• przedsięwzięcie „TEES-6” 5 będące nową realizacją symulacyjnej gry
decyzyjnej „TEES”, polegającą na wykorzystania technologii internetowej
do komunikacji pomiędzy arbitrem a uczestnikami gry,
• przedsięwzięcie „DORSZ”6, jako przykład przedsiębiorstwa, które łączy
tradycyjny sposób prowadzenia działalności doradczo - szkoleniowej z
elementami e- gospodarki,
• przedsięwzięcie „SW ED”7, czyli system przeznaczony zarówno dla
studentów jak i prowadzących zajęcia dydaktyczne, którego głównym
celem jest wspomaganie dydaktyki poprzez szerokie wykorzystanie
technologii internetowej.
Każde z wymienionych wyżej przedsięwzięć musi być jednak oceniane
inaczej z punktu widzenia zespołu autorów, a inaczej z punktu widzenia
potencjalnego klienta. Jeśli bowiem inwestorem jest zespół autorów, to realizacja
wspomnianych przedsięwzięcie inwestycyjnych wymaga poniesienia nakładów,

2 w

jednym

z

artykułów

prasowych,

omawiających

problematykę

finansowania

przedsięwzięć informatycznych pojawiło się nawet pytanie: „przepraszam, czy tu liczą?”
3 por. B ehrens W., H aw ranek P.M. Poradnik przygotowania przemysłowych studiów
feasibility - UNIDO , wydanie II rozszerzone i uzupełnione Warszawa 1993

4 w których realizacji brał udział autor niniejszego opracowania
5 http://kni.ae.krakow.pl/~gringo/tees/tees.php
6 http://www.ketrii.ae.krakow.pl/skrzvpek/dorsz
7 http://www.ketrii.ae.krakow.pl/swed
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prawie wyłącznie na wynagrodzenia programistów, a przyszłe korzyści to wpływy
ze sprzedaży licencji oraz wdrożeń.
Natomiast w przypadku nabywców wydatki mogą być związane na
przykład z:
• zakupem licencji na programy komputerowe,
• przystosowaniem pomieszczeń do wymogów związanych z
przedsięwzięciem,
• zakupem, montażem i przekazaniem do eksploatacji sprzętu
komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi,
• m odernizacją (ulepszaniem) sieci komputerowej,
• koniecznością przeszkolenia pracowników.
Z kolei najważniejsze korzyści mogą być związane z:
• obniżką kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
• wprowadzeniem nowych form funkcjonowania, a co za tym idzie
opanowaniem nowych rynków.
Warto przy tym podkreślić, że inwestycje podejmowane przez
przedsiębiorstwa najczęściej zawierają kombinację kilku z wyżej wymienionych
elementów.
Termin „informatyczne przedsięwzięcie inwestycyjne” będzie używany na
określenie zorganizowanego działania z zakresu szeroko rozumianej technologii
informacyjnej, zmierzającego do osiągnięcia konkretnego celu, jakim jest
powiększenie stanu ilościowego i wartości (lub tylko wartości) posiadanych przez
jednostkę środków trwałych, w celu osiągania w przyszłości korzyści, możliwe do
zrealizowania w ściśle określonym przedziale czasu, z wyróżnionym początkiem i
końcem, wykonane przy pomocy skończonych zasobów ludzkich i materialnych.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że każde przedsięwzięcie inwestycyjne
charakteryzują cztery cechy:
• okres życia przedsięwzięcia (inwestycje przynoszą korzyści zwykle tylko
przez ściśle określony czas, potem ich efektywność może gwałtownie
maleć, na przykład z powodu ich fizycznego zużycia lub postępu
technologicznego),
• profil przepływu środków pieniężnych (przedsięwzięcie może wymagać
ponoszenia nakładów również poza okresem początkowym)
• ryzyko (ma wpływ na dobór stopy dyskontowej)
• sposób finansowania (generalnie ma wpływ na poziom stopy
dyskontowej).
1.2.Fazy przedsięwzięć inwestycyjnych
Z praktycznego punktu widzenia warto podzielić całość problemów
związanych z realizacją inwestycji na trzy podstawowe fazy:
• przedinwestycyjną(przygotowanie inwestycji),
• inwestycyjną (realizacja inwestycji),
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• operacyjną (eksploatacja)8.
Faza przedinwestycyjna (przygotowania inwestycji) obejmuje wszystkie
czynności, które umożliwiają podjęcie decyzji o realizacji bądź zaniechaniu
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Najważniejsze etapy obejm ują przy tym
„identyfikację możliwości inwestycyjnych, analizę wariantów i ich wstępną
selekcję, określenie projektu we wstępnym studium i w ostatecznej wersji
projektu”9. Faza powinna się zakończyć przygotowaniem planu przedsięwzięcia
inwestycyjnego. Faza inwestycyjna obejmuje z kolei prace związane z realizacją
przedsięwzięcia. Po oddaniu inwestycji do użytku następuje jej eksploatacja, czyli
przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzi w fazę operacyjną.
Jak wynika z powyższych rozważań, ocena efektywności przedsięwzięć
inwestycyjnych odbywa się w fazie przedinwestycyjnej. Autor niniejszego
opracowania proponuje prowadzić ocenę efektywności procesu inwestycyjnego
poprzez wykorzystanie możliwości stwarzanych przez modele symulacyjne. Ze
względu na istotę omawianego procesu należy podkreślić, że rozważania dotyczą
źle ustrukturalizowanych problemów decyzyjnych, to znaczy takich, w przypadku,
których trudno wskazać gotowe procedury postępowania. W tej sytuacji,
symulacyjny model komputerowy postawiony do dyspozycji decydenta, powinien
pozwalać rozpoznać, zrozumieć i sformułować problem a następnie rozwiązać go
przy pomocy narzędzi analitycznych dostarczanych przez teorię symulacji.
Metoda ta będzie w dalszych rozważaniach stosowana niejako w
podwójnej roli. Z jednej strony ma ona stanowić metodę opisu badanego systemu
- ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z modelowaniem na
szczeblu mikroekonomicznym - a z drugiej strony będzie wykorzystywana
jako technika umożliwiająca przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych
i optymalizacyjnych.
1.3. Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
Zanim jednak przystąpimy do podejmowania konkretnych decyzji
inwestycyjnych musimy przygotować plan przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Przygotowanie planu przedsięwzięcia inwestycyjnego wymaga przyjęcia
jednak kilku założeń10:

Behrens W., Hawranek P.M. Poradnik przygotowania przemysłowych studiów
feasibility - UNIDO, wydanie II rozszerzone i uzupełnione W arszawa 1993, str. 11
9 tamże
10 Plan przedsięwzięcia inwestycyjnego jest jednym z rodzajem biznesplanu, a w ięc i
założenia konstrukcyjne stanowią modyfikację założeń wskazanych w: F ilar E., S krzypek
J., Biznes Plan, POLTEXT, W-wa 1998
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•

dalsze
rozważania
dotyczą
decyzji
inwestycyjnych
podejmowanych przez samodzielne podmioty gospodarcze,
kierujące się wyłącznie kryteriami ekonomicznymi, w związku z
tym
decyzje
inwestycyjne
wynikające
z
przyczyn
pozaekonomicznych, nie będą stanowić przedmiotu naszych
zainteresowań,
• decyzje
inwestycyjne są podejmowane przez podmioty
gospodarcze, które funkcjonują w otoczeniu ekonomicznym oraz
dysponują określonymi zasobami. Sygnały płynące z otoczenia
oraz poziom dostępności zasobów determinuje i ogranicza zakres
podejmowanych decyzji,
• decyzje inwestycyjne podejmuje się na podstawie danych
prognostycznych, które z natury rzeczy są obarczone pewnym
błędem. Błędy te wynikają zarówno z przyjęcia błędnych założeń,
co do kształtowania się sytuacji w przyszłości, jak i z braku
stosowania odpowiednich metod wnioskowania. Tak, więc
niezbędnym elementem jest analiza wrażliwości,
• planowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego rozumiane jest jako
selektywny sposób uzyskiwania i przetwarzania informacji,
umożliwiający podjęcie trafnej decyzji dotyczącej jego realizacji
lub zaniechania,
• podstawowymi efektami opracowania i wdrożenia planu
przedsięwzięcia powinny być: ograniczenie niepewności,
oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i szans
(możliwości), a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka podjęcia
błędnych decyzji inwestycyjnych,
• istotą planowania przedsięwzięcia inwestycyjnego jest nie tylko
wyznaczenie
sposobów
i
metod
oceny
efektywności
przedsięwzięcia
inwestycyjnego,
ale
przede
wszystkim
kompleksowe podejście do sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa.
Tak pojęte planowanie pozwala wybrać, spośród wielu możliwości
te, które będą korzystne z punktu widzenia przedsiębiorstwa,
• funkcje kontrolne w planowaniu nie sprowadzają się do kontroli
prowadzonej przez organy zewnętrzne. Wykorzystanie informacji
zwrotnych stosowane jest do kontrolowania zależności między
realizacją poszczególnych etapów zaplanowanych działań a ich
założeniami. Kontrola zakłada trafność planów i działa jako
system sprzężeń pomiędzy zamierzonymi celami a ich realizacją.
Reasumując za podstawowe zadania stawiane nowoczesnym procedurom
planowania przedsięwzięć inwestycyjnych można uznać:
• sformułowanie
i
skonkretyzowanie
przedsięwzięcia
inwestycyjnego oraz określenie celów jego realizacji,
• stworzenie możliwości nadzorowania wykonania zaplanowanych
zamierzeń przez kadrę menedżerską,
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•

stworzenie podstaw do oceny zapotrzebowania na środki
finansowe.
Efektem tego procesu jest plan, czyli program organizacyjny dla kadry
menedżerskiej, sprowadzający się do podejmowania trafnych decyzji, tak aby
uzyskać oczekiwane skutki w przyszłości.
2. Modele symulacyjne w ocenie efektywności informatycznych przedsięwzięć
inwestycyjnych
2.1. Algorytm konstrukcji modelu
Warto w tym miejscu podkreślić, że celem dalszych rozważań jest
przedstawienie algorytmu powstawania modelu symulacyjnego, służącego ocenie
efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego. Model taki powinien umożliwiać
podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych.
Fazy i zadania składające się na opisywany algorytm zaprezentowano w
tabeli 1.
Tablica 1. Algorytm konstrukcji modelu symulacyjnego

Nazwa fazy
1.Identyfikacja problemu

2.Diagnoza sytuacji

3. Wybór
efektywności
inwestycyjnych

metody
oceny
przedsięwzięć

4.Budowa
modelu
symulacyjnego
5. Wybór
wariantu
przedsięwzięcia inwestycyjnego
6.Wdrożenie
7.Kontrola wykonania

Zadania
1.1.Studium możliwości (w tym
identyfikacja modelu funkcjonalnego
przedsięwzięcia)
1.2.Przygotowanie
planu
przedsięwzięcia inwestycyjnego
2 . 1.Identyfikacja
modelu
decyzyjnego
2.2 .Identyfikacja
typu
przedsięwzięcia inwestycyjnego
3.1.W ybór metody spełniającej
założenia modelu decyzyjnego oraz
odpowiedniej do typu przedsięwzięcia
inwestycyjnego
4.1. Przy gotowanie
założeń
i
struktury modelu symulacyjnego
5.1 .Generowanie wariantów
5.2.Eksperymenty symulacyjne
5.3 .Wybór wariantu
6.1. Wdrożenie
7.1.Kontrola realizacji

Źródło: Skrzypek J., Symulacyjne m odele przedsięwzięć inwestycyjnych, Efektywne
metody zarządzania inwestycją - Materiały konferencyjne Ustroń, październik 1999
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2.2.Identyflkacja problem u
Studium
możliwości
powinno
zawierać
wstępny
opis
planowanego
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Na tym etapie powinno się również dokonać
wstępnej oceny wykonalności planowanych przedsięwzięć i ich zgodności ze
strategią działania przedsiębiorstwa. Projekty, które nie zostaną odrzucone na tym
etapie, poddane zostaną dalszej weryfikacji na etapie konstrukcji planu.
Zdaniem autora niniejszego opracowania, punktem wyjścia powinno być
właściwe zakwalifikowanie ocenianego przedsięwzięcia do odpowiedniej klasy
funkcjonalnej. Decyzja dotyczą funkcji pełnionych przez przedsięwzięcia może,
bowiem ograniczać swobodę wyboru strategii.
Z punktu widzenia pełnionych funkcji przedsięwzięcia można podzielić
na":
• ekspansyjne,
• odtworzeniowe/modernizacyjne,
• dostosowawcze,
•
badawczo - rozwojowe,
•
inne.
Przedsięwzięcia ekspansyjne polegają zwykle na rozpoczynaniu
działalności na nowych obszarach. Przykładowo realizacja przedsięwzięcia SWED
może oznaczać dla Uczelni wejście na nowy rynek usług związanych z
kształceniem wirtualnym. W przypadku tych przedsięwzięć decydujące znaczenie
ma trafna prognoza przychodów ze sprzedaży, połączona z oceną ryzyka wejścia
na nowe obszary działania.
Jeżeli oceniane przedsięwzięcie polega na odtworzeniu zdolności
produkcyjnych, wynikającego ze zużycia fizycznego majątku bądź jego
uszkodzenia, albo na modernizacji istniejącego majątku to należy do klasy
przedsięwzięć odtworzeniowych/modernizacyjnych. Warto podkreślić, że w
przypadku odtworzenia, należy odpowiedzieć na pytanie: czy warto nadal
kontynuować dotychczasową działalność?, a jeśli padnie odpowiedź twierdząca to
pozostaje tylko wybrać optymalną ofertę dostaw wymaganych elementów.
Natomiast modernizacja wiąże się zwykle z wymianą starych urządzeń lub
oprogramowania na nowe. Wymaga to zastosowania rachunku porównawczego.
Odpowiednia klasyfikacja rodzi również skutki księgowe, bowiem nakłady na
odtworzenie są rozliczane jako koszty uzyskania przychodów, a modernizacja
podwyższa wartość środka trwałego i w konsekwencji powiększa kwotę
amortyzacji.
Wszelki zmiany w przepisach prawnych lub pojawienie się nowych norm
może wymagać dostosowania zasobów przedsiębiorstwa do nowych wymagań. Są
to tak zwane przedsięwzięcia dostosowawcze. Klasycznym przykładem może tu
być przedsięwzięcie „ORKA”, które na skutek zmian w Ustawie o rachunkowości
wymaga zmian oprogramowania zarówno z punktu widzenia zespołu autorów, jak i
jego potencjalnych użytkowników. W tej sytuacji inwestor ma ograniczony wybór,

11 por. Johnson H., O cena projektów inwestycyjnych, LIBER 2000
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albo, bowiem postanawia dostosować się do zmian i w konsekwencji wybrać
najlepszego dostawcę, lub całkowicie zaniechać prowadzenia danej działalności.
Z kolei przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe:
• są niezbędne szczególnie w przedsiębiorstwach wykorzystujących
nowoczesne technologie,
• ich rezultaty są trudne do przewidzenia, a więc związane z podwyższonym
ryzykiem,
• wymagają zwykle wysokich nakładów,
• zyski mogą się pojawiać w odległej przyszłości.
Przedsięwzięcia, których nie da się zakwalifikować do jednej z
powyższych klas, powinny być traktowane jako niestandardowe, a więc
wymagające zastosowania specjalnego postępowania. Warto w tym miejscu
podkreślić, że, szczególnie w przypadku informatycznych przedsięwzięć
inwestycyjnych, ich autorzy m ają skłonność do pochopnego traktowania swych
projektów jako niestandardowe.
Następnie należy przystąpić do przygotowania planu przedsięwzięcia
inwestycyjnego. Proponowana przez autora niniejszego opracowania struktura
planu przedsięwzięcia inwestycyjnego, składa się z następujących elementów:
• profil i zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego,
• analiza strategiczna,
• opis sfery technicznej,
• opis sfery marketingowej,
• opis sfery organizacyjnej,
• identyfikacja ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia,
• opis sfery finansowej.
Profil i zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego powinien zostać
opracowany na podstawie materiałów zawartych w studium możliwości. Warto
podkreślić, że precyzyjne określenie profilu i zakresu przedsięwzięcia
inwestycyjnego ma decydujące znaczenie z punku widzenia szans powodzenia jego
realizacji.
Analiza strategiczna przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje:
•ocenę sygnałów płynących z otoczenia firmy, wpływających na realizację
przedsięwzięcia (czynniki ekonomiczne, polityczne, technologiczne, etyczne i
społeczne);
•ocenę zasobów związanych z realizacją przedsięwzięcia (zasoby fizyczne,
ludzkie, finansowe, niematerialne);
•identyfikację celu związanego z realizacją przedsięwzięcia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż analiza zasobów oraz
otoczenia pozwala skonstruować warunki ograniczające związane z realizacja
przedsięwzięcia, natomiast cele i oczekiwania inwestora narzucają postać funkcji
kryterium oceny efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Przystępując do opisu pozostałych sfer przedsięwzięcia, należy uwzględnić
ich wpływ na:
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• okres życia przedsięwzięcia,
• profil przepływu środków pieniężnych,
• ryzyko, związane z realizacją przedsięwzięcia ,
• sposób finansowania.
Sfera techniczna powinna zawierać przynajmniej:
• wymagany poziom zakupu aktywów trwałych,
• prognozę kosztów.
W inwestycyjnej fazie przedsięwzięcia wydatki i koszty mogą być związane z:
• zakupem oprogramowania,
• zakupem sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi,
• adaptacją i przygotowaniem odpowiednich pomieszczeń,
• koniecznością doinwestowania całego przedsiębiorstwa (np. rozwój sieci
komputerowej, nowe rozwiązania w zakresie ochrony danych).
Z kolei w fazie eksploatacyjnej m ogą się pojawić wydatki i koszty, takie jak:
• konserwacja i aktualizacja oprogramowania,
• ochrona danych,
• remonty i modernizacje sprzętu komputerowego,
• amortyzacja,
• początkowy spadek wydajności pracy.
W fazie eksploatacyjnej mogą się pojawić również korzyści wynikające z
realizacji przedsięwzięcia, związane głównie ze wzrostem wydajności pracy i
obniżką kosztów oraz wydatków.
W sferze technicznej powinien się również znaleźć opisów czynników,
które mogą wpłynąć na okres życia przedsięwzięcia, związanych głównie z
okresem zużycia aktywów trwałych, oraz tych elementów', które mogą powodować
zwiększenie ryzyka.
Opisując działania marketingowe, związane z realizacja przedsięwzięcia,
należy więc mieć na uwadze opracowanie kompleksowego planu marketingowego,
w którym omówione zostaną zagadnienia dotyczące cech oferowanego produktu
lub usług, charakterystyki rynków zbytu, sposobów prowadzenia sprzedaży oraz
planowanych działań reklamowych. Uwzględnić należy pozycję wyrobów na
rynku, biorąc pod uwagę konkurencję w aspekcie jakości, ceny, obsługi klienta,
obsługi serwisowej i gwarancji oraz wymienić stosowane bonifikaty, prowizje oraz
warunki kredytowania sprzedaży. Powinny się tu również pojawić wyniki badań
marketingowych dotyczących czasu życia produktów, które wygeneruje realizacja
przedsięwzięcia.
W sferze organizacyjnej powinien się znaleźć się opis:
• organizacji pracy oraz posiadanych zasobów ludzkich,
• kalendarz organizacji przedsięwzięcia,
• koszty zatrudnienia, a w tym koszty jego restrukturyzacji.
Przed przystąpieniem do oceny sfery finansowej należy zidentyfikować
czynniki ryzyka związane z realizacją przedsięwzięcia.
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Sfera finansowa ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia procesu oceny
efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, ponieważ wszystkie metody oceny
efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych opierają się na danych finansowych.
Tak, więc wynik całego procesu oceny efektywności przedsięwzięć
inwestycyjnych zależy od jakości i trafności danych wejściowych. Źródłem tych
danych są zwykle inne sfery planu przedsięwzięcia inwestycyjnego, takie jak sfera
techniczna, marketingowa czy organizacyjna.
Jak ju ż wspomniano, jednym z podstawowych warunków dokonania
właściwej oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego jest prawidłowe oszacowanie
przepływów pieniężnych netto przez nie generowanych. Warto przy tym
podkreślić, że rachunek przepływu środków pieniężnych jest dokumentem
wynikowym, który powstaje w wyniku odpowiedniego przekształcenia rachunku
zysków i strat, bilansu oraz informacji dodatkowych.
Tak, więc właściwy sposób przygotowania prognozy przepływu środków
pieniężnych wymaga:
•
skonstruowania prognozy rachunku zysków i strat,
•
skonstruowania prognozy bilansu,
•
skonstruowania prognozy wielkości, które występują w informacji
dodatkowej,
•
przekształcenia powyższych dokumentów w prognozę przepływu
środków pieniężnych.
Jeżeli nie mamy do czynienia z przedsięwzięciem powstającym od „zera”,
to wystarczy skonstruować tak zwany rachunek różnicowych przepływów środków
pieniężnych, czyli taki, który zawiera wyłącznie zmiany powstałe w wyniku
realizacji nowego przedsięwzięcia w porównaniu z dotychczasowym sposobem
funkcjonowania. W takich przypadkach istotna jest umiejętność obliczania
zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Kapitał obrotowy (pracujący) to różnica
pomiędzy poziomem kapitału stałego (kapitał własny plus zadłużenie
długoterminowe) a poziomem majątku trwałego lub różnica pomiędzy poziomem
majątku obrotowego a zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy można, więc oszacować na
podstawie prognoz poszczególnych elementów aktywów i pasywów.
Przy konstrukcji rachunku przepływu środków pieniężnych nie wystarczy
analiza rachunku zysku i strat, ponieważ występują różnego typu przyczyny, które
powodują, że poziom zysku netto nie odpowiada stanowi środków pieniężnych
będących w dyspozycji firmy. Najważniejsze z nich to:
• zmiana stanu należności;
• zmiana stanu zobowiązań;
• zmiana stanu zapasów;
• rola amortyzacji (koszt nie będący wydatkiem);
• wydatki nie będące kosztami (np. raty kapitałowe, podatek
dochodowy).
Zasada konstrukcji rachunku przepływów pieniężnych jest stosunkowo
prosta, uwzględnia bowiem trzy podstawowe elementy:
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• wpływy,
• wydatki,
® saldo środków pieniężnych.
Stan netto salda środków pieniężnych na koniec danego okresu można
obliczyć ze wzoru:
SALDO NETTO = wpływy- wydatki
Przygotowanie prognozy przepływu środków pieniężnych, która będzie
podstawa oceny efektywności konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego
wymaga przestrzegania następujących zasad:
• prognoza przepływu środków pieniężnych wymaga uprzedniego
sporządzenia prognozy poszczególnych elementów rachunku
zysków i strat, bilansu oraz informacji dodatkowych,
• saldo przepływu środków pieniężnych powinno występować w
postaci netto,
• dane źródłowe powinny dotyczyć wyłącznie wpływów, wydatków
i kosztów związanych z rozpatrywanym przedsięwzięciem
inwestycyjnym z pominięciem kosztów ju ż poniesionych,
• konsekwentne traktowanie inflacji (jeśli przepływy są obliczane na
podstawie wielkości nominalnych, to należy je dyskontować przy
nominalnej stopie procentowej, jeśli natomiast przepływy są
obliczane na podstawie wielkości realnych, to należy je
dyskontować przy realnej stopie procentowej,
• uwzględnianie ewentualnego kosztu utraconych korzyści,
• pomijanie przepływów finansowych związanych z finansowaniem
projektu, gdyż są one uwzględniane w koszcie kapitału
stanowiącym główny składnik stopy dyskontowej,
• zaliczanie nakładów finansowych ze środków własnych inwestora
do wydatków w momencie ich ponoszenia, natomiast nakładów
finansowych ze środków obcych - w momencie spłaty rat,
• wliczanie do wpływów również wartości likwidacyjnej inwestycji.
Jeśli chodzi o uwzględnienie podatku VAT w zestawieniach przepływów
pieniężnych to warto wyróżnić trzy grupy firm:
• firmy w których zobowiązania z tytułu VAT bilansują się z
należnościami od budżetu z tego tytułu, w związku z czym kwoty
VAT nie m ają wpływu na stan salda środków pieniężnych,
• firmy w których budżet zwraca nadpłacony VAT (np. przychody
są opodatkowane przy zastosowaniu stawki 7% a wydatki przy
stawce 22%). W tym przypadku odpowiednia kwota powinna
znaleźć się w pozycji: należności (od budżetu).
• w pozostałych firmach kwota podatku VAT traktowana jest jako
zobowiązania (wobec budżetu).
• Zestawienie przepływów pieniężnych powinno być przy tym
sporządzane w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością
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odpowiadającą dynamice zmian przepływów pieniężnych w
firmie.
Metody dyskontowe wymagają nie tylko przygotowania rachunku
przepływu środków pieniężnych ale również określenia właściwej stopy
dyskontowej. Stopę dyskontową projektu inwestycyjnego można oszacować biorąc
pod uwagę średni ważony koszt kapitału (ang. Weighted Average Cost o f Capital WACC).
Stopa dyskontowa jest średnią ważoną kosztu kapitału własnego i obcego:
r = u kw * k k w + u k o * kko
Wzór 1. Średni ważony koszt kapitału
gdzie:
r - stopa dyskontowa właściwa dla danego przedsięwzięcia,
ukw - udział kapitału własnego w kapitale przedsiębiorstwa,
kkw - koszt kapitału własnego,
uko - udział kapitału obcego w kapitale przedsiębiorstwa,
kkw - koszt kapitału własnego,
Koszt kapitału własnego oblicza się zwykle w oparciu o model wyceny aktywów
kapitałowych CAPM (ang. Capital Asset Pricing Model). Podstawowa idea tej
metody polega na porównaniu korzyści płynących z realizacji projektu z
korzyściami wynikającymi z inwestowania na rynku kapitałowym. Koszt kapitału
własnego jest równy12:
kkw=rb+(3*{rr-rb)
Wzór 2. Koszt kapitału własnego
gdzie:
kkw - koszt kapitał własnego,
rb - stopa zwrotu bezpiecznych instrumentów finansowych,
B - miara ryzyka systematycznego przedsięwzięcia,
rr - oczekiwana stopa zwrotu portfela rynkowego
Podstawowe trudności w obliczeniu kosztu kapitału własnego są związane z
oszacowaniem premii za ryzyko oraz współczynnika B, co jest spowodowane
krótkim okresem funkcjonowania rynku kapitałowego oraz m ałą liczbą spółek
notowanych na giełdzie, które nie są reprezentatywne dla całego sektora13.

12 N a podstawie: E. Smaga, Ryzyko..., op. cit
13 Materiały konferencyjne, E fe k ty w n e ..., op. cit.
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Przy ustalaniu współczynnika B projektu należy również zwrócić uwagę na
fakt, że nie musi on być równy współczynnikowi B firmy. Równość taka zachodzi
w przypadku, gdy rozważany projekt jest zgodny z profilem dotychczasowej
działalności firmy, a jego celem jest zwiększenie zdolności wytwórczych firmy lub
niewielka modernizacja. Dla projektu prowadzącego do poszerzenia działalności
lub wejścia firmy na nowe rynki, współczynnik B należy ustalić oddzielnie11.
Przy ustalaniu realnego kosztu kapitału obcego należy uwzględnić efekt
podatkowy (tzw. tarczę podatkową) oraz wpływ inflacji.

kkoJ +rk°y -sPd2
\+ si

Wzór 3. Koszt kapitału obcego
gdzie:
kko - koszt kapitału obcego,
rko - nominalny koszt zadłużenia,
spd - stopa podatku dochodowego,
si - stopa inflacji.
Kapitał obcy wykorzystywany przez przedsiębiorstwo może pochodzić z
kredytu, pożyczki lub wyemitowanych obligacji. W każdym z wymienionych
przypadków nominalna stopa procentowa długu zawiera ju ż w sobie premię za
ryzyko związane z projektem, ponieważ zarówno banki jak i nabywcy obligacji
swoje oczekiwania, co do poziomu zwrotu z pożyczonego kapitału (odsetki)
uzależniają od poziomu ryzyka, którym obarczona jest inwestycja.
W rezultacie stopę dyskontową można obliczyć na podstawie wzoru:

r =ukw*(rb+jB*(rr-rb))+uko* l+rko* ^ ~ sPdl
1+si
Wzór 4.Stopa dyskontowa
2.3.Diagnoza sytuacji
Plan dopuszczalny zawiera wszystkie przedsięwzięcia, które spełniają
ograniczenia ze strony otoczenia i zasobów. Możemy, więc spotkać się z jednym z
trzech przypadków:
A)nie istnieje żadne przedsięwzięcie inwestycyjne, które spełnia istniejące
ograniczenia,
B) istnieje tylko jedno przedsięwzięcie spełniające istniejące ograniczenia,
C) występuje więcej niż jedno przedsięwzięcie spełniające istniejące
ograniczenia.

14 Na podstawie: E. Smaga, Ryzyko..., op. cit

69

W przypadku „A” należy zaniechać dalszych działań. Natomiast w
przypadku „B” można zastosować model decyzyjny „przyjąć-odrzucić”, a w
przypadku „C” można zastosować model decyzyjny „przyjąć-odrzucić” lub „którylepszy”.
W konsekwencji rozpatrywane przedsięwzięcie inwestycyjne należy
zakwalifikować do jednej z wymienionych poniżej kategorii:
• „przyjąć - odrzucić” (w skrócie PO),
• „który lepszy” ( w skrócie KL),
• „które realizować” (w skrócie KR).
Ma to o tyle duże znaczenie, że metody oceny efektywności przedsięwzięć
inwestycyjnych, wymagają zróżnicowanie rankingu projektów w zależności od
modelu decyzyjnego.
Model „przyjąć-odrzucić” stosuje się więc w sytuacji, gdy mamy do
czynienia wyłącznie z jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym. W tym
przypadku
należy
ocenić
opłacalność
konkretnego
przedsięwzięcia
inwestycyjnego, a następnie przyjąć przedsięwzięcie do realizacji lub jej zaniechać.
Model „który lepszy” stosuje się w sytuacji, gdy można zrealizować tylko
jeden spośród wzajemnie wykluczających się przedsięwzięć. W tym przypadku
najpierw eliminujemy nieopłacalne przedsięwzięcia inwestycyjne, a spośród
pozostałych wybieramy najlepszy, z punktu widzenia przyjętego kryterium.
Model „które realizować” stosuje się w sytuacji, gdy możemy
zrealizować kilka przedsięwzięć, ale przy ograniczonych zasobach finansowych. W
tym przypadku najpierw eliminujemy nieopłacalne przedsięwzięcia inwestycyjne,
pozostałe szeregujemy według malejącej opłacalności, a do realizacji przyjmujemy
kolejne przedsięwzięcia, aż do wyczerpania zasobów.
Przed przystąpieniem do wprowadzenia założeń dotyczących planowania
przedsięwzięć inwestycyjnych należy podkreślić, że jednym z podstawowych
elementów, którym m ogą się różnić przedsięwzięcia inwestycyjne jest
kształtowanie się salda wpływów i wydatków z nim związanych. W tak zwanych
przedsięwzięciach (projektach) typowych saldo środków pieniężnych przybiera w
początkowych okresach wartości ujemne (faza przedinwestycyjna i inwestycyjna) a
następnie wyłącznie dodatnie (faza operacyjna).
Z kolei przedsięwzięcie odwrotne do typowego charakteryzuje się
dodatnim stanem salda środków pieniężnych w początkowych okresach (na
przykład w fazie przedinwestycyjnej) i ujemnym w dalszych okresach (np. w fazie
inwestycyjnej i operacyjnej). Typowym przykładem przedsięwzięcia odwrotnego
do typowego jest realizacja inwestycji na drodze uzyskania z góry zapłaty (dotacje,
firmy developerskie).
Często spotykanym przypadkiem praktycznym są przedsięwzięcia
mieszane, to znaczy takie, w których zmiana znaku salda środków pieniężnych,
występuje więcej niż jeden raz w okresie trwania przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Najczęściej ma to miejsce, gdy przedsięwzięcie inwestycyjne składa się z wielu
zadań inwestycyjnych rozłożonych w czasie.
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Właściwe rozpoznanie typu przedsięwzięcia inwestycyjnego ma kluczowe
znaczenie w interpretacji wyników, otrzymanych w wyniku zastosowania
konkretnych metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych15.
2.4. W ybór metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
Wyboru metody oceny efektywności konkretnego przedsięwzięcia
inwestycyjnego należy dokonać, kierując się:
• zgodnością założeń metody z modelem decyzyjnym,
• zgodnością
założeń
metody
z
typem
przedsięwzięcia
inwestycyjnego,
• dostępnością danych źródłowych, których wymaga dana metoda,
• zgodnością celów realizacji przedsięwzięcia z interpretacja
merytorycznych wyników, dostarczanych przez wybraną metodę,
• preferencjami inwestora.
2.5.Budowa modelu symulacyjnego
Obecnie można ju ż przystąpić do budowy modelu symulacyjnego, zgodnie
z złożeniami opisanymi w trzecim rozdziale niniejszego opracowania.
W przypadku modeli służących do oceny efektywności przedsięwzięć
inwestycyjnych dotyczy główne problemy związane są z właściwym
przygotowaniem prognozy przepływu środków pieniężnych16 oraz doborem
prawidłowej wartości stopy dyskontowej. Warto jednak podkreślić, że stosunkowo
dobrze rozwinięte są matematyczne podstawy teorii oceny procesów
inwestycyjnych, co umożliwia ich łatwe oprogramowanie.
Kolejny problem stwarzają dane empiryczne, często niekompletne,
natomiast obarczone trudnymi do oszacowania błędami pomiaru. Warto również
wziąć pod uwagę fakt, że modele procesów inwestycyjnych korzystają często z
danych prognostycznych, z natury rzeczy obciążonych błędami.
Model symulacyjny, przeznaczony do oceny efektywności przedsięwzięć
inwestycyjnych, musi więc zawierać równania:
• opisujące „fizykę” przedsięwzięcia (np. sposób konstrukcji rachunku
przepływu środków pieniężnych),
• odwzorowujące algorytmy obliczeniowe metod oceny efektywności
przedsięwzięć inwestycyjnych,

15 np. w przypadku przedsięwzięcia odwrotnego, najlepszy jest ten z projektów,
który ma najniższe NPV.
16 D otyczy to metod oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, które wykorzystują jako
podstawę obliczeń prognozy przepływy środków pieniężnych
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•

zawierające
kryterium
wyboru
najlepszego
przedsięwzięcia
inwestycyjnego
Dysponując
modelem,
przetestowanym
pod
względem
jego
wiarygodności, można przystąpić do prowadzenia eksperymentów symulacyjnych.
Najczęściej stosowane tu sposoby pracy z modelem noszą nazwę analizy i
syntezy.
W przypadku modeli symulacyjnych służących do oceny efektywności
przedsięwzięć inwestycyjnych, eksperymenty mogą polegać na przykład na:
• porównaniu wyników, dostarczanych przez alternatywne metody
oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych,
• testowaniu
wrażliwości
wyniku
oceny
efektywności
przedsięwzięcia na przyjęte założenia,
• porównaniu wyników, uzyskanych przy różnych parametrach
modeli efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Schemat postępowania

Rys. 1.Sposoby wykorzystania modelu sym ulacyjnego

2.6. Wybór wariantu przedsięwzięcia inwestycyjnego
W oparciu o wiarygodny model symulacyjny przedsięwzięcia można
przystąpić do generowania wariantów realizacji przedsięwzięcia. W rezultacie
otrzymujemy serię założeń do kolejnych eksperymentów symulacyjnych.
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Kolejny krok stanowi analiza ilościowa modelu przy wykorzystaniu
symulacji komputerowej, polegająca na przeprowadzeniu serii eksperymentów
symulacyjnych (w tym optymalizacji komputerowej). Wyniki tych eksperymentów
pozwalają na wstępną selekcję wariantów, a do dalszych etapów postępowania
zostają zakwalifikowane tylko te z nich, które zapewniają rozwiązania
dopuszczalne
Spośród wariantów, które przejdą wstępną selekcję, należy wybrać do
realizacji wariant optymalny. Podstawą
oceny wariantów są wyniki
eksperymentów symulacyjnych dla wybranych scenariuszy.
Wybrany wariant powinien zapewniać:
• wewnętrzną zgodność,
• dostosowanie planu przedsięwzięcia do warunków panujących w
otoczeniu;
• optymalną realizację oczekiwań inwestora.
Jeśli konstruktor zbudował model, który uznany został za wiarygodny, to
istnieje duża szansa, że otrzymane w jego wyniku warianty będą zapewniać:
• osiągnięcie wytyczonych celów;
• wykorzystanie możliwości oraz uniknięcie;
• dostosowanie do zasobów stojących w dyspozycji inwestora.
2.7. Wdrożenie
Odrębny problem stanowi wdrożenie wariantu wybranego do realizacji. Do
dalszych rozważań przyjmiemy założenie, że wariant wybrany do realizacji został
przygotowana przy użyciu wiarygodnego modelu symulacyjnego, co stanowi
warunek konieczny powodzenia procesu jego wdrażania.
2.8. Kontrola wykonania
Skuteczne wdrożenie wymaga przekonania do proponowanych rozwiązań
zarówno inwestora, jak i kadry menedżerskiej oraz załogi realizującej
przedsięwzięcie. Rola modelu symulacyjnego polega tu zwykle na:
• skutecznej pomocy w prezentacji założeń wariantów oraz skutków ich
wprowadzenia,
• umożliwieniu zdobycia umiejętności niezbędnych do skutecznego
wdrożenia wariantu.
Zdaniem autora niniejszego artykułu modele symulacyjne znajdują
szczególne zastosowanie w przypadku ostatniego z wymienionych wyżej
problemów. Nieprzypadkowo centra szkoleniowe wielkich firm opierają swą
działalność na wszelkiego typu modelach symulacyjnych i grach symulacyjnych.
Nawet sprawne wdrożenie właściwego wariantu nie zwalnia kadiy
menedżerskiej od nieustannej kontroli jego wykonania. Trudno niedoceniać tu
użyteczności modelu symulacyjnego, która nabiera szczególnego znaczenia w
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przypadku wystąpienia konieczności modyfikacji planu działania,
konieczności powrotu do etapu generowania nowych wariantów.

a więc

3. Metodologiczne aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych
3.1.Klasyfikacja metod
Wprawdzie istnieje wiele kryteriów podziału metod oceny efektywności
przedsięwzięć inwestycyjnych, ale w praktyce najczęściej stosuje się podział na
metody statyczne i dynamiczne.
Ponieważ opis algorytmów, właściwych dla każdej z metod, zajmuje zbyt
wiele miejsca, nie pozostaje nic innego niż odesłanie czytelników do wybranej
pozycji literatury17, a skoncentrowanie się na regułach decyzyjnych.
3.2. Metody statyczne
3.2.1. Charakterystyka
W spólną cechę metod statycznych stanowi konsekwentne pomijanie
zmiany wartości środków pieniężnych w czasie. W związku z tym są one
wykorzystywane
głównie
na etapie
wstępnej
selekcji
przedsięwzięć
inwestycyjnych.
Najczęściej wykorzystywane metody statyczne to:
• okres zwrotu i jego odwrotność,
• księgowa stopa zwrotu ( w różnych postaciach),
• rachunek porównawczy kosztów,
• rachunek porównawczy zysków.
3.2.2.Okres zwrotu nakładów oraz jego odwrotność
Kryterium oceny przedsięwzięcia
Za najlepsze należy uznać przedsięwzięcie inwestycyjne, dla którego okres zwrotu
nakładów jest najkrótszy.
Zalety:
• pozwala wstępnie ocenić przedsięwzięcie inwestycyjne,
• pozwala wybrać
najmniej ryzykowny projekt w modelu decyzyjnym
„który - lepszy”(mniejsze ryzyko związane jest z przedsięwzięciami o
krótszym okresie zwrotu).
Wady:
• nie bierze pod uwagę zmienności wartości środków pieniężnych w okresie
funkcjonowania przedsięwzięcia,

17 Np. httD ://\v\v\v.k e tr ii.a e .k ra k o w .n l/sk r zv D ek /m a td v d a k /d isn la v .p h o
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•
•

•
•

wymaga dokonania arbitralnego wyboru okresu zwrotu akceptowanego
przez inwestora,
nie uwzględnia przepływu środków pieniężnych występujących po
przekroczeniu punktu przełamania (zmiany wartości zakumulowanego
salda środków pieniężnych z ujemnego na dodatnie), co może zniekształcić
ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego (np. w przypadku
projektu odwrotnego czy mieszanego),
nie umożliwia wprowadzenia do procesu oceny ryzyka związanego z
realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego,
nie dostarcza informacji o rentowności przedsięwzięcia inwestycyjnego.

R eg u ły d ecyzyjn e:

•
•

nadaje się wyłącznie do przedsięwzięć typowych,
w modelu decyzyjnym „przyjąć - odrzucić” do dalszej analizy przyjmuje
się tylko te przedsięwzięcia, których okres zwrotu nie przekracza pewnego,
arbitralnie określonego punkt krytycznego,
• w modelu decyzyjnym „który lepszy” za najatrakcyjniejszy uważa się
projekt o najkrótszym okresie zwrotu nakładów,
• w modelu decyzyjny „które realizować” należy najpierw uszeregować
przedsięwzięcia według rosnącego okresu zwrotu, a następnie kolejno
zrealizować te, na które wystarczy środków.
3.2.3.Księgowa stopa zwrotu
K ryterium oceny przedsięw zięcia:
za najlepsze należy uznać przedsięwzięcie, które charakteryzuje się największą
księgową stopą zwrotu.
Zalety:

•

wykorzystywanie łatwo dostępnych danych wejściowych, pochodzących z
typowych sprawozdań finansowych.

Wady:
• charakterystyczne dla metod statycznych, pomijanie zmian wartości
pieniądza w czasie,
• stosowanie zysku netto, który przecież nie jest tożsamy ze stanem salda
środków pieniężnych,
• stosowanie wielu różnych formuł obliczeniowych ARR nie pozwala na
jednoznaczne porównanie przedsięwzięć inwestycyjnych.
R e g u ły d ecyzyjn e:

•

•
•

w modelu decyzyjnym „przyjąć - odrzucić” do realizacji należy przyjąć
wszystkie przedsięwzięcia o stopie zwrotu wyższej od stopy granicznej,
akceptowanej przez inwestora,
w modelu decyzyjnym „który lepszy” za najlepsze należy uznać
przedsięwzięcie o najwyższej księgowej stopie zwrotu,
w modelu decyzyjnym „które realizować” należy najpierw uszeregować
przedsięwzięcia według malejącej stopy zwrotu, a następnie realizować je
kolejno, aż do wyczerpania zasobów finansowych.
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3.2.4.Rachunek porównawczy zysków
K ryterium o c e n y p r z e d się w z ię c ia

Za najlepsze należy uznać przedsięwzięcie, które charakteryzuje się
najwyższym zakumulowanym zyskiem netto.
Zalety:

•

wykorzystywanie łatwo dostępnych danych wejściowych, pochodzących z
typowych sprawozdań finansowych.

W ady:

•
•

charakterystyczne dla metod statycznych, pomijanie zmian wartości
pieniądza w czasie,
stosowanie zysku netto, który przecież nie jest tożsamy ze stanem salda
środków pieniężnych.

R eg u ły d ecy zy jn e:

•

w modelu decyzyjnym „przyjąć - odrzucić” do realizacji należy przyjąć
wszystkie przedsięwzięcia generujące zysk netto na poziomie wyższym od
granicznego, akceptowanego przez inwestora,
• w modelu decyzyjnym „który lepszy” za najlepsze należy uznać
przedsięwzięcie o najwyższym zakumulowanym zysku netto,
• w modelu decyzyjnym „które wybrać” należy najpierw uszeregować
przedsięwzięcia według malejących zakumulowanych zysków netto, a
następnie realizować je kolejno, aż do wyczerpania zasobów finansowych.
3.2.5.Rachunek porównawczy kosztów
Kryterium oceny przedsięwzięcia
Za najlepsze należy uznać przedsięwzięcie, które charakteryzuje się najniższym
kosztem realizacji.
Zalety:

•

wykorzystywanie łatwo dostępnych danych wejściowych, pochodzących z
typowych sprawozdań finansowych.

W ady:

•
•

charakterystyczne dla metod statycznych, pomijanie zmian wartości
pieniądza w czasie,
stosowanie zysku netto, który przecież nie jest tożsamy ze stanem salda
środków pieniężnych.

R e g u ły d ecy zy jn e:

•

•
•
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w modelu decyzyjnym „przyjąć - odrzucić” do realizacji należy przyjąć
wszystkie przedsięwzięcia generujące koszty na poziomie niższym od
granicznego, akceptowanego przez inwestora,
w modelu decyzyjnym „który lepszy” za najlepsze należy uznać
przedsięwzięcie o najniższym zakumulowanym koszcie,
w modelu decyzyjnym „które wybrać” należy najpierw uszeregować
przedsięwzięcia według rosnących kosztów, a następnie realizować je
kolejno, aż do wyczerpania zasobów finansowych.

3.3.M etody dynam iczne
3.3.1. Charakterystyka
W spólną cechą dynamicznych metod oceny przedsięwzięć inwestycyjnych,
zwanych inaczej zdyskontowanymi, jest to, że uwzględniają zmienną wartość
pieniądza w czasie. W konsekwencji wymagają one właściwego doboru stopy
dyskontowej „r” oraz zbudowania prognozy przepływu środków pieniężnych na
cały okres funkcjonowania przedsięwzięcia..
Algorytmy metod dynamicznych są stosunkowo skomplikowane, ale każdy
arkusz kalkulacyjny wyposażony jest we wbudowane funkcje, które ułatwiają
obliczenia. Właściwe stosowanie metod dyskontowych wymaga jednak poznania
ich własności. Do najczęściej stosowanych metod dyskontowych należą:
• Zdyskontowany okres zwrotu nakładów,
• Zdyskontowany okres zwrotu nakładów z zastosowaniem wzoru
Gordona,
• Wartość bieżąca netto (ang. N et Present Value - NPV),
• Zmodyfikowana wartość bieżąca netto (MNPV),
• Współczynnik rentowności (ang. Profitabilty Index PI)
• Wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate o f Return - IRR),
• Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR).
Autor niniejszego opracowania, pragnie jednak zwrócić uwagę na fakt, że
tylko właściwa klasyfikacja przedsięwzięcia umożliwia poprawny dobór metody
oceny efektywności projektu inwestycyjnego. Ponadto warto zapoznać się z
wadami i zaletami oraz regułami decyzyjnymi, właściwymi dla konkretnych
metod.
3.3.2.Zdyskontowany okres zwrotu nakładów
K ryterium o c e n y p r z e d się w z ię c ia

Za najlepsze należy uznać przedsięwzięcie inwestycyjne, dla którego okres
zwrotu nakładów jest najkrótszy.
Z alety:

•
•

•
•

uwzględnia zmienność wartości środków pieniężnych w okresie
funkcjonowania przedsięwzięcia,
umożliwia wprowadzenia do procesu oceny ryzyka związanego z
realizacją przedsięwzięcia,
poprzez właściwe
określenie
stopy
dyskontowej,
pozwala wstępnie ocenić przedsięwzięcie inwestycyjne,
pozwala wybrać najmniej ryzykowny projekt w modelu decyzyjnym
„który - lepszy” (mniejsze ryzyko związane jest z przedsięwzięciami o
krótszym okresie zwrotu).

W ady:

•

wymaga dokonania arbitralnego wyboru okresu zwrotu akceptowanego
przez inwestora,
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•

nie uwzględnia przepływu środków pieniężnych występujących po
przekroczeniu punktu przełamania (zmiany wartości zakumulowanego
salda środków pieniężnych z ujemnego na dodatnie), co może zniekształcić
ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego (np. w przypadku
projektu odwrotnego czy mieszanego).
Reguły decyzyjne:
• ma zastosowanie wyłącznie w przedsięwzięciach typowych,
• w modelu decyzyjnym „przyjąć - odrzucić” do dalszej analizy przyjmuje
się tylko te przedsięwzięcia, których zdyskontowany okres zwrotu nie
przekracza pewnego arbitralnie określonego punkt krytycznego,
• w modelu decyzyjnym „który lepszy” za najatrakcyjniejszy uważa się
projekt o najkrótszym okresie zwrotu nakładów,
• w modelu decyzyjnym „które realizować” należy najpierw uszeregować
przedsięwzięcia według rosnącego okresu zwrotu, a następnie zrealizować
te, które na które wystarczy środków.
3.3.3.NPV
Kryterium oceny przedsięwzięcia
Uzyskany poziom wartości zaktualizowanej netto stanowi podstawę
decyzyjną co do przyjęcia lub odrzucenia projektu. Reguły decyzyjne są
następujące:
Tablica 2. D ecyzje na podstawie N PY

Wartość NPV

Decyzja

Rentowność

NPV>0

Przyjąć do realizacji

NPV=0

Przedsięwzięcie neutralne

NPV<0

Odrzucić realizację

Wyższa
od
dyskontowej
Równa
dyskontowej
Niższa
od
dyskontowej

stopy
stopie
stopy

Źródło: opracowanie własne

Zalety:
• uwzględnia zmienną wartość pieniądza w czasie,
• zapewnia maksymalizację wartości firmy,
• posiada cechę addytywności co oznacza, że suma NPV kilku zadań
inwestycyjnych jest równa NPV całego przedsięwzięcia,
• nadaje się do oceny wszystkich typów przedsięwzięć.
Wady:
• wrażliwość rankingu przedsięwzięć inwestycyjnych na poziom stopy
dyskontowej, co oznacza, że nawet niewielka zmiana stopy dyskontowej
może zmienić kolejność przedsięwzięć,
• nadwyżki środków pieniężnych są reinwestowane ze stopą zwrotu równą
stopie dyskontowej przedsięwzięcia,
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•
«

stała stopa dyskontowa w okresie funkcjonowania projektu,
ma zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjnych charakteryzujących się
podobnym poziomem nakładów oraz ich rozłożeniem w czasie.

R eg u ły d ecy zy jn e:

•

w modelu decyzyjny „przyjąć - odrzucić” do dalszej analizy przyjmuje się
tylko te przedsięwzięcia, dla których NPV jest większa od zera,
• w modelu decyzyjnym „który lepszy” za najatrakcyjniejszy uważa się
projekt o najwyższym poziomie NPV,
• w modelu decyzyjnym „które realizować”, należy najpierw uszeregować
przedsięwzięcia według malejącego poziomu NPV, a następnie
zrealizować te, które na które wystarczy środków.
W przypadku porównywania przedsięwzięć wymagających różnych
nakładów kapitałowych należy stosować wskaźnik wartości zaktualizowanej netto,
NPVR , (ang. Net Present Value Ratio,), który można jest ilorazem NPV oraz
wartości bieżącej nakładów inwestycyjnych.
Przy wyborze przedsięwzięcia na podstawie NPVR za najatrakcyjniejszy
uważa się wariant o najwyższej wartości NPVR.
W przypadku, gdy nie można utrzymać założenia, że stopa reinwestycji
nadwyżek finansowych jest równa stopie dyskontowej, należy zastosować
zmodyfikowaną formułę NPV. Natomiast gdy nie można utrzymać założenia, że
stopa dyskontowa jest stała w całym okresie funkcjonowania przedsięwzięcia,
należy zastosować rozszerzoną formułę NPV.
3.3.4.W spółczynnik rentowności PI
K ryterium o c e n y p r z e d się w z ię c ia

Należy przyjąć do realizacji projekt, który daje PI większe od 1, co
oznacza, że wartość zaktualizowana przedsięwzięcia NPV jest dodatnia..
Z a le ty :

• podobne jak w przypadku NPV,
• dostarcza informacji o „marginesie bezpieczeństwa” przedsięwzięcia.
Wady:
• podobne jak w przypadku NPV.
R e g u ły d ecyzyjn e:

•
•

•

w modelu decyzyjny „przyjąć - odrzucić” do dalszej analizy przyjmuje się
tylko te przedsięwzięcia, dla których PI jest większy od 1,
w modelu decyzyjnym „który lepszy” za najatrakcyjniejszy uważa się
projekt o najwyższym poziomie PI, Warto jednak pamiętać, że w
przypadku dokonywania analizy „który lepszy”, wskaźnik PI da
odpowiedź zgodną z NPV tylko dla projektów o identycznej wartości
bieżącej przepływów ujemnych. Dla projektów wymagających nakładów o
różnej wartości bieżącej, oba kryteria będą generowały różne ich rankingi.
w modelu decyzyjnym „które realizować”, należy najpierw uszeregować
przedsięwzięcia według malejącego poziomu PI, a następnie zrealizować
te, które na które wystarczy środków.
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3.3.5.IRR
Kryterium oceny przedsięwzięcia
Należy realizować przedsięwzięcie, które daje IRR na poziomie wyższym
od akceptowanego przez inwestora.
Zalety:

• pokazuje bezpośrednio stopę zwrotu badanych projektów.
Wady:
• nie znajduje zastosowania w przypadku przedsięwzięć mieszanych,
• konieczność stosowania odmiennych reguł decyzyjnych dla przedsięwzięć
typowych i mieszanych,
• nie posiada własności addytywności, a więc suma IRR dla poszczególnych
zadań inwestycyjnych nie jest równa IRR całego przedsięwzięcia,
• nie jest przydatna do oceny „który lepszy” projektów wymagających
różnych nakładów początkowych,
• preferuje przedsięwzięcia o krótkim okresie spłaty lub charakteryzujące się
dużymi przepływami dodatnimi w początkowej fazie,
• zakłada stałość stopy dyskontowej w całym okresie trwania
przedsięwzięcia
• zakłada, że stopa reinwestycji jest równa stopie dyskontowej.
R eg u ły d e c y z y jn e - p r z e d się w z ię c ia ty p o w e

•

•
•

w modelu decyzyjny „przyjąć - odrzucić” do dalszej analizy przyjmuje się
tylko te przedsięwzięcia, dla których IRR jest większe od stopy
procentowej, akceptowanej przez inwestora,
w modelu decyzyjnym „który lepszy” za najatrakcyjniejszy uważa się
projekt o najwyższym poziomie IRR,
w modelu decyzyjnym „które realizować”, należy najpierw uszeregować
przedsięwzięcia według malejącego poziomu IRR, a następnie zrealizować
te, które na które wystarczy środków.

R e g u ły d e c y z y jn e - p r z e d się w z ię c ia o d w rotn e

•

w modelu decyzyjny „przyjąć - odrzucić” do dalszej analizy przyjmuje się
tylko te przedsięwzięcia, dla których IRR jest mniejsza od stopy
procentowej, akceptowanej przez inwestora,
• w modelu decyzyjnym „który lepszy” za najatrakcyjniejszy uważa się
projekt o najniższym poziomie IRR,
• w modelu decyzyjnym „które realizować”, należy najpierw uszeregować
przedsięwzięcia według rosnącego poziomu IRR, a następnie zrealizować
te, które na które wystarczy środków.
Reguły decyzyjne - przedsięwzięcia mieszane:
• metoda nie może być stosowana.
3.4. Metoda PWCP
Jedną z nowszych metod
oceny efektywności przedsięwzięć
inwestycyjnych jest PWCP (ang. Project Wealth Creation Profile). Umożliwia ona
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wzięcie pod uwagę, w trakcie procesu oceny efektywności przedsięwzięcia,
również czynników natury innej niż finansowe. W konsekwencji brane są pod
uwagę następujące kryteria oceny przedsięwzięcia:
• Finansowe,
• Profil przepływu środków pieniężnych,
• Strategiczna wartość przedsięwzięcia,
• Wartość przedsięwzięcia z punktu widzenia grup interesu (ang. stakeholder
value),
• Profil ryzyka związanego z realizacją projektu,
• M otywacje zarządu.
Kryteria finansowe opierają się na metodach dyskontowych, z tym, że
często pod uwagę, oprócz NPV czy 1RR, brany jest również pod uwagę
zdyskontowany okres zwrotu nakładów.
Profil przepływu środków pieniężnych dotyczy zarówno dostępności
środków pieniężnych, jak i charakteru przedsięwzięcia (typowy, odwrotny,
mieszany) oraz okresu zwrotu nakładów.
Strategiczna wartość przedsięwzięcia związana jest z próbą odpowiedzi na
pytanie: co przyniesie największe korzyści przedsiębiorstwu w długim okresie
czasu?
Wartość przedsięwzięcia z punktu widzenia grup interesu wyraża
konieczność wzięcia pod uwagę również punktu widzenia pracowników, lokalnej
społeczności, czy interesów narodowych.
Profil ryzyka związanego z realizacją projektu związany jest z
niepewnością związaną z jego realizacją, a także skutkami zaniechania realizacji.
Motywacje zarządu wpływają w dużej mierze na szanse wdrożenia
przedsięwzięcia, stąd istotnym elementem oceny przedsięwzięcia powinny być
motywacje kadry menedżerskiej.
Algorytm składa się każdego kilku kroków:
• dla każdego z czynników należy arbitralnie dobrać wagę,
• ocenić przedsięwzięcie według każdego z kryteriów, biorąc pod uwagę
wcześniej wybrane wagi,
• zsumować liczbę punktów przyznanych przedsięwzięciu.
W rezultacie należy wybrać przedsięwzięcie o największej liczbie
punktów.
Do niewątpliwych zalet metody można zaliczyć fakt, że bierze ona pod
uwagę również czynniki pozafinansowe. Metoda PWCP wymaga jednak podjęcia
arbitralnych decyzji, dotyczących zarówno doboru wag, jak i liczby przyznanych
punktów.
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4.Przykłady obliczeniowe
4.1.CharakIterystyka wybranych przedsięwzięć
W celu zilustrowania powyższych rozważań weźmy pod uwagę cztery
informatyczne przedsięwzięcia inwestycyjne18:
• przedsięwzięcie
„ORKA”,
które
stanowi
przykład
programu
komputerowego służącego do analiz i oceny historycznej sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa oraz budowy finansowych planów
biznesowych,
• przedsięwzięcie „TEES-6” 19 będące nową realizacją symulacyjnej gry
decyzyjnej „TEES”, polegającą na wykorzystania technologii internetowej
do komunikacji pomiędzy arbitrem a uczestnikami gry,
• przedsięwzięcie „SW ED”20, czyli system przeznaczony zarówno dla
studentów jak i prowadzących zajęcia dydaktyczne, którego głównym
celem jest wspomaganie dydaktyki poprzez szerokie wykorzystanie
technologii internetowej,
• przedsięwzięcie „DORSZ”21, jako przykład przedsiębiorstwa, które łączy
tradycyjny sposób prowadzenia działalności doradczo - szkoleniowej z
elementami e- gospodarki.
W każdym z omawianych przypadków weźmiemy pod uwagę dwie sytuacje:
• inwestorem jest zespół autorów (Formix Spółka z o.o.), który
przygotowuje nową wersję oprogramowania,
• inwestorem jest nabywca produktów Spółki.
Konieczność powstania nowej wersji programu „ORKA” wynika
bezpośrednio ze zmian we wzorach sprawozdań finansowych, które wprowadziła
Ustawa o rachunkowości, obowiązująca od 2002 roku. Tak więc zarówno z punktu
widzenia autorów oprogramowania jak i potencjalnych klientów jest to
przedsięwzięcie dostosowawcze.
Spółka „FORMIX” musi znaleźć odpowiedź na pytanie, czy znajdzie się
wystarczająca liczba nabywców, którzy będą chcieli korzystać z nowej wersji
oprogramowania. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca to wystarczy właściwie
wybrać najlepszy zespół programistów.
Z punktu widzenia zespołu autorów, Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6,
stanowi przedsięwzięcie inwestycyjne, które można zaliczyć do klasy
przedsięwzięć modernizacyjnych, ponieważ zastąpi ona poprzednią wersję.
Podstawowe zmiany dotyczą przy tym zarówno scenariusza rozgrywki, jak i
sposobu jej prowadzenia. Gra będzie, bowiem sprzedawana jako produkt
wirtualny, dostępny wyłącznie poprzez sieć internetową. Natomiast z punktu
widzenia Szkoły Biznesu, zakup gry TEES-6 można traktować jako
przedsięwzięcie modernizacyjne - jeśli używano poprzedniej wersji gry - lub jako
18w których realizacji brał udział autor niniejszego opracowania
19 http://kni.ae.krakow.pl/~gringo/tees/tees.php
20 http://www.ketrii.ae.krakow.pl/swed
21 http://www.ketrii.ae.krakow.pl/skrzvpek/dorsz
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przedsięwzięcie rozwojowe, jeśli jest to zakup gry w celu wprowadzenia nowej
formy zajęć dydaktycznych.
Z kolei system wspomagania edukacji „SWED” stanowi z punktu widzenia
jego autorów przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe, a z punktu widzenia nabywcy
jakim może być Uczelnia, może to być przedsięwzięcie rozwojowe, ponieważ
ułatwia prowadzenie nowego typu zajęć - zajęć na odległość.
Wydaje się, że najbardziej złożonym jest przedsięwzięcie „DORSZ”. Z
punktu widzenia jego autorów jest to przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe,
natomiast z punktu widzenia potencjalnego nabywcy może to być przedsięwzięcie
rozwojowe lub modernizacyjne.
4.2. Ocena efektywności przedsięwzięcia „DORSZ”
4.2.1.Inwestor
Inwestorem jest „FORMIX” sp. z o.o. Dotychczas spółka prowadziła
działalność w zakresie wytwarzania oprogramowania służącego wspomaganiu
podejmowanie decyzji ekonomicznych. Zebrane doświadczenia skłoniły
właścicieli Spółki do rozważenia możliwości rozszerzenia działalności o nowy
obszar: usługi doradczo-szkoleniowe.
Z tego punktu widzenia omawiane przedsięwzięcie należy do klasy
przedsięwzięć ekspansyjnych.
4.2.2.Plan przedsięwzięcia
Na etapie rozważania szans realizacji przedsięwzięcia został opracowany
szczegółowy plan. Zakładał on, że Spółka skoncentruje swe działania na trzech
obszarach:
• organizacji szkoleń zakresie zakresu szeroko rozumianego wspomagania
procesu podejmowania decyzji ekonomicznych,
• doradztwie,
• dostarczaniu aplikacji wspomagających konstrukcję biznesplanów.
Przyjęto również, że przedsiębiorstwo Spółki będzie funkcjonować
zarówno zakresie sposób tradycyjny, jak zakresie przy wykorzystaniu technologii
internetowej (szkolenia na odległość, wirtualne doradztwo, wydzierżawianie
aplikacji).
Na początku rozważań określono czas życia przedsięwzięcia na sześć lat.
Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz obliczono, że aby uruchomić
przedsięwzięcie, należy ponieść wydatki na zakup wartości niematerialnych i
prawnych (tabela 2) oraz na zakup rzeczowych składników aktywów trwałych
(tabela 3)., w kwocie 118 tys. zł.
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Tablica 2. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych
In ne w arto ści n iem a terialn e i p raw n e

S tart 1 2002 \ 2003

2004

2005

Biuro

31,2

0,4

0,4

0,4

0,4

Software
Aplikacja biurowa [cena/szt.j
Anywirus [cena/szt.]
Oprogramowanie sieciowe fkompletl
Oprogramowanie wirtualne fkompletl
Firewall

31,2
2,0
0,2
4,0
22,8
0,0

0,4
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

0,4
0.0
0,2
0,0
0,0
0.0

0.4
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

0,4
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

2006120071
0.4
0,4

0,4
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

0,4
0,0
0,2
0,0
0,0
0.0

Sekcja doradztwa

2,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0.2

S oftw are

2.2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Aplikacja biurowa [cena/szt.]
Anywirus [cena/szt.]

2,0
0,2

0,0
0,2

0,0
0.2

0.0
0,2

0,2
0,0
0,2

0,0
0,2

0,0
0,2

Sekcja szkolenia

4,4

0,4

0,4

S oftw are

4,4

Aplikacja biurowa [cena/szt.]
Anywirus [cena/szt.l

2,0
0,2

0,0
0,2

Sekcja aplikacji

2,2

0,2

0,2

Software
Aplikacja biurowa [cena/szt.]
Anywirus [cena/szt.]

2,2
2.0
0,2

0,2
0,0
0,2

0,2
0,0
0,2

40,0

1,2

1,2

1,2

R azem w.n. i p.

0.4

0,4

0,4

0,2

0,4

0,4

0.4

0.0
0,2

0,0
0,2

0,0
0,2

0,0
0,2

0,0
0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2
0,0
0,2

0,2
0,0
0,2

0,2
0.0
0,2

0.2
0,0
0,2

1,2

1,2

1,2

0,4

Tablica 3. Wydatki na zakup rzeczowych składników akt;/w ów trwał;ych
U rządzen ia techn iczn e i m aszyn y

S tart

2 0 0 2 1 2003

2004

2 0 0 5 1 2006 I 2007]

Biuro

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

Meble biurowe
Sprzęt komputerowy
Komputer multimedialny [szt.]
Cena jednostkowa komputera [tys. zt.)
Drukarka laserowa sieciowa [szt.l
Cena jednostkowa drukarki laserowej [tys. zl.]
Drukarka atramentowa sieciowa [szt.]
Cena jednostkowa drukarki atramentowej [tys. zl.]

25,0
14,0
2
5,0
1
2,5
1
1,5

0,0
0,0
0
0,0
0
0
0
0

0,0
0,0
0
0,0
0
0
0
0

0.0
0,0
0
0,0
0
0
0
0

0,0
0,0
0
0,0
0
2,5
0
1,5

0,0
0.0
0
0,0
0
0:
o:
0

0,0
0,0
0
0,0
0
0
0
0

Sekcja doradztwa

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sprzęt komputerowy
Komputer multimedialny [szt.]
Cena jednostkowa komputera [tys. zl.)

5,0
1
5.0

0,0
0
0,0

0,0
0
0.0

0,0
0
0.0

0,0
0
5,0

0,0
0
0,0

0,0
0
0,0

Sekcja szkolenia

29.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sprzęt komputerowy
Komputer multimedialny [szt.]
Cena jednostkowa komputera [tys. zl.)
Notebook [szt.l
Cena jednostkowa notebook'a [tys. zl.]
Projektor LCD [szt.]
Cena jednostkowa projektora LCD [tys. zl.]

29,0
1
5,0
1
10,0
1
14,0

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0

0,0
0
0,0
0
10,0
0
0

0,0
0
0,0
1
0,0
0
0

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0

0.0
0
0,0
0
0,0
0
0

Sekcja aplikacji

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sprzęt komputerowy
Komputer multimedialny [szt.]
Cena jednostkowa komputera [tys. zł.}

5,0
1
5,0

0,0
0
0,0

0,0
0
0.0

0,0
0
0,0

0,0
0
5,0

0,0
0
0,0

0,0
0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

R azem ś ro d k i trw aie

78,0

Przeprowadzone analizy marketingowe pozwoliły oszacować przychody z
nowych obszarów działalności (tabela 4).
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Tablica 4. Przychody
\P rzy ch o d v

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Doradztwo
Forma tradycyjna
ilość usług
cena usługi
Forma internetowa
ilość usłuq
cena usługi
Szkolenia
Forma tradycyjna
ilość usług fkursyj
cena jednostkowa
Forma wyjazdowa
ilość usług [kursy]
cena usługi
Forma wirtualna
Ilość usług [kursy]
cena usługi
Aplikacje
ORKA
sprzedaż [szt.]
cena jednostkowa
dzierżawa [szt.]
cena jednostkowa
TEES-2
sprzedaż [szt.]
cena jednostkowa
dzierżawa [szt.]

S tart

0,0

0,0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0,0
0
1,6
0
0,5
0,0
0
1,6
0
0,5

2002

1205,0

2003
1712,5

2004

2005

2006

2078,0

2877,5

3432,5

20071
3522,5

70,0
140,0 168,0 210,0 280,0
280,0
196,0
224,0
140,0
112,0
84,0
84,0
14
16
10
8
6
6
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
70,0
140,0
168,0
210,0
280,0
280,0
10
12
5
15
20
20
14,0
14,0
14.0
14,0
14,0
14,0
975,0 1297,5 1440,0 1897,5 2092,5 2182,5
525,0
450,0
300,0
187,5
75,0
112,5
14
12
8
5
2
3
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
420,0
787,5 1050,0 1575,0 1837,5 1890,0
8
15
20
30
35
36
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
60,0
90,0
135,0
180,0
30,0
180,0
10
20
30
45
60
60
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
160,0 275,0 470,0
770,0 1060,0 1060,0
90,0
180,0
280,0
395,0
550,0
550,0
100
150
200
250
250
50
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
20
40
80
150
300
300
0,5
0.5
0,5
0,5
0,5
0,5
70,0
95,0
190,0
375,0
510,0
510,0
50
100
120
120
20
25
3,0
3.0
3,0!
3,0
3,0
3,0
150
300
300
20
40
80
0,5
0,5!
0,5
0,5
0,5
0,5

Z kolei analiza sfery technicznej, marketingowej i organizacyjnej pozwoliła
określić poziom kosztów związanych z eksploatacją przedsięwzięcia.
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Tablica 5. Koszty
Z u ż y c ie m a te ria łó w i e n e rg ii

media
Imateriaty biurowe i eksploatacyjne
Sekcja doradztwa
Sekcja szkoleń
Sekcja aplikacji
U s łu g i o b c e

0,0

wynajem lokalu - czynsz
telekomunikacja

remonty bieżące
reklama i promocja
pozostałe koszty
S ekcja doradztwa
forma zlecenia - % zlecenia
Internetowa forma zlecenia - narzut
S ekcja szkoleń
Jednostkowe koszty zm ienne - kurs stacjonarny
wynagrodzenie wykładowcy jtys. zł./qodz.l
liczba godzin kursu fgodz.l
liczba uczestników fos.l
materiały dydaktyczne jtys. zt./os.l
wynajem sali [tys. zł./kursl
Koszty kursów stacjonarnych
Jednostkowe koszty zm ienne - kurs wyjazdowy
wynagrodzenie wykładowcy ftys. zł./godz.l
liczba godzin kursu [godz.j
liczba uczestników fos.l
materiały dydaktyczne ftys. zł./os.j
wynajem sali [tys. zł./kursl
koszty pobytu [tys. zl./uczestnikaj
Koszty kursów wyjazdowych
Jednostkowe koszty zm ienne - forma wirtualna
licencja programu
wynagrodzenie arbitra
Koszty kursów wirtualnych
Sekcja aplikacji__________
| W y n a g ro d z e n ia

wynagrodzenie m iesięczne ftys. zł.j
wynagrodzenie roczne ftys. zł.l
wynagrodzenie m iesięczne [tys.
wynagrodzenie roczne [tys. zł.j
S ekcja doradztwa
pracownik sekg i fos.l
wynagrodzenie m iesięczne [tys.
wynagrodzenie roczne ftys. zł.j
Sekcja szkoleń
pracownik sekcji [os.j
wynagrodzenie m iesięczne [tys.
wynagrodzenie roczne jtys. zł.j
S ekcja aplikacji
pracownik sekcji [os.l
wynagrodzenie m iesięczne ftys.
wynagrodzenie roczne ftys. zł.j
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zł l

zł.j

zł.l

zł.j

754,21

980,71 1062,2 \ 1 3 2 3 ,2 1 1 4 7 5 ,7 1

150 9,7

W tej sytuacji pozostało jedynie określić zapotrzebowania na kapitał
obrotowy. W tym celu dokonano prognozy aktywów obrotowych oraz zobowiązań
krótkoterminowych..
Tablica 5. Prognoza aktywów obrotowych
A ktyw a ob ro to w e
1. Z apasy

1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy

2007
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2006
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0

Start
200,0

2002
40,0

2003
0,0

2004
0,0

2005
0,0

0,0
0,0
200,0
0,0
0,0

0.0
0,0
40,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

II. N ale żn o ś ci krótkoterm in ow e

1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

50,2

71,4

86,6

119,9

143,0

146,8

0,0
0,0

50,2
50,2

71,4
71,4

86,6
86,6

119,9
119,9

143,0
143,0

146,8
146,8

0,0
0,0
0,0

50,2
0,0
0,0

71,4
0,0
0,0

86,6
0,0
0,0

119,9
0,0
0,0

143,0 146,8
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0.0
0,0

0.0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0.0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0.0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2006
120,0

122,0

Tablica 6. Prognoza zobowiązań krótkoterminowych
Zobowiązania krótkoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżei 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynaqrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne

Start
0,0

2002 2003 2004

2005
109,0

2007

81,0

88,0

91,0

0,0
0,0

81,0
81,0

88,0
8 80

91,0 109,0 120,0 122,0
91,0 109,0 120,0 122,0

0.0
0,0
0,0

81,0
0.0
0,0

88,0
0,0
0,0

91,0 109,0 120,0 122,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0.0
0,0

0,0
0,0
0,0

0.0
0,0
0,0

0,0
0,0
0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0

Tak przygotowane dane wejściowe przekopiowano do tabeli, która ułatwia
zakwalifikowanie ich do właściwych pozycji (wpływów i wydatków).
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Tablica 7. Wpływy i wydatki
H a rm o n o g ra m p rz e d s ię w z ię c ia
D O R S Z sp. z o.o.
Zakup śro d k ó w trw ałych o raz w . n. i p.
Instalacja
W arto ść likw id acyjna
W zro st p rzych odów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zm iana stanu produktów (zw. - wartość dod., zm. - wartość uj.)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Spadek p rzych odów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zm iana stanu produktów (zw. - wartość dod., zm. - wartość uj.)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
W zro st kosztów
1. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i enerqii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
V II. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Sp adek kosztów
1. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. W artość sprzedanych towarów i materiałów
Zm iana zap o trzebo w ania na kap itał obrotow y
Przyrost zapasów
Spadek zapasów
Przyrost należności
Spadek należności
Przyrost zobowiązań
Spadek zobowiązań
Inne w ydatki
Koszty utraconych korzyści

s ta r ł
ro k i
ro k 2
ro k 3
ro k 4
ro k 5
ro k 6
DORSZ
118,0
0,0
0,0
0,0
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 1205,0 1712,5 2078,0 2877,5 3432,5 3522,5
0,0 1205.0 1712.5 2078.0 2877.5 3432,5 3522,5
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0 1183,8 1290,3 1331,8 1592,8 1745,3 1758,7
0,0
23.6
23.6
23.6
23,6
23,6
0.0
0.0
12.0
12,0
12.0
12.0
12.0
15.0
0.0
754,2
980,7 1062,2 1323.2 1475.7 1509,7
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
156,0
156,0
156,0
156.0
156.0
156,0
0,0
78,0
78,0
78,0
78,0
78.0
78.0
0.0
160,0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
169,2
-145,8
12,2
15,3
0,0
12,1
0.0
200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
160.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.2
21.2
0.0
15.2
33.3
23.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
81.0
7,0
3.0
0.0
18,0
11.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
n,o
0,0
0,0

Elementy zawarte w tabeli 7 posłużyły następnie do skonstruowania
rachunku przepływów pieniężnych.

Tablica 8. Przepływy środków pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych
Wpływy

start
0,0

Wartość likwidacyjna
Wzrost przychodów
Spadek kosztów (bez amortyzaq'i)
Amortyzacja (tarcza podatkowa)
Sprzedaż środków trwałych i wart. niem. i praw.
Spadek zapasów
Spadek należności
Przyrost zobowiązań

ro k i
rok2
rok 3
rok4
rok 5
rok 6
1292,6 1886,1 2087,6 2902,1 3450,1 3522,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0 1205,0 1712,5 2078,0 2877,5 3432,5 3522,5
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
6,6
6,6
6.6
6,6
6,6
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0 160,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81,0
7,0
3,0
18,0
11.0
0,0
118,0 1735,3 1642,6 1689,7 2069,9 2226,9 2251,1
118,0
0,0
0,0
0,0
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0 1485,1 1621,4 1674,5 2008,6 2203,8 2251,1
0,0
0,0
0.0 200,0
0,0
0,0
0,0
21,2
0,0
50,2
15,2
33,3
23,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0

Wydatki

Zakup środków trwałych oraz w. n. i p.
Instalacja
Demontaż
Spadek przychodów
Wzrost kosztów (bez amortyzacji)
Przyrost zapasów
Przyrost należności
Spadek zobowiązań
Inne wydatki
Koszty utraconych korzyści
Saldo

-118,0

Projekt typowy
Projekt odwrotny
Projekt mieszany

-442,6

243,5

397,9

832,2

1223,2

1271,4

TAK
NIE
NIE

Następnie pozostało ju ż tylko ustalenie właściwej stopy dyskontowej, przy
założeniu, że całość przedsięwzięcia zostanie sfinansowana z kapitału własnego.
Tablica 9. Stopa dyskontowa
Ustalanie stopy dyskontowej
Stopa dyskontow a
Koszt kapitału własneqo
Stopa b e z p ie c z n y c h i.f.
S topa p o rtfe la ryn ko w e q o
W s p ó łc zyn n ik (1

Koszt kapitału obcego
nom inalny ko s zt z a d łu ż e n ia
stopa po datku d o ch o d o w e q o
stopa inflacji
U d zia ł k ap ita łu w ła s n e q o
U d zia ł kap ita łu o b c e q o

rok 6
rok4
rok 5
rok2
rok 3
roki
start
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%

9,00%
0,00%
0,00

9,00%
0,00%
0,00

9,00%
0,00%
0,00

9,00%
0,00%
0,00

9,00%
0,00%
0,00

9,00%
0,00%
0,00

9,00%
0,00%
0,00

11,97%

11,97%

11,97%

11,97%

11,97%

11,97%

11,97%

12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%
0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

W kolejnym kroku ustalono, że mamy do czynienia z przedsięwzięciem typowym.
Tablica 10. Przedsięwzięcie typowe
Projekt typowy

Wpływy
Wydatki
Saldo

start

ro k i

rok2

rok 3

rok4

rok 5

0,0 1292,6 1886,1 2087,6 2902,1 3450,1
118,0 1735,3 1642,6 1689,7 2069,9 2226,9
-118,0

-442,6

243,5

397,9

832,2

1223,2

rok 6

3522,5
2251,1 RAZEM:
1271,4

3407,6

Fakt ten sprawia, że można skorzystać praktycznie ze wszystkich metod oceny
efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
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4.3.3.0cena efektywności przedsięwzięcia „DORSZ”
Do oceny efektywności przedsięwzięcia „DORSZ” zastosowano metody
dyskontowe.
Okres zwrotu nakładów (zdyskontowany) wynosi 4 lata, a inwestor uznał,
że taki okres go zadowala.
Tablica 11. Zdyskontowany okres zwrotu nakładów
start

P rojekt typow y

Wpływy
Wydatki

ro ki

rok2

0,0
118,0

1292,6
1735,3

rok 3

rok4

ro k 6

rok 5

1886,1
1642,6

2087,6
1689,7

2902,1
2069,9

3450,1
2226,9

3522,5
2251,1

Saldo

-118,0

-442,6

243,5

397,9

832,2

1223,2

1271,4

Saldo zakumulowane
Numer okresu
Stopa dysk.
Czynnik dysk.

-118,0
1
9,00%
1,09

-560,6
2
9,00%
1,19

-317,1
3
9,00%
1,30

913,0
5
9,00%
1,54

2136,3
6
9,00%
1,68

3407,6
7
9,00%
1,83

W artość obecna
Saldo zak. - dysk.

-108,3
-108,3

-372,6
-480,8

188,1
-292,8

80,8
4
9,00%
1.41
281,9

540,9
530,0

729,4
1259,4

695,5
1954,9

Lata z ujemnym saldem
Rok przełamania
Liczba miesięcy

1
0
0

1
1
0
0
0
0
4 M iesięcy

La t

Okres zw rotu

-10,9

1
0
0
i '

0
1
0

'D M S W

0
0
0
s

b

h

0
0
0
H H H l

u

Wartość NP. jest dodatnia, a więc przedsięwzięcie można przyjąć do realizacji.
Tablica 12. NPV
N P V p. typowe
N um er okresu

start

ro k i

rok2

rok 3

rok4

rok 6

3450,1
2226,9

3522,5
2251,1

397,9

832,2

1223,2

1271,4

9,00%
1.41

9,00%
1,54
540,9

9,00%
1,68

2

3

4

0,0
118,0

1292,6
1735,3

1886,1
1642,6

2087,6
1689,7

Saldo

-118,0

-442,6

243,5

Stopa dysk.
Czynnik dysk.
Wartość obecna

9,00%
1,09

9,00%
1,19

9,00%
1,30

-108,3

-372,6

188,1

281,9

Wpływy
Wydatki

rok 5

5
2902,1
2069,9

1

6

729,4

'

■

9,00%
1,83 RAZEM: I
19 54,9 1
695,5

Zbadano również wrażliwość NPV na zmianę stopy dyskontowej i okazało się, że
przedsięwzięcie ma stosunkowo duży margines bezpieczeństwa.
Tablica 13. Analiza wrażliwości
N P V - p. ty p o w e
CF - s a ld o
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
Stopa dyskontowa r
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s ta rt

ro k i
-118,0
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%

3
2
2
1
1

ro k i
-442,6
798.62 zł
798.62 zł
084.08 zł
565,27 zł
183.16 zł
898.09 zł
682.97 zł
518.94 zł
392,71 zł
294,78 zł
218,24 zł
158.05 zł
110.44 zł
72.62 zł
42.45 zł
18.31 zł
-1.05 zł
-16.58 zł
-29.06 zł
-39.07 zł
-47.08 zł

243,5
NP V
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV
NPV

ro k 3
ro k 4
ro k 5
ro k 6
397,9
1223,2
1223,2
1271,4
w s p ó łc z y n n ik w ra ż liw o ś c i
BD
-0,255
-0,498
-0,732
-0,964
-1,198
-1,441
-1,703
-1,995
-2,337
-2,758
-3,313
-4,110
-5,401
-7,961
-15,856
237,801
12,790
6,200
3,897

W olejnych tabelach pokazano wyniki dla pozostałych metod zdyskontowanych.
Tablica 14. Zmodyfikowana NPV
Z N P V p. typow e

start

ro ki

N um er okresu

Saldo

ro k4

ro k 6

ro k 5

3

4

5

6

7

0,0
118,0

1292,6
1735,3

1886,1
1642,6

2087,6
1689,7

2902,1
2069,9

3450,1
2226,9

3522,5
2251,1

-1 18,0

-442,6

243,5

397,9

832,2

1223,2

1271,4

1,63

1,44
574,1

1,28

1,13

1,00

1062,7

1382,3

1271,4

13,00%
2,08

1,84

Saldo zm o d y fik o w a n e

-2 4 5 ,7

-815,6

Stopa dyskontowa
Współczynnik dyskonta

9,00%
1,83

ZN PV

ro k 3

2

Wpływy
Wydatki
Stopa reinw.
Współczynnik reinwestycji

rok2

1

397,1

1983,7 N P V

1954,9

Tablica 14. Rozszerzona NPV
RNPV p. typowe
Numer okresu

start

Wydatki
Saldo

Stopa dysk.
Czynnik okresowy
Czynnik dysk.

RAZEM.

Wartość obecna
RNPV

Tablica 15. PI
P rojekt ty p o w y
N r okresu

3

2

1

W y d a tk i

ro k 5
5

4

ro k 6
6

7

2902,1 3450,1 3522,5
2069,9 2226,9 2251,1

1886,1 2087,6
1642,6 1689,7

0,0 1292,6
118,0 1735,3

W p ły w y

rok4

ro k 3

rok2

ro k i

s ta rt

Saldo

-118,0

-442,6

243,5

397,9

832,2

1223,2

1271,4

S to p a d y s k o n to w a

9,00%
1,09
0
108

1,19
1088
1461

1,30
1456
1268

1,41
1479
1197

1,54
1886
1345

1,68
2057
1328

1,83
1927
1231

C z y n n ik d y s k o n t.
Z d y s k o n to w a n e w p ły w y
Z d y s k o n to w a n e w y d a tk i

PI

1,25 NPV

73,53%

1 954,86 zł IRR

Tablica 15. Zmodyfikowana formuła PI
Projekt typowy
Nr okresu

Wpływy
Wydatki
Saldo

Stopa reinwestycii
Czynnik dvskontuiacv
¿dyskontowane wpływy
Zdyskontowane wydatki
ZPI

1

2

3

4

0,0
118,0

1292,6
1735,3

1886,1
1642,6

-118,0

-442,6

243,5

2087.6
1689,7
397,9

15,00%
2,01
2,31
2599,9
0,0
3490,2
272,9
f.: N P V

1,75
3298,8
2872,9

1,52
3175,0
2569,8

1370,9 IRR

rok 6

rok 5

rok4

rok 3

rok2

ro k i

start

5
2902,1
2069,9

3450,1
2226,9

7
3522,5
2251,1

832,2

1223,2

1271,4

1,32
3838,0
2737,4

1,15
3967,6
2560,9

1,00
3522,5
2251,1

6

73,53%
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Tablica 16. IRR
IR R p. typow e
N u m er okresu

ro k i

start

Wpływy
Wydatki
Saldo

rok2

rok 3

rok4

rok 5

rok 6

1

2

3

4

5

6

7

0,0
118,0

1292,6
1735,3

1886,1
1642,6

2087,6
1689,7

2902,1
2069,9

3450,1
2226,9

3522,5
2251,1

-118,0

-442,6

243,5

397,9

832,2

1223,2

1271,4

Stopa reinwestycji

15,00%

IR R
M IR R

73,53%
43,08%

Wyniki powyższych
obliczeń pokazują, że należy zrealizować opisywane
przedsięwzięcie, ponieważ zapewnia one stopę zwrotu na poziomie 73,5%.
5.Uwagi końcowe
Reasumując, można wskazać cztery ważne aspekty oceny efektywności
informatycznych przedsięwzięć inwestycyjnych. Należą do nich:
• właściwie zdiagnozowanie potrzeb i celów działania inwestora,
• konieczność
precyzyjnego
przygotowania planu
przedsięwzięcia,
zawierającego między innymi korzyści, wpływy i wydatki związane z
przedsięwzięciem, ale uwzględniające preferencje inwestora a nie
sprzedawcy,
• właściwa klasyfikacja przedsięwzięcia, która w rezultacie umożliwi dobór
właściwych metod oceny efektywności przedsięwzięcia,
• umiejętne sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych oraz dobór
właściwej stopy dyskontowej.
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JAK ROZSĄDNIE OSZCZĘDZAĆ PRZY INFORMATYZACJI
FIRMY
Maciej SZMIT

W stęp
Pojęcia: informatyzacja i oszczędzanie wydają się nie bardzo do siebie
pasować. Przede wszystkim informatyzacja jest inwestycją, a inwestycja zawsze
pociąga za sobą wydatki, po wtóre pomimo niezwykłego postępu technologicznego
wydatki ponoszone na technologie informatyczne pozostają wysokie. Co więcej
rynek IT nie jest ciągle rynkiem konsumenta, lecz producentów, którzy
niejednokrotnie wręcz wymuszają zakup ciągle nowych wersji sprzętu i
oprogramowania, choć czasami - a może i w większości przypadków - nie ma to
żadnego (poza zyskiem producenta rzecz jasna) głębszego uzasadnienia.
Na przeciętnym dysku przeciętnego współczesnego komputera osobistego można nie stosując żadnych technik kompresji - zmieścić informację odpowiadającą
ponad dwudziestu milionom stron znormalizowanego maszynopisu, czyli pokaźnej
bibliotece, wydajność popularnych układów graficznych pozwoliła ju ż dawno
przekroczyć granice jakości obrazu telewizyjnego, a pamięć operacyjna i moc
obliczeniowa komputerów osobistych z powodzeniem wystarcza do poważnych
zastosowań naukowych. Jednocześnie spora część komputerów funkcjonujących
w organizacjach gospodarczych służy wyłącznie do wspomagania prostych
czynności gospodarczych (ewidencjonowanie, fakturowanie, księgowanie) bądź
biurowych (edycja tekstów, proste obliczenia, poczta elektroniczna).
Oczywiście istnieją znacznie bardziej wymagające zastosowania, choćby
takie jak tworzenie modeli fizykochemicznych czy ekonometrycznych, niemniej
można zaryzykować twierdzenie, że spora część zasobów informatycznych w
organizacjach
gospodarczych
jest
wykorzystywana
nieoptymalnie
z
ekonomicznego punktu widzenia. Niestety z uwagi na wspomnianą wyżej sytuację
rynkową nie bardzo można temu w prosty sposób zaradzić. W szczególności (w
odróżnieniu
od
rozwiązań
opartych
na terminalach
i przetwarzaniu
scentralizowanym) dzieje się tak w przypadku popularnych systemów
rozproszonych, opartych na komputerach PC. Kolejne nowinki techniczne
wypierają z rynku starsze modele oferując rzeczywiście czasami podziwu godną,
jakkolwiek niejednokrotnie zupełnie nie potrzebną funkcjonalność. Podobna
sytuacja ma miejsce w przypadku oprogramowania systemowego i narzędziowego,
którego producenci, a przynajmniej duża ich część, stosują zasadę zastępowania
nowymi wersjami programów starszych, co łączy się z zaprzestaniem wsparcia
tych ostatnich tj. wstrzymania sprzedaży dodatkowych licencji, szkoleń,
certyfikacji działalności wydawniczej itd. Metoda ta zasługuje w pełni na nazwę
taktyki spalonej ziem i i budzi dość szeroki sprzeciw ujawniający się choćby
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w coraz bardziej popularnej idei open sów ce. Za jaskółkę nadchodzących zmian
można też uznać ochłodzenie rynku, który nie reaguje ju ż entuzjastycznie na
kolejne wersje popularnych systemów operacyjnych czy programów użytkowych.
Niemniej z punktu widzenia informatyzacji firmy w dzisiejszych realiach są to
jedynie pewne zwiastuny, które można i trzeba wykorzystać, ale które nie
zm ieniają zasadniczego obrazu sytuacji. Tym bardziej istotna i warta rozważenia
jest tytułowa kwestia.
Artykuł stanowi próbę systematyzacji doświadczeń autora zdobytych
podczas uczestniczenia w budowie kilku systemów informatycznych średniej
wielkości w odniesieniu do teoretycznych zaleceń opracowanych przez autorów
metodyk oraz rozwiązań proponowanych przez producentów oprogramowania.
Co to znaczy rozsądnie oszczędzać czyli oszczędny dwa razy traci
Dla potrzeb dalszych rozważań warto przyjąć dość oczywistą definicję, w
myśl której przez rozsądne oszczędzanie należy rozumieć takie działania, które
spowodują znaczną redukcję wydatków przy zachowaniu - lub tylko nieznacznym
pogorszeniu - docelowej efektywności systemu informatycznego oraz przy
zachowaniu - lub tylko nieznacznym zwiększeniu - pracochłonności całej
inwestycji. Należy od razu zaznaczyć, że w większości sytuacji mamy zazwyczaj
do czynienia nie z jakąś m agiczną m ożliwością znacznej redukcji wydatków, ale z
kwestiami zmiany ich struktury, rozłożenia płatności w czasie, z decyzją wyboru
pomiędzy wysokimi wydatkami przy małym ryzyku niepowodzenia całego
procesu, a mniejszymi kosztami i wysokim ryzykiem.
Choć może wydawać się to dziwne, niejednokrotnie w rzeczywistych
sytuacjach decyzyjnych managerowie nie zdają sobie z tego sprawy i próbując za
wszelką cenę obniżyć bieżące wydatki nie podejm ują trudu rozpatrzenia efektów
swoich posunięć. Klasycznym przykładem są iluzoryczne oszczędności w
dziedzinie ochrony systemów informatycznych, których konsekwencją bywa
czasami gwałtowny i niespodziewany wzrost kosztów związany z naruszeniem
bezpieczeństwa
informacji.
Potencjalne
skutki
obejmujące
szereg
niebezpieczeństw poczynając od przestojów spowodowanych łagodnymi wirusami
atakującymi oprogramowanie, poprzez awarie sprzętowe spowodowane przez ich
groźne odmiany (np. CIH) aż do sankcji karnych związanych z ujawnieniem
tajnych danych pozostają niejednokrotnie nierozpoznane aż do chwili ich
wystąpienia. Podobne sytuacje (to jest niechęć do ponoszenia bezpośrednich
wydatków skutkująca ukrytym wzrostem kosztów lub spadkiem efektywności)
m ają zazwyczaj miejsce przy planowaniu wydatków na szkolenia i wdrożenia.
Przyczyną tego rodzaju zjawisk jest - w ujęciu ogólnym - niezrozumienie
przez managerów specyfiki rozwiązań IT przejawiające się między innymi w
używaniu do celów zarządczych wielkości czysto księgowych, takich jak koszty
bezpośrednie czy nakłady inwestycyjne, podczas gdy właściwe jest tu podejście
ekonomiczne operujące pojęciami z dziedziny rachunkowości zarządczej, takimi
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jak choćby pełny koszt posiadania, obliczonymi według metod stosowanych w
informatyce ekonomicznej.
TCO, ROI i cykl życia, czyli na czym oszczędzać?
Dwoma pojęciami, które robią ostatnio karierę wśród firm zajmujących się
consultingiem i sprzedażą rozwiązań informatycznych są pojęcia zwrotu z
inwestycji (ang. Return on Investment, ROI) oraz pełnego kosztu posiadania (ang.
Total Cost o f Ownership, TCO). Pierwsze z nich w klasycznym rozumieniu (stopa
zwrotu z inwestycji) oznacza wskaźnik otrzymany w drodze podzielenia zysku
netto przez wartość zainwestowanego kapitału (alternatywnie używa się wskaźnika
stopy zwrotu z aktywów, to jest ilorazu zysku netto przez wartość aktywów
użytych do jego wytworzenia). W węższym znaczeniu używa się pojęcia ROI do
określenia procentowego zysku z inwestycji1, którą w przypadku interesującym z
punktu widzenia niniejszego artykułu jest budowa systemu informatycznego
zarządzania. Przewidywana wielkość wskaźnika ROI powinna być jednym z
podstawowych kryteriów podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jakkolwiek
wydaje się to dziwne niejednokrotnie można w praktyce ekonomicznej spotkać się
z decyzjami, powodem podjęcia których są względy ambicjonalne, moda czy
nacisk otoczenia. Niejednokrotnie powodem wyboru takiego a nie innego systemu
operacyjnego czy oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą jest
kampania reklamowa czy zasłyszane pokątnie opinie osób trzecich. Nie trzeba
dodawać, że decyzje podejmowane w ten sposób rzadko bywają efektywne a
prawie nigdy optymalne.
Całkowity koszt posiadania jest wielkością mającą obrazować rzeczywiste
wydatki poniesione w związku z zakupem i użytkowaniem systemu
informatycznego (a więc nie tylko cenę sprzętu i oprogramowania ale również
wydatki poniesione na szkolenie, wdrożenie, administrację, usuwanie awarii etc.).
Przy ocenie efektywności informatyzacji powinno się zatem uwzględniać
całkowity koszt posiadania systemu informatycznego oraz całkowity zysk
■wynikający z jego wdrożenia. Niestety —w przeciwieństwie do księgowej wartości
zakupu czy końcowego wyniku finansowego — obie te wielkości mogą być
obliczone jedynie szacunkowo, niemożliwy jest bowiem dokładny pomiar
wszystkich — a nie tylko bezpośrednich — finansowych skutków poszczególnych
działań i sytuacji. Dla przykładu: przestój systemu informatycznego zarządzania
spowodowany awarią pociąga za sobą nie tylko bezpośrednie następstwa (takie jak:
koszt usunięcia awarii czy konieczność nadrobienia opóźnień po normalnym czasie
pracy, co z kolei powoduje konieczność wypłaty dodatkowych wynagrodzeń) ale i
efekty niemierzalne (takie jak spadek zaufania ze strony klientów czy utrata
prestiżu). Z kolei dobrze przeprowadzona informatyzacja firmy może podnieść
efektywność obiegu informacji, poprawić warunki pracy oraz umożliwić lepsze
wykorzystanie posiadanych zasobów, ale — szczególnie w warunkach zmiennej

1 Porównaj: [II],
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sytuacji rynkowej - nie istnieje prosty sposób ilościowej oceny, które z
pozytywnych zjawisk i w jakim procencie są skutkami udanej informatyzacji, a
które i w jakim stopniu wynikają z innych zdarzeń mających w tym czasie miejsce
w organizacji gospodarczej i jej otoczeniu.
Dla ułatwienia oceny TCO i ROI powstał szereg metod i rozwiązań
bazujących zazwyczaj na procentowym rozkładzie kosztów typowego systemu
informatycznego użytkowanego w standardowy sposób. Ponieważ pojęcia typowy
system informatyczny oraz standardowy sposób użytkowania są dość niejasne,
wyniki obliczeń TCO różnymi metodami mogą się - mówiąc oględnie - znacznie
różnić. Obrazowy przykład dotyczący TCO komputera Palm został podany w
artykule [Skalska 2001]: według Gatner Group wynosi on 2690 USD zaś według
Edecap Services - 999,8 USD (ponad 150% różnica) przy czym koszt samego
urządzenia wynosi 450 USD, a w przypadku zakupu używanego modelu z drugiej
ręki - poniżej 150 USD.
Nie trudno zgadnąć, że sposób liczenia TCO w dużej mierze zależy od
tego, kto i w jakim celu je liczy. Szczególnie interesujące są wnioski przedstawiane
przez producentów sprzętu komputerowego i oprogramowania wspomagającego
zarządzanie systemem informatycznym.
Niezależnie od konieczności zachowania daleko idącej ostrożności
odnośnie do rewelacyjnych sposobów zmniejszania kosztów, pojęcie TCO
powinno być szeroko używane i stosowane ju ż na etapie planowania
informatyzacji, nie można bowiem w sposób rzeczowy zastanawiać się nad
zmniejszeniem ponoszonych wydatków nie znając ich charakterystyki.
Jak wspomniano powyżej istnieją różne modele TCO. N a rysunku 1
przedstawiono model rozkładu kosztów2 proponowany przez Gartner Group.
W szczególności przez Capital oznaczono kapitał trwały —sprzęt sieciowy
(serwery, stacje robocze, aktywne urządzenia sieciowe: koncentratory, mosty,
routery), oprogramowanie (sieciowe systemy operacyjne, oprogramowanie
wspomagające zarządzanie siecią, klienckie systemy operacyjne, oprogramowanie
standardowe i specjalistyczne), okablowanie oraz urządzenia peryferyjne,
natomiast przez Futz Factor - koszty spowodowane stratą czasu użytkowników (na
przykład podczas formatowania dokumentów, dostosowywania wyglądu interface
itd.).

2 M odele rozkładów na rysunkach 1-3 dotyczą oczyw iście kosztów komputera osobistego
funkcjonującego w system ie informatycznym firmy.
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3%

2%

□ Capital

■ Technical Support

a A d m in

□ Futz Factor

■ Formal Learning

□ Data Management

B Application Development

□ Informal Learning

■Supplies

a Peer Support

Rys. 1. Składniki TCO wg Gartner Group. Według: [12].

Na rysunku 2 przedstawiono natomiast model TCO według analityków
Forrester.

□ Software
□ Admin

a Application Development

a Training
a End User Downtime
□ D isaster Prevention

G Hardware
□ Co-worker Time

a Disaster Recovery

Rys. 2. Składniki TCO w g Forrester. Według: [12]
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W szczególności przez Disaster Prevention oznaczono koszt zapobiegania
awariom, a przez End User Downtime —koszty ponoszone przez użytkowników w
związku z przerwami pracy systemu.
W pracy [15] przedstawiono model oparty na analizie rozkładu kosztów w
10% brytyjskich szkół średnich w 1998 roku (rysunek 3).______________________

10,7%

42,3%

□ Staff Cost

a Maintenance&Support

o Capital Infrastructure

□ Recurrent Spend

Rys. 3. Składniki TCO komputera osobistego w g RM Consulting.
Źródło: [15]

Recurrent Spend oznacza tu wydatki na materiały (dyskietki, materiały
eksploatacyjne do drukarek), części zapasowe (nie objęte umowami serwisowymi),
koszt połączeń internetowych, linii telekomunikacyjnych (ISDN, linie
dzierżawione) oraz rozmów telefonicznych, natomiast Capital Infrastructure ma
znaczenie jak Capital w przypadku modelu z rysunku 1.
Jak widać każdy z modeli uwzględnia nieco inny punkt widzenia.
Szczególnie warto jednak zwrócić uwagę ich wspólne cechy. I tak koszty sprzętu
i oprogramowania stanowią zaledwie mniej-więcej połowę TCO. Drugim
rzucającym się w oczy spostrzeżeniem są wysokie koszty szkoleń i administracji
(każda pozycja stanowi kilkanaście procent T C O )3.

3 Interesujące dane na temat kosztów nowych technologii w szkolnictw ie średnim w USA
zawiera dostępny w formie elektronicznej poradnik [13]. R ów nież w tym przypadku koszt)'
sprzętu i oprogramowania stanowią zaledwie nieco ponad 52 % kosztów o gólnych,
natomiast koszty administracji są znacznie w yższe niż w przypadku zastosowań w firm ach
komercyjnych, co zresztą jest dość łatwe do wytłumaczenia choćby tym, że praco w nie
szkolne są użytkowane przez większą liczbę osób i częściej wym agają konfiguracji cz)
instalacji specyficznego oprogramowania.
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W ydaje się wskazane opracowanie na podstawie zgromadzonych w
informatyzowanej firmie danych historycznych pewnych wskaźników i norm,
które
pozwolą
na
ustalenie
odpowiednich
proporcji
i standardów
charakterystycznych dla danego systemu informatycznego. Proponowane przez
poszczególne firmy consultingowe zajmujące się branżą 1T rozkłady kosztów nie
mogą być traktowane jako absolutne, niezmienne i prawdziwe w każdych
warunkach, ale powinny stać się punktem wyjścia do samodzielnych rozważań.
Pokazane powyżej modele TCO stworzone zostały w oparciu o pewne założenia.
W modelu Gartner Group przyjęto na przykład, że rozpatrywany system jest
systemem homogenicznym jeżeli idzie o sprzęt i oprogramowanie, co znakomicie
ułatwia świadczenie usług wsparcia końcowego użytkownika. W rzeczywistości
jednak najczęściej mamy do czynienia z systemami mniej lub bardziej
heterogenicznymi, a na etapie obecnego rozwoju choćby samych systemów
operacyjnych oczywistym jest, że pojedyncza osoba nie może opanować w sposób
biegły kilku czy kilkunastu z nich. Administracja systemem heterogenicznym
wymaga więc zatrudnienia większego zespołu fachowców, nawet przy stosunkowo
małym rozmiarze systemu (mierzonym liczbą komputerów czy użytkowników).
Istotne jest także uwzględnienie etapu życia, na którym znajduje się system
i określenie jakiem u cyklowi rozwojowemu ma on podlegać4. Początkowy etap
informatyzacji charakteryzuje się na przykład dużymi wydatkami inwestycyjnymi
(zakupy sprzętu i oprogramowania, wdrożenia, szkolenia etc.), podczas gdy na
bieżące koszty działającego systemu składają się głównie zakupy materiałów
eksploatacyjnych, wsparcie techniczne i wymiana zużytego technicznie lub
moralnie sprzętu. Informatyzacja, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych
nowych technologii podlega zazwyczaj rozwojowi według klasycznej s-kształtej
krzywej (rysunek 4).
POZIOM
ROZW OJU

Rys. 4. Ewolucja technologii
Źródło [1] str 144

Istnieją zasadniczo trzy m odele cyklu rozw ojow ego system ów informatycznych: spiralny,
kaskadowy oraz przyrostowy. Ich użycie zależy od charakteru systemu i jego
wykorzystania. Porównaj na przykład [1] str. 22 i nast., [6] str. 144 i nast., [5] str. 28 i nast.
Cykl życia systemu determinuje w pewnym stopniu również charakterystykę ponoszonych
'osztów, w szczególności ich rozkład w czasie.
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Z doświadczeń autora wynika, że niezłym wskaźnikiem określającym
tempo informatyzacji (przynajmniej w początkowym jej etapie) jest liczba
komputerów znajdujących się w firmie. Na rysunku 5 przedstawiono zmianę liczby
komputerów w kolejnych półroczach w średniej wielkości firmie, która w połowie
lat dziewięćdziesiątych w miejsce prymitywnego systemu rejestracji dokumentów
rozpoczęła wdrażanie systemu klasy MRP.

Rys. 5. Zmiana liczby komputerów osobistych w WFN Ariadna S.A. w latach 1989-1996
Źródło: opracowanie własne

Jakkolwiek osoba zarządzająca informatyzacją firmy zazwyczaj zdaje
sobie sprawę z etapu, na którym ta się znajduje, stosowanie tego rodzaju
wskaźników pozwala na ilościowe oszacowanie tempa rozwoju systemu
informatycznego w sposób w miarę obiektywny, co bywa przydatne dla potrzeb
planowania przyszłego budżetu czy zatrudnienia w dziale IT.
Wskaźnikiem, który może dać pojęcie o tym, czy nakłady na IT w firmie
są wystarczające jest oczywiście TCO pojedynczego komputera rozumiane jako
iloraz wszystkich wydatków poniesionych w danym roku na cele informatyzacji
(koszty plus inwestycje) przez liczbę komputerów funkcjonujących w firmie i jego
porównanie z danymi literaturowymi dotyczącymi TCO pojedynczego komputera.
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Tablica 1 R oczny TCO komputera osobistego działającego w system ie informatycznym w
firmie - dane literaturowe

TCO [USD / rok]
4064,6
6400
8170
9000
11900

Według
Zona Research
The Economist
Forrester
Fortune
Gartner Group

Źródło
ri6i
[17]
ro i
[17]
[121

Oczywiście komputery podlegają szybkiemu procesowi zużycia moralnego
i w praktyce kilkanaście miesięcy muszą być modernizowane, a co kilka lat wymieniane na nowe. Oznacza to, że liczba komputerów determinuje w pewnej
mierze przyszłe wydatki. Nieuwzględnienie tej prawidłowości (również
zaskakująco częste wśród decydentów) prowadzi do sytuacji, w której zamiast o
informatyzacji i o rozwoju systemu informatycznego firmy należałoby mówić
o deinformatyzacji i degradacji systemu5. Często pojawiającym się przy tej okazji
paradoksem związanym ze wspomnianym na wstępie żywiołowym rozwojem
sprzętu i oprogramowania jest sytuacja, w której pracownicy i komórki
organizacyjne o największych potrzebach informatycznych (laboratoria,
projektanci, kadra zarządzająca) dysponują najsłabszym sprzętem i najmniej
funkcjonalnymi wersjami oprogramowania (bowiem zostały one zakupione
najwcześniej). Pewnym rozwiązaniem jest w tym przypadku wdrożenie w firmie
obiegu sprzętu, w ten sposób, aby nowozakupione, a więc najlepsze, komputery
trafiały
do
użytkowników
o największych
potrzebach
i
najbardziej
zaawansowanych informatycznie, a używane przez nie uprzednio - do miejsc, w
których nie potrzeba wybitnie szybkich i sprawnych maszyn. Metoda taka wymaga
jednak dużej konsekwencji oraz rozważnego i dalekosiężnego planowania na
szczeblu całej firmy, nieumiejętnie stosowana może także powodować konflikty o
podłożu ambicjonalnym.
Znając rozkład i specyfikę kosztów można spróbować nieco głębiej
zastanowić się nad tytułowym pytaniem. Wydaje się oczywiste, że oszczędności
należy szukać wśród tych pozycji, których procentowy udział w całkowitym
koszcie posiadania je st stosunkowo wysoki. Elementami takimi są niewątpliwie:
sprzęt, oprogramowanie, administracja oraz szkolenia.
Słowo o narzędziach
Istnieje szereg narzędzi informatycznych pozwalających na szybkie
oszacowanie TCO. W iększość z nich ma charakter komercyjny. Darmowym
programem, który pozwala na oszacowanie rozkładu kosztów i znalezienie miejsc,

5 Autorowi niniejszego artykułu zdarzało się w idzieć krajowe firmy w których wydatki na
informatykę w przeliczeniu na jeden komputer osobisty w ynosiły niespełna 100 USD
rocznie.
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w których warto poszukiwać oszczędności jest program o nazwie The Total Cost of
Ownership Snapshot Aśsessment Tool przygotowany przez firmę Compaą.
Odsyłacze do kilku spośród tego rodzaju narzędzi zostały zebrane na końcu
artykułu.
Koszty alternatywne albo jak oszczędzać nie warto.
Wydaje się, że w polskich warunkach większość managerów zdaje sobie
sprawę z wysokiego udziału wspomnianych wyżej pozycji w kosztach IT. Niestety
dość często uznają oni za najprostszy sposób oszczędzania wstrzymanie wydatków
na zakup sprzętu i oprogramowania, zatrudnienie słabo opłacanego administratora
czy powstrzymanie się od szkolenia pracowników. Sytuacja taka jest - mówiąc
obrazowo - próbą walki z prawami ekonomii nie świadczącą najlepiej o osobie
podejmującej tę próbę. Na przykład prostymi do przewidzenia skutkami
wstrzymywania wydatków na szkolenia będzie zmniejszenie wydajności
pracowników, a konsekwencją zaniedbania sprzętu wzrost jego awaryjności.
Dzieje się tak niezależnie od najlepszej woli użytkowników i administratorów
systemu informatycznego. Współczesnego sprzętu i oprogramowania nie można
opanować w drodze kilkugodzinnych ćwiczeń w oparciu o dołączone do programu
broszurki. Systemy szkoleń i certyfikacji proponowane przez producentów
systemów informatycznych nieprzypadkowo zawierają po kilka lub kilkanaście
kursów (każdy po kilka dni) i egzaminów.
Zapewne w niektórych przypadkach z psychologicznego punktu widzenia
łatwiej jest managerowi pogodzić się z wysokimi kosztami „przypadkowej” awarii,
niż z faktem, że firma produkcyjna powinna kupować podręczniki czy
organizować (i to kilka razy do roku) szkolenia dla średniego personelu, niemniej
skutki awarii zazwyczaj bywają wyższe, ponadto o ile szkolenia czy zakupy można
- przynajmniej w pewnej mierze - zaplanować, o tyle zakres i skutki awarii
poddają się zazwyczaj jedynie prawom M urphy’ego.
Oczywiście wydatki na szkolenia czy zakupy sprzętu powinny być
przemyślane, tak aby uniknąć drugiej skrajności - rozwiązań zdecydowanie
przekraczających obecne i możliwe do przewidzenia przyszłe potrzeby
użytkownika. Do administracji systemem składającym się z dziesięciu komputerów
połączonych siecią lokalną nie należy zatrudniać zespołu certyfikowanych
inżynierów systemowych, a do prostych prac biurowych nie potrzeba komputera
o największej dostępnej na rynku mocy obliczeniowej wyposażonego na dodatek
w zaawansowane technologie multimedialne. Określenie złotego środka jest w tym
przypadku niełatwe. Na pewno zdecydowanie należy odrzucić alternatywę
polegającą na dopuszczeniu długotrwałych awarii sprzętu i pozostawienia
użytkowników bez wsparcia technicznego6.

Jeżeli manager uznaje sytuację, w której użytkownik nie m oże korzystać z narzędzi
informatycznych (z powodu czy to ich awarii, czy braku umiejętności) za dopuszczalną to
powinien przede wszystkim nie decydować się na zakup sprzętu ani oprogramowania.
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Pewnym wyjściem jest również zdecydowanie się na outsourcing
informatyczny, przy czym o ile ma on sens w przypadku firm małych i bardzo
małych (to jest takich, w których zatrudnienie dodatkowego pracownika znacząco
podniosłoby koszty, a ilość prac związanych z obsługą technologii
informatycznych jest niewielka), o tyle w przypadku firm średnich i dużych taka
decyzja musi być poprzedzona staranną kalkulacją, tym bardziej, że nawet przy
pełnym zewnętrznym serwisie sprzętowym i korzystaniu z szerokiego wsparcia
firm outsourcingow ych i consultuingowych nieuniknione jest zatrudnienie pewnej
liczby osób zajmujących się technologiami informatycznymi koniecznych choćby
dla wstępnego diagnozowania przyczyn awarii czy dla oceny jakości usług
świadczonych przez firmy zewnętrzne. Duże uznanie zdobywa ostatnio koncepcja
ASP (ang. Application Servie Provider)7, wydaje się jednak, że jest jeszcze za
wcześnie na ocenę jej efektywności w warunkach polskich w odniesieniu do
typowych organizacji gospodarczych8.
Rekapitulując: struktura wydatków ponoszonych w związku z wdrożeniem
użytkowaniem systemu informatycznego ma charakter obiektywny i zależy
głównie od specyfiki firmy, jakkolwiek można podać przybliżone szacunki
dotyczące najczęściej spotykanych rozkładów kosztów. Niecelowe są próby
zmiany tych rozkładów w drodze powstrzymania się od wydatków bezpośrednich,
możliwe jest natomiast zmniejszenie kosztów dzięki racjonalizacji wydatków (np.
wdrożenie odpowiednich narzędzi, zarządzania systemem informatycznym,
zapewnienie odpowiednio fachowej obsługi, zapobieganie awariom i przestojom),
przy czym racjonalizacja ta powinna obejmować analizę potencjalnych kosztów i
zysków przy użyciu modeli TCO i ROI. Analizy te powinny być przeprowadzane
przed każdą w iększą inwestycją i powtarzane co 6-9 miesięcy9.
Oszczędzanie na szkoleniach i oprogramowaniu czyli nic za darmo
Istnieją zasadniczo dwa sposoby rzeczywistego zaoszczędzenia na
wydatkach na oprogramowanie i szkolenia. Pierwszym z nich - dostępnym
głównie
dla
instytucji
edukacyjnych
i w pewnej
mierze
dla
badawczo-rozwojowych oraz naukowych są upusty i programy partnerskie
producentów oprogramowania, drugim - dostępnym dla wszystkich —skorzystanie
z oprogramowania darmowego typu open source.
Programy partnerskie (takie jak Novell Academic Education Partner czy
Microsoft Authorized Academic Trainig Provider) są specjalnymi umowami
podpisywanymi przez producentów oprogramowania (a jak w przypadku CISCO
Networking Academy również i sprzętu) z ośrodkami akademickimi i szkołami,

' Porównaj na przykład: [2], [8].
O ile usługi hostingow e czy rozszerzone umowy serwisowe są ju ż dość często spotykane,
o tyle daleko posunięta wirtualizacja firm jest ciągle jeszcze raczej koncepcją na
przyszłość.
9 Porównaj [12]
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które zobowiązują się do umieszczenia w programie zajęć prowadzonych według
programów kursów szkoleniowych poszczególnych firm przez osoby posiadające
odpowiednie certyfikaty firmowe, a w zamian otrzym ują prawo do
nielimitowanego (do celów edukacyjnych) użytkowania oprogramowania tychże
firm, a czasami także bezpłatne szkolenia dla pracowników firmy. Poszczególne
programy różnią się pomiędzy sobą w szczegółach (na przykład rozumieniem
pojęcia zastosowania edukacyjne czy wymaganiami odnośnie do bazy sprzętowej,
którą powinna dysponować uczelnia) dlatego przed podjęciem decyzji o
uczestniczeniu w programie partnerskim wskazane jest dokładne zapoznanie się z
jego warunkami.
Część producentów oprogramowania udostępnia także swoje produkty po
niższej cenie instytucjom edukacyjnym i naukowym, a czasami także studentom i
nauczycielom akademickim, nawet bez konieczności uczestniczenia w programach
partnerskich (na przykład sprzedaż po cenach edukacyjnych produktów firmy
Novell dotyczy także instytucji badawczo-rozwojowych nie prowadzących
działalności dydaktycznej, podczas gdy w przypadku firmy M icrosoft nie ma takiej
możliwości). W przypadku instytucji prowadzącej działalność tego rodzaju lub
pokrewną (firmowe laboratoria czy działy badawcze) wskazane jest rozpatrzenie
tego rodzaju możliwości i ewentualne podjęcie próby negocjacji z producentem
oprogramowania10.
Druga metoda - wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania (open source
lub programy freeware) jest rozwiązaniem dobrym, mającym jednak szereg
minusów, które lim itująjej stosowalność.
Głównym argumentem, który wytaczają przeciwnicy darmowego
oprogramowania jest brak wsparcia technicznego ze strony producentów.
Rzeczywiście jest to argument ważki, jako, że nie każdą firmę stać na zatrudnianie
zespołu niezależnych fachowców li tylko na wszelki wypadek. Z drugiej strony
istnieją firmy zewnętrzne specjalizujące się w świadczeniu usług wsparcia dla
darmowych systemów. Oczywiście korzystanie z usług tych firm pociąga za s o b ą czasami całkiem niemałe - koszty, powstaje więc pytanie, czy warto
dla zaoszczędzenia kilku tysięcy złotych na samym zakupie (na przykład systemu
operacyjnego) decydować się na rozwiązania za którymi często nie stoi żadna
poważna firma, a jedynie grupka zapaleńców. Czasami wprawdzie
oprogramowanie darmowe oferowane jest przez firmy o ugruntowanej pozycji
rynkowej w ramach akcji promocyjnych (jak to miało miejsce z pakietem Sun Star
Office 5.2) dotyczy to jednak często bądź wersji o zmniejszonej funkcjonalności,
bądź rozwojowych, przy czym zdarza się, że oprogramowanie darmowe dla
użytkownika indywidualnego jest odpłatne w przypadku użytkowników
komercyjnych.

Doświadczenie uczy, że więcej można wynegocjować z krajową firmą niż lokalnym
przedstawicielstwem dużego koncernu międzynarodowego, które ma często ograniczone
pełnomocnictwa oraz, że bardziej skłonne do ustępstw są firmy mniejsze przy dużych
zakupach.
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Kolejną cechą charakterystyczną dla oprogramowania typu open source (to
jest programów z dostępnym kodem źródłowym) jest duża liczba wersji, poprawek
i propozycji zgłaszanych przez rozmaite zespoły programistów, nie koniecznie
zgodnych ze sobą. Najlepszy przykład stanowią tu liczne dystrybucje systemu
operacyjnego Linux. Sytuacja, w której firmowy system informatyczny staje się
swojego rodzaju laboratorium na pewno nie jest stanem pożądanym przez
większość managerów.
Mimo powyższych zastrzeżeń warto rozważyć stosowanie darmowego
oprogramowania w organizacji gospodarczej, przy czym należy uwzględnić
zarówno ograniczenia licencyjne (co wymaga niejednokrotnie fachowej porady
prawnika) jak i funkcjonalne.
Z doświadczeń autora wynika, że możliwe jest stosowanie darmowych
i uproszczonych wersji programów biurowych zamiast programów komercyjnych
w nie więcej niż 25% przypadków, najczęściej w odniesieniu do początkujących
użytkowników wykonujących w większości proste prace. Nakłonienie
użytkowników rozbudowanych pakietów komercyjnych do ich wymiany na wersje
0 mniejszej funkcjonalności jest zadaniem niezwykle trudnym, nawet jeśli
użytkownicy ci w małym stopniu wykorzystywali możliwości komercyjnego
oprogramowania.
Oszczędzanie zgodnie z przepisami czyli mniej podatków
Systemy komputerowe są dobrami ulegającymi szybkiemu postępowi
technicznemu” . Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość zastosowania w
odniesieniu do nich podwyższonych stawek amortyzacji12. Pozwala to na pewne
zmniejszenie obciążeń podatkowych (dokładniej: pozwala szybciej odzyskać
zainwestowane środki dzięki wykorzystaniu odpisów amortyzacyjnych).
Współczynnik ten wynosi standardowo 2,0, natomiast w przypadku używania
środków trwałych w zakładzie położonym na terenie gminy o szczególnym
zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją
1 degradacją społeczną stawki amortyzacyjne można podwyższyć przy
zastosowaniu współczynników nie większych niż 3,0 dokonując odliczania
odpisów zgodnie z zasadą degresywną13. Do wartości początkowej środka trwałego
(systemu komputerowego) można (ale nie trzeba) zaliczyć również wartość
oprogramowania systemowego (systemu operacyjnego) oraz usługi jego instalacji,
o ile ta została dokonana przed oddaniem środka trwałego do użytkowania14.
Licencje na oprogramowanie systemowe można również traktować jako osobną

11 Zobacz: p.4. Objaśnienia do Załącznika 1 do [9]
12 Zobacz: art. 16i ust. 2 p. 3. [9]
” Zobacz: art. 16k ust. 2 oraz art. 16 k. ust. 1. [9]
Usługa instalacyjna wykonana po dacie oddania do użytkowania stanowiwydatek i jest
zaliczana do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, bądź rozliczana w czasie przez
rozliczenia m iędzyokresowe czynne.
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wartość niematerialnoprawną15 (podobnie, jak trzeba traktować licencje
na oprogramowanie narzędziowe). Możliwość ta bywa czasami przydatna z uwagi
na wspomniane wyżej zwiększone współczynniki amortyzacyjne.
Przy wyborze z pośród możliwych interpretacji należy pamiętać, że po
pierwsze istnieje obowiązek ustalenia stawek amortyzacji dla wartości
niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem
dokonywania odpisów amortyzacyjnych16 i po wtóre, że system operacyjny
zaliczony do wartości środka trwałego systemu komputerowego nie może być
później wyodrębniony jako wartość niematerialnoprawna (na przykład dla
przeniesienia na inny komputer, chyba, że w drodze likwidacji poprzedniego
środka trwałego i odzyskania zeń części składowych, co z kolei - o ile ma miejsce
przed zakończeniem okresu amortyzacji w odniesieniu do środka nieumorzonego powoduje wygenerowanie strat księgowych). Przy okazji oprogramowania
systemowego pojawiają się po raz kolejny kwestie związane z wymaganiami
licencyjnymi. Licencje typu OEM w przypadku części producentów nie m ogą być
przenoszone na inne komputery.
Przy podejmowaniu decyzji o sposobie amortyzacji i ewidencjonowania
środków trwałych odnośnie do elementów składowych systemu informatycznego
należy więc zdecydowanie ustalić i konsekwentnie realizować długookresową
politykę firmy w tym zakresie.
Osobna i ostatnio bardzo dyskutowana kwestia dotyczy naliczania
podatków i opłat przy sprzedaży licencji i użytkowaniu darmowego
oprogramowania komputerowego. Z punktu widzenia użytkownika darmowego
oprogramowania należy generalnie pamiętać, że organy powołane do kontroli
skarbowej w przypadkach natrafienia na informację o świadczeniach nieodpłatnych
dysponują szeregiem możliwości interpretacyjnych pozwalających na naliczenie
niejednokrotnie bardzo wysokich podatków kar skarbowych. Możliwe jest na
przykład (dla potrzeb podatku dochodowego) naliczenie wartości pieniężnej
nieodpłatnych świadczeń na podstawie cen rynkowych stosowanych przy
świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i
gatunku1,. Pewnym wyjściem z tego rodzaju sytuacji jest - jakkolw iek by to nie
brzmiało - zakup darmowego oprogramowania w cenie nośnika (na przykład
CD-ROMu dołączonego do gazety) lub zlecenie opracowania specjalnej odpłatnej
dystrybucji oprogramowania typu open source. Oba te rozwiązania są czasami
stosowane w praktyce, jednak nie można gwarantować, że pomysłowość
urzędników skarbowych uczyni je w krótkim czasie nielegalnymi. Generalnie
godną polecenia zasadą przy wykorzystywaniu i interpretacji przepisów prawa jest

15 stawki amortyzacyjne określone przepisami art. 16m ust. 1 [9],
16 art. 16m ust. 3 [9]
17 Zobacz na przykład: art. 12 ust. 6. p 4 [9] oraz art. 11 ust. 2a. p 4 [10]. N a podstawie
dość swobodnej wykładni tego rodzaju przepisów zdarzały się przypadki naliczenia
opodatkowania za użytkowanie darmowego zestawu Star O ffice i Linux jak za warty kilka
tysięcy złotych zestaw Windows i Microsoft Office. Porównaj [4]
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korzystanie z usług specjalistów i praktyków na bieżąco śledzących zmiany
przepisów i ich aktualnie obowiązującą wykładnię.
Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 26 marca bieżącego
roku18 jest jeszcze dokumentem zbyt świeżym aby w tym miejscu próbować
rozstrzygać wątpliwości, jakie wzbudziła. Zainteresowanym wykładnią
poszczególnych przepisów ustawy, jak również dyskusją, która poprzedziła jej
nowelizację można polecić serwis http://protest.dnsalias.org zawierający obszerną i
aktualizowaną bibliografię problemu wraz z odsyłaczami do serwisów prawnych i
informacji doradców podatkowych.
Oszczędzanie na adm inistracji, czyli biednego nie stać na oszczędzanie
Adm inistracja systemem informatycznym jest pojęciem szerokim,
obejmującym zarówno zaawansowaną administrację serwerami i urządzeniami
sieciowymi, jak i świadczenie usług wsparcia technicznego końcowym
użytkownikom. Próby uogólnień mogą dotyczyć w przeważającej mierze właśnie
tej ostatniej grupy zagadnień, jasne jest bowiem, że na przykład administracja
aplikacjami czy bazami danych silnie zależy od specyfiki firmy, podczas, gdy
stacje robocze czy programy biurowe są w dużej mierze ustandaryzowane.
Jak ju ż wspomniano powyżej w przypadku środowisk homogenicznych
można przyjąć, że jeden pracownik wsparcia jest w stanie w skrajnym przypadku
nawet do 70 kom puterów19 (mowa oczywiście o komputerach w większości
sprawnych technicznie i o wsparciu technicznym obejmującym usuwanie drobnych
awarii czy udzielanie porad użytkownikom, a nie na przykład instalację sieci
komputerowej czy składanie komputerów z części). W środowiskach
heterogenicznych liczba ta może spaść o ponad połowę20. Zwolennicy rozwiązań
typu Server-Based Computing i koncepcji komputerów sieciowych (Netwrok
Computer, NC) twierdzą, że w przypadku ich zastosowania liczba stanowisk
przypadających na administratora może wzrosnąć do 162, a więc ponad
dwukrotnie w stosunku do systemu z identycznymi stacjami roboczymi, a prawie
pięciokrotnie w porównaniu do środowiska heterogenicznego21.
Należy pamiętać, że pracownicy wsparcia użytkowników (ang. helpdesk)
są zazwyczaj najmniej wykwalifikowanymi pracownikami działów IT. Oprócz
nich konieczne jest zatrudnienie administratorów sieci i serwerów, administratorów
baz danych, a w przypadkach systemów dużych i intensywnie się rozwijających
również inżynierów systemowych, projektantów, analityków i programistów.
Wydaje się, że w typowych zastosowaniach, w sytuacji stabilnie działającego

18

Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o
podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks
wykroczeń. Dz. U. Nr 19 z 2002 roku poz. 185.
” por. [13] str. 6.
‘ Według [16] liczba stanowisk na administratora w przypadku komputerów PC wynosi 33.
21 Według [16].
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systemu informatycznego, jeden wykwalifikowany administrator jest w stanie na
poziomie podstawowym22 administrować kilkoma lub nawet kilkunastoma
serwerami.
Niewątpliwie standaryzacja sprzętu i oprogramowania stacji roboczych
ułatwia świadczenie usług wsparcia, podobnie jak wdrożenie mechanizmów
zarządzania stacjami roboczymi (takich jak Novell ZEN Works czy M icrosoft
SMS). Oczywiście zakup tego rodzaju pakietów pociąga za sobą konieczność
kolejnych wydatków (w tym wydatków na szkolenie administratorów systemu
informatycznego), dlatego też należy zdecydować się, czy wraz z rozwojem
systemu informatycznego w firmie z ekonomicznego punktu widzenia opłacalne
jest zwiększenie zatrudnienia czy raczej kapitałochłonne inwestycje w zarządzanie
systemem informatycznym. Warto również zwrócić uwagę, że zapewnienie
standaryzacji konfiguracji sprzętowej i programowej wymaga aby w przypadku
modernizacji stacji roboczych dokonywać jej najlepiej od razu w całej firmie, co
pociąga za sobą konieczność jednorazowego poniesienia stosunkowo dużych
wydatków.
Podsumowanie
Długookresowym celem organizacji gospodarczej jest maksymalizacja
zysków. Oszczędności mają sens o tyle, o ile wywołane przez nie negatywne
efekty (włącznie z ewentualnym zmniejszeniem przychodów) kompensowane są
rzeczywistym zmniejszeniem kosztów. Prawa rządzące funkcjonowaniem
systemów informatycznych (podobnie zresztą, jak ma to miejsce choćby w
przypadku systemów produkcyjnych) determinowane są przez aktualny stopień
rozwoju technologicznego. W tym sensie istnieje pewien próg wydatków, poniżej
którego nie można zejść nie ryzykując zaburzeń w pracy systemu. M ożliwe jest
natomiast i wskazane obniżanie wydatków znacznie przekraczających owo
minimum. Powinno się ono dokonywać głównie w drodze ich racjonalizacji.
Wyniki analiz przeprowadzanych przez firmy consultingowe w skazują na
główne elementy TCO komputerów działających w firmowych systemach
informatycznych: sprzęt, oprogramowanie, administrację oraz szkolenia.
Stosunkowo duży procent stanowią również wydatki na materiały eksploatacyjne
oraz koszty czasu nieefektywnie wykorzystanego przez użytkowników. Wydaje
się, że oszczędności powinny zatem być wdrażane właśnie w tych dziedzinach, w
których koszty są stosunkowo duże. Odpowiednio należy rozważyć:
® możliwość wdrożenia obiegu sprzętu w firmie i ewentualnego odzyskiwania
niektórych podzespołów systemów komputerowych w dziedzinie oszczędności
sprzętowych;
• Możliwość wykorzystania akcji promocyjnych oraz programów partnerskich
odnośnie do szkoleń i oprogramowania a także możliwość ograniczonego

To jest bez uwzględnienia zaawansowanych czynności związanych z administracją
bezpieczeństwem, zarządzaniem siecią, monitorowaniem wydajności i bezpieczeństw a etc.
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•

•

wykorzystania open source software oraz freew are w zakresie
oprogramowania i szkoleń;
standaryzację stacji roboczych oraz serwerów oraz ewentualny zakup
systemów zarządzania stacjami roboczymi dla zmniejszenia kosztów
administracji oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania czasu pracy przez
użytkowników.
wykorzystanie możliwości stwarzanych przez przepisy księgowe, głównie w
zakresie sposobu ewidencji i amortyzacji środków trwałych w celu osiągnięcia
lepszego w danych warunkach sposobu obliczania obciążeń podatkowych.

Zdecydowanie natomiast należy unikać nieprzemyślanych i pozornych
oszczędności
polegających
na zmniejszaniu wydatków
bezpośrednich.
Informatyzacja jest procesem długotrwałym i powinna być prowadzona
racjonalnie, w oparciu o dogłębną analizę stanu istniejącego i potrzeb organizacji
gospodarczej, nie zaś pod wpływem chwilowych mód czy wahań koniunktury.
Z dużą ostrożnością należy podchodzić do zapewnień producentów
o rewelacyjnych sposobach zmniejszenia TCO w drodze wdrożenia takiego, czy
innego produktu. Diametralna zmiana struktury TCO jest możliwa tylko w
przypadku wdrożenia rozwiązań istotnie różnych od technologii stosowanych
dotychczas. Decyzja o wprowadzeniu tego rodzaju technologii powinna być
poprzedzona przynajmniej pobieżną analizą rozwiązań alternatywnych w oparciu o
spodziewaną wartość ROI.
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ROZDZIAŁ 4

„BUISNES INTELIGENCE”
CZYLI INTELIGENCJA BIZNESU.
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI DYSTRYBUCJI WIEDZY
WYKORZYSTUJĄCE MAPY WIEDZY NA RYNKACH
ELEKTRONICZNYCH
Witold ABRAM OW ICZ, M arek KOWALKIEWICZ, Piotr ZAWADZKI
Streszczenie: W Katedrze Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu jest prowadzony projekt, którego celem jest stworzenie systemu
dystrybucji materiałów szkoleniowych w warunkach korporacyjnych z
uwzględnieniem profili zapotrzebowania na wiedzę użytkowników. Do tego celu
została opracowana technologia map umiejętności (skill maps) wykorzystująca
standard map tematów (topie maps). Technologia ta ma na celu przechowywanie
informacji o stanie wiedzy, umiejętnościach użytkownika wraz z powiązaniami
między nimi oraz jej reprezentację. Artykuł wprowadza w zagadnienia
reprezentacji i zarządzania wiedzą (użytkowników systemu oraz zawartą w
materiałach szkoleniowych). Celem artykułu jest również pokazanie, jak z
wykorzystaniem technologii map tematów i opracowanej przez nas technologii
map umiejętności zwiększona może zostać efektywność takich systemów.
Wstęp
Pośród wielu systemów zarządzania wiedzą dostępnych na rynku brakuje
takich, które zw racają uwagę na zasoby wiedzy i potrzeby poszczególnych
użytkowników. Systemy zarządzania wiedzą korporacyjną powinny być
odpowiednio rozszerzone. Dopiero w takiej sytuacji możemy zdecydować się na
nazywanie takich systemów w pełni zarządzającymi wiedzą korporacyjną, być
może nawet systemami zarządzającymi w idzą w korporacji. To właśnie wiedza w
korporacji - wiedza posiadana przez jej pracowników - jest jej najbardziej
wartościowym zasobem. Same bazy wiedzy, nawet najbardziej zaawansowane, nie
mogą pretendować do takiego tytułu ze względu na brak wydajnych metod
wykorzystywania reprezentowanej wiedzy.
W tym artykule autorzy proponują metodę rozszerzenia istniejących
systemów zarządzania w iedzą opartych na technologii map tematów (ang. topie
maps) poprzez odpowiednią modyfikację map oraz dodanie nowych struktur
przechowywania informacji o profilach wiedzy użytkowników. Zaproponowana
przez nas nowa technologia - mapy umiejętności - została zaimplementowana jako
model i sprawdzona w warunkach eksperymentu, któiy przyniósł pozytywne
rezultaty.
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1. P latfo rm a system u zarządzania w iedzą (eM arketplace)
Jako platformę dla systemu zarządzania wiedzą i jej propagowania oraz
dystrybucji materiałów szkoleniowych przyjęliśmy elektroniczny rynek działający
w modelu brokerskim. Technologia eMarketplace jest najbardziej zaawansowaną
i rozbudowaną w usługi dodatkowe, z pośród dostępnych na rynku rozwiązań
elektronicznego biznesu. Idea rynku elektronicznego pośredniczącego w procesach
handlowych oparta została o model giełdy towarowej a jego ewolucja została
podzielona na cztery fazy [ 10]:
Giełda towarowa i rynki pośredniczące w handlu
Jest to faza nastawiona na budowanie rynków pośredniczących w handlu
produktami i usługami z możliwością kupowania i sprzedawania przez pośrednika.
Oferowanie produkty i usługi podlegają standaryzacji cen. Rynek posiada globalny
zasięg oraz wbudowane mechanizmy dystrybucji produktów i dostarczania usług.
W tej fazie nie zakłada się wykorzystania Internetu na żadnym z poziomów
działania rynków.
Rynki elektroniczne - wartość dodana
Wartość dodana w tej fazie rozwoju pojawia się jako efekt wykorzystania
Internetu jako platformy istnienia rynku. Obejmuje ona świadczenie usług
dodatkowych związanych z elektroniczną obsług wszystkich stron, które rynek
obsługuje. Będą to m. in. wirtualne katalogi produktów i usług o profilowanej
zawartości, obsługa transakcji elektronicznych, powiadamianie o stanie realizacji
zamówień, integracja z informacyjnymi systemami zarządzania dostawców i
kupujących na rynku, umożliwiająca automatyczne reagowanie na zapytania,
zamówienia itp. Obsługa logistyczna i finansowa (dokumenty płatności)
realizowane są w sposób mieszany elektroniczny i tradycyjny.
Globalna platforma wymiany wiedzy/Globalna sieć wiedzy
Centralnym punktem działania rynku elektronicznego są usługi związane
z Internetem. Platforma jest źródłem nie tylko automatyzacji procesów handlowych
związanych z produktami i usługami, lecz staje się pośrednikiem komunikacji
i współdziałania pracowników wiedzy, którzy wykorzystując dostępne na rynku
narzędzia i serwisy oprócz prowadzenia podstawowej działalności biznesowej
wytwarzają nowe wartości. Postać, jak ą przyjmuje wytworzona przez nich wartość
dodana to nowe produkty, nowe oferty i zasady sprzedaży i kupna oferowane na
rynku. Przepływ informacji i wymiana wiedzy są również przyczyną ewolucji
samej platformy, która może w ten sposób oferować nowe, bliższe specyficznym
potrzebom klientów, narzędzia i serwisy.
Globalne sieci rynków elektronicznych (oparte na zaufaniu)
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Założeniem jest stworzenie środowiska integrującego procesy biznesowe,
ludzi, technologię oraz produkty i serwisy oferowane na rynkach elektronicznych.
Sieci zależności (oparte na zaufaniu) (ang. virtual trust networks) powstają jako
odpowiedź na potrzebę tworzenia specyficznych łańcuchów dostaw (ang. supply
chain). Powstająca sieć, w procesach handlowych jest początkiem tworzenia
wytwarzania nowych wartości (ang. business process innovation). Polega na
zaangażowaniu jak największej ilości obiektów gospodarczych: korporacji, rynków
elektronicznych (integracja systemów biznesowych), firm przemysłowych itp.
Tworzenie takich sieci powiązań jest z kolei początkiem tworzenia wirtualnych
środowisk współpracy (ang. virtual collaboration environment). Proces
konsolidacji podmiotów współpracujących oraz przyłączanie jak największej
liczby obiektów zależnych jest zobrazowaniem idei nowej ekonomii - ekonomii
sieci.
W spółczesny
model rynku elektronicznego operuję w trzech
podstawowych wymiarach: informacji, integracji i współpracy. Wszystkie
dostępne narzędzia i serwisy w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na
realizację jednej z trzech podstawowych funkcji. Poniżej przedstawiony jest
rysunek obrazujący model biznesowy rynku elektronicznego oraz rozmieszczenie
jego modułów zgodnie z funkcją, ja k ą spełniają w systemie.

Rys. 1. M odel biznesow y rynku elektronicznego. Opracowany na podstawie [3].

115

Proponowany przez nas architektura eMarketpIace w wersji korporacyjnej
jest pośredniczy w kontaktach B2B (ang. Business to Business). Odbiorcami usług
są pracownicy organizacji a dostawcami firmy produkujące materiały szkoleniowe.
Rynek działa w subskrypcyjnym modelu finansowym ze względu na postać
odbiorcy. Mnogość obiektów po stronie odbiorcy jest z finansowego punktu
widzenia jednym podmiotem. Indywidualne korzystanie z usług rynku jest
rozliczane wewnętrznie za pomocą automatycznych decyzyjnych procesów
przepływów pracy. Proponowany przez nas rynek może być utożsamiany z
istniejącymi elektronicznymi rynkami edukacyjnymi (ang. Electronic Education
Markets) [3], jednak badania prowadzone nad ich zastosowaniem w
przeciwieństwie do naszych obejmują sektor edukacyjny implikując tym samy cel
tworzenia - budowanie społeczności (ang. community).
2. Mapy tematów oraz mapy umiejętności
Mapy tematów
Mapy tematów to standard ISO (ISO/IEC 13250 - Topic Maps),
ustanowiony jako odpowiedź na problem spójnej reprezentacji powiązań pomiędzy
tematami (ideami) oraz wiązania wspomnianych tematów z rzeczywistymi
dokumentami (wystąpieniami tematów). Mapy tematów bazują na konceptach i
relacjach, podobnie jak w grafach konceptualnych. Początkowo, standard został
ustanowiony w celu zapewnienia możliwości jednolitego indeksowania
dokumentów (oraz reprezentacji indeksów), jednak szybko okazało się, że mapy
tematów mogą być używane przy klasteringu repozytoriów dokumentów. Tematy,
powiązania oraz wystąpienia są najważniejszymi komponentami map tematów.
Korzystając z tych elementów, można tworzyć mapy w repozytoriach
dokumentów.
Początków idei map tematów można doszukać się we wczesnych latach
dziewięćdziesiątych w trakcie opracowania niezależnego od platformy języka
zapisu dokumentacji komputerowej, obecnie znanego jako
DocBook
(http://www.docbook.org). Jest to najczęściej stosowana definicja typu dokumentu
(DTD) przy tworzeniu publikacji w języku XML oraz SGML.
Tworząca język grupa the Davenport natknęła się na problem integracji
indeksów różnych publikacji. Indeksy nie są opisywane żadnym standardem,
ponieważ zazwyczaj ich struktura jest zależna od struktury dokumentu, który
opisują. Wystarczy otworzyć kilka książek technicznych na końcowych stronach,
żeby przyznać rację temu stwierdzeniu. Co więcej, wiele książek ma po kilka
indeksów, każdy o innej tematyce. Sformalizowanie takich struktur znakomicie
ułatwiłoby nawigowanie wewnątrz dokumentów.
Dziesięć lat później, w roku 2000 powstał standard map tematów,
pierwotnie bazujący właśnie na doświadczeniach grupy the Davenport. Mapy
tematów opierają się na trzech podstawowych pojęciach: tematach, powiązaniach
oraz wystąpieniach (topics, associations, occurrences), popularnie zwanych TAO
map tematów.
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Po kolei
Tem at to podstawowy element map tematów. Nie precyzuje się, czym jest
temat. Może być praktycznie czymkolwiek, np. osobą, dokumentem, koncepcją,
dowolną rzeczą. Co więcej, może być abstrakcyjnym lub rzeczywistym pojęciem.
W przypadku naszej kolekcji dokumentów, przykładowe tematy mogą wyglądać
następująco:
Stopień uwzględnia tematyki nie leżącej bezpośrednio w zakresie
zainteresowania korporacji zależy oczywiście od jej potrzeb, stąd tematy dotyczące
np. budżetu państwa, nie m uszą być potrzebne.

Word ®
0
zaawansowany
Word - Podstawy
: •
Nowak

•

Excel podstawy

•

9

Polska

ACM E

®

^
Excel zaawansowany

MS Office

Rys. 2. Przykładowy zbiór tematów.

Tematy m ają przypisane typy. W naszym przypadku możemy wyróżnić
tematy typu dokument (Word - Podstawy, Word - Zaawansowany), człowiek
(Nowak), kategoria (MS Office) oraz przedsiębiorstwo (ACME).
Zgodnie ze standardem ISO, typy tematów to również tematy. W takim
przypadku należałoby utworzyć na naszej mapie tematy dokument, człowiek,
kategoria, kraj, przedsiębiorstwo oraz powiązać je z odpowiadającymi im
właściwymi tematami.
Tematy m ają trzy typy charakterystyk: nazwy, wystąpienia oraz role w
powiązaniach. Istnieje możliwość stosowania więcej niż jednej nazwy dla
konkretnego tematu, dzięki czemu ich znajdowanie jest ułatwione. Odbywa się to
jednak kosztem dodatkowych nakładów na zarządzanie konsystencją wiedzy.
Standard ISO przewiduje zastosowanie trzech nazw: nazwy podstawowej, nazwy
wyświetlanej oraz nazwy do sortowania. Jedynie pierwszy typ nazwy jest
wymagany.
W ystąpienie to przypisanie topika do źródeł informacji, w jakiś sposób
powiązanych z samym topikiem. Poprzez wystąpienie możemy rozumieć np.
dokument na jego temat, sekwencję wideo, fragment dłuższego tekstu na konkretny
temat. Może to być także archiwum, zawierające wiele dokumentów.
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Tak rozumiane wystąpienia znajdują się poza m apą topików. Mamy tu do
czynienia z dwuwarstwową strukturą mapy. Dolna warstwa na rysunku to właśnie
wystąpienia. Warstwa górna to tematy. Jak widać, tematy m ogą być powiązane z
poszczególnymi wystąpieniami bez szczególnych ograniczeń. Do jednego tematu
może być przypisanych kilka wystąpień, lub odwrotnie, do kilku tematów może
być przypisane jedno wystąpienie. Istnieje także możliwość przechowywania
tematów niezwiązanych z wystąpieniami. Takie tematy są pomocne w
kształtowaniu struktury samej mapy, mogą definiować np. typy tematów, lub
wprowadzać dodatkowe informacje, nie zawarte w wystąpieniach a pomocne w
nawigacji w obrębie mapy. Sytuacja, w której wystąpienie (dokument) nie jest
przypisane do żadnego z tematów występuje, kiedy dany dokument nie został
jeszcze odpowiednio sklasyfikowany. Nie jest to sytuacja prawidłowa, ze względu
na brak dostępu do takiego obiektu.
Powiązanie między tematami jest elementem łączącym, ukazującym
relacje pomiędzy tematami. Powiązania mogą być różnych typów. W każdym
powiązaniu występują dwa tematy, każdy z nich może pełnić inną rolę (powiązanie
typu ,jest ojcem” może zawierać tematy typu „człowiek”, z których jeden pełni
rolę „ojciec”, drugi - „potomek”).
Aspekt zapewnia możliwość przypisywania par „cecha” - „wartość” do
zasobów informacyjnych. Aspekt to cech, jego wartości są nazywane wartościami
aspektu. Aspekty są najczęściej stosowane do reprezentacji metadanych, które
byłyby reprezentowane jako atrybuty SGML lub XML.
Tożsamość wykorzystywana jest w trakcie mapowania lub łączenia map
tematów. W przypadku konfliktów - np. sytuacji, gdy dwa tem aty o różnych
nazwach opisują tę samą rzecz, tożsamość tematów może potwierdzać, że
wskazują one na ten sam typ danych. Dla skorzystania z tożsamości należy mieć
dostęp do odpowiednich wiarygodnych źródeł (np. standard ISO opisujący
dwuliterowe kody krajów).
Zastosowania map tematów
Standard ISO map tematów wymienia kilka możliwych zastosowań map tematów:
1. Przedstawianie treści i/lub danych zawartych w obiektach informacyjnych
jako tematy w celu umożliwienia wykorzystania narzędzi nawigacyjnych,
takich jak indeksy, wewnętrzne odnośniki, systemy cytowań czy słowniki.
2. Łączenie tematów ze sobą w sposób umożliwiający nawigację pomiędzy
nimi. Ta możliwość może być wykorzystana dla zbierania dokumentów,
tworzenia interfejsów podobnych w obsłudze do tezaurusów dla baz
wiedzy.
3. Filtrowanie zbiorów
informacji w celu utworzenia widoków
dostosowanych do specyficznych użytkowników lub celów. Dla przykładu,
takie
filtrowanie
może
pomóc
w
zarządzaniu
dokumentami
wielojęzycznymi, zarządzaniu dostępem na podstawie kryterium
bezpieczeństwa, dostarczaniu częściowych widoków bazując na profilach
użytkownikach i/lub domenach wiedzy itd.
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4.

Strukturalizowanie nieuporządkowanych obiektów informacyjnych lub
umożliwienie tworzenia interfejsów użytkownika zorientowanych na
temat,
które pozwalają na łączenie nieuporządkowanych baz
informacyjnych z uporządkowanymi.

Mapy umiejętności
Technologia map tematów jest zaawansowanym rozwiązaniem problemu
strukturalizacji, przechowywania oraz reprezentacji wiedzy w przedsiębiorstwie.
Jednakże mapy tematów zapew niają bardzo ograniczony zbiór instrumentów,
szczególnie w przypadku, kiedy chcemy za ich pom ocą przedstawić wiedzę
pracowników w przedsiębiorstwie, lub gdy chcemy zapewnić pracownikom
możliwość korzystania z bardziej zaawansowanych mechanizmów przeszukiwania
baz wiedzy - potrafiących brać pod uwagę profil wiedzy i umiejętności
pracownika w trakcie przeszukiwania bazy lub udostępniania mechanizmów
nawigacyjnych. Okazuje się, że w celu zaimplementowania takich funkcji, musimy
rozszerzyć technologię map tematów poprzez odpowiednie utworzenie nowych
struktur, potrzebnych do przechowania informacji o pracownikach, ich wiedzy i
umiejętnościach. Proponowana przez nas nazwa tych struktur to mapy umiejętności
(skill maps). Jest to oryginalna koncepcja opracowana przez nasz zespół [1].
Mapę umiejętności tworzymy poprzez utworzenie nowej - trzeciej
warstwy w mapie tematów. ( 1. warstwa to wystąpienia tematów, 2. warstwa to
właściwe tematy i powiązania) powyżej dwóch pozostałych. W warstwie tej należy
utworzyć nowe obiekty - umiejętności, powiązania pomiędzy nimi, oraz

Rys. 3. Struktura map tematów rozszerzona o obiekty umiejętności.
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Nowe obiekty w mapie umiejętności m ają bardzo podobne cechy do ich
odpowiedników w mapach tematów. Podstawową różnicą jest zupełnie inne ich
wykorzystanie. Obiekt typu umiejętność nie wskazuje na konkretne szkolenie, ale
na grupę szkoleń odpowiedzialnych za rozwój danej umiejętności. Powiązania
pomiędzy umiejętnościami wskazują na możliwe ścieżki rozwoju pracownika.
Istnieje możliwość
Obecnie trw ają prace na stworzeniem platformy dla sprawnej dystrybucji
wiedzy w obrębie przedsiębiorstwa. Nazwa projektu to „Knowledge e-Marketplace
for Courseware Distribution”. Jednym z założeń projektu jest wykorzystanie
istniejących platform rynków elektronicznych jako centralnego punktu
składowania i wymiany wiedzy. Platforma ta jest uzupełniana mechanizmami
implementującymi mapy tematów w miejscu standardowych katalogów produktów
oraz mapy umiejętności w miejsce tradycyjnych profili klientów.
Ze względu na takie modyfikacje platformy rynku elektronicznego,
musimy być zdolni do efektywnego przyswajania, przechowywania i
współdzielenia zasobów wiedzy. Dodatkowo, wprowadzenie map tematów i map
umiejętności zdecydowanie poprawi efekty przeszukiwania i nawigacji w zasobach
wiedzy.
Nawigacja
Aktualnie, najpopularniejsze techniki nawigacji w bazach dokumentów to
przeglądanie katalogów oraz wykorzystywanie hiperłączy w dokumentach.
Przeglądanie katalogów polega na przemieszczaniu się z punktu
źródłowego do docelowego. Należy znać obie lokalizację oraz trasę pomiędzy
nimi. Często katalogi są tworzone w sposób mający jak najbardziej ułatwić
wyszukiwanie tras pomiędzy lokalizacjami, niestety cel ten nie zawsze jest
osiągnięty. W praktyce, w celu efektywnego nawigowania w katalogu, należy być
zaznajomionym z tematem poszukiwań (często także z pokrewnymi tematami)
i/lub znać konstrukcję katalogu (intencje jego twórcy). Stosunkowo trudnym
zadaniem przy utrzymywaniu katalogów jest kategoryzacja dokumentów
dotyczących różnych - niekoniecznie podobnych - tematów. Podobnie, tworzenie
nowych kategorii często wymaga przebudowywania całych struktur katalogowych.
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Używanie hiperłączy w dokumentach pozwala na uzyskanie wysokiej
relewancji szukanych dokumentów. Jednakże metoda ta ma wiele wad. W celu
wykorzystania hiperłącza należy zinterpretować cały dokument (a przynajmniej
jego część do momentu wystąpienia hiperłącza). Biorąc pod uwagę pojawianie się
coraz to nowszych formatów dokumentów, każda technologia, która wymaga
dostępu do zawartości dokumentów powinna być traktowana jako bardziej
ryzykowna i niestabilna niż ta, która nie musi operować na zawartości
dokumentów. Inny problem jest powodowany koniecznością ręcznego
umieszczania i edytowania łączy przez autora dokumentu. Z tego powodu, liczba
możliwych tras nawigacyjnych jest bardzo ograniczona, mamy również do
czynienia z dużym ryzykiem przechowywania łącz, które wskazują na nieistniejące
już dokumenty. Poza tym, ontologia hiperłączy jest nieczytelna, co powoduje brak
możliwości zidentyfikowania typów relacji pomiędzy dokumentami przez
zautomatyzowane systemy informacyjne (dla przykładu część hiperłączy wskazuje
na alternatywne rozwiązania, inne na stronę domową autora, streszczenie,
bibliografię itd.).
Jednym
z
proponowanych
rozwiązań
nawigacji
w
zasobach
dokumentowych je st technologia map tematów. Jej celem jest katalogowanie
dokumentów w grafach, gdzie każdy dokument (tu: temat) jest powiązany z innymi
za pomocą konkretnych typów relacji. Dla przykładu, w systemie Knowledge
eMarketplace for courseware distribution łączymy tematy wskazujące na
courseware za pom ocą relacji courseware_prerequisite, courseware_successor,
courseware_related). Do budowania ostatniej relacji doskonale nadaje się
klastering [ 12].
Dodanie technologii map umiejętności pozwala nam na dalsze
usprawnienie nawigacji w katalogach. Poprzez przeszukiwanie profilu wiedzy
(umiejętności) użytkownika, możemy zaprezentować mu jedynie materiały, które
są bezpośrednio związane z jego profilem. W technologii map tematów oznacza to,
że proponujemy jedynie dokumenty, które znajdują się w określonym sąsiedztwie
profilu umiejętności, tematy które nie zostały jeszcze nauczone i znajdujące się w
odległości nie większej niż określona ilość powiązań od ju ż nauczonych (podobnie
jak np. w przypadku ustalania najkrótszej trasy w algorytmach trasowania
protokołu TCP/IP). M aksym alną odległość autorzy artykułu nazywają horyzontem
wiedzy użytkownika. Każdy z użytkowników może samodzielnie zdefiniować
swój horyzont i zdecydować czy chce nawigować również w ju ż nauczonych
tematach.
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Wyszukiwanie
W zależności od dynamiki modyfikacji oraz rozmiaru źródeł informacji,
możemy użyć co najmniej kilku technik wyszukiwania [14]. Jeżeli kolekcja
dokumentów jest dynamiczna, możemy zastosować wyszukiwanie sekwencyjne
lub on-line. Jednak wydajność tych metod pozwala na ograniczenie rozmiaru
przechowywanej kolekcji do kilkunastu procent. W przypadku kolekcji
statycznych oraz semi-statycznych, najczęściej stosowaną techniką wyszukiwania
jest budowanie dodatkowych struktur danych opisujących przechowywaną
informację. Najpopularniejsza metoda sprowadza się do budowania ciągle
aktualizowanych indeksów, które następnie są przeszukiwane.
Zastosowanie technologii map tematów i map umiejętności może zwiększyć
relewancję otrzymywanych wyników, poprzez odpowiednie uporządkowanie
wyszukanych dokumentów na podstawie ich odległości od profilu umiejętności
użytkownika.
Filtrowanie
Ponieważ profil umiejętności użytkownika jest bez przerwy dostępny w
systemie, użytkownik może być informowany za każdym razem, gdy nowe
dokumenty pojawiają się w bezpośrednim sąsiedztwie jego profilu umiejętności. W
rezultacie,
otrzymujemy
interesujący
mechanizm
marketingowy
(do
bezpośredniego wykorzystania w platformie rynków elektronicznych), który jest
zdecydowanie bardziej relewantny, niż typowe mechanizmy. Dodatkowo,
zwiększamy szanse pozytywnego odbioru poprzez wskazywanie bardzo dobrze
zdefiniowanych grup docelowych [13].
W przypadku, gdy użytkownik jest zainteresowany nabyciem dokumentu
w systemie (korzystając z odpowiedniego mechanizmu rynków elektronicznych),
użytkownicy mający podobny profil umiejętności mogą być poinformowani o tym
fakcie i można im zaproponować utworzenie syndykatu kupujących (buyer
syndicate) w celu wynegocjowania niższych cen. Taki mechanizm zdecydowanie
wpłynie na obrót rynku elektronicznego, będąc korzystną ofertą dla obu stron
rynku.
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3. O ntologie dla m ap tem atów i m ap um iejętności
Ontologia najogólniej mówiąc jest specyfikacją konceptualizacji [5],
Termin ontologia jest zapożyczony z filozofii, gdzie Ontologia jest w relacji
systematycznej do Istnienia. Na polu systemów sztucznej inteligencji to, co
„istnieje” jest tym, co może być reprezentowane. Kiedy odnosimy się do
reprezentowania wiedzy domenowej w sposób, w jaki pojmuje ten proces dział
sztucznej inteligencji, za pomocą zadeklarowanego formalizmu, zakres obiektów
jakie m ogą być reprezentowane jest nazywany przestrzenią dialogu (ang. universe
of discourse). Ten zakres obiektów i powiązań między nimi m ają bezpośrednie
przełożenie na słownik reprezentowania, za pomocą, którego programy oparte o
wiedzę reprezentują ją. W związku z tym, wciąż w kontekście systemów sztucznej
inteligencji, aby opisać ontologię wybranego systemu, możemy to uczynić poprzez
zdefiniowanie termów reprezentujących. W takiej ontologii, definicje kojarzą
nazwy jednostek (ang. entities), w przestrzeni dialogu (np. klasy, relacje, funkcje
lub inne obiekty), zarówno z tekstami w języku naturalnym, opisującymi
semantykę tych nazw, jak i aksjomatami ograniczającymi przestrzeń interpretacji i
możliwości zastosowania tych nazw. Formalnie, w logicznej teorii, ontologia może
wystąpić jako twierdzenie.
Bardzo bliskie znaczeniowo, są sobie metadane i ontologie. Można
powiedzieć, że metadane są specyficznym przypadkiem czy aspektem ontologii
(języki reprezentacji wiedzy, używane do wyrażania ontologii, często bardziej
ekspresyjne niż modele danych, podkreślają schematy metadanych).
Rodzaje ontologii
Jest to jeden z najbardziej ogólnych podziałów ontologii, w procesie
opisywania wiedzy bazującym na przestrzeni dialogu (ang. universe o f discourse),
są:
Ontologie górnych warstw (ang. top-level) - opisują bardzo ogólne pojęcia
takie jak: przestrzeń, czas, sprawa, obiekt, zdarzenie, akcja itp., które są niezależne
od problemu czy dziedziny. Wydaje się celowym budowanie zunifikowanych
ontologii warstw górnych obejmujących jak największe społeczności
użytkowników. [4], [11]
Ontologie domenowe i ontologie zadań - opisują, odpowiednio,
słownictwo ogólne związane z wybraną dom eną (np. medycyna, informatyka) lub
ogólne zadania, czynności (np. diagnozowanie, ewaluacja) poprzez specjalizację
termów dla ontologii górnych warstw (np. ontologia dla systemów
informacyjnych). [6]
Ontologie specyficzne dla aplikacji - opisują koncepty zależne zarówno od
domeny jak i od specyficznych zadań, które zazwyczaj reprezentują specjalizację
ontologii obu typów. Koncepty te często oznaczają role, jakie pełnią jednostki
domenowe podczas wykonywania czynności, takie jak jednostka wymienna (ang.
replaceable unit) lub komponent zapasowy (ang. spare component). [6]
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Projektowanie ontologii
Wśród wielu podejść do projektowania ontologii niskiego poziomu
(ontologii aplikacyjnych) najczęściej wykorzystywaną jest metoda zwana Delphi
[8]. Wyznacznikiem tego modelowania jest podejście oparte na współpracy z
położeniem dużego nacisku na ewaluacje ju ż podczas procesu powstawania przed
stworzeniem ostatecznej wersji. Metoda Delphi była głównym wyznacznikiem
podczas tworzenia ontologii aplikacyjnych dla naszego projektu. Poniżej na
rysunku przedstawiony został proces projektowania ontologii w podejściu Delphi.
K __

__ ^

Przygotowanie
—

i—

Osadzanie

•<3----------> Zdefiniow anie kryteriów projektowania
Ustalenie warunków brzegowych
Ustalenie standardów ewaluacji
Specyfikacja początkowej ontologii, która będzie
później m odyfikowana w procesie w spółtw orzenia
Stw orzenie zróżnicow anego zespołu uczestników

Iteracyjne
ulepszanie

<----------► Form alizacja

podejść, kom entarze i krytyka rozwiązań

Modyfikacja ontologii uwzględniająca w nioski zespołu
Iteracja aż do stworzenia rozwiązania końcow ego
Dem onstracja zastosowania ontologii
Zastosowania

Rys. 4. Proces projektowania ontologii w podejściu opartym o współpracę. Opracowane na
podstawie [8]

Najważniejszy, przedostatni etap projektowania ontologii polega na
iteracyjnej ewaluacji ju ż stworzonych ontologii, nanoszeniu poprawek oraz
ponownej ewaluacji aż do stworzenia ostatecznej wersji. W procesie ewaluacji
tymczasowych rozwiązań korzystaliśmy z badań prowadzonych w Madrycie
dotyczących metod ewaluacji i eliminowania błędów w projektowaniu ontologii

[V].
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Proponowana ontologia
Potrzeba stworzenia ontologii dla materiałów szkoleniowych powstała
podczas realizacji projektu eMarketplace. W związku z przeznaczeniem rynku
elektronicznego do dystrybucji materiałów szkoleniowych oraz propagowania
wiedzy, produkty oraz usługi oferowane muszą być zorganizowane w pewną
strukturę. Struktura organizacji materiałów szkoleniowych jest stworzona na bazie
technologii map tematów. Do budowy mapy tematów koniecznym stało się
zbudowanie ontologii w celu ujednolicenia zasad tworzenia [2], W trakcie
wykorzystywania produktów oferowanych na rynku zbierane są informację o
stanie wiedzy użytkowników i składowane w omówionych powyżej mapach
umiejętności. Przechowywanie profili wiedzy wymagało standaryzacji, co
zaowocowało stworzeniem ontologii dla map umiejętności.
Ontologia dla map tematów
Proponowana ontologia dla ma tematów opisująca materiały szkoleniowe
zawiera typy i przykładowe wartości tematów, obiekty powiązań stanowiące
najważniejszą cześć proponowanej przez nas struktury. Ontologia dzieli tematy na
abstrakcyjne i nieabstrakcyjne. Elementy nieabstrakcyjne wykorzystywane są w
procesie reprezentacji wiedzy pracowników. Tematy abstrakcyjne są elementem
dodatkowym kategoryzującym materiały szkoleniowe.
Typ tem tu

company
author
date
theme
product nam e
coursew are type
language
courseware

Przykładow a nazw a w yśw ietlana
P rzykładow a
nazw a bazow a
A bstrakcyjne
Brainbuzz Inc.
company 510
John F. Smith
author 115
2001-10-04 16:08GMT
date 10
N ovell
theme 19
NetWare 6
product name 155
Web Based Training
courseware type 5
English
Language 3
N ieabstrakcyjne
SCO 241: Administration 1: U ser Services
courseware 1241
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Rola Pow iązania I
A bstrakcyjne

Typ pow iązania
coursew are
coursew are
coursew are
coursew are
coursew are
coursew are
coursew are

courseware
courseware
courseware
courseware
courseware
courseware
courseware

author
vendor
date
them e
product nam e
type
language

R ola P ow iązan ia II

author
company
date
theme
product name
courseware type
language

N ieabstrakcyjne

courseware
courseware
courseware

coursew are prerequisite
coursew are successor
coursew are related

courseware
courseware
courseware

Proponowane powiązania między tematami również m ogą być
abstrakcyjne - dotyczące abstrakcyjnych tematów oraz nieabstrakcyjne - dotyczące
powiązań pomiędzy materiałami szkoleniowymi. Sieć powiązań pomiędzy
materiałami szkoleniowymi pozwoli na stworzenie nieliniowej hierarchii i
umożliwi zarządzanie procesami szkoleniowymi pracowników w oparciu i ich
profile wiedzy.
Ontologia dla map umiejętności
Podobnie jak dla map tematów, zaproponowana ontologia może być
przeniesiona, w procesie modyfikacji, na pole map umiejętności. Ponieważ mapy
umiejętności zostały opracowane na podstawie map tematów poprzez
rozbudowanie o dodatkowe informacje, tworzenie dla nich ontologii polega na
standaryzacji tych dodatkowych informacji. Dodatkowe informacje opisują stan
wiedzy użytkownika i takie informacje uznaliśmy za niezbędne jako dodatkowe
atrybuty do obiektów temat i powiązanie.
Typ pow iązania
coursew are prerequisite
coursew are successor
c o u r s e y v a r e r e la t e d

Typ atrybutu

W artość A trybutu

state
state
state

unchanged (default), removed, added
unchanged (default), removed, added
unchanged
(default),
removed,
added

Stan typu atrybutu przechowuje informacje o zmianach w profilu wiedzy
użytkownika. Stan niezmieniony jest wartością domyślną dla atrybutu. Pozostałe
wartości atrybut może przyjąć w trakcie korzystania z sytemu na skutek jednej z
dwóch akcji: usunięcia powiązania przez użytkownika lub stworzenia nowego
powiązania. Założyliśmy również dodanie trzech atrybutów do każdej z
umiejętności.
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T op ic type
cou rsew are
cou rsew are
cou rsew are

A ttribu te type
done
passed
estimated interest

A ttribute values
{0 ;l}
<0,1 >
<0,1>

Atrybut done przechowuje informacje o aktywności użytkownika z danym
elementem. Informuje o tym czy użytkownik używał danego materiału
szkoleniowego czy nie. Atrybut passed przechowuje informacje na temat poziomu
przyswojenia wiedzy, który jest sprawdzany np., po skorzystaniu z materiałów
szkoleniowych; w postaci testu. Atrybut estimatedJnteresł to informacje na temat
zainteresowania danym produktem szacowane na podstawie zachowania się
użytkownika. Te trzy atrybutu dostarczają do systemu informacji możliwych do
dalszej analizy zgodnie z procesem przetwarzania instrukcji zarządzanych
komputerowo (ang. computer managed instruction).
4. Podsumowanie
W spółczesne systemy zarządzania wiedzą nie spełniają jeszcze wszystkich
wymagań im stawianych. Jednym z takich wymagań jest sprawna dystrybucja
materiałów szkoleniowych oraz adekwatne profilowanie użytkowników w celu
zwiększenia relewancji dystrybuowanych materiałów. Platforma rynków
elektronicznych okazuje się być bardzo skuteczną na polu szkoleń na odległość,
podobnie do celu katalogowania szkoleń można wykorzystać istniejące standardy
struktur - mapy tematów. Oryginalnego podejścia do tematu wymaga profilowanie
zasobów wiedzy użytkownika, które są dokonywane z wykorzystaniem nowych
struktur - map umiejętności. Przy zastosowaniu odpowiednich ontologii okazuje
się, że taki zestaw komponentów w rzeczywistości usprawnia dystrybucję wiedzy
w przedsiębiorstwach.
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ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI W SYSTEMIE
RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Joanna BRYNDZA, Anna CHOJNACKA, Radosław W OJTOW ICZ
Streszczenie: W artykule zeprezentowano zagadnienia dotyczące zarządzania
dokumentami za pom ocą systemów informatycznych, a w szczególności
możliwości realizacji i wspomagania obiegu dokumentacji księgowej. Autorzy
omówili podstawowe pojęcia związane z obiegiem dokumentów oraz przedstawili
przesłanki i zasady tworzenia odpowiedniego systemu obiegu dokumentacji.
Zaprezentowali także narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie
dokumentami w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa.
1. Identyfikacja problemu
W obecnie funkcjonujących przedsiębiorstwach jednym z wielu czynników
sukcesu i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej jest szybki i pełny dostęp do
informacji, także, a może przede wszystkim, tych wewnętrznych, przetwarzanych
w ramach danej organizacji. Poprawnie utworzony system obiegu dokumentów,
wsparty odpowiednimi narzędziami informatycznymi może zapewnić szybkie i
kompletne dostarczanie dokumentów oraz informacji dotyczących obiegu
dokumentacji księgowej. Autorzy artykułu przedstawiają zagadnienia związane z
zarządzaniem dokumentami w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa za
pomocą systemów informatycznych.
W pierwszej części artykułu omówiono zasady tworzenia systemu
zarządzania obiegiem dokumentów oraz podstawowe pojęcia z związane z
zagadnieniem dokumentacji księgowej. W dalszej części przedstawione są
narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie dokumentami. Omówiono
wybrane zaawansowane rozwiązania, zaprezentowano także przykład ich
zastosowania w procesach gospodarczych.
W procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem należy
umiejętnie posługiwać się zbiorami wielu informacji, płynącymi zarówno z
otoczenia, jak i generowanymi wewnątrz organizacji. Prawidłowo skonstruowany
system zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie powinien w odpowiedni
sposób integrować „tradycyjne” systemy rachunkowości z „nowoczesnymi”
rozwiązaniami zaliczanymi do systemów „zarządzania wiedzą” .
Informacje, zapisywane w postaci reprezentujących je danych, są
zapisywane w postaci dokumentów. Dokument to „każdy przedmiot materialny
będący świadectwem jakiegoś faktu, zjawiska lub myśli ludzkiej” [7, t. II, s. 96],
Zbiory dokumentów funkcjonujących w organizacjach gospodarczych są często
określane jako dokumentacja ekonomiczna, która może być podzielona na
dokumenty niesformalizowane i dokumenty sformalizowane. Dokumenty
niesformalizowane m ają charakter opisowy, brak jest specjalnych formularzy i nie
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ma regulacji co do formy takich dokumentów. Dokumenty sform alizowane
występują najczęściej w postaci formularzy, zawierających określone pola
informacyjne [9, s. 43]. Biorąc pod uwagę rodzaj nośnika dokumentu mogą one
być podzielone na dokumenty tradycyjne i dokumenty elektroniczne. Dokumenty
tradycyjne to dokumenty papierowe, zawierające informacje zapisane na kartce
papieru lub na specjalnym papierowym formularzu. Dokumenty elektroniczne to
„wszelkiego typu zapisy elektroniczne odzwierciedlające jakieś zdarzenia czy
procesy, posiadające znaczenie prawne lub organizacyjne dla danego podmiotu”
[9, s. 45]. Dokumenty elektroniczne mogą zostać podzielone na trzy najważniejsze
grupy: dokumenty graficzne, dokumenty tekstowe i dokumenty złożone.
Z punktu widzenia rachunkowości najistotniejsze są sformalizowane dokumenty,
nazwane dowodami księgowymi, które mogą występować zarówno w formie
tradycyjnej, jak i elektronicznej. Ich definicja zostanie zaprezentowana w punkcie
2.
Zarządzanie dokumentami to proces, na który składają się następujące elementy:
tworzenie i/lub „przechwytywanie” dokumentów,
zapisywanie dokumentów,
rejestrowanie i indeksowanie dokumentów,
identyfikowanie i przetwarzanie dokumentów (przeglądanie, edytowanie,
drukowanie),
rejestrowanie i śledzenie statusu dokumentów,
zarządzanie obiegiem dokumentów [4, s .10].
Wszystkie wymienione elementy mogą być wspomagane odpowiednimi
systemami informatycznymi, nazwanymi systemami zarządzania dokumentami
elektronicznymi (SZDE). Systemy zarządzania dokumentami elektronicznymi
mogą być zdefiniowane przez listę następujących funkcji:
wydzielenie obszaru przechowywania dokumentów elektronicznych,
dodawanie, identyfikowanie i (pełnotekstowe) wyszukiwanie dokumentów w
obszarze przechowywania,
- wersjonowanie dokumentów,
blokowanie i odblokowywanie dostępu do edytowanych dokumentów,
ustalanie praw dostępu do dokumentów,
zapisywanie metadanych,
przesyłanie dokumentów do innych użytkowników,
skanowanie i archiwizowanie dokumentów [8, t. II, s. 501-502].
W następnym punkcie opracowania zostaną przedstawione wybrane aspekty
zarządzania dokumentami księgowymi.
2. Zarządzanie obiegiem dokumentacji księgowej
Punktem wyjścia do rozważań na temat zarządzania obiegiem dokumentów
będzie zaprezentowanie pojęcia dowodu księgowego. Zgodnie z art. 20 Ustawy o
rachunkowości [USTA94] do ksiąg rachunkowych danego
miesiąca należy
wprowadzić każdą operację gospodarczą, jaka miała miejsce w tym miesiącu, a
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podstawą takiego zapisu jest dowód księgowy. Ustawa o rachunkowości jednakże
nie definiuje samego pojęcia dowodu księgowego, poprzestając jedynie na
szczegółowym omówieniu cech, jakie powinien on posiadać. Na potrzeby
niniejszej pracy zostanie przytoczona definicja sformułowana przez Andrzeja
Rozy-Michalskiego, według którego: dowód księgowy je s t dokumentem
normatywno-prawnym, potwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej lub
finansowej w określonym miejscu lub czasie. Dowód księgowy dokumentuje
konkretną operację (transakcję) co do miejsca i czasu zaistnienia, określa powstałe
zdarzenie p o d względem podmiotowym i przedmiotowym oraz je g o wymiar
liczbowy (ilościowy i/lub wartościowy) [5],
Porównajmy teraz przedstawioną definicję z tym, co według Ustawy o
rachunkowości świadczy o możliwości zakwalifikowania do kategorii dowodów
księgowych. W ytyczne na ten temat można odnaleźć w art. 21 stanowiącym, iż
dowód księgowy musi zawierać co najmniej:
- określenie rodzaju dowodu,
- określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
- opis operacji i jej wartość (jeśli to możliwe - również w jednostkach
naturalnych),
- datę dokonania operacji gospodarczej oraz datę wystawienia dowodu
księgowego, jeśli te daty różnią się,
- podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto
składniki majątku,
- stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych
danego miesiąca potwierdzone podpisem osoby odpowiedzialnej,
- numer identyfikacyjny.
W śród c e c h p r a w id ło w e g o d o w o d u k s ię g o w e g o n a leż y w y m ien ić:

a) rzetelność, tzn. zgodność z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej,
b) kompletność, która spełniona zostaje, gdy dowód zawiera dane wymienione
powyżej,
c) bezbłędność rachunkową,
d) chronologiczność wystawianych dowodów tego samego rodzaju (co
uniemożliwia antydatowanie),
e) systematyczność i ciągłość numerowania dowodów księgowych tego samego
rodzaju od początku roku obrotowego (co zapobiega wprowadzaniu numerów z
opóźnieniem bądź powtarzania numeracji),
f) jednorodność dokumentowanych operacji (dowód księgowy pozwala na
dokumentowanie operacji wyłącznie tego samego rodzaju),
g) trwałość zapisu (należy używać takich środków zapisu, aby niemożliwe było
ich usunięcie, np. wymazanie ołówka),
h) poprawność formalna, merytoryczna i rachunkowa, o której będzie mowa
później.
M o ż n a w ię c stw ie r d z ić , iż istn ieje w ie le p o w o d ó w , dla których w arto
stw orzyć w
p r z e d się b io r stw ie o d p o w ie d n i sy stem
za rząd zan ia o b ie g ie m
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dokumentów. Pierwszą taką przesłanką która wypływa wprost z treści
przedstawionych powyżej, jest potrzeba ujęcia w księgach rachunkowych
wszystkich dowodów dotyczących danego miesiąca. Przesłanka ta może być
zrealizowana w przedsiębiorstwie dzięki stworzeniu systemu zarządzania obiegiem
dokumentów gwarantującego wprowadzenie do systemu wszystkich dokumentów,
które w danym momencie mają się w nim znajdować.
Kolejną przesłanką stworzenia właściwego obiegu dokumentów jest
konieczność dokonania kontroli każdego dowodu księgowego znajdującego się w
przedsiębiorstwie, a będącego podstawą dokonywania zapisów w księgach
rachunkowych przedsiębiorstwa. Dokument przechodząc przez kolejne działy, czy
jednostki organizacyjne powinien zostać skontrolowany na trzech płaszczyznach:
a) formalnej, co oznacza, iż należy sprawdzić, czy został on sporządzony zgodnie
z przepisami prawa oraz zasadami i normami obowiązującymi w danym
miejscu (jednostce);
b ) merytorycznej, co oznacza, iż dane zawarte w dowodzie księgowym są
rzeczywiste, realne, ponadto należy w tym miejscu zwracać uwagę, czy
dokumentowane operacje są celowe i uzasadnione,
c) rachunkowej, co oznacza, iż wyliczenia zawarte w dowodzie księgowym są
bezbłędne pod względem rachunkowym oraz zgodne z zasadami
normatywnymi (np. zastosowanie prawidłowej stawki, odsetek, sposobów
zaokrągleń itp.).
Obecnie w dobie globalnej komputeryzacji przedsiębiorstw przepływ
faktycznego papierowego dokumentu pomiędzy działami jest ju ż coraz częściej
zastępowany kontrolą dokonywaną za pomocą znajdującej się w firmie lokalnej
sieci komputerowej a dokumenty tradycyjne coraz częściej zastępowane są przez
ich elektroniczne odpowiedniki.
Szczegółowe zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania
dowodów księgowych zawierać powinna zakładowa instrukcja sporządzania,
obiegu, kontroli i przechowywania dowodów księgowych. Jej prawidłowe
funkcjonowanie jest jednym z podstawowych warunków sprawnego działania
przedsiębiorstwa, ułatwia zarządzanie oraz kontrolę procesów gospodarczych, jak
również kontrolę wypełniania obowiązków przez pracowników.
Jedną z możliwych procedur tworzenia w przedsiębiorstwie instrukcji obiegu
dokumentów może być posłużenie się dla własnych potrzeb instrukcją ramową
opracowaną przez ekspertów. Kierownik jednostki powinien wtedy zarządzeniem
wewnętrznym wprowadzić do stosowania zakładową instrukcję sporządzania,
obiegu, kontroli i przechowywania dowodów księgowych, która opiera się na
ramowej instrukcji, doprecyzowując aspekty działalności specyficzne dla danego
przedsiębiorstwa.
Z punktu widzenia zaspokojenia indywidualnych potrzeb każdego
przedsiębiorstwa jest skorzystanie z kolejnej z procedur możliwych do
zastosowania przy tworzeniu instrukcji obiegu dokumentów. Polega ona na
stworzeniu takiego dokumentu przez pracowników przedsiębiorstwa, po
przeanalizowaniu rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa w sferze zarządzania
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obiegiem dokumentacji księgowej. Po przygotowaniu takiej instrukcji zostaje ona
zaaprobowana przez kierownika jednostki.
Ze względu na fakt, iż dowody księgowe powinny zostać ujęte w księgach
rachunkowych miesiąca, w którym miała miejsce operacja przez ten dowód
dokumentowana, konieczna jest właściwa organizacja obiegu dowodów
księgowych, tak aby terminowość dotarcia prawidłowych dowodów księgowych
do księgowości została zachowana. Wśród uniwersalnych zasad organizacji obiegu
dowodów księgowych należy wymienić (por. [6]):
- zasadę systematyczności,
- zasadę częstotliwości,
- zasadę terminowości,
- zasadę samokontroli i kontroli,
- zasadę realności,
- zasadę logiczności,
- zasadę odpowiedzialności indywidualnej,
- zasadę przydatności.
System obiegu dokumentów powinien zostać przedstawiony w formie
tabelarycznej, graficznej, kartotekowej, opisowej lub programu komputerowego.
Niezależnie od przyjętej formy prezentacji system obiegu dokumentów powinien
określać ważniejsze czynności dotyczące dowodu każdego rodzaju, a więc osobę
sporządzającą oraz sposób sporządzenia, osobę kontrolującą, osobę akceptującą,
osobę przechowującą oraz sposób przechowywania, jak również decyzję, czy
dowód podlega archiwowaniu. W przypadku gdy dowód sporządzany jest w kilku
egzemplarzach, należy podać przeznaczenie każdego z nich.
W zakładowej instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania
określa się osoby dokonujące kontroli dowodów oraz akceptujące je. Etap ten ma
ogromne znaczenie, a osoby te powinny charakteryzować się odpowiednim
przygotowaniem merytorycznym, jak również znajomością ewidencji księgowej.
Ważna jest także znajomość uregulowań zawartych w wyżej omawianej instrukcji,
a także zakładowej instrukcji kontroli wewnętrznej, bowiem kontrola dowodów
księgowych stanowi jeden z elementów kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa.
Szczegółowo zasady przechowywania i zabezpieczania dowodów
księgowych reguluje rozdział 8 ustawy o rachunkowości. Dokumentację przyjętych
zasad rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty
inwentaryzacyjne oraz sprawozdania finansowe należy zgodnie z art. 71 ustawy
„przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami,
nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem” .
Natomiast w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera
należy zapewnić ochronę danych polegającą na (por. [3]):
&) zastosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych,
b) zapewnieniu stosownych środków ochrony zewnętrznej,
c) systematycznym tworzeniu kopii zapasowych zbiorów danych,
d) zapobieganiu
dostępowi
osób
nieupoważnionych
do
komputerowych.

programów
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Wspomniane powyżej dokumenty przechowywane powinny być w
siedzibie jednostki, chyba że prowadzenie ksiąg rachunkowych zostało zlecone
osobom trzecim. W takim wypadku kierownik jednostki zobowiązany jest do
powiadomienia właściwego urzędu skarbowego o miejscu przejściowego
przechowywania dokumentacji księgowej.
Ustawa o rachunkowości przewiduje generalnie pięcioletni okres
przechowywania od początku roku następującego po roku obrotowym, którego
dane zbiory dotyczą. Należy jednak zwrócić uwagę na liczne wyjątki od tej reguły,
między innymi:
1 . zatwierdzone
roczne
sprawozdania
finansowe
podlegają
trwałemu
przechowywaniu;
2 . dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości przechowuje się
przez okres trzech lat po okresie jej ważności.
3 . dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej przechowuje
się do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, nie krócej jednak niż do
dnia rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych;
4 . dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji, pożyczek, kredytów i
umów handlowych przechowywane są przez okres pięciu lat, ale po roku
obrotowym, w którym nastąpiło ostateczne rozliczenie operacji lub transakcji.
Warto ponadto zwrócić uwagę na fakt, iż mimo ustawowego minimum
pięcioletniego okresu przechowywania kart wynagrodzeń pracowniczych,
obowiązuje znacznie dłuższy - w chwili obecnej dwudziestoletni - wymagany
przez przepisy emerytalno-rentowe okres przechowywania.
Powyższe rozważania ilustruje tabela przedstawiona poniżej:
Tablica 1. Okresy przechowywania dokumentów i dowodów księgowych
R odzaj dokum entu
O kres przechow yw ania
Lp.
Karty wynagrodzeń lub ich
1.
20 lat
odpowiedniki
do dnia zatwierdzenia sprawozdania
Dowody księgowe dotyczące
finansowego, nie krócej jednak niż do
2 . wpływów
ze
sprzedaży
dnia
rozliczenia
osób
materialnie
detalicznej
odpowiedzialnych
Dowody księgowe dotyczące
5 lat, ale po roku obrotowym, w którym
pożyczek,
kredytów,
umów
3.
nastąpiło ostateczne rozliczenie operacji
handlowych,
długoletnich
lub transakcji
inwestycji rozpoczętych
4. Dokumenty inwentaryzacyjne
5 lat
Dokumenty dotyczące rękojmi i 1 rok po terminie upływu rękojmi lub
5.
gwarancji
rozliczenia reklamacji
6.

Dokumenty przyjętego sposobu Okres ich ważności plus dodatkowe 3
prowadzenia rachunkowości.
lata

7.

Pozostałe dowody i dokumenty

5 lat
Źródło: opracowanie własne (por. też [GIER01]).
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Sprawne
zarządzanie
obiegiem
dokumentacji
księgowej
w
przedsiębiorstwie wymaga opracowania ogólnie akceptowalnych zasad. Obieg
dokumentów oznacza przechodzenie dokumentu przez różne komórki
organizacyjne począwszy od momentu jego wpływu (w przypadku dokumentów
obcych tj. faktury) lub wystawienia (w przypadku dokumentów własnych) do
momentu jego zaksięgowania i archiwizacji. Aby proces przechodzenia
dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi przebiegał sprawnie
jednostka powinna w szczególności opracować zasady wystawiania dokumentów
księgowych (por. [2]). Chodzi tu w głównej mierze o określenie komórki
wystawiającej poszczególne dowody księgowe, o układ dokumentu, ilość
wystawianych egzemplarzy jak również o adresatów poszczególnych kopii
dokumentu.
K olejną kwestię, którą powinna przemyśleć jednostka przy tworzeniu
instrukcji obiegu dokumentów jest opracowanie zasad przyjmowania dowodów
księgowych przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz zasady
kontrolowania dowodów księgowych.
O statnią kwestią wartą przemyślenia jest sprawa opracowania zasad
przechowywania dokumentów oraz ich archiwowania i to zarówno w formie
elektronicznej ja k i w formie tradycyjnej.
3. Narzędzia inform atyczne wspierające zarządzanie dokumentami
Zaawansowane rozwiązania służące zarządzaniu dokumentami i
przepływem pracy od wielu lat tworzy firma Lotus Development, oferując
produkty L otus D om ino.Doc i L otus Dom ino W orkflow . Obydwa systemy
stanową obecnie integralną część pakietu Enterprise Document Management Suite
(EDMSuite) oferowanego przez firmę IBM. Pakiet ten szeroko korzysta ze
standardów przemysłowych opracowanych przez producentów oprogramowania do
zarządzania dokumentami (ODMA, DMA), dzięki czemu możliwa jest jego
integracja z innych systemami.
W ostatnim czasie na rynek oprogramowania do zarządzania dokumentami
weszła firma M icrosoft, rozpoczynając sprzedaż systemu S h areP o in t P o rta l
Server. System opracowany przez firmę Microsoft zdobywa sobie coraz większe
uznanie wśród potencjalnych klientów, przede wszystkim dzięki zaawansowanym
możliwościom w zakresie tworzenia informacyjnego portalu korporacyjnego oraz
łatwej integracji z popularnym biurowym pakietem zintegrowanym Office. Firma
Microsoft opracowała też nieco okrojoną wersję technologii SharePoint nazwaną
SharePoint Team Services, która jest przeznaczona dla mniejszych organizacji i
grup roboczych (do 75 użytkowników) i nie wymaga serwera.
Oprócz wymienionych systemów dosyć dużą popularnością na rynku cieszą się
następujące aplikacje: Docushare firmy Xerox, Documentum firmy Documentum
Inc. i Panagon firmy FileNet.
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Z punktu widzenia systemu rachunkowości przedsiębiorstwa największe
korzyści można osiągnąć stosując rozwiązania integrujące systemy zarządzania
dokumentami elektronicznymi z aplikacjami klasy ERP. Jedne z najbardziej
rozwiniętych rozwiązań w tym zakresie oferuje firma SAP w ramach produktu
SAP R/3. Na szczególną uwagę zasługują dwa z nich a mianowicie SAP
ArchiveLink i SAP Business Workflow.
ArchiveLink to interfejs komunikacyjny integrujący system SAP R/3 z
zewnętrznym oprogramowaniem skanującym i archiwizującym dokumenty, a także
aplikacjami klasy „desktop”, np. MS Word. Inne ważne funkcje tego interfejsu to:
archiwizowanie dokumentów przychodzących do systemu SAP R/3,
archiwizowanie danych z systemu SAP R/3,
umożliwienie bezpośredniego dostępu do zarchiwizowanych dokumentów.
W celu zapewnienia prawidłowej współpracy zewnętrznych systemów
zarządzania dokumentami z systemem SAP R/3 za pośrednictwem interfejsu
ArchiveLink firma SAP wdrożyła program certyfikacji producentów
oprogramowania do zarządzania dokumentami i ich produktów.
Business Workflow to moduł obsługujący przepływ pracy, czyli
automatyzację procesów gospodarczych. Jego podstawowe funkcje to:
definiowanie obiegów dokumentów wewnątrz danej organizacji,
określanie reguł przesyłania dokumentów od użytkownika do użytkownika,
specyfikowanie działań możliwych do wykonania na dokumentach,
uruchamianie i śledzenie przebiegu zdefiniowanych procesów.
Od roku 2001, gdy firma SAP wprowadziła na rynek platformę biznesową
mySAP.com, wymienione rozwiązania uległy znacznym modyfikacjom. Wynikało
to głównie z zastosowania w systemie mySAP.com otwartych standardów
internetowych. Główny ciężar obsługi dokumentów elektronicznych przejął na
siebie moduł nazwany mySAP Enterprise Portałs. Dzięki niemu możliwe stało
się opracowanie i wdrożenie korporacyjnego portalu informacyjnego, którego
podstawowym zadaniem jest spersonalizowane dostarczanie użytkownikom, w
dowolnym miejscu i czasie, wszelkich niezbędnych informacji. Jednym z
najważniejszych elementów mySAP Enterprise Portals jest wbudowana
technologia zarządzania zawartością informacyjną portalu (Content Management),
dzięki której można zapewnić strukturalizowanie, wyszukiwanie, filtrowanie, a
także tworzenie i rozpowszechnianie informacji pochodzącej z wielu źródeł.
Więcej informacji na temat technologii portali korporacyjnych można znaleźć na
stronach
internetowych
firmy
SAP
pod
adresem
http://wwr\v.sap.com/solutions/enterpriseportals.
Wymienione narzędzia informatyczne mają szeroki wachlarz zastosowań
w wielu organizacjach i ich działach, a także różnych rodzajach procesów
biznesowych. Przejdziemy teraz do przedstawienia charakterystycznego przykładu
procesu gospodarczego obsługiwanego za pom ocą systemu zarządzania
dokumentami zintegrowanego z systemem zarządzania przedsiębiorstwem.
Procesem takim może być proces obsługi zakupu, który najczęściej składa się on
z następujących etapów:
1. Złożenie zamówienia u dostawcy,
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2.

Otrzymanie zamówionego towaru/usługi wraz z odpowiednimi
dokumentami (PZ, faktura VAT),
3. Identyfikacja, określenie i potwierdzenie zobowiązania wobec dostawcy,
4. Zapłata zobowiązania (np. przelewem bankowym).
System
zarządzania
dokumentami
elektronicznymi
może
być
wykorzystany przede wszystkim w zakresie przetwarzania zamówień do dostawcy
i faktur zakupu. Dla tych ostatnich dokumentów proces ich obsługi może wyglądać
następująco:
1. Faktura zakupu otrzymana od dostawcy w tradycyjnej, papierowej formie
poddawana jest skanowaniu,
2. Obraz faktury jest zapisywany w repozytorium dokumentów,
3. Kolejnym krokiem jest uruchomienie procesu przekształcania mapy
bitowej w ciąg znaków ASCII (OCR),
4. W przypadku integracji podsystemu skanowania z modułem zakupowym
systemu
zarządzania
przedsiębiorstwem
rozpoznany
tekst jest
bezpośrednio przenoszony do odpowiednich pól w bazie danych.
5. Użytkownik opisuje fakturę zakupu dodatkowymi atrybutami (np. poziom
dostępu, kategoria dokumentu).
6. Dla obrazów faktur ustala się dekretację, czyli marszrutę dokumentu wraz
z odpowiednimi regułami. Np. faktury z sumą zobowiązań przekraczającą
określoną kwotę są przesyłane do zatwierdzenia kierownikowi działu
zakupów, pozostałe - pracownikom niższego szczebla.
7. Faktury zostają opatrzone odpowiednimi adnotacjami i komentarzami,
8. Dokumenty zatwierdzone i rozliczone są indeksowane i archiwizowane,
obecnie najczęściej na zestawach dysków optycznych.
9. W razie potrzeby odpowiednie faktury są łatwo i szybko odnajdywane w
elektronicznym archiwum, co jest możliwe dzięki zaawansowanym
mechanizmom wyszukiwawczym.
Na zakończenie naszych rozważań warto podkreślić, że systemy
zarządzania dokumentami elektronicznymi, jak i zintegrowane systemy
zarządzania przedsiębiorstwami wyraźnie ewoluują w kierunku portali
korporacyjnych, będących z kolei istotnymi składnikami większych rozwiązań
biznesowych zaliczanych do systemów zarządzania wiedzą (Knowledge
Management). Rozwój prawdopodobnie doprowadzi do tego, że w niedługim
czasie powstanie nowa generacja systemów wspomagających zarządzanie
przedsiębiorstwami, których charakterystyczną cechą będzie rzeczywista i
efektywna integracja różnych technologii, służących łatwemu i szybkiemu
zapewnieniu użytkownikowi niezbędnych mu do pracy informacji.
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POZYSKIWANIE INFORMACJI Z INTERNETU
DLA POTRZEB WYWIADU GOSPODARCZEGO
W ORGANIZACJACH WYSOKICH TECHNOLOGII
M irosław BRZOZOW Y, Tomasz GERSZBERG, Robert PARZYDŁO
Streszczenie: W artykule przedstawiono doświadczenia Polskiej Telefonii Cyfro
wej związane z projektowaniem i budową systemu wywiadu gospodarczego (WG).
Skupiono się na roli Internetu i wyszukiwania oraz oceny informacji w tworzeniu
systemu WG. Wskazano na duże znaczenie klasyfikacji informacji i narzędzi lin
gwistycznych oraz heurystyk w opracowywaniu metod poszukiwania informacji
dla WG.
Wstęp
Poniższy tekst powstał na bazie doświadczeń z praktyk wywiadu gospo
darczego (WG) stosowanych w firmie Polska Telefonia Cyfrowa. Różne aspekty
WG były i są przedmiotami wielu prac i konferencji. Dobry przegląd problematyki
elektronicznego wywiadu gospodarczego można znaleźć w pracy [4], W poniż
szym artykule skoncentrowano się na omówieniu procesu pozyskiwania informacji
z Internetu, co wobec stale rosnącego znaczenia i zakresu tematycznego oraz za
kresu oddziaływania tego medium nabiera coraz większej wagi w praktyce funk
cjonowania przedsiębiorstw. Uwaga ta dotyczy szczególnie przedsiębiorstw wyso
kich technologii (ang. high-tech). Są to organizacje charakteryzujące się m.in.: (i)
zastosowaniem bardzo zaawansowanych technologicznie rozwiązań technicznych,
(ii) dużą innowacyjnością i relatywnie krótkim czasem życia użytych technologii
(przykładem jest tu przejście w ciągu kilku lat z technologii GSM do technologii
GPRS i następnie do systemów UMTS w odniesieniu do telefonii komórkowej),
(iii) ograniczonym transferem myśli technicznej i technologii, (iv) ograniczoną
podaża wysokiej klasy specjalistów, (v) złożoną i podlegającą częstym zmianom
strukturze organizacyjnej i zarządczej, (vi) strukturalnie niejednorodnej i
zmieniającej się bazie klientów, (vii) niezwykle silną konkurencją.
1. Model konkurencji na rynku i potrzeba pozyskiwania informacji
M ichaela Portera model konkurencji na rynku, tzw. model „pięciu sił” [5],
można opisać jako pięć wzajemnie na siebie oddziałujących elementów:
konkurencja między firmami obecnymi na rynku, nowe firmy wchodzące na rynek,
wpływ wywierany przez substytuty oferowanych usług lub produktów, relacje z
dostawcami, relacje z klientem. W ostatnim okresie dzięki rozwojowi technologii
informatycznych powstały specjalizowane procesy oraz systemy wspierające za
rządzanie wyżej wymienionymi obszarami. Nie ma wątpliwości, że do skutecznego
podejmowania decyzji konieczna jest odpowiednia informacja we właściwym
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czasie. Pod pojęciem „odpowiednia informacja” należy rozumieć informację,
której jakość potrafimy ocenić. Sformułowanie „we właściwym czasie” najczęściej
oznacza - „im wcześniej tym lepiej”, co niejako wynika z obecnych warunków
panujących na rynkach: narastająca konkurencja, niepewność, zmienność wy
muszające krótkie czasy reakcji na zaistniałą sytuację rynkową. Warto zaznaczyć,
że zwykle wartość informacji rośnie znacząco w okresie podejmowania decyzji na
podstawie tejże informacji.
W takich warunkach firmy posiadające informacje jako pierwsze mogą
stać się liderami na rynku, naturalnie tylko wtedy, gdy będą potrafiły efektywnie
wykorzystać tę przewagę. Dlatego też tak ważne jest monitorowanie zewnętrznego
oraz wewnętrznego środowiska firmy oraz wybór właściwych informacji. Ważnym
aspektem jest również jej właściwe przechowywanie, analizowanie oraz prezento
wanie otrzymanych rezultatów.
W jaki sposób możemy uzyskać właściwą informację? Jedną z metod jest
budowa specjalizowanych systemów informacyjnych, np. CRM, ERP, mających na
celu gromadzenie i przetwarzanie stosownych danych. Inną m etodą może być wy
korzystanie zasobów informacyjnych zewnętrznych, gdzie zwykle problemem staje
się nie brak, lecz nadmiar informacji o różnych często nieznanych „poziomach uf
ności” oraz bliżej nie określonej strukturze. Pierwsze podejście najczęściej bazuje
na procesach wewnętrznych samej organizacji, podczas gdy drugie skupia się na
środowisku zewnętrznym. Rozwiązania te należy rozpatrywać jako wzajemnie
uzupełniające się. Takie podejście daje możliwość porównania informacji pocho
dzących z różnych źródeł, przez co możliwa jest weryfikacja oraz poprawa istnie
jącego systemu.
2. Przykładowe sposoby klasyfikacji informacji
W przypadku informacji pochodzącej z zewnątrz mamy do czynienia z
różnorodnymi źródłami, strukturami, czy wręcz brakiem struktur oraz bliżej nie
określoną rzetelnością dostępnej informacji. Prawdziwym wyzwaniem jest porząd
kowanie, systematyzowanie i ocena jakości informacji. Starając się dokonać nawet
stosunkowo prostego podziału informacji na kategorie zauważamy wielowymia
rowość tego zagadnienia. Analizując poszczególne rodzaje informacji dostępnej na
zewnątrz firmy możemy je zaklasyfikować używając różnorodnych kryteriów:
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-

stosując kryteria finansowe: źródła płatne oraz bezpłatne,

-

stosując kryteria związane z zasięgiem informacji i źródłem powstawania:
*

informacje ogólnodostępne takie jak: prasa, serwisy informacyjne, pu
blikacje, materiały marketingowe konkurencji,

■

informacje nieformalne takie jak np. plotka,

*

informacje przeznaczone dla wybranej grupy osób: można tu zaliczyć
np. informacje strategiczne firmy, informacje subskrybowane itp.

-

stosując kryteria związane z nośnikiem: nośniki elektroniczne, tradycyjne
takie jak dokumenty papierowe, itp.

Niezależnie od klasyfikacji informacji zawsze będzie pojawiało się pytanie
odnośnie do jej jakości. Samo pojęcie jakości jest zwykle postrzegane dość subiek
tywnie i dlatego wymaga zdefiniowania określonych atrybutów, których ustalone
wartości pozwolą na obiektywną ocenę tego, jaki jest „wymagany poziom jakości” .
Odnosząc pojęcie jakości do informacji możemy mówić o następujących atrybu
tach:
-

źródło / autor,

-

czas powstania,

-

czas obowiązywania (niektóre z informacji takie jak np. wiadomości bie
żące ulegają dość szybko dezaktualizacji, inne takie jak analizy, raporty
prezentujące dane historyczne, zachowują swoją aktualność z uwagi na to,
że sporządzane są dla określonego przedziału czasowego, natomiast rapor
ty, których celem jest prognozowanie trendów - z czasem m ogą ulegać
dezaktualizacji lub też w przypadku, kiedy prognozy się potwierdzają, sta
nowić źródło informacji o metodologii przeprowadzonej analizy),

-

wiarygodność - zwykle będąca pochodną źródła / autora, można również
pokusić się o zbieranie opinii szerszego grona odbiorców informacji,

-

atrybuty pozwalające na wybór informacji w kontekście rozpatrywanej sy
tuacji (silnie związane z tem atyką zagadnienia, służące do filtrowania wy
ników najbardziej interesujących pod kątem rozpatrywanego problemu)

O ile możliwe jest określenie pewnego uniwersalnego zestawu atrybutów
informacji, niezależnego od rozpatrywanego zagadnienia, o tyle wartości tych
atrybutów określające wymagania stawiane informacji powinny być zawsze defi
niowane w kontekście rozpatrywanego zakresu tematycznego.
3. Internet jako źródło informacji dla W G
Od kilku lat Internet (rozumiany jako paleta różnorakich usług, wśród któ
rych najczęściej stosowane to: www, ftp, newsgroups, chats, poczta elektroniczna)
odgrywa coraz w iększą rolę jako źródło informacji w wielu dziedzinach życia. Na
fakt ten złożyło się wiele czynników. Najważniejsze z nich to:
-

stosunkowo niska cena publikacji informacji,

-

ogólna dostępność większości dokumentów w Internecie i dostępność sa
mego Internetu,

-

praktycznie natychmiastowa propagacja i uaktualnianie informacji,

-

globalny zasięg i demokratyczna organizacja Internetu,
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-

bogate możliwości multimedialne oraz nawigacyjne, możliwość dowolne
go łączenia dokumentów znajdujących się często na różnych serwerach.

Te czynniki sprawiają, że Internet staje się pojem niejszą i coraz intensyw
niej używaną składnicą informacji o różnym sposobie organizacji funkcjonalnej i
treściowej, poziomie wiarygodności, przeznaczeniu i aktualności. Stwarza to rów
nież potencjalnie możliwości wykorzystania Internetu dla potrzeb WG.
Alternatywą w stosunku do korzystania z ogólnodostępnych zasobów in
ternetowych jest używanie wyspecjalizowanych, często płatnych serwisów. Doty
czą one zazwyczaj określonych standardowych grup zagadnień, wspólnych dla
wielu firm (np.: raporty finansowe, ocena kondycji firm, itp.), co bywa zaletą, jeśli
szukamy analiz porównawczych, lub w a d ą - je ś li interesują nas szczegółowe in
formacje dotyczące wąskiego zakresu. Niestety zdarza się, że wysoki koszt infor
macji nie idzie w parze z ich jakością. W takich sytuacjach serwisy oferujące usłu
gi niskiej jakości po pewnym czasie znikają z rynku. W przypadku serwisów płat
nych, informacja dostępna jest z reguły z pewnym opóźnieniem, jako że niejedno
krotnie wymagana jest jej dodatkowa obróbka. Zaletą tego typu rozwiązania jest
duży poziom uporządkowania oraz przestrzeganie określonych standardów jakości
i prezentacji oferowanych informacji, (np. raporty finansowe firm są oparte na jed
nolitych normach rachunkowości), co jest szczególnie istotne w przypadku analiz
porównawczych.
Mimo, że użytkowanie Internetu wymaga zaznajomienia się z pewnymi
rozwiązaniami technicznymi, to coraz więcej osób korzysta z różnych serwisów
internetowych. Potwierdzeniem tego może być rosnąca populacja internautów,
wzrastająca wielkość zasobów informacyjnych, oraz serwisów i transakcji prze
prowadzanych przez Internet. Z uwagi na niejednolitą strukturę Internetu cześć
informacji w nim zawartych ulegać może „rozmyciu”, powielaniu czy deformowa
niu (strony domowe użytkowników Internetu, nieautoryzowane zmiany zawartości
serwisów internetowych). Warto nadmienić, że ilość informacji w Internecie przy
rasta nieco wolniej niż liczba stron dostępnych w sieci, ten efekt jest je d n ą z głów
nych przyczyn prowadzących do owego „rozmycia” . W rezultacie pojawia się ko
nieczność stosowania bardziej zaawansowanych metod poszukiwania i weryfikacji
informacji. Mimo tych niedogodności Internet nadal pozostaje bardzo wartościo
wym źródłem, a jego złożona struktura stawia przed analitykami poważne wyzwa
nia zawodowe.
4. Uwagi na temat metod wyszukiwania
Bardzo istotną rolę w poszukiwaniu informacji ma odpowiednio zbudowa
ne zapytanie wysyłane do baz danych oraz innych zasobów Internetu. Obecnie
większość zasobów zgromadzonych w sieci Internet jest ju ż stosunkowo dobrze
poindeksowana, dzięki czemu możemy dotrzeć praktyczne do dowolnego doku
mentu. Zawartość baz indeksowych, jakość indeksowania, jak i algorytmy prze
szukiwań uległy znacznemu ulepszeniu w ostatnich latach. Niektóre, tzw. „serach
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engine” ogólnego przeznaczenia (np.: Google) radzą sobie bardzo dobrze, czasami
dając lepsze wyniki niż specjalizowanie przeszukiwarki tematyczne. Inną kategorią
narzędzi pozwalających na znajdowanie informacji, które dynamicznie rozw ijają
się w ostatnich latach sątzw . Boty, wyspecjalizowanie aplikacje mogące korzystać
nawet z kilkuset pojedynczych przeszukiwarek. Narzędzia obejm ują swym zasię
giem coraz większe obszary sieci, dzięki czemu staje się możliwe prowadzenia po
szukiwań na „szeroką skalę” .
Z naszych praktycznych doświadczeń wynika, że do szybkiego otrzymania
dobrej jakości wyników konieczna jest podstawowa znajomość natury biznesowej
samego problemu oraz ogólna znajomość źródeł informacji. Równie ważny jest
wybór właściwej metodyki poszukiwań, budowy zapytań i wybór narzędzi. Każdy
z tych elementów wpływa na wynik końcowy zapytania.
Do wyboru słów kluczowych związanych z danym zagadnieniem wygod
nie jest korzystać z tezaurusa. Istnieje wiele ogólnodostępnych w Internecie tezau
rusów pokrywających ogólne obszary tematyczne. Dla wąskich i specjalistycznych
grup zagadnień warto zastanowić się na budową i utrzymywaniem własnych tezau
rusów. Jest to szczególnie uzasadnione, w przypadku, gdy będą one wykorzysty
wane przez większa grupę osób - specjalistów z różnych dziedzin. Typowy tezau
rus zawiera listę terminów powiązanych dodatkowymi relacjami. Najczęściej są to
następujące elementy: definicja terminu (ang. scope notes), preferowane terminy
(ang. preferred terms), pokrewne terminy (ang. related terms), szersze terminy
(ang. broader terms), węższe terminy (ang. narrower terms). Niejednokrotnie te
zaurus występuje w wersji wielojęzycznej. Chociaż tezaurusem możemy wspierać
się dla praktycznie każdego zadania wyszukiwawczego, najlepsze wyniki otrzymu
jemy dla następujących kategorii problemów:
-

Przedmiot poszukiwania nie jest precyzyjnie zdefiniowany, lub jest zbyt
ogólny,
■

dotyczy zbyt wielu elementów np.: raporty finansowe firm telekomu
nikacyjnych,
wielu aspektów np.: wykorzystanie telefonii komórkowej w służbie
zdrowia,

■
-

jest zdefiniowany skrótowo, lub niezbyt jasno.

Nie znamy słów kluczowych fraz opisujących problem
■ nie ma jednej ogólnie przyjętej terminologii,
■

-

nie mamy pewności, czy przyjęte przez nas terminy są właściwe.

Konieczne jest przeprowadzenie gruntownego i systematycznego przeszu
kiwania:
■ analiza całej szerokiej dziedziny zagadnień np.: benchmarki,
■ wskazany jest proces iteracyjnego szukania informacji.
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W typowym procesie szukania informacji w Internecie możemy wyróżnić następu
jące etapy:
-

-

-

-

Prace wstępne - wykonane przed rozpoczęciem właściwych przeszukiwań
■

przygotowanie opisu problemu ,

■

formalizacja problemu, wyodrębnienie odpowiednich terminów i fraz,
wybór słów kluczowych, weryfikacja z ekspertem,

■

przygotowanie i skonfigurowanie odpowiednich narzędzi (np.: znale
zienie tezaurusa).

Przygotowanie heurystyk poszukiwań - wybór odpowiednich najbardziej
efektywnych strategii znalezienia źródeł najmniejszym nakładem pracy
oraz kosztem
■

strategia „exact match” (opierająca się na podawaniu całych faraz w
zapytaniach),

■

strategie bazujące na tezaurusie.

Wybór narzędzi wyszukiwawczych - odpowiednich dla danego zagadnie
nia.
■

(Meta)Search engines (korzystające z baz dokumentów indeksowa
nych automatycznie),

■

Katalogi (bazy utworzone w drodze ręcznej klasyfikacji)

*

Search Bot,

■

inne (usługi typu ask me, grupy dyskusyjne itp.).

Przetwarzanie rezultatów (dokumentów, linków)
■

grupowanie wyników,

■

klasyfikacja,

■

wizualizacja,

*

weryfikacja wyników z ekspertem.

5. Potrzeba integracji WG z systemami zarządzania wiedzą
Wśród innych procesów wyznaczających WG istotnym jest proces prze
chowywania uzyskanych wyników i udostępniania tworzonych analiz. W tej spra
wie bez wątpienia potrzebne jest repozytorium umożliwiające przechowywanie
rezultatów tymczasowych i końcowych, konieczny jest również interfejs użytkow
nika zapewniający dostęp do informacji oraz umożliwiający uzyskanie od użyt
kownika „sprzężenia zwrotnego” w postaci oceny wyników lub komentarza do
wyników. Praktyka pokazuje, że zanim dojdzie do budowy repozytorium korzyst
nie jest wcześniej uruchomić proces WG obsługujący pojedyncze zdarzenia, opra
cować procedury poszukiwania, gromadzenia oraz oceny informacji. W tym
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wstępnym etapie zasoby informacyjne mogą być przechowywane w strukturze ka
talogów a rolę interfejsu użytkownika może pełnić prosta strona HTML. Mając
zdefiniowany i funkcjonujący pewien fragment całego procesu WG można przy
stępować do realizacji repozytorium. Kolejnym etapem rozwoju systemu może być
jego integracja z systemem zarządzania wiedzą ZW. W przypadku, kiedy system
taki w firmie jeszcze nie istnieje, obszar WG może być jego pierwszym elemen
tem. Integracja z systemem ZW pozwoli na efektywne wykorzystanie informacji
zebranych w kolejnych analizach WG.
Transformacja informacji w wiedzę to proces długotrwały wymagający
istnienia odpowiednich praktyk oraz kultury dzielenia się wiedzą w organizacji.
Sprawne funkcjonowanie procesów dzielenia się wiedzą odgrywa szczególna rolę
w sytuacjach wymuszających podejmowanie decyzji w warunkach silnej konku
rencji na rynku. WG jako element systemu ZW może stać się bardzo silnym narzę
dziem pozwalającym na wypracowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.
6. Podsumowanie
Reasumując, zmiany zasad prowadzenia biznesu, wymagająca konkurencja
oraz ciągle zmieniający się rynek i wymagania klientów zwiększają rolę informacji
w procesie podejmowania decyzji. Obecnie nie wystarczają ju ż niezależne, doraźne
działania WG w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwach
- szczególnie w dużych firmach konieczna jest utworzenie i utrzymywanie cało
ściowych, zintegrowanych procesów WG. Ze względu na dynamiczny rozwój In
ternet staje się bardzo atrakcyjnym źródłem informacji i przez to stanowi koniecz
ny składnik zintegrowanego systemu WG dla przedsiębiorstw wysokich technolo
gii.
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ZAGADNIENIA WYBORU ROZWIĄZANIA KLASY BUSINESS
INTELLIGENCE
Helena DUDYCZ
Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z
koncepcją Business Intelligence (BI) oraz uwarunkowania wyboru tej klasy systemów.
W tym celu w pierwszej części skoncentrowano się na konieczności pozyskiwania
potrzebnych informacji do podejmowania decyzji jako podstawowa przesłanka
rozwoju systemów informacyjno-decyzyjnych (SID). Następnie, dla czytelności
rozważań scharakteryzowano cztery podstaw ow e rozw iązania realizacji SID w
obiektach g o sp odarczych oraz - w kolejnym - om ów iono BI w aspekcie
rozw iązań inform atycznych. W ostatniej części zaprezentowano podstaw ow e
uw arunkow ania w yboru ro zw iązan ia klasy BI.

„ Tajemnica prowadzenia biznesu polega na tym,
by wiedzieć coś, czego nie wie nikt inny”
Arystoteles Onassis
1. A wszystko przez informację
Posiadanie przez kierownictwo przedsiębiorstwa informacji pozwala lepiej
wykorzystać nadarzające się okazje oraz unikać zagrożeń. Podstawą otrzymywania
informacji w obiekcie gospodarczym są systemy transakcyjne, które umożliwiają
coraz sprawniejsze zbieranie i agregację danych1, zarówno na każdym stanowisku
pracy, jak i na poszczególnych szczeblach decyzyjnych. Sam fakt dysponowania
danymi nie przekłada się jednak bezpośrednio na sukces przedsiębiorstwa.
Doświadczenia uzyskane w czasie kilkunastoletniej eksploatacji systemów
transakcyjnych wykazują, że efektywne wspomaganie procesu decyzyjnego staje
się rzeczywistością nie wtedy, gdy rutynowe raporty powstają szybciej i jest ich
coraz więcej, ale wówczas gdy informacje, które są niezbędne do podjęcia trafnych
decyzji gospodarczych, są udostępniane we właściwym momencie i w
odpowiedniej
postaci.
Przy
ogromnej
ilości danych
związanych
z
funkcjonowaniem obiektu gospodarczego często mamy do czynienia z sytuacją, w
której konkretne przedsiębiorstwo jest „bogate” w dane, a „biedne” w informacje,
gdzie bez zastosowania adekwatnej metody i/lub technologii filtrowania, agregacji
Według ocen analityków ilość danych biznesowych przechowywanych w
przedsiębiorstwach podwaja się co 12 miesięcy. Jak pokazują ostatnie badania (zob. m.in.
Keim 2001, s. 39) obecnie na całym świecie jest generowanych około 1 milion terabajtów
danych rocznie (przy czym 99.997% dostępnych tylko w cyfrowej formie). Oznacza to, że
w następnych trzech latach może powstać więcej danych niż licząc od początku ludzkości.
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i prezentacji danych w postaci umożliwiającej jak najłatwiejsze ich przyswojenie i
analizę przez odbiorcę, trudno jest uzyskać z „potoku” zestawień drukarkowych
czy raportów ekranowych najbardziej istotne informacje (Dudycz i Dyczkowski
2001 a). A przecież, jak trafnie zauważył L. Iacocca (Iacocca 1990): „Nie dane,
tylko odpowiednia informacja we właściwym czasie jest warunkiem skutecznego
zarządzania” .
Nie bez kozery wymienia się, wśród czynników decydujących o sukcesie
przedsiębiorstwa działającego w warunkach rynkowych, również dysponowanie w miarę możliwości - pełnym zasobem informacji, zarówno o własnej organizacji,
jak i o otoczeniu. Brak jej we właściwym momencie nie pozwala na wnikliwą i
rzeczową ocenę danego zjawiska, a w konsekwencji na dobre przygotowanie
procesu decyzyjnego i tym samym, na podjęcie optymalnej decyzji. Głównym
zadaniem informacji - w każdym przedsiębiorstwie - jest zmniejszanie
niepewności w procesie decydowania (por. Dudycz 1998, s. 13). Każdego dnia
przedsiębiorstwo otrzymuje, przetwarza, tworzy i wysyła mnóstwo informacji. Nie
wszystkie z nich są potrzebne, nie wszystkie są istotne i - niestety - nie wszystkie
są prawdziwe. Zakres informacji będącej w dyspozycji decydentów nie gwarantuje
bowiem, że trafią do nich informacje właściwe, udzielające odpowiedzi na
nurtujące ich pytania (por. Marcinkowska 2000, s. 155). Skłania to ciągle do
prowadzenia badań naukowych i poszukiwań praktycznych rozwiązań, które
dostarczą dobrą jakościowo informację, która jest (m.in. Dudycz 1998, s. 17):
- adekwatna (właściwa),
- prawdziwa oraz pochodzi ze źródeł, do których użytkownik ma zaufanie,
- aktualna i została zakomunikowana w odpowiednim czasie,
- wystarczająco kompletna dla rozpatrywanego zagadnienia,
- odpowiednio szczegółowa do potrzeb,
- przekazywana poprzez właściwy kanał komunikacji,
- zrozumiała dla użytkownika.
Do tego należy dodać jeszcze fakt, że systemy informacyjne potrafiące
szybko zdobyć, przetworzyć, odpowiednio przechowywać i dostarczać niezbędne o
wysokiej jakości informacje, są elementem, który nie jest uwzględniany w
sprawozdaniach finansowych jednostki, a który - wpływając na zdolność
przedsiębiorstwa do generowanych dochodów - wpływa na jej wartość rynkową. Z
tego też względu informacje i systemy informacyjne coraz częściej spostrzegane są
jako czynniki kształtujące wartość firmy (por. Marcinkowska 2000, s. 152).
Konieczność pozyskiwania przetworzonych, wyselekcjonowanych i
zagregowanych informacji o bieżącym stanie przedsiębiorstwa, których podstawę
stanowią dane z systemów transakcyjnych, rozproszonych w całym obiekcie
gospodarczym, wymaga stosowania systemów informacyjno-decyzyjnych (SID)'.

2 Ponieważ pomiędzy procesami informacyjnymi a procesem podejmowania decyzji
istnieje ścisły związek, dlatego coraz częściej nie mówi się o dwóch odrębnych procesach i
systemach tj. informacyjnym i decyzyjnym, lecz o procesie i systemie informacyjnodecyzyjnym, którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie potrzebnych informacji do
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Najczęściej stanowią one element kompleksowych zintegrowanych systemów
informacyjnych (ZSI), wspomagających procesy zarządzania i kierowania,
niezależnie od wybranej platformy sprzętowej i rozwiązań decyzyjnych. Coraz
częściej bazę ZSI stanowi system klasy ERP (Enterprise Resource P la n n in g f,
rozbudowywany
lub
obudowany aplikacjami
wyspecjalizowanymi
we
wspomaganiu procesów' biznesowych uznanych za newralgiczne dla nowoczesnej
gospodarki (szerzej zagadnienie to zostało omówione w: Dudycz i Dyczkowski
200 lb).
Propozycją na rosnące wymagania kadry kierowniczej oraz gwałtownie
zmieniające się warunki funkcjonowania rynku są rozwiązania bazujące na
nowoczesnych technologiach informatycznych wychodzące naprzeciw wyzwaniu
dostarczania ju ż nie tylko informacji, ale informacji odpowiednio przetworzonej i
poddanej w ja k najbardziej obrazowej formie, opierając się na koncepcji Business
Intelligence (BI). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych
zagadnień związanych z wyborem rozwiązań BI. Zanim przejdziemy do
omówienia ich, dla czytelności rozważań w pierwszej kolejności zaprezentow ano
cztery podstaw ow e rozw iązania realizacji SID w obiektach gospodarczych oraz
- w kolejnym - om ów iono BI w aspekcie rozwiązań informatycznych.
2. Rozwój system ów informacyjno-decyzyjnych
Rozwój SID jest podyktowany - zdaniem autorki - realizacją celu, jakim
jest poprawienie jakości i szybkości pozyskiwania informacji potrzebnych do
podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem oraz
próbami minimalizowania problemów związanych ze skuteczną ich eksploatacją,
które wynikają przede wszystkim z (Krupa 2001, s. 376):
- różnych potrzeb, zależnych od szczebla zarządzania, dotyczących
szczegółowości dostarczanych informacji,
- trudności z zapewnieniem szybkiego dostępu do koniecznych danych,
- udzielania we właściwym czasie odpowiedzi na pytania biznesowe, zadane w
trybie ad hoc,

podejmowania decyzji we właściwym czasie. W takim też kontekście to pojęcie jest
używane w niniejszym artykule.
Będący rozwinięciem koncepcji MRP i MRPII opracowanych przez Amerykańskie
Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami APICS (American Production and
inventory Control Society).
System zintegrowany przede wszystkim spełnia bardzo dobrze zadania wspierając
działalność operacyjną (zresztą do tego w głównej mierze został stworzony), natomiast dla
decydentów stanowi jedynie dobre źródło surowych danych. Jest ich wiele i bez
zastosowania odpowiednich rozwiązań są prawie bezużyteczne, toteż niezbędne jest
uzupełnienie systemu zintegrowanego o rozwiązania typu SID. Natomiast zaś z drugiej
strony, pełne wykorzystanie SID, po to, by skutecznie podejmować decyzje wymaga
funkcjonowania ZSI, aby m.in. mieć cały obszar działania organizacji pod kontrolą oraz
sterować na bieżąco działaniami operacyjnymi.
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konieczności optymalizacji procesu generowania odpowiedzi,
adekwatności analizy biznesowej i prowadzenia procesu decyzyjnego.
Spośród spotykanych w praktyce rozwiązań, najczęściej są realizowane
cztery schematy zastosowania SID (rys. 1), odzwierciedlające zarazem ich rozwój,
wynikający z rosnących wymagań informacyjnych użytkowników oraz postępu
technologii.

S c h e m a t I: S ystem in fo rm a c y jn o -d e c y z y jn y
s ta n o w ią c y część sy ste m u tra n s a k c y jn e g o

S c h e m a t I I : S y stem in fo rm a c y jn o -d e c y z y jn y
s ta n o w ią c y u n iw e r s a ln e a n a lity c z n e n a rz ę d z ie

«*>

=>

S c h e m a t I I I : S y stem in fo rm a c y jn o -d e c y z y jn y
k o rz y s ta ją c y z h u rto w n i d an y c h

U

S c h e m a t IV : S y stem in fo rm a c y jn o -d e c y z y jn y
w y k o rz y s tu ją c y a p lik a c je ty p u B I

Rys. 1. Podstawowe schematy realizacji SID
Źródło: opracowanie własne.

Pierwszy, należący coraz bardziej do rzadkości, to systemy informacyjnodecyzyjne stanowiące część konkretnych systemów transakcyjnych, których
działanie sprowadza się do kompleksowego przetwarzania danych źródłowych
(czyli gromadzenia, przechowywania, weryfikowania, aktualizowania i przesyłania
danych). Bazując na interfejsach dostępu do baz danych oraz językach ekstrakcji
danych, moduły odpowiedzialne za część informacyjno-decyzyjną specjalizują się
w dostarczaniu analitycznych informacji z konkretnej dziedziny działalności
przedsiębiorstwa. Pracują w trybie on-line oraz nie generują własnej stałej bazy
danych. W tym rozwiązaniu informacje są dostarczane przez narzędzia
rozproszone w całym systemie, które nie są ze sobą powiązane i zwykle nie można
wyciągać z ich pomocą jednolitych, spójnych wniosków oraz otrzymywać
150

wyspecjalizowanych informacji analitycznych. Takie przetwarzanie wymaga
dodatkowego nakładu pracy. Zwykle ich funkcjonalność sprowadza się do
tworzenia stosunkowo prostych i standardowych raportów lub zestawień. Są
pomocne przy podejmowaniu nieskomplikowanych, rutynowych decyzji.
Drugi, to systemy informacyjno-decyzyjne stanowiące uniwersalne
analityczne narzędzia, umożliwiające pełny bieżący wgląd w dane ewidencyjne
oraz ich agregaty. Systemy te współpracują ze wszystkimi aplikacjami
transakcyjnymi, składającymi się na system informacyjny obiektu gospodarczego.
Potrzebne dane są pozyskiwane z baz systemów transakcyjnych poprzez
wykorzystanie np. technologii OLAP (on-line analytical processing)5, która
pozwala na szybką dogłębną analizę zagregowanych danych, według wielu
kryteriów i przekrojów, a przy tym obsługuje ten proces w trybie interakcyjnym.
Systemy te pozwalają generować różnego rodzaju raporty oraz zestawienia,
zarówno w formie numerycznej, jak i graficznej.
Trzeci, znajdujący coraz szersze zastosowanie w dużych obiektach
gospodarczych, o rozproszonej strukturze oraz posiadających heterogeniczne dane
źródłowe, to systemy informacyjno-decyzyjne korzystające z hurtowni danych,
budowanych na bazie systemów transakcyjnych. Utworzenie hurtowni pozwala na
ujednolicenie różnorodnych struktur danych (nazwy, formaty itp.) rozproszonych
w przedsiębiorstwie po wielu aplikacjach, pamiętanych w różnych formatach i
często, mimo takich samych nazw, reprezentujących odmienną treść. Dobrze
zaprojektowana stanowi podstawę dla SID, przetwarzających dane w trybie offline6 bez obciążania czasochłonnymi procedurami systemów źródłowych,
ponieważ dane w hurtowni nie są w pełni zsynchronizowane z danymi w
aplikacjach, lecz są uaktualniane w stałych odstępach czasu (najczęściej raz na
dobę). W prowadzenie technologii hurtowni danych służy przede wszystkim
bezpośredniemu zwiększeniu efektywności procesu podejmowania decyzji oraz
pozwala m.in. (por.: Kurowski 2001, s. 17; Sierocki 2001, s. 332):
- na oszczędność zasobów informatycznych (wynikająca z centralizacji
przetwarzania analitycznego, niwelacji redundancji danych i procesów
przetwarzania w przedsiębiorstwie),
- zmniejszyć pracochłonność opracowywania modeli (poprzez automatyzację
procesów przygotowania danych na potrzeby analityczne),
- na wzrost poziomu bezpieczeństwa danych (dzięki usprawnieniu zarządzania
uprawnieniami dostępu do danych oraz archiwizacją),

Jak również powstałych na jej podstawie rozwiązań, m.in. takich jak ROLAP (relational
OLAP), MOLAP (multidimensional OLAP), HOLAP (hybrid OLAP), OLAP), DOLAP
{desktop OLAP).
Praca w trybie on-line, w przypadku systemów transakcyjnych, charakteryzujących się
dużą różnorodnością danych oraz generujących ogromne liczby danych, których objętość
pierzy się w setkach gigabajtów, a nawet terabajtach, jest niewskazana, a niekiedy wręcz
niemożliwa w celu przeprowadzenia efektywnej analizy danych.
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— na wielowymiarową intuicyjną orientację struktur baz danych hurtowni danych
(jawne wyodrębnienie miar, reprezentujących wielkości badanych zjawisk oraz
wymiarów, będących kryteriami analizy tych zjawisk),
— generować informacje i raporty w formacie zrozumiałym dla kadry
kierowniczej,
— udostępniać informację bieżącą, historyczną oraz w zestawieniach zbiorczych,
— oferować dodatkowe narzędzia do wspomagania decyzji biznesowych
— korzystać z wygodnych graficznych interfejsów dostępu do informacji w
systemach klient-serwer.
Czwarty zaś, wytyczający na najbliższe lata kierunek rozwoju, to systemy
informacyjno - decyzyjne wykorzystujące rozwiązania typu Business Intelligence
(BI), dostosowane do obsługi konkretnych dziedzin działalności gospodarczej oraz
rozszerzające możliwości analityczne i dostarczające kompleksowych informacji
wspierających proces podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach kierowania.
Bazę ich stanowią hurtownie danych, narzędzia do raportowania i zapytań ad hoc,
zaawansowane narzędzia do wielowymiarowych analiz danych (typu OLAP),
aplikacje do eksploracji danych (data mining)1, techniki dostępu za pośrednictwem
Internetu, intranetu, ekstranetu i/lub sieci telekomunikacyjnych, oprogramowanie
do bezpiecznego udostępniania informacji, analiz i raportów w sieci oraz
usprawnienia wynikające z zastosowania zaawansowanych interfejsów
graficznych.
W praktyce można również spotkać rozwiązania będące kombinacją
wymienionych
schematów
realizacyjnych.
Przykładowo,
istniejący w
przedsiębiorstwie SID stanowiący uniwersalne analityczne narzędzie, może
wykorzystywać aplikacje typu BI oraz współpracować w sposób zdalny z innymi
systemami znajdującymi się w obiekcie, w którym ze względów ekonomicznych
nie występuje konieczność budowania hurtowni danych.
3. Rozwiązania klasy BI
Patrząc na genezę zaistnienia różnych rozwiązań technologicznych oraz
zastosowania ich w praktyce - zdaniem autorki - można wyróżnić dwa źródła ich
zaistnienia. Pierwsze, gdzie pomysły i prototypy powstają w ośrodkach
badawczych, a następnie zostają zweryfikowane przez praktykę8. Drugie zaś odwrotnie - potrzeby rynku są motorem napędowym szukania przez praktyków
rozwiązań technologicznych oraz koncepcji, które następnie są opisywane,
systematyzowane i weryfikowane przez środowisko naukowe. Podejścia te się
7

Pozwalającej zauważyć pewne wzorce, schematy, trendy, trudne do spostrzeżenia
stosując inne metody, w celu odkrywania reguł i prawidłowości zawartych w danych, bądź
ustalania na ich podstawie prognoz, które mogą być przydatne w podejmowaniu decyzji.
8 Przykładem jest eksploracja danych, która wykorzystuje w pełni osiągnięcia statystyki
oraz nowe metody bazujące na technikach sztucznej inteligencji. W obszarze nauki dzieje
się wiele w tym zakresie, ale na dzień dzisiejszy nie znajduje to pełnego zastosowania w
praktyce.
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uzupełniają, przyczyniając się do bardziej efektywnego i skutecznego rozwoju
technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych, a także praktycznego użycia w
systemach informacyjnych.
Business Intelligence9 powstał w środowisku firm informatycznych, jako
kolejne rozwiązanie SID będące odpowiedzią na potrzeby rynku. BI - najogólniej
mówiąc - jest to zbiór metod i procesów mających na celu ulepszanie decyzji
biznesowych,
wykorzystując
dane
zawarte we wszystkich
zasobach
przedsiębiorstwa oraz doświadczenie i wiedzę uczestników biznesu w celu
dokładnego zrozumienia jego strategii oraz celów (por. Business Intelligence 2001,
s. 3). Związane jest to zarówno ze zbieraniem, przetwarzaniem i zarządzaniem
danymi, jak i analizowaniem i dystrybuowaniem informacji.
Tworzenie systemów informatycznych klasy BI ma za zadanie wspierać
kadrę zarządzającą w przedsiębiorstwie dostarczając im nie tylko informacji, ale
również niezbędną wiedzę do podejmowania decyzji operacyjnych i
strategicznych. Rozwiązanie typu BI jest to system zapewniający zestaw
technologii oraz produktów pozwalających na podstawie danych zbierać
informacje i udostępniać użytkownikowi personalizowaną wiedzę dostosowaną do
specyficznych jego wymagań z uwzględnieniem konkretnych dziedzin działalności
gospodarczej oraz wspomagający podejmowanie strategicznych decyzji
biznesowych10. Zadaniem tych produktów jest m.in. umożliwienie łatwego (ale i
zarazem bezpiecznego) dostępu do potrzebnych informacji, obsługa procesów
związanych z analizą i dystrybucją raportów w obrębie przedsiębiorstwa i firm
partnerskich (por. Kurowski 2001, s. 16). Nowsze generacje rozwiązań systemów
BI pozwalają na integrowanie informacji niestrukturalnych, zapisywanych w
korporacyjnej bazie wiedzy z systemami analitycznymi (Business Intelligence
2001, s. 7).
W iele rozwiązań zawartych w systemach tej klasy nie jest nowych,
ewoluowały ono stopniowo w miarę postępu technologii (w tym również rozwoju
baz danych). Aktualnie technologie typu obsługa hurtowni danych,
wielowymiarowe analizy danych czy ekstrapolacji danych stanowią część
struktury rozwiązań klasy BI. Wzbogacanie tych systemów o różne narzędzia jest
konieczne, aby - jak trafnie zauważył M. Łakomy (por. Łakomy 2001, s. 32) osiągnąć pełne korzyści z korzystania z BI. Wśród typowych elementów systemu
klasy BI wymienia się następujące11 (Kurowski 2001, s. 19; Business Intelligence
2001, s. 4):
W praktyce, jak i w literaturze można spotkać się z następującymi próbami tłumaczenia
terminu Business Intelligence: informacja zarządcza, system wiedzy biznesowej,
inteligentne techniki wspomagania biznesu, gospodarka oparta na wiedzy. Nazwy te
pojawiały się wraz z rozwojem BI i - jak na razie - nie przyjęła się żadna z nich w
środowisku informatycznym. Stąd też i autorka jest zwolennikiem stosowania angielskiej
nazwy, która - jej zdaniem - bardziej (mimo, że stanowi przysłowiowy „worek”) oddaje
Raczenie rozpatrywanego zagadnienia.
Zobacz (Business Intelligence 2001; Kurowski 2001; Łakomy 2001).
Oprócz aplikacji BI, pozostałe są opcjonalne (choć w niektórych sytuacjach nie jest
możliwe bez nich skuteczne funkcjonowanie i stosowanie narzędzi BI) i ich dobór
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aplikacje BI - pakiety oprogramowania przeznaczone dla konkretnej kategorii
użytkowników (np. branży przemysłu) lub do konkretnych analiz,
narzędzia do raportowania i zapytań ad hoc - nie wym agają znajomości
technik analitycznych ani zaawansowanego szkolenia,
narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji, od aplikacji realizujących
obsługę zapytań do kompleksowych systemów wielowymiarowych analiz
(OLAP) i eksploracji danych,
narzędzia wspomagające obsługę dostępu - oprogramowanie klasy
middleware, służące do wspomagania procesów udostępniania i zarządzania
danymi (np. serwery WWW i aplikacji) oraz specjalizowane interfejsy
aplikacyjne,
portal informacyjny przedsiębiorstwa12 (interfejs WWW zapewniający
użytkownikom korzystanie z informacji biznesowych i aplikacji),
systemy zarządzania i administrowania środowiskami baz danych, narzędzia
do obsługi, budowy i modelowania hurtowni danych i minihurtowni
(tematyczne hurtownie danych),
oprogramowanie wizualizacyjne - jako samodzielne narzędzie do
wspomagania procesów podejmowania decyzji13,
narzędzia do administrowania systemem BI (obsługa zadań z zakresu
bezpieczeństwa,
monitorowania,
składowania,
odtwarzania,
harmonogramowania, audytu i rozliczania).
System klasy BI jest niezbędny wszędzie tam, gdzie ilość informacji
przekracza możliwości zapamiętywania i analizy przez człowieka, również tam
gdzie bardzo często bada się i analizuje stan przedsiębiorstwa oraz sytuację
rynkową, gdzie ilość danych jest niepełna (dotyczy to zwłaszcza przyszłości).
Pozwala na pozyskiwanie i udostępnianie wiedzy zebranej z ogromnej ilości
informacji rozsianych w różnych miejscach w danym obiekcie gospodarczym.
Najczęściej celem tworzenia systemów BI jest przynajmniej jedna z następujących
opcji: monitorowanie stanu przedsiębiorstwa, konsolidacja danych (sprzedaży,
dystrybucji, produkcji, finansów itd.), potrzeba tworzenia predefiniowanych
powinien zależeć od rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa, prowadzonej działalności i
jego możliwości finansowych.
12 Większość dostępnych narzędzi BI współpracuje z portalami korporacyjnymi lub
umożliwia stworzenie portalu korporacyjnego. Możliwa jest także integracja rozwiązań BI
z korporacyjnym intranetem poprzez serwer aplikacji.
13 W wymienianej najczęściej grupie elementów systemu BI rzadko pojawia się
wizualizacja. Tymczasem zrozumienia danych nie zapewnią same liczby (szerzej
zagadnienie wizualizacji danych jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji
zostało omówione w Dudycz 1998). Wprawdzie większość narzędzi analitycznych OLAP i
do eksploracji danych oferuje proste możliwości wizualizacji zależności między danymi,
ale ich potencjał jest niewielki w porównaniu z właściwościami specjalizowanych pakietów
wizualizacyjnych. Ludzkie oko potrafi znacznie lepiej porównywać wzory na ekranie niż
najlepszy program. Dobry program wizualizacji o dużych możliwościach tworzenia i
manipulowania grafiką jest nieocenionym pomocnikiem analityka i kierownika
przedsiębiorstwa (por. Łakomy 2001, s. 35).
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raportów, możliwości planowania, symulacji i prognozowania, natychmiastowy
dostęp do danych strategicznych oraz analiz biznesowych. Budowane obecnie
systemy BI charakteryzują się następującymi właściwościami (por.: Kurowski
2001, s. 17):
- wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjnych i otwartych
standardów (praca w środowiskach wydajnych, skalowalnych i skutecznie
zarządzalnych),
- dostępność gotowych rozwiązań w postaci pakietów aplikacji,
- zorientowanie nie tylko na integracje informacji biznesowych w hurtowniach
danych, ale też na technologię szybkiego, bezpiecznego i spersonalizowanego
dostępu,
- możliwość pobierania informacji z różnych źródeł danych, integracja
systemów BI w ramach procesów biznesowych przedsiębiorstw,
- powiązanie systemu BI z portalem informacyjnym przedsiębiorstwa (wsparcie
procedur dostępu do wszelkich informacji biznesowych, nie tylko tych, które
są przechowywane w hurtowniach danych),
- szybkie efekty i zwrot kosztów inwestycji.
Rozpatrując dostępne na rynku aplikacje BI, można wyróżnić - zdaniem
autorki - ze względu na sposób ich zaistnienia oraz zastosowane rozwiązania
technologiczne, dwa podstawowe nurty. Pierwszy - powstający na bazie
rozwiązań tworzących nadbudowę systemów transakcyjnych, jako kolejne
rozwiązanie SID, wykorzystujące coraz lepsze technologie przetwarzania danych
(m.in. OLAP, eksploracja danych) pozwalające na coraz sprawniejsze
„wyłuskiwanie” potrzebnych informacji z baz danych (jako przykład można podać
rozwiązania firmy IBM). Drugi - wywodzący się z technologii związanych z
systemami ekspertowymi, sieciami neuronowymi czy też logiką rozmytą, tworząc
rozwiązania samouczącego się obiektu (patrz rozwiązania firmy Computer
Associates™). W najbliższym czasie, należy się spodziewać systemów (będących
wynikiem wymienionych nurtów) łączących możliwości coraz sprawniejszych
technologii pozwalających na dogłębną analizę danych zawartych w
transakcyjnych bazach danych z coraz bardziej inteligentnymi rozwiązaniami
(zawierającymi mechanizmy sztucznej inteligencji).
Analizując propozycje firm informatycznych w zakresie rozwiązań BI oraz
artykułowane potrzeby użytkowników można wyróżnić - zdaniem autorki następujące tendencje:
- nastąpi w większym stopniu wykorzystywanie narzędzi do eksploracji
danych14 posługując się analizą regresji, drzewami decyzyjnymi czy sieciami
neuronowymi;
~ standardem stanie się włączanie do systemów klasy BI modułów zarządzania
w iedząw organizacji15,

Wiąże się to również z tworzeniem hurtowni danych, jako elementu niezbędnego do
prowadzenia wartościowych operacji eksploracji danych, które muszą operować na dużych
zbiorach danych (na poziomie 1 min rekordów).
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dążenie w kierunku rozwiązań tzw. zamkniętej pętli16,
w kierunku system ów zdolnych do uczenia się reguł na podstaw ie
istniejących danych17,
udostępniania wiedzy —niezbędnej do polepszania jakości i wiarygodności
podejm ow anych
decyzji
najszerszem u
gronu
pracow ników
przedsiębiorstw a,
dostarczania już nie tylko informacji, ale informacji odpowiednio
przetworzonej i podanej w jak najbardziej czytelnej (w tym i obrazowej)
formie.
Wiele firm oferuje na polskim rynku produkty klasy BI, wśród których na
uwagę zasługują rozwiązania: Business Objects, Computer Associates, Cognos,
IBM, SAP.
4. Uwarunkowania wyboru rozwiązania klasy BI
Przedsiębiorstwo inwestuje w technologię informatyczną z czterech
podstawowych powodów (por. Marcinkowska 2000, s. 164): (1) uzyskanie
przewagi konkurencyjnej, (2) ułatwienie nowych sposobów zarządzania i
organizowania, (3) podniesienie produktywności oraz (4) rozwijanie nowych
przedsięwzięć. Mimo, że ju ż pierwsze dwie przyczyny skłaniają do inwestowania
w rozwiązania BI (gdzie m.in. o przewadze konkurencyjnej na rynku decydują
dwa czynniki: dostęp do właściwej, rzetelnej informacji w krótkim czasie oraz
wysoka selektywność przy ich tworzeniu i wykorzystywaniu), nie oznacza to, iż
automatycznie każde przedsiębiorstwo powinno wdrażać aplikacje BI. Jest to dla
każdego obiektu gospodarczego - może i specyficzne - przedsięwzięcie
inwestycyjne, które powinno być poprzedzone próbą odpowiedzi na następujące
pytania (por. Dudycz, Dyczkowski 2001 c): Czy w arto realizow ać dane
przedsięw zięcie inform atyczne? Jaki w ariant realizacyjny w ybrać? K tóry z
nich je st bardziej opłacalny? Jaki będzie jego w pływ na kondycję
przedsiębiorstw a dziś i w przyszłości?

15 Już dzisiaj moduły takie - jako element rozwiązania BI - znajdują się w ofercie m.in.
Computer Associates™ (zob. Computer Associates 2002), SAP (zob. SAP 2002).
16 Wyniki analiz są dostarczane zwrotnie do systemów produkcyjnych, gdzie są
porównywane ze swoistą pętlą poznawczą opartą na intuicji, wiedzy i doświadczeniu
kierownictwa na temat zasad funkcjonowania organizacji ewentualnie popartą
matematycznymi modelami działania. Dopiero zgodność wyników uzyskanych z tych
dwóch pętli pozwala na podejmowanie wiarygodnych decyzji (por. Łakomy 2001, s. 32).
Rozwiązanie to już jest stosowane w systemach BI.
17 Celem takich rozwiązań - jak zauważył K. Białkowski - jest znalezienie związków
miedzy istniejącymi danymi a późniejszymi zachowaniami. Jest to możliwe, pod
warunkiem że dane historyczne są dobrym źródłem informacji do prognozowania
przyszłych zachowań i istnieją reguły użyteczne do podejmowania decyzji (por. Business
Intelligence 2001, s. 16).
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Te, ja k i podobne pytania w ym agają dokładnego rozpatrzenia
następujących zagadnień:
1) konieczność wdrażania systemu BI w przedsiębiorstwie,
2) rachunek efektywności ekonomicznej pozwalający ocenić inwestycję, jaką jest
zaimplementowanie systemu BI.
Przyjrzyjmy się bliżej wymienionym kwestiom.
Aby móc stwierdzić, czy istnieje konieczność wdrażania systemu BI w
przedsiębiorstwie, należy przede wszystkim zastanowić się: PO CO? Systemy BI
pozwalają sygnalizować najdrobniejsze zdarzenia biznesowe, tylko pojawia się
pytanie KTO jest ich odbiorcą i czy potrafi je „odczytać” 18. Bo jeśli idea
dostarczania informacji przekrojowej, wielodziedzinowej o gwarantowanej jakości
i dostępności - jak trafnie zauważył L. Maśniak - tylko pasjonuje informatyków jest to zbędny trud. A często tak bywa19. Aby to ustalić trzeba przeprowadzić
dokładną analizę rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa, aby odpowiedzieć m.in.
na następujące pytania (zob. m.in.: Business Intelligence 2001, s. 11, 14): Jakie
problemy ma rozwiązać BI? Na jakie zapytania do systemu chcemy uzyskać
odpowiedź? Kto je będzie zadawać, kiedy i w jakim celu? Które z nich są
najważniejsze? Jaki cel biznesowy wiąże się z próbą odpowiedzi na zadane
pytania? Jak szczegółow e inform acje będą potrzebne? Jak często analizy
powinny być w ykonyw ane?
Im bardziej będzie skonkretyzowana szczegółowa analiza wstępna i im
więcej uzyska się odpowiedzi na zadane pytania, tym istnieje większa szansa na
podjęcie trafnej decyzji dotyczącej wdrażania rozwiązań BI w przedsiębiorstwie.
Jest to bardzo ważne, tym bardziej, że statystyki bezlitośnie ukazują niewielkie

18

L. Maśniak porównuje system BI do sieci pajęczyn, które rozciągają się do krańców
firmy i potrafią sygnalizować najdrobniejsze zdarzenia biznesowe. I zadaje trafne pytanie:
Kto jest pająkiem siedzącym na środku tej sieci, bo jeśli nie widać takiej osoby, to próżny
jest trud wdrażania rozwiązań klasy BI (zob. Business Intelligence 2001, s. 11).
Zdaniem L. Maśniaka: świat biznesu w praktyce nie jest w stanie tej informacji
skonsumować, choćby z następujących powodów (por. Business Intelligence 2001, s. 11):
~ ogromna bariera poznawcza stawiana przez nowoczesne narzędzia i techniki
analityczne - użytkownicy, nie rozumiejąc mechanizmów powstawania informacji, nie
mają zaufania do otrzymywanych wyników i po początkowym zachwycie narzędziami
OLAP, generatorami raportów ad hoc, bazami wielowymiarowymi, automatyczną
dystrybucją raportów i bezmiarem innych funkcjonalności, często przychodzi gorzkie
rozczarowanie, a wtedy sięgają do danych źródłowych, robią własne zestawienie np. w
Excelu,
nadmiar możliwości analizy —wbrew postępowi technologicznemu, mózg człowieka
jest przyzwyczajony do tabelki z wierszami i kolumnami lub do prostych wykresów
(posiada doświadczenie w poprawnym ich odczytaniu); oderwanie się od myślowych
stereotypów wymaga dłuższego czasu i to niemal niezależnie od wiedzy i inteligencji
użytkownika; jak trafnie opisał to zjawisko Edward de Bono (za L. Maśniakiem Business Intelligence 2001, s. 11): tak długo, jak stosujemy stare szablony myślowe,
zrozumienie nowych, bardziej złożonych zjawisk jest trudne bądź niemożliwe.
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liczby projektów zakończonych sukcesem20. Nie zachęca to do podejmowania
decyzji o realizacji SID. Elementy przyczyniające się do osiągnięcia porażki w tym
zakresie - jak zauważył M. Wiśniewski (Business Intelligence 2001, s. 19) - to:
( 1) brak jasno określonego celu prac, (2) przyjęto ogromny rozmach
prowadzonych projektów, (3) występuje marginalne zaangażowanie przyszłych
odbiorców systemu oraz (4) zbyt duże skoncentrowanie się na aspektach
technologicznych.
Aby
zwiększyć
szanse
realizacji
przedsięwzięcia
informatycznego w założonej funkcjonalności, czasie oraz budżecie należy
właściwie je umiejscowić w przedsiębiorstwie oraz nadać mu ściśle określony
kierunek.
Przedsiębiorstwo powinno zacząć brać pod uwagę - zdaniem autorki możliwość zaimplementowania systemu BI, gdy:
bardzo często istnieje brak skorelowania między generowanymi informacjami
oraz raportami a realizowaną przez firmę strategią,
wstępuje bardzo duża złożoność prowadzonej przez przedsiębiorstwo
działalności, trudność w zbieraniu danych i - na ich podstawie - podejmowanie
trafnych decyzji,
istnieje potrzeba częstego wykonywania prognoz oraz planów, a dane
dotyczące przyszłości są niepełne,
- dostarczane raporty są niesatysfakcjonujące pod względem analizowania
właściwych danych i informacji,
- jest brak czytelnych relacji przyczynowo-skutkowych oraz spójności pomiędzy
poszczególnymi elementami raportów,
zarządzający firmą nie mają możliwości łatwego i szybkiego dostępu do
informacji, ich przetwarzania oraz nawigacji, aby móc podejmować racjonalne
decyzje bez istotnego zaangażowania służb informatycznych;
występuje szeroki zakres wykorzystywanych w przedsiębiorstwie baz danych i
rozwiązań pochodzących od różnych dostawców.
Aby system BI mógł zapewnić pełne wsparcie procesów biznesowych w
przedsiębiorstwie musi korzystać z dobrych danych, gdzie istniejące bazy danych
i/lub hurtownia danych zapewniają: właściwą funkcjonalność, integralność,
wydajność oraz skalowalność. Jeśli nie jest to zagwarantowane, wdrożenie
aplikacji BI powinno być poprzedzone pod tym kątem weryfikacją istniejącego w
przedsiębiorstwie ZSI (w przypadku danych mało ustrukturalizowanych) lub
konieczności budowania hurtowni danych21 (jeśli dane charakteryzują się duża
złożonością). Natomiast można zastanowić się - zdaniem autorki - nad
odłożeniem na jakiś czas inwestycji w zakresie BI, gdy:

“ Zagraniczne doświadczenia wskazują że finalizacja blisko 70% przedsięwzięć
informatycznych jest opóźniana, przekracza się zaplanowane budżety, nie spełnia
oczekiwań użytkowników lub wręcz wycofuje się z ich realizacji (zob. Dudycz,
Dyczkowski 2001c, s. 110). A w obszarze SID statystyka ta jest jeszcze gorsza.
21 Występuje uzasadniona tendencja osadzania aplikacji BI na korporacyjnej bazie danych
lub na jej lokalnych odpowiednikach.
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używany w przedsiębiorstwie SID spełnia potrzeby informacyjne
kierownictwa,
- nie występują często zagadnienia z niepewną informacją (gdzie nie istnieje
konieczność
korzystania
z
rozwiązań
bazujących
na
modelach
ekonometrycznych, czy też statystycznych),
- nie ma potrzeby stosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych OLAP
oraz eksploracji danych.
Podsumowując zagadnienie konieczności wdrażania systemu BI w
przedsiębiorstwie, mimo niepodważalnych zalet systemu BI, istotną kwestią jest
efektywność wykorzystania rozwiązania - może się okazać, że lepsza jest nawet
najprostsza analiza, której wyniki są dostępne szybko, niż zaawansowana (z
użyciem wyrafinowanych narzędzi typu OLAP czy eksploracja danych), której
wyniki są dostępne później w stosunku do tempa zmian stanu rynku. Jest to zgodne
z tym - co ja k trafnie napisał A. Popończyk: dane bardzo dokładne i nieużyteczne
są zazwyczaj mniej potrzebne niż dane niedokładne, a przydatne w biznesie (por.
Popończyk 2002, s. 23).
Przejdziem y teraz do drugiego - wym ienionego na początku
niniejszego punktu - zagadnienia zw iązanego z przeprow adzaniem rachunku
efektywności ekonomicznej pozwalającego ocenić zaimplementowanie systemu BI.
Inwestowanie w każdą działalność przedsiębiorstw a - w tym również
technologie inform acyjne - pociąga za sobą konieczność dysponowania
znacznym kapitałem potrzebnym do finansow ania nakładów , gdzie ewentualne
efekty zaw sze następują z opóźnieniem . Tylko właściw e zaplanow anie
przedsięwzięcia inform atycznego, określenie nakładów (kosztów) jego
realizacji, oszacow anie spodziew anych efektów pozwoli podjąć w łaściw ą
decyzję o jeg o realizacji. W przypadku przedsięw zięcia inform atycznego
największym zagrożeniami zwrotu z inwestycji są: źle ocenione korzyści,
nieumiejętność zapanowania nad kosztami oraz brak szacowania opłacalności
inwestycji22.
Mimo, że szacowanie opłacalności przedsięwzięcia informatycznego jest
prognozowaniem (zawsze opiera się na pewnych założeniach) i sprawia często

Może problem unikania szacowania inwestycji, jaką jest przedsięwzięcie informatyczne
tkwi w tym, iż - jak zauważył P. Gamdzyk - działom informatycznym w
przedsiębiorstwach brakuje wiedzy ekonomicznej na temat szacowania opłacalności
inwestycji, z kolei specjaliści od inwestycji nie potrafią wniknąć w specyfikę wdrożeń
informatycznych, bo wymaga to przeniesienia modeli opracowanych na potrzeby produkcji
przemysłowej do technologii informacyjnych. Zdaniem P. Gamdzyka, taką sytuację do tej
pory podtrzymywało: (1) uznawane za aksjomat przekonanie, że inwestować w
informatykę zawsze warto, (2) brak do tej pory, nawet w największych firmach z branży IT
działających na rynku polskim specjalistów, którzy wraz z klientem byliby w stanie takie
analizy opłacalności przygotować oraz (3) nie żądali tego klienci, zapewne przekonani o
całkowicie niewymiernym charakterze opłacalności inwestowania w rozwiązania
informatyczne (por. Gamdzyk 2001, s. 9).
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trudności należy dążyć do pełnej identyfikacji kosztów i efektów oraz ocenić
efektywność planowanej inwestycji23.
Prowadząc rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji można
bazować na uniwersalnych, sprawdzonych metodach (takich jak np. okres zwrotu
nakładów inwestycyjnych czy też metodzie wartości uzyskanej)2 , jak i nowych
uwzględniających specyfikę przedsięwzięć informatycznych (np. rachunek
kosztów docelowych25, zarządzanie całkowitymi kosztami informatyzacji
przedsiębiorstw - metoda TCO26). Występuje tutaj prosta zasada (jakże często
lekceważona): trzeba po prostu liczyć. Nie ma innego rozwiązania. O
wykorzystaniu w przedsiębiorstw ie jakichkolw iek nowych technologii (a taką
jest rów nież rozw iązanie klasy BI) tylko w niew ielkim stopniu powinna
decydować
innowacyjność. N ajistotniejszym
argum entem
dla kadry
zarządzającej zaw sze pow inny być korzyści ekonom iczne. I je st to
uzasadnione, poniew aż firmy nie działają, aby eksperymentować z nowinkami np.
technologicznymi, ale po to, aby przynosić zysk.
Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie: czy istnieje konieczność wdrażania
systemu BI oraz po przeprowadzeniu oceny rachunku efektywności ekonomicznej,
należy wybrać system, gdzie najważniejsze kryterium powinna stanowić analiza i
ocena możliwości funkcjonalnych systemu w konfrontacji z wymaganiami
przedsiębiorstwa. Aplikacje BI są rozwiązaniami informatycznymi do których
powinny odnosić się te same kryteria ogólne co do innych systemów27, jak i
charakterystyczne dla tej grupy, np. czy system jest wiarygodny (tzn. że
prezentowane dane nie mogą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości i
poprawności obliczenia), czy system zapewnia dostęp do informacji „na czas”(ani
„za wcześnie”, ani „za późno”), czy system jest łatwy i wygodny w użytkowaniu
(tak, aby grono jego użytkowników mogło być maksymalnie szerokie), czy system
działa niezawodnie (czyli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), czy występują
możliwości budowania własnych analiz i zapytań ad hoc, czy istnieje duża
elastyczność w generowaniu raportów, czy jest możliwa współpraca z istniejącymi

23 Szerzej o konieczności przeprowadzania oceny planowanej inwestycji napisano m.in. w:

(Dudycz i Dyczkowski 200 lc, Ladyga 2001, Maciej ec 2001). Przedstawione w tych
artykułach zagadnienia odnoszą się również do przedsięwzięcia informatycznego j a k ą jest
implementowanie systemu BI.
24 Zob. (Dudycz i Dyczkowski 200lc, Maciejec 2001)
25 Zob. (Dyczkowski 2001).
26 Szerzej opisano tę metodę m.in. w (Byzia i Prochowski 2001, Piwowarski 2001).
27 Zob. m.in. (Zięba 2001, s. 391-392).
28 Może to i truizm, ale systemy informacyjno-decyzyjne, w tym i również rozwiązania BI
powinny być tak proste w obsłudze, jak to tylko możliwe. Zarządzający nie muszą być
osobami biegłymi w obsłudze komputera, ponieważ jeśli sami nie będą mogli korzystać z
systemu, to - po pierwsze - nie będą widzieli pożytku z jego zastosowania, po drugie będą i tak musieli zamawiać np. u konsultantów analizy i czekać (może nieco krócej) na ich
przygotowanie.
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już aplikacjami w przedsiębiorstwie, jaki jest stosunek możliwości do ceny, jaki
jest czas wdrażania 9, czy istnieje łatwość rozbudowy/modyfikacji systemu.
O sukcesie inwestycyjnym w projektach typu SID - w tym i BI - stanowi
ten sam element, co w realizacji innych zastosowań informatyki: dobrze
zdefiniowany proces wytwórczy adekwatny do rozwiązywanego problemu,
poparty właściwym zarządzaniem i dużym doświadczeniem.
5. Podsum ow anie
Przedstawiona w artykule problematyka, związana z bardzo prężnie
rozwijającymi się w ostatnich latach systemami BI, jest próbą zwrócenia uwagi na
świadomy, poparty ekonomiczną analizą, wybór systemu klasy BI. Jest to rozwiązanie
mające na celu efektywnie i skutecznie wspomagać zarządzanie przedsiębiorstwem.
Aby rzeczywiście miało to miejsce, autorka szczególnie pragnie podkreślić
najważniejsze kwestie wymagające również uwzględnienia przy podejmowaniu
decyzji o wdrożeniu systemu BI:
1. Brak dostatecznego uzasadnienia do wdrażania systemu BI nie przyniesie
spodziewanych korzyści.
2. Jednym z istotnych źródeł zagrożeń efektywności projektów BI są
niewystarczające zmiany w obszarze procesów zarządzania.
3. Nieefektywne jest wdrażanie rozwiązań BI w celu informatyzacji istniejących,
niezaawansowanych metod zarządzania.
4. Im większe możliwości wnosi nowo wdrażane rozwiązanie BI, tym większe
powinny wystąpić zmiany w zarządzaniu.
5. Pomiędzy wybraną koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem a systemem BI
występuje dwojaka zależność. Z jednej strony, wprowadzanie takich koncepcji
zarządzania jak kontroling czy CRM wymagają zastosowania systemów klasy BI,
z drugiej zaś strony - zaimplementowanie systemu BI wymaga przeprowadzenia
równocześnie zmian w koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.
6. Na zbudowanie dobrze prognozującego systemu, jakim są również aplikacje
BI, ma wpływ metodyczne podejście do projektu oraz doświadczenie osób
tworzących model.
7. Wdrażany system BI musi faktycznie wspierać istniejący aparat zarządzania, a
to ma miejsce, gdy istnieje zapotrzebowanie na informacje, jakie dostarczy to
rozwiązanie.

29

•

Im dłuższy okres wdrożenia rozwiązania tym bardziej jego efekt rozmywa się w czasie,
rosną koszty, spada motywacja do korzystania z nowego rozwiązania itd.
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ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W PROCESIE
ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚĆ FUNKCJONOWANIA
PRZEDSIĘBIORSTWA
Dariusz KORZUN

Streszczenie artykułu: Artykuł prezentuje podstawowe elementy systemu
zarządzania wiedzą oraz ich miejsce w organizacji.
Wdrażanie efektywnej strategii zarządzania wiedzą wymaga ostrożności i
rozwagi. Ścieżka wiodąca od danych do akcji jest skomplikowana i kręta.
Zrozumienie, co odróżnia firmę od jej konkurencji a następnie
wykorzystanie tej informacji ma kluczowe znaczenie i w konsekwencji jest
wyznacznikiem sukcesu, który udziałem jest cała organizacja. By osiągnąć ten stan
dane muszą zostać zamienione w wiedzę, która zostanie następnie wykorzystana w
procesie biznesowym. Po pierwsze dane muszą zostać zmienione w użyteczną
informacje połączoną z informacjami pochodzącymi z nieustrukturyzowanych
źródeł jak Internet, poczta elektronicznej, dokumenty itp. Następnie wiedzy musi
zostać wydobyta z tej informacji oraz połączona z wiedzą i umiejętnościami
pracowników, które stanow ią kapitał intelektualny organizacji. Cała wiedza musi
być udostępniana, przechowywana i zintegrowana z procesem biznesowym w
każdym elemencie jego łańcucha wartości. Tylko wtedy efektywność
konkurencyjna może zostać zmaksymalizowana zaś koszt nabycia wiedzy
zminimalizowany. To właśnie jest zarządzanie wiedzą (Knowledge Management).
Wdrożenie zwycięskiej strategii zarządzania wiedzą stanowi jednakże szereg
wyzwań.
Rejestracja i zrozum ienie istniejących danych
W iększość organizacji posiada nie może narzekać na brak danych.
Znajdują się one zwykle w formie ustrukturyzowanej, jako np. bazy danych lub
zbiory oraz w formie nieustrukturyzowanej, jako np. pliki audio/video, dokumenty
■prezentacje. Niestety, większość ustrukturyzowanych danych znajdujących się w
posiadaniu przedsiębiorstw jest niespójna i umieszczona na wiele różnych
platform, systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji. Brak im przemyślanej
architektury. Dlatego zamiast wykorzystywać informacje borykamy się z
problemami starając się uporządkować posiadane zasoby. Rozwiązania służące do
zarządzania meta informacją, takie jak Computer Associates (CA) Advantage
Repository, dostarczają wskazówek dotyczących osiągnięcia ustrukturyzowanych
zasobów danych oraz ich powiązania z innymi zasobami teleinformatycznymi.
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Repozytoria pomagają także w racjonalizacji i zrozumieniu sensu posiadanych
danych poprzez wykrywanie redundancji i niezgodności.
Nieustrukturyzowane
dane
dostarczają
dodatkowych
wyzwań.
Skategoryzowane zasoby bardzo trudno dają się zarządzać za pomocą
repozytorium. Po części jest to spowodowane nadmierną liczbą różnorodnych
systemów
zarządzania
dokumentami
oraz
systemów
wyszukujących,
indeksujących i katalogujących, które ostatnio pojawiły się na rynku. Każde z nich
oferuje wyjątkową funkcjonalność. Jednocześnie żadne z nich nie obsługuje
wszystkich popularnych typów danych. Ten problem stanowi właśnie szansę dla
wdrożenia repozytorium, które połączy ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane
meta dane integrując nowe technologie. Repozytorium może zatem stać się
rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystanie posiadanych zasobów danych,
zrozumienie łączących je powiązań oraz sposobów ich wykorzystania przez
pracowników, klientów i partnerów.
Odpowiednia architektura informacji
Tworzenie
właściwej
architektury
informacyjnej
wspierającej
użytkowników wymaga zrozumienia procesów biznesowych, w których bierze on
udział. Informacji, która zostanie mu dostarczona musi wpierać realizację
przydzielonych mu zadań. Narzędzia służące do modelowania procesów, takie jak
CA AllFusion BPwin. dokumentują, m odelują oraz pozwalają na ich analizę.
Narzędzia służące do modelowania danych, których przykładem je st CA AllFusion
ERwin. umożliwiają graficzne projektowanie architektury wykorzystywanej
informacji a następnie generowanie fizycznej struktury dla wybranej bazy danych
lub hurtowni. Bardzo istotnym elementem jest powiązanie modelu procesu z
modelem opisujących go danych. Dzięki temu następuje połączenie architektury
wykorzystywanej informacji z procesem biznesowym co je st krytyczne dla
osiągnięcia sukcesu podczas wdrażania systemu zarządzania wiedzą. Bez tego
niezwiązane z tematem, niepełne lub błędne informacje mogłyby zostać
dostarczone użytkownikowi końcowemu.
Transformacja danych w dobrą informację
Architektura systemu przechowywującego informacje musi być następnie
zasilona w sam ą informację. Narzędzia służące do transformacji informacji
(extract, transform and load -E T L ), takie jak CA Advantage Transformer
umożliwiają graficzne projektowanie oraz wdrożenie reguł, które pozwolą na
pobranie danych z systemu źródłowego, ich transformację w wiedzę a następnie
załadowanie ich do nowej fizycznej struktury baz danych. Proces może być
zarówno prostą replikacja danych lub bardziej skomplikowaną transformacją
polegającą na łączeniu danych czy usuwania redundancji. Bardzo istotnym jest by
wszystkie reguły transformacji zostały automatycznie zapisane w repozytorium w
celu ich ponownego wykorzystania. Dzięki temu system promuje spójność
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dostarczanej informacji oraz oszczędza czas projektowania podczas projektów
wykorzystujących ten sam zestaw danych. Użytkownicy mogą następnie
przeglądać repozytorium poszukując danych na temat źródeł pochodzenia
informacji zanim podejm ą decyzję o jej wykorzystaniu.
Dostarczanie informacji oraz ekstrakcja wiedzy
Użytkownicy są w stanie dotrzeć do informacji jeśli jest ona aktualna,
kompletna i łatwo dostępna. Informacje pochodzące z baz danych oraz hurtowni
muszą
być
czasami
połączone
z
informacjami
pochodzącymi
z
nieustrukturyzowanych źródeł danych, a następnie muszą zostać udostępnione
różnym rodzajom użytkowników, z których każdy charakteryzuje się innymi,
specyficznymi oczekiwaniami co do sposobu prezentacji informacji. Część
klientów oczekuje jedynie raportu dostarczanego każdego poranka, inni wymagają
dostępu do pulpitu menadżera (Executive Dashboard), który prezentuje wartości
najistotniejsze wskaźników ekonomicznych, jeszcze inni chcą wykonywać
zapytania, na których wyniku będą następnie pracować. Każdy z użytkowników
końcowych wymaga prezentacji informacji mającej znaczenie z punktu widzenia
obsługiwanego przez niego procesu biznesowego.
Odpowiedzią
rynku
było
pojawienie
się
setek
producentów
oprogramowania skupiających się na budowie specyficznych rozwiązań. Należą do
nich systemy raportowania służące do formalnej prezentacji informacji, systemy
analizy umożliwiające zaawansowaną wielowymiarową analizę danych (OLAP),
systemy analizy i raportowania dla użytkownika końcowego charakteryzującego
się różnymi wymaganiami względem sposobów prezentacji i analizy danych,
systemy integracyjne do tworzenia aplikacji (EIS) służące do budowy pulpitu
menadżera, inteligentnych systemów analizy danych oraz innych typów aplikacji.
Własnością omawianego rynku są liczne konsolidacje i łączenie się producentów,
jednak część producentów jak Computer Associates, posiada rozwiązania
obejmujące wszystkie znaczące sposoby analizy i prezentacji informacji.
Rozwiązania te udostępnione na portalu infromacyjnym przedsiębiorstwa (EIP),
takim jak na przykład CA CleverPath Portal, umożliwiają swoim użytkownikom
włączyć informacje z nieustrukturyzowanych źródeł do ogólnej bazy wiedzy a
następnie współdzielić te informacje oraz współpracować wykorzystując
zgromadzoną wiedzę. .
Wykorzystanie wiedzy w procesie biznesowym
Wiedza ma znikom ą wartość jeśli nikt z niej nie korzysta lub nie staje się
podstawą procesu biznesowego. Pewien rodzaj wiedzy może zostać sprowadzony
do postaci reguł umieszczonych w aplikacjach automatyzując w ten sposób proces
podejmowania decyzji, inny zaś musi być aktywnie wykorzystywany przez
użytkownika. Systemy szkieletowe do budowy systemów ekspertowych
bazujących na regułach, taki jak CA CleverPath Business Rules Expert, osadzają
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reguły zdefiniowane przez ekspertów lub określone na podstawie analizy danych,
w warstwie logicznej aplikacji. Robiąc odważniejszy krok wprzód, inteligentny
system analizy danych, takich jak CA CleverPath Predictive Analysis Server może
zostać osadzony w aplikacji w celu monitorowania danych i odkrywania
znajdujących się w nich schematów, co powinno zostać odnotowane przez
użytkownika systemu.
Tam gdzie proces decyzyjny nie może zostać zautomatyzowany, wiedza
musi zostać udostępniona w procesie biznesowym jego użytkownikom wraz z
niezbędnymi narzędziami. Stąd bierze się niedawny wzrost zapotrzebowania na
portale informacyjne przedsiębiorstwa (EIP), takie jak na przykład CA CleverPath
Portal. Portal łączy w sobie jednoczesny dostęp do danych ustrukturyzowanych
oraz danych nieustrukturyzowanych, różnych typów zapytań, narzędzi służących
do raportowania oraz analizy wielowymiarowej jak również innego typu systemów
niezbędnych pracownikom do realizacji powierzonych ich zadań. Użytkownik
może podjąć decyzję i zrealizować swoje zadanie nie opuszczając portalu. EIP
staje się coraz częściej stosowanym pulpitem pracownika.
Zarządzanie architekturą danych, informacji oraz wiedzy w długim okresie
czasu
Architektura danych, informacji i wiedzy musi zmieniać się z czasem
reagując na zmiany technologiczne oraz zwiększające i zmieniające się potrzeby
użytkownika. Zmiany te m uszą być monitorowane i zarządzane. Graficzna
prezentacja meta informacji, modeli danych, modeli procesów biznesowych oraz
transformacji danych umożliwiają ich szybkie zrozumienie oraz naniesienie zmian
w ich architekturze. Repozytorium przedstawia wpływ proponowanych zmian na
każdy z komponentów systemu teleinformatycznego oraz wymusza spójność w
stosowanym nazewnictwie. Inne narzędzia w spierają przyrostowej proces
rozbudowy biblioteki najlepszych metod, umożliwiając zachowanie kapitału
intelektualnego oraz zapewniając powtarzalność sukcesu kończącego kolejne
projekty.
Dokąd teraz?
Chociaż budowa pełnej infrastruktury może nie być tak prosta jak
zakupienie systemu raportowego i połączenie go z posiadaną bazą danych,
korzyści związane z ograniczeniem kosztu, zwiększeniem się przychodu oraz
osadzeniem wiedzy w przedsiębiorstwie, na które pozwala dobrze zaprojektowana
architektura systemu zarządzania wiedzą są zarówno wartościowe jak i osiągalne.
Dzisiejszy świat pełen jest niszowych dostawców proponujących narzędzia o
bardzo wąskim zakresie zastosowania. Masowe łączenie się producentów odbyło
się niedawno na rynku danych ustrukturyzowanych gdzie producenci baz danych
połączyli się lub przejęli producentów oferujących narzędzia tzw. inteligencji
biznesowej. Dzisiaj odbywa się podobna transformacja na rynku producentów
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portali informacyjnych przedsiębiorstwa i z dużym prawdopodobieństwem to samo
zdarzy
się
na
rynku
dostawców
rozwiązań
obsługujących
dane
nieustrukturyzowane. Rynek dostawców rozwiązań obejmujących zarządzanie
wiedzą będzie najprawdopodobniej składał się w najbliższej przyszłości jedynie z
największych producentów, takich jak Computer Associates, którzy m ogą
dostarczyć zintegrowane rozwiązania obejmujące wszystkie obszary funkcjonalne
omówione w tym artykule.

Dariusz Korzun
Senior Consultant
Computer Associates
Ul. Jana Pawła II 29
Warszawa
tel:
+48 (prefix) 22 696 08 20
e-mail: Dariusz.Korzun@ca.com
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Computer Associates
O COMPUTER ASSOCIATES
Computer Associates International, Inc.
oprogramowanie, które kieruje eBusiness’em.

(NYSE:

CA)

dostarcza

Software CA wspiera wszystkie elementy zarządzania procesami biznesu
elektronicznego, zarządzania informacją i infrastrukturą firmy w sześciu
podstawowych obszarach:
1. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa
2. Bezpieczeństwo
3. Archiwizacja i przechowywanie danych
4. Zarządzanie cyklem życia aplikacji
5. Zarządzanie danymi oraz budowa aplikacji
6. Tworzenie portali i zarządzanie wiedzą
Strategia 3x6 Computer Associates wyraża misję firmy, którą jest
dostarczanie rozwiązań służących do zarządzania elektronicznym biznesem,
oferujących: bezpieczeństwo, niezawodność, wysoką wydajność i dostępność.
Rodziny rozwiązań Computer Associates: Unicenter®, BrightStor™ , eTrust™,
CleverPath™, AllFusion™, Advantage™ oraz Jasmine®.
Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury IT:
•
•

•

Unicenter, uznany za standard w branży IT, jest grupą wiodących rozwiązań
służących do zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa,
BrightStor jest now ą m arką produktów CA, w której skład wchodzą
zaawansowane, wszechstronne rozwiązania służące do archiwizacji
i
magazynowania danych,
eTrust jest marką określającą popularne i zdobywające liczne wyróżnienia
systemy bezpieczeństwa sieciowego, umożliwiające CA utrzymanie pozycji
wiodącego dostawcy rozwiązań informatycznych, których celem jest
zabezpieczenie zasobów krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zarządzanie Informacją:
• CleverPath jest nową marką produktów obejm ującą swoim zakresem unikalne
rozwiązania CA, do których należą portal informacyjny, analiza i raportowanie
danych, systemy ekspertowe, sieci neuronowe oraz w izualizacja informacji,
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• AIlFusion jest nową marką produktów, w której znajdują się rozwiązania
służące do modelowania systemów, zarządzania projektami oraz zarządzania
cyklem życia,
• A dvantage jest rodziną produktów CA, w której skład wchodzą popularne
środowiska do budowy aplikacji, systemy raportowania i bazy danych o
uznane przez rynek jakości i wydajności jak również środowiska integracyjne
stanowiące nieodzowną pomoc podczas łączenia aplikacji, baz danych i
systemów współpracujących ze sobą organizacji.
Firma CA została założona w roku 1976. Rozwiązań CA używają
organizacje w ponad 100 krajach na całym świecie, a także 99 % firm z listy
Fortune 500. Dodatkowe informacje można zdobyć w witrynie firmowej:
www.ca.com.
PORTAL SERVICES

Portal and
Business
Intelligence

CA C O M M O N
SERVICES

CA C O M M O N
SE RVIC ES

CA C O M M O N
SERVICES

CA C O M M O N
SERVICES

CA C O M M O N
SERVICES

CA C O M M O N
SERVICES

Computer Associates w oficjalnych analizach rynkowych
Według najnowszych badań IDC (czerwiec 2001), Computer Associates
(CA) zajmuje czołow ą pozycję w dwóch dużych częściach rynku sofware a
mianowicie w branży systemów zarządzania zasobami oraz zabezpieczeń dla
Internetu.
Jak dowodzi pierwsza z opublikowanych niedawno analiz, Computer
Asssociates ma 20,5% udział w rynku rozwiązań zarządzania zasobami
przedsiębiorstwa a pierwszy z konkurentów 13,1% (Enterprise System
Management Software M arket Forecast and Analysis, 2001-2005, IDC).
Sztandarowy produkt CA, Unicenter, oferuje scentralizowany, w pełni
automatyczny i wydajny system zarządzania wszystkimi zasobami IT wliczając w
to elementy sieci, zasoby internetowe, baze danych, komputery biurkowe lub
aplikacje.
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Bezpieczeństwo Internetu już drugi rok z rzędu zostaje zdominowane
przez serię produktów CA eTrust (wg Worldwide Internet Security Software
Market Forecast and Analysis, 2001-2005, IDC). Szerokość oferty rozwiązań
eTrust umożliwia zabezpieczanie i zarządzanie dostępem do aplikacji
internetowych oraz złożonych środowisk eBiznesowych.
Computer Associates Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaża, 00-867 Warszawa
Tel: + 48 (0) 22 696 08 20;
Fax: + 48 (0) 22 696 08 21
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DYLEMATY I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA
WIEDZĄ
(ZESPOŁY PRAKTYKÓW)
W ojciech KRUPA, Kazimierz KRUPA
Streszczenie: Globalne i dynamiczne zmiany w gospodarce traktowane są już
przez kreatywne podmioty jako nieodzowny element współczesnej gry rynkowej i
kanon wolności w wyborach. Zasadnicza jest więc umiejętność wykorzystania
szans tkwiących w zarządzaniu zmianami. Cenną wartością jest również zdolność
do kreowania nowych rozwiązań. O przewadze biznesowej przesądzają także,
zgodnie z regułą Le Chatelie, pracownicy potrafiący korzystać z wiedzy własnej,
zgromadzonej w podmiotach gospodarczych i dostępnej w źródłach zewnętrznych.
1. Wiedza jako ważny determinant Nowej Ekonomii (wybrane aspekty)
Nowa Ekonomia posiada trzy elementy zaciemniające (biur). Dotyczą one
rozmytych pragnień odbiorców, rosnącego przeświadczenia klientów' o braku
pełnego spełnienia się ich jako członków światowej społeczności oraz napięć w
zakresie poziomu i rozkładu bogactw. Liczne próby eliminacji tych elementów',
podejmowane w skali globalnej1 i lokalnej2 utrudniają trzy istotne interakcje, które
dotyczą dynamiki procesów, wzajemnych oddziaływań stanowiących skutek
wspólnych połączeń oraz wpływu determinantów nieuchwytnych (rys. 1) [15 s. 9].
Wszystkie one w yw ierają wpływ na KBV (Knowledge Base View) oraz kompletny
proces zarządzania wiedzą3 (ZW), są również w pewnym zakresie przyczyną
trudności w procesie wdrażania ZW zgodnie z modelem interaktywnym.

1 Realizowane są one w czasie cyklicznych światowych spotkań na temat wybranych
aspektów globalizacji.
3 Klasycznym przykładem są raporty OECD i rozwój koncepcji G.O.W.
J Dotyczy to jednak m odelu linearnego ZW, który zgodnie z koncepcją KPMG składa się z
Pięciu etapów.
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Elementy nieuchwytne

KNOWLEDGE BASE VIEW
Wzajemne oddziaływanie
elementów stanow iących
zespól

Rozmyte pragnienia klientów

Szybkość
interakcji i
zmian

Brak pełnego spełnienia

Rozkład
bogactw a

Elementy nieuchwytne

Rys. 1. Knowledge Base View i determinanty Nowej Ekonomii
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [15 s.10]

Rys. 2. Ewolucyjny proces doskonalenia realizacji strategii i zarządzania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [14 s. 4]
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Rys. 3. Z W i wspólne paradygmaty systemów zarządzania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [14 s. 5]

Zarządzanie wiedzą określane jest jako najbardziej dojrzały model
skutecznego realizowania doskonalenia strategii (rys. 2). Paradygmaty
informacyjne tego procesu są scharakteryzowane przez:
technologiczną intensywność,
- organizacyjne sprzężenia (driver),
- efektywne spojrzenie na proces zmian [14 s. 4].
Badania M alhorta pozwoliły zdefiniować dwa mity związane z zarządzaniem
wiedzą. Pierwszy tworzy przekonanie, że technologia wykorzystywana przez ZW
dostarcza: dobre informacje, dobrych autorów wiedzy, dobry moment czasu do
korzystania z wiedzy. Drugi wskazuje, że ma ona możliwość gromadzenia i
implementacji jedynie dobrych przykładów integracji personalnych i przeżyć
wynikających z pozytywnych doświadczeń (rys. 3).
Malhorta należy również do pierwszych którzy zwracają uwagę na
znaczenie narzędzi wykorzystywanych w całym procesie zarządzania wiedzą.
Badania te kontynuował Christensem, który mierzył „niszczący” wpływ innowacji
technologicznych [3 s. XIX]. Rysunek 4 przedstawia zakres luki destrukcyjnej w
poziomie handlu, którą m ogą wywołać zmiany technologiczne. Została ona
nazwana trajektorią handlow ą wyzwoloną przez technologiczny postęp. Likwidacja
JeJ efektu niszczącego zależna jest od zakresu wiedzy i wykorzystania jej w
procesie generowania wyzwań rynkowych. Christensem przedstawia szereg
przykładów porażek i trudności w tym zakresie. Dawson proponując rozwiązanie
tego paradoksu zwraca uwagę na możliwości wynikające z strategii wzbogacania
wartości wiedzy. Przedstawił on trzy drogi w tym zakresie:
B

M odel lin io w y - d o d a w a n ie w a rto ści in form acjom (o d inform acji d o w ied zy ).
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2.

3.

Model kaskadowy - generowanie zasobów wiedzy i wzbogacanie wartości
posiadanej wiedzy poprzez inteligentną analizę decyzji klientów (strategie,
linie wyrobów, portfolio decyzji).
Model iteracyjny - wzrost wartości poprzez analizę różnorodności masowego
klienta (wzmacnianie wybranych procesów, badanie zręczności) [7 s. 34],

Wyroby
(wielkość

P ostęp odpowiedni do technologicznych możliwości
(w ariant A)
^
P ostęp odpowiedni do

Poziom oczekiwany przez

technologicznych możliwości

wymagający rynek

(w ariant B)

produkcji)
/ S Ą Poziom wymagany
przez slaby rynek
/

liszcząca

luka technologicznych innowacji

Rys. 4. Zderzenie wytrzymałości i sił niszczących generowanych przez technologiczne
zmiany
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3 s. XIX]

M. Nohria i N. Tierney wyróżniają dwie strategie operacyjne zarządzania
wiedzą. Pierwszą z nich nazwali codification strategy - CS (strategia kodyfikacji) i
polega ona na gromadzeniu wiedzy w bazach i wykorzystanie w czasie ich
eksploatacji wyrafinowanych narzędzi do udostępniania i przetwarzania. Druga o
nazwie personalization strategy - PS (strategia personalizacji) rejestruje właścicieli
wiedzy i dostarcza instrumenty do pozyskania oraz przekazywania posiadanej
przez nich wiedzy. Strategia PS jest szczególnie interesująca w przypadku
poszukiwania wiedzy w źródłach zewnętrznych które stanow ią zasób per se [17,
22 ],
2. Rola społeczności praktyków w strategii tworzenia zasobów wiedzy
Oceniając wiedzę zewnętrzną jako istotny element koncepcji dziewięciu
strumieni wiedzy4 tworzy się bodźce do budowy kontekstów oraz komparatystyki
tej wiedzy [20 s. 23]. Zespoły praktyków5 (ZP) m ogą być tutaj zasadnicze, ważne
są one również jako klucz strategii budowy zasobów wiedzy pozwalający na
kumulacyjny efekt i utrzymanie kierunku kliento-centrycznego w modelu

4 Koncepcję dziewięciu strumieni w iedzy zbudował Sveiba [20].
5 ZP w klasycznym modelu tworzenia w iedzy odpowiada koncepcji „ góra - d ó ł”.

176

aktywności biznesowej. Ich skuteczność badać można przy pomocy wskaźnika
MBT16.
Tablica 1. Cztery drogi wykorzystania społeczności praktyków___________________________
Lp. Typy strategii
Dominująca
Oddzielne zalety
Niedogodności
struktura
1
Funkcjonalna
Funkcjonalne
Koncentracja na
Wewnętrzny zestaw
oddziały
eksperymentach i
funkcjonalny
hierarchicznej kontroli
skoncentrowany
w łaściw ie tylko na
potrzebach handlowych
i okazjach
2
W ielo
Biznesow e
1. Integracja
Oddziałowe granice
oddziałowa
zespoły
funkcjonalna.
utrudniają uczenie i
2. Ogniskowanie
transfer w iedzy
biznesowe
linii/segmentów
rynku.
3
Projektowa
Handlowa zręczność i
Zespoły
Krótkoterminowe
projektowe
koncentracja na
ogniskowanie zadań z
indywidualnym
naciskiem na naukę
kliencie
m oże spowodować
utratę zasadniczego
kierunku biznesu
4
N agłe kompetencyjne
Badawcza
Sformalizowane Bardzo silna integracja
kluczy kompetencji
priorytety ludzi
grupy praktyków
wynikają z
sukcesu i usług na
skomplikowanych
produkcji oraz
struktur (biznesowe
organizacji.
alianse, zespoły
doraźne, społeczności
praktyków)
Źródło: [12 s. 5]

Badania ograniczone problemowo dowodzą, że strategia pozyskania
wiedzy pochodzącej od społeczności praktyków składa się z siedmiu głównychbazowych kroków i czterech nurtów aktywności (rys. 5). Bazowe kroki to:
1. Przewidywanie oddziaływania wiedzy związanej z odpowiedzią na pytanie:
Jaka wiedza jest krytyczna dla sukcesu?
2. Angażowanie praktyki wewnętrznej.
3- Rozwijanie całej potencjalnej społeczności praktyków.
4. Praca dla obfitości.

5- Wzbogacanie rzeczy.
6- Uruchamianie biznesu.
U Zastosowanie, szacowanie, rozważanie i wznawianie.

6 BMTl jest wskaźnikiem preferencji w zakresie wykorzystania aplikacyjnego informacji i
doświadczenia.
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Definiowane i badane nurty aktywności to: rozwijanie, zastosowanie, szacowanie,
wznawianie.

Rys. 5. Strategia tworzenia wiedzy oparta na zespołach praktyków
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12 s. 8]
7

Model zweryfikowany na celowo dobranej próbie jako system kognitywny
wskazuje, że zespoły praktyków wykorzystują trzy kategorie narzędzi:
1. Wspierające kreowanie wiedzy.
2. Kodyfikujące dostęp do wiedzy.
3. Umożliwiające dzielenie się wiedzą.
Użyteczna jest tutaj również koncepcja ECM (Enterprise Content
Management) którą wyprofilowano do uzyskiwania wiedzy szczególnie z źródeł
zewnętrznych. Źródła te, bardzo często stanowią nawet 90% zasobów koniecznych
do analizy w trakcie aktywności biznesowej. Adekwatność ECM w realizacji

7 System kognitywny jako narzędzie dedykowane ma możliwość przedstawienia
szczegółowej mapy znaczeń danych za pomocą sieci powiązań sekwencyjnych.
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wybranych zadań Z W powiększa możliwość uwzględnienia w nim cyklu życia
dokumentu (DLM -Document Live Management)8.
Jednak pełna weryfikacja w praktyce modelu ZP wymaga aby pamiętać, że
nieformalne sieci zespołów praktyków są instytucją która zazwyczaj obliguje do
dzielenia się wiedzą. Podmioty gospodarcze nie powinny ich formalizować.
Istotnym zagadnieniem jest również opracowanie systemu motywacji dla takich
zespołów. American Productivity & Quality Center badając te zjawiska stwierdził,
że benchmarkingowe grupy jednak nie wykorzystują ekplicytnych nagród [2],
Strategia zmian Nadlera wskazuje natomiast, że ważne jest również uwzględnianie
elementów „miękkich” traktowanych jak zbiory rozmyte i wykorzystanie ich do
eliminacji powstających oporów. Efektywny wydaje się w tym zakresie model
TPC
Tichy i Devanna, należy jednak równocześnie pamiętać o dziesięciu
przykazaniach zmian Kantera. Klasyczne problemy wiedzy których metoda ZP nie
eliminuje to:
nasilanie się zjawiska wiedzy „A” i wiedzy „B”,
- pojawianie się wiedzy „lepszej” i „gorszej”,
rosnąca konieczność translacji wiedzy z dziedziny „X” dla dziedziny „Y”,
- zjawisko deprecjacji wiedzy „starej”,
konieczność i niezbędność budowania wiedzy pomostowej umożliwiającej
harmonię wiedzy „starej” i „nowej”,
- minimalne znaczenie wewnętrznych „wzmacniaczy” i rezystorów wiedzy,
- nasilająca się w czasie tendencja do nikłego cenienia doświadczenia
„własnych” członków organizacji jako wyjątkowo ważnych zasobów wiedzy,
inercja koniunkcyjna,
- trend do marginalnego traktowania podmiotu gospodarczego jako źródła
wiedzy o sobie.
W praktyce biznesowej okazało się, że liczne zespoły praktyków
stanowiące typowe modele cząstkowe, podobnie jak najlepsze praktyki jako
procesy kognitywne, skutecznie realizują koncepcję „spirali wiedzy” 0 [18] a także
pozwalają również na rozwój inteligencji firmy11.

Cykl życia dokumentu składa się z dziewięciu etapów: stworzenie, weryfikacja
poprawności, wielokryterialne kategoryzowanie z wykorzystaniem wyrafinowanych
instrumentów, indeksacja z maksymalnym zakresem kluczy, archiwizowanie w wielu
zdywersyfikowanych technologiach zapewniających redundancję, wyszukiwanie,
przesyłanie, aktualizację, usuwanie.
TPC (Technical, Political, Cultural) to wieloaspektowe podejście likwidowania oporów
na zmiany.
i° ,
'
Nonaka I. i Takeuchi H. wyróżniają
cztery metody konwersji (socjalizacja,
ekstemalizacja, kombinacja, internalizacja) wiedzy w czasie wzajemnej interakcji jej
zasobów ukrytych i dostępnych.
CMP i J. Saban przedstawiają w tym zakresie 10 imperatywów [CMP Media LLC, 200
oraz Szaban J. Inteligentna firma i jej pracownicy. W Zarządzanie wiedzą w
przedsiębiorstwie. PFPP, Warszawa, 2001 s.94-95]
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Zakończenie
W iedza kreowana przez zespoły praktyków nadaje się szczególnie do
intensyfikacji aktywności w obszarach B2B (Business to Business), B2C (Business
to Consumer), B2G (Business to Government) i Business to Citizens. Umożliwia
również intensywne przygotowania w kierunku Customers Driven Company (firmy
kierowanej przez konsumenta).
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SYSTEMY E-BUSINESS INTELLIGENCE
Jerzy KUROWSKI
Streszczenie: Artykuł przedstawia na wstępie zakres funkcji realizowanych przez
rozwiązania Business Intelligence oraz rolę technologii Java i bazujących na nim
standardów. W dalszej części omówione są technologie wykorzystywane w
systemach e-Business Intelligence oraz konkretne przykłady stosowanych platform
oraz produktów (m. in. firm: Hyperion Solutions, Cognos, MicroStrategy, IBM).
Wstęp
Według ocen analityków firmy co roku powiększają objętość
przechowywanych danych biznesowych o ok. 100%. Nowoczesna gospodarka
stawia coraz wyższe wymagania wobec jakości oraz szybkości tworzonych
informacji, które wykorzystywane są w procesach gospodarczych.
Technologia B usiness Intelligence służy do wspomagania podejmowania
decyzji biznesowych poprzez inteligentne wykorzystywanie dostępnych zasobów
danych. Realizowany jest proces transformacji informacji w wiedzę biznesową.
Rozwiązania klasy BI to systemy obejmujące technologię i produkty zapewniające
udostępnianie użytkownikom informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu
strategicznych decyzji biznesowych. Zadaniem produktów grupy Business
Intelligence jest umożliwienie łatwego (ale bezpiecznego) dostępu do informacji,
obsługa procesów ich analizy i dystrybucja tworzonych raportów w ramach
przedsiębiorstwa oraz firm partnerskich.
Aktualnie rozwiązania tej klasy (nazywane też czasem Systemami Wiedzy
Biznesowej) obejm ują m .in. następujące technologie:
hurtownie danych,
narzędzia do wielowymiarowej analizy danych w czasie rzeczywistym
(OLAP),
aplikacje do eksploracji danych (Data M ining),
oprogramowanie do bezpiecznego udostępniania informacji (analiz,
raportów).
Wszystkie aktualnie wprowadzane rozwiązania BI są systemami
zapewniającymi dostęp do narzędzi analitycznych, raportów itd. z wykorzystaniem
technologii Internetowych (w praktyce korzysta się z zwykle sieci Intranet lub
Extranet). Poprzez dodanie elementów biznesu elektronicznego mamy więc do
czynienia z systemami e-Business Intelligence. Zastosowanie popularnych
środowisk oraz powszechnie dostępnego oprogramowania (np. przeglądarek
Internetowych) wpływa na znaczne zmniejszenie kosztów implementacji systemów
e-BI. W prowadzane rozwiązania wykorzystują wiodące aktualnie standardy
technologiczne - takie jak: XM L (extensible M arkup Language), JDBC (Java
Database Connectivity) czy SQLJ (instrukcje Structured Query Language w
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kodzie języka Java). Na rynek trafiają kolejne produkty klasy middleware (a nowe
wersje
wcześniejszych
systemów
wyposażone
zostały
w
dodatkowe
funkcjonalności - Web-Enabled). Najnowszą technologią „usieciowienia”
systemów BI jest zastosowanie tzw. portali Internetowych, których zadaniem jest
zarządzanie zasobami informacji biznesowej przedsiębiorstwa (korporacji) oraz
udostępnianie ich (z niezbędnymi mechanizmami uwierzytelniania i autoryzacji) w
środowiskach Intranet czy Extranet.
Wiele przedsiębiorstw wdraża systemy zarządzania relacjami z klientami CRM (Customer Relationship M anagement) oraz w ostatnim okresie także
współpracy z dostawcami - SRM (Supply Relationship M anagement) - była to
jedna z nowości w ofercie rozwiązań biznesu elektronicznego prezentowana na
targach CeBIT 2002 w Hanowerze. Szczególnie aplikacje CRM gromadzą szeroki
zakres wiedzy o aktualnych oraz potencjalnych klientach. W ykorzystanie w tych
rozwiązaniach aplikacji klasy BI umożliwia osiągnięcie określonych specyficznych
korzyści:
poprawę stopnia zadowolenia klientów,
identyfikację potencjalnych klientów na określone produkty czy usługi.
Należy pamiętać, że pozyskanie nowego klienta kosztuje wielokrotnie więcej niż
utrzymanie aktualnego. Wprowadzenie technologii handlu elektronicznego
umożliwia zmianę preferencji użytkownika sieci Internet za pośrednictwem kilku
ruchów i „kliknięć” myszki dołączonej do stojącego na biurku komputera. Coraz
częściej klient korzysta też z urządzeń przenośnych - takich jak palmtopy czy
specjalne telefony komórkowe - a więc może podejmować decyzje w dowolnym
czasie i m iejscu....
Systemy BI coraz częściej wspomagają także procesy podejmowania
decyzji w różnych działach administracji (e-government). M ają one m. in. pomóc
w analizie wielkich ilości danych spływających do agend rządowych (w tym
zajmujących się problemami bezpieczeństwa).
Można wyróżnić następujące zakresy wykorzystania systemów BI:
gromadzenie danych (wielość źródeł, różnorodność formatów),
ochrona zasobów (dostęp z wykorzystaniem technik autoryzacji i
uwierzytelniania),
analiza (za pośrednictwem technologii OLAP czy eksploracji danych),
raporty, udostępnianie informacji poprzez różne media,
podejmowanie działań (np. przekazywanie poleceń lub instrukcji).
1. Ewolucja rozwiązań klasy Business Intelligence
Generacja I - systemy zapytań i raportowania bazujące na komputerach
centralnych

głównie
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Wczesne systemy przetwarzania informacji biznesowych wykorzystywały
aplikacje wsadowe, które generowały informacje niezbędne do

prowadzenia działalności gospodarczej. Tradycyjnie wyniki były wyprowadzane w
postaci „stosów” wydruków, z których korzystanie było bardzo kłopotliwe i
czasochłonne. Uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań wymagało przeprowadzenia
przez specjalistów dodatkowych analiz. Niektóre systemy umożliwiały dostęp do
generowanych raportów za pośrednictwem terminali
dołączonych za
pośrednictwem łączy stałych (konkretne lokalizacje stanowisk pracy).
Użytkownikami takich rozwiązań byli przede wszystkim analitycy - informatycy, a
nie menadżerowie (do których docierały informacje po dodatkowym
przetworzeniu).
Generacja II - H urtownie Danych
Systemy te obejm ują bazy danych transakcyjnych przekształconych w
sposób ułatwiający ich analizę (proces taki nazywamy ekstrakcją danych).
Wprowadzenie technologii hurtowni danych zapewniło nowe możliwości:
obsługę różnorodnych zapytań w czasie rzeczywistym,
generowanie informacji / raportów w formacie zrozumiałym przez
menadżerów,
udostępnianie informacji bieżących, historycznych oraz zestawień
zbiorczych,
oferowanie dodatkowych narzędzi do wspomagania decyzji biznesowych,
dostępność wygodnych graficznych interfejsów dostępu do informacji
(systemy klient / serwer).
Generacja HI - Business Intelligence oraz e-Biznes
W aktualnie oferowanych (wdrażanych) systemach większy nacisk
położono na udoskonalenie technologii dostępu do informacji oraz rozszerzenie
możliwości
analitycznych.
Wprowadzono
między
innymi technikę
wielowymiarowych analiz danych w czasie rzeczywistym (OLAP) oraz narzędzia
do specjalistycznej eksploracji danych (.Data Mining). Usprawnienia w zakresie
dostępu dotyczą stosowania zaawansowanych interfejsów graficznych oraz
możliwość wykorzystywania sieci Extranet / Intranet ( Web-based access).
Najnowszym rozwiązaniem są systemy e-Business Intelligence, które
charakteryzują się możliwościami pobierania danych z różnorodnych źródeł
(hurtowni, relacyjnych baz danych, systemów transakcyjnych, portali
internetowych itd.) oraz udostępniania wyników (raporty, analizy graficzne itd.) za
pośrednictwem popularnych interfejsów — takich jak przeglądarki Internetowe.
Dodatkową istotną cechą wykorzystywania otwartych standardów przemysłowych
jest zapewnienie
możliwości budowy systemów składających się ze
współpracujących ze sobą produktów pochodzących od kilku dostawców.
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Rys. 1. Przykładowa architektura przepływu danych w systemie e-BI
Zasadnicze cechy systemów BI trzeciej generacji:
wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjnych oraz otwartych
standardów (praca w środowiskach wydajnych, skalowanych i skutecznie
zarządzalnych),
dostępność gotowych {prepackaged) rozwiązań w postaci pakietów
aplikacji,
orientacja nie tylko na integrację informacji biznesowych w hurtowniach
danych,
ale
też
na technologię
szybkiego
i bezpiecznego
(personalizowanego) do nich dostępu (także w sieciach Internet, Intranet,
Extranet),
możliwość pobierania informacji z różnorodnych źródeł danych, integracja
systemów BI w ramach procesów biznesowych przedsiębiorstw,
powiązanie systemu BI z portalem informacyjnym przedsiębiorstwa
(wsparcie procedur dostępu do wszelkich informacji biznesowych - nie
tylko tych, które są przechowywane w hurtowniach danych),
możliwość uzyskania szybkich efektów (oraz zwrotu kosztów inwestycji),
2. Typowe elementy systemu e-Business Intelligence
portal informacyjny przedsiębiorstwa - bazujący na technologii sieci
WWW interfejs ( Web-enabled) zapewniający użytkownikom dostęp d°
informacji biznesowych i aplikacji,
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aplikacje BI - pakiety oprogramowania przeznaczone dla konkretnej
kategorii użytkowników (np. branży przemysłu) lub zakresu realizowanych
analiz,
narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji —obejmują szeroki zakres
oprogramowania : od aplikacji realizujących obsługę zapytań do
kompleksowych systemów wielowymiarowych analiz (OLAP) czy
eksploracji danych,
narzędzia wspomagające obsługę dostępu - w skład tej grupy można
zaliczyć oprogramowanie klasy middleware służące do wspomagania
procesów udostępniania i zarządzania danymi (np. serwery sieci i aplikacji
WWW) oraz specjalizowane interfejsy aplikacyjne,
systemy zarządzania oraz administrowania środowiskami baz danych,
narzędzia do obsługi (budowy i modelowania) hurtowni danych,
narzędzia do administrowania systemem BI (m. in. obsługa zadań z
zakresu bezpieczeństwa, monitorowania, składowania, odtwarzania,
harmonogramowania, audytu oraz rozliczania).

3. Java w systemach Business Intelligence
Rozwiązania z zakresu biznesu elektronicznego w większości bazują na
technologii Java. Opracowywane są standardy (przede wszystkim w zakresie
interfejsów programowych API) obejmujące platformę Java oraz technologie
XML, których zadaniem je st ułatwienie wymiany danych oraz współdziałania
różnych platform i systemów. Java obecnie wykorzystywana jest po stronie
klientów dostępu, w warstwie prezentacji oraz przede wszystkim jako technologia
budowy skalowalnych systemów aplikacyjnych serwerów. Platforma J2EE (Java 2
Enterprise Edition) zapewnia obiektowe, transakcyjne i bezpieczne wsparcie dla
budowy efektywnych, elastycznych, niezawodnych i bezpiecznych systemów
informacyjnych przedsiębiorstw z szerokim wykorzystaniem rozwiązań kategorii
Business Intelligence. J2EE był specjalnie zaprojektowany, aby spełniać
rygorystyczne potrzeby w zakresie przetwarzania korporacyjnego, wymiany
danych oraz współdziałania systemów. Przy budowie skutecznych rozwiązań klasy
BI występuje szereg istotnych problemów. Można wśród nich wymienić problem
uniwersalnych interfejsów do serwerów OLAP czy wielowymiarowych baz
danych, pobierania danych z systemów nierelacyjnych czy tzw. zastanych (legacy)
oraz zarządzania metadanymi. Aby ułatwić tworzenie oraz wdrażanie nowych
rozwiązań grupy ekspertów opracow ują specyfikacje nowych standardów w
ramach technologii Java.
W grudniu 1998 r. firma Sun zainicjowała program Java Community
Process, którego celem jest prowadzenia prac przy opracowywaniu standardów i
ewolucji technologii Java. Dzięki temu coraz częściej staje się możliwa budowa m.
ln- rozproszonych systemów klasy Business Intelligence wykorzystujących
technologię Java bazujących na pobieraniu danych z różnych platform oraz
środowisk. W końcu roku 2000 w programie Java Community Process
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uczestniczyli eksperci z prawie 300 firm, organizacji i wyższych uczelni z 16
krajów. Jeżeli chodzi o firmy, to w pracach programu JCP w yróżniają się: Sun
Microsystems, IBM, Oracle, Unisys, Hyperion Solutions, SAS Institute i BEA
Systems.
J2EE Connector Architecture
Zanim przedstawię krótko charakterystykę kilku interfejsów chciałbym
krótko zaprezentować specyfikację J2EE Connector Architecture, która stanowi
bazę opracowywania API dla platformy Java 2. Standard ten dotyczy integracji
aplikacji Javy z istniejącymi systemami informacyjnymi przedsiębiorstw. Wiemy,
że dostęp do danych przechowywanych w bazach relacyjnych realizowany jest z
powodzeniem przy wykorzystaniu interfejsu JDBC, jednak większość aplikacji
wymaga współpracy z tradycyjnymi starszymi aplikacjami przetwarzania danych.
Connector Architecture definiuje standardową strukturę łączenia platformy Java 2
Enterprise Edition (J2EE) z heterogenicznymi systemami informacyjnymi
przedsiębiorstw, takimi jak ERP (Enterprise Resource Planning), przetwarzanie
transakcji czy eksploatacja baz danych na komputerach mainframe. Architektura
określa zestaw skalowalnych i bezpiecznych mechanizmów transakcyjnych dla
integracji systemów informacyjnych przedsiębiorstw z serwerem aplikacji oraz
samymi aplikacjami. Specyfikacja ta umożliwia dostawcom systemów
informacyjnych przedsiębiorstw oferowanie i dostarczanie standardowych
łączników do swoich produktów. Taki łącznik (connector) jest włączany
(technologia plug-in) do serwera aplikacji i zapewnia połączenie pomiędzy
systemem informacyjnym przedsiębiorstwa, serwerem aplikacji oraz aplikacją.
Architektura
łącznika
bazuje
na
technologiach
zdefiniowanych
i
zestandaryzowanych jako część platformy Java 2 Enterprise Edition. W
szczególności wykorzystane są znane mechanizmy i specyfikacje: JTA {Java
Transaction API), EJB {Enterprise JavaBeans) oraz JDBC {Java Database
Connectivity).
Zostało opracowanych kilka specyfikacji interfejsów API znacznie
ułatwiających opracowywanie rozwiązań kategorii Business Intelligence (a
konkretnie analiz wielowymiarowych OLAP oraz aplikacji eksploracji danych) w
środowisku technologii Java 2. Przedstawię krótko podstawowe cechy standardów:
JOLAP oraz JDMAPI.
JOLAP
Specyfikacja ta została opracowana przy dużym zaangażowaniu firm
Hyperion Solutions, IBM oraz Oracle. Ten niezależny od platformy standard
interfejsu bazujący na języku Java wspomaga tworzenie rozwiązań z zakresu
budowy, przechowywania, realizacji dostępu oraz zarządzania danymi oraz
metadanymi w serwerach analiz wielowymiarowych OLAP. Standard JOLAP
zapewnia interfejs programistyczny API umożliwiający budowę biznesowych
aplikacji analitycznych, które mogą korzystać z różnorodnych źródeł danych.
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Dodatkowo serwery OLAP obsługujące ten interfejs mogą stosować API
kompatybilne z aplikacjami i komponentami pracującymi na platformie Java 2
(J2EE). Standard JOLAP wykorzystuje ogólny metamodel hurtowni danych i
zapewnia możliwość współpracy pomiędzy technologią Data Warehousing oraz
narzędziami i aplikacjami biznesu elektronicznego, a także repozytoriami danych
bazującymi na specyfikacjach otwartych standardów grupy OMG {Object
Management Group).
Standard został opracowany ze względu na powszechnie zgłaszane przez
użytkowników Javy potrzeby ułatwienia obsługi danych oraz metadanych w
systemach OLAP (serwerach analitycznych oraz wielowymiarowych bazach
danych) pracujących na platformie J2EE. Przed powstaniem standardu JOLAP
wykorzystywane interfejsy API były dostosowane do technologii oferowanej przez
konkretnych
producentów
systemów
OLAP.
Jedynym
wcześniejszym
rozwiązaniem, które można było nazwać standardem było MDAPI autorstwa
OLAP Council. Był to jednak tylko interfejs do budowy zapytań i nie był on
zgodny ze specyfikacją J2EE. MDAPI obejmowało biblioteki Javy, obiekty COM z
dostępem za pośrednictwem takich języków programowania jak C++ i Java oraz z
możliwością wykorzystywania narzędzi budowy aplikacji Visual Basic i Java
Script.
Dzięki powstaniu standardu JOLAP przy wdrażaniu rozwiązań analiz
biznesowych OLAP można stosować proste uniwersalne API zgodne z szerokim
zakresem aplikacji (czy klientów) oraz komponentów pracujących na platformie
J2EE. Dodatkowo klienci systemów OLAP mogą używać uniwersalnego interfejsu
niezależnie od tego do jakich zasobów będzie realizowany dostęp (np. relacyjny
schemat „gwiazdy” lub baza wielowymiarowa). Standard JOLAP pełni dla
systemów analiz wielowymiarowych taką rolę, jak ą dla relacyjnych baz danych
odgrywa standard JDBC {Java Database Connectivity). Jego podstawową cechą
jest niezależność od używanego systemu operacyjnego oraz platformy sprzętowej.
W zakresie obsługi języków narodowych JOLAP jest zgodny z tzw. I I 8 N support
zawartym w specyfikacji J2SE {Java 2 Platform Standard Edition). JOLAP
wykorzystuje mechanizmy bezpieczeństwa zawarte w systemach OLAP oraz w
•J2EE (szczególnie w specyfikacji łącznika J2EE Connector Architecture).
JOLAP bazuje na uogólnionym zorientowanym obiektowo modelu OLAP
w zakresie trzech podstawowych dla użytkowników obszarów: danych,
metadanych oraz zapytań. Zastosowanie modelu obiektowego zapewnia
podstawową warstwę usług i interfejsów, które są dostępne dla wszystkich
klientów. Konkretna implementacja modelu obiektowego może nie obsługiwać
wszystkich interfejsów oraz usług zdefiniowanych w specyfikacji JOLAP, jednak
zawarte w standardzie mechanizmy umożliwiają klientowi identyfikację
wspieranych interfejsów i usług. Sposób implementacji standardu JOLAP jest
zależny od poszczególnych dostawców aplikacji i narzędzi.
Dostępność interfejsu OLAP API zgodnego z platformą Java 2 jest bardzo
'stotna zarówno dla producentów (dostawców) rozwiązań BI oraz ich
użytkowników. Zapewnia on standardowe API dla budowy, przechowywania,
realizacji funkcji dostępu oraz zarządzania danymi i metadanymi w serwerach
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analitycznych OLAP oraz bazach wielowymiarowych. Dzięki jego zastosowaniu
znacznemu uproszczeniu uległa logika kodu klientów, którzy aktualnie mogą
łączyć się za pośrednictwem uniwersalnego interfejsu z różnorodnymi systemami
OLAP dostarczanymi przez wielu dostawców. Dla zapewnienia zgodności z Java 2
(J2EE) JOLAP wykorzystuje istniejące wcześniejsze specyfikacje, a w
szczególności Java Connector Architecture (dla zarządzania zasobami i
transakcjami, realizacji funkcji bezpieczeństwa oraz mapowania zapisów) oraz
Java Metadata Interface (dla zarządzania metadanymi).
Standard JOLAP jest w znacznym zakresie zgodny ze specyfikacją
interfejsu JMAPI (Java M etadata API) oraz metamodelami: CWM
Multidimensional (wielowymiarowy Common W arehouse M etamodel) oraz
OLAP (On-Line Analytical Processing). Oznacza to, że JOLAP wspiera budowę
oraz wdrażanie platform, aplikacji oraz narzędzi dla Business Intelligence
bazujących na otwartych standardach OMG {Object M anagement Group), takich
jak: MOF {Meta-Object Facility), XMI {XML M etadata Interchange) czy CWM
{Common Warehouse Metamodel).
JDMAPI
JDMAPI to niezależny od platformy bazujący na standardzie Java interfejs
programistyczny API dla systemów eksploracji danych {Data M ining). Jego
zadaniem jest uproszczenie technologii budowy modeli eksploracji, procedur
gromadzenia, dostępu, przechowywania danych oraz ich obsługi. Producenci oraz
użytkownicy systemów Data Mining potrzebowali standardowego API dla
platformy J2EE.
Specyfikacja JDMAPI {Java Data M ining API) bazuje na uogólnionym
zorientowanym obiektowo modelu eksploracji danych. W ykorzystuje ona takie
standardy jak CWM {Common Warehouse Metamodel), SQ L /M M for Data Mining
czy wprowadzony później PMML {Predictive M odeling M arkup Language)
bazujący na XML. Standard JDMAPI wspiera cztery najważniejsze dla
użytkowników systemów eksploracji danych obszary: konfigurowania, modeli,
przekształceń oraz wyników. W ykorzystanie modelu obiektowego zapewnia to, że
podstawowa warstwa usług i interfejsów dostępna jest dla wszystkich klientów.
Podobnie jak przy standardzie JOLAP każdy z dostawców decyduje o sposobie
implementacji JDMAPI: może to być pełne włączenie nowego interfejsu do
swojego produktu lub oferowanie sterownika / adaptera, który będzie pośredniczył
pomiędzy warstw ą API a różnymi produktami kategorii Data Mining.
Dla zapewnienia kompatybilności z platform ą Java 2 standard JDMAPI
wykorzystuje specyfikację Java Connector Architecture oraz opisy Java Metadata
Interface (w praktyce specyfikacja JDMAPI rozszerza standard JMI w zakresie
metadanych systemów Data Mining). Interfejs JDMAPI wykorzystuje mechanizmy
bezpieczeństwa zawarte w Java 2 oraz występujące w systemach eksploracji
danych.
Dzięki wprowadzeniu jednolitej specyfikacji JDMAPI rozwiązania
obsługujące eksplorację danych w ramach systemów BI coraz częściej
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wykorzystują pojedynczy standardowy interfejs programistyczny zrozumiały dla
szerokiego zakresu aplikacji oraz komponentów pracujących na platformie J2EE.
Klienci budowani są zgodnie z uniwersalnym API co znacznie upraszcza
implementację kompleksowych systemów biznesu elektronicznego (z dostępem do
szeregu produktów rodziny Data Mining). Właśnie z tych powodów specyfikacja
JDMAPI była opracowywana we współpracy z grupami ekspertów
zaangażowanych m. in. w prace nad standardem JOLAP (obie grupy korzystały z
bazy metamodelu CWM).
M etadane w system ach BI
W systemach rozproszonych wykorzystujących różnorodne środowiska
operacyjne i platformy sprzętowe istotnym problemem jest zarządzanie
metadanymi
(informacjami
definiującymi
i opisującymi
dane).
Przy
wykorzystywaniu wielu platform projektanci systemów BI mogą natrafić na
problem ich kompatybilności. Produkty wymagają często różnych tzw. metamodeli
danych. M ożna wyróżnić metadane istotne dla: administratora systemu BI
(Technical M etadata) oraz użytkownika (Business Metadata).
Metadane wykorzystywane są przez aplikacje i narzędzia przy definiowaniu
obiektów danych oraz odwoływaniu się do nich. Przy' braku standardu należało
tworzyć pomiędzy aplikacjami BI specjalne interfejsy dla synchronizacji danych.
Na szczęście coraz powszechniej wykorzystywany jest standard wymiany
metadanych CWMI (Common Warehouse Metadata Interchange). Bazuje on na
specyfikacjach CORBA oraz MOF {Meta Object Facility), która przy definiowaniu
metamodeli posługuje się językiem UML {Unified M odeling Language). Ze
względu na korzystanie przez systemy Business Intelligence z wielu platform
zasobów danych problem niekompatybilności metadanych był dobrze znany
projektantom i programistom aplikacji klasy BI. Kilka firm połączyło wysiłki w
ramach programu JCP w celu wspólnego opracowania Java Metadata Interface
(JMI). Powstałe API umożliwia realizację operacji dostępu oraz manipulacji
metadanymi w technologii Java z wykorzystaniem standardowych usług. Interfejs
JMI bazuje na specyfikacji MOF {Meta-Object Facility) opracowanej przez grupę
OMG, a określającej model oraz zestaw interfejsów IDL {Interface Definition
Language) przeznaczonych do budowy, przechowywania, dostępu oraz wymiany
metadanych oraz metamodeli. Operacje wymiany realizowane są za pośrednictwem
standardu XM L przy wykorzystaniu specyfikacji XMI {XML Metadata
Interchange) - także autorstwa OMG. Interfejs JMI definiuje mapowanie w
ramach technologii Java interfejsów IDL oraz reguł niezbędnych do realizacji
połączeń do repozytorium metadanych. Dzięki stosowaniu nowego standardu unika
się dotychczasowych ograniczeń narzucanych przez niekompatybilność struktur
metadanych (ze względu na wykorzystywanie rozwiązań specyficznych dla
konkretnych producentów). Pozwala to na współdzielenie danych pomiędzy
systemami, a więc wpływa na możliwości dynamicznego rozwoju kompleksowych
rozwiązań BI oraz coraz powszechniejszego ich wykorzystywania w systemach
biznesu elektronicznego.
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Rys. 2 - Możliwa infrastruktura integracji systemu rezerwacji z aplikacją BI.
Rys. 2 przedstawia możliwą infrastrukturę potrzebną do budowy oraz wdrożenia
aplikacji Business Intelligence powiązanych z systemem rezerwacji miejsc
hotelowych wykorzystującą interfejsy, o których była wcześniej mowa. W
założonym scenariuszu firma obsługująca system rezerwacji miejsc w hotelach
integruje go z istniejącym systemem na platformie mainframe (wykorzystywany
jest łącznik) oraz rozwiązaniami BI (Data Mining i OLAP). Współdziałanie
systemów zrealizowane jest poprzez wspólny serwis metadanych (interfejs Java
Metadata API). Dzięki wykorzystaniu platformy J2EE oraz nowych interfejsów
istnieje możliwość zintegrowania takiego kompleksowego rozwiązania. Budowa
aplikacji może być realizowana stopniowo dzięki stosowaniu technologii kontenera
EJB. Kolejne komponenty obejm ują informacje / atrybuty dotyczące klienta,
rezerwacji, płatności itd. Każdy z komponentów (beans) definiuje metody
realizujące różne funkcje biznesowe. Dostęp do danych w istniejących aplikacjach
może być realizowany przy wykorzystaniu interfejsu JDBC (bazy relacyjne) lub
specjalnych łączników (connectors). Dostęp do systemów BI (OLAP oraz Data
Mining) możliwy jest poprzez interfejsy JOLAP oraz JDMAPI. Integracja różnych
danych zapewniona
jest dzięki repozytorium metadanych zawierającego
metamodele (opisy) danych zawartych w poszczególnych ich źródłach.
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4. Technologie wykorzystywane w systemach Business Intelligence
Hurtownie danych - Data Warehouse
Hurtownią danych nazywamy zbiór danych transakcyjnych odpowiednio
przekształcony w celu ułatwienia realizacji operacji analizy. Taki proces
przekształcenia oraz przeniesienia informacji do hurtowni nosi nazwę ekstrakcji
danych.
Podstaw ą koncepcji budowy hurtowni jest połączenie danych
pochodzących z wielu źródeł w jednej bazie, która wykorzystywana jest przez
aplikacje analityczne w procesie wspomagania decyzji biznesowych. Część danych
może być też przenoszona do specjalnych hurtowni dziedzinowych (tzw. Data
Marts). Struktura oraz kolejność przepływu danych przedstawiona jest na Rysunku
Dane operacyjne

Użytkownicy

Rys. 3. Schemat przepływu danych oraz informacji w systemie BI
Trzy podstawowe zadania realizowane podczas procesu ekstrakcji (wydobywania
wiedzy) to:
przygotowanie mapy transformacji danych (kilka etapów modelowania),
ładowanie tablic wymiarów (z realizacją w obszarze pośrednim
przekształcenia zgodnie z wcześniej przyjętym projektem),
ładowanie tablic faktów (wprowadzanie do hurtowni masowych danych
historycznych oraz aktualnych danych przyrostowych).
Bardzo istotną operacją jest agregacja gromadzonych danych, która
znacznie zwiększa wydajność procedur obsługi zapytań oraz wykorzystywanych
narzędzi analitycznych.
Przykładem rozwiązania dla obsługi hurtowni danych jest produkt IBM
DB2 W arehouse Manager. Zawarte w nim graficzne narzędzie administracyjne
Data Warehouse Center (konsola komend dostępna z poziomu DB2 Control
Center) zapewnia dostęp do różnorodnych baz (IBM DB2, Oracle, Sybase,
Informix, M icrososft) oraz źródeł danych zgodnych ze specyfikacjami ODBC lub
OLE DB. Mamy więc też możliwość integracji danych w środowiskach
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rozproszonych. DB2 W arehouse M anager ma wbudowanych ponad 150 funkcji
transformujących. Użytkownicy mogą też tworzyć własne procedury
przetwarzające wykorzystując np. narzędzie DB2 Stored Procedure Builder.
Zawarty w pakiecie Information Catalog znacznie ułatwia procedury wyszukiwania
oraz dostępu do danych. Korzystanie z hurtowni danych może być także
realizowane przy wykorzystaniu rodziny oprogramowania IBM QMF (Query
M anagement Facility).
Innym przykładowym obecnym na rynku rozwiązaniem jest Oracle
W arehouse Builder. Produkt ten bazuje (tak jak wyżej przedstawiony pakiet) na
otwartym standardzie CWM (Common Warehouse M odel) i służy do
projektowania, budowy oraz zarządzania hurtowniami danych. OWB umożliwia
integrację informacji pochodzących z baz danych, aplikacji e-Biznesu klasy CRM
(Customer Relationship Management), zintegrowanych systemów planowania ERP
(.Enterprise Resource Planing), narzędzi BI itd. Pakiet zawiera też
oprogramowanie umożliwiające integrację danych oraz wsparcie dla budowy
rozwiązań biznesu elektronicznego (Oracle Pure Integrate, OWB Integrator for
SAP R/3).
Podstawowe funkcje realizowane przez Oracle W arehouse Builder:
projektowanie hurtowni danych z wykorzystaniem interfejsu graficznego
oraz bogatego zestawu predefiniowanych transformacji (operacje ułatwiają
specjalni programowi asystenci - kreatorzy),
ładowanie i przekształcanie danych (z wykorzystaniem technologii
Oracle8/),
integracja danych z zastosowaniem: standardu CW M (dla obsługi
metadanych), interfejsów do baz ODBC oraz architektury DRDA
{Distributed Relational Database Architecture). Za pośrednictwem
narzędzia o nazwie Oracle Pure Extract dane m ogą być także pobierane z
systemów platformy IBM OS/390 (mainframe), takich jak: DB2, IMS czy
zbiory VSAM.
W ielowym iarowa analiza danych - technologia OLAP
Potrzeby użytkowników dotyczące wykorzystania danych biznesowych
(ekonomicznych) są bardzo różnorodne. M ogą one dotyczyć konkretnego
przedsiębiorstwa, branży czy też rynku. Analizy m ogą być realizowane poprzez
zadawanie pytań typu:
Co się zdarzyło ? (raportowanie, sprawozdawczość),
Co będzie jeżeli ? (planowanie),
Co się zdarzy ? (prognozowanie).
Obszarami funkcjonalnymi analiz mogą być przykładowo:
zaopatrzenie (analiza zmienności stanów magazynowych),
sprzedaż (analiza zysku oraz trendy),
finanse (rentowność firmy, koszty działalności),
marketing (skutki akcji promocyjnych).
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Systemy OLAP (On-Line Analytical Processing) służą do szybkiej i wydajnej
analizy danych biznesowych pochodzących z różnych obszarów działalności
przedsiębiorstwa.
Mimo tego, że pierwsze metody oraz produkty realizujące operacje analizy
danych pochodzą jeszcze z lat 70-tych, termin OLAP powstał dopiero w 1993 r.
Natomiast od stycznia 1995 r. istnieje OLAP Council (www.oIapcouncil.org),
którego zadaniem jest realizacja edukacji w zakresie wykorzystania technologii
OLAP w aplikacjach klasy Business Intelligence oraz wspieranie prac
rozwojowych w tej dziedzinie.
Serwery OLAP są specjalnie projektowane przede wszystkim dla
menadżerów i analityków dużych oraz wielkich przedsiębiorstw (i korporacji). Ich
zadaniem jest umożliwienie szybkiego dostępu do skonsolidowanych danych firmy
oraz przedstawiania w krótkim czasie wyników analiz istotnych z punktu widzenia
podejmowania ważnych (często strategicznych) decyzji. Zadaniem serwerów
OLAP jest więc zapewnienie tzw. krytycznych informacji biznesowych.
Podstaw ową cechą technologii OLAP jest wielowymiarowość. Wymiarem
jest zbiór elementów klasyfikujący analizowane dane (przykładem dwóch
wymiarów m ogą być: produkty oraz czas). Narzędzia OLAP wielowymiarowe
wykorzystywane są m. in. do analiz finansowych (np. sprzedaż), planowania,
sprawozdawczości, prognozowania ... W aktualnie wykorzystywanych systemach
mamy do czynienia z pytaniami odnoszącymi się do wielu wymiarów (mówimy o
sześcianach, kostkach czy wręcz o strukturach wielowymiarowych). W przypadku
sześcianu na 3 osiach możemy mieć np. produkty, obszary oraz ilości. Przecięcie
trzech (czy N) osi określamy mianem faktu. W niektórych systemach analizy
danych mamy do czynienia z gromadzeniem takich faktów w bazach
wielowymiarowych (MDDB - M ulti-dimensional Database, MOLAP), natomiast
w innych są one zapamiętywane w bazach relacyjnych z wykorzystaniem tzw.
modelu gwiazdy (Star) lub płatka śniegu (Snowflake). Dane agregujące zawarte w
tablicach faktów m ają zwykle strukturę hierarchiczną. Narzędzia (aplikacje)
analityczne wykorzystywane są do realizacji dostępu oraz przetwarzania takich
wstępnie przygotowanych danych. Zastosowanie specjalnych funkcji umożliwia
ujawnienie oraz wyliczenie np. trendów biznesowych, które nie są bezpośrednio
widoczne w zgromadzonych bazach danych. Serwery OLAP są systemami
służącymi do przetwarzania zapytań wielowymiarowych, realizacji funkcji
analitycznych (często bardzo złożonych) oraz dostarczania użytkownikowi
wyników w postaci zrozumiałej dla niego informacji (także graficznej - np.
wykresy i tabele). Z aletą większości dobrych systemów klasy OLAP jest
możliwość zadawania przez użytkownika pytań w sposób intuicyjny. W przypadku
rozwiązań e-BI użytkownik ma zapewnioną możliwość korzystania z
oprogramowania przystosowanego do pracy w sieci WWW —zwykle Intranet lub
Extranet.
Przykładowym produktem kategorii OLAP jest Oracle Express Analyzer
pracujący standardowo w środowisku Windows, którego zadaniem jest realizacja
wielowymiarowych analiz w odniesieniu do danych masowych (pakiet
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współpracuje z systemami Express Server, Express Objects, Express Web
Publisher). Express Analyzer je st narzędziem zorientowanym obiektowo służącym
do nawigacji, obsługi dostępu oraz analizy danych zawartych w hurtowniach
globalnych oraz wydziałowych (Data Marts). Podstawowe funkcje pakietu to
uruchamianie aplikacji analitycznych (zbudowanych z wykorzystaniem narzędzi
produktu Express Objects) oraz umożliwienie użytkownikom dostępu do raportów
analitycznych (także w technologii sieci WWW - za pośrednictwem tzw. OLAP
Web Site). Produkt obejmuje kompleksowy zestaw narzędzi wizualnych służących
do selekcji, analizy, podglądu oraz udostępniania danych. Obsługiwane analizy
wielowymiarowe OLAP m ogą dotyczyć takich dziedzin biznesowych jak:
marketing, sprzedaż, finanse czy produkcja. M ogą być tworzone zapytania proste
oraz złożone. Otrzymane raporty analityczne mogą być prezentowane w postaci
m.in. tablic, wykresów, formatek graficznych. Dzięki temu użytkownik może
skoncentrować się na wynikach analiz, a nie na kłopotliwym procesie
wyszukiwania potrzebnych informacji biznesowych.
Eksploracja danych - Data Mining
Data Mining jest procesem wydobywania wiedzy z baz danych (zasobów
informacyjnych przedsiębiorstw czy korporacji). Podstawowymi technikami
eksploracji danych są:
segmentacja - wydzielenie z danych istotnych informacji biznesowych,
wykrywanie powiązań oraz wzorców sekwencyjnych (bardzo istotne w np.
systemach bazujących na relacjach klientów, takich jak CRM - Customer
Relationship Management),
klasyfikacja - wyodrębnianie wspólnych cech obiektów (np. w ramach
takich grup jak: produkty czy klienci),
przewidywanie wartości (np. wielkości sprzedaży, popytu na określone
towary, zachowań klientów) z oceną prawdopodobieństwa.
Bardzo istotnym kierunkiem zastosowań eksploracji danych są systemy
prognozowania. Podstawowymi modelami wykorzystywanymi w takich
rozwiązaniach są: egresja, drzewa decyzyjne oraz sieci neuronowe.
Przykładem produktu przeznaczonego do obsługi procesów eksploracji
danych jest pakiet firmy SAS.
SAS Enterprise M iner wyposażony jest w szereg zaawansowanych
narzędzi analitycznych umożliwiających budowę oraz porównywanie wielu modeli
prognozowania. Przy korzystaniu z tego pakietu budowany jest schemat przepływu
informacji (tzw. Proces Flow Diagram). Użytkownik posługując się interfejsem
graficznym wyposażonym w technikę przeciągania (drag-and-drop) oraz
dysponując algorytmami „podpowiadającymi” może realizować złożone analizy
korzystając z modeli prognostycznych zawartych w pakiecie. Najczęściej używane
modele to Drzewa Decyzyjne oraz Sieci Neuronowe (bardziej skomplikowany).
Istnieje także możliwość budowy własnych modeli - tzw. User D efined Model.
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Wyniki analiz (prognozy) mogą być generowane w postaci dokumentów HTML, a
dostęp do nich może być realizowany z powszechnie dostępnych przeglądarek.
5. Przykładowe technologie, platformy i produkty
Architektura rozwiązania Hyperion Essbase
Serwer Essbase firmy Hyperin Solutions jest wiodącym rozwiązaniem
służącym do analizy danych biznesowych wykorzystującym technologię OLAP.
Hyperion Essbase umożliwia pobieranie i integrację danych pochodzących z wielu
źródeł (wewnętrznych i zewnętrznych). Wyniki analiz mogą być dystrybuowane do
odbiorców za pośrednictwem różnych technologii (oczywiście także sieci WWW).
Aktualnie produkt jest wykorzystywany przez ponad 4000 firm i instytucji na
całym świecie. Pakiet charakteryzuje się dużą otwartością i elastycznością. Można
go w łatwy sposób zintegrować z istniejącymi w firmie rozwiązaniami z zakresu
biznesu elektronicznego czy wręcz Business Intelligence. Dzięki tym cechom
chronione są wcześniejsze inwestycje w systemy zarządzania i planowania ERP,
współpracy z klientami CRM (np. SAP, JD Edwards, Siebel czy PeopleSoft) czy
obsługi hurtowni danych (np. IBM DB2, Informix, Oeracle, Teradata).
Rozwiązanie firmy Hyperion Solutions wspiera m. in. następujące standardy:
Java/ J2EE, HTML, ActiveX, C, Vissual Basic - budowa aplikacji,
HTTP, XML, JOLAP, WAP, e-mail - dostępu do danych,
CORBA, COM/DCOM - systemy rozproszone,
SSL, LDAP - ochrona.
Oferowany aktualnie pakiet Hyperion Essbase w wersji 6.2 może pracować
w środowiskach M icrosoft Windows NT / 2000, IBM AIX, Sun Solaris / OS, HPUX oraz Red Hat Linux for Intel (wersja 6.0). Stosowany jest on w rozwiązaniach
klasy Business Intelligence wspierających szeroką tematykę, w tym:
kontakty z klientami,
organizacja dostaw,
marketing i sprzedaż,
efektywność zarządzania,
wydajność pracy,
analizy z zakresu: finansów, produkcji czy zasobów ludzkich.

Hyperion Essbase w wersji 6.2 posiada kilka nowych możliwości, w tym:
dodatkowe funkcje,
większa wydajność i skalowalność,
możliwość równoległego ładowania danych, dodatkowe funkcje exportu /
importu danych,
elastyczne zarządzanie sesjami (wraz z monitorowaniem procesów),
praca kilku produktów Essbase na jednym serwerze.
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Funkcje z zakresu zarządzania realizowane są za pośrednictwem Essbase
Administration Services - konsoli która może pracować na platformie przeglądarki
Internetowej.

Hyperion Analysis Tools

Third-Party Tools

Essbase® Enterprise Services

Essbase»
Administration
Services
Hyperion Essbase

Essbase* Integration Services

Rys. 4. Hyperion Essbase przekształca dane w informacje biznesowe
Firma oferuje także szereg narzędzi wspomagających budowę aplikacji, tworzenie
analiz oraz wyprowadzanie raportów, w tym:
Hyperion Analyzer,
Hyperion Analysis Portal,
Hyperion Application Builder,
Hyperion Reports.
Przedstawię krótko produkt o nazwie Hyperion Analyzer będący uzupełnieniem
serwera Hyperion Essbase o dodatkowe technologie analityczne OLAP oraz
funkcje raportowania i prezentacji. W przypadku jego wdrożenia wraz z pakietem
OLAP Server przedsiębiorstwo uzyskuje możliwość wykorzystywania wydajnych
aplikacji analitycznych (do wsparcia procesów planowania, produkcji i sprzedaży)
wyposażonych w wygodny interfejs graficzny. Pakiet wykorzystuje skalowalną
architekturę 3-warstwową. Zcentralizowany serwer (standardowo pracujący na
platformie Windows) realizuje procedury przetwarzania danych oraz przechowuje
w bazie wygenerowane raporty, a także dane opisujące i identyfikujące
użytkowników. Hyperion Analyzer ma wbudowanych wiele funkcji analitycznych,
które można dynamicznie powiązać z danymi generowanymi przez serwer Essbase.
Użytkownicy m ogą realizować dostęp do wyników analiz za pośrednictwem
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klientów HTML, aplikacji Javy czy Windows. Raporty mogą być także przesyłane
za pośrednictwem np. poczty elektronicznej oraz dołączane do innych dokumentów
lub aplikacji. Uzyskiwane prezentacje mogą mieć format arkuszy kalkulacyjnych
(także wielowymiarowych), wykresów (kilkanaście typów) lub grafik. Do
szybkiego definiowania analiz oraz wyprowadzanych raportów służą następujące
narzędzia: Intuitive Ad Hoc Analysis, Cube Navigator oraz Dimension Browser.
Formaty wynikowe m ogą być organizowane w zestawy przypisywane określonym
użytkownikom (zgodnie z ich wymaganiami i preferencjami) lub ich grupom.
Funkcje administracyjne realizowane są za pośrednictwem narzędzia Hyperion
Analyzer View Manager.
Platforma firmy Cognos
Enterprise Business Intelligence Platform firmy Cognos nie jest konkretnym
produktem lecz bazą technologiczną realizującą praktycznie wszystkie funkcje
systemów BI (takie jak: zapytania, analizy, raportowanie). Infrastruktura
(przedstawiona na Rys. 5) obejmuje kilka warstw, w tym: budowę hurtowni
dziedzinowych (Data Marts), modelowanie metadanych, zarządzanie zawartością
udostępnianie raportów za pośrednictwem usług portalu informacyjnego (EBI
Portal Services).
• Warstwa Usług Budowy Data Marts obejmuje procesy modelowania,
przekształcania oraz tworzenia obsługujące zasoby danych rozmieszczonych
w systemach IT przedsiębiorstwa. Dane pobierane mogą być z baz systemów
transakcyjnych, rozwiązań klasy e-Business, aplikacji ERP itd. oraz
przygotowanych wcześniej hurtowni. Podstawowym wykorzystywanym w
procesie ekstrakcji danych produktem jest DecisionStream. Tworzone Data
Marts m ogą mieć struktury relacyjne lub wielowymiarowe. Dodatkowo
zostają wbudowane metadane, które wykorzystywane są na późniejszym
etapie przez aplikacje i narzędzia BI firmy Cognos.
• W arstwa Usług M etadanych obejmuje technologie budowy i modelowania
metadanych BI oraz reguł biznesowych. Podstawowym produktem
realizującym te funkcje jest Architect. Istnieje także możliwość importu
metadanych BI z systemów relacyjnych baz danych (np. DB2, Oracle,
Informix, Sybase) oraz przygotowanych przez narzędzia innych
producentów (np. M icrosoft Repository, Computer Associates Erwin czy
Informática PowerMart).
• W arstwa Usług EBI obejmuje realizację procedur Zapytań, Analizy,
Raportowania i Prezentacji. Zawarte są w niej serwery: Cognos Query,
Impromptu, PowerPlay, Cognos Visualizer (pracują one w środowiskach
Windows N T oraz UNIX). Dostęp do ich usług może być realizowany za
pośrednictwem tradycyjnych rozwiązań klient / serwer lub z
wykorzystaniem technologii sieci WWW.
• Warstwa Portalu EBI zapewnia personalizowany dostęp do infrastruktury
systemu BI lub udostępnia technologię portalu w odniesieniu do informacji
wygenerowanych w wyniku pracy narzędzi analitycznych lub raportujących
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oraz do tradycyjnych danych systemów e-Biznesu przedsiębiorstwa.
Produktem realizującym wymienione funkcje jest U p fro n t produkt
przeznaczony do zarządzania oraz udostępniania informacji wynikowych z
Cognos EBI Platform. Upfront może być także wykorzystywany jako produkt
obsługujący operacje współpracy (collaboration) wielu użytkowników (m. in.
może on odwoływać się do dowolnych dokumentów pochodzących ze
środowiska Windows). Pakiet może by też integrowany z innymi produktami
za pośrednictwem interfejsu XML API.
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W arstw a O chrony zapewnia wspólne, centralnie administrowane usługi
zapewniające bezpieczeństwo dla wszystkich warstw struktury Cognos
EBI Platform.
Przedstawiona z prawej strony Rys. 5 W a rstw a A plikacji e-Biznesu
ilustruje możliwość współpracy oprogramowania BI oferowanego przez
firmę Cognos z rozwiązaniami Biznesu Elektronicznego różnych
dostawców.

Firma Cognos koncentruje się głównie na rozwiązaniach klasy Enterprise oraz
technologiach udostępniania usług BI w sieciach Intranet lub Extranet (dla
użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych). Rozwiązania analityczne
dedykowane są przede wszystkim dla biznesu poziomu wydziałowego, a nie
korporacyjnego.
Istotną cechą oprogramowania Cognos EBI Platform jest możliwość jego
współpracy z wieloma różnorodnymi platformami (technologiami) aplikacyjnymi i
bazodanowymi innych dostawców, w tym: IBM DB2, Informix, Oracle, Sybase
CT-Lib/DB-Lib, Openlngres, SQLBase, OmniSQL, Interbase, Paradox, MS
Access, dBase.
Głównymi konkurentami Cognos Inc. na rynku rozwiązań dla BI w grupie
niezależnych dostawców oprogramowania są: Business Objects (z produktami
BusinessObjects i W eblntelligence) oraz Brio Technology (Brio Query Enterprise
Suite, SQRIBE Enterprise). Ich oferty przebijają jednak firmy Oracle oraz IBM,
których produkty m ogą obsługiwać pełen zakres systemów BI (od wydziałowych
do korporacyjnych).
Platforma M icroStrategy 7i
Amerykańska firma MicroStrategy specjalizuje się w technologii i
systemach klasy BI. Aktualnie z jej rozwiązań korzysta ponad 1500
przedsiębiorstw i organizacji. Oferowana przez nich platforma obejmuje
wykorzystanie cech architektury "cube" (wydajność tworzenia raportów
analitycznych) oraz ROLAP (wysoka funkcjonalność oraz skalowalność).
Oprogramowanie
MicroStrategy
Business
Intelligence
Platform
wykorzystuje pojedynczy interfejs do realizacji procedur analiz, raportowania oraz
udostępniania wyników. Użytkownik korzysta z przeglądarki (może pracować w
sieci Intranet lub Extranet). Zapewniona jest także wielopoziomowa ochrona , m.
in. za pośrednictwem procedur uwierzytelniania i autoryzacji. Korzystając z
technologii firmy M icroStrategy możemy budować aplikacje realizujące analizy
(np. finansowe, ryzyka, efektywności marketingu czy sprzedaży itp.).
Oprogramowanie to może także służyć do tworzenia systemów B2C lub B2B
kategorii CRM, SRM czy SCM (zarządzanie relacjami z klientami oraz
dostawcami, administrowanie łańcuchem dostaw).
Podstawowe komponenty platformy:
MicroStrategy Intelligence Server - „maszyna analityczna” umożliwiająca
obsługę wielkiej ilości użytkowników poprzez wyszukiwanie w dostępnych
zasobach danych przedsiębiorstwa czy organizacji odpowiedzi na kierowane do
niego zapytania.
MicroStrategy Narrowcast Server - umożliwia dostarczanie użytkownikom
spersonalizowanych raportów za pośrednictwem różnorodnych technologii (poczty
elektronicznej, urządzeń bezprzewodowych, głosu itd.).
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M icroS trategy W eb - interakcyjny interfejs bazujący na technologii sieci WWW
charakteryzujący się bardzo szerokim zakresem funkcjonalności: podgląd
raportów (wraz z ich formatowaniem), generowanie zapytań oraz wyprowadzanie
odpowiedzi, projektowanie i budowa raportów, itd.
M icroS trategy A gent - środowisko budowy aplikacji oraz realizacji analiz
wyposażone w bogatą bibliotekę procedur oraz narzędzia wspomagające.
M icroS trategy SD K - środowisko deweloperskie umożliwiające m. in. integrację
platformy MSBIP z własnymi rozwiązaniami użytkowników (przede wszystkim z
zakresu biznesu elektronicznego) pracujących pod kontrolą systemów
operacyjnych Windows lub UNIX. W szystkie funkcje platformy M icroStrategy 7i
są dostępne za pośrednictwem interfejsów aplikacyjnych API standardów Java,
XML, COM oraz MDX.
M icroS trategy A rch itect - środowisko oraz intuicyjny interfejs graficzny służące
do modelowania aplikacji klasy Business Intelligence. W przypadku zbudowania
Hurtowni Danych, może być ona zarządzana za pośrednictwem narzędzia o nazwie
M icroS trategy A d m in istrato r.
M icroS trategy T ra n sa c to r - bazujący na serwerze system przetwarzania
transakcyjnego umożliwiający "zasilanie" systemów BI w czasie rzeczywistym.
Umożliwia on obsługę wprowadzania danych z urządzeń klasy PDA, telefonów
przenośnych, poczty elektronicznej, witiyn Internetowych itp.
Cechy technologii B I firm y M icroStrategy:
zintegrowana platforma analizy, raportowania i udostępniania informacji,
możliwość integracji z funkcjonującymi w firmie systemami dzięki
bazowaniu na standardach (takich jak HTML i XM L) przy wykorzystaniu
m. in. pakietu SDK (ochrona wcześniejszych inwestycji),
otwartość - praca na platformach Windows 2000, UNIX - AIX i Sun
Solaris; możliwość współpracy z serwerami aplikacji - np. IBM
W ebSphere, Apache/Tomcat, M icrosoft IIS czy iPlanet,
łatwość wdrażania (architektura bazuje na sieci standardu WWW),
dostępność
mechanizmów
kastomizacji
(dostosowywania
do
specyficznych potrzeb użytkownika),
wysoka wydajność, skalowalność (w zakresie ilości użytkowników oraz
objętości zasobów danych),
bezpieczeństwo danych - możliwość wykorzystywania technologii ścian
ogniowych (firewall) oraz kodowania (standardy SSL oraz TEA z kluczem
128-bitowym - dla identyfikatorów użytkowników oraz haseł). Funkcje
ochrony mogą być stosowane na różnych poziomach (sieci, bazy danych
czy aplikacji).
IB M Business Intelligence Softw are
W edług raportu Survey.com 2001 firma IBM je st liderem w zakresie
rozwiązań dla hurtowni danych oraz rozwiązań Business Intelligence (61%
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udziału w rynku). Oferowane przez IBM technologie tworzą strukturę
przedstawioną na Rys. 6 (powstała ona na skutek ewolucji wcześniejszej
architektury systemu hurtowni danych). Na poszczególne warstwy składają się
konkretne technologie i produkty.
• IBM Enterprise Information Portal jest pakietem oprogramowania
zapewniającym użytkownikom personalizowany interfejs standardu
WWW ( Web-based). Dostarczana w ramach EIP technologia umożliwia
dostawcom narzędzi oraz integratorom na budowę kompletnego
środowiska obsługi dostępu do różnorodnych formatów informacji
biznesowych (ze źródeł nie tylko strukturalnych) i aplikacji ulokowanych
w strukturze sieciowej serwerów, baz danych, systemów plików itd.
Zaimplementowane w pakiecie EIP funkcje zapewniają dostęp m. in. do:
baz relacyjnych (wykorzystujących interfejsy standardów ODBC
i
JDBC),
aplikacji obsługujących procesy eksploracji danych,
systemu hurtowni danych - IBM DB2 Warehouse Manager (integracja
raportów analitycznych),
systemów pracy grupowej (przepływu pracy i dokumentów).
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Rys. 6. Struktura technologii Business Intelligence firmy IBM
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•

•

Aplikacje BI - są to właściwie kompletne pakiety klasy Business
Intelligence przeznaczone dla konkretnych dziedzin zastosowania czy
branż. Aplikacje grupy BI oferowane przez firmę IBM określone są
w spólną nazwą DecisionEdge. Popularne są m . in. produkty przeznaczone
do obsługi działań marketingowych dla sektorów finansów oraz
ubezpieczeń (DecisionEdge for Relationship Marketing).
Narzędzia
wspomagania
decyzji
obejm ują
szeroki
zakres
oprogramowania: od aplikacji realizujących funkcje zapytań i raportowania
(Query and Reporting), do zaawansowanych systemów analiz
wielowymiarowych OLAP czy eksploracji danych (Data Mining).
Wszystkie narzędzia wyposażone są w zaawansowane graficzne interfejsy
użytkowników (GUI) i oczywiście zdecydowana większość z nich może
być używana za pośrednictwem sieci WWW (np. ze środowiska
przeglądarki Internetowej). W ramach tej grupy znajdują się produkty IBM
(np. QMF, DB2 OLAP Server, DB2 Intelligent M iner) oraz firm
partnerskich (m. in. Hyperion, Brio, Cognos, Business Objects).

Produktem służącym do wspierania procesu podejmowania decyzji jest także
specjalizowana baza danych IBM Informix Red Brick Decision Server.
Była ona projektowana w celu spełnienia specyficznych wymagań technologii
analiz zawartości hurtowni danych. System obsługuje złożone zapytania oraz
zapewnia wysoką wydajność w zakresie ładowania danych oraz ich przetwarzania
(dostępne są specjalne aplikacje analityczne).
•

Narzędzia wspomagania dostępu - obejm ują programowe interfejsy
aplikacyjne oraz oprogramowanie kategorii middleware służące do obsługi
dostępu klientów do informacji biznesowych zawartych np. w system ach
zarządzania bazami danych.
Serwery middleware um ożliwiają korzystanie z informacji zawartych na
platformach różnorodnych systemów bazodanowych klasy back-end (tzw.
baz sfederowanych).
W tej grupie znajdują się systemy integracji danych (np. DB2 DataJoiner)
oraz serwery sieci WWW, w tym popularna rodzina oprogramowania
IBM WebSphere.

Do realizacji procedur udostępniania informacji w systemach BI można
wykorzystywać pakiet IBM W ebSphere Portal. W ykorzystuje on specjalne
zaawansowane technologie wyszukiwania informacji (federated search) oraz ich
klasyfikacji, które w istotny sposób ograniczają czas niezbędny do znalezienia
wymaganych dokumentów, raportów, obrazów
itd. Zaimplementowane
mechanizmy zaawansowanego przeszukiwania zasobów korzystają z trzech kilku
metod automatycznego dostarczania użytkownikom indywidualnie przygotowanej
informacji. W ykorzystują one tzw. filtry portletowe, reguły logiki biznesowej lub
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analizę wcześniejszych potrzeb zgłaszanych przez konkretnych użytkowników lub
ich grupy.
•

Grupa produktów do zarządzanie danym i obejmuje przede wszystkim
rodzinę oprogramowania IB M DB2 U niversal D atabase (relacyjna baza
danych pracująca na wszystkich popularnych platformach - od Microsoft
W indows, poprzez UNIX i Linux, do OS/390 (z/OS)). Oczywiście w
ramach struktury BI proponowanej przez firmę IBM może być także
obsługiwany dostęp do danych biznesowych umieszczonych na innych
platformach (za pośrednictwem serwerów klasy middleware).
Oprogramowanie DB2 E veryplace zapewnia dostęp do bazy użytkownikom
sprzętu przenośnego - jest to niezbędne w systemach zaliczanych do kategorii e-Business
Intelligence. Należy nadmienić, że DB2 jest także wykorzystywana jako bazowe
środowisko systemów zintegrowanych oferowanych przez inne wiodące firmy
sektora, takie jak: SAP, PeopleSoft, ¡2, Ariba czy Siebel.
Ważnym produktem z tej grupy jest także IBM C ontent M anager zapewniający
uniwersalne repozytorium dla różnorodnych danych (dokumenty tekstowe, pliki
multimedialne, raporty z aplikacji klasy e-biznes itd).
Przedstawiona na Rys. 6 struktura BI obejmuje trzy poziomy zarządzania danymi:
Globalna
hurtownia
danych
zintegrowane
dane
poziomu
przedsiębiorstwa,
Wydziałowe hurtownie danych (D ata M arts) - zawierają dane biznesowe
grup użytkowników (wydziałów firmy); tworzone są na bazie
eksploatowanych systemów IT lub pobierane z hurtowni globalnej,
Pamięci danych osobistych - przeznaczone do wykorzystania przez
indywidualnych użytkowników.
•

Narzędzia do m odelow ania i budowy hurtow ni danych wykorzystywane
są do pobierania danych z różnorodnych źródeł, przekształcania ich do
formatu dogodnego do realizacji późniejszych analiz oraz załadowania do
globalnej lub wydziałowych hurtowni (np. DB2 W arehouse M anager).

IBM DB2 Intelligent M in e r fo r D ata
Intelligent M iner jest pakietem o dużej skalowalności mogącym pracować
na różnych platformach. Jego wysoka wydajność uzyskiwana jest m.in. dzięki
możliwości korzystania z równoległych technik eksploracji danych (z użyciem
wielu wbudowanych algorytmów). Uzyskiwane wyniki analiz mogą np. oceniać
zachowanie klientów, a więc być podstawą zmiany profilu sprzedaży firmy w celu
lepszego spełnienia oczekiwań wobec produktów czy usług.
Serwer Intelligent M iner for Data dostępny jest dla środowisk systemów
operacyjnych: Windows N T / 2000, AIX, Solaris, OS/400, OS/390, natomiast
klienci mogą pracować na platformach: Windows 95/98/NT/2000, OS/2, AIX.
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Aktualnie oferowaną w ersją pakietu (od czerwca 2001) jest DB2
Intelligent M iner for Data V6.1.1. Zmiany i udoskonalenia w stosunku do
poprzedniego wydania 6.1 obejm ują m.in.:
wsparcie dla platformy DB2 V7 (pakiet obejmuje DB2 UDB Enterprise
Edition V7.1),
obsługa środowisk Windows 2000,
możliwość korzystania ze standardu PMML (Predictive M odeling Markup
Language) służącego do opisywania i budowy modeli eksploracji danych,
wsparcie dodatkowych wersji kompilatorów języka C++,
narzędzia platformy klienta służące do eksploracji i analizy danych:
Attribute Visualizer oraz Gains Chart Visualizer.
Przykładem rozwiązania do eksploracji danych przeznaczonego dla
konkretnych grup klientów może być DB2 Intelligent M iner for Relationship
Marketing. Pomaga ono w realizacji efektywnych i precyzyjnie kierowanych
kampanii marketingowych. Oferta obejmuje też aplikacje kierowane do takich
sektorów jak: bankowość, ubezpieczenia czy telekomunikacja i stanowi część
rodziny oprogramowania DecisionEdge.
IBM oferował także technologię eksploracji danych bazującą na
standardach przeznaczoną do wykonywania personalizowanych analiz dotyczących
obsługi klientów i dostawców. IBM DB2 Intelligent M iner Scoring Services
(opcja systemu DB2 UDB - tzw. DB2 Extender) jest aplikacją ekstrakcji danych w
czasie rzeczywistym um ożliwiającą wspomaganie decyzji biznesowych lub ocenę
klientów zgodnie z zestawem predefiniowanych kryteriów. Wykorzystywane
modele ekstrakcji m ogą być także aktualizowane dynamicznie. Usługi pakietu
(scoring services) bezpośrednio integrują technologię ekstrakcji z systemem
zarządzania relacyjną bazą danych dla zapewnienia szybkiej budowy i wdrażania
aplikacji oraz zwiększenia wydajności eksploatowanych rozwiązań. Nowym
standardem wykorzystywanym w technologii DB2 Intelligent M iner Scoring
Services jest PM M L - język bazujący na XM L udostępniający niezależną od
dostawcy metodę definiowania modeli przewidywania, które dzięki temu mogąbyc
wymieniane pomiędzy różnymi aplikacjami.
Od ubiegłego roku dostępna jest także nowa technologia eksploracji
danych firmy IBM bazująca na standardach przeznaczona do wykonywania
personalizowanych analiz dotyczących obsługi klientów i dostawców. IBM DB2
Intelligent M iner Scoring Services (opcja systemu DB2
UDB - tzw. DB2 Extender) jest aplikacją ekstrakcji danych umożliwiającą
ocenę klientów zgodnie z zestawem predefiniowanych kryteriów. W y k o rz y sty w an e
modele ekstrakcji m ogą być także aktualizowane dynamicznie. Usługi pakietu
(scoring services) bezpośrednio integrują technologię ekstrakcji z systemem
zarządzania relacyjną bazą danych dla zapewnienia szybkiej budowy i w drażania
aplikacji oraz zwiększenia wydajności eksploatowanych rozwiązań.
Nowym standardem wykorzystywanym w technologii DB2 Intelligent
M iner Scoring Services jest PM M L (Predictive M odeling M arkup Language) język bazujący na XML udostępniający niezależną od dostawcy metodę
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definiowania modeli przewidywania, które dzięki temu mogą być wymieniane
pomiędzy różnymi aplikacjami.
IBM DB2 O L A P S erver
Przykładem rozwiązania służącym do analiz wielow ym iarow ych jest
IBM DB2 O L A P S erv er (wykorzystujący technologię H yperion Essbase).
Podstawowe jego cechy to:
- obsługa danych przechowywanych w formacie wielowymiarowym
(Essbase Storage M anager) oraz relacyjnym (IBM Relational Storage
M anager) - model Gwiazdy,
bardzo silne możliwości analityczne (ponad 100 wbudowanych funkcji),
elastyczna nawigacja, definiowanie struktur OLAP poprzez interfejs
graficzny GUI,
dostęp do raportów z przeglądarki Internetowej lub klienta Windows
(nowym narzędziem jest Analyzer),
dostępność standardowych API - możliwość współpracy z innymi
narzędziami analitycznymi lub prezentacyjnymi,
OLAP Integration Server umożliwia integrację aplikacji OLAP ze
źródłami danych.
Wysoka wydajność produktu DB2 OLAP Server zapewniona jest m.in. dzięki
wykorzystywaniu procedury wstępnego przetworzenia danych przez tzw.
calculation engine. Pakiet zawiera także narzędzie o nazwie Application Manager,
którego zadaniem jest wspieranie procesów budowy oraz zarządzania aplikacjami
OLAP po stronie klientów. Zastosowanie oprogramowania Web Gateway
umożliwia dostęp do analiz z wykorzystaniem standardu HTML (a więc np. za
pośrednictwem popularnych przeglądarek Internetowych).
IBM DB2 OLAP Server jest wydajnym narzędziem analitycznym
zapewniającym bardzo dobre cechy funkcjonalne ze względu na połączenie
technologii przechowywania danych w bazie DB2 oraz funkcji analitycznych
(manipulowanie danymi, obliczenia itd.) serwera Essbase. Dane przechowywane są
w bazie relacyjnej z wykorzystaniem modelu gwiazdy (Star). DB2 OLAP Sever
umożliwia
w ydajną
wielowymiarową
analizę
danych
biznesowych
przedsiębiorstwa. Dostęp do danych możliwy jest z platformy klienta firmy
Essbase (np. Wired for OLAP) oraz za pośrednictwem zapytań tworzonych w
standardzie SQL.
Serwer zarządza pam ięcią relacyjną w ramach modelu gwiazdy. Obszar ten
może być wstępnie załadowany danymi przetworzonymi przez motor liczący
(calculation engine) serwera DB2 OLAP. Rozwiązanie takie (z wykorzystaniem
wstępnie przetworzonych danych) znacznie poprawia wydajność obsługi
Późniejszych zapytań kierowanych do systemu. Produkt zawiera narzędzie o
nazwie Application Manager, który umożliwia budowę oraz administrowanie
klienckimi aplikacjami OLAP realizującymi nawet bardzo złożone operacje z
zakresu analizy danych. Dostępny w produkcie Web Gateway udostępnia
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technologię bazującą na standardzie HTML, a więc do aplikacji OLAP można
realizować dostęp w sieci WWW za pośrednictwem przeglądarek Internetowych.
Inni producenci oprogramowania także oferują narzędzia bazujące na
wykorzystaniu technologii Java służące do tworzenia aplikacji analitycznych (np.
Wired for OLAP, Brio.Insight, BusinessObjects). Użytkownikowi dysponującemu
prostym interfejsem przeglądarki WWW można udostępnić potężne funkcje
analityczne dostępne w IBM DB2 OLAP Server.
Podstawowe cechy produktu DB2 OLAP Server:
połączenie popularnego produktu Hyperion Essbase OLAP z bardzo
w ydajną i elastyczną relacyjną bazą danych IBM DB2 Universal Database,
obsługa zapytań kierowanych za pośrednictwem języka SQL oraz
interfejsu aplikacyjnego (API) Hyperion Essbase,
realizacja wielowymiarowej
analizy danych
z wykorzystaniem
wbudowanych funkcji finansowych, matematycznych i statystycznych
(ponad 100),
obsługa dużej liczby zapytań równoczesnych z zapewnieniem
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,
użytkownicy nie m uszą znać technologii bazy relacyjnej ani języka
zapytań,
dostosowanie do środowiska WWW - istnienie narzędzi zapewniających
bardzo wygodny i funkcjonalny dostęp z sieci do aplikacji analizującej,
obsługa równoczesnych operacji odczytu / zapisu dla aplikacji
prognozujących,
możliwość łatwego projektowania i budowy przez użytkowników
własnych aplikacji analitycznych oraz zarządzania nimi,
obsługa 17 języków narodowych oraz znaków 2-bajtowych.
Platformy / środowiska pracy DB2 OLAP Server:
-

IBM : OS/390, AS/400, AIX,
Microsoft: Windows NT, Windows 2000,
inne: HP-UX, Sun Solaris.

Narzędzia i aplikacje analityczne
Dostęp do DB2 OLAP Server może być realizowany za pośrednictwem
standardu SQL (strukturalny język zapytań). Dodatkowo serwer w pełni obsługuje
popularny interfejs aplikacyjny (API) Hyperion Essbase dzięki czemu dostęp może
być wykonywany z ponad 60 aplikacji biznesowych oraz ponad 50 n a r z ę d z i
analitycznych, w tym m. in.: Lotus 1-2-3, M icrosoft Excel, M icrosoft Internet
Explorer, Netscape Communicator, Hyperion W ired for OLAP, Brio.Insight,
BrioQuery, BusinessObjects, Cognos PowerPlay, Lawson, PeopleSoft.
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Co nowego w wersji 7.1 ?
Aktualna wersja DB2 OLAP Server 7.1 zastąpiła wydanie o numerze
1.1. Nowy produkt bazujący na Hyperion Essbase 6.0 charakteryzuje się poprawą
wydajności (m. in. redukcja o 20% łącznego czasy ładowania i przeliczania),
większą skalowalnością (która umożliwia optymalizację operacji We/Wy, eksport
danych masowych, usprawnienie operacji współbieżnych) oraz posiada kilka
nowych cech funkcjonalnych:
DB2 OLAP Integration Server - ułatwia transfer danych z bazy relacyjnej
do struktur OLAP,
DB2 OLAP Server Allocation Manager - zapewnia interfejs graficzny oraz
szereg metod alokacji,
- nowe funkcje w narzędziu Spreadsheet Add-in - m. in. Essbase Query
Designer (projektant zapytań) oraz obsługa atrybutów,
możliwość łatwego definiowania i analizowania takich atrybutów jak
kolory i rozmiary - pozwala na realizację szczegółowej analizy bez
zwiększania wymiaru struktury (cube).
Produkt DB2 OLAP Server jest sprzedawany z kopią nowej wersji bazy danych
DB2 Universal Database Version 7.1, która posiada kilka mechanizmów integracji
z serwerem OLAP, w tym:
DB2 W arehouse Center pomaga w zarządzaniu środowiskiem OLAP - w
tym m. in. harmonogramuje operacje ładowania danych OLAP oraz ich
przeliczania,
Informaation Catalog M anager może wybierać i publikować metadane
OLAP biznesowym użytkownikom końcowym.
Firma kupująca DB2 Universal Database Version 7 otrzymuje także
produkt DB2 OLAP Starter Kit bazujący funkcjonalnie na DB2 OLAP Server 7.1.
Dzięki temu użytkownicy mogą poznać technologię analizy wielowymiarowej
przed ewentualnym zakupem pełnego produktu, który umożliwi realizację
wszystkich złożonych funkcji analitycznych oraz obsługę dużych grup
użytkowników. Przy okazji warto przypomnieć, że DB2 w wersji 7 zawiera
funkcje wspierające budowę aplikacji OLAP. Możliwa jest m. in. konsolidacja oraz
przeglądanie danych wielowymiarowych (operacje CUBE oraz ROLLUP).
W końcu roku 2001 firma IBM uzupełniła swój DB2 OLAP Server o
funkcje eksploracji danych - DB2 OLAP Miner. Mogą być one przykładowo
wykorzystywane do analiz zachowań klientów w systemach CRM zbudowanych
ua platformie bazy danych DB2. Baza firmy IBM jest jedynym produktem
posiadającym wbudowane technologie analiz wielowymiarowych OLAP oraz data
mining.
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W ebS phere C om m erce A nalyzer
Ciekawe możliwości z zakresu analiz w zakresie sprzedaży i obsługi
klientów udostępnia pakiet IB M W ebS phere C om m erce A nalyzer Advanced
E dition - zintegrowany z kompleksowym rozwiązaniem do obsługi handlu
elektronicznego W ebSphere Commerce Suite (Pro Edition). Oprogramowanie to
buduje specjalizowaną hurtownię (Data Mart) z danych pochodzących z systemu ecommerce oraz generuje odpowiednio sformatowane oraz spersonalizowane
raporty. System może być z powodzeniem wykorzystywany np. do badania
zachowań klientów.
Pakiet w wersji Advanced Edition obejmuje szereg komponentów z
zakresu technologii Business Intelligence (pochodzących z IBM oraz naszego
Partnera - firmy Brio Software Technology):
• DB2 UDB EE,
• DB2 W arehouse Manager,
• DB2 OLAP Starter Kit,
• DB2 Intelligent Miner,
• Brio Enterprise - system generowania zapytań oraz raportowania,
• Brio.Inform - wsparcie dostępu z przeglądarki Internetowej,
• Brio eSales M odule - moduł „wiedzy” z zakresu e-Commerce,
• Brio WCA M odule - zastaw wstępnie skonfigurowanych raportów dla
pakietu W ebSphere Commerce Analyzer.
6. R ynek technologii BI
W artość rynku rozwiązań klasy Business Intelligence za rok 2000
analitycy firmy 1DC ocenili na ok. 70 mld USD (hardware, software, usługi).
Natom iast specjaliści z Survey.com oszacowali obroty segmentu BI / Data
W arehouse roku 2000 na ponad 50 mld USD, a roku 2001 na ok. 65 mld. USD. Ich
prognozy dla roku 2005 przew idują przekroczenie wartości 160 mld USD.
Zapowiada się więc „przyspieszenie” ... Systemy budowane dla obsługi aplikacji
BI obejm ują sprzęt (serwery) oraz oprogramowanie (bazy i hurtownie danych,
aplikacje realizując analizy, narzędzia do udostępniania informacji itd.).
Firma Survey.com na podstawie rozmów z 600 specjalistami z zakresu
technologii IT oraz biznesu opracowała raport (udostępniony w roku ubiegłym)
dotyczący rynku Business Intelligence oraz Data W arehouse. Według tej analiz)'
aktualna czołówka firm oferujących oprogramowanie dla sektora BI/DW jest
następująca: Oracle, M icrosoft, IBM, Cognos, a dalej: Brio Technology, Business
Objects i SAP. Raport informuje, że firmy Oracle i IBM oferują rozwiązania dla
firm o dowolnych wielkościach, jednak są liderami przede wszystkim w zakresie
dostaw oprogramowania dla większych podmiotów gospodarczych - określanych
mianem Enterprise Class, natomiast M icrosoft specjalizuje się w rozwiązaniach
dla firm małych i średnich. Raport Survey.com podkreśla fakt bardzo poważnego
zaangażowania się firmy IBM w prace rozwojowe z zakresu opracowywania
otwartych standardów oraz ich wprowadzania do systemów Business Intelligence.
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W obliczu fuzji firm HP oraz Compaq (zaliczanych do czołówki rynku IT)
warto również zwrócić uwagę na ich ofertę (np. technologii dla obsługi hurtowni
danych o nazwie OpenW arehouse). W zakresie rozwiązań dla BI firma HP
współpracuje m.in z SAS Institute.
Przykładowe pakiety i producenci branży BI:

-

obsługa zapytań (query tools) - np. Brio Enterprise (firmy Brio),
BusinessObjects (Business Objects), Impromptu (Cognos) czy QMF
(IBM),
narzędzia dla analiz wielowymiarowych - DB2 OLAP Server (IBM +
Hyperion Solutions Corp.), Hyperion Essbase (Hyperion Solutions),
Cognos PowerPlay (Cognos Inc.), Oracle Express, Oracle Discoverer ,
M icrosoft SQL Server OLAP Services, Brio, MicroStrategy 7i,
analizy statystyczne - SAS System (SAS Institute Inc.),
eksploracja danych - IBM Intelligent Miner for Data,
obsługa hurtowni danych - DB2 Warehouse Manager (IBM), Oracle
W arehouse, OpenW arehouse (HP),
portale informacyjne - Enterprise Information Portal (IBM), Upfront
(Cognos), Oracle Portal, A3 Profit Center (A3 Solutions), E-Portal
Framework, E-Portal Express (Viador).

Nowoczesna gospodarka wymusza stały rozwój technologii BI

Podstawowe czynniki to:
potrzeba zwiększania obrotów, redukcji kosztów, większej konkurencyjności
na rynku,
coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane modele środowiska
biznesowego,
konieczność szybkiego podejmowania skutecznych decyzji biznesowych.
Przedsiębiorstwa funkcjonują aktualnie na szybko rozwijających się rynkach (także
globalnych). Prowadzona działalność gospodarcza charakteryzuje się wysokim
stopniem ryzyka oraz konkurencyjnością. Coraz większe znaczenie ma więc
dostarczanie menadżerom aktualnych oraz wiarygodnych informacji, które
wykorzystywane są przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.
Niezbędne jest wprowadzanie systemów zarządzania wiedzą (Knowledge
Management). Stosowanie technologii przedstawionych w niniejszym artykule
przybliża działalność biznesową przedsiębiorstw i korporacji do e-Gospodarki.
Systemy Business Intelligence widziane są aktualnie jako kompleksowe
rozwiązania realizujące proces przetwarzania danych w wiedzę biznesową oraz
Urządzające zdobytą wiedzą (Knowledge Management). Zadaniem nowoczesnych
aplikacji BI jest zarówno analiza wcześniej zaistniałych faktów gospodarczych, a
także „przewidywanie” co może się zdarzyć przy zaistnieniu określonych
warunków w przyszłości. Istotna rola Business Intelligence dotyczy więc procesów
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planowania oraz opracowywania strategii firm czy korporacji. W ymagania co do
systemów BI znacznie wzrosły w ostatnich latach ze względu na fakt globalizacji
biznesu oraz generowanie przez procesy gospodarcze coraz większych ilości
danych. Oba wymienione czynniki są ściśle związane z wprowadzaniem
technologii biznesu elektronicznego i coraz szerszym wykorzystywaniem sieci
WWW.
Literatura
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2.

Przy pisaniu powyższego materiału wykorzystałem artykuł mojego autorstwa
„Systemy e-Business Intelligence - Gra o wiedzę” opublikowany w numerze
10/2001 miesięcznika Tele.Net Forum.
Materiały informacyjne dostawców technologii Business Intelligence.
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W IE L O K R Y T E R IA L N Y SYSTEM W SPO M A G A JĄ C Y
P O D E JM O W A N IE D E C Y Z JI O R A Z M O N ITO R O W A N IE
SY TU A C JI W R EG IO N IE .
Ja ro sław ŁA PETA
Streszczenie: Trudna i pogarszająca się sytuacja finansow a samorządów a
szczególnie pow iatów ziemskich sprawia duże problem y z bieżącym
monitorowaniem sytuacji w terenie. Równie trudno je s t podejm ować decyzje o
podziale środków w skromnych budżetów w takich jednostkach. Podział taki
następuje w dużej mierze w oparciu o układ sił politycznych lub personalnych Rady
Powiatu. Brak tu jed n a k niezależnego systemu podającego aktualny stan w danym
regionie. Dlatego proponuje opracowanie projektu systemu wspomagającego
podejmowanie decyzji w oparciu o różne kryteria ponad polityczne i personalne.
Wstęp
Zgodnie z U staw ą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym z
późniejszymi zmianami powstał pośredni organ samorządowy pomiędzy gm iną a
województwem. Ustawodawca bardzo szczodrze ustalił zadania i zakres działania
tej struktury samorządu, zapominając często o związanych z zadaniami sprawach
finansowych. Znając problematykę podziału skromnych środków finansowych na
dużą ilość zadań, a tym samym konieczność określenia daleko idącej strategii
finansowania proponujemy system wielokryterialnej oceny poziomu socjalno
ekonomicznego regionu, a tym samym kierunków rozwoju danego regionu.
W ielokryterialne i wieloobrazowe pokazanie możliwych rozwiązań przy
podejmowaniu decyzji w oparciu o dane z całego powiatu dają poczucie pewności
co do rozmiarów i celowości wydatkowanych środków finansowych oraz
podejmowanych działań.

Przykład sposobu analizy sytuacji ekonomicznej regionu.
Poniżej podamy przykładowe analizy w oparciu o bloki tematyczne
wynikające z zadań zapisanych w ustawie o samorządzie powiatowym:
1. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
1.1. W ykonanie
prognozy
wzrostu
bezrobocia
w
danym
roku
(prognozowanie tempa wzrostu bezrobocia, a faktyczne tempo wzrostu
bezrobocia w danym roku).
1.2. Tempo
wzrostu
przybliżone
do prognozowanych
wskaźników
(prognozowane tempo wzrostu a faktyczny wzrost bezrobocia w danym
roku plus prognozowane tempo wzrostu bezrobocia a faktyczne tempc
wzrostu w roku poprzednim)
1.3. Bezrobocie w bloku przemysłu hutniczego.
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1.3.1.

Ilość zatrudnionych w branży hutniczej w danym roku w stosunku do
roku poprzedniego w % dla całego powiatu
1.3.2. Ilość bezrobotnych w branży hutniczej w danym roku w stosunku do
roku poprzedniego w % w całym powiecie.
1.3.3. Ilość wykształconych absolwentów branży hutniczej w roku bieżącym
w stosunku do roku poprzedniego w % w całym powiecie.
1.3.4. Ilość bezrobotnych absolwentów w tej branży w roku bieżącym w
porównaniu do roku poprzedniego w % w całym powiecie.
1.3.5. Ilość zatrudnionych w branży hutniczej w danym roku w stosunku do
roku poprzedniego w % w poszczególnych gminach
1.3.6. Ilość bezrobotnych w branży hutniczej w danym roku w stosunku do
roku poprzedniego w % w poszczególnych gminach.
1.3.7. Ilość wykształconych absolwentów branży hutniczej w roku bieżącym
w stosunku do roku poprzedniego w % w poszczególnych gminach.
1.3.8. Ilość bezrobotnych absolwentów w tej branży w roku bieżącym w
porównaniu do roku poprzedniego w % w poszczególnych gminach.
1.4. Bezrobocie w bloku przemysłu włókienniczego.
1.4.1. Ilość zatrudnionych w branży włókienniczej w danym roku w stosunku
do roku poprzedniego w % w całym powiecie
1.4.2. Ilość bezrobotnych w branży włókienniczej w danym roku w stosunku
do roku poprzedniego w % w całym powiecie.
1.4.3. Ilość wykształconych absolwentów branży włókienniczej w roku
bieżącym w stosunku do roku poprzedniego w % w całym powiecie.
1.4.4. Ilość bezrobotnych absolwentów w tej branży w roku bieżącym w
porównaniu do roku poprzedniego w % w całym powiecie.
1.4.5. Ilość zatrudnionych w branży włókienniczej w danym roku w stosunku
do roku poprzedniego w % w poszczególnych gminach
1.4.6. Ilość bezrobotnych w branży włókienniczej w danym roku w stosunku
do roku poprzedniego w % w poszczególnych gminach.
1.4.7. Ilość wykształconych absolwentów branży włókienniczej w roku
bieżącym w stosunku do roku poprzedniego w % w poszczególnych
gminach.
1.4.8. Ilość bezrobotnych absolwentów w tej branży w roku bieżącym w
porównaniu do roku poprzedniego w % w poszczególnych gminach.
1.5. Procent wykonania prognozy w branży hutniczej.
1.6. Procent wykonania prognozy w branży włókienniczej.
Przytoczony powyżej spis parametrów nie jest obrazem całego systemu
lecz tylko przykładem wskaźników oraz możliwości ich analizy z wykorzystaniem
we wszystkich z zadań, które Starostwo Powiatowe musi wykonywać w oparciu o
ustawę. W zależności od potrzeb, takie zagadnienia mogą być modyfikowane i
wprowadzone do końcowej wersji systemu. Często brak możliwości uzyskania
wiarygodnych danych może być przyczyną bieżących zmian.
W danym przypadku mamy możliwość rozpatrzenia ekonomicznego
zestawienia problemu w różnych regionach powiatu za pom ocą wielokryterialnej
metody matematycznej.
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Wiadomym jest, że przyjęcie jakichś uzasadnionych administracyjnych
decyzji na bazie obszernej, rozległej i różnej pod względem jakościowym
informacji - jest zadaniem bardzo złożonym, wymagającym opracowania
specjalnych metod, pozwalających tym samym, w ten lub inny sposób, przetwarzać
otrzymaną informację bez ponoszenia strat i wypaczeń.
Podsumowując, osoby podejmujące decyzje, powinny otrzymać w
załączeniu ilościowe oceny ogólnego stanu ekonomicznego (ES) w
rozpatrywanych
regionach,
uzyskane
drogą przetwarzania
wszystkich
szczegółowych kryteriów z uwzględnieniem współczynników ich rangi, oraz
specjalistyczne kryteria podsumowujące, takie jak, np. ilościowe oceny stopnia
rozwoju przemysłu, rolnictwa itd.
W ten sposób problematyka ilościowej oceny (ES) jest typowym
wieloaspektowym zadaniem, którego rozwiązanie utrudnione jest poprzez
następujące okoliczności:
• szczegółowe kryteria (ES) noszą różnorodny charakter, na przykład są
traktowane jako podstawowe, a także jako ekonomiczne dane porównawcze
Ponadto, część kryteriów, takich jak stopień uwydatniania może być
przedstawiona nawet nie w formie ilościowej, a w postaci oceny ekspertów
wyrażanych zbyt werbalnie (w postaci stwierdzenia typu: „słabo uwydatnione”,
„średnio uwydatnione”, „mocno uwydatnione”.
W tym przypadku nieuchronne jest wykazanie subiektywnego określenia
niedokładnego charakteru, który nie może być odpowiednią interpretacją w
tradycyjnym tego słowa znaczeniu;
• część kryteriów znajduje się w antagonistycznych stosunkach, tzn. zadowolenie
z jednych kryteriów prowadzi do niezadowolenia z drugich
• kryteria przedstaw iają różną wartość, tzn. wnoszą różny wkład do integralnej
oceny (ES).
Oprócz tego, je st wiele kryteriów. Człowiek z reguły źle odbiera zbyt dokładne
skale oznaczeń, czynników i kryteriów.
Psychofizyczne dane świadczą o tym, iż człowiek rozróżnia, w swym przekonaniu,
nie więcej niż 7-9 gradacji niektórych oznaczeń na skali. Jeśli zaś skala zawiera
większą liczbę gradacji, to sąsiadujące z nią gradacje zaczynają łączyć się i
stanowczo nie m ogą być rozdzielone. W ostateczności prowadzi to do tego, iż
znaczący sposób aktualnych informacji znika po prostu z pola widzenia osób
przyjmujących postanowienia, co może oprowadzić do ich bezsilności przy
zbieraniu początkowych danych i sprzyjać podejmowaniu nieadekwatnych decyzji
przez organa władzy.
Zauważalne trudności mogą być pokonane w drodze wdrożenia
uogólnionego ES i rezygnacji ze wszystkich szczegółowych kryteriów, ale z
uwzględnieniem współczynników istotnej wagi.
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Podsumowanie
Przytoczona w powyższym opracowaniu koncepcja analizy ekonomicznej
regionu jest początkiem badań naszego instytutu w oparciu o teorię matematyczną
tego problemu. Będziemy dążyć do wdrożenia tej analizy jako gotowy system w
placówce Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Jesteśmy również otwarci na
inne uwagi lub propozycje dotyczące możliwości sprawnego monitorowania
regionu.
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SYSTEM W SPO M A G AN IA D E C Y Z JI NA PO D STA W IE W IED ZY
ROZM YTEJ
Paw eł SEW A STJA N Ó W , Paw eł FIG A T , L udm iła DY M O W A ,
A nna ZIEN K O W A
Streszczenie: W szyscy doskonale zdajemy sobie sprawę jak często w życiu
pojawiają się przed nami różne wybory i decyzje oraz jak ciężko wybrać spośród
nich tą najlepszą. Zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o pieniądze. Problem ten pojawia
się w prawie każdej dziedzinie naszego życia, ale skoncentrujmy się na takich
dziedzinach jak działalność banków, funduszy inwestycyjnych, optymalizowany
wybór jednego, najlepszego projektu inwestycyjnego. W niniejszej pracy
przedstawiono problemy powstające przy ocenie jakości tychże projektów.
Przedstawiono także metody umożliwiające eliminacje tych problemów. Z punktu
widzenia efektywności systemów informatycznych aplikacje powinny zajmować
się nie tylko zbieraniem i magazynowaniem danych, ale także ich obróbką na
podstawie, której możemy otrzymać konkretną wiedzę. Pragniemy, więc
zaprezentować Państwu naszą aplikacje, która pozwala na podstawie zebranej
wiedzy (także rozmytej) wyciągać wnioski, co do podjęcia optymalizowanej
decyzji.
1.

P roblem y pow stające przy ocenie jakości projektów

1.1.
Problem, który często pojawia się podczas oceny projektów to różna
wielkość pom iarów . Przykładowo podczas porównywania projektów jedno z
kryteriów mierzone jest w miesiącach, a inne w procentach czy w walucie.
1.2.
Przed dylematem stajemy także wówczas, gdy mamy do czynienia z
parametrami ilościow ym i (m ogą być mierzone bezpośrednio) i jakościow ym
(mogą być przedstawione werbalnie), a w praktyce często odgrywają główną rolę
w procesie podejmowania decyzji. Wiadomym jest, że wygodniejsze jest używanie
lingwistycznych ocen parametru. Dla przykładu, wyrażenie zakresu parametru
»kwalifikacje” jest oceniane przez znawców poprzez zastosowanie skali werbalnej:
»niskie”, „zadowalające”, „dobre”, lub parametru ..ingerencje w środowisko
naturalne” poprzez: „niskie”, „zadowalające”, „wysokie”, itd.
1.3. Następną trudnością jest nierów now ażność kryteriów używanych w ocenie
jakości projektów. Problem ten wiąże się z oceną ważności szczegółowych
parametrów w sposób ilościowy i stosunkowy (ilościowa ocena rangi). W wielu
Przypadkach człowiek nie jest zdolny ocenić wielu parametrów bezpośrednio za
pomocą liczbowej wartość z pewnym dopuszczalnym błędem (w naszym
Przypadku jest to współczynnik względnej ważności albo ranga kryterium). Często
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wyniki pracy przedstawiane są w postaci opisów czy opowiadań, bez stosowania
liczb.
1.4. Głównym problemem, jaki pojawia się podczas podejmowania decyzji jest
wielokryterialność oceny, do której używa się często kilkudziesięciu parametrów.
Czyli istnienie zbyt wielu przesłanek, zmiennych, które m ają wpływ na to, co
chcemy osiągnąć. Możliwości człowieka w podejmowaniu decyzji na podstawie
wielu parametrów są przecież bardzo ograniczone.
1.5. Dodatkowym problemem jest sprzeczność kryteriów lokalnych, kiedy
względne ulepszenie jednego powoduje automatyczną zmianę drugiego kryterium.
1.6. Znacznym problemem jest również wielopoziom owość oceny. W
przypadku, kiedy każdy nowy poziom powstał na podstawie grupy parametrów
niższego rzędu, połączonych w sensowny i dość uzasadniony sposób.
2.

Metoda rozwiązywania.

Naszym celem jest przedstawienie metody rozwiązującej kwestie
podejmowania optymalizowanej decyzji w warunkach, kiedy mamy do czynienia z
wyżej wymienionymi problemami.
2.1. Formalizacja kryteriów szczegółowych przedstawionych na poziomie
ilościowym oraz jakościowym.
Z dwoma pierwszymi problemami (różne jednostki pomiarowe, istnienie
parametrów jakościowych i ilościowych), poradzimy sobie dzięki wprowadzeniu
aparatu funkcji przynależności [1], Funkcje te w przypadku zadań
optymalizacyjnych lub wspomagających decyzje możemy rozpatrywać jako
funkcje przydatności, pożyteczności wartości parametrów. Używamy ich w celu
formalizacji określonych kryteriów. Funkcje te przybierają wartości od 0 w polu
niedopuszczalnych wartości (z punktu widzenia parametru) do maksymalnej
wartości, która jest równa 1 w polu najlepszych wartości parametru.
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2.2. Główne sposoby budowania funkcji przynależności kryteriów
szczegółowych

6) funkcja przynależności dla kryterium zadanego werbalnie
2.3 W yliczenie w spółczynników względnej ważności - rang.
Z nierównoważnością kryteriów możemy sobie poradzić dzięki użyciu
rang, czyli współczynników względnej ważności obliczanych na bazie macierzy
parzystych porównań (dwuwymiarowych porównań). W macierzy parzystych
porównań umieszczane są wyniki porównania każdej pary parametrów [2].
Oto lingwistyczne

oceny

parzystych

porównań

(i j

numery kryteriów)

szczegółowych kryteriów i ich liczbowe odpowiedniki [3]:
• Dwa kryteria są identyczne - ł

• Umiarkowana wyższość pierwszego parametru nad drugim - 3
• Istotna wyższość pierwszego parametru nad drugim - 5
• Znacząca wyższość pierwszego parametru nad drugim - 7
• Nadzwyczaj silna wyższość pierwszego parametru nad drugim - 9

• Pośrednie wartości znaczenia - 2,4,6,8
Zmiana kolejności porównywanych kryteriów jest oceniana jako odwrotność
przypisanej liczbowej wartości w przypadku zgodnej kolejności, tzn.
1

Oto prosty przykład wypełnienia macierzy parzystych porównań (macierz
dwuwymiarowych porównań) dla kryteriów' X,Y,Z
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X je st niewiele silniejsze niż Y, są prawie takie same
Y jest niewiele silniejsze niż Z, są prawie takie same
X jest sporo silniejsze niż Z

X

Y

Z

X

1

3

7

Y

1/3

1

3

Z

1/7

1/3

1

Rys.2. Sposób wypełniania macierzy parzystych porównań
Dla określenia współczynnika wzajemnej ważności proponuje się wykorzystać
dobrze znaną metodę T. Satty’ego [2], Przyjmijmy, że a -, > 1, i =
jako
całkowity zakres kryteriów. Rozważmy macierz wzajemnych porównań A =
{ a J a j}. Jest oczywistym, iż jeśli pomnożymy macierz A od prawej strony przez
wektor o nieznanych parametrach, W = ( a i, a 2,..., cc N) otrzymamy AN=AW. W
ten sposób, jeśli macierz A jest znana znalezienie kategorii W będzie ograniczać
się do rozwiązania równań algebraicznych. Problem wyznaczenia współczynników
a i został rozstrzygnięty za pomocą standardowej metody Lagrange’a.

2.4. Budowa ogólnego
inwestycyjnych.

kryterium

uogólniającego

jakość

projektów

Problem wielokryterialności może być skutecznie pokonany przez wprowadzanie
ogólnego kryterium, które będzie zawierało wszystkie indywidualne kryteria wraz z
współczynnikami ich względnej ważności.
Niech {Xj}, dla i= l,...,N będą ilościowymi i jakościowymi parametrami projektu.
Niech pi(xi), p2(x2),...,p n(xn), będą funkcjami przynależności szczegółowych
kryteriów jakości projektu na danym poziomie.
Niech oti, a 2,..., a n będą współczynnikami względnej ważności szczegółowych
kryteriów (ranga kryteriów). Wskaźniki te wyliczone są na podstawie ocen
ekspertów zawartych w macierzy parzystych porównań ( w macierzy
dwuwymiarowych porównań).
A oto główne sposoby (typy) uogólnienia nierównoważnych szczegółowych
kryteriów w budowie globalnego kryterium oceny projektu:
1.Kryterium maksymalnego pesymizmu

DD 1 = min( /¿O,)“ ' , M x 2)“! ,
2.Kryterium multiplikatywne
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)>

D D 2 = Y l Ml(Xly
(=1

3.Kryterium addytywne

DD3 = Y
ti

N

W wyniku otrzymujemy wartości kryteriów zawierające się w przedziale <0,1>

0 < DD1,DD2,DD3 < 1
Dzięki tej własności łatwo dojść do wniosku, że opracowana metoda pozwala w
sposób naturalny budować struktury wieloszczeblowe i hierarchiczne, których
schemat jest pokazany poniżej.(Rys3)

2.5.

Kreowanie systemu wielopoziomowego pośrednich kryteriów jakości

Każde kryterium wyższego rzędu buduje się na podstawie kryteriów
szczegółowych rzędu niższego za pomocą jednego ze sposobów ich agregowania.
Ogólne wyrażenie matematyczne do wyliczenia kryteriów na poziomach
pośrednich hierarchii jest przedstawione poniżej.

^

~ f n - \ , i n_[ (Ą-U„_,,P •'' Ą - 2,

,P ' •'

.m,^ )

gdzie f n_XJ" i jest operatorem agregowania kryteriów.
Jak to wynika ze sposobu budowania, ^ n - \ , i n_x przyjmują wartości
zawsze między 0 a 1 i m ogą być interpretowane jako wartości niektórych
pośrednich kryteriów szczegółowych.
Na najniższym poziomie hierarchii wykorzystane są bezpośrednie funkcje
przynależności (użyteczności) pierwotnych kryteriów szczegółowych określanych
przez bazowe parametry j akości.
^

1.«‘„-i

2 ..... ¡2 ,k

=

J n -2

'2 .* ^

j ^

^

j ^

i
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Rys.3. Ogólny schemat budowania struktury hierarchicznej

3.

System aplikacyjny do realizacji metody

Przykład oceny projektów inwestycyjnych. N a przedstawionych niżej rysunkach
przedstawiamy rozwiązanie problemu wyboru najlepszego projektu miedzy 4
dostępnymi. Każdy z projektów jest określony 5 parametrami o różnej skali
porównawczej: IRR, NPV, Rentowność, Okres zwrotu, Ryzyko.
Pierwszym krokiem jest określenie typu funkcji i punktów kluczowych
tychże funkcji przynależności dla poszczególnych kryteriów.(Rys.4)
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Rys.4. Określenie typów funkcji i punktów kluczowych

Następnym etapem jest określenie współczynników względnej ważności
dla poszczególnych kryteriów. Ekspert z danej dziedziny na podstawie zebranych
doświadczeń i posiadanej wiedzy wypełnia macierz parzystych porównań (Rys.5),
a program wylicza na jej podstawie współczynniki względnej ważności.

n a d d r u g im - 3
d d r u g im * 5

Rys.5. Określenie współczynników względnej ważności dla poszczególnych
kryteriów
223

Kolejnym krokiem jest podanie danych o każdym parametrze dla
poszczególnych projektów, z, pośród których wybierać będziemy ten najlepszy.
Możemy wprowadzać dowolną ilość rozpatrywanych przypadków. Dodawać i
odejmować, lub modyfikować je, co jest bardzo przydatne, gdy zm ieniają się
warunki, w których je rozważamy. Ostatnią fazą jest obliczenie kryteriów
globalnych, porównanie, których umożliwi wybór najlepszego z zadanych
projektów.
t t lt o j »* «yftunthf «r/łpw iw uonlo d e c y z j i:)
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Rys.6. Obliczenie kryterium globalnego

Teraz nie pozostaje nam nic innego jak wybrać najlepszy projekt według
uogólnionego kryterium porównawczego. Jak łatwo można zauważyć (Rys.6)
najlepszy projekt z pośród zadanych to projekt 3, który aż według dwóch
kryteriów: maksymalnego pesymizmu i multiplikatywnego (ostatnie, kryterium
addytywne także nie pozostaje daleko w tyle) jest znacznie lepszy od 3
pozostałych.
Nasz system pozwala budować i skutecznie wyliczać kryterium globalne
także w wielopoziomowej strukturze hierarchicznej. Niestety przedstawienie
takiego przykładu wymagałby więcej miejsca i czasu.
4.

Podsumowanie

Pragniemy uświadomić państwu, że nasza metoda stanowi pewien etap
rozwoju w dziedzinie wspomagania decyzji [4,5], Pomaga sprawnie podjąć
decyzje mimo tak wielu problemów występujących w trakcie jej wyboru. Oprócz
tego następnym etapem do rozwiązania będzie wprowadzenie do systemu
rozmytych funkcji przynależności oraz funkcje przynależności rozmytych
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argumentów. Dodatkowy problem, jaki się pojawia to rozmyta macierz parzystych
porównań wynikająca z możliwości formułowania macierzy przez grupę
ekspertów. Teoretyczne podstawy tych rozwiązań są już opracowane i dzisiaj
jesteśmy w trakcie tworzenia odpowiedniego oprogramowania.
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SUPPORTING CORPORATE KNOWLEDGE PROCESSES
Witold STANISZKIS
1

Corporate Knowledge Management Processes

The knowledge management field has been growing dynamically fuelled by
intensification o f the global competition in all principal areas o f the world
economy. The state o f the KM field at the turn o f centuries is illustrated by a study
of 423 corporations performed by KPMG (10). The scope o f the KM activities in
the study sample is presented in Figure 1.

.....
,
, KM has been abolished
KM is not currently planned
^0/o

19%

KM is currently in operation

lliiifcs.

34%

KM is currently considered

17%

KM is currently being implemented

29%

Figure 1. The scope o f KM activities in 423 corporations surveyed by KPMG [10],

High interest in the field was evident (80% o f corporations in some stage
of KM activities) at the time o f the study and judging by the increasing number o f
trade conferences and exhibitions pertaining to the KM field the discipline has
reached maturity. The principal questions from our point of view, to be discussed
in this section, are (i) what is the role o f IT as the enabling technology?, and (ii)
what extension o f the currently available information management platforms is
required in order to meet the growing requirements o f the KM field?
The second question has been the root o f the ICONS project proposal, so
the proper identification o f the added value for the KM field emerging from the
project is o f paramount importance to the project consortium. A critical appraisal
°f the state-of-the-art o f the content management system area, massively claiming
to provide direct support for KM, should provide the initial vantage point for
Valuation o f the ICONS project contribution. We commence with a brief overview
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o f the requirements o f the KM field identified in a number o f research studies
performed in the realm o f the European KM Forum [6], We also consider views of
the US knowledge management research community comprised in the research
papers representing the current views o f the Knowledge M anagement Consortium
International (KMCI) [3, 11] and focusing the KM research and practice in the
USA [4, 15, 1, Beckerl999, Colem anl999, Davenport 1999, Huntington 1999].
The common fallacy o f the IT side o f the KM scene is focusing on the
purely technological view o f the field with the tendency to highlight features that
are already available in advanced contend management systems. Such systems are
commonly referred to as corporate portal platforms or, more to the point, as the
knowledge portal platforms. From the KM perspective, as discussed in [11], such
claims may be justified only with respect to a narrow view o f the field focusing on
distribution of existing knowledge throughout the organisation. The above
views, called by some authors the “First Generation Knowledge Management
(FGKM)” or “Supply-side KM”, provides a natural link into the realm o f currently
used content management techniques, such as groupware, information indexing
and retrieval systems, knowledge repositories, data warehousing, document
management, and imaging systems. We shall briefly refer to existing content
management technologies in the ensuing sections o f the report to show that, within
the above narrow view, the existing commercial technologies meet most o f the user
requirements.
With the growing maturity o f the KM field the emerging opinions are that
IT support for accelerating the production of new knowledge is a much more
attractive proposition from the point o f view o f gaining the competitive advantage.
Such focus, exemplified in stated feature requirements for so called “ Second
Generation Knowledge Management (SGKM )”, is on enhancing the conditions in
which innovation and creativity naturally occur. This does not mean that such
FGKM required features as systems support for knowledge preservation and
sharing are to be ignored. A host o f new KM concepts, such as knowledge life
cycle, knowledge processes, organisational learning and complex adaptive systems
(CAS), provide the underlying conceptual base for the SGKM, thus challenging the
architects of the new generation Knowledge Management Systems (KMS).
The Knowledge Life Cycle (KLC), developed within the KMCI sponsored
research [3], provides us with the high-level feature requirements abstraction to be
used as the starting point for evaluation o f the ICONS architecture. The KLC as
proposed by KMCI is presented in Figure 2.
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Figure 2. The Knowledge Life Cycle (KLC).
The concepts underlying the KLC model o f knowledge management comprise the
notion o f a Natural Knowledge Management System (NKMS) defined in [3] as
“the on-going, conceptually distinct, persistent, adaptive interaction among

intelligent agents:
(a) whose interaction properties are not determined by design, but instead emerge
from the dynamics o f the enterprise interaction process itself,
(b) that produces, maintains, and enhances the knowledge base produced by the
interaction”.
The above definition o f the knowledge management system fits the notion
of a complex adaptive system (CAS) defined as “a goal-directed open system
attempting to fit itself to its environment and composed o f interacting adaptive
agents described in terms o f rules applicable with respect to some specified class o f
environmental inputs” [Holland 1995].
In order to keep compatibility with our project terminology we shall
distinguish two classes o f actors interacting within the KM environment; human
beings called employees or knowledge workers, and knowledge-based computer
programs called intelligent agents. A thorough discussion o f the intelligent agent
technology may be found in [1] while a taxonomy o f intelligent agent knowledgebased features is presented in [Huntington 1999].
The Knowledge Base (KB) o f the system is “the set o f remembered data,
validated propositions and models (along with metadata related to their testing),
refuted propositions and models (along with metadata related to their refutation),
metamodels, and ( if the system produces such an artifact) software used fo r
manipulating these, pertaining to the system and produced by it” [3].
A knowledge base, not necessarily meant as the IT-related concept,
constitutes the principal element o f any knowledge management system and
therefore requires a more detailed consideration. There are emerging schools of
thought, deviating from the popular definition o f knowledge as the “justified, true
belief’ [5] in several important aspects. First o f all, the knowledge base is to
comprise justified knowledge, where justification is specific to the validation
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criteria used by the system (note, that such validation criteria may vary from
organisation to organisation), and, although the definition is consistent with the
idea, that individual knowledge is a particular kind o f belief, the notion of belief

extends beyond cognition alone to evaluation.
The concept o f the learning organization, defined in [4] as “an
organization skilled at creating, acquiring, and transferring knowledge, and at
modifying its behaviour to reflect new knowledge and insights’’', provides an
important context for the KMS feature analysis. Garvin introduces five main
activities, acting as the building blocks o f a learning organization, namely;
“systematic problem solving, experimentation with new approaches, learning from
o n e ’s own experience and past history, learning fro m experiences and best
practices o f others, transferring knowledge quickly and efficiently throughout the
organization” .
Attributes of a learning organization, important for management of
professional intellect, have been identified in [15]. The intellectual capital o f an
organization comprises such elements as: cognitive knowledge (know what) - the
basic mastery o f a discipline that professionals achieve through extensive training
and certification, advanced skills (know how) - the ability to apply the rules of a
discipline to complex real-world problems, systems understanding (know why) deep knowledge of the web of cause-and-effect relationships underlying a
discipline, and self-motivated creativity (care why) - the will, motivation and
adaptability for success.
An important notion discriminating between the content management
systems and the knowledge management systems is that o f the domain ontology
defined in [Beckerl999] as “an explicit conceptualization model comprising
objects, their definitions, and relationships among objects”. A well-defined
terminology, called taxonomy [Letson2001], is used within a particular ontology to
describe the classes of objects, their properties, and relationships. Domain
ontologies are important elements o f knowledge management systems, quite
similar to the conceptual schema of the database management model, serving to
organize the knowledge o f an organization. Thus, the domain ontology
management features o f a knowledge management system directly pertain to
modelling of knowledge.
We concentrate on two distinct, but compatible, views pertaining to
modelling o f knowledge, represented by the seminal work o f Popper [Popper 1971,
14], and by the generally accepted views of Nonaka and Takeuchi [11]. The above
results directly relate to the KLC model, thus providing a base for the ensuing
discussion of feature requirements for a knowledge management system.
Popper’s views the body o f knowledge existing in an organisation as three
distinct worlds, namely; (a) the first world (World 1) made o f material entities:
things, oceans, towns etc., (b) the second world (World 2) made o f psychological
objects and emergent predispositional attributes o f intelligent systems: minds,
cognitions, beliefs, perceptions, intentions, evaluations, emotions etc., (c) the third
world (World 3) made o f abstractions created by the second world acting upon the
first world objects. This approach provides us with a two-tier view o f knowledge
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1. Knowledge viewed as a belief is a second world predispositional object. This
pertains to such situations, where individuals, groups o f individuals, and
organizations, hold beliefs (subjectively considered to be true), that are
immediate precursors of their decisions and actions. The predispositional
knowledge is “personal” in the sense that other individuals have no direct
access to one’s own knowledge in full detail and therefore can not either
“know it” as their own belief, or validate it.
2. Knowledge viewed as validated models, theories, arguments, descriptions,
problem statements, etc., is a third world linguistic object. One can talk about
the truth, or nearness to the truth o f such knowledge, defined as the above third
world objects in terms o f being closer to truth then those hold by the
competitors. This kind o f knowledge is not an immediate precursor of
decisions and actions, it rather impacts the second world beliefs and these, in
turn, impact the behaviour o f the KMS actors. Such knowledge is objective, in
the sense that it is not agent specific and is shared among agents. The above
characteristics bring to the forefront the issue of community validation o f the
shared knowledge.
Looking at the above two distinct categories o f knowledge, we may
conclude, that the third world knowledge is the principal product o f a knowledge
management system. Whereas the knowledge o f the individuals in a social
organisation is not produced by the system alone, although it may be strongly
influenced by interaction with the objective knowledge represented by the third
world abstractions.
Importance o f a widely recognized distinction between tacit and explicit
knowledge, first introduced by Polonyi [Polonyil966], is emphasized by the work
ofN onaka and Takeuchi [11]. The principal idea is that knowledge is created by
interaction between tacit and explicit knowledge presented schematically in Figure
3.
Note, that the above two knowledge base models are compatible, since the
tacit vs. explicit knowledge distinction corresponds closely to Popper’s subjective
(World 2) vs. objective knowledge (World 3) distinction.
Considering the knowledge categorisations and transformations from the
organizational knowledge point o f view, constituting the principal knowledge
management perspective, we view the following aspects of the model as crucial
from the knowledge creation process perspective:
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Figure 3. Four processes of knowledge conversion [11].
1. Transformation from tacit to explicit knowledge. The process corresponds
to the externalisation transformation of Nonaka and Takeuchi and that of
abstracting the objective knowledge, or transformation o f W orld 2 beliefs into
the World 3 objective knowledge, in Popper’s model. The process corresponds
to the knowledge claim formulation in the KLC. However, in view o f the KLC
model, knowledge claims do not constitute the “objective knowledge’ until
they successfully pass the knowledge validation process. Only then the
validated knowledge claims become the organisational knowledge, after having
been formalised and edited in the knowledge integration process o f the KLC.
2. Transformation from tacit to tacit knowledge. The process corresponds to
the socialisation transformation o f Nonaka and Takeuchi as well as to sharing
o f “personal” knowledge by intelligent agent interactions implied in Popper’s
approach. The process, although does not create “new” organisational
knowledge may be crucial to maintaining and enhancing the competitive
advantage o f many creative organisations (e.g. a software company). This
transformation fits into the knowledge production process o f the KLC.
3. Transformation from explicit to tacit knowledge. The process corresponds
to the internalisation transformation of Nonaka and Takeuchi and to the
“ impact” of the objective knowledge on the World 2 beliefs, and consequently
on the organizational decision making process, presented in Popper’s model.
This transformation matches closely the knowledge operationalization step of
the knowledge integration process o f the KLC. Although no new knowledge is
produced at this stage, the transformation may be very important for highly
innovative organizations.
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We do not consider the explicit knowledge combination to be relevant to
knowledge management, since either a mechanical process o f external knowledge
takes place through some mechanism o f information categorisation, or an
intelligent agent must be involved in inferring new knowledge from a combination
of external knowledge artifacts. In the latter case, other transformations, namely the
internalisation-externalisation path, would have to be followed.
A distinction must be made at this stage between knowledge management,
dealing with the above classes o f structural and procedural knowledge, and
information derived from information systems supporting the daily operation o f an
organisation. Data and results o f such information systems are considered, for the
sake o f our KMS feature requirement analysis, to be a representations o f Popper’s
World 1 entities and their relationships and are, therefore considered merely
objects o f the KMS actors’ activities and decisions. A similar view is taken with
respect to ad hoc or unstructured business processes with flows determined by
subjective knowledge o f an intelligent agent, rather then by a validated artifact o f
objective knowledge. An artifact o f the objective procedural knowledge may be,
for example, a formal workflow definition controlling execution of all processes
belonging to a given class.
The above discussion sets the stage for an analysis o f the principal feature
requirements pertaining to the distinct knowledge management processes o f the
KLC and to the characteristics o f the knowledge transformations underlying the
knowledge production process.
W ithin the document we use several types o f the knowledge. Figure 4
presents the ICONS knowledge taxonomy while Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odsyłacza, presents their meaning.

Figure 4. ICONS taxonomy of knowledge.
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2

The KM S R eference A rchitecture

The European KM Forum [6, 7, 8, 9] is an 1ST project with the goal to
collect the current KM practices and to create an almost complete overview o f the
KM domain in Europe. The KMS reference architecture presented in Figure 5 has
been developed on the basis o f the current KM technologies discussed in the
EKMF project reports, as well as on the KMS feature requirements identified in the
preceding section.
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Figure 5. The Knowledge Management System reference architecture.
Note, that the KMS features are technological categories providing a taxonomy for
user functions viewed collectively as the KMS architecture and, as such, they
should be discussed in the context o f the knowledge management processes present
in the KLC. We relate the KMS features to the knowledge management processes
in Table 1.
Table 1. Cross-reference between the KM processes and the KMS features.
K LC
K now ledge
KM S features
Production (K P)
D om ain O ntology (DO )
DO-KP
C ontent R epository (CR)
CR-KP
K now ledge D issem ination (KD)
KD-KP
C ontent Integration (CD
CI-KP
K now ledge Security (KS)
A ctor C ollaboration (AC)
AC-KP

K now ledge
K n ow led ge
V alidation (KYI Integration (Kl)_

DO-KV
CR-KV
KD-KV
CI-KV

DO-KI

KD-KI

KS-KI
AC-KI
AC-KV
The user functions clustered in the principal KMS features may play varying
support roles within the knowledge management processes. Collectively, the sum
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of user requirements for a given principal feature, defined within the distinct
knowledge management processes, represents the user requirement set for a given
principal KMS feature. W e discuss the support role semantics corresponding to the
principal KMS features in Table 2. The principal KMS features serve as the basic
building blocks for the reference KMS architecture presented in the ensuing
section.
Table 2. Feature roles within the knowledge management processes.
Feature
role
DO-KP

Feature role semantics

The domain ontology functionality supports:
1. The externalisation transformation by providing the KMS actor with the
means for the initial knowledge codification during formulation of
knowledge claims. Codification is performed on both declarative and
procedural knowledge.
2. Referencing the content artifacts providing supporting evidence or
providing the fact base for knowledge inference. The reference
information provides a knowledge map serving as the principal access path
to the content repository.
DO-KV The domain ontology functionality supports:
1. The formal knowledge codification pertaining to the validated knowledge
claims.
2. The formal specification of the models and rules supporting the knowledge
claim screening and validation activities, in particular those involving
complex networks of experts.
DO-KI The domain ontology functionality supports:
1. The internalization transformation by providing means to interpret and
learn from objective knowledge as well as to find reference to supporting
evidence exemplified in the real world cases comprised in the content
repository.
2. The socialization transformation by providing means to find reference to
peer expertise and work results, including formulation of knowledge
claims, thus fostering interaction between the KMS actors.
CR-KP The content repository comprises all content artifacts, actual and virtual, that
support the daily operation of an organization. In this sense, the content
repository provides the principal platform of information processing support
for the knowledge worker (a KMS actor that uses and/or produces knowledge)
activities. The knowledge map, provided by the KMS domain ontology,
defines the structure and scope of the content repository.
CR-KV The content repository provides the body of supporting evidence as well as the
documentation means for the knowledge claim validation activities.
Information comprised in the content repository may be used and processed
during the normal activities of knowledge workers and it may be the basis for
new knowledge claim formulations.
CR-KI N/A
KD-KP The body of organisational knowledge, formally codified in the domain
ontology, and supported by information comprised in the content repository,
must be accessible to the knowledge workers in order to influence their
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subjective beliefs and predispositions (tacit knowledge) and thus to impact
their activities and decisions. The quality o f systems support for this process
determines the efficiency o f the knowledge externalization transformation
fundamental for the knowledge production process.
KD-KV The knowledge claim validation process may heavily depend on the existing
body o f information, accessible through the content repository, as well as on
the already validated and integrated objective knowledge pertaining to the
subject domain. The validation process typically involves complex, and
variable, interactions among experts drawing upon declarative as well as
procedural knowledge. The quality o f systems support, as in the case above, is
o f paramount importance to the efficiency o f the validation process, which,
additionally, must be supported by complex and flexible workflow procedures
representing the procedural knowledge.
KD-KI The dissemination functionality supports the principal facets o f the knowledge
integration process, namely the knowledge sharing and transfer, as well as
teaching and training. Both the codified objective knowledge and the
supporting information must be made available.
Information represented in content artifacts may, either be created and retained
CI-KP
in the content repository, or may be derived from heterogeneous information
sources, usually maintained by external information systems. The derived
content artifacts may be stored in the repository or they may be materialized on
demand by the appropriate interaction with the external source. The content
integration functionality entails selection and retrieval o f structured and semi
structured information, homogenization into a common content model, and
derivation o f semantics into the domain ontology representations.
CI-KV
Same semantics as above.
CI-KI
Same semantics as above.
KS-KP N/A
KS-KV N/A
KS-KI
The organisational knowledge comprised in the KMS, both in the form of the
codified objective knowledge artifacts, and o f the supporting information
artifacts, represents an important part o f the intellectual capital. Hence the
system integrity and privacy must be maintained.
AC-KP Interaction o f knowledge workers is the basis o f socialization processes.
Interaction may be spontaneous, or it may result from a, more or less formally,
specified and supported procedure. Automatic support for such interactions
may vary from typical groupware functions, such as chat rooms and
messaging, to advanced ontology-based workflow procedures. An important
by-product o f automatic support may be the possibility to capture operational
metrics characterising the knowledge production process.
AC-KV Knowledge claim validation may entail interactions within a complex network
o f experts, both internal and external to the organisation, using a variety of
information processing environments. As in the case above, supporting expert
interaction, possibly involving also intelligent agents, may be a critical success
factor o f the knowledge claim validation processes.
AC-KI
Production o f the objective knowledge artifacts and o f the supporting content,
inherent in the knowledge integration process, may require well-defined
editorial procedures. Such procedures may typically be supported by automatic
workflow management functionality. The requirements may varv from simple
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groupware-like support to complex, ontology-based workflow management
environments.

3

Conclusions

This work has been carried out as a part o f the on-going research and
development effort o f the ICONS (Intelligent CONten management System)
research project. The ICONS project objectives and contribution to the current state
of the knowledge management field is presented. The project represents an on
going international research effort funded by the European 1ST research
programme. An important aspect of the project is the fact that its inception and the
technological platform are based on the industrial software development, the
OfficeObjects® Portal project, performed at Rodan Systems S.A
Further analysis o f the KMS feature requirements in the context o f the knowledge
life-cycle, leading to development of Use Case models [16] to be used for design
and validation o f the ICONS architecture, is to be performed in the succeeding
phases o f the ICONS project. We believe that the above discussion provides
sufficient user requirements context for the ensuing presentation o f the KMS
reference architecture. The reference architecture is to provide a beacon for the
further unfolding o f the research and development work o f the ICONS project.
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WEBOWY SYSTEM EKSPERCKI DO ANALIZY RYNKU Z
INTELIGENTNYMI MECHANIZMAMI POZYSKIWANIA WIEDZY
W INTERNECIE
Roman WANTOCH-REKOWSKI
Streszczenie: Referat przedstawia koncepcję Webowego systemu eksperckiego,
czyli systemu eksperckiego osadzonego w sieci Internet. Przedstawiono podstawowe
elementy klasycznego sytemu eksperckiego a następnie omówiono elementy
składowe Webowego systemu eksperckiego do analizy rynku. Omówiono
podstawowe problemy w zakresie pozyskiwania wiedzy w sieci internet na potrzeby
Webowego systemu eksperckie. W podsumowaniu przedstawiono podstawowe
cechy Webowego systemu eksperckiego, podano także powody, dla których należy
tworzyć systemy eksperckie osadzone w sieci Internet.
1. Elementy składowe klasycznego systemu eksperckiego
Na system ekspercki składają się trzy zasadnicze części (patrz rysunek 1.):
• baza wiedzy (ang. knowledge base),
• maszyna wnioskująca (ang. inference engine),
• interfejs komunikacji z użytkownikiem (ang. user's interface).
Dodatkowo w skład systemu m ogą wchodzić (patrz rysunek 1.):
• moduł pozyskiwania wiedzy,
• edytor eksperta
• edytor inżyniera wiedzy,
• moduł objaśniający.
Baza wiedzy systemu eksperckiego stanowi jego główną część i zawiera
informacje z określonej dziedziny wiedzy. Wiedzę systemu eksperckiego można
najogólniej podzielić na dwie części:
-wiedzę proceduralną (ang. procedural knowledge),
- wiedzę faktograficzną (ang. declarative knowledge).
Wiedza faktograficzna odnosi się do stwierdzeń o otaczającej
rzeczywistości (na przykład wyniki badań pacjenta). Natomiast wiedza
proceduralna wskazuje na związki między faktami (na przykład powiązania
między wynikami badań a chorobami).
Drugą w ażną częścią systemu eksperckiego (obok bazy wiedzy) jest
maszyna wnioskująca. Zawiera ona procedury umożliwiające operowanie na
wiedzy systemu w celu wyciągania wniosków (poszukiwania rozwiązań).
Opracowano do tej pory wiele metod wnioskowania. Użycie konkretnej metody
zależy w dużej mierze od sposobu reprezentacji wiedzy w bazie wiedzy. Na
Przykład dla regułowej reprezentacji wiedzy, opracowano metody prostego i
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odwrotnego łańcucha wnioskowania (wnioskowania wstępującego i zstępującego).
Maszyna wnioskująca bezpośrednio operuje na bazie wiedzy i może w
trakcie działania zmieniać jej zawartość poprzez wprowadzanie do niej nowych
faktów. Wszystkie stosowane metody wnioskowania m ają na celu znalezienie
jakiejś drogi (najczęściej najkrótszej) prowadzącej do któregoś z możliwych
rozwiązań (lub do rozwiązania najlepszego z punktu widzenia ustalonego
kryterium). Najczęstszymi ograniczeniami efektywności procedur wnioskowania
są zasoby komputera, takie jak objętość pamięci operacyjnej oraz szybkość pracy
procesora.

Rys. 1. Struktura klasycznego systemu eksperckiego
Aby system mógł porozumiewać się z otoczeniem, musi być wyposażony
w odpowiedni program do komunikowania się z użytkownikami. Umożliwia on
wprowadzanie do systemu informacji będących opisem analizowanego problemu
oraz zapoznawanie się z pośrednimi i końcowymi wynikami działania systemu.
Interfejs taki stanowi narzędzie do pozyskiwania wiedzy od użytkowników.
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Odbywa się to często w drodze dialogu. Wiedza taka jest przez system na bieżąco
gromadzona i weryfikowana.
W łaściwa organizacja dialogu użytkownik-komputer umożliwia efektywne
wykorzystanie systemu eksperckiego. Spotykane są dwie sytuacje: kiedy system
ma inicjatywę podczas poszukiwania rozwiązania oraz kiedy inicjatywę przejmuje
użytkownik (bywają też kombinacje tych ustaleń). W przypadku kiedy inicjatywa
należy do systemu eksperckiego, po wprowadzeniu danych początkowych system
stawia hipotezę i zadaje użytkownikowi pytania tak długo, aż wybrana hipoteza
zostanie potwierdzona lub odrzucona. Taki sposób dialogu sprawdza się w
przypadku obsługiwania systemu przez osobę niedoświadczoną, nie mającą
własnych, sprecyzowanych, alternatywnych poglądów. W przypadku obsługi
systemu przez osoby o wyższych kwalifikacjach, powyższy sposób dialogu jest
nieodpowiedni, ponieważ tacy użytkownicy są w stanie zaproponować lepsze
rozwiązania i m ają podstawy przypuszczać, że nie wszystkie występujące
zależności oraz wnioski są przez system uwzględniane.
Aby możliwy był rozwój systemu eksperckiego, musi być do niego
dostarczana wciąż nowa wiedza, a równocześnie istniejąca powinna być
modyfikowana i ulepszana. Tego typu działanie możliwe jest dzięki zastosowaniu
modułu pozyskiwania wiedzy zarówno od użytkownika systemu, jak i od eksperta
czuwającego nad jej poprawnością. Proces gromadzenia wiedzy powinien
odbywać się pod kontrolą modułu pozyskiwania wiedzy, co gwarantuje bieżącą
weryfikację stanu wiedzy. Tego typu wymagania mogą jednak spełnić tylko
skomplikowane procedury przetwarzania wiedzy.
Aby możliwe było przekonanie użytkownika systemu o poprawności
rozwiązań proponowanych przez system, muszą istnieć procedury dokonujące
wyjaśnień. Rolę taką spełnia moduł objaśniający, który w najprostszej formie
przedstawia całą drogę wnioskowania począwszy od wprowadzonych do systemu
faktów, poprzez pośrednie rozwiązania, a skończywszy na odpowiedzi. Musi
istnieć możliwość uzyskania odpowiedzi od systemu na pytania typu "dlaczego
właśnie tak?" oraz na pytanie "co by było gdyby?". Jeżeli system wyposażony jest
w takie mechanizmy objaśniania swoich decyzji, budzi na ogół większe zaufanie
osób go obsługujących.
2. Podstawowe trudności związane z budową i funkcjonowaniem klasycznego
systemu eksperckiego
Jednym z głównych ograniczeń związanych z budową i funkcjonowaniem
systemów eksperckich jest problem pozyskiwania wiedzy (ang. knowledge
acquisition). W ynika to między innymi z faktu, że system ekspercki dysponujący
ograniczoną bazą wiedzy, nawet wyposażony w rozwiniętą maszynę wnioskującą,
jest mniej efektywny niż podobny, ale o rozbudowanej bazie wiedzy.
W iedza ma pewne cechy, które nie ułatw iająjej sformalizowania. Wiedza
jest na ogół rozproszona. Jej elementy są umieszczone na różnych nośnikach i w
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wielu źródłach, do których dotarcie dla osoby nie zorientowanej w danej
dziedzinie (a taką osobą jest niewątpliwie potencjalny twórca systemu
eksperckiego - inżynier wiedzy) jest omal niemożliwe. Stąd wynika fakt, że wiedza
jest trudna do zgromadzenia.
Wiedzę trudno jest zastosować. Nawet opanowawszy podstawowe
elementy wiedzy, możemy mieć istotne trudności z jej zastosowaniem do
rozwiązania konkretnego problemu.
W wielu przypadkach występują trudności w udostępnianiu (powielaniu)
wiedzy. Trzeba wszak pamiętać, że nie chodzi bynajmniej o możliwość dystrybucji
faktów, lecz o rozpowszechnianie świadomości powiązań między nimi i
umiejętności wykorzystywania tych powiązań.
Posługując się wiedzą z danej dziedziny, możemy często odczuwać jej
niewystarczającąjakość do praktycznego zastosowania. Wiedza bywa niejasna lub
nieokreślona. W ystępują w niej niekonsekwencje (sprzeczności). Nie można także
pominąć faktu, że wiedza zmienia się (jej elementy rzadko śą ustalone raz na
zawsze).
Powyższe trudności w gromadzeniu i użyciu wiedzy z jednej strony, a
zalety umysłu człowieka eksperta z drugiej, spowodowały zainteresowanie
wykorzystaniem ekspertów w procesie pozyskiwania wiedzy.
W początkowym etapie rozwoju systemów eksperckich zagadnienie
pozyskiwania wiedzy pozostawało jakby na marginesie zainteresowań inżynierów
wiedzy. Z czasem przekonano się o jego istotności. Pozyskiwanie wiedzy okazało
się czasochłonne i mało efektywne. Stąd badania nad metodami jej pozyskiwania
stały się jednym z głównych problemów w inżynierii systemów eksperckich.
Można wyróżnić co najmniej kilka powodów, dla których rozwój
formalnych metod pozyskiwania wiedzy jest istotny:
• niechęć ekspertów do współpracy,
• nieświadomość tego, co się wie,
• przekłamania w czasie werbalizacji wiedzy przez ekspertów,
• istotne różnice między myśleniem człowieka a przetwarzaniem wiedzy w
systemie eksperckim,
• - konieczność uczestnictwa inżyniera wiedzy w trakcie werbalizacji
wiedzy eksperta.
Konieczność pokonania powyższych trudności doprowadziła do
opracowania wielu metod pozyskiwania wiedzy a jed n ą z propozycji rozwiązania
tego problemu jest umieszczenie systemu eksperckiego w sieci internet.
3.

Koncepcja systemu eksperckiego osadzonego w sieci Internet - Webowy System
Ekspercki

Osadzenie systemu eksperckiego w Internecie wprowadza nową jakość w jego
funkcjonowania. Odnosi się to szczególnie do zagadnień związanych z pozyskiwaniem
wiedzy w intemecie.
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P roporcja systemu eksperckiego osadzonego w intemecie (Webowy system
ekspercki) zastosowanego do analizy rynku pokazuje szerokie możliwości zwiększenia
źródeł pozyskiwania wiedzy a w szczególności automatyzację tego procesu.
Koncepcję Webowego systemu eksperckiego do analizy rynku przedstawia
rysunek 2.
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Rys. 2. Koncepcja Webowego systemu eksperckiego

Podstawowe zadanie systemu eksperckiego wynika z zadań realizowanych przez
analityka rynku. Zadanie to polega na śledzeniu wybranych wskaźników rynku i
wyciąganie stosownych wniosków w zależności od celów takiej analizy. Prezentowany
przykład opisuje sytuację, której analiza rynku dokonywana jest w celu obrotu akcjami
wybranej firmy X. Z technicznego punktu widzenia Webowy system ekspercki może
mieć do dyspozycji następujące grupy danych:
• bieżące notowania giełdowe firmy X
• historyczne dane dotyczące notowań firmy X
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bieżące notowania giełdowe innych firmy
histoiyczne dane dotyczące notowań innych firmy
wskaźniki finansowe określane przez Narodowy Bank Polski
historyczne wskaźniki finansowe określane przez Narodowy Bank Polski
wskaźniki finansowe określane przez Ministerstwo Finansów
historyczne wskaźniki finansowe określane przez Ministerstwo Finansów
wskaźniki określane przez Główny Urząd Statystyczny
historyczne wskaźniki określane przez Główny Urząd Statystyczny
wskaźniki finansowe określane przez inne instytucje państwowe
historyczne wskaźniki finansowe określane przez inne instytucje państwowe
bieżące wartości kursów walut
historyczne wartości kursów walut
raporty dotyczące firmy X
struktura własności w firmie X

•

firmy zależne od firmy X

•
•
•

wiadomości emitowane przez zarząd firmy X
wiadomości prasowe na temat firmy X
wiadomości telewizyjne na temat firmy X
Wszystkie powyższe informacje mogą być dostępne dla Webowego systemu
eksperckiego z wykorzystaniem sieci Internet.
Pozyskane informacje stanowią podstawę działania maszyny wnioskującej której
zadaniem jest określenie wartości istotnych wskaźników (cech) niezbędnych do podjęcia
decyzji o kupnie, sprzedaży lub wstrzymaniu się z wykonywaniem transakcji. Specyfika
takiej maszyny wnioskujące polega na tym, że nie wyznacza ona rozwiązania
jednorazowo. Ponieważ Webowy system ekspercki jest systemem czasu rzeczywistego
dlatego też przy każdej zmianie istotnych parametrów wyznaczane jest nowe
rozwiązanie.
Użytkownik w każdej chwili powinien mieć możliwość podglądu bieżących
wartości analizowanych parametrów jak i bieżącej decyzji.
Ważnym elementem podwyższającym wiarygodność wyników prezentowanych
przez system ekspercki jest możliwość uzyskania wyjaśnień co do powodów
wyznaczenia danego rozwiązania oraz odrzucenia innych rozwiązań. Rolę taką w
systemie eksperckim pełni moduł objaśniający.
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Przykładową realizację techniczna pokazuje rysunek 3.
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Rys. 3. Przykładowa realizacja techniczna Webowego systemu eksperckiego
4. Mechanizmy pozyskiwania danych w sieci internet przez W ebowy System
Ekspercki

Podstawowym problemem (ograniczeniem) systemów eksperckich jest proces
pozyskiwania wiedzy. Projektując system ekspercki osadzony w sieci Internet można w
znacznym zakresie ograniczyć ten problem. Rozwiązaniem jest ogólna dostępność
danych niezbędnych do analizy rynku w postaci elektronicznej. Ważne jest także to, że
te są uaktualniane na bieżąco.
W związku z powyższym istnieje potrzeba stworzenia inteligentnych
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mechanizmów przeszukiwania tak ogromnej masy danych. Dane te mogą być zapisane w
różnej formie. Rzadko będzie dostępna informacja wprost tzn. np. w formie relacyjnej
bazy danych. We współczesnym Internecie większość informacji jest dostępna w formie
stron internetowych czyli w formacie HTML. Docelowo znacząca ilość informacji będzie
zapisana zgodnie ze specyfikacją języka XML. Oznacza to, że inteligentne mechanizmy
poszukiwania (pozyskiwania) danych (wiedzy) będą musiały umieć przetwarzać
dokumenty zapisane w języku XML.
5.

Dlaczego tworzenie systemów eksperckich osadzonych w sieci Internet jest tak
ważne?

Tworzenie Webowych systemów eksperckich jest ważne z następujących powodów:
• w sieci internet istnieje wiele źródeł informacji - wiele źródeł pozyskiwania
wiedzy dla systemu eksperckiego,
• ludzie pracuj ący na rzecz systemu eksperckiego mogą wprowadzać
dodatkowe informacje z dowolnego miejsca,
• informacja w sieci internet podąża za zmieniającymi się danymi stanowiąc
dokładne źródło informacji,
• czasami informacja zmienia się tak szybko, że człowiek-ekspert nie jest w
stanie wypracować nowej stosownej decyzji,
• czasami krótka informacja prasowa może być ważniejsza od szczegółowej i
żmudnej analizy rynku - system ekspercki osadzony w intemecie może na
bieżąco śledzić takie informacje,
• wszelkie ważne informacje dla eksperta mogą być zbierane i wyświetlane na
bieżąco w jednym miejscu jako "pulpit pracy analityka" np. w postaci strony
HTML,
• stanowisko pracy eksperta nie jest przywiązane do jednego miejsca, w
którym znajduje się komputer z oprogramowaniem,
• dostęp do systemu eksperckiego jest możliwy z wykorzystaniem dowolnego
systemu operacyjnego ponieważ Webowy system ekspercki może być
użytkowany z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej,
• jeden Webowy system ekspercki może być zrealizowany w formie kilku
aplikacji pracujących na różnych serwerach,
• Webowy system ekspercki jest systemem czasu rzeczywistego, oznacza to,
że może być szczególnie przydatny w omawianych zagadnieniach,
• ponieważ Webowy system ekspercki może być zrealizowany w postaci kilku
aplikacji pracujących na różnych serwerach dlatego też można taki system
nazwać systemem rozproszonym,
• istnieją szerokie możliwości współpracy Webowego systemu eksperckiego z
różnymi technologiami cyfrowymi:
• Webowy system ekspercki może być uruchamiany z wykorzystaniem
telefonu komórkowego;
• Webowy system ekspercki może być uruchamiany z wykorzystaniem
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palmtopa;
•

Webowy system ekspercki może automatycznie wystał email lub SMS
do zainteresowanego użytkownika
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ROZDZIAŁ 5

INFORMATYKA SZKOŁY I SZKOLENIA

K O N C E P C JA SYSTEM U IN FO RM A TY CZN EG O DLA
DZIEK AN ATU W Y ŻSZ EJ U C ZELN I
Sławomir ISKIERKA, Janusz KRZEMIŃSKI, Zbigniew WEŻGOWIEC
Streszczenie: W referacie przedstawiono wstępną koncepcję systemu
informatycznego przeznaczonego dla dziekanatu wyższej uczelni. Podstawowe
zadania systemu to: możliwość drukowania wszystkich dokumentów niezbędnych
do obsługi procesu dydaktycznego, usprawnienie tworzenia semestralnych planów
zajęć i wykonywania ich bilansu w cyklu kształcenia. Jako pierwszą przykładową
aplikację systemu przedstawiono program Plan godzin.

Wstęp
Truizmem jest powtarzanie tezy, że dobrze zaprojektowany i poprawnie
wdrożony system informatyczny usprawnia działanie dowolnego urzędu, firmy,
biura czy organizacji. Umożliwia tym podmiotom konkurowanie na rynku,
podniesienie wydajności pracy, czy obsługi klientów. Specyficzną instytucją w
której prawidłowo zdefiniowany i wdrożony system informatyczny stwarza
możliwości wyraźnej poprawy efektywności pracy jest dziekanat wyższej uczelni.
Szczególnie w ostatnich latach, przy gwałtownie wzrastającej liczbie studentów,
konieczność wprowadzania takich systemów wydaje się być nieunikniona.
1. Zdefiniowanie zadania
Impulsem do próby stworzenia systemu informatycznego dla dziekanatu
wyższej uczelni była chęć usprawnienia pracy dziekanatu Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej. Dziekanat ten obsługuje ok. 2000 studentów
studiów dziennych i zaocznych. Na studiach dziennych prowadzone są kierunki:
elektrotechnika (5-cio letnie studia magisterskie) i informatyka (3,5-letnie studia
inżynierskie). N a studiach zaocznych prowadzone są kierunki: elektrotechnika
(4,5-letnie studia inżynierskie), informatyka (4,5-letnie studia inżynierskie).
Dodatkowo na studiach zaocznych prowadzone są na kierunku elektrotechnika,
dwuletnie studia magisterskie uzupełniające.
Głównym celem, który starano się zrealizować tworząc koncepcję systemu
informatycznego dla dziekanatu, było zautomatyzowanie prac związanych z
wydrukiem wszelkiego typu dokumentów związanych z procesem dydaktycznym,
takimi jak:
• karty zaliczeniowe,
• protokoły egzaminacyjne,
• dokumenty związane z egzaminami komisyjnymi,
• dokumenty związane z egzaminami dyplomowymi.
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Dodatkowo system informatyczny powinien spowodować usprawnienie
generowania planu zajęć dla poszczególnych lat i kierunków studiów, bilansowania
godzin dydaktycznych w cyklu kształcenia i wystawiania zleceń na
przeprowadzanie
zajęć
dydaktycznych
dla
poszczególnych
jednostek
organizacyjnych wydziału i jednostek międzywydziałowych uczelni.
Podstawowe elementy uwzględnione przy tworzeniu koncepcji systemu do
obsługi dziekanatu przedstawiono na rys. 1. Założono w niej, że użytkownik
(student) będzie wprowadzany do systemu ju ż w momencie zgłoszenia się z
dokumentami w czasie akcji rekrutacyjnej. Na tym etapie zostaną wprowadzone
jego podstawowe dane osobowe, stopnie ze świadectwa maturalnego i adnotacja o
tym, czy zgłasza się na konkurs świadectw czy przystępuje do egzaminu
wstępnego. Wyniki z tych dwóch członów akcji rekrutacyjnej zostaną następnie
połączone i system utworzy listę pionową studentów przyjętych na pierwszy rok.
Od tego momentu każdy student otrzymuje unikalny identyfikator ID, który będzie
mu towarzyszył do końca pobytu na uczelni. Na tym etapie m ogą być również
gromadzone wszelkie dane związane z akcją socjalną ja k ą ewentualnie może być
objęty
Następnym etapem będzie utworzenie list grup studentów dla
poszczególnych kierunków i form studiów. N a starszych latach studiów przy
tworzeniu list grup zostanie również uwzględniony podział na specjalności. Przy
tym podziale może być wprowadzone kryterium średniej ocen, w przypadku gdy
ilość chętnych na daną specjalność przekroczy dopuszczalny limit.
Równocześnie w ramach systemu będzie można utworzyć plan zajęć dla
poszczególnych lat studiów i specjalności. Plan ten będzie można automatycznie
weryfikować tworząc bilans godzin uwzględniający cały cykl kształcenia. Taka
konstrukcja zapobiega pominięciu jakiegokolwiek przedmiotu. Jest to istotne
szczególnie obecnie, przy często i dynamicznie zmieniających się siatkach godzin.
Utworzony i zweryfikowany plan posłuży następnie do wygenerowania zleceń
dydaktycznych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wydziału i uczelni.
Przewiduje się ujednolicenie prowadzenia arkuszy obciążeń w instytutach i innych
jednostkach, tak aby w połączeniu z planem zajęć i listami grup system mógł
automatycznie wydrukować imienne karty egzaminacyjne dla studentów. Na
kartach tych wykładane przedmioty (wraz
z nazwiskami nauczycieli
akademickich) będą umieszczone w założonej z góry kolejności. Taki jednolity
sposób drukowania kart radykalnie usprawni proces ich weryfikacji dokonywany
przez dziekanat w rozliczeniu semestralnym lub rocznym.
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Rys. 1. Podstawowe elementy systemu
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W ramach systemu wykorzystując zweryfikowane karty egzaminacyjne
będzie możliwy druk protokołów egzaminacyjnych. Protokoły te (po weryfikacji)
będą służyły do wygenerowania, w zależności od wyniku weryfikacji:
• protokołu egzaminu poprawkowego,
• informacji o wpisie studenta na kolejny rok studiów,
• informacji do banku (w przypadku studentów biorących kredyty),
• informacji do WKU (reklamacja od wojska),
• informacji o skreśleniu studenta z listy studentów,
• dokumentów egzaminu komisyjnego,
• dokumentów egzaminu dyplomowego,
• zaświadczenia o ukończeniu studiów.
Podany powyżej schemat postępowania jest schematem ogólnym
wymagającym uściślenia przy pisaniu konkretnej aplikacji np. na ilość możliwych
egzaminów poprawkowych czy komisyjnych.
2. Aplikacja -

Plan godzin

Autorzy zdając sobie sprawę, że stworzenie tego typu programu jako
kompletnej i zamkniętej aplikacji w systemie „pod klucz” jest mało realne,
postanowili prezentowany powyżej system realizować etapami w ramach prac
dyplomowych prowadzonych w Zakładzie Zastosowań Informatyki Wydziału
Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
\ \ Politechnika Częstochowska - Wydział” Elektryczny
Operacje podstawowe Insytuty Ran zajęć
■k

18:37:25
2 0 0 2 -0 5 -1 2

Rys. 2. Strona główna aplikacji Plan godzin
252

.

Ef i s i

Jako pierwsza powstała aplikacja Plan godzin [1, 2], której stronę główną
przedstawiono na rys. 2. Napisano j ą w środowisku Delphi 3. Program ten
umożliwia wykonanie:
• planu zajęć na dowolnym roku i semestrze,
• bilansu godzin w cyklu kształcenia,
• zleceń dla instytutów.
Obejmuje on elementy, otoczone pogrubioną linią, systemu informatycznego z
rys.3.
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Rysunki 3. i 4 przedstawiają, odpowiednio, podstawowe formularze do
wprowadzania danych o przedmiotach i generowania zleceń dla jednostek
dydaktycznych uczelni np. instytutów. Natomiast na rys.5. przedstawiono,
przykładowo wypełniony, formularz ze zleceniami na prowadzenie przedmiotów
dla instytutu IEiSS.
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Podsumowanie
Przedstawiona koncepcja systemu informatycznego obsługującego
dziekanat i powstała na jej podstawie pierwsza aplikacja tego systemu Plan godzin
znajdują się na etapie praktycznego testowania i wdrażania. Dotychczasowe wyniki
tych testów wskazują na poprawną pracę aplikacji. Ze względu jednak krótki czas
ich trwania mogą one nie uwzględniać wszystkich możliwych kombinacji tak
programowych jak i sprzętowych, dlatego też na ostateczne wnioski należy jeszcze
poczekać.
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O R G A N IZA C Y JN O - EK O N O M ICZN E ASPEKTY
W Y KO RZY STAN IA W ID EO K O N FER E N C JI W E-ED U K A CJI
D orota JE L O N E K

Streszczenie: E-edukacja, czyli kształcenie z wykorzystaniem osiągnięć technolo
gii informatycznej w tym Internetu zyskuje coraz większą popularność i wspomaga
a czasem ju ż zastępuje tradycyjne metody edukacji. Celem artykułu jest przybliże
nie możliwości wykorzystania technologii wideokonferencji w edukacji. Przedsta
wiono podstawy tej technologii oraz dostępne tryby wideokonferencji. Przeprowa
dzono analizę korzyści z zastosowania tego typu rozwiązań wspomagający proces
dydaktyczny.
Wstęp
Technologie informatyczne dokonują znaczących przeobrażeń w szeroko
rozumianej edukacji - od nauczania w szkole podstawowej, średniej, na studiach
wyższych oraz kursach dokształcających. Proces organizacji edukacji powinien
ulegać zmianom, które pozwolą by w pełni był realizowany cel systemu edukacji,
czyli przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie informacyj
nym.
Rozwój Internetu pozwala na powszechny dostęp do informacji i komuni
kacji. Można się spodziewać, iż w najbliższym czasie będzie on dominującym
medium przekazu informacji. Poszukiwanie coraz bardziej efektywnych form wy
miany informacji, w tym przesyłania obrazu, zrodziło nową usługę wideokonferen
cji. Wykorzystanie jej w edukacji pozwala osiągnąć znaczne oszczędności ekono
miczne oraz podnieść jakość i atrakcyjność procesu kształcenia.

1. Istota e-edukacji
Pojęcie e-edukacji można scharakteryzować poprzez następujące warunki
definiujące [3]:
1. Nauczycieli i uczniów dzieli pewna (czasami nawet znaczna) odległość.
2. Do przekazywania informacji pomiędzy uczniem i nauczycielem stosowa
ne są współczesne media (radio, telewizja, Internet).
3. Nie jest wymagana obecność w tym samym czasie i miejscu grup uczących
się (nauczanie jest asynchroniczne), chociaż pomiędzy nauczycielem i
uczniem istnieje dwustronna komunikacja.
4. Nad całym procesem nauczania czuwa instytucja edukacyjna (szkoła,
uczelnia itd.).
Narzędzia wykorzystywane w e-edukacji to Internet, e-mail, wideokonferencje, kasety audio i video, radio, telewizja, płyty CD-ROM i materiały drukowa
ne. Materiały dydaktyczne m ogą być udostępniane na płytach CD-ROM, na kase257

tach video oraz na wybranych stronach WWW do których dostęp je st chroniony i
aktywacja następuje po zalogowaniu się i podaniu hasła. Konsultacje odbywają się
z wykorzystaniem poczty elektronicznej, listy dyskusyjnej lub wideokonferencji.
Wśród czynników, które w sposób istotny wpływają na rosnące znaczenie
usług e-nauczania można wymienić:
• dostępność materiałów w dowolnym czasie i miejscu
• nieliniowy układ informacji w dokumentach HTML
• możliwość bieżącej korekty i aktualizacji materiałów dydaktycznych oraz
informacji organizacyjnych
• możliwość regulowania tempa uczenia się
• możliwość uwzględnienia „profilu użytkownika” i opracowanie indywidu
alnych programów kształcenia
• krótszy czas oczekiwania studenta na pomoc i konsultacje
• multimedialne formy prezentacji
• wideokonferencje.
2. Podstaw y technologii w ideokonferencyjnej
W ideokonferencja oznacza audiowizualne połączenie telekomunikacyjne,
umożliwiające zsynchronizowany i jednoczesny przekaz w czasie rzeczywistym
ruchomego obrazu (z pełnym, dynamicznym ruchem treści obrazowej), głosu i
danych między użytkownikami lub grupami użytkowników znajdujących się w
różnych miejscach [4].
Cechą charakterystyczną usług wideokonferencyjnych jest transmisja mul
timedialnych sygnałów w czasie rzeczywistym. Kryterium przynależności do tej
grupy usług jest zgodność ze standardami transmisji typu H.320 lub H.323, co
gwarantuje możliwość współpracy urządzeń pochodzących od różnych producen
tów.
Istotę wideokonferencji stanowi ruchomy, interaktywny, przesyłany jedno
cześnie w obie strony obraz. Typowa rozdzielczość to CIF. Poza rozdzielczością
do głównych parametrów obrazu zalicza się ilość ramek na sekundę (do 30) oraz
niemierzalna szybkość wyostrzania się każdej ramki.
Do multimedialnych sieci wideokonferencyjne należą sieci LAN, MAN,
WAN wyposażone w terminale wideokonferencyjne, mostki wideokonferencjne
realizujące konferencje wielopunktowe oraz gateway'e dopasowujące standardy
przy połączeniach międzysieciowych. Wideokonferencje wielopunktowe umożli
w iają jednoczesną łączność wielu uczestnikom w odległych geograficznie lokaliza
cjach. W sieciach ISDN wielopunktowe konferencje realizowane są za pomocą
mostków wideokonferencyjnych zgodnych ze standardem H.320.
3. Z astosow ania w ideokonferencji w nauczaniu
Wśród licznych aplikacji wideokonferencji do najczęściej wykorzystywa
nych można zaliczyć zdalne nauczanie za pomocą, którego uczniowie, studenci i
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pracownicy m ogą uczyć się niezależnie od ich miejsca pobytu. Technologia wideo
konferencji daje zupełnie nowe możliwości dla szkół, gdzie może być wykorzysta
na do prowadzenia na odległość kursów, lekcji, wykładów oraz do komunikowa
nia się z ekspertami z różnych dziedzin. Stosując j ą uczniowie i nauczyciele znaj
dujący się w różnych miejscach, ale w tym samym czasie mogą się nawzajem wi
dzieć i słyszeć oraz współdzielić aplikacje komputerowe.
W ideokonferencje jeszcze jakiś czas temu były dosyć kosztowną formą
komunikacji, obecnie każdy Internauta wyposażony w komputerową kamerę wideo
i odpowiednie oprogramowanie (np. NetMeeting) może w nich bez większych
wydatków uczestniczyć.
Dostępne tryby wideokonferencji wykorzystywane w e-edukacji to:
• Tryb lektorski, w którym lektor widziany jest przez wszystkich uczestni
ków wideokonferencji np. w czasie wykładu. Tryb ten pozwala także, by
lektor widział na swoim monitorze wybranego uczestnika, który zabiera
głos w czasie zajęć np. w odpowiedzi na pytanie lektora. Lektor sam wy
biera osobę, którą chce widzieć.
• Tryb dyskusyjny, określany także jako tryb przełączania głosem ( voice
sw itching) pozwala by wszyscy uczestnicy wideokonferencji widzieli na
swoich ekranach osobę, która w danym momencie zabiera głos.
• Tryb konferencyjny, za pośrednictwem którego na monitorach z podzielo
nym ekranem znajdują się obrazy z różnych sal wideokonferencyjnych.
Tryb określany także jako tryb „obrazu dzielonego”. Najczęściej na po
dzielonym na cztery części ekranie uczestnicy wymieniają opinie i mogą
prowadzić wspólne prace nad projektem.
• Tryb bezpośredniego zarządzania ( direct control), w którym prowadzący
zajęcia (operator mostka wideo) decyduje, który uczestnik wideokonferen
cji je st widoczny na wszystkich ekranach. Prowadzący może czasowo
przekazać swoje uprawnienia dowolnej osobie, która dysponuje wideoterminałem wyposażonym w taką funkcję.
Dla osób, które nie posiadają dostępu do łączy o większej przepustowości,
gdzie prawidłowa praca z przechwytem obrazu jest niemożliwa można zapropo
nować audiokonferencje. Najważniejsze w wideokonferencji jest dźwięk gdyż bez
obrazu wciąż możemy się porozumiewać —przerwanie transmisji dźwięku sprawia,
że całe spotkanie je st stracone.
Podstawowym elementem systemu wideokonferencyjnego są terminale
wideokonferencyjne, które decydują o jakości i komforcie przeprowadzanych sesji.
Dobór terminalu powinien przede wszystkim być uwarunkowany typem przepro
wadzanych spotkań, preferencjami użytkowników oraz charakterystyką pomiesz
czenia, w którym będzie zlokalizowany.
Rosnącej funkcjonalności systemów wideokonferencyjnych towarzyszy
wzrost znaczenia akcesoriów multimedialnych. W e-nauczaniu wykorzystywane są
interaktywne tablice pozwalające współdzielić rysunki i wspólnie je edytować, tak
jak podczas spotkań tradycyjnych. Występuje w dwóch odmianach —jako ekran
sprzężony z tylną projekcją oraz jako zwykła białą tablica sprzężona z projektorem
multimedialnym.
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Wizualizery pozwalają na przekazywanie ruchomego obrazu małych trój
wymiarowych przedmiotów, jak również na analizę materiałów papierowych.
Wykorzystanie wideokonferencji pozwala na znaczne oszczędności eko
nomiczne, które równocześnie nie obniżają a wręcz pozwolą podnieść jakość sys
temu kształcenia. Jest to możliwe poprzez tworzenie wirtualnych klas, które nie
wymagają dużych sal wykładowych. W irtualne spotkania pozwolą na lepszą wy
mianę doświadczeń naukowych pracowników, a następnie na przekazywanie tej
wiedzy uczniom i studentom. Ośrodki edukacyjne mogą zatrudniać specjalistów z
całego świata, którzy w trybie wideokonferencji będą prowadzić wykłady i szkole
nia. W ogólnej kalkulacji kosztów wideokonferencji można pominąć koszty dojaz
du i czasu, który zabierają podróże.
E-edukacja z wykorzystaniem wideokonferencji wymaga stosunkowo pro
stych procedur organizacyjnych i to zarówno ze strony organizatora kształcenia jak
i uczestników. Największe bariery dla uczestników to brak dostępu do Internetu,
brak odpowiedniego sprzętu komputerowego i stosunkowo wysoki koszt dostępu
do sieci. Spełnienie tych warunków jest wystarczające by korzystać z usług
e-nauczania.
Zakończenie
E-nauczanie może być bardzo efektywną form ą nauczania. Istotnym jej
elementem są narzędzia, które ukierunkowują sposób komunikacji pomiędzy wy
kładowcą a studentem. Jednym z nich są wideokonferencje. Podstawę przetwarza
nia, przesyłania i przechowywania informacji stanowią sieci teleinformatyczne,
umożliwiające przesyłanie głosu, wymianę dokumentów w elektronicznej formie,
pracę na wspólnych aplikacjach.
Rozwój technik łączności i cyfrowego przetwarzania danych umożliwił
znaczną redukcję kosztów związanych z korzystaniem z nowych usług telekomu
nikacyjnych i w konsekwencji są one dostępne dla coraz większej liczby odbior
ców.
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A bstract
Organizing and Economical Aspects of Video-conferencing in E-education
E-education is a new progressive way of learning that has been gaining
popularity thanks to the new informations technologies.
The aim o f this article is a presentation o f the possibilities o f using video
conferencing in education. The essence o f a video-conferencing has been
presented.
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E-LEARNING ELEMENTEM EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA
WIEDZĄ W ORGANIZACJACH
M ałgorzata KALINOWSKA - ISZKOWSKA
“Wiem, że nic nie w iem " - czy to je s t
wiedza czy brak wiedzy? Oto dylemat, przed
którym staje niejeden współczesny s z e f dużej
firm y czy korporacji. Od rozstrzygnięcia
tego dylematu zależą losy wielu ludzi.
1.

Trochę praktyki - wprowadzenie z mottem
Cudze chwalicie...
(swego nie znacie, sam i nie wiecie co posiadacie)

K ażdą organizację można budować z góiy do dołu lub z dołu do góry (top
down lub bottom up). Podobnie, nabywając i porządkując informacje o firmie
możemy zaczynać od brakujących ogniw lub od tych, które posiadamy. Innymi
słowy, albo wiemy co mamy i wówczas skupiamy się na uzupełnieniu braków
(poszukiwaniu nowych pracowników, dokształcaniu lub przekwalifikowywaniu
zatrudnionych), albo nie wiedząc czym dysponujemy staramy się rozpoznać
potencjał i możliwości firmy. Często proces ten jest naturalnym komponentem
rozwoju organizacji - szczególnie wtedy, kiedy firma rośnie w sposób naturalny,
pozyskując coraz to nowych pracowników. Gorzej jeśli udziałem organizacji jest
burzliwy wzrost lub kataklizm, którego doświadczyła. Wówczas wszystkie
naturalne wątki jej rozwoju ulegają zakłóceniu i żadne misje, wizje czy role nie
zastąpią rzetelnej informacji o posiadanych zasobach organizacyjnych, a tym
samym - możliwościach przetrwania lub ekspansji firmy.
„obyś

żył

w

ciekawych czasach” szczególnie aktualne

Wysoka dynamika zmian w naszych „ciekawych” czasach wskazuje na
konieczność posiadania specjalnych narzędzi do zarządzania ustawicznymi
zmianami w organizacji. Narzędzia te muszą być proste w obsłudze i przyjazne dla
użytkowników. Najlepiej gdyby jeszcze motywowały pracowników (lub szerzej uczestników procesu tych przemian). Dobrze znane z przeszłości hasła
współzawodnictwa, pojęcie „wyścigu szczurów” będą niezmiennie towarzyszyć
wszystkim naszym poczynaniom. Od tego czy i jak rozpoczniemy zarządzać
wiedzą w naszej organizacji będzie zależała nasza przyszłość. Albo będzie to
jeszcze jedno nikomu niepotrzebne, kosztowne oprogramowanie, albo rozumnie,
krok po kroku budowany rdzeń firmy (na skalę jej potrzeb i możliwości).
Takim uniwersalnym narzędziem do wymiany informacji, wiedzy i
wspierania struktury organizacyjnej firmy może być portal korporacyjny.
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Umieszczanie w firmowym intranecie w sposób planowy i przemyślany kolejnych
elementów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizacji wzmacnia i
dyscyplinuje wszystkich uczestników procesu zarządzania w iedzą w firmie.
Pierwszym i najważniejszym krokiem jest stworzenie możliwości podnoszenia i
uzupełniania kwalifikacji.
Epoka Internetu i intranetu daje szansę nie tylko na poprawę organizacji
pracy i komunikacji, ale także okazuje się sprzymierzeńcem w podnoszeniu
kwalifikacji. Uczenie się bez konieczności opuszczania miejsca pracy, czy
zamieszkania, bez ponoszenia kosztów podróży i zakwaterowania, to tylko część
korzyści płynących z zastosowań intranetu czy Internetu. Nowe technologie (w
tym e-learning) są nieodłączną składową rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
„Jak to się robi w ... ”
Firma ComputerLand SA, tworząc dwa lata temu swój portal korporacyjny
(„inCL”), zaplanowała ustawiczny rozwój poszczególnych jego składowych, wraz
z profesjonalnym zarządzaniem. W ramach portalu funkcjonują: bazy aktów
normatywnych, książka adresowa, biuletyn informacyjny, obowiązujące procedury,
normy ISO, bazy opisujące partnerów, klientów i konkurencję. Swoje bazy mają
działy: personalny, prawny, marketingu, zarządzania, jakości, informatyki i
finansowy. W łasną zakładką dysponuje Zarząd. W prowadzono elektroniczny obieg
dokumentów. Takie bazy danych jak Indywidualne Karty Pracownika, Delegacje,
Zlecenia Wewnętrzne, Oprogramowanie czy Projekty, są kopalnią wiedzy na temat
poszczególnych osób, działów czy kondycji finansowej firmy.
„Nauka nie idzie w la s "
W ramach portalu najdynamiczniej rozwija się system zdalnego nauczania
e-learning. Wykorzystując jedną z najlepszych platform LMS (Learning
Management System) - Learning Space, przygotowano i wdrożono szkolenia dla
sprzedawców, dla help-desk’u, dla nowych pracowników, dla P M ’ów
(kierowników projektów), z norm. ISO oraz obowiązujących procedur. W skali
globalnej przeszkolonych zostało kilkaset osób na kilku różnych kursach, co daje
nam już tysiące osobo-szkoleń. Szkolenia prowadzone są przez sieć z
wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
„Nasz Klient, . ..”
Na potrzeby Klientów w ComputerLandzie utworzono Centrum
Kompetencyjne Zarządzania Wiedzą, wdrażające systemy LMS wraz z
dedykowanymi kursami. Istotnym elementem wdrażanych platform jest system
testów (egzaminów końcowych) połączony z bazą danych o pracownikach. Daje
on szanse obiektywnej oceny pracowników, ich postępów i problemów. Umożliwia
działom personalnym planowanie ścieżek rozwoju i awansu. Aktualnie z naszych
wdrożeń korzysta Kredyt Bank i jeden z ubezpieczycieli. Kolejnych kilka wdrożeń
jest w toku realizacji. Oprócz projektów „pod klucz” dostępne są nasze szkolenia w
Internecie. Są to szkolenia z niedokrwistości na portalu Clinika, przeznaczone dla
lekarzy, oraz dwusemestralne szkolenie „ABC bankowości” przygotowane i
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prowadzone we współpracy z Gdańską Akademią Bankową. Najwyższą jakość
naszej oferty gwarantują zatrudnieni i współpracujący z nami fachowcy zdalnego
nauczania oraz eksperci dziedzinowi. Dodatkowym atutem ComputerLandu jest
posiadanie profesjonalnego zaplecza technicznego w postaci centrum
webhostingowego (Weblnn).
„Zaufaj i sprawdź ...”
Zarówno u naszych klientów jak i w ComputerLandzie testy końcowe stały
się kryterium weryfikującym wiedzę pracowników pod kątem ich przydatności i
efektywności. Generowane raporty są jednym z elementów oceny pracownika.
Możliwości doskonalenia umiejętności są nieograniczone. Każdy z pracowników
może wielokrotnie przystępować do egzaminów, aż osiągnie satysfakcjonujące
wyniki. Kursy ju ż odbyte stanowią repozytorium, a każdorazowa zmiana ich
zawartości
(aktualizacja,
uzupełnienie) jest
sygnalizowana
wszystkim
zainteresowanym. Łatwość zarządzania kursami dzięki zainstalowanej platformie,
odciąża dział szkoleń i pozwala skupić się na bardziej ambitnych zadaniach.
Intuicyjny interface oraz łatwość korzystania i dostępność (24/7/365) „na okrągło”
jest jeszcze jednym atutem wdrożonego rozwiązania. Każdy może szkolić się
zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami (własne tempo, w swoim czasie,
na życzenie). Jednocześnie firma oszczędza krocie na delegacjach, transporcie,
hotelach i nieobecności pracowników, nie mówiąc już o uciążliwej logistyce.
W dobie zarządzania poprzez projekty, możliwość sięgania do informacji
nt. wiedzy i umiejętności pracowników jest nie do przecenienia. Dzięki temu
obniżamy ryzyko przedsięwzięcia i właściwie wykorzystujemy posiadane zasoby.
2.

Co to je s t e-Iearning?

W ostatnich latach następują gwałtowne zmiany modelu edukacji
uwarunkowane wzrastającą szybkością przemian w świecie współczesnym.
Nadążenie za nadchodzącymi przemianami jest coraz trudniejsze, a pracodawcy
chcąc wykorzystać lepiej potencjał intelektualny swoich pracowników stają przed
poważnym wyborem modelu ich kształcenia, e-learning umożliwi przeszkolenie
pracownika w miejscu pracy, w dowolnie wybranym przez szkolonego czasie i w
tempie dostosowanym do zdolności uczenia. Kurs może być prowadzony w trybie
asynchronicznym (off-line) i wtedy pracownik sam dobiera sobie godziny
szkolenia. W trakcie szkoleń uczestnik wykonuje ćwiczenia i testy zainstalowane
w Intranecie firmy (lub też w Internecie). Ćwiczenia mogą być uzupełnione
systemem sprawdzianów umożliwiających pracownikowi monitorowanie własnych
postępów, a system podpowiedzi optymalizuje liczbę niezbędnych kroków w celu
przyswojenia materiału. Zamawiający kurs może określić oczekiwany wynik
sprawdzianu przy którym wykonanie testu zostanie zaliczone jako poprawne. W
czasie rzeczywistym odbywać się mogą konsultacje, podczas których instruktor
oczekuje na pytania. M ogą być one zadawane poprzez pocztę elektroniczną, SMS,
lub w zorganizowanych spotkaniach „w sieci” (Netmeeting lub Chartroom),
przygotowanych specjalnie przez instruktora dla uczestników szkolenia.
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Jeśli ze względów organizacyjnych możliwe jest
uczestniczenie
szkolonych osób w wybranych precyzyjnie godzinach, kursy m ogą być
prowadzone synchronicznie, czyli w trybie on-line in real time. N a potrzeby
słuchaczy organizuje się wówczas wirtualną klasę. Instruktor wyposażony w
kamerę i mikrofon może poprowadzić szkolenie na wzór tradycyjnego tyle że z
wykorzystaniem sieci i na odległość. M ateriały tradycyjne zostają uzupełnione o
interaktywne ćwiczenia zainstalowane w Intranecie bądź w Internecie. W czasie
pracy on-line słuchacz może korzystać z zasobów wirtualnych bibliotek , do
których szkoleni pracownicy uzyskają dostęp po załogowaniu się do systemu.
Może również wykorzystywać przygotowane wcześniej dyski CD zawierające
niezmienne elementy szkoleń, co znacznie odciąża sieć. Niezwykle efektywne jest
łączenie różnych form rozproszonego nauczania.
Dzięki zastosowanej technologii, po zakończeniu szkolenia słuchacz może
w dowolnym momencie powrócić do trudniejszych partii materiału i sprawdzić
swoje umiejętności. Sam system może podsuwać mu partie materiału, z którymi
miał najwięcej kłopotu. Łączność możliwa dzięki Internetowi i nowa generacja
aplikacji umożliwiły powstanie nowego modelu edukacji, oferującego znacznie
wyższą jakość i elastyczność. W nauczaniu rozproszonym stosuje się szereg
technologii i metod niemożliwych do wykorzystania w tradycyjnym modelu
edukacji (pełna elastyczność, indywidualizacja, niezależność geograficzna i
czasowa).
3.

Tradycyjny typ szkoleń a e-Iearning

Edukacja na odległość ewoluowała od kursów korespondencyjnych do
modeli nauczania zdalnego opartych na materiałach wideo i transmisjach
satelitarnych. Nie dysponowała jednak w przeszłości m ożliw ością komunikacji w
obie strony (a nawet we „wszystkie” strony - (praca grupowa)).
Dzięki technologii nastąpiła jakościowa zmiana. Stąd tak ogromne
zainteresowanie uruchamianiem, obok szkoleń tradycyjnych (uzasadnionych małą
liczba uczestników, bądź specyfiką szkolenia) całych cykli szkoleń zdalnych,
służących poszczególnym działom czy tez całym firmom.
Często w dużych firmach i korporacjach system zdalnej edukacji staje się
„kręgosłupem” firmy, wokół którego powstają systemy promocji i awansu
pracowników. Odciążenie działów personalnych od kłopotliwej logistyki związanej
ze szkoleniami tradycyjnymi, umożliwia skupienie się na istotnych elementach
rozwoju pracowników firmy.
Naturalną konsekwencją sprawnie działającego systemu zdalnej edukacji
jest budowanie Systemu Zarządzania Wiedzą.
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4.

Korzyści związane z zastosowaniem e-Iearningu

Wybierając e-leaming jako metodę szkolenia pracowników uniezależnia
się szkolenia czasowo i geograficznie od uwarunkowań trudnych do realizacji
praktycznej w dużych instytucjach.
Firmy o rozbudowanej sieci oddziałów mogą też liczyć na oszczędności z
tytułu delegacji i zakwaterowania uczestników w czasie kursu, bowiem szkolenia
e-learning m ogą odbywać się na stanowisku pracy o dowolnej porze. Ograniczeniu
ulega też absencja uczących się, a łatwość dostosowywania szkolenia do
indywidualnych cech pracownika powoduje, że zakupione szkolenie staje się
indywidualnie dostosowanym szkoleniem dla każdego pracownika, który w
odróżnieniu od szkoleń tradycyjnych nie musi uzgadniać swoich propozycji
dotyczących toku szkolenia z grupą, w której przeprowadzane jest szkolenie, bo
sam ma możliwość indywidualizowania toku szkolenia.
Pracownik może wielokrotnie powtarzać poznany materiał w celu jego
lepszego utrwalenia. Liczbę ćwiczeń i testów można dowolnie rozbudowywać.
5.

Elastyczność nauczania

Jedną z ważniejszych cech leżących u podstaw sukcesu e-learning na świecie jest
elastyczność nauczania, na którą składają się:
Uczenie się z użyciem metod e-leaming pozwala każdemu
pracownikowi uczyć się w swoim własnym tempie, z
uwzględnieniem indywidualnego stylu uczenia się.
Pracownik
może korzystać ze szkolenia wtedy, gdy jest
Szkolenia „just-in-tim e”
ono mu potrzebne.
Moduły szkoleniowe mogą być łatwo uaktualniane, w
Aktualizacja szkoleń
krótkim czasie uaktualniona wersja może się znaleźć w
zasięgu wszystkich pracowników.
Nauka
może się odbywać w dowolnym miejscu (z
Nauka w dowolnym
dostępem do Intranetu, bądź Internetu) i o dowolnym
miejscu i czasie
czasie.
Moduły
szkoleniowe mogą być realizowane przez dowolną
Dowolna wielkość grupy
grupę pracowników jednocześnie, co eliminuje problem
kosztownych szkoleń w małych grupach
Nauczanie
metodami e-leaming pozwala przyspieszyć
Możliwość realizacji
realizację procesów biznesowych wymagających
dużych projektów
nauczania (wdrożenie nowego produktu, zmiana
szkoleniowych
technologii itd.) bez czasowego rozbudowywania zasobów
szkoleniowych.
Indiwidualizacja
nauczania
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6.

O bniżenie kosztów szkoleń

Wdrożenie nauczania metodami e-learning pozwala w wielu przypadkach
obniżyć znacznie koszty szkoleń. Im większa i bardziej rozproszona organizacja
tym większe oszczędności.
Przedstawiona tabela prezentuje zestawienie typowych kosztów szkoleń.
Szkolenia elearning
przygotowanie
Przygotowanie szkolenia przygotowanie materiałów,
zawartości, trenerów
trenerów (tylu ile szkoleń
i materiałów
(1-2 trenerów na ogół
realizowanych jednocześnie).
szkoleniowych
wystarcza)
udostępnienie
sala, hotel, uzgodnienie terminu,
Organizacja szkolenia
szkolenia
powiadomienie uczestników
(umieszczenie na
serwerze),
powiadomienie
uczestników
własne stanowisko
tyle
stanowisk
ile
osób
szkolonych
Udostępnienie sprzętu
pracy lub kilka
jednocześnie, koszty logistyczne
(szkolenia IT)
komputerów w każdej
lokalizacji (istniejące
zaplecze techniczne)
koszt minimalny,
koszty zastępstwa
Koszt nieobecności
ponieważ pracownik
pracownika
może się uczyć „w
wolnej chwili”
nie występuje
powielenie, oprawa, przesyłka
Powielenie materiałów
w zależności od sytuacji, mogą to nie występuje
Koszty delegacji
być kwoty sięgające kilkuset
(dojazd, hotel,
złotych na osobę dziennie
wyżywienie)
nie występuje
koszt wynajęcia sali lub koszt
Wynajęcie sali
utrzymania we własnym ośrodku
szkoleniowej
Koszt

7.

Szkolenia tradycyjne

Ustawiczne kształcenie

Każdy uczestnik będzie mógł przystąpić do kursu w najlepszym dla siebie i
firmy momencie. Będzie mógł powtarzać te fragmentu które sprawiają mu
najwięcej kłopotu. Nie będzie się wstydził przed kolegami i śmiało będzie
pokonywał trudności, korzystając z dostępności konsultanta poprzez sieć.
Na zakończenie poszczególnych modułów szkolenia, będzie mógł
sprawdzić swoje umiejętności wykonując testy zamieszczone w kursie i w
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zależności od ich wyniku będzie mógł albo powtórzyć słabo przyswojone partie
materiału, albo przejść do następnych modułów.
8.

Dodatkowe korzyści dla pracodawców

Pracodawca ze swej strony będzie mógł niepostrzeżenie obserwować
postępy i zaangażowanie swoich pracowników, co niewątpliwie pomoże mu w
awansach i wszelkich decyzjach personalnych. Przydzielanie właściwych zadań
właściwym osobom, to jeden z trudniejszych elementów zarządzania!
Jednym z podstawowych obszarów stosowania e-learning jest nauczanie
procedur obowiązujących w firmie. Nauczanie może być indywidualne i grupowe
(group work). Może być ono również wzmocnione schematem przepływu zadań
(workflow), a tym samym może prowadzić do znacznej poprawy organizacji pracy.
W praktyce wymusza właściwe wykonywanie zadań, śledzenie przebiegu
procesów i sygnalizowanie wszelkich nieprawidłowości.
9.

Ograniczenia i niedogodności
•

niezbędna infrastruktura techniczna

•

konieczność pokonania bariery psychologicznej, szczególnie przez
uczniów mało samodzielnych, wymagających „prowadzenia za rękę”

•

nie każdy wykładowca jest w stanie przygotować taki kurs. Wymaga on
więcej nakładu pracy ze strony instruktora. Kurs musi być przygotowany
perfekcyjnie, z uwzględnieniem specyfiki zdalnego nauczania.

Bardzo istotne jest, żeby wdrażający technologie zdalnego nauczania znali
te ograniczenia. Nasi konsultanci potrafią zminimalizować skutki tych ograniczeń
lub zarekomendować i przygotować wybrane szkolenia w formie hybrydowej
(część tradycyjnie, a część zdalnie).
10.

Lotus LearningSpace 5.0 - opis produktu

10.1 Informacje ogólne
Lotus LearningSpace 5.0 to kompletna i elastyczna platforma e-leaming.
Zapewnia sieciowe środowisko doskonale przystosowane do pracy w trzech
trybach nauczania - indywidualnym, asynchronicznej pracy grupowej i „klasy
wirtualnej”.
LearningSpace 5.0 jest produktem adresowanym do przedsiębiorstw, w
których dostrzeżono potrzebę włączenia rozwiązania e-leaming do planów bizne
sowych, aby:
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•

dotrzeć do pracowników, dostawców, partnerów i klientów niezależnie od ich
miejsca pobytu, kiedy tylko będą gotowi, w ramach ich własnych
„społeczności zawodowych”;

•

prowadzić szkolenia w trybie najlepiej odpowiadającym ich uczestnikom oraz
specyfice materiału - indywidualnie, zespołowo lub w czasie rzeczywistym;

•

utworzyć w ydajną efektywną strukturę szkoleń w przedsiębiorstwie z
mechanizmami analizy i zarządzania, niezbędnymi w każdej sprawnie
kierowanej instytucji.

LearningSpace 5.0 zapewnia nie tylko najbardziej elastyczne formy
nauczania dla uczestników szkoleń, ale także kompleksowe wsparcie dla osób
zajmujących
się planowaniem
programów
nauczania,
instruktorów i
administratorów. Autorzy kursów szkoleniowych oraz instruktorzy mają
możliwość przygotowywania materiałów za pomocą szeregu dostępnych narzędzi
lub też poprzez łączenie istniejących materiałów pochodzących z wielu różnych
źródeł. Administratorzy mogą w wygodny sposób zarządzać uczestnikami szkoleń
poprzez przypisywanie ich do profili, śledzenie ich działań i generowanie
raportów, na podstawie których można oceniać postępy poszczególnych osób oraz
skuteczność programów nauczania.
LearningSpace 5.0 łączy w sobie najlepsze cechy oprogramowania
Pathware (nabytego przez Lotus od firmy Macromedia w 1999 r.), przeznaczonego
do szkoleń indywidualnych i wyposażonego w wiodące na rynku funkcje śledzenia
i zarządzania,
z
unikalnymi
mechanizmami
szkolenia
zespołowego,
dopracowanymi w trzech poprzednich wersjach programu Lotus LearningSpace.
Żaden inny system e-learning nie dorównuje pod względem wszechstronności i
elastyczności platformie LearningSpace. Ten zintegrowany pakiet zapewnia
kluczowe możliwości w dziedzinie zarządzania, szkolenia i śledzenia treningów.
10.2 Wersje systemu LearningSpace 5.0
LearningSpace 5.0 jest dostępny w dwóch wersjach:
• moduł podstawowy LearningSpace Core — umożliwia prowadzenie,
śledzenie i zarządzanie indywidualnymi szkoleniami poprzez Internet lub
korporacyjny intranet, a ponadto oferuje infrastrukturę wspomagającą
zarządzanie projektami szkoleniowymi dowolnej wielkości, od programów
dla jednego działu po korporacyjny system szkoleniowy obejmujące cale
przedsiębiorstwo;
• moduł pracy grupowej LearningSpace Collaboration — łączy w sobie
wszystkie funkcje administracyjne i szkoleniowe modułu LearningSpace
Core z możliwościami szkoleń grupowych takimi jak dyskusje, nauka „na
żywo” w wirtualnych klasach oraz zapewnia obsługę programu Sametime,
który pozwala na jednoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym
uczestnikom z różnych części świata.
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LearningSpace 5.0 zaprojektowano z myślą o elastyczności wymaganej
przez przedsiębiorstwa - jako jednolitą, standardową platformę do prowadzenia
wszystkich projektów szkoleniowych firmy, począwszy od ogólnych, opartych na
standardowych materiałach szkoleniowych, po indywidualne programy
wspierające strategiczne przedsięwzięcia firmy. Aby zapewnić tę elastyczność,
LearningSpace 5.0 wykorzystuje liczne istniejące materiały kursowe i narzędzia do
ich opracowywania.
LearningSpace 5.0 zaprojektowano z myślą o skalowalności. Oprogramo
wanie można zainstalować na pojedynczym serwerze, gdzie z powodzeniem
sprosta potrzebom projektu szkoleniowego prowadzonego w jednym dziale firmy.
Można je także zainstalować w konfiguracji wieloserwerowej, tworząc
infrastrukturę korporacyjnego systemu szkoleniowego dla wszystkich firmowych
projektów e-learning.
10.3 N auka ta k szybka, ja k sieć
W warunkach współczesnej, dynamicznej gospodarki szkolenia mają
strategiczne znaczenie decydujące o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Kursy
coraz częściej prowadzone są w Internecie, a nie w salach szkoleniowych, gdyż
firmy decydują się na stosowanie technik e-learning, lepiej spełniających ich
potrzeby w zakresie efektywnych szkoleń. Jednak zmiana sposobu nauczania
stawia przed instytucją wiele trudnych wymagań.
• Szkolenia m uszą obejmować pracowników, partnerów biznesowych i
klientów, w sytuacji gdy są coraz bardziej geograficznie rozproszeni i
zdecentralizowani. Aby szkolenie objęło wszystkich potencjalnych
uczestników, dostępność kursu powinna być dostosowana do możliwości i
harmonogramu
pracowników.
Skuteczność
szkolenia
wymaga
zaangażowania się uczestników w ramach „społeczności zawodowych”,
grup roboczych i pracowniczych, tak aby wzmocnić efektywność
nauczania działaniami zespołowymi.
• Przedsiębiorstwo musi oferować wiele typów kursów, od najprostszych,
realizowanych w oparciu o gotowe materiały (obsługa oprogramowania
PC, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kursy kadrowe) po indywidualne,
strategiczne szkolenia dotyczące produktów i programów firmy (szkolenia
handlowe na temat nowych produktów).
• Szkolenia m uszą podlegać zarządzaniu. Firma musi dysponować
rozwiązaniami pozwalającymi na utworzenie struktury niezbędnej do
planowania programów nauczania, oferowania kursów, zapisywania
uczestników, przekazywania treści oraz śledzenia i oceny postępów
poszczególnych kursantów, a także skuteczności programu szkoleniowego
jako całości.
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• System szkoleń w firmie musi mieć charakter otwarty. Wybór konkretnego
producenta lub systemu nie powinien wykluczać innych opcji. Powinna
istnieć
możliwość
dołączenia
do
korporacyjnych
programów
szkoleniowych materiałów pochodzących z wielu źródeł. Programy te
powinny uwzględniać nauczanie w różnych trybach - w ramach kursów
indywidualnych, projektów zespołowych i klas wirtualnych. Firma musi
mieć do dyspozycji opcję samodzielnego przygotowania indywidualnych
materiałów szkoleniowych albo ich zakupu, a także dostęp do
konsultantów i partnerów w procesie przygotowywania szkoleń.
Lotus LeamingSpace 5.0 jest najlepszą platform ą przeznaczoną dla
przedsiębiorstw do budowy rozwiązań spełniających powyższe wymagania.
LeamingSpace 5.0 zapewnia nie tylko najbardziej elastyczne formy
nauczania dla uczestników szkoleń, ale także kompleksowe wsparcie dla osób
zajmujących się planowaniem
programów nauczania,
instruktorów i
administratorów. Produkt oferuje również mechanizmy zarządzania, elastyczność i
skalowalność doskonale odpowiadające potrzebom firmy.
10.4 Różne try b y nauczania
Dwa moduły programu LeamingSpace - LeamingSpace Core i
LeamingSpace Collaboration - oferują trzy tryby nauczania w środowisku
sieciowym. LeamingSpace Core umożliwia naukę w trybie indywidualnym.
LeamingSpace Collaboration zawiera mechanizmy pracy grupowej znane ze
znakomitych produktów firmy Lotus Domino i Sametime. Dzięki nim możliwe jest
prowadzenie szkoleń grupowych w trybie asynchronicznym z możliwością
dyskusji w sieci i dostępem do współużytkowanych materiałów, a także sesje w
czasie rzeczywistym w „wirtualnej klasie” .
• T ryb indyw idualny. M oduł podstawowy LeamingSpace Core oferuje
wiele funkcji przydatnych w prowadzeniu kursów indywidualnych, w tym
mechanizmy śledzenia i oceny. Kursy mogą obejmować materiały z
dowolnych źródeł w sieci WWW lub z dysków CD-ROM. LeamingSpace
Core umożliwia także prowadzenie i śledzenie gotowych kursów
(courseware). Kursy indywidualne mogą mieć narzuconą strukturę,
obejmującą kontrolowane ścieżki szkolenia i oceny warunków wstępnych
albo zapewniać uczestnikom elastyczny dostęp do materiałów, z
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
• T ryb asynchroniczny. Mechanizmy współpracy asynchronicznej dostępne
w module pracy grupowej LeamingSpace Collaboration umożliwiają
prowadzenie dyskusji i zespołową realizację projektów, zapewniając
jednocześnie dostęp do materiałów szkoleniowych, ćwiczeń i ocen. Ten
tryb jest szczególnie użyteczny przy realizacji ćwiczeń polegających na
rozwiązywaniu problemów, jako forum dyskusyjne omawiania pytań
zgłaszanych przez kursantów, a także przy utrwalaniu wiedzy nabytej w
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ramach szkoleń
rzeczywistym.

indywidualnych

i kursów prowadzonych w czasie

K lasa w irtu a ln a. LearningSpace 5.0 tworzy wszechstronne środowisko
klasy wirtualnej, umożliwiające prowadzenie sesji w czasie rzeczywistym
przy wykorzystaniu takich narzędzi i środków, jak przekaz audio i wideo,
współużytkowane tablice elektroniczne, współużytkowane aplikacje,
elektroniczne zgłoszenia do odpowiedzi, lista uczestników, wiadomości
prywatne i rozmowy w sieci. W systemie LearningSpace 5.0 sesje w czasie
rzeczywistym stanowią element programu nauczania i jako takie mogą być
zintegrowane z funkcjami śledzenia i oceny zgodnymi z AICC.
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r
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LearningSpace Collaboration umożliwia przedsiębiorstwom usprawnienie
szkoleń indywidualnych i asynchronicznych, oferując mechanizmy komunikacji
między uczestnikami a wykładowcami. Kursy mogą być uzupełnione dyskusjami.
W godzinach pracy instruktorzy mogą być stale dostępni w sieci dzięki funkcji
konwersacji w czasie rzeczywistym. Mechanizmy nauki grupowej pozwalają
kursantom zdobywać wiedzę od kolegów i instruktorów. W trybie
asynchronicznym kursanci m ogą dopisywać komentarze i zadawać pytania w
obszarze dyskusji. W trybie synchronicznym wszyscy uczestnicy mogą śledzić
kurs w czasie rzeczywistym i m ają do dyspozycji narzędzia do natychmiastowego
przesyłania wiadomości. M ogą także w czasie rzeczywistym uczestniczyć w
wirtualnych sesjach z instruktorem i innymi kursantami.
Połączenie tych trzech trybów nauczania w ramach jednej platformy
zapewnia wyjątkow ą elastyczność. LearningSpace 5.0 zapewnia obsługę
istniejących kursów, wykorzystywanych do tej pory w firmie. Ponadto umożliwia
opracowywanie nowych kursów prowadzonych w dwóch lub trzech trybach i tym
samym efektywne wykorzystanie technik e-leaming w nauczaniu.
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10.5 S tru k tu ra w spom agająca zarządzanie
Zarówno moduł podstawowy LearningSpace Core, jak i moduł pracy
grupowej LearningSpace Collaboration oferują elastyczny i skalowalny system
zarządzania e-Iearning, oparty na najnowszym rozwiązaniu Pathware. Dzięki
LearningSpace przedsiębiorstwa mogą wdrażać rozbudowane aplikacje
szkoleniowe w skali całego przedsiębiorstwa.
LearningSpace zbudowano w oparciu o m odułową architekturę
umożliwiającą użytkownikom indywidualny dostęp do systemu zgodnie z
przypisanymi im profilami i uprawnieniami. Strukturę można dostosować do
potrzeb różnych organizacji i charakteru pracy. Moduły zaprojektowano z myślą o
czterech
typach
użytkowników:
uczestnikach
szkoleń,
instruktorach,
administratorach i projektantach kursów.

L e a r n i n g S p a c e 5. 0 C o r e
Home

Zarządzanie uprawnieniami
i ustawieniam i globalnymi

A dm inistrator systemu

Courses

Uczestnictwo w kursach sieciowych

Kursanci

Planner

Zarządzanie programami kursów

Projektanci kursów

Profiles

Zarządzanie grupami kursantów
i uprawnieniam i w systemie

Adm inistratorzy szkoleń

Users

Zarządzanie użytkownikam i syst.

Adm inistratorzy szkoleń

Enrollm ent

Tworzenie i zarządzanie zapisam i

Instruktorzy

Results

Edycja kart ocen kursantów

Instruktorzy

Generowanie i dodawanie raportów

W szyscy, zależnie od
uprawnień

Reporter

LearningSpace 5.0 oferuje funkcje ułatwiające zarządzanie szkoleniam i
jako zasobami firmy:
• Profile i uprawnienia. Użytkownicy mogą być przypisani do grup profili
ze współużytkowanymi zbiorami uprawnień w systemie. Podczas
logowania użytkownika nie będą widoczne te moduły, do których
użytkownik nie ma uprawnień.
• Śledzenie działań. LearningSpace 5.0 śledzi i generuje raporty dotyczące
poszczególnych procedur w ramach kursu. Raport zawiera informację o
tym, ile razy uczestnik szkolenia zainicjował określoną procedurę, He
czasu na niej spędził, aktualny status, wynik i pozycję kursanta w ramach
procedury.
• Raportowanie. System monitorujący oferuje gotowe raporty, w tym
informacje o kursie i użytkownikach, statystyki wykorzystania i dane o
postępach kursantów. Raporty można dostosowywać do i n d y w i d u a ln y c h
potrzeb. Za pomocą programu Seagate Crystal Reports Professional można
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też tworzyć nowe raporty, uzupełniając tym
możliwości systemu w zakresie raportowania.

samym

standardowe

• Rozszerzalność. LearningSpace 5.0 oferuje interfejs programowy
pozwalający na integrację z innymi systemami. Interfejsu można używać w
celu uzyskania dostępu do istniejących katalogów użytkowników i
uwierzytelnień, do automatycznego zapisywania uczestników na kursy
oraz przesyłania informacji z modułu śledzenia do baz danych kadr.
Mechanizmy zarządzania wbudowane w system LearningSpace 5.0
umożliwiają administratorom programów szkoleniowych wykonywanie następu
jących zadań:
• publikowanie w sieci katalogu wszystkich dostępnych kursów;
• zautomatyzowanie zapisów na kursy, np. na wstępne szkolenia nowych
pracowników;
• zarządzanie danymi o kursach i ich uczestnikach w ramach całej instytucji;
• śledzenie postępów poszczególnych osób i grup oraz generowanie
odpowiednich raportów.
10.6 Narzędzia dla projektantów i instruktorów
LearningSpace 5.0 pozwala projektantom, konsultantom merytorycznym i
instruktorom efektywnie opracowywać materiały i prowadzić skuteczne szkolenia.
Instruktorzy m ogą używać swoich ulubionych pomocy naukowych, od arkuszy
kalkulacyjnych i prezentacji po filmy wideo i specjalne programy. Ponadto
LearningSpace oferuje narzędzia ułatwiające włączanie do szkoleń istniejących
materiałów kursowych i tworzenie nowych.
• Planowanie kursów. Moduł Planner zawiera narzędzia przeznaczone dla
autorów programów nauczania, umożliwiające m.in. definiowanie
warunków wstępnych i alternatywnych ścieżek nauczania. LearningSpace
5.0 oferuje także usprawniający proces szkolenia mechanizm
automatycznego zaliczania - jeśli kursant uzyska zadany minimalny wynik
z testu poprzedzającego jednostkę szkoleniową, system automatycznie
uzna, że ta jednostka została zaliczona i pozwala na przejście do następnej.
• Gotowe elektroniczne materiały kursowe (courseware). Moduł
LearningSpace Core jest zgodny ze standardem AICC i umożliwia
prowadzenie kursów w oparciu o gotowe materiały, w tym dyski CDROM, opracowane przez różnych producentów, takich jak IBM, NETg,
SkillSoft i SmartForce.
• Tworzenie materiałów. LearningSpace 5.0 może działać z materiałami
utworzonymi za pomocą różnych narzędzi, nie tylko Lotus Notes. Firma
Lotus jest resellerem pakietów narzędzi do tworzenia dokumentów,
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zawierających wiodące na rynku oprogramowanie firmy Macromedia
(Authorware, Dreamweaver, Dreamweaver i CourseBuilder, Shockwave,
Director, Flash), zapewniające wszechstronne możliwości i najwyższy
poziom integracji przy samodzielnym opracowywaniu materiałów.
Obsługiwane są także inne narzędzia firm trzecich, takie ja k Toolbook II.
Materiały można również tworzyć na podstawie standardowych plików z
pakietów MS Office i Lotus SmartSuite, a dokumenty HTM L można w
prosty sposób włączyć do kursów indywidualnych i prowadzonych „na
żywo”.
• Testy. LearningSpace 5.0 zawiera proste, oparte na przeglądarce narzędzie
do tworzenia testów i egzaminów, w tym wstępnych testów
poprzedzających części kursu, testów na zakończenie kursu i egzaminów
końcowych. Obsługiwane są pytania ze wszelkimi typami odpowiedzi, w
tym tak/nie, prawda/fałsz, dopasowanie, wypełnianie pustych pól, wybór
wielokrotny (z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami),
uzupełnianie końca tekstu oraz przeciąganie i upuszczanie.
LearningSpace 5.0 jest jedyną platformą e-learning, która nie zamyka drogi
do żadnego z wariantów szkolenia za pośrednictwem sieci. Dzięki zgodności ze
standardami i obsłudze wszystkich trybów nauczania LearningSpace 5.0 umożliwia
prowadzenie szkoleń na podstawie materiałów od różnych producentów,
zapisanych w różnych formatach, a także oferuje mechanizmy zarządzania i
śledzenia - wszystko w ramach jednego środowiska. Obsługa licznych standardów
dokumentów i narzędzi do ich tworzenia pozwala dokonać wyboru między
zakupem materiałów a tworzeniem własnych, tak aby najlepiej sprostać
wymaganiom firmowego programu nauczania.
10.7 A rch itek tu ra L earningSpace
LearningSpace 5.0 jest otwartym środowiskiem opartym na sieci WWW i
stworzonym na bazie dobrze znanych technologii korporacyjnych, za p ew n ia ją cy ch
elastyczność i skalowalność.
Informacje niezbędne w zarządzaniu (opisy i harmonogramy kursów, dane
o zapisach) oraz informacje o studentach (status, zapisy śledzenia i ocen) są
przechowywane w relacyjnej bazie danych (DB2, Oracle albo SQL). Zastosowanie
standardowego systemu zarządzania relacyjną bazą danych pozwala na użycie
różnorodnych platform, elastyczne raportowanie i prosty dostęp do wszystkich
danych w systemie za pośrednictwem mechanizmu ODBC. Programy nauczania i
przydziały do kursów indywidualnych mogą być przechowywane w systemie
plików lub na serwerze bazy danych.
Mechanizmy szkoleń grupowych dostępne w LearningSpace 5.0 działają"'
oparciu o technologie Lotus Domino i Sametime, zawarte w module
LearningSpace Collaboration i dostępne na platformie NT. N ie je s t w y m agan a
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in frastru k tu ra D om ino i Notes. Wszystkie technologie niezbędne do
wykorzystania modułu szkoleń grupowych są zawarte w pakiecie LeamingSpace.
LearningSpace 5.0 można zainstalować na jednym lub większej liczbie
serwerów, w konfiguracjach zapewniających skalowalność. LearningSpace działa
w sieciach intranet i Internecie, w pełni obsługując firmowe systemy firewall.
Cały system można zainstalować na jednym serwerze fizycznym lub
rozproszyć na kilku serwerach (ze względu na wydajność zaleca się podział
materiałów i baz danych zarządzania między różne serwery). Materiały
szkoleniowe m ogą być udostępniane z dowolnego serwera w intranecie lub
Internecie, o ile tylko uczestnik szkolenia ma do niego dostęp. W przypadku
materiałów o znacznej objętości istnieje możliwość użycia kilku serwerów oraz
systemu równoważącego obciążenie.
10.8 Kompatybilność
LearningSpace zaprojektowano w taki sposób, by osiągnąć jednocześnie
otwartość i kompatybilność. LearningSpace pozwala korzystać prawie ze
wszystkich istniejących materiałów szkoleniowych i wielu narzędzi do ich
przygotowywania, opracowanych przez firmy trzecie. Firma Lotus jest resellerem
pakietów narzędzi do tworzenia dokumentów opartych na oprogramowaniu firmy
Macromedia do projektowania stron WWW, multimediów i innych dokumentów,
gdyż szczególnie dobrze nadają się one do przygotowywania materiałów
kursowych dla LearningSpace. Istniejące kursy opracowane dla LeamingSpace
Release 3 w oparciu o pliki Notes NSF można przenieść do struktury zarządzania
LeamingSpace Core, a użytkownicy rozwiązań firmy Lotus mają możliwość
dalszego wykorzystywania klientów Notes i plików NSF do tworzenia i
przechowywania materiałów.
LearningSpace 5.0 można dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa. Znaki
graficzne, obrazy i kod HTML można zastępować i modyfikować. Istnieje także
możliwość dostosowania terminologii do obowiązującej w aktualnych programach
nauczania.
10.9 Zgodność ze standardami
LeamingSpace zaprojektowano pod kątem zgodności z wieloma
istniejącymi standardami, a firma Lotus wciąż jest liderem w aktualizacji,
ustanawianiu i wpieraniu nowych standardów w dziedzinie szkoleń i pracy
grupowej.
Spośród standardów dotyczących szkoleń najbardziej dojrzałym jest
standard AICC, który definiuje zasady śledzenia i warunki zgodności między
materiałami kursowymi a platformą szkoleniową. W opracowywaniu tego
standardu brał udział zespół autorów oprogramowania Pathware i właśnie ten
produkt był jed n ą z pierwszych platform zgodnych ze standardem AICC. W
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LearningSpace 5.0 uwzględnione są mechanizmy AICC, co umożliwia
wykorzystanie licznych istniejących materiałów szkoleniowych zgodnych z tym
standardem.
Oprócz obsługi standardu AICC, LearningSpace wspiera model SCORM
opracowany przez organizację Advanced Distributed Learning (ADL)
(www.adlnet.org).
Funkcje współpracy grupowej realizowane są w oparciu o technologię
Sametime firmy Lotus, w której wykorzystano standardy otwarte, takie jak H 323 i
T.120, umożliwiające wymianę informacji i komunikację w czasie rzeczywistym.
H 323 to opracowany przez międzynarodową organizację ITU-T standard
określający zasady przesyłania głosu (dźwięku) i wideo przy użyciu protokołu IP w
Internecie i w intranetach. Rozwój standardu H 323 sponsoruje International
Multimedia Teleconferencing Consortium (IMTC), organizacja typu non-profit
zrzeszająca ponad 150 firm z całego świata.
Opracowany
przez
M iędzynarodową
Unię
Telekomunikacyjną
(International Telecommunications Union - ITU) standard T.120 to podstawowy
zbiór standardów komunikacji wielopunktowej w czasie rzeczywistym. Rodzinę
standardów T.120 ratyfikowało ponad 100 firm.
Firmy Lotus i IBM prowadzą ponadto prace mające na celu zapewnienie
zgodności LearningSpace z nowymi standardami wchodzącymi w skład projektu
IMS (Instructional Management System). IMS jest otwartym konsorcjum instytucji
przemysłowych i edukacyjnych, którego działania koncentrują się na
opracowywaniu standardów dotyczących szkoleń.
W poprzednich wersjach LearningSpace uwierzytelnianie użytkowników
od-bywało się w oparciu o katalog serwera Domino. Moduł podstawowy Learning
Space 5.0 Core można zainstalować bez serwera Domino, gdyż dysponuje on
własnym katalogiem, który stanowi część bazy danych zarządzania SQL.
Dotychczasowi użytkownicy Domino wraz z modułem LearningSpace Core
otrzymują agenta LotusScript do generowania katalogu SQL na podstawie książki
adresowej Domino. Dostarczany jest także równoważny agent generujący książkę
adresową serwera Collaboration Domino na podstawie katalogu modułu
LearningSpace Core. Firma Lotus pracuje obecnie nad zharmonizowaniem
uwierzytelniania na obu serwerach przy wykorzystaniu protokołu LDAP.
LearningSpace 5.0 zaprojektowano z m yślą o łatwej integracji z innymi
systemami
korporacyjnymi.
Architektura
LearningSpace
obejmuje
udokumentowane elementy umożliwiające rozbudowę, oparte na interfejsie API 'v
języku Java. API można wykorzystać do integracji systemu LearningSpace z
systemami back-end, takimi jak bazy danych kadr, systemy ERP i handlu
elektronicznego.

278

10.10 Platfo rm y
LearningSpace 5.0 obsługuje następujące platformy:
• Windows NT Server 4.0 z pakietem Option Pack 4, Windows 2000 (w
przypadku instalacji na pojedynczym serwerze lub użycia serwera aplikacji
modułu podstawowego w konfiguracji wieloserwerowej).
• DB2 7.2, SQL Server 7 lub Oracle 8.1.7 albo wersję nowszą (mechanizm
bazy danych)
• Internet Explorer 5.01 SP2 lub nowszy
• Netscape Navigator 4.5.1 lub nowszy
• Netscae Communicator 4.7 lub nowszy

11.

Lista referencyjna Lotus LearningSpace

American Express szkoli ponad 70 tysięcy pracowników zatrudnionych w
biurach na całym świecie. Wdrożenie LearningSpace rozpoczęło się od urucho
mienia kilku kluczowych szkoleń w Departamencie Zasobów Ludzkich, po czym
dostarczane były kolejne kursy. Korporacja planuje zwiększenie udziału szkoleń na
odległość do poziomu 70% wszystkich szkoleń w firmie w przeciągu 5 lat.
Siemens początkowo wykorzystywał platformę LearningSpace w celu
efektywniejszego szkolenia 600 pracowników terenowych zatrudnionych w 80
biurach regionalnych na terenie Stanów Zjednoczonych. Obecnie program
szkoleniowy bazujący na platformie LearningSpace o nazwie Siemens Virtual
University (SVU), pozwala na kształcenie pracowników przy znacznym obniżeniu
kosztów w stosunku do kształcenia metodami tradycyjnymi. Al Gordon, Program
Manager SVU, szacuje, że oszczędności sięgają 2 tys. USD tygodniowo w
przeliczeniu na jednego pracownika.
IB M przeniósł na platformę LearningSpace 4.0 swój program szkoleniowy
dla managerów o nazwie Basic Blue. Obecnie ponad 4000 managerów ukończyło
zdalne szkolenie Basic Blue, zaś IBM szacuje oszczędności na 16 milionów
dolarów tylko w od początku roku 2000.

Inne
Szkolnictwo wyższe
• Hong Kong Polytechnic University
• Learn NC
• Marist College
• PricewaterhouseCoopers
• The N ew Jersey Institute o f Technology (NJIT)
• The University o f Dayton
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• The University of Georgia Terry College o f Business
• The University o f Wisconsin
Korporacje
• Acer
• Bank SinoPac
• GE Medical
• Herman M iller
• Hewlett Packard
• Laidlaw Transit Inc.
• Remedy Intelligent Staffing
• Southern California Edison

12.

ComputerLand SA

12.1 Kompetencje i doświadczenia
ComputerLand, z racji swoich doświadczeń, kompetencji oraz posiadanych
zasobów, jest doskonale przygotowany do przeprowadzenia realizacji projektów elearning. Posiada odpowiednio wyszkolonych pracowników i wsparcie firm
dostarczających technologię. U wielu z tych firm uzyskał poziom partnerstwa i
upoważnienie do przeprowadzania najbardziej zaawansowanych projektów,
potwierdzone oficjalnymi statusami. Oto niektóre z nich, mające odniesienie do
niniejszej oferty, ze względu na użyte rozwiązania:
• Lotus Premier Business Partner
• IBM Business Partner
• M icrosoft Certified Solution Provider
• Cisco Gold Partner
• NETg
• SkillSoft
ComputerLand S.A. wdrożył, jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce,
system nauczania rozproszonego opartego na Lotus LeamingSpace. System ten
pozwolił na przeszkolenie kilkuset osób w siedmiu oddziałach na terenie całego
kraju. W marcu bieżącego roku ComputerLand na spotkaniu business partnerów
firmy Lotus Development otrzymał nagrodę za wdrożenie LeamingSpace i
promowanie produktu na polskim rynku.
W ComputerLand S.A. powstało Centrum Kompetencyjne Zarządzania
Wiedzą, które skupia zdobytą wiedzę i kompetencje w zakresie projektowania i
wdrażania systemów e-leaming oraz dostarczania szkoleń w tejże technologuCentrum to realizuje zadania Learning Service Provider skupiając wiedzę z wielu
dziedzin potrzebnych do prowadzenia projektów edukacyjnych na bazie
technologii e-leam ing i realizacji idei nauczania ustawicznego.
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Dodatkowym naturalnym i silnym zapleczem dla projektów edukacyjnych
są liczne centra kompetencyjne oraz firmy Grupy ComputerLand S.A, zajmujące
się edukacją, konsultingiem oraz usługami sieciowymi. Należą do nich między
innymi: CK Oracle, CK SUSA, CK Pastel, CK Nowe Technologie, CK Systemy
Teletransmisji czy Web Inn. Równie istotna i owocna jest w tej dziedzinie
współpraca z licznymi Uczelniami Wyższymi oraz specjalistami skupionymi w
Polskim Towarzystwie Informatycznym (profesorowie, informatycy, specjaliści
różnych dziedzin).
ComputerLand posiada rozbudowaną sieć serwisową na terenie całej
Polski, dzięki czemu jest w stanie prowadzić ogólnopolskie wdrożenia i
sprawować wysokiej jakości serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W centrali,
siedmiu biurach regionalnych oraz ośmiu filiach są do Państwa dyspozycji wysoce
wykwalifikowani pracownicy. ComputerLand ponadto dysponuje centralnym
punktem przyjmowania zgłoszeń serwisowych oraz świadczy usługi Help Desk
pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800.

12.2 Referencje
• Com puterLand S.A. -

System nauczania rozproszonego , dotychczas
cztery szkolenia, kilkuset przeszkolonych pracowników.

• Kredyt Bank S.A. - System nauczania rozproszonego bazujący na Lotus

LeamingSpace.
• Portal clinika.pl - Szkolenie dla lekarzy z niedokrwistości wykonane na

bazie LeamingSpace.
Portal dostępny jest pod adresem http://www.clinika.pl
• Prum erica S.A.

-

System testów końcowych dla agentów ubezpie

czeniowych.
• Bank BPH /PBK - System e-learning klasy CBT systemu bankowego
Profile z testami końcowymi.
• Gdańska Akadem ia Bankowa - Wspólna inicjatywa GAB i ComputerLandu uruchomienia szkolenia ABC Bankowości, które w wersji
tradycyjnej obejmuje ponad 100 godzin zajęć. Program szkolenia jest
zgodny ze Standardami Kwalifikacyjnymi w Bankowości Polskiej, a jego
ukończenie jest podstawowym wymogiem, którego spełnienie warunkuje
uzyskanie tytułu Samodzielny Pracownik Bankowy.
• Umbrella Project - Szkolenie dla specjalistów z systemu zarządzania
jakością ISO 9000 w administracji państwowej i samorządowej.
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inż.
M ałgorzata
Kalinowska-Iszkowska,
dyrektor
Centrum
Kompetencyjnego Zarządzania W iedzą w firmie ComputerLand SA. W swojej
pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenia menedżerskie wyniesione z
amerykańskich korporacji (IBM, Digital) oraz pracy dydaktycznej na Politechnice
W arszawskiej. Członek i rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
miszkowska@computerland.pl
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W Y K O R ZY STA N IE PRO G RAM Ó W iGrafx Process i iGrafx
FlowCharter W NAUCZANIU ANALIZY I PRO JEK TO W A N IA
PR O C E SÓ W GOSPODARCZYCH I SYSTEM ÓW
INFORM ATYCZNYCH.
D OŚW IADCZENIA Z PRAKTYKI
M irosława LASEK, Marek PĘCZKOWSKI
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania
programów iGrafic Process i iGrafic FlowCharter w nauczaniu analizy,
projektowania
i modelowania
procesów gospodarczych
i systemów
informatycznych, przy przyjęciu założenia „procesowego” ukierunkowania
organizacji i zarządzania przedsięwzięciami. Rozważania oparto o doświadczenia
wykorzystywania programów iG raf Process na zajęciach ze studentami kierunku
Informatyka gospodarcza i ekonometria Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Program iGrafa FlowCharter był wykorzystywany
na seminariach magisterskich i doktorskich. Przedstawiono przykłady projektów
opracowanych samodzielnie przez studentów. Próbowano rozważyć zalety, a także
pewne wady wynikające z zastosowania wymienionych programów i
„narzuconych” przez nie metodyk w analizie, projektowaniu i modelowaniu
procesów gospodarczych i systemów informatycznych.
Oba programy dostępne są już w języku polskim. Dzięki rozbudowie
programów o moduł iGrafic Process fo r SixSigma w najbliższym czasie stanie się
możliwe włączenie do nauczania także tej metodologii, pozwalającej na
rozszerzenie analizy procesów gospodarczych i systemów informatycznych o
elementy statystyczne.
Wstęp
Rozpowszechnienie się koncepcji organizacji „ukierunkowanej na procesy
gospodarcze”
i „ukierunkowane
na
procesy” wdrażanie technologii
informatycznych wymaga wprowadzenia nauczania ogólnej filozofii tej koncepcji
jako przeciwstawnej do tradycyjnej koncepcji „dziedzinowo zorientowanej’ .
Wymaga nowego spojrzenia na przedsiębiorstwo (model przedsiębiorstwa),
umiejętności w zakresie analizy, projektowania i dokumentowania procesów
biznesowych tak, aby zapewnić ich optymalizację pod względem wydajności i
jakości procesów z uwagi na takie kryteria jak czas, koszty i wykorzystywanie
zasobów [5], W obec obserwowanych tendencji w rozwoju organizacji i
zarządzania, metod ekonomiki przedsiębiorstwa, trendów zastosowań technologii
informatycznych i architektur systemów informatycznych nauczanie w
wymienionym powyżej zakresie jest niezbędne szczególnie dla tych studentów,
którzy sw oją działalność zawodową zwiążą (lub ju ż wiążą) z zarządzaniem
przedsiębiorstwami, modelowaniem rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych
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przedsiębiorstw, projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych. Na
naszym wydziale, Wydziale Nauk Ekonomicznych UW są to przede wszystkim
studenci kierunku Informatyki gospodarczej i ekonometrii, a także uczestnicy
Studium Podyplomowego Informatyki Gospodarczej.
W nauczaniu „procesowego podejścia” do przedsiębiorstwa i wdrażania
technologii informatycznych wykorzystujemy oprogramowanie firmy Micrografx
[6], dotychczas programy iGrafx Process i iGrafx FlowCharter (do tej pory w
wersji anglojęzycznej, obecnie dostępna jest już wersja polska), a w najbliższym
czasie planujemy wykorzystanie także oprogramowania iGrafx Process for
SixSigma firm M icrografx i Minitab.
iGrafx Process
iGrafx Process jest programem, który umożliwia graficzną wizualizację
procesów gospodarczych (sporządzanie tzw. map procesów), ich analizę,
symulacje przebiegu oraz zestawianie raportów dotyczących czasu, kosztów i
wykorzystywania zasobów [1, 2, 3]. W modelowaniu i analizie procesów
gospodarczych stosowane są łatwe do zrozumienia i zapamiętania, zgodne z
intuicją pojęcia:
■ czynność (activity) - jeden element diagramu procesu, reprezentujący jeden
krok w procesie, łączy się z innymi czynnościami poprzez połączenia
(connection lines), opisujące kierunek przepływu transakcji;
■ zasoby (resources) - osoba, maszyna lub inne urządzenie, mogące wykonać
czynność;
■ zadanie (task) - informacja opisująca sposób realizacji czynności (czas trwania
czynności, koszt, maksymalna liczba transakcji itp.);
* transakcja (transaction) - obiekt, który przepływa przez proces, jest
wprowadzana do procesu za pomocą tzw. generatora transakcji;
■ wydział (department) - teren, w którym odbywa się określona część procesu;
■ atrybut (attribute) - cecha (zmienna), przypisana do obiektu, która przedstawia
wiedzę o obiekcie i może ulegać zmianie podczas realizacji procesu,
wpływając na jego przebieg.
Program iGrafx Process jest przeznaczony do wspomagania planowania i
tworzenia organizacji pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankach,
urzędach administracji. Ułatwia podejmowanie właściwych decyzji dotyczących
czasu jaki powinny zajmować poszczególne etapy procesu gospodarczego,
harmonogramu realizowanych czynności, danych (wejścia) i wyników (wyjścia)
czynności, dostępności i wykorzystania zasobów (ludzie, maszyny, urządzenia),
kosztów przetwarzania transakcji. Możemy utworzyć „modelową” firmę, złożoną z
takich działów jak: kontaktów z klientami, produkcyjnego, badawczego.
Wprowadzenie czynności, danych personalnych, czasowych, finansowych pozwala
badać, ile i jakich zasobów potrzeba do realizowania zadań i jak dużo czasu to
zajmuje. Posługując się programem iGrafx Process możemy znaleźć, co da się
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ulepszyć w organizacji pracy, odkryć błędy, zanim pojawią się one naprawdę,
obliczyć i prześledzić statystyki czasu pracy, kosztów, wykorzystania zasobów.
Proces możemy przedstawić w postaci diagramu lub też w postaci
tabelarycznej. Program umożliwia swobodne przechodzenie między postacią
graficzną a tabelaryczną, tj. w każdym momencie pracy możemy wybrać postać
modelu jaka nam jest potrzebna: graficzną lub tabelaryczną.
Program iGrafx Process umożliwia odwzorowywanie procesów w sposób
bardzo realistyczny. Przykładowo można określić dopuszczalną prawem liczbę
godzin nadliczbowych pracowników, wskazać święta państwowe i inne dni wolne
od pracy, przypisać pewne rutynowe działania wyznaczonym punktom czasowym
(np. konserwacja maszyn w każdą sobotę), wprowadzić prawdopodobieństwa
awarii urządzeń lub niedyspozycji poszczególnych uczestników procesu. Postać
okien dialogowych wykorzystywanych podczas definiowania harmonogramu prac
jest pokazana na rys. 1. Zapewniona jest hierarchizacja: procesy są przedstawiane
bardziej szczegółowo za pomocą podprocesów, przy czym nie ma ograniczeń co do
sposobu powiązań między procesami i liczby zagnieżdżeń. Wyniki analizy i
symulacji przebiegu procesów wraz z graficznym przedstawieniem schematu
można zapisać w formacie HTML i rozesłać wszystkim zainteresowanym osobom
za pomocą intranetu firmy.

Istniejące harmonogramy
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Rys. 1. Przykład definiowania harmonogramu prac realizowanych w procesie
modelowanym za pomocą iGrafx Process
Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu programu iGrafx Process
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iGrafx Flow charter
Program iGrafa FlowCharter umożliwia tworzenie własnych, graficznych
diagramów procesów na podstawie oferowanych modeli referencyjnych, lub też
niezależnie od nich [4], Można wykorzystać gotowe modele referencyjne systemu
SAP R/3 (moduł EnterpriseCharter). W tym przypadku możemy skopiować
gotowy model referencyjny z bazy i przebudować go stosownie do własnych
potrzeb. FlowCharter udostępnia cały szereg wygodnych narzędzi ułatwiających
tworzenie diagramów użytkownikom (por. rys. 2). M odele, które utworzymy w
programie FlowCharter mogą być analizowane za pom ocą algorytmów programu
iGrafic Process, pod względem: czasu przetwarzania transakcji przez procesy,
kosztów przetwarzania transakcji, kosztów wykorzystywania czynności, zużycia
zasobów, wykorzystywania zasobów, oczekiwania transakcji na przetwarzanie itp.
-45Í-2Í

Insert CoolSheet

£3 < {> ([FlowcharterCoolSheet
• - C l *1 > 11Basic D iagram
Catead«

D exiipbon
U s c U ie B e a c C o c tS h e c łto a M te c h a ty
Üvtf a ío * «¿tv a&3nmert 'of object».

-j
.

.

»|

v-V.-’:.
.

.

r : ,p llilM

U -l-JilxSjJ

J-.

F « Heb. p<ett FI .......

Rys. 2. Wykorzystanie jednego z narzędzi ułatwiającego tworzenie diagramów poprzez
zaproponowanie gotowych wzorców (stylów) schematów: podstawowego, blokowego,
kaskadowego, w kształcie piramidy i innych
Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu programu iGrafic F low C harter
Udostępniane w module EnterpriseCharter modele referencyjne (m.in.
SAP R/3) stanowią wzorcowe schematy procesów gospodarczych. Można je
dowolnie modyfikować, dostosowując do własnych potrzeb. Referencyjność
modeli dotyczy zebranej wiedzy o gospodarowaniu przedsiębiorstwami,
wynikającej z doświadczeń z usprawniania procesów i wdrażania technologii
informatycznych. Odnosi się ona do podobnych firm (np. firm określonej branż}') i
zdefiniowanych dla nich procesów gospodarczych, a także wspomagającego ich
realizację oprogramowania użytkowego.
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Modele referencyjne R/3 przedstawiane są w postaci diagramów
„łańcuchów procesów sterowanych zdarzeniami” EPC (ang. Event-Driven Process
Chain - EPC; niem. Ęreignisgesteuerte Procefikette - EPK). Zasadniczymi
elementami modeli EPC są zdarzenia i funkcje, przedstawiane na diagramach w
postaci graficznej: zdarzenia jako sześciokąty, funkcje jako prostokąty o
zaokrąglonych rogach. Zdarzenie jest definiowane jako wystąpienie określonych
właściwości obiektów i odnosi się do określonego punktu czasowego. Funkcja jest
działaniem lub zbiorem działań jednego rodzaju i jest realizowana wskutek
wystąpienia określonego zdarzenia. Zdarzenia wywołują funkcje i zdarzenia
zachodzą w wyniku realizacji funkcji. Zdarzenia rozpoczynają łańcuch procesów i
zdarzenia go kończą.
iGrafic FlowCharter umożliwia analizę i modelowanie procesów
gospodarczych z dwóch różnych perspektyw badawczych:
" składników obszarów biznesowych (Component View), wchodzących w skład
głównych procesów w przedsiębiorstwie. Składniki te są przedstawiane w
postaci modeli Component Process EPC. Są to modele dla poszczególnych
dziedzin działalności przedsiębiorstwa: gospodarki materiałowej, księgowości,
sprzedaży i dystrybucji, logistyki, zarządzania personelem itd. Stanowią
„sterowane zdarzeniami łańcuchy procesów” zgrupowane według obszarów
biznesowych wspierających główne procesy gospodarcze, np. gospodarki
materiałowej jako działalności wspierającej sprzedaż i dystrybucję.
■ przepływów procesów {Process Flow View), przedstawianych w postaci
modeli Scenario Process EPC złożonych z serii diagramów Component
Process. M odele te ilustrują przepływ danych podczas realizacji procesów
gospodarczych. Przykładami takich modeli mogą być: obsługa dostawcy w
dziale finansowym, administrowanie zamówieniami sprzedaży.
Modele Components Process EPC i Scenario Process EPC zawierają te
same informacje, ale przedstawiane z różnych punktów widzenia. Uwzględnienie
obu punktów widzenia (perspektyw) pozwala lepiej zrozumieć i modelować
procesy gospodarcze przedsiębiorstwa.
Modele można oglądać w postaci:
* łańcuchów wartości {Value Chain), gdzie wyodrębniony jest proces główny
{Scenario Process), z wchodzącymi w jego skład procesami pomocniczymi podprocesami {Component Processes), z których każdy jest wyróżniony na
diagramie innym kolorem; taka postać jest przydatna dla zidentyfikowania
wszystkich podprocesów tworzących proces główny i ich roli w tworzeniu
wartości przez proces główny. Jest to postać przydatna w analizie bardzo
rozbudowanych procesów;
* całościowej {Complete View), ta postać umożliwia obejrzenie wszystkich
składowych podprocesów: elementy każdego podprocesu są oznaczone innym
kolorem; uwzględniane są podprocesy nie tworzące bezpośrednio procesu
głównego, ale takie, które są z nim powiązane (oznaczane są szarym kolorem)
- pozwala to ustalić, jakie procesy wpływają na analizowany proces lub na
jakie procesy ma wpływ analizowany proces;
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■

wygenerowanego procesu na podstawie pełnego procesu (Generated View), tak
że zawarte są w procesie tylko potrzebne, wybrane elementy z modelu
referencyjnego; niepotrzebne w danej sytuacji elementy są dezaktywowane
(zaznaczone jako nieaktywne) i nie są ukazywane na diagramie.

Jak już nadmieniono, program iGrafa F low charter umożliwia tworzenie
własnych modeli procesów niezależnie od oferowanych modeli referencyjnych, w
postaci różnego rodzaju diagramów (moduł podstawowy). Należy jednak pamiętać
o korzyściach, jakie można osiągnąć wykorzystując gotowe „wzorce dobrego
postępowania” - modele referencyjne (moduł Enterprise Charter). W tym ostatnim
przypadku wystarczy skopiować gotowy model referencyjny z bazy i przebudować
go stosownie do własnych potrzeb.
Program posiada opcję weryfikacji prawidłowości schematów.

Przykłady projektów opracowywanych przez studentów
Studenci sami wybierali tematykę projektów. Spośród opracowanych
projektów opiszemy kilka, które wydały się nam szczególnie interesujące ze
względu na oryginalność tematyki lub sposób ujęcia problemu.
(1) „Pizzeria”
Przedstawiono model działania restauracji, obsługującej klientów na dwa
sposoby: na miejscu w lokalu lub dostarczając pizzę do domu klienta na
zamówienie telefoniczne. Przeprowadzono symulację jednego dnia działania
restauracji. Założono, że pizzeria otwarta jest od godziny 1300 do godziny 2300, ale
zamówienia są przyjmowane tylko do godziny 2200 oraz że zamówienia
bezpośrednio w lokalu wpływają średnio co 2 minuty, a zamówienia telefoniczne
co 6 minut. Po przeprowadzeniu symulacji okazało się, że większość zasobów, w
tym kelnerzy, kucharze, dostawcy piesi i zmotoryzowani, samochód dostawczy,
wykorzystywana jest w stopniu mniejszym niż 50%. Zmodyfikowano model
redukując zasoby,, ale tak aby nie obniżyć produkcji i aby nie tworzyły się
przestoje w produkcji i obsłudze klientów. Uzyskano poprawę wykorzystania
zasobów do poziomu 80%-90%.
(2) „Świadczenie usług w dziedzinie tworzenia stron W W W ”
Tworzeniem stron WWW zajmuje się specjalnie do tego celu powołana
firma. Zakłada się, że klienci m ogą wybierać między sporządzeniem strony o
wyższej jakości, ale droższej lub o niższej jakości - tańszej. Projekt strony
internetowej jest przedstawiany klientowi do zatwierdzenia przed wykonaniem.
Opracowano proces działania firmy, obejmującej cztery obszary (wydziały):
obsługi klienta, wykonywania stron o wyższej jakości, wykonywania stron o
niższej jakości oraz kasy. Aby zoptymalizować proces pod względem
wykorzystywania zasobów, czasu i kosztów realizowanych czynności
modyfikowano go wielokrotnie, m.in. redukując zatrudnienie, skracając długość
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dziennego czasu pracy, minimalizując czas oczekiwania pracowników na
rozpoczęcie czynności, usuwając niektóre czynności (np. zrezygnowano z
wydziału kasa, przenosząc czynności pobierania opłat do wydziału obsługi
klienta). Proces uznano za właściwie zaprojektowany, gdy próby dalszych
modyfikacji nie prowadziły do wzrostu efektywności wykorzystania pracowników,
zmniejszania czasu wykonywania czynności ani kosztów.
(3) „Autoryzowana Stacja Obsługi Pojazdów”
Stacja Obsługi obejmuje: stację przeglądów, warsztat naprawczy, myjnię,
stację paliw, kasę. Stacja prowadzi przeglądy roczne i gwarancyjne oraz świadczy
usługi naprawcze dla klientów po przeglądzie. Usuwa usterki także na życzenie
klientów nie przeprowadzających przeglądu. Usługi w myjni i stacji benzynowej są
traktowane jako dodatkowa usługa, w związku z czym nie angażują dużo zasobów.
Wszystkie usterki podzielono na pięć grup ze względu na części pojazdu, których
dotyczą naprawy: silnika, zawieszenia, elektroniki, blacharki, ogumienia. W
przeprowadzanej symulacji starano się uzyskać informację na temat czasu, kosztów
obsługi klientów oraz możliwości tworzenia się kolejek. Podstawowym kryterium
jakie przyjęto dla doskonalenia procesu było skrócenie czasu oczekiwań klientów
na usługę.
(4) „Obsługa klienta w banku”
Obsługa dotyczy wpłat, wypłat, kredytów, otwierania rachunków,
udzielania informacji dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Wydzielono trzy obszary procesu (wydziały): analiza wstępna, obsługa klienta,
kasy. Przeprowadzono symulację obejmująca 10 godzin pracy banku (od 800 do
18 ). Na początku założono, że klienci pojawiają się w banku ze stałą
częstotliwością co minutę. Część klientów korzysta tylko z bankomatu. Po
przeprowadzeniu symulacji stwierdzono wysoki stopień wykorzystywania
zasobów: pracowników - ok. 97%, komputerów - ok. 97% (wyniki dla
pracowników i komputerów są takie same ponieważ jeden komputer przypada na
jednego pracownika), bankomatów - 61%. Prawdopodobnie wykorzystanie
bankomatów byłoby wyższe, gdyby symulacja obejmowała dłuższy okres czas, w
tym godziny nocne. Średnia oraz maksymalna liczba transakcji oczekujących do
bankomatu wynosi odpowiednio 1 i 2, co oznacza, że w danym momencie średnio
jedną lub maksymalnie dwie oczekujące transakcje, w praktyce jedną/dwie
osobę/osoby oczekujące do bankomatu. Znacznie większą liczbę oczekujących
transakcji (klientów) stwierdzono w przypadku kas i punktów obsługi klientów w
obszarze obsługi klienta. Przedstawiono dwie możliwości modyfikacji procesu
obsługi klientów w obszarach kasy i obsługi klienta. Pierwsza polegała na
rozbudowie, tj. wprowadzeniu dwóch dodatkowych stanowisk kasowych i
dodatkowego punktu obsługi klienta. Po przeprowadzeniu symulacji tak
zmodyfikowanego procesu stwierdzono, że średnia liczba oczekujących transakcji
prmiejszyła się o połowę. Stopień wykorzystania zasobów (liczony w procentach)
jest nieco niższy, ale nadal wysoki (pracownicy —ok. 88%, komputery —ok. 88%,
bankomat —62%). Jako drugą możliwość rozpatrzono dążenie do skrócenia czasu
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przetwarzania transakcji poprzez efektywniejszą pracę pracowników lub
rozbudowę systemów informatycznych, aby skrócić czas wykonywania
poszczególnych czynności. Zmieniono parametry zadania dotyczące czasu
wykonywania czynności. Przy istniejącym poziomie wykorzystania zasobów pracownicy, uznano, że zmuszanie pracowników do jeszcze efektywniejszej pracy
nie byłoby rozsądne. Wybrano więc skrócenie czasu wykonywania czynności
dzięki wprowadzeniu technologii informatycznej. Przeprowadzona symulacja
wykazała znaczne zmniejszenie średniej i maksymalnej liczby oczekujących
transakcji w obu obszarach: bank i kasa. Średnia liczba oczekujących do punktu
obsługi klienta wynosi ok. 10, a maksymalna liczba oczekujących do kas, to 2
osoby. Stopień zaangażowania zasobów jest nadal wysoki.
(5) „Realizacja zleceń w firmie kurierskiej”
Przedstawiono firmę kurierską zajm ującą się doręczaniem przesyłek
miejskich oraz krajowych w okolicach Warszawy. Celem jest optymalizacja
procesu realizacji zleceń kurierskich pod względem czasu, głównie poprzez
wyeliminowanie przestojów spowodowanych brakiem zasobów. Przez transakcję
rozumie się tu zlecenie dostarczenia przesyłki. Zasobami są pracownicy
(dyspozytorzy i kurierzy). Kurierzy dysponują własnymi środkami lokomocji.
Transakcje są generowane według uciętego rozkładu normalnego w przedziale
między 1 a 7 minut. Generator wprowadza transakcje nie przez cały czas trwania
symulacji (cały dzień roboczy), lecz w godzinach, w jakich najczęściej składane są
zlecenia tj. od 830 do 1200 oraz od 1300 do 1600. Proces przebiega w trzech
obszarach, nazwanych: Dział obsługi klienta, Dział dyspozytorów, Kurierzy.
Rozpatrzono trzy sytuacje, w jakich może znaleźć się kurier: (i) odbiorca jest
obecny pod wskazanym adresem, kurier doręcza przesyłkę, bierze potwierdzenie i
może przyjąć następne zlecenie, (ii) odbiorca jest nieobecny, ale adres jest
poprawny, wtedy kurier zostawia awizo i oczekuje na zgłoszenie się odbiorcy, ale
może w tym czasie realizować inne zlecenia, (iii) przesyłka nie może byc
doręczona, gdyż podany adres jest nieprawidłowy i kurier próbuje ustalić
poprawny adres. Przesyłki są dzielone pod względem długości trasy na dwa
rodzaje: Warszawa i województwo i generowane losowo wg rozkładu: 21%, to
przesyłki wojewódzkie, 79%, to przesyłki warszawskie. Przesyłki wojewódzkie
m ają przypisany czas trwania czynności (doręczenia): 40 - 100 minut, a przesyłki
warszawskie: 1 5 - 4 0 minut. Przeprowadzono symulację obejm ującą 9 godzin, tj.
przeciętny dzień roboczy. Wyniki symulacji ujawniły pojawianie się zatorów w
Dziale Obsługi Klienta i w samym procesie dostarczania przesyłek przez kurierów.
Dla optymalizacji procesu odciążono pracowników Działu Obsługi Klienta od
obowiązków informowania klientów o usługach i nieco zwiększono liczbę
kurierów. Kolejna symulacja wykazała, że dzięki skróceniu przestojów liczba
czekających transakcji się zmniejszyła, podobnie ja k średni czas przetwarzania.
(6) „Działanie punktu krwiodawstwa i obsługa dawców krwi”
W yodrębniono cztery obszary przebiegu procesu: rejestracja, poczekalnia,
badania oraz punkt pobierania krwi. Transakcje generowane są zgodnie z
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rozkładem jednostajnym określonym w przedziale 5 - 2 0 minut. Założono, że
priorytetowa w rozpatrywanym przypadku procesu jest jak najbardziej przyjazna
obsługa klientów, np.: dawcom prezentowane są foldery o treści edukacyjnej i
informacyjnej, osoby, które przyszły z dziećmi mogą je zostawić pod opieką w
specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, kandydat na dawcę może
w każdej chwili zrezygnować, po pobraniu krwi wydawane są upominki.
Dokonano 3 dniowej symulacji działania punktu krwiodawstwa i obsługi dawców.
Nie odkryto poważniejszych zastojów wywołanych brakiem zasobów.
(7) „Serwis sprzętu komputerowego”
Firma zajmująca się serwisem sprzętu komputerowego składa się z
czterech działów: obsługi klienta, software, hardware oraz finansowego. Jako
kryteria optymalizacji procesu świadczenia usług w dziedzinie serwisu sprzętu
komputerowego przyjęto możliwe jak najlepsze wykorzystanie zasobów,
zwłaszcza jak najpełniejsze wykorzystanie wysoko wykwalifikowanych
specjalistów oraz zminimalizowanie czasu oczekiwania na obsługę poszczególnych
klientów. Symulacja obejmuje okres miesiąca działania firmy przy założeniu
ośmiogodzinnego dnia pracy i pięciodniowego tygodnia pracy. Zgłoszenia od
klientów napływ ają przez telefon oraz za pomocą Internetu. Zakłada się, że
zgłoszenia telefoniczne, jak i przez Internet do działu obsługi klienta pojawiają się
zgodnie z rozkładem jednostajnym na przedziale 30 - 60 minut. Możliwy jest
bezpośredni kontakt klienta z odpowiednim działem serwisu (software lub
hardware), np. poprzez specjalne numery telefonów. Zgłoszenia pojawiają się
zgodnie z rozkładem jednostajnym na przedziale 3 - 5 godzin. W przypadku, jeżeli
okazuje się niezbędny zakup części do naprawy sprzętu, są one zamawiane. Czas
oczekiwania na zamawiane części jest zgodny z rozkładem Poissona ze średnią 3
dni. W przeprowadzanych symulacjach zakłada się, że wszystkie rozpoczęte
danego dnia naprawy m uszą być tego samego dnia zakończone, poza takimi, które
wymagają zamówienia części do naprawy lub kontaktu z producentem
oprogramowania. Najlepsze wyniki, jakie uzyskano, to wykorzystanie
najdroższego zasobu —specjalistów w 88,93%. Są oni zatrudnieni na etat, a więc
opłacani niezależnie od rzeczywistego czasu pracy w danym miesiącu. Najdłuższe
kolejki klientów pojaw iają się w Dziale Obsługi Klienta, w przypadku zgłoszeń
telefonicznych - sięgają 6 klientów.
(8) „Działalność firmy remontowo-budowlanej”
Przedstawiana jest firma usługowa wykonująca prace: budowlane,
malarskie, hydrauliczne, ogólne. Wyodrębniono następujące obszary (działy):
biuro obsługi klienta, pion prac przygotowawczych, pion prac specjalistycznych,
pion prac pomocniczych, dział kontroli, pion prac końcowych, dział księgowości.
Każde zlecenie (usługa) jest dzielone na podprocesy wykonywane równolegle
opcja Podziel (Split) programu iGrafic. Struktura i czas wykonania każdego z
podprocesów zależy od charakteru zlecenia i szacowanego czasu wykonywania
poszczególnych czynności. Przykładowo w zleceniu budowlanym najwięcej czasu
zajmują prace budowlane, a malowanie, prace hydrauliczne i prace ogólne są
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traktowane jako czynności dodatkowe. Po wykonaniu wszystkich podprocesów
wykonywane są prace porządkowe. W symulacji jest to realizowane poprzez
wykorzystanie opcji Podziel, która pozwala traktować podprocesy jako ze sobą
powiązane {Ta sama rodzina - Same fam ily) i zlecenie przechodzi do następnego
etapu, gdy każdy podproces z Ta sama rodzina zostanie zakończony. Przyjęto
określone założenia, co do struktury napływających zleceń (liczby zleceń każdego
z rodzajów), pilności wykonania, rentowności prac. Zdefiniowano funkcje
generujące prawdopodobieństwa pojawiania się poszczególnych zleceń. Każdemu
zleceniu przypisano atrybuty określające jego charakter: rodzaj prac, czy stały
klient, pilność zlecenia, wielkość zysku. Po przeprowadzeniu symulacji dla
polepszenia zyskowności i wykorzystania zasobów firmy podjęto przedsięwzięcia:
umocnienia współpracy ze stałymi klientami (m.in. firma nie odrzuca zleceń
pochodzących od tych klientów bez względu na spodziewany zysk, wykonuje te
zlecenia samodzielnie, przeprowadza dodatkową kontrolę jakości zrealizowanych
prac), możliwość odrzucenia świadczenia usług dla klientów niestałych i zleceń,
które przynoszą zbyt niski zysk, wprowadzenie realizacji pewnych prac na
zasadach outsourcingu. Ze względu na stosunkowo niew ielką liczbę prac
hydraulicznych i budowlanych, w których wykorzystywany jest ciężki sprzęt
sprzedano część sprzętu, natomiast zakupiono dodatkową ciężarówkę dla
usprawnienia transportu. Powyższe przedsięwzięcia pozwoliły wyeliminować
przestoje (wąskie gardła) i polepszyć stopień wykorzystania poszczególnych
zasobów (ludzi i sprzętu).
Opracowywane projekty różniły się znacznie tematyką, o czym świadczą
ju ż chociażby wymienione powyżej. Inne projekty dotyczyły m.in.:
*

organ iza cji

p ro cesu

te c h n o lo g ic z n e g o

ro z le w a n ia

so k ó w

(„R ozlew nia

so k ó w ”);

■ usprawnienia działania dziekanatu wydziału Uniwersytetu Warszawskiego
(„Działanie dziekanatu wydziału UW ”);
■ działania salonu fryzjersko-kosmetycznego („Usługi fryzjerskie i
kosmetyczne”);
■ organizacji usług telewizji kablowej („Usługi telewizji kablowej”);
*

o rg a n izo w a n ia

k u rsów

p aralotniarstw a

w

w eekend

(„Nauka

p aralotniarstw a w w e e k e n d ”);

■ działania firmy zajmującej się sprzedażą używanych samochodów
osobowych oraz świadczącej usługi naprawcze („Komis i warsztat
samochodowy”);
* usprawnienia systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce poprzez
skrócenie czasu od popełnienia przestępstwa do wydania prawomocnego
wyroku („System wymiaru sprawiedliwości w Polsce”);
■ działania agencji informacyjnej („Agencja informacyjna”);
■ działania prywatnej przychodni lekarskiej („Prywatna p rz y c h o d n ia
lekarska”);
■ obsługi klienta w salonie samochodowym („Zakup samochodu w salonie
samochodowym”);
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■
■

funkcjonowania małej firmy, zajmującej się składaniem i sprzedażą
komputerów („M ontownia i sprzedaż komputerów”);
organizacji korespondencyjnej szkoły języków obcych, działającej przez
Internet („Internetowa szkoła języków obcych”).

Przykłady diagramów tworzonych przez studentów
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— ►
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zamówienia

Odbiór
zamówienia
odmowa
realizacji

Dostawa
piesza
Dostaw a do
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Dyspozytor

Produkcja
das ta

Kuchnia

' r Przygotowywanie
półproduktów

Rys. 3 A. Diagram dla przykładu „Pizzeria”
Źródło: opracowanie przy wykorzystaniu programu iGrafe
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Jak nadmieniono diagram graficzny może być przedstawiony w postaci
tabelarycznej. Przedstawmy to na przykładzie modelu „Pizzeria”
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Rys. 3 B. Proces przedstawiany w postaci tabelarycznej - model „Pizzeria”
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Rys. 4. Diagram dla przykładu „Świadczenie usług w dziedzinie tworzenia stron WWW
(przed wprowadzeniem poprawek)
Źródło: opracowanie przy wykorzystaniu programu iGrafe
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(po wprowadzeniu poprawek)
Źródło: opracowanie przy wykorzystaniu programu iGrafic
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Rys. 6. Diagram dla przykładu „Autoryzowana Stacja Obsługi Pojazdów”
Źródło: opracowanie przy wykorzystaniu programu iGrafic
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Źródło: opracowanie przy wykorzystaniu programu iGrafic
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Rys. 8. Diagram dla przykładu „Realizacja zleceń w firmie kurierskiej”
Źródło: opracowanie przy wykorzystaniu programu iGrafic
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Rys. 8. Diagram dla przykładu „Działanie punktu krwiodawstwa i obsługa dawców krwi”
Źródło: opracowanie przy wykorzystaniu programu iGrafic
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Rys. 9. Diagram dla przykładu „Serwis sprzętu komputerowego”
Źródło: opracowanie przy wykorzystaniu programu iGrafic
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Sym ulacja procesów
Symulacja jest podstawową m etodą um ożliwiającą analizę i dostarczającą
danych do usprawnienia procesów. Pozwala wykryć nieprawidłowości: np.
powstawanie kolejek prowadzących do zablokowania się procesu. Transakcje będą
coraz dłużej oczekiwać, bo przychodzą zbyt często, aby zostały wykonane na czas
przez pracownika przy założonym czasie wykonania jednej czynności. W takiej
sytuacji musimy zastanowić się i wybrać inną alokację zasobów lub inną kolejność
realizacji czynności.
Przebieg transakcji możemy śledzić na diagramie. Stan, w jakim znajduje
się transakcja, jest na schemacie zaznaczany odpowiednim kolorem. Można
określonym stanom przetwarzanej transakcji przypisać kolory, wybierając je w
przeznaczonym do tego celu oknie dialogowym. Domyślne kolory, to:
■ zielony: przesunięcie transakcji po zakończeniu czynności,
* niebieski: trwa wykonywanie czynności,
■ magenta: czynność czeka na spełnienie warunku innego niż brak zasobów, np.
transakcje czekają na skompletowanie,
■ żółty: czynność czeka na dostępność zasobów,
szary: czynność czeka, bo nie „mieści” się w założonym harmonogramie
(zakończył się czas pracy przewidziany dla czynności lub pracownika).
Statystyki, dotyczące transakcji można podzielić na dwie grupy: dotyczące
wszystkich przetworzonych transakcji łącznie oraz wartości średnie, przypadające
na jedną transakcję.

>
>
>

>
>
>
>
>

Statystyki dotyczące czasu przetwarzania transakcji przedstawiają:
czas przetwarzania transakcji przez czynność,
czas oczekiwania transakcji na przetworzenie, jeżeli zasoby są zajęte lub są
niedostępne,
czas oczekiwania w przypadku, gdy transakcja czeka na zblokowanie
(połączenie z innymi transakcjami) lub w przypadku, gdy czynność nie może
przetwarzać więcej transakcji niż przetwarza,
czas oczekiwania w przypadku, gdy czynność lub zasoby są nieaktywne (poza
czasem pracy),
całkowity czas przetwarzania transakcji,
czas przetwarzania transakcji z pominięciem czasu nieaktywnego,
czas, kiedy transakcja czeka na przetworzenie,
czas, kiedy transakcja czeka na przetworzenie, z pominięciem czasu
nieaktywnego.

Koszt przetwarzania transakcji może być przedstawiany w różnych układach:
według typu - VA {Value Added) - koszt czynności doliczany do kosztów produkcji
lub usługi, BVA {Business Value Added) - czynność jest niezbędna, ale jej koszt
nie wchodzi bezpośrednio w skład kosztów produktu lub usługi, NVA {No Value
Added) - koszt czynności nie jest doliczany do kosztów produkcji lub usługi,
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rodzaju zasobów (np. pracownicy, sprzęt), czasu (standardowy, w godzinach
nadliczbowych).
Statystyki, dotyczące czynności mogą dotyczyć wszystkich przetworzonych
transakcji łącznie lub wybranych transakcji, wartości średnich, największej liczby
transakcji, najmniejszej liczby transakcji. Przedstawiają czasy i koszty czynności.
Możemy uzyskać wiele statystyk, dotyczących czasów oczekiwania czynności,
takich jak:
y maksymalna liczba transakcji przetwarzanych jednocześnie przez czynność,
y średnia liczba transakcji, które czekały na przetworzenie,
> maksymalna liczba transakcji, które czekały na przetworzenie,
y całkowita liczba transakcji, które czekały na przetworzenie,
y liczba transakcji, które czekały na zblokowanie,
^ czas, gdy zasoby musiały czekać na skompletowanie transakcji,
y liczba transakcji, które musiały czekać na przetworzenie.
Statystyki dotyczące zasobów, to statystyki całkowitego czasu lub kosztów
zużywanych zasobów lub wartości średnie. Podawane są:
y liczba pracowników w poszczególnych i we wszystkich wydziałach,
y czas symulacji,
^ czas pracy zasobów nad przetwarzaniem transakcji (czas płatny),
^ czas, w którym pracownik lub urządzenie są aktywne, ale niezdolne do
przetwarzania transakcji (może być płatny lub niepłatny),
y czas, w którym zasoby mogą być użyte, ale nie przetwarzają transakcji, bo np.
nie przyszła żadna transakcja (płatny),
y czas, kiedy zasoby nie pracują ze względu na harmonogram pracy (czas
niepłatny),
y czas, w którym zasoby oczekują (np. przerwa w czasie pracy czynności),
y normalny czas pracy zasobów,
^ czas, w którym zasoby pracują nadliczbowo.
Koszty pracy zasobów są przedstawiane w odniesieniu do pracy zasobów w
czasie standardowym, w czasie nadliczbowym, ogólnego zużycia zasobów.
Podobnie ja k w przypadku czynności, wiele statystyk związanych jest z
czasem oczekiwania. Są to m.in.: największa liczba oczekujących na zasoby
transakcji, średnia liczba oczekujących transakcji, czas oczekiwania transakcji na
dostępność zasobów (całkowity i średni).
W obliczeniach średnich czasów oczekiwania mogą być uwzględniane
transakcje, które nie czekały na zasoby, np. jeżeli jedna transakcja czekała 15
roinut, a dwie nie czekały, to średni czas oczekiwania wynosi 5 minut. Może być
także obliczony średni czas oczekiwania bez uwzględnienia transakcji, które nie
czekały na zasoby. Wtedy średni czas oczekiwania wyniesie 15 minut.
Przedstawmy wyniki symulacji otrzymane w jednym z projektów
opracowanych przez studentów. Niech będzie to jedna z symulacji projektu
»Pizzeria”. Dla ilustracji podajemy wybrane tabele z wynikami jednej z symulacji,
które stanowiły podstawę dalszego doskonalenia procesu.
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Rys. 10. „Pizzeria”. W yniki symulacji procesu dotyczące czasów realizacji transakcji.
Źródło: opracowanie w łasne studentów W N E U W przy wykorzystaniu programu iG rafx P ro cess
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Rys. 11. „Pizzeria” . W yniki symulacji procesu dotyczące kosztów realizacji transakcji.
Źródło: opracowanie własne studentów W NE UW przy wykorzystaniu programu iGrafx Process
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Rys. 12. „Pizzeria”. W yniki sym ulacji procesu dotyczące zużycia zasobów .
Źródło: opracowanie w łasne studentów W N E U W przy wykorzystaniu programu iG ra fx P ro cess
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Rys. 13. „Pizzeria”. W yniki symulacji procesu dotyczące czasu oczekiwania transakcji (kolejek).
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Z alety zastosow ania program ów iGrafx w dydaktyce
Podstawowe zalety zastosowania programów iGrafx w dydaktyce wiążą się
z łatwością obsługi tych programów i „intuicyjnością” stosowanego podejścia do
modelowania, co pozwala skupić się nad problemem, a nie zagadnieniach
„technicznych”. Są one także łatwe do zaakceptowania i opanowania nawet przez
niedoświadczonego użytkownika, przede wszystkim ze względu na spójność
terminologii, klarowność używanych pojęć i przejrzyste zasady modelowania
procesów (czynności tworzące proces realizowany w różnych wydziałach,
wymagające zaangażowania określonych zasobów).
Po wprowadzeniu (w metodykę i zasady obsługi programów) trwającym
około 2-4 godzin i pokazaniu przykładów procesów studenci byli w stanie sami
tworzyć schematy procesów zawierających kilka wydziałów, różne czynności i
decyzje, nadawać czynnościom atrybuty dotyczące czasu i kosztów, określać nowe
zasoby oraz określać parametry symulacji i przeprowadzać symulację.
Zaletą była także możliwość modelowania zagadnień z najróżniejszych
dziedzin, o czym świadczy różnorodność problematyki w przedstawionych
powyżej opisach modeli sporządzonych przez studentów. Programy nie stwarzały
ograniczeń co do dziedzin, czy sfer zastosowań.
Niedogodności zastosowania programów
optymalizacji procesów

iGrafx w

nauczaniu m o d e lo w a n ia i

Pewne trudności sprawiało definiowanie transakcji, które podczas trwania
procesu rozdzielały się lub łączyły. Również pewne trudności sprawiało i pewnego
wysiłku wymagało zdefiniowanie niestandardowego czasu pracy zasobów lub
nietypowego czasu pojawiania się transakcji (np. „z wyjątkiem godzin nocnych ,
„w określonych godzinach”). Rzadko używano atrybutów określanych w sposób
parametryczny (np. czasu trwania czynności zależnego od innych parametrów niż
stałe lub losowe liczby).
Niekiedy studenci mieli kłopoty z wykryciem (zlokalizowaniem) przyczyn
błędów np. gdy symulacja nie udawała się (wystąpił komunikat błędu) trudno było
znaleźć odpowiedź na pytanie „dlaczego ?” - często trzeba było szukać przyczyny
błędu „po omacku”. Jeżeli symulacja „chodziła”, to ulepszanie rozwiązania
(poprzez analizowanie raportów wynikowych) nie sprawiało trudności i było dla
studentów interesujące.
Plany na przyszłość
Plany na przyszłość dotyczą wprowadzenia do dydaktyki elementów z
zakresu metodologii zwanej SixSigma. Najogólniej mówiąc metodologia ta polega
na przeprowadzaniu analizy i optymalizacji procesów za pomocą m e to d
statystycznych. Pozwala połączyć metody graficznej wizualizacji, analizy' 1
308

projektowania procesów gospodarczych i systemów informatycznych z
rozbudowaną analizą statystyczną.
W ystępujące w nazwie metodologii określenie Sigma jest odwołaniem do
odchylenia standardowego w rozkładzie normalnym, oznaczanego zwyczajowo
grecką literą sigma. SixSigma - sześć sigma, to 3,4 wadliwych produktów na 1
milion wykonanych i pożądany poziom jakości do osiągnięcia przez firmę.
W nauczaniu metodologii wykorzystywane będzie podejście i
oprogramowanie iGrafx Process fo r SixSigma 2000. Oprogramowanie to
umożliwia rozszerzenie analizy procesów gospodarczych o analizy statystyczne
dzięki zapewnieniu współpracy pakietu iGrafx Process 2000 z pakietem
statystycznym M initab.
Celem nauczania metodologii SixSigma jest zapoznanie studentów z
narzędziami i technikami, które pozwalają zmniejszyć ilość wadliwych produktów
w procesach produkcyjnych (zmniejszyć ilość defektów), zmniejszyć koszty
operacyjne, przeprowadzić optymalizację łańcuchów zaopatrzenia (optymalizację
w dziedzinie logistyki), zastosować w praktyce zasady benchmarkingu i
„wdrażania najlepszych praktyk”. Jest to kontynuacja naszych wysiłków w
zakresie nauczania optymalizacji procesów biznesowych, rozumianej jako
doskonalenie ich wydajności i jakości, zgodnie ze światowymi trendami w tej
dziedzinie.
Zakończenie
Programy pozwalają nauczyć się jak modelować i optymalizować procesy
gospodarcze, a także „ukierunkowanego na procesy gospodarcze” wdrażania
technologii informatycznych. Dobrze nadają się do celów dydaktycznych pokazująjak można analizować i projektować (tworzyć) procesy, opierając się na
opracowanych standardach, jak i w pełni samodzielnie. Nie wymagają zbyt dużego
nakładu pracy na opanowanie wymaganej metodyki analizy i projektowania
procesów, ani obsługi programów.
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UCZELNIANE BAZY DANYCH
Stefan N O W AK , Tom asz LIS

Streszczenie:

Celem pracy jest zaproponowanie stworzenia systemu
informatycznego mającego na celu usprawnienie pracy jednostek organizacyjnych
Uczelni Wyższych zajmujących się promocją studentów jak i absolwentów danej
uczelni. Stworzenie takiej bazy danych dla potencjalnych pracodawców
umożliwia oraz znacznie ułatwia dokonywanie wyboru kandydata z najlepszymi
predyspozycjami do danej pracy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku
pracy, bezpośredni kontakt z pracodawcami będzie również skutkował doborem
odpowiednich kierunków nauczania.
Wstęp
Zamierzeniem autora referatu jest zaproponowanie stworzenia systemu
informatycznego mającego na celu usprawnienie pracy jednostek organizacyjnych
Uczelni Wyższych zajmujących się promocją studentów jak i absolwentów danej
uczelni, ich współpraca różnego rodzaju stowarzyszeniami na rzecz danej uczelni,
a także z innymi często nieformalnymi grupami zajmującymi się promocją.
Tworzeniem szeroko rozumianej „Kultury organizacji” dla wytworzenia silnych
więzi Student - Absolwent - Uczelnia oraz jako szansy promocji wychowanka
danej uczelni w okresie jego całej kariery zawodowej.
Obecna sytuacja na rynku pracy, ogromna konkurencja wśród
absolwentów uczelni, coraz większa liczba prywatnych uczelni wyższych
oferujących bardzo atrakcyjne kierunki nauki wymusza na władzach uczelni
państwowych, których dotąd pozycja na rynku była bardzo silna, działania mające
na celu przyciągnięcie studentów, oraz w miarę możliwości zapewnienie swoim
absolwentom ja k największych szans zdobycia dobrej, rozwojowej pracy.
Można zauważyć pewne tendencje do modyfikowania nazw zarówno
wydziałów jak również nazw samych kierunków, próbując w ten sposób stać się
bardziej atrakcyjnym gdy w rzeczywistości sam program nauczania nie został
praktycznie w żadnej mierze zmieniony.
Władze uczelni jak również i wydziałów zaczynają więc czynić działania
dążące do wytworzenia swoistej więzi, atmosfery panującej na uczelni, dającej
poczucie wspólnoty i przywiązania tworząc tzw. Kulturę Organizacji.
Kultura organizacji
Zainteresowanie różnymi elementami kultury organizacyjnej towarzyszy
naukowej refleksji o organizacjach i zarządzaniu od początków istnienia tej
dyscypliny wiedzy, a jednak znaczenie tego pojęcia wciąż jest przedmiotem
sP°rów i kontrowersji. Wynika to przede wszystkim z faktu wieloznaczności
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pojęcia kultury, ale i zróżnicowania oczekiwań co do możliwości wyjaśniania, w
kategoriach analizy kulturowej, rozmaitych zjawisk organizacyjnych.
Nie ulega jednak wątpliwości, iż odgrywa ona w ażną rolę w kształtowaniu
zachowania menadżerów, jako podstawa wewnętrznego otocznia organizacji.
Ponadto jest niezbędna dla zrozumienia wszystkich typów zjawisk w organizacji:
ekonomicznych, techniczno-organizatorskich, socjologicznych. Każdy rodzaj
oddziaływania na organizację, czy też każdy typ działania w ramach organizacji
ma swoja fazę kulturową, która dopiero ostatecznie określa jego efekt i znaczenie
w życiu organizacji -w tym rozumieniu jest ona mechanizmem stanowienia
organizacji.
Kultura określa „nastrój” organizacji i jest potężnym czynnikiem, który
może kształtować ogólną sprawność i długofalowe powodzenie organizacji. Tak
więc efektywność i sukces organizacji nie są wyłącznie skutkiem realizacji
skutecznej strategii rynkowej, funkcjonowania „dobrej” struktury, istnienia
odpowiedniego systemu organizacji kompetencji szefa.
Każda organizacja posiada pewną niewidoczną właściwość -styl, charakter,
specyfikę funkcjonowania, która w bardzo dużym stopniu, silniej niż pojedyncze
autorytety czy rozwiązania formalne, wpływa na to, co dzieje się wewnątrz niej i
na jej kontakty z otoczeniem.
Dlaczego ludzie przystępują do grup?
Dzięki
przynależności
do
grupy,
ludzie
m ogą
zmniejszyć
niebezpieczeństwa związane z osamotnieniem. Ludzie należący do grupy czują się
silniejsi, mniej w ątpią w siebie, są odporniejsi na groźby. Przynależność do grupy
uważanej przez innych za ważną zapewnia uznanie i prestiż jej członkom. Grupy
mogą zapewniać swoim członkom poczucie wysokiej wartości. To znaczy, że
oprócz prestiżu w oczach ludzi spoza grupy członkostwo może także dać członkom
grupy poczucie własnej wartości.
Grupy mogą zaspokajać potrzeby społeczne. Ludziom sprawiają
przyjemność stałe wzajemne kontakty wynikające z przynależności do grupy. Dla
wielu ludzi takie kontakty w miejscu pracy są podstawowym sposobem
zaspokajania potrzeby przynależności. To, czego nie da się osiągnąć na własną
rękę, często staje się możliwe dzięki działaniu grupy. Liczebność grupy daje jej
siłę.
Koła Absolwentów, Stowarzyszenia Wychowanków
W wielu uczelniach ju ż od dawna funkcjonują Stowarzyszenia
Wychowanków lub Koła Absolwentów. Przynależność do nich jest wynikiem
złożenia deklaracji członkowskiej, którą otrzymuje się wraz z podpisywaniem kart
obiegowych przed wydaniem dyplomów. Działające więc obecnie stowarzyszenia
wychowanków dysponują ogromną bazą danych osobowych absolwentów,
niejednokrotnie od początku istnienia uczelni. Dane te są co pewien czas
uaktualniane poprzez prowadzeni korespondencji z członkami stowarzyszenia.
Poszczególnym zarządom zależy na utrzymywaniu stałego kontaktu z członkami
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przesyłając im informacje dotyczące uczelni. W kierowanych do wychowanków
listach przedstawiane są oferty współpracy, informacje o organizowanych
konferencjach, sympozjach, studiach doktoranckich oraz podyplomowych.
Prezentuje się nowe kierunki i formy studiów, zachęcając kolejne pokolenia
do nauki w danej uczelni.
Jest to również działalność promocyjna mająca na celu zapewnienie
studentów uczelni. Jeżeli uczelnia dba o swojego absolwenta i jest z nim
„w ciągłym kontakcie” to wówczas może się rozwijać i jest promowana przez
byłych studentów. Przyczynia się to do rozwoju uczelni, jak również możliwości
zdobycia zatrudnienia np. w momencie powstawania nowego kierunku lub
tworzenia imprez okolicznościowych np. Bali Absolwentów z wybranych lat itp.
Inną form ą prowadzenia działalności przez stowarzyszenia jest
prowadzenie dokumentacji dotyczącej adresów oraz miejsca pracy absolwenta.
Stowarzyszenia starają się śledzić losy swoich członków, wyławiać tych którzy
zrobili kariery ale również tych którzy potrzebują pomocy. Taka baza może być
również udostępniona Biurom Pracy, czy też firmom poszukującym pracowników.
Można wtedy łatwiej zaproponować odpowiednią pracę lub pomóc w jej
znalezieniu.
Biura Karier, Ośrodki Indywidualnego Kształtowania Kariery
W większości krajów Europy Zachodniej i kilku Europy Środkowej
(Polska, Rumunia i Węgry) powstały w latach 90-tych, ale jako jednostki
organizacyjne wyższych uczelni ju ż od kilkudziesięciu lat, w pojedynczych
przypadkach od ponad stu lat, istnieją w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Liczebny rozwój tych instytucji związany
jest ściśle z funkcjonowaniem uczelni wyższych w warunkach gospodarki
rynkowej, w szczególności zaś ze sposobem pozyskiwania funduszy na ich
działalność. Biura Karier świadczą usługi w zakresie wyboru drogi zawodowej
przez studentów, prowadzą poradnictwo zawodowe, gromadzą oferty pracy,
informacje o zawodach, pracodawcach i sytuacji na rynku pracy.
Tak więc z ich pomocy przede wszystkim korzystają studenci i absolwenci,
którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy, pracodawcy
poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na praktyki i wolne miejsca pracy,
wyższe uczelnie weryfikujące strukturę i programy kształcenia dzięki danym
uzyskiwanym za pośrednictwem biur karier. M ożna również zaobserwować
rosnące zainteresowanie zakładania Biur Karier pozostałych Uczelni Wyższych,
które umożliwiałoby kontakty pracodawców ze studentami i absolwentami oraz
nauczycielami akademickimi. Od 1998 roku istnieje w Polsce Ogólnopolska Sieć
Biur Karier działających w wielu polskich ośrodkach akademickich.
Działalność Biur Karier można podzielić na III obszary:
I OBSZAR
Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez :
prowadzenie rozmów doradczych,
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przygotowanie do pisania cv i listu motywacyjnego oraz do rozmów
kwalifikacyjnych,
powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania
kwalifikacji zawodowych,
przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego,
informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy,
zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji.
II O B SZ A R
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez :
gromadzenie informacji o firmach działających w kraju,
pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy,
przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy,
urządzanie prezentacji firm na uczelniach,
organizowanie targów pracy.
III O B S Z A R
Współpraca i działalność w obrębie Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier , poprzez
m.in.:
wymianę własnych doświadczeń,
pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Biur
Karier,
wymianę ofert pracy.
Najogólniej ujmując biura karier wspierają w rozpoznaniu mocnych i
słabych stron, zainteresowań oraz preferencji zawodowych, informują o
możliwościach podniesienia lub rozszerzenia kwalifikacji zawodowych poprzez
studia podyplomowe, staże i praktyki studenckie, kursy itp., zapoznają z
technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji, przygotowują do
rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, prezentują firmy funkcjonujące na
lokalnym oraz ogólnopolskim rynku pracy a także przedstaw iają konkretne ofert
pracy.
W ażną rzecząjest również organizowanie przez Biura Karier na uczelniach
prezentacje firm na których studenci mogą bezpośrednio uzyskać informacje o
charakterze i warunkach pracy.
Organizacje te tworzą banki danych o studentach i absolwentach w celu
udostępniania pracodawcy pełną informację o przyszłym pracowniku, kojarzeniu
kandydatów z pracodawcami, pośredniczeniu w organizacji praktyk studenckich i
staży zawodowych(krajowych jak i zagranicznych).
Aby pracodawca mógł skorzystać z usług biura, powinien wypełnić
odpowiedni formularz zgłaszający a następnie przesłać go do Biura Karier.
Poszukiwanie potencjalnego pracownika na oferowane stanowisko pracy jest dla
pracodawcy bezpłatne. Pracodawca ma jedynie obowiązek zgłoszenia, gdy zatrudni
kandydata z bazy Biura Karier i w przypadku gdy jego oferta straci sw ą aktualność.
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Uczelniane Bazy D anych
Administracje uczelni są posiadaczami najpełniejszych zbiorów informacji
o studentach. Tworząc system bazy danych uwzględniając zarówno dane
stowarzyszeń wychowanków, biur karier, administracji uczelni jak również
organizacji studenckich z samorządem studenckim na czele, można stworzyć pełną
elektroniczną bazę danych. Umożliwiającą na przykład: szybki kontakt z
absolwentami czy też znalezienie odpowiedniego pracownika dla firmy mającej
specyficzne wymagania. Rozważając dalej można by modyfikować plany
kierunków studiów mając informacje o zapotrzebowaniu rynku poprzez wiedzę
którzy absolwenci najłatwiej znajdują pracę.
Podstawowym zadaniem takiej bazy danych powinno być dostosowanie jej
do potrzeb pracodawców jak również na podstawie opinii pracodawców tworzenie
nowych kierunków lub specjalności na uczelniach. Baza danych dostarczałaby
zarówno informacji w jed n ą jak i w drugą stronę, czyli dla potrzeb studentów jak i
pracodawców.
Na drodze jednak zaczynają pojawiać się przeszkody zarówno
prawne(Ustawa o ochronie danych osobowych) jak też obawy o powstanie
społeczeństwa obserwacji i kontroli. Mówimy przecież o stworzeniu systemu w
którym zdecydowana większość osób mająca kiedykolwiek związek z uczelnią
wyższą miałaby sw oją „kolejną” teczkę z przebiegiem pracy zawodowej, adresami
oraz wszelkimi danymi dotyczącymi wykształcenia.
Należałoby wprowadzić odpowiedni system zabezpieczeń. Przecież nie
wszystkie dane m uszą być ujawniane i nie każdy student pozwoli ma
wykorzystywanie wszystkich swoich danych w celach marketingowych.
Należałoby zwrócić uwagę aby w takiej bazie znalazły się tylko najpotrzebniejsze
informacje dla pracodawcy, a nie wszystkie. Po co np. przebieg nauki itp.
Należałoby się tu zastanowić i przeprowadzić selekcję, które informacje będą
niezbędne, a które można pomiąć. W tym celu trzeba byłoby przeprowadzić
badania lub ankiety u pracodawców jakie informacje są dla nich niezbędne do
przyjęcia pracownika i co uważaliby za stosowne.
Poniżej przedstawiam dwa formularze. Pierwszy z nich to formularz który
przedstawiany będzie do wypełnienia studentom, którzy wyrażą ochotę dołączenia
do grona osób znajdujących się w uczelnianej bazie danych (rys. 1).
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SB Absolwent
Nazwisko
Imię
Data ur.

Przebieg
dotychczaso
wej pracy
zawodowej

|

Początek studiów
Koniec studiów
W ydział
Kierunek studiów

ISÜ

Specjalność
Adres

IB
...... “" ü t

Telefon
Adres Email
Rekord:

H I <

Rys. 1. Formularz Uczelnianej Bazy Danych dla studentów
Źródło: opracowanie własne
Drugi formularz przeznaczony jest do przeglądania danych o absolwentach
przez pracodawców (rys. 2). Od pierwszego formularza różni się dwoma polami.
Jedno z nich przeznaczone jest na opinię Promotora absolwenta, drugie natomiast
miałoby zawierać uwagi uczelni odnośnie przebiegu studiów i ważniejszych
zdarzeń w czasie studiów.
Bi Dane o absolwencie dla pracodawcy
Nazwisko
Przebieg
dotychczaso
wej pracy
zawodowej

Data ur.
Początek studiów
Koniec studiów
W ydział

J

Kierunek studiów
Specjalność
Adres
Opinia
;
Promotora

Telefon
Adres Ema3

Rekord: K

W BW RÉt
Rys. 2. Formularz Uczelnianej Bazy Danych dla pracodawców
Źródło: opracowanie własne
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Tworzenie Systemu Zarządzania Uczelnianych Baz Danych jest na
uczelniach w pewien sposób ułatwione. Istnieje ju ż bowiem infrastruktura
techniczna, istnieje także baza danych typu kartoteka, a uzupełniana jest na bieżąco
w trakcie pracy administracji. Tak więc nakłady na tworzenie bazy można znacznie
ograniczyć. Pozostaje jedynie pytanie czy ewentualne korzyści płynące z
zastosowania jej zachęcą społeczeństwo akademickie do wyrażenia zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych.
N ajważniejszą rzeczą byłaby tu reklama czyli wykazanie pozytywnych
stron tej Bazy Danych. Po przeprowadzeniu wdrożenia wyniki powinny być
pozytywne, a studenci zadowoleni z takiej możliwości.
Literatura
1. Sierpińska M., Robak E.: Komputer w życiu studentów i w wizji ich przyszłej
pracy jako menedżerów. Systemy Informatyczne zarządzania. Pod redakcją
A. Sroki. W ydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997r.
2. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla
zarządzania. A. W. Placet, Warszawa 1999r.
3. Porębski L., Perspektywy wprowadzenia elektronicznej demokracji w
działalności uczelni. Mikrospołeczność informacyjna na przykładzie
miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pod
redakcją Habera L.H. AGH Uczelniane wydawnictwa naukowo dydaktyczne, Kraków 2001 r.
4. Porębski 1., Elektroniczne oblicze polityki. AGH Uczelniane wydawnictwa
naukowo - dydaktyczne, Kraków 200 lr.
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ZIN TEG R O W A N Y SYSTEM ZARZĄDZANIA U C ZELN IĄ
Stanisław PA SZCZY Ń SK I
Wstęp
Liczba szkół wyższych w ostatnim dziesięcioleciu wzrosła kilkukrotnie w
tym zwłaszcza Uczelni niepaństwowych1 których liczba przekroczyła 200. Cechą
wspólną tych uczelni jest to, że nie dysponując w łasną infrastrukturą dydaktyczną
muszą j ą w relatywnie krótkim czasie zbudować, zachowując przy tym rozwój
wszystkich tych obszarów działalności, które są wpisane w statut szkoły i wynikają
z odpowiednich ustaw i innych aktów prawnych. Dzieje się to w sytuacji ostrej
konkurencji w której biorą udział również uczelnie państwowe. Powoduje to, że
uczelnia niepaństwowa nie może ustalać opłat za studia w sposób arbitralny powy
żej pewnego poziomu obowiązującego na rynku chyba że oferuje unikalne kierunki
albo też w krótkim czasie zdobyła wysoką pozycję na rynku edukacyjnym i tę po
zycję utrzymuje. W większości uczelni niepaństwowych czesne jest zbliżone i w
przypadku studiów zaocznych oscyluje w pobliżu opłat jakie za ten tryb studiowa
nia pobierają uczelnie państwowe2. W przypadku studiów dziennych czesne to jest
zwykle wyższe o 20-30%.
Charakterystyczną cechą rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce jest
również to, praktycznie nie istnieje sponsoring prywatny i dotacje z przemysłu co
stanowi w krajach rozwiniętych od 20 do nawet 70% budżetu szkoły.
W tej sytuacji rodzi się pytanie w jaki sposób szkoła niepaństwowa może
wygospodarować istotne środki na rozwój w tym rozwój infrastruktury dydaktycz
nej. Jednym z istotnych źródeł tych środków a w łaściwie nie tyle źródłem co
sposobem na ich oszczędzanie jest efektyw ny system z arząd zan ia szkołą.
1.

Składow e i uw aru n k o w an ia zew nętrzne system u zarząd zan ia uczelnią

System zarząd zan ia szkołą wyższą można w dużym uproszczeniu podzie
lić na pięć zasadniczych podsystemów (rys. I)3:
• System zarz ą d za n ia procesem dydaktycznym , który obejmuje: sprawy stu
denckie w tym między innymi dokumentacje toku studiów, harmonogramy za
jęć, rozliczanie sesji egzaminacyjnych, stypendia, planowanie obsady i rozli
czanie realizacji zajęć, zarządzanie infrastrukturą dydaktyczną, itp.;
Zwane również niepublicznymi.
W roku akademickim 2001/2002 czesne na studiach zaocznych w szkołach niepaństwo
wych mieści się na ogół w granicach 2000 - 3000 zł rocznie na studiach licencjackich oraz
3000 - 4000 zł na studiach magisterskich.
W Uczelni, która już uruchomiła własny system badań naukowych, grantów wewnętrz
nych i zewnętrznych oraz intensyfikuje współpracę z uczelniami zagranicznymi system
Urządzania należy uzupełnić o podsystem zarządzania tymi obszarami.
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•

•

•

•

System zarządzania finansami, który generalnie zajmuje się gromadzeniem
środków i ich pomnażaniem oraz dystrybucją zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami;
System zarządzania zasobami ludzkimi, który zajmuje się zatrudnianiem,
organizacją pracy, rozwojem badań naukowych i motywowaniem kadry na
ukowo - dydaktycznej oraz administracyjnej o odpowiednich kwalifikacjach
czyli realizowaniem tzw. polityki kadrowej;
System komunikacji z otoczeniem, który zapewnia dwukierunkowy przepływ
informacji-pomiędzy szkołą a otoczeniem czyli jednostkami nadrzędnymi
(MEN), samorządowymi, instytucjami finansowymi, potencjalnymi kandyda
tami na studia (marketing), innymi szkołami w kraju i zagranicą (współpraca),
studentami korzystającymi z formy zdalnej edukacji, itp.
System komunikacji wewnętrznej, który zapewnia właściwy przepływ in
formacji pomiędzy pozostałymi podsystemami.

Rys. 1. Składowe systemu zarządzania szkoły wyższej.
System dydaktyczny, który powinien sprawnie organizować całość procesu
dydaktycznego, jest obciążony wieloma biurokratycznymi, ustawowymi wymoga
mi, będącymi hamulcem poprawy efektywności i obniżania jego kosztów. Obciąża
on również wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczną czasochłonnymi zajęciami,
a przez to generuje duże dodatkowe koszty. Przykładem jest konieczność prowa
dzenia zbędnej (zwielokrotnionej) dokumentacji toku studiów na nośniku papiero
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wym, który niewiele ma wspólnego z nowoczesnością i nie pozwala w pełni wyko
rzystać możliwości, jakie daje automatyzacji pracy i sieciowe systemy zarządzania.
Przykładowo wyniki w nauce studentów są archiwizowane równolegle w czterech
różnych bazach. Są to:
1. protokoły egzaminacyjne (zaliczeniowe), dostarczane przez nauczyciela;
2. karty egzaminacyjne (sesyjne);
3. indeksy studenckie;
4. bazy danych aplikacji komputerowych, wspomagających pracę dziekanatu
(uczelni) na nośnikach dyskowych lub taśmowych.
Trzy pierwsze bazy gromadzone są na nośniku papierowym i praktycznie
są identyczne, jeżeli chodzi o zawartość, a różnią się jedynie strukturą. Prawne
znaczenie ma jedynie pierwsza z nich. Pozostałe sąjej pochodnymi. Nie zmienia to
jednak faktu, że uczelnie muszą archiwizować wszystkie trzy formy, a dodatkowo aby jakoś przetwarzać tę potężną ilość informacji - muszą je zapisać w formie elek
tronicznej, możliwej do szybkiego przetworzenia w systemie komputerowym.
Podsystem zarządzania finansami pracuje według państwowych przepisów
finansowo - księgowych, które na szczęście dopuszczają stosowanie systemów
informatycznych do przetwarzania dokumentów księgowych, jednak w dalszym
ciągu dokumenty te m uszą być przechowywane również w formie papierowej.
Możliwości komunikacji elektronicznej poprzez sieci komputerowe z zewnętrzny
mi instytucjami finansowymi istnieją, jednak w dalszym ciągu płatności studentów
czy też szkoły, przelewy nie odbywają się automatycznie co powoduje konieczność
ręcznego przetwarzania tysięcy dokumentów miesięcznie nawet w średniej wielko
ści uczelni4.
System zarządzania kadrami w wyższej szkole niepaństwowej nie musi re
spektować tzw. karty nauczyciela i działa w oparciu o kodeks pracy wobec tego
może bardziej elastycznie reagować na zmieniające się w raz z rozwojem szkoły
potrzeby kadrowe, chociaż obowiązujące tzw. minima kadrowe w sytuacji gdy
szkoła stara się o dodatkowe uprawnienia mogą powodować znaczne obciążenie jej
budżetu.5 Ponieważ zwykle w szkole niepaństwowej zarówno płace jak i stawki
godzinowe są negocjowane indywidualnie rozliczanie zajęć dydaktycznych reali
zowanych w formie umów zleceń czy też dzieło autorskie wymaga przetworzenia
znacznej ilości danych. Zmieniające się ciągle przepisy dotyczące zarówno ubez
pieczeń społecznych jak i możliwości świadczenia przez pracownika różnych form
pracy na rzecz tego samego pracodawcy, powoduje wzrost ilości informacji, którą
ten system musi zarządzać, a więc i przetworzyć.

4 W wielu szkołach wyższych, które mają lokalizację w biednych regionach Polski czesne
opłacane jest w ratach miesięcznych co generuje dodatkowo znaczną liczbę dokumentów i
operacji księgowych.
Wynika to z konieczności zatrudnienia pewnej liczby samodzielnych pracowników przed
złożeniem wniosku o te uprawnienia bez gwarancji ich uzyskania w sytuacji gdy proces
podejmowania decyzji może trwać nawet rok i dłużej.
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Komunikacja szkoły z otoczeniem nie sprawia większych problemów co
jest spowodowane coraz większą konkurencyjnością pomiędzy firmami, które ofe
rują usługi w tym zakresie. Jednym z istotniejszych problemów które jeszcze
wpływają na sprawność jej funkcjonowania są względnie długie czasy dostarczenia
klasycznej korespondencji poprzez monopolistę jakim jest Poczta Polska6
Podsumowując można stwierdzić, że ze względu na ciągły wzrost ilości
informacji wpływających do szkoły oraz generowanych wewnątrz szkoły a
także wysyłanych do otoczenia szkoła powinna posiadać i ciągle unowocze
śniać sprawny system zarządzania. Jest również oczywiste, że coraz większą
rolę w tym systemie odgrywać będą podsystemy komunikacji wewnętrznej i
zewnętrznej gdyż od ich skuteczności zależeć będzie w przyszłości sprawność
całego systemu i jego zdolność do nadążania za zmianami jakie coraz szybciej
generuje otoczenie.
2.

Struktura systemu

Jest oczywistością, iż szkoły niepaństwowe nie są w stanie budować, a
przede wszystkim utrzymać systemów zarządzania analogicznych do tych, które
istnieją w szkołach państwowych. Systemy te były budowane przez dziesięciolecia
i ze względu na to, że nie były rozliczane z efektywności, a finansowane z budżetu
państwa, urosły - jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych osób i zaangażowanych
środków - do rozmiarów, który powoduje iż trudno mówić o ich efektywności a
nawet możliwości szybkiej poprawy w tym zakresie. Nierzadko dobre zamiary i
chęci, władz tych uczelni, poprawy tej sytuacji rozbijają się nie tylko o brak środ
ków ale bezwładność i niechęć pionu administracyjnego do szkoleń i wdrażania
nowych technologii w zarządzaniu.
Szkoła niepaństwowa musi natomiast zbudować system zarządzania od
podstaw i to w bardzo krótkim czasie. Ze względu na niewielkie środki jakim i dys
ponuje system ten musi być tani i efektywny a dodatkowo łatwo modyfikowany tak
aby można go było dopasować do zachodzących zmian. Jedyną szansą aby spełnić
te sprzeczne wymagania jest oparcie całego systemu na narzędziach informatycz
nych takich jak sieci i systemy komputerowe. Narzędzia te ze względu na swoje
właściwości i osiągnięty poziom technologiczny um ożliwiają implementację
wszystkich podsystemów systemu zarządzania wskazane na rys. 1 integrując je
niejako przy okazji7.

6 Zwykły list jest dostarczany w terminie nierzadko tygodnia lub dłuższym (to samo doty
czy potwierdzenia opłat), kiedy podobna usługa w krajach rozwiniętych zamyka się w
czasie 24 godzin.
7 Sieci komputerowe z definicji służą do komunikowania ze sobą systemów komputero
wych wobec tego niejako automatycznie zapewniają łatwą implementacje systemów komu
nikacji wewnętrznej i zewnętrznej systemu zarządzania
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2.1

Sieć kom puterow a

Sieć komputerowa8 jest niezbędnym narzędziem każdej szkoły wyższej ze
względu na konieczność realizacji procesu dydaktycznego i w związku z tym uru
chomienie na jej bazie sieci wspomagającej system zarządzania nie powinno gene
rować dużych kosztów. Optymalnym rozwiązaniem jest rozbudowa obu sieci je d 
nocześnie w miarę wzrostu szkoły chociaż nie wszędzie istnieją takie możliwości.
W Wyższej Szkole Informatyki Zarządzania sieci takie są rozbudowywane i uno
wocześniane od chwili uruchomienia uczelni czyli od roku 1996. Obecnie sieć ta
integruje ponad 800 komputerów osobistych i kilkadziesiąt serwerów obsługują
cych zarówno proces dydaktyczny jak i system zarządzania. Jej podstawowa struk
tura pokazana jest na rys.2.

Nowo budowane obiekty dydaktyczne wyposażane są z reguły w tak zwane okablowanie
strukturalne, które pozwala sukcesywnie rozbudowywać sieć komputerową szkoły.
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Rozbudowa tego narzędzia jest relatywnie prosta technologicznie. Inwestycje sprzęto
we są drogie, jednak rozłożone na okres eksploatacji po uwzględnieniu uzyskiwanych
efektów i oszczędności na kosztach pracy, sumarycznie bardzo opłacalne.

2.2

Aplikacje wspomagające system zarządzania (rys. 3)

Podstawową aplikacją wspom agającą system zarządzania WSIiZ w obsza
rze procesu dydaktycznego, finansów i zasobów ludzkich jest zintegrowany system
oparty na produkcie HMS firmy Kalasoft z Poznania. Pozwala on efektywnie za
rządzać trzema bazami danych: studentów, pracowników oraz finansowoksięgową. W aplikacji tej dostępnych jest wiele modułów i filtrów, które pozwalają
na automatyzację pracy większości jednostek organizacyjnych uczelni, a zwłaszcza
takich jak dziekanaty, kwestura, dział osobowy.
System komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej realizowany jest za pomo
cą poczty elektronicznej na bazie aplikacji LOTUS NOTES firmy Lotus. Umożli
wia ona także nadzór nad przepływem dokumentacji, realizację wspólnych projek
tów oraz optymalną organizację czasu pracy (zarządzanie czasem) za pomocą
kalendarza sieciowego.
Oprócz tych specjalizowanych aplikacji istnieją dyski sieciowe na których
można przechowywać pliki wykorzystywane w zadaniach zespołowych oraz rozbu
dowany portal internetowy Uczelni9 stanowiący źródło aktualnych informacji nie tylko
dla osób z zewnątrz.

BAZA
STUDENTÓW

BAZA
PRACOWNIKÓW

BAZA
FINANSOWO-KSIĘGOWA

BAZA
DOKUMENTÓW

9 Aktualnie portal internetowy WSIiZ jest ekwiwalentem około 3000 stron formatu A4
informacji tekstowych i graficznych.
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BAZA
CZASU, INFRASTRUKTURY, itp.

PORTAL
INTERNETOWY

Rys. 3. Podstawowe bazy danych systemu zarządzania WSIiZ
2.3

In n e elem enty system u

Obecny system jest corocznie wzbogacany w nowe narzędzia pozwalające
na lepsze wykorzystanie baz danych, a w związku z tym obniżenie kosztów utrzy
mania systemów wspomagających system zarządzania. Zostaną przedstawione
jedynie wybrane narzędzia pokazujące możliwości systemu.
Niewątpliwie należy do nich wewnętrzna karta procesorowa, którą otrzy
muje każdy student. Jest ona odpowiednikiem legitymacji z tym, że ponieważ jest
wyposażona w mikroprocesor i pamięć oprócz roli identyfikatora pełni rolę auto
matycznego klucza umożliwiającego studentom dostęp do zasobów sprzętowych i
programowych sieci oraz wybranych fragmentów baz danych, zwłaszcza tych re
kordów studenckiej bazy danych w których zapisana jest informacja dotycząca
właściciela danej karty procesorowej. Karty te posiadające rozmiary typowej ban
kowej karty kredytowej umożliwiają kontrolowany dostęp do zasobów programo
wych i sprzętowych poprzez rejestrację określonych danych w pamięci karty. Po
zwalają również zbierać opinie od studentów, a nawet przeprowadzać wewnętrzne
referenda i głosowania. Za pomocą karty student może w każdej chwili, korzysta
jąc z terminali wyposażonych w czytnik tych kart, sprawdzić zawartość swojego
rekordu w studenckiej bazie danych a zwłaszcza wyniki ostatniej sesji czy też stan

Rys. 4. Wzór (awers i rewers) studenckiej karty mikroprocesorowej
Przez pewien okres w Uczelni testowano wspólnie z Bankiem BPH projekt
tzw. studenckiej portmonetki elektronicznej. Studenci posiadający konto typu ROR
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w banku mogli otrzymać drugą kartę procesorową, tzw. elektroniczną portmonetkę,
którą można było załadować pewną kwotą elektronicznych pieniędzy poprzez ter
minal bankowy zainstalowany na terenie Uczelni, a następnie dokonać płatności
(czesne, i inne opłaty). Podobnie płatności m ogą być dokonywane poprzez Inter
net. Pozwalało to zredukować znacznie ilość operacji księgowania w kwesturze.
f

\

BAN K
SYSTEM HMS
(KWESTURA,
DZIEKANATY. KADRY)

INTERNET
SYSTEM ZARZADZANIA
OBIEGIEM
DOKUMENTACJI*
Terminal wyposażony w
czytnik
kart procesorowych
SYSTEM ANKIETYZACJI
I TESTÓW

SYSTEM
REKRUTACJI'

SYSTEM KART
PROCESOROWYCH*

Uczelniana Sieć
Komputerowa
(Unix, NetWare,
Windows NT)

SYTSTEM
POCZTY
ELEKTRONICZNEJ

EOMS6
KOWALSKA

SERWERY

STRONA
WWW
BAZA DANYCH
- STUDENCI
(♦ABSOLWENCI)

BAZA DANYCH
- PRACOWNICY

BAZA DANYCH
- FINANSE

BAZA DANYCH
-INNE

SYSTEM EDUKACJI
NA ODLEGŁOŚĆ*

*w opracowaniu

Rys. 5. Wybrane elementy systemu zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządza
nia w Rzeszowie.

Niestety ze względu na relatywnie niewielu studentów, którzy przystąpili do tego
systemu, projekt został zawieszony. Okazało się średni stan konta bankowego stu
denta oscyluje wokół kwoty 0 zł a więc nie było czym napełniać portmonetek elek
tronicznych.
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W najbliższym czasie Szkoła planuje uruchomienie sklepu'internetowego
w którym oferowane będą głównie podręczniki i skrypty dla studentów. Płatności
będzie można dokonywać za pomocą kart kredytowych.
Jednym z elementów systemu jest moduł umożliwiający bezpośrednie ła
dowanie przygotowanych przez nauczycieli w formie elektronicznej (pliku w spe
cjalnym formacie) protokołu egzaminacyjnego lub zaliczeniowego. Nauczyciel
podpisuje protokół w formie papierowej w momencie kiedy oceny s ą ju ż w bazie
systemu. Pozwala to uzyskać aktualny ranking studentów ju ż w kilka dni po za
kończeniu sesji egzaminacyjnej i daje wyraźne ograniczenie zarówno ręcznej pracy
przy wprowadzaniu ocen (jest to około 150,000 ocen po każdej sesji) jak i liczby
błędów.
Studenci otrzym ują komunikaty o ocenach bezpośrednio po wprowadzeniu
do systemu za pom ocą poczty elektronicznej ewentualnie również za pomocą tele
fonu komórkowego (SMS) jeżeli wybiorą taką opcję. M ogą je również sprawdzić
za pomocą kiosków informacyjnych - terminali rozlokowanych na terenie Uczelni.
Wystarczy w tym celu użyć legitymacji elektronicznej.
3.

Efektyw ność system u

W yliczenie skutków ekonomicznych wdrożonego systemu jest praktycznie
niemożliwe dlatego, że nie ma punktu odniesienia. System był budowany w trakcie
tworzenia i rozwoju Szkoły. Można tylko dokonywać pewnych porównań i cząst
kowych analiz. Jedno jest oczywiste, iż w pionie tzw. administracji, która zarządza
Szkołą pracuje łącznie z pracownikami funkcyjnymi (tzn. rektor, kanclerz, prorek
tor, dziekani i prodziekani) niecałe 80 osób przy 8000 studentów. W szkołach pań
stwowych o analogicznej liczbie studentów jest to średnio od 5 do 10 razy więcej.
W drożenie systemu przyniosło wiele pozytywnych skutków poprzez przy
śpieszenie wielu procesów, zmniejszenie ich kosztów oraz zmniejszenie liczby
błędów. Przykład może stanowić studencka ankieta oceny nauczycieli, którą co
semestr wypełniają studenci praktycznie dla wszystkich przedmiotów. Jest to po
kaźna liczba ankiet do opracowania bo średnio jest ona równa liczbie studentów'
pomnożonych przez współczynnik 8-10 w zależności od semestru. Sięga to wdęc
liczby ok. 80,000 ankiet. W tablicy 1 porównano kilka różnych systemów wypeł
niania i opracowywania tej ankiety, które były wdrażane w WSIiZ w latach 19962000 .
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Tablica 1. Efektywność różnych systemów studenckiej oceny nauczycieli (dla 80000 szt.
ankiet, koszty odniesione do roku 2000 w zł)
Opis systemu Koszty
rok wdroże nośnika
nia

Koszty
przepro
wadzenia
ankiety

Koszty
opraco
wania

Koszty
suma
ryczne

Udział
błędnie
wypełnio
nych
ankiet w

%
A:
nośnik
papierowy,
opracowanie
ręczne
za
pomocą
kalkulatora
1996
B:
nośnik
papierowy,
opracowanie
za
pomocą
skanera
sprzężonego z
komputerem
1998
C:
nośnik
elektroniczny,
dostęp
za
pomocą karty
procesorowej
z dowolnego
terminala.
2000

Czas suma Uwagi
ryczny
niezbędny
na
prze
prowadze
nie i opra
cowanie
ankiety
Koszt przeprowa
2 miesiące
dzenia wynika z
kosztu zajęć pod
czas których ankie
ta była wypełniana

8000

12000

6000

26000

-10

12000

12000

1000

25000

-10

1 tydzień

skaner
wymaga
papieru
dobrej
jakości stąd wyższe
koszty nośnika

pomijalnc

500
(amorty
zacja
kart)

300
800
(nadzór i
konserwa
cja aplika
cji)

0

1 godzina

ankietę
studenci
wypełniają
w
czasie samodzielnej
pracy w laborato
riach komputero
wych przez ostatnie
dwa
tygodnie
semestru

(system
nie przyj
mie wa
dliwie
wypełnio
nej ankie

ty)
Z Tablicy 1 wynika, że aczkolwiek wprowadzenie skanera sprzężonego z kompute
rem przyśpieszyło opracowywanie ankiety (system B) to jednak dopiero wprowa
dzenie kart procesorowych (system C) redukuje wielokrotnie zarówno koszty pro
cesu jak i czas jego realizacji. Pozwala on dodatkowo wprowadzić szereg opcji.
Np. łatwo można modyfikować ankietę i różnicować pytania dla poszczególnych
semestrów i specjalności nie mnożąc przy tym nadmiernie kosztów, jak również
badać różnego rodzaju korelacje, np. wartość oceny w zależności od średniej ocen
studenta.
Podobne wyniki można by przytoczyć dla wielu procesów realizowanych w
Uczelni, a które ulegały ewolucyjnym przekształceniom w miarę wdrażania systemów
informatycznych wspomagających zarządzanie Szkołą.
Jednym ze wskaźników efektywności zintegrowanego systemu zarządzania
Uczelniąjest malejąca corocznie ilość zużywanego papieru i rosnąca wykładniczo liczba
przesyłanych komunikatów (dokumentów) w sieci lokalnej (wewnętrznych) jak i ze
wnętrznych. Przykładowo liczba przesyłanych poprzez sieć dokumentów wewnętrznych
w roku 2001 wyniosła ponad 600 000 szt. o średniej wielkości 2 stron A4 co odpowiada
oszczędności (papier, toner, amortyzacja drukarek - kopiarek + płace dla pracowników
drukujących i roznoszących dokumenty, regały i powierzchnia pomieszczeń do ich prze
chowywania) grubo ponad 900000 zł. Wiele opracowań, zarządzeń wewnętrznych istnie
je wyłącznie w formie elektronicznej i jest dostępna poprzez sieć.
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WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA w RZESZOWIE

ANKIETA
STUDENCKA OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Twoja ocena będzie pomocna w poprawie jakości procesu dydaktycznego

Uwaga
Formularzy nie wolno zginać i składać
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Ocena:

2- niedostateczna
3 - dostateczna - wymagająca poważnych zmian
4 - dobra - wymagająca drobnych zmian
5 - bardzo dobra - nie wymagająca zmian

6- wzorowa - godna polecenia

1. Czy warunki zaliczania przedmiotu zostały jasno określone?
2. Czy przedstawiony materiał był jasny I zrozumiały?
3. Czy oceny wystawione przez nauczyciela w trakde semestru były obiektywne?
(Je łe* nie byteł ocmnMrry w 6-a*cfe » « m irfrv wcmtrwrubrykę puttąl)

4. Czy nauczyciel zachęcał do stawiania pytań?
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6. Jak oceniasz kulturę osobistą nauczyciela?
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6
□
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□
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5. Jak oceniasz punktualność i zgodność z rozkładem zajęć?

8. Czy tego nauczyciela poleciłbyś młodszym kolegom?

Tutaj wpisz uwagi, które chciałbyś przekazać ocenianemu nauczycielowi:

&

&

□4

o3

O

9. Ocena sposobu przeprowadzenia ankiety.

U W A G A : Średnia ocena nauczyciela jest liczona tylko z odpowiedzi na pytanie od 1 do 8!

Rys. 6. Formularz studenckiej ankiety oceny nauczycieli

Wprowadzenie w życie podpisu elektronicznego jeszcze poprawi efektywność
tego systemu dlatego, że wszystkie dokumenty, które obecnie wymagają jeszcze składa
nia klasycznego podpisu na formie papierowej dokumentu (podania, rachunki, faktury,
umowy, itp.) będą mogły być sprowadzone do formy elektronicznej. Wyposażenie pra329

cowników w certyfikowane klucze elektroniczne umożliwiające im stosowanie podpisu
elektronicznego nastąpi do końca 2002 roku.
4.

Zarządzanie procesem dydaktycznym

W roku akademickim 2001/2001 podmioty procesu dydaktycznego w WSIiZ to:
• 8000 studentów (w tym 2300 na studiach dziennych),
• 430 nauczycieli akademickich.
• 80 pracowników administracji i obsługi.
Studia prowadzone są na pięciu kierunkach studiów w budynkach o łącznej po
wierzchni 12 000 m2.
Oznacza to w samym semestrze zimowym około:
• 40 000 godzin dydaktycznych do obsadzenia (w tym 17 000 godzin zajęć z
języków obcych);
• 80 000 ankiet studenckiej oceny nauczyciela do opracowania;
• 150 000 ocen do wpisania (protokoły, indeksy, karty egzaminacyjne, nośnik
elektroniczny);
• 2800 wypromowanych absolwentów (w roku akademickim).
Ogrom pracy, wynikający z powyższych założeń, realizowany jest przez
25 pracowników pionu dydaktycznego (w tym rektor, prorektor, dziekani i pro
dziekani). Nie byłoby to fizycznie możliwe, gdyby nie byli oni wspomagani narzę
dziami informatycznymi zarówno programowymi, jak i specjalistycznym sprzętem.
W tym celu w WSIiZ wprowadzony został sieciowy system wspomagający zarzą
dzanie procesem dydaktycznym i rozliczanie jego kosztów.
Do systemu wprowadzane są informacje o programach studiów, liczbie
studentów i posiadanej infrastrukturze. Dane te implikują liczbę grup, rozkład zajęć
i obsadę. Jeżeli informacje wprowadzone do systemu są niekompletne, nie jest
możliwe wygenerowanie umów o pracę. Aby możliwe było wygenerowanie ra
chunku i jego realizacja, niezbędne jest wprowadzenie do systemu informacji o
zrealizowaniu zajęć dydaktycznych. Zablokowanie wypłaty ma miejsce również
wtedy, gdy nauczyciel nie dostarczy wymaganych materiałów (np. dla komisji
akredytacyjnej).
System umożliwia wprowadzanie ocen z zaliczeń i egzaminów bezpośred
nio do studenckiej bazy danych. Po wprowadzeniu danych system tworzy protokół
zaliczenia (egzaminu), który zostaje sprawdzony i podpisany przez nauczyciela. Baza
ocen pozwala z kolei na automatyczne wyznaczanie wielu dodatkowych wielkości i
zbiorów (rozkłady ocen, rankingi studentów, listy stypendialne). System automatycz
nie generuje karty egzaminacyjne (w sesji zwykłej i poprawkowej) i zawiadomienia o
skreśleniu oraz umożliwia studentom sprawdzenie przez Internet wyników egzaminu
czy stanu swojego konta w kwesturze.
Generalizując można stwierdzić, że współczesny zintegrowany system zarzą
dzania, który jest efektywny i pozwala na znaczne oszczędności w firmie to taki w
którym informacja jest wprowadzana i weryfikowana w sposób rozproszony i może
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być - po przetworzeniu w dobrze zabezpieczonej i chronionej serwerowni - wyprowa
dzana również w sposób rozproszony za pomocą sieci i urządzeń wskazanych przez
użytkownika (klienta).
System ma także swoje „wąskie gardła”. Są to:
- czynnik ludzki czyli często brak wiedzy (nieznajomość prawa o szkolnictwie
wyższym, statutu uczelni, obowiązującego regulaminu studiów, zarządzeń),
niezdyscyplinowanie, błędy przy wprowadzaniu informacji, niechęć do wszel
kich nowych rozwiązań itp. wśród osób korzystających z systemu,
- zbyt wolna informatyzacja przedmiotów i wykorzystanie elektronicznych no
śników informacji (jeżeli student przesyła pracę kontrolną do nauczyciela w
formie elektronicznej, to jest on w stanie w ciągu kilkunastu minut sprawdzić ją
i odesłać studentowi z powrotem; w przypadku zaś tradycyjnej formy papiero
wej może to trwać nawet tydzień);
- duże koszty wdrożenia systemu i konieczność jego ciągłej aktualizacji,
- wolny rozwój usług internetowych w Polsce i ich wysokie ceny.

5.

Podsumowanie

Władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania nie ustają w działa
niach zmierzających do usprawnienia i uproszczenia procedur zarządzania Szkołą a
także obniżenia ich kosztów. Zamierzenia na najbliższe lata obejm ują między in
nymi następujące przedsięwzięcia (niektóre z nich ju ż zostały zrealizowane):
1. Przesunięcie wszystkich elementów standaryzowanej oceny oraz organizacyj
nych w obszarze dydaktyki do systemu sieciowego (ankietyzacja, testy wielo
krotnego wyboru, wybór opcji studiowania np. specjalności, dostęp wszystkich
studentów do swoich danych np. oceny czy stanu płatności), (uruchomiono w
końcu 2001 roku.
2. Uruchomienie rekrutacji przez Internet w 2001 roku.
3. Wprowadzenie w ciągu 1-2 lat pierwszego kierunku studiów w systemie zdal
nym wykorzystując Internet. WSIiZ jest merytoiycznie i technicznie przygo
towana do takiej formy studiów, ale na przeszkodzie stoją luki w polskim sys
temie prawnym. Edukacja na odległość, skróci w przypadku zdolnych
studentów, czas studiowania do 2-3 lat zamiast 5. Obecnie prawo jeszcze nie
dopuszcza takiej możliwości.
4. Informatyzacja co najmniej 50% przedmiotów na wszystkich kierunkach przewidywany termin realizacji to koniec roku akademickiego 2001/2002.
Aby w pełni wykorzystać możliwości efektywnego zarządzania Szkołą za
pomocą omówionego systemu, opartego o najnowsze narzędzia informatyczne,
należy w sposób ciągły szkolić zarówno kadrę administrującą szkołą ale również
nauczycieli i studentów, gdyż maksymalny efekt będzie osiągnięty wtedy gdy cała
społeczność akademicka go zaakceptuje i będzie chciała stosować. Im szybciej to
się stanie tym większe korzyści - nie tylko finansowe, ale związane z poprawą
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komfortu i jakości pracy - Uczelnia uzyska. Fakt iż corocznie Szkoła inwestuje w
rozwój infrastruktury dydaktycznej w tym również informatycznej ponad 30%
dochodów świadczy o tym, że wydatki ponoszone na systemy wspomagające za
rządzanie są dobrą inwestycją i szybko przynoszą wymierne korzyści.

dr hab. inż. Stanisław Paszczyński
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
sp@wsiz.rzeszów.p]
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SYSTEM DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA DLA
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Grzegorz TANNENBERG
Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt integracji systemów informatycz
nych Politechniki Śląskiej ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Dystrybucji
Oprogramowania. Na początku opisano aktualny stan struktury informatycznej
uczelni wraz z jego historycznymi uwarunkowaniami. Na tym tle ukazano projekty
i działania Centrum Komputerowego (CK) przy Politechnice Śląskiej mające na
celu stworzenie i uruchomienie uczelnianego intranetu jako bezpiecznej sieci kor
poracyjnej z szerokim wachlarzem usług. Obecna strategia CK zakłada maksymal
ne wykorzystanie najnowszych rozwiązań (MS Exchange 2000, MS SharePoint
Portal Server, MS Conferencing Server) i technologii (Active Directory, Public
Key Infrastructure). W ramach tych działań planuje się również wdrożenie Syste
mu Dystrybucji Oprogramowania, który ze względu na szereg specyficznych uwa
runkowań Politechniki Śląskiej trzeba było zaprojektować i stworzyć od podstaw.
Zamieszczony opis Systemu Dystiybucji przedstawia zastosowane rozwiązania
pozwalające na integrację z istniejącymi i planowanymi systemami informatycz
nymi. Omówiono również korzyści płynące z uruchomienia i wdrożenia systemu.
Obecne metody dystrybucji oprogramowania na Politechnice Śląskiej
Przez szereg lat w Politechnice Śląskiej zakupy oprogramowania nie były
w żaden skuteczny sposób koordynowane. Poszczególne wydziały zaopatrywały
się w potrzebne im oprogramowanie we własnym zakresie. Rola Centrum Kompu
terowego (CK) sprowadzała się głównie do zapewniania dostępu do wydajnych
komputerów obliczeniowych i połączenia uczelnianej sieci komputerowej z internetem. Sytuacja zmieniła się po podpisaniu przez Pol. Śl. umowy z firmą Microsoft
na sprzedaż i dystrybucję oprogramowania. Umowa ta (SELECT) umożliwia CK
zaoferowanie wszystkim jednostkom uczelni pełnego zestawu produktów firmy
Microsoft po korzystnych, niższych cenach.
Od tego momentu Centrum Komputerowe zajmuje się sprzedażą i dystry
bucją oprogramowania firmy Microsoft dla całej uczelni. Szybko okazało się, że
wymogi formalne umowy narzucają dosyć duży nakład pracy administracyjnej.
Zapisano w niej np.: pewne minimalne limity sprzedaży. Pojawiła się konieczność
dokonywania szczegółowych raportów rocznych i półrocznych opisujących stopień
realizacji umowy i osiągnięte wyniki. W Centrum Komputerowym brakowało sys
temu umożliwiającego szybką i łatwą kontrolę realizacji sprzedaży.
Obecna forma sprzedaży jest dość uciążliwa dla klientów. Najpierw klient
składa zamówienie. Musi ono mieć postać dokumentu papierowego, podpisanego i
opieczętowanego. Dokument ten należy dostarczyć do CK. Po paru dniach należy
zgłosić się ponownie do Centrum Komputerowego po odbiór zamówionego
oprogramowania nagranego na płytki CD-R. Taka forma realizacji transakcji
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gramowania nagranego na płytki CD-R. Taka forma realizacji transakcji powoduje,
że klient zmuszony jest dwa razy odwiedzać Centrum Komputerowe.
Zdając sobie sprawę z tego, że dotychczasowa forma dystrybucji oprogramowania
może być dla klientów uciążliwa, CK przystąpiło do stworzenia systemu ułatwiają
cego sprzedaż i dystrybucję oprogramowania. W założeniach sformułowanych na
wstępie prac projektowych położono nacisk na zapewnienie możliwości raporto
wania i kontroli sprzedaży oraz na wykorzystanie najnowszych rozwiązań informa
tycznych w celu eliminacji papierowych dokumentów (zamówień) z cyklu rozpo
wszechniania oprogramowania. Opisane w następnym rozdziale systemy i projekty
informatyczne wdrażane w Centrum Komputerowym um ożliw ią uruchomienie
Systemu Dystrybucji, a w konsekwencji przyspieszą oraz ułatwią dystrybucję
oprogramowania na Politechnice Śląskiej. Należy dodać, iż ze względu na specyfi
kę naszej uczelni (brak jednolitej spójnej struktury informatycznej) większość sys
temów dystrybucji dostępnych na rynku nie odpowiada wymaganiom stawianym
systemowi dla Politechniki Śląskiej.
ChemCz

ChemSz

LabPolim

ChemNw

Wdrażane projekty informatyczne
Ostatnio Centrum Komputerowe zintensyfikowało działania mające na ce
lu wprowadzenie nowej jakości usług. Dotychczas usługi udostępniane przez CK
ograniczały się do poczty elektronicznej i prostego uczelnianego serwisu WWW.
Obecnie uruchamiany jest system obsługi poczty M icrosoft Exchange 2000. Doce
lowo wszystkie konta pracownicze utrzymywane na razie wraz ze studenckimi na
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serwerze HP-UX C9000/800 m ają zostać przeniesione do nowej domeny obsługiwanej przez serwery MS Exchange 2000. Rozwiązanie takie umożliwi zaoferowa
nie użytkownikom całego wachlarza nowych usług. Jako przykłady można przyto
czyć wykorzystanie oprogramowania MS Conferencing Server do telekonferencji
i zdalnych konsultacji oraz technologię folderów publicznych pozwalającą na au
tomatyzację obiegu dokumentów.
Ponadto ostatnio uruchomiono Centrum Certyfikacji. Wydawanie certyfi
katów ju ż się rozpoczęło. Docelowo każdy pracownik Politechniki Śląskiej będzie
posiadać elektroniczny certyfikat wraz z kluczami publicznym i prywatnym umoż
liwiający szyfrowanie poczty elektronicznej oraz autoryzację i dostęp do usług
oferowanych przez uczelniany intranet. W trakcie tworzenia jest również struktura
Active Directory obejmująca całą uczelnię (Rys. 2). Przygotowany projekt jest ju ż
wdrażany, choć jego realizacja wzbudza pewne kontrowersje (narzucone reguły na
nazwy komputerów i nazwy do logowania dla użytkowników nie wszystkim się
podobają).
Wszystkie te działania wymagają dość znacznego nakładu pracy. Koniecz
na jest również chęć współpracy ze strony poszczególnych wydziałów. Dotychcza
sowe doświadczenia wskazują na znaczny opór użytkowników i lokalnych admini
stratorów przed wprowadzaniem zmian. Jako przykład można tu podać pilotażowe
uruchomienie intranetowego portalu z wykorzystaniem MS SharePoint Portal Se
rver w Centrum Komputerowym. Dalszy rozwój portalu trzeba było zawiesić po
wodu braku zainteresowania użytkowników.
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Rys. 2. Projekt struktury Active Directory Politechniki Śląskiej
Osobnym zagadnieniem jest System Obsługi Toku Studiów „Dziekanat”, którego
pełne wdrożenie planowane jest na maj 2002. System ten, rozwijany ju ż od paru
lat, został zaprojektowany w architekturze „grubego klienta” w oparciu o system
bazy danych Oracle. Jak widać, nie jest on zgodny z obecną strategią rozwoju
uczelnianych systemów informatycznych proponowaną przez Centrum Kompute335

rowe. Na razie planowane jest przetestowanie współpracy systemu „Dziekanat”
z bazą danych MS SQL Server. W odległej przyszłości można się spodziewać
przebudowy Systemu Obsługi Toku Studiów w technologii .NET, choć w chwili
obecnej Centrum Komputerowe nie dysponuje środkami umożliwiającymi realiza
cje takiego projektu.
System D ystrybucji O program ow ania
W wyniku analizy założeń określonych dla Systemu Dystrybucji Oprogra
mowania dla Politechniki Śląskiej zdecydowano, iż zastosowanie rozwiązań do
stępnych na rynku byłoby bardzo kosztowne i najprawdopodobniej nie przyniosło
by pożądanych rezultatów. Specyficzny zakres wymaganych funkcjonalności nie
był możliwy do zrealizowania przy pomocy jakiegokolwiek standardowego syste
mu dystrybucji (np.: żaden z rozpatrywanych dostępnych na rynku systemów nie
umożliwiał składania zamówień podpisanych elektronicznie). Postanowiono stwo
rzyć system zawierający zarówno niektóre cechy systemu dystrybucji oprogramo
wania w przedsiębiorstwie jak i sklepu internetowego. Takie podejście zaowoco
wało konstrukcją Systemu Dystrybucji jako aplikacji WWW działającej w oparciu
o zewnętrzną bazę danych (Rys. 3). Zrezygnowano z implementacji jakichkolwiek
mechanizmów automatycznej dystrybucji i instalacji oprogramowania, które
w przypadku Politechniki Śląskiej nie znajdują zastosowania. Struktura systemu
informatycznego uczelni jest, z przyczyn historycznych, po prostu zbyt heteroge
niczna by dało się sprawnie zaimplementować tego rodzaju mechanizmy.
Zdecydowano, iż klientami Systemu Dystrybucji będą mogli być tylko
uprawnieni pracownicy uczelni. Kluczowym zagadnieniem projektu było zagwa
rantowanie bezpieczeństwa oferowanego oprogramowania (nikt spoza sieci uczel
nianej nie powinien mieć prawa do zakupu a tym bardziej downloadu oferowanych
programów). Konieczne było również zapewnienie jednoznacznej i bezspornej
identyfikacji zamawiającego (zamówienia złożone on-line podpisane elektronicz
nie będą traktowane na równi ze swoimi odpowiednikami w formie papierowej).
Powyższe założenia zrealizowano w oparciu o mechanizmy autoryzacji systemu
Microsoft Windows 2000. Postanowiono, że bezpieczeństwo i wiarygodność wy
konywanych operacji będą zapewnione w oparciu o wbudowany w Windows 2000
system obsługi certyfikatów (Certificate Services + Active Directory). Z tak
przyjętych założeń wynika, iż dostęp do nowego systemu dystrybucji mają
wyłącznie użytkownicy korzystający z Windows 2000 (lub XP) i posiadający
konto w strukturze Active Directory obejmującej całą Politechnikę Śląską.
Podczas projektowania i tworzenia Systemu Dystrybucji zadbano również
o wyposażenie go w możliwości generacji różnych raportów. Z punktu widzenia
Centrum Komputerowego jest to jego podstawowa zaleta. Po pełnym wdrożeniu
raporty jakie będzie można generować przy pomocy Systemu Dystrybucji znacznie
ułatwią prace administracyjne związane ze sprzedażą oprogramowania w CK.
Dodatkowo projektowany system może zapewniać informacje o oprogramowaniu
zainstalowanym w komputerach użytkowników. Umożliwi to sprawną, automa
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tyczną dystrybucję poprawek (łatek) i service packów oraz „reklamowanie” no
wych wersji oprogramowania. Zakres planowanej inwentaryzacji zależy głównie
od postawy użytkowników. Zebranie danych o już posiadanym oprogramowaniu
wymaga bowiem zainstalowania na komputerach użytkowników odpowiedniego
programu (np.: agenta MS Systems Management Server). Użytkownicy mogą nie
zgodzić się na takie rozwiązanie z powodu dodatkowego obciążenia ich kompute
rów jakie narzuca ciągła praca agenta w tle oraz zbyt dużej ingerencji w prywat
ność. Dodatkowe zalety wynikające z korzystania np.: z agenta SMS mogą w od
czuciu użytkowników nie być wystarczające by przesłonić wyżej wymienione wa
dy. W przypadku braku możliwości praktycznego wdrożenia inwentaryzacji z wy
korzystaniem Systems Management Server zostanie ona ograniczona do nowego
oprogramowania sprzedawanego przez CK.

serw er System u
Dystrybucji

. z am °w ienie
(podpisane elektronicznie)

operator

użytkownik

Rys. 3. Model usługi dystrybucji oprogramowania
W chwili obecnej nie planuje się wprowadzenia w Systemie Dystrybucji opcji
downloadu zakupionego oprogramowania. Przy obecnych rozmiarach wersji insta
lacyjnych byłoby to zbyt dużym obciążeniem dla uczelnianej sieci komputerowej.
Z przeprowadzonych prób wynika, iż istniałoby potencjalne niebezpieczeństwo
przeciążenia serwerów obsługujących System Dystrybucji w momentach wzmożo
nej aktywności klientów (np.: po pojawieniu się w ofercie nowej wersji któregoś z
programów). Nie bez znaczenia jest również kwestia bezpieczeństwa. Konieczność
osobistego odbioru płytek z zamówionym oprogramowaniem gwarantuje, iż trafi
ono wyłącznie do legalnych użytkowników. Być może w przyszłości System zo337

stanie rozbudowany o opcję pobrania oprogramowania z serwera dystrybucyjnego.
Najpierw jednak administratorzy i użytkownicy muszą nabrać zaufania do zasto
sowanych w Systemie nowych technologii i rozwiązań zapewniających bezpie
czeństwo.

Trochę szczegółów technicznych
System Dystrybucji Oprogramowania dla Politechniki Śląskiej zrealizowa
no, zgodnie z obecną polityka Centrum Komputerowego, całkowicie w oparciu o
technologie i oprogramowanie firmy Microsoft. Jest to aplikacja W W W korzysta
jąca z serwera MS Internet Information Server 5.0 oraz systemu zarządzania bazą
danych MS Access 2000. Ze względu na niewielki rozmiar bazy danych wybrano
właśnie ten system zarządzania, choć należy podkreślić, iż zastosowane rozwiąza
nia pozwalają na współpracę Systemu z dowolnym systemem zarządzania bazą
danych obsługującym zapytania w języku SQL.
Systemu Dystrybucji stworzono w technologii Active Server Pages (ASP).
Wykorzystano języki skryptowe MS Visual Basic Script (w skryptach serwero
wych) oraz MS JScript (w skryptach wykonywanych po stronie klienta). Szerokie
zastosowanie znalazł też Extensible Markup Language (XML). Zastosowanie
X M L’a umożliwiło np.: stworzenie katalogu z ofertą sprzedawanych programów,
w którym każdy program / oferta opisane są na osobnej „stronie”, a przeglądanie
kolejnych „stron” katalogu nie wymaga przeładowywania stron HTM L z serwera.
Są one tworzone dynamicznie przez przeglądarkę na podstawie danych z dołączo
nego dokumentu XML. Ponadto jeśli opis danego programu jest uzupełniony ry
sunkiem lub zdjęciem reklamowym, to odpowiedni plik graficzny zostanie pobrany
z serwera tylko wtedy, gdy użytkownik będzie chciał obejrzeć właśnie tę „stronę”
katalogu. Zastosowane rozwiązanie zmniejsza obciążenie sieci i serwera WWW
jednocześnie prezentując nową interaktywną formę stron W W W (Rys. 4). Jest ono
możliwe dzięki jednoczesnemu połączeniu funkcjonalności oferowanych przez
DHTML, XML, JScript oraz ASP (VB Script).
Język XM L jest stosunkowo nową propozycją. Jak na razie doczekał się
niewielu wdrożonych zastosowań. Praktycznie nie spotyka się go w serwisach
WWW, gdzie niepodzielnie króluje HTML (wzbogacony różnymi rozwiązaniami
skryptowymi, jak np.: ASP, PHP, JSP czy PERL). Powodem tego je st zapewne
mała liczba programów obsługujących dokumenty XML. Obecnie język ten obsłu
guje tylko przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej. Mając
jednak na uwadze to, że z Systemu Dystrybucji będą mogli korzystać wyłącznie
użytkownicy MS Windows 2000, powyższe ograniczenie narzucone na przeglą
darkę nie powinno stanowić problemu podczas jego wdrażania.
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System dystrybucji oprogramowania - Microsoft Internet Fxptorer
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Rys. 4. Interfejs użytkownika Systemu Dystrybucji
Korzyści płynące z wdrożenia Systemu Dystrybucji
W drożenie Systemu ułatwi i przyspieszy proces dystrybucji oprogramowa
nia na Politechnice Śląskiej. Z punktu widzenia użytkownika - klienta nowa forma
zakupu oprogramowania zaoszczędzi jego czas i ograniczy ilość papierowej doku
mentacji. Centrum Komputerowe zyska natomiast wygodne narzędzie ułatwiające
realizację zamówień i przyspieszające większość operacji administracyjnych zwią
zanych z kontrolą sprzedaży.
N ie bez znaczenia jest również doświadczenie zdobyte podczas wdrażania
Systemu. W przyszłości większość nowych systemów informatycznych udostęp
nianych jako usługi w intranecie Politechniki Śląskiej będzie najprawdopodobniej
budowana w podobny sposób. System Dystrybucji można więc traktować jako
pilotażowy projekt testujący nowo wdrażane technologie (w szczególności Active
Directory i Public Key Infrastructure). Tworzenie struktury Active Directory obej
mującej całą uczelnię wiąże się ze znacznym nakładem pracy. Konieczne są zmia
ny domen, nazw komputerów i użytkowników oraz haseł. W odczuciu wielu użyt
kowników potencjalne korzyści nie równoważą poniesionych nakładów. Zalety
Systemu Dystrybucji będą niewątpliwym atutem podczas przekonywania użyt
kowników do korzystania z nowych rozwiązań informatycznych oferowanych
przez Centrum Komputerowe.
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Plany na przyszłość
Trudno tutaj prognozować na temat przyszłości systemu, który jeszcze nie
został wdrożony w wersji podstawowej. Na pewno jednak po uruchomieniu i
pierwszych miesiącach eksploatacji pojaw ią się sugestie użytkowników, które
trzeba będzie uwzględnić podczas rozbudowy Systemu. Dążenia Centrum Kompu
terowego do ujednolicenia i uproszczenia struktury informatycznej uczelni mogą
również spowodować, iż za jakiś czas pożądana stanie się możliwość pobierania
zakupionego oprogramowania przez sieć lub wręcz zdalnej instalacji. W obecnej
wersji System Dystrybucji nie udostępnia takich możliwości. Zmiana warunków
sprzedaży spowodowałaby zapewne konieczność modernizacji Systemu. W zależ
ności od zakresu zmian jakich trzeba będzie dokonać (oraz środków jakim i będzie
dysponowało CK) System będzie rozbudowywany w mniejszym lub większym
stopniu.
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ROZDZIAŁ 6

INFORMATYKA ZASTOSOWANIE METOD
MATEMATYCZNYCH

ALGORYTM SPROWADZANIA PĘKU MACIERZY
DO POSTACI KANONICZNEJ
Nadiya GUBARENI
Wstęp
Problem klasyfikacji pęku macierzy ma szerokie zastosowania w różnych
dziedzinach nauki i techniki. Na przykład, wiele zagadnień matematyki może być
zredukowane do rozwiązania układu różniczkowych równań liniowych, który w
ogólnym przypadku można zapisać w następującej postaci:

dt
gdzie A,

B

( 1)

g M„,X„(K) s ą m acierzam i p rostokątnym i o je d n a k o w y c h w ym iarach

mxn nad c ia łe m K, x = (xi, x2,..., x„)T j e s t w ek torem n iew ia d o m y c h ,
c =(ci,
c 2 ,—, c„,)T g Mm(K) j e s t w ek torem w y ra zó w w oln y ch .
Jeśli B =0, to mamy zwykły układ równań liniowych, najbardziej
efektywnym algorytmem rozwiązania którego jest metoda eliminacji Gaussa.
Metoda ta polega na stosowaniu przekształceń elementarnych na wierszach
macierzy rozszerzonej.
Rozwiązania układu równań (1) oczywiście zależy od pary macierzy A i B
oraz wektora c . Dwa układy równań

( 2)
są równoważne, jeśli m ają jednakowe rozwiązania.
Można pokazać, że w tym przypadku para macierzy A] i B) może być
otrzymana z pary macierzy A i B za pomocą przekształceń elementarnych wierszy
i kolumny, jednakowych dla macierzy A i B. Takim czynom przychodzimy do
zagadnienia znajdowania najbardziej prostej postaci pary macierzy A i B za
pomocą przekształceń elementarnych wierszy i kolumny.
Po raz pierwszy problem klasyfikacji pary macierzy kwadratowych, z
których przynajmniej jedna jest macierzą nieosobliwą, był rozpatrywany przez
K.Weierstrassa na podstawie teorii dzielników elementarnych [1], Analogiczne
problemy w ogólnym przypadku były rozpatrywany przez L.Kroneckera [2],
Matematyczne aspekty problemu klasyfikacji pary macierzy można odnaleźć w
pracach [3], [4], [5],
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W tym artykule przedstawimy algorytm sprowadzania dowolnej pary
macierzy za pomocą przekształceń elementarnych do postaci kanonicznej.
Algorytm ten jest oparty na zagadnieniach macierzowych, które zostali
wprowadzone przez A.V. Roitera i L.A. Nazarowu [6], Algorytm został również
zrealizowany przez program komputerowy, napisany w języku FORTRAN.
Istnieją inne algorytmy sprowadzania dowolnej pary macierzy do postaci
kanonicznej, które stosują bardziej skomplikowanej
metody dzielników
elementarnych [7]-[l 1],

1. Pęk macierzy
Podamy najpierw niezbędne definicje, dotyczące pęku macierzy.

Definicja 1.
Para macierzy A, B e Mfflx„(K) o jednakowych wymiarach m xn nazywa się
równoważną parzę macierzy Aj, B| e Mmxn(K) i zapisujemy (A,B) ~ (Aj,Bi), jeśli
istnieją macierzy nieosobliwe X e M*mxm(K) i Y e M*nxn(K) takie, że
XAY = A, i X B Y = B ,.
(3)
Relacja równoważności ~ pary macierzy A i B jest oczywiście zwykłą relacją
równoważności:
1) (A,B) ~ (A,B)
2) jeśli (A,B) ~ (A,,B,), to (A,,BO ~ (A,B)
3) jeśli (A,B) ~ (A,,BO oraz (A bB 0 - (A2,B2), to (A,B) ~ (A2,B2).

Definicja 2.
Parę macierzy A, B e Mmxn(K) o jednakowych wymiarach m xn razem z relacją
równoważności ~ nazywamy pękiem macierzy A, B i zapisujemy w postaci
((A,B), ~), lub krótko (A,B).
Zauważmy, że często w literaturze pękom macierzy nazywają również zbiór
wszystkich macierzy postaci A-?JB, gdzie Z jest parametrom. Wtedy pęk macierzy
A-ŹUBjest równoważny pęku macierzy A-1U3, jeśli istnieją macierze nieosobliwe
X e M*mxm(K) i Y e M*nxn(K) takie, że
X(A-ZB)Y = ApZBj
(4)
Oczywiści te dwie definicji pęku macierzy są równoważne.

Definicja 3.
Pęk macierzy (A, B)
nazywamy
rozkładalnym , jeśli istnieją macierzy
nieosobliwe X e M*m(K) i Y e M*„(K) takie, że
O
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A2

gdzie A B , (/= 1,2) są macierzami jednakowego wymiaru.
W tym przypadku mówimy, że pęk macierzy (A, B) jest sumą prostą pęków
macierzy (A„ B ,) (7=1,2) i zapisujemy w postaci: (A, B) = (Ai, B ]) © (A2, B2).
W przeciwnym przypadku pęk macierzy (A, B) nazywa się nierozkładalnym.
Ponieważ w jednym klasie równoważności macierzy A i B mogą znajdować się
macierze, dla których
XAY =

A,
1 ,
O

lub
X A Y = [A !

o

],

x b y = [b

,

o

],

gdzie macierze A„ B, (z—1,2) są macierzami jednakowego wymiaru, to w tym
przypadku wygodniej rozpatrywać jako reprezenty tej klasy równoważności parę
macierzy (Ai,B]). Dlatego też wygodniej jest
wprowadzenie następującej
definicji:

Definicja 4.
Pęk macierzy (A, B) nazywa się pseudorozkladalnym, jeśli spełniony jest jedny z
następujących warunków:
1) pęk macierzy (A, B) jest rozkładalnym;
2) pęk macierzy je st równoważny pęku macierzy postaci:
( o

,

q

) lub ( [A,

O ],

[B,

O]),

gdzie macierze A„ B, (/=1,2) są macierzami jednakowego wymiaru.
W
przeciwnym
przypadku
pęk macierzy
(A,
B)
nazywa
pseudonierozkładalnym.

się

Ponieważ zbiór wszystkich par macierzy za pomocą relacji równoważności
~ jest podzielony na rozłączone klasy równoważności, a każda para macierzy jest
sumą prostą macierzy pseudonierozkłdalnych, to problem znajdowania najbardziej
prostej postaci pary macierzy A i B za pomocą przekształceń elementarnych
wierszy
i
kolumny
polega
na znajdowaniu
najbardziej
prostych
pseudonierozkładalnych reprezentów klas równoważności relacji
Zaznaczymy, że jeśli macierze A i B zawierają wiersze lub kolumny
zerowe o jednakowych numerach, to pęk macierzy (A, B) jest pseudorozkładalny.
Twierdzenie 1.
Jeśli p ę k macierzy (A, B) je s t pseudorozkładalny, to istnieją macierzy nieosobliwe
X e M*m(K) / Y e M*„(K) oraz m acierzperm utacji P e M*m+n(K) takie, że
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P A T 1=

o'
,
o a 2_

r a i.

P B 'P ‘=

B,

o'

O

b2

gdzie
A'

O

XAY

^ A Y )1

O

B'=

O

XBY

(X BY )n

O

oraz macierze A„ B, (/=1,2) są macierzami jednakow ego wymiaru.
Dowód.
1. Niech pęk macierzy (A, B) jest rozkładalny. Wtedy istnieją takie macierze
nieosobliwe X e M*m(K) i Y e M*„(K), że
o'
o
B,
A-l
, XBY=
XAY
O b2
0
A 2.
gdzie A„ B, (/—1,2) są macierzami jednakowego wymiaru.
W tym przypadku macierze A ' oraz B' m ają postać:

A'

o
o

0

A-i

o

0

O

a 2

at
a i

o

o

0

O

t
aa 2

0

o

B'

O

O

B

O

O

O

O

B2

Bir

O

O

O

O

Bj

O

O

Rozpatrzmy macierz permutacji

P =

E

O

O

O

O

O

E

O

O

E

O

O

O

O

O

E

Wtedy

■o

Ai o
O 0
Ai
O o 0
o 0 a2
a t

P A 'P

,- i

_

a t

o'
o
a 2

0

, P B T ’1 =

O Bi 0
Bf O o
O O o
O o Bi

o'
o
B2

0

co oznacza, że pęk macierzy (A, B) jest pseudorozkładalny.
2. Niech para macierzy A, B) jest równoważna parze macierzy (Ai, Bi), gdzie
Aj = [C O ], B ,= [D O ],
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gdzie C , D g M„,XJ(K), co oznacza, że istnieją takie macierze nieosobliwe X g
M*m(K) i Y g M*„(K), że

XAY = [C O], XBY=[D

O],

W tym przypadku
' O

A' = CT
O

c
o
o

O

0'

D O"
0 O

0 , B' = d t

o

0

0

0

co oznacza, że pęk macierzy (A, B) jest pseudorozkładalny.
3. Niech para macierzy (A, B) jest równoważna parze macierzy (Aj, Bj), gdzie

A ,=
gd zie C ,

D

D'
C
, B, =
O
O

e M ^ K ) , co ozn a cza , ż e istn ieją takie m a cierze n ie o so b liw e X

c
, XBY
o

-

XAY =

I
1 ---- 1
10 o 1

M*m(K) i Y g M*„(K), że

g

W tym przypadku

1
nH
O

O

O
A' = 0

' O o D'
c
O 0 , B' = 0 o O
dt 0 O
o

Jeżeli macierz permutacji P ma postać:

E

0
E

P=

0

O
O O
0 E

to

0
P A P 1= O
O

0'

0

O

o'

c
CT o

, PB'P ' = 0

O

D

0

dt

0

0
0

co oznacza, że pęk macierzy (A, B) jest pseudorozkładalny. ♦

2. Postać kanoniczna pęku macierzy
Oznaczymy przez j / ( 0 ) klatkę dolną klatkę Jordana z zerową wartością
własną:
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'0

0 0

•

•

1 0 0

•

■

0 0
0 0

0

1 0

•

•

0 0

0 0 0

•

•

0 0

0 0 0

•

•

1 0

'

oraz przez J /(0 ) klatkę górną klatkę Jordana z zerow ą w artością własną:
' 0

1

0

•

•

0

0 "

0

0

1

•

•

0

0

0

0

0

•

•

0

0

0

0

0

•

•

0

1

_ 0

0

0

•

•

0

0

Definicja 5.
Pęk macierzy A, B e Mmx„(K) nazywamy kwadratowym, jeżeli m = n.
Pęk macierzy A, B e Mmxn(K) nazywamy nieosobliwym (lub regularnym ), jeśli
jest on kwadratowym, oraz jeżeli A e Mm*(K) lub B e Mm’(K). W przeciwnym
przypadku pęk macierzy nazywamy osobliwym (lub singularnym ).
Innymi słowy pęk macierzy (A, B) jest osobliwy, jeśli macierze A i B nie są
kwadratowymi, lub obie macierze A i B są osobliwe. Problem klasyfikacji
regularnego pęku macierzy nad ciałem liczb zespolonych po raz pierwszy był
rozwiązany przez K. W eierstrassa [1], Następujące twierdzenie o kanonicznej
postaci nieosobliwego pęku macierzy
jest uogólnieniem twierdzenia o
kanonicznej postaci Frobeniusa.

Twierdzenie 2.
Nieosobliwy pseudonierozkładalny pąk macierzy (A, B) ma jed n ą z następujących
postaci:
1) A = F, B = E„;
2) . A = E„, B = J/(0);
gdzie E„ je s t macierzą jednostkową stopnia n, F je s t nierozkładalną klatką
Frobeniusa.

Twierdzenie 3.
Osobliwy pseudonierozkładalny pąk macierzy (A, B) ma jedn ą z następujących
postaci:
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1)
2)

A = F, B = E„;
A = E„, B = J /( 0 ) ;
0

' 1

3) A =

0

1

0

0

0

0

0

0

' 1

0
4) A

0

0'

. . .

0

0

. . .

0

0

. . .

'0

0

• • 0

1

0

• 0

0

0

1

• 0

0

, B=

0“

J

0

1

0

0

• 1

0

0

0_

0

0

■ 0

1

0

0

0

0‘

'0

1

0

0

0

*
=

,

1

0

•

0

0

0

0

1

•

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0

0

■

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

•

0

1

Definicja 6.
Pęk macierzy (A, B) nazywamy pseudorównoważnym pęku macierzy (A), Bi) i
zapisujemy (A,B) w (Ai,Bj), jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
1) (A,B) ~ (A,,Bi);
2) (A,B) ~ (

A]

O
3) (A,B) ~ ( [A,

Bi
J

O

);

o , [B,

O]),

gdzie macierze A„ B, (/= 1,2) są macierzami jednakow ego wymiaru.
Korzystając z wprowadzonych pojęć podstawowe twierdzenie L.
Kroneckera [2] o strukturze dowolnego pęku macierzy można przedstawić
następująco:

Twierdzenie 4.
Dowolny p ą k macierzy je s t pseudorównoważny sumie prostej nierozkładalnych
osobliwych pąków macierzy postaci 1), 2) twierdzenia 2 oraz nierozkładalnych
nieosobliwych pąków macierzy postaci 1), 2), 3), 4) twierdzenia 3.
Postać dowolnego pęku macierzy, którą otrzymujemy z twierdzenia 4,
nazywa się kanoniczną postacią pęku macierzy (lub postacią Kroneckera).
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3. A lgorytm
Dla opisu algorytmu sprowadzenia pęku macierzy do postaci kanonicznej
podamy poszczególne rozwiązania podstawowych zagadnień macierzowych, które
powstają pod czas wykonania algorytmu.
Problem 1.
Niech mamy nieosobliwy pęk macierzy (A, B). Wtedy A, B e M„(K).
Przypuśćmy, że jedna z macierzy A lub B jest nieosobliwa, na przykład, macierz
A jest nieosobliwą. Przekształceniami elementarnymi nieosobliwa macierz
kwadratowa A może być doprowadzona do postaci E, gdzie E jest macierzą
jednostkow ą stopnia n. Wtedy nie zmieniając macierz E nad m acierzą B możemy
wykonywać przekształcenia podobieństwa:
Y^BY, ponieważ Y_1EY = E.
Zatem para macierzy (A, B) jest równoważna sumie prostej nierozkładalnych
pęków macierzy postaci (E, F), gdzie F jest nierozkładalną klatką Frobeniusa.
Problem 2.
Niech mamy kwadratowy pęk macierzy (A, B), tzn. A, B e M„(K), oraz
niech A =0„ e M„(K). Wtedy nad wierszami i kolumnami macierzy B możemy
wykonywać dowolne przekształcenia elementarne, za pom ocą których macierz B
możemy doprowadzić do postaci diagonalnej z jedynkami i zerami na przekątnej
głównej. A więc w tym przypadku pęk macierzy jest równoważny pęku postaci:

C=

o'
,D
o o

O

=

E

O'

O

O

który jest sumą prostą nierozkładalnych pęków macierzy postaci ( [ 0], [ 1] ) oraz
([0], [0]).
Problem 3.
Niech mamy osobliwy pęk macierzy (A, B) oraz macierz A ma następującą
postać:

A =

, wtedy macierz B =

B,
B,

oraz nad m acierzą Bi możemy

wykonywać przekształcenia podobieństwa, nad wierszami i kolumnami macierzy
B2 możemy wykonywać dowolne przekształcenia elementarne, ponadto każdy
wiersz macierzy B2 pomnożony przez dowolny element ciała K możemy dodawać
do dowolnego wiersza macierzy Bj.
Jeśli B2 = O, to pęk macierzy jest pseudorównoważny pęku macierzy z
problemu 1, a więc jest pseudorównoważny sumie prostej nierozkładalnych
pęków macierzy postaci (E, F), gdzie F jest nierozkładalną klatką Frobeniusa.
Jeśli B 2= E, to Bi możemy doprowadzić do macierzy zerowej O, a więc
pęk macierzy jest równoważny pęku macierzy postaci
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c=

E'
O

, D=

O'
E

który jest sum ą prosta nierozkładalnych pęków macierzy postaci ( [ 0], [ 1] ) oraz
([!]. [O])Jeśli macierz B2 ^ O ale jest osobliwa, to macierz B2 można doprowadzić
do postaci

O O " .
O

E

.
,
1 otrzymujemy pęk macierzy postaci

O

E

0'

O

E

O

O

O

O

B,
, D=

O'

bZ
2 O
O

O

O

E

który jest pseudorównoważny pęku macierzy Dostaci:
E
c ,= O
O

O'

B,
E , D,= b 2

O

O

O'
O
E

dla którego nad wierszami i kolumnami macierzy B b B 2 można wykonywać
dokładnie takie same przekształcenia, jak w problemie 3, a więc otrzymujemy
problem 3 o mniejszych wymiarach.
Problem 4.
Niech mamy osobliwy pęk macierzy (A, B) oraz macierz A ma następującą
postać:
A = [E O ], wtedy macierz B = [Bj B 2] oraz nad m acierzą B)
możemy wykonywać przekształcenia podobieństwa, nad wierszami i kolumnami
macierzy B2 możemy wykonywać dowolne przekształcenia elementarne, ponadto
każdą kolumnę macierzy B2 pomnożony przez dowolny element ciała K możemy
dodawać do dowolnej kolumny macierzy Bj.
Jeśli B2 = O, to pęk macierzy jest pseudorównoważny pęku macierzy z
problemu 1, a więc jest pseudorównoważny sumie prostej nierozkładalnych
pęków macierzy postaci (E, F), gdzie F jest nierozkładalną klatką Frobeniusa.
Jeśli 6 2 = E, to B[ możemy doprowadzić do macierzy zerowej O, a więc
pęk macierzy jest równoważny pęku macierzy postaci
C = [ e O ], D = [ 0 E ],
który jest sum ą prosta nierozkładalnych pęków macierzy postaci ( [ 0], [ 1] ) oraz
([1], [0]).
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Jeśli macierz B2 * O ale jest osobliwa, to macierz B2 można doprowadzić
do postaci■ r °
O

° i i• otrzymujemy pęk, macierzy postaci
E
C=

E

O

0

O'

O

E

0

0

, D = Di
O

d2

O

O'

O

O

E_

który jest pseudorównoważny pęku macierzy postaci:
'E O O"
»2
, D, =
O
O
O E O

o‘
E_

dla którego nad wierszami i kolumnami macierzy D |, D2 można wykonywać
dokładnie takie same przekształcenia, jak w problemie 4, a więc przychodzimy do
rozwiązywania problemu 4 o mniejszych wymiarach.
Problem 5.
Niech mamy osobliwy pęk macierzy (A, B) oraz macierz A ma następującą
postać:
B] B 2
E 0
oraz nad m acierzą Bi możemy
A =
, wtedy macierz B =
b3 b4
° O
wykonywać przekształcenia podobieństwa, nad wierszami i kolumnami macierzy
B4 możemy wykonywać dowolne przekształcenia elementarne, ponadto nad
B2
możemy
wierszami macierzy [Bj B 4] oraz nad kolumnami macierzy
B4
wykonywać dowolne przekształcenia. Ponadto każdy wiersz macierzy [B3

B4]

pomnożony przez dowolny element ciała K możemy dodawać do dowolnego
wierszu

macierzy [B,

B 2], oraz każdą kolumnę macierzy

b2

pomnożoną

B4

irzez dowolny element ciała K możemy dodawać do dowolnej kolumny macierzy

V
B3
Jeśli B4= O, to przechodzimy do rozwiązania problemu 6.
Jeśli B4 = E, to B2 i B3 możemy doprowadzić do macierzy zerowych O i wtedy
pęk macierzy jest równoważny sumie prostej pęków macierzy postaci ( [0], [1] )
oraz (E, F), gdzie F jest nierozkładalną klatką Frobeniusa.
Jeśli macierz B4 * O ale jest osobliwa, to macierz B 2 można doprowadzić do
. ' O O l .
postaci
1 otrzymujemy, że pęk macierzy jest równoważny sumie prostej
O E
pęków macierzy postaci ( [ 0], [ 1] ) oraz
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c=

E

0

0

O

,

D=

r e>1.

d z21

0

_d3

a więc mamy problem 6 o mniejszych wymiarach.
Problem 6.
Niech mamy osobliwy pęk macierzy (A, B) oraz macierze A i B m ają
następujące postaci:
A=

E

O

0

0

,

B=

r Bli
b3

b z21
0

wtedy nad m acierzą Bi możemy wykonywać przekształcenia podobieństwa, nad
wierszami i kolumnami macierzy B2 i B3 możemy wykonywać dowolne
przekształcenia elementarne, ponadto każdy wiersz macierzy B3 pomnożony przez
dowolny element ciała K możemy dodawać do dowolnego wierszu macierzy B l5
oraz każdą kolumnę macierzy B2 pomnożoną przez dowolny element ciała K
możemy dodawać do dowolnej kolumny macierzy B|.
Jeśli B3 = O, to pęk macierzy jest pseudorównoważny pęku macierzy
problemu 4 o mniejszych wymiarach.
Jeśli B3 = E, to B] = O i macierz B2 możemy doprowadzić do postaci
E Ol
.
^
i pęk macierzy jest równoważny sumie prostej pęków macierzy postaci:

1) c=

0

l"

0

°.

2) C=

, D=

, D=

'1

0‘

0

1

V
1

3) C= [0], D= [0],
Jeśli B3 * O ale jest osobliwa, to macierz B3 można doprowadzić do
postaci

O O ' .
O

E

.
,
1 otrzymujemy pęk macierzy postaci
E

O

O'

O

E

0

O

O

O

0

0

O

, D=

Dl

O

d2

O

3‘
d4

0

O

O

O

E

0

d

który jest pseudorównoważny pęku macierzy postaci:
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o
c =

E
0

o Di D3
o
O o , D= o d 2 d 4
E O
o
o o
E

dla którego nad wierszami i kolumnami macierzy Dj, D2, D3, D4 można
wykonywać dokładnie takie same przekształcenia, jak w problemie 5, a więc
przychodzimy do rozwiązania problemu 5 o mniejszych wymiarach.
A lgorytm (sprowadzania pęku macierzy do postaci kanonicznej).
1. Jeśli A = O, to przechodzimy do rozwiązywania problemu 2.
2. Jeśli A & O, to za pom ocą przekształceń elementarnych dla wierszy i kolumny
E O'
Macierz B
macierzy A doprowadzamy macierz A do postaci: Aj =
O O
będzie wtedy równoważna macierzy postaci:

B,

B2

b3

b4

3. Jeśli macierz Ai = E, to przychodzimy do rozwiązywania problemu 1.
4. Jeśli macierz A t * E, to przychodzimy do rozwiązywania problemu 5.

4. Podsumowanie
Przedstawiony algorytm pozwala
w dość szybki i prosty sposób
przedstawić dowolny pęk macierzy w postaci sumy prostej nieosobliwego pęku
macierzy oraz psieudonierozkładalnych osobliwych pęków macierzy. Dla
sprowadzania nieosobliwego pęku macierzy do postaci kanonicznej Weierstrassa
istnieją wiele różnych dość skutecznych algorytmów, np. [7], [11].
Stosując algorytm sprowadzania pęku macierzy do kanonicznej postaci
możemy doprowadzić układ równań różniczkowych ( 1) do zbioru niezależnych
układów równań różniczkowych, które m ają na ogół mniejsze wymiary oraz
proste postaci, i które możemy rozwiązywać w sposób równoległy.
Zastosowanie kanonicznej postaci pęku macierzy w teorii sterowania oraz
teorii system można odnaleźć, np. w pracach [9] i [12].
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BADANIA PR O C ESÓ W ITERA CY JN Y CH W STRU K TURA CH
LO G IC ZN Y C H O BLICZEN IO W Y CH
A leksander K A TK O W
Rozpatrywane będą procesy iteracyjne zachodzące się w strukturach
równoległych, składających się z nie zsynchronizowanych wzajemnie jednostek
obliczeniowych. W postaci takich jednostek w tym artykule występują elementy
logiczne. Matematyczny aparat, zastosowany dla analizy procesów iteracyjnych
opiera się na pojęciu macierzy odwzorowań boolowskich, zaproponowanych w [l].
Rozpatrywane będą podstawy
aparatu
macierzy
odwzorowań
boolowskich oraz jego zastosowanie do analizy struktur obliczeniowo-logicznych.
Tworzenie komputerowych modeli obiektów z reguły jest związane z
przetwarzaniem ich matematycznych modeli. Przy tym, w zależności od cech
charakterystycznych jakie powinien posiadać komputerowy model obiektu oraz
zasad będących podstawą jego syntezy, przekształcenia mogą mieć mniej lub
bardziej złożony charakter. Podczas tworzenia obliczeniowo - logicznych struktur
wejściowy, matematyczny opis obiektu zostaje przetransformowany w system
logicznych równań zgodnie z zasadami pozycyjnego obliczania, przedstawionego
w pracy [2], lub też poprzez zastosowanie kolejnych logicznych macierzy operacji
matematycznych [3,4], W obu przypadkach z wejściowego matematycznego
modelu obiektu zadanego, na przykład, w postaci systemu algebraicznych lub
innych równań otrzymywany jest system równań logicznych. W zależności od
przyjętego sposobu kodowania liczb, sposobu przedstawienia wartości ujemnych,
wybranej
siatki obliczeniowej
można otrzymać różne systemy równań
logicznych. Równania te stanowią matematyczny opis modelowanego obiektu,
według którego realizowana jest synteza odpowiedniej obliczeniowo - logicznej
struktury.
Przy rozwiązywaniu zadania za pomocą obliczeniowo - logicznych
struktur, pojawia się pytanie dotyczące istnienia rozwiązania równań logicznych
oraz czy rozwiązanie to jest jedyne. Rozwiążemy zadanie wykorzystując aparat
macierzy odwzorowań boolowskich. Zauważmy, że w wyniku przekształcenia
wejściowego matematycznego modelu obiektu obliczeniowo - logiczne równania
częściej otrzymuje się w wielomianowej postaci kanonicznej (WPK)[4j.
System równań obliczeniowo - logicznych
yk= (Pk( Xi> X2, ..., xm),

k —1, 2,..., n,

( 1)

określa n boolowskich zmiennych y b y2, ...,yk przez m boolowskich zmiennych x b
x2, ..., xm poprzez zastosowanie WPK. Wiadomo, że (1) można zapisać jako
yk =

X]<3>ki© X i’O k2,
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gdzie O k] i Ok2 - pewne wielomiany mod 2, zależne od zmiennych Xi, x2,
xm
Rozpatrzymy przy jakich warunkach Xi można wyrazić poprzez WPK w
zależności od yk.

xi = f(yi, y2, ...,yk).

(2)

Układ równań (1) może być zadany również w następującej postaci:
2»
X
k = l , 2, n ,
X © P j (x2, ...,x m)bkj ® x ', Z © P j( x
, ) b kj
J
ki-2"
Gdzie odpowiednie elementarne koniunkcje przemnożone przez
współczynniki by, które m ogą przyjmować wartości 0 lub
1, a
m .-l
P j(x 2.
> 0 = Pj+2».-i ( x 2,
, x j dla wszystkich j <2‘
= 2 -

Wszystkie możliwe kombinacje elementarnych koniunkcji można
rozmieścić w prostokątnej macierzy zgodnie z następującymi regułami: wszystkie
elementarne koniunkcje z indeksem j rozłożone zostają w kolumnie jedna pod
drugą. Kolumny te zostaną zapisane w rzędzie od lewej do prawej w porządku
wzrastania j. W każdej kolumnie elementarne koniunkcje, zapisane w kodzie
dwójkowym, rozmieszczone są w porządku rosnącym. Ponad to, 0 w liczbie
odpowiada logiczna inwersja odpowiedniego współczynnika, zaś 1 - jego
prawdziwa wartość.
N a przykład, elementarne koniunkcje współczynników by, b2j, b^j
zapisywane sąjedna pod drugą w kolumnie w następującym porządku b ijb2jb 3j, bij
b 2jb3j> b|jb2jb3j, ... ,bijb2jb3j, gdzie - oznacza znak logicznej negacji. Umieszczenie
jednej jedynki w tej kolumnie powoduje umieszczenie wszystkich kolumn
współczynników w wejściowym systemie równań logicznych. W ten sposób w
prostokątnej macierzy zbudowanej z kolumn współczynników, zgodnie z
przedstawionymi regułami, w każdej kolumnie może znajdować się tylko jedna
jedynka, zaś wszystkie inne człony są równe 0. M acierz ta nosi nazwę macierzy
odwzorowań boolowskich[l] i zapisywana jest następująco:
B = [Pij].

W przypadku gdy n = m= 2 system równań logicznych
yi = b u x 1x 2 © b12xix’2® b13xix’2© b u xix2;
y2 = b21x ix 2 ® b22x ix2© b23X]X 2© b uX|X2;

(3)

przedstawiony w postaci WPK może być określony za pom ocą macierzy

B
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b iib 21
b nb2i
bnb 2\
bub2i

b i2b 22
b j2b22
bi2b 22
b 12b22

b i3b 23
b i3b23
bi3b 23
b]3b23

b nb 24
b ub24
bub 24
bub24

(4)

Aby krótko zapisać macierz B , wygodniej jest stworzyć macierz dwójkowych
kompletów A = [a^], k = 1,2, ..., n, s = 1 ,2 ,..., 2", która składa się z n wierszy i 2"
kolumn. Elementy kolumny s określane są przez numer kolumny w dwójkowym
systemie zliczania s - 1 = ais2" ' 1 + a2s2n ~ 2 + ... + ans2°, zapisanym w linii
pionowej , przy czym starsze pozycje numeru kolumny znajdują się w górnej jego
części. Przy n = m = 2 otrzymamy
0
0

0
1

1
0

1
1

Teraz współczynniki by w równaniu (3) zapisane zostaną w następującej postaci
^kj = X ! a ks/?ij •
i
Każde z równań systemu można zapisać krótko w następujący sposób
yk = E I > k s /^ >
gdzie £,j - elementarne koniunkcje zmiennych x 1; x2, ..., xm stopnia j. Łatwo
dowieść, że prawdziwa jest następująca zależność
y'k = Z Z a 'ks>%

( 6)

gdzie a’ks - elementy macierzy A, w której wszystkie jedynki zostały zamienione
na zera i na odwrót. Zapisując na podstawie (5), (6) elementarne koniunkcje ze
zmiennych y,, y2, ...,yn można zauważyć, że pośród wszystkich logicznych
iloczynów aks tylko jeden będzie różny od 0 i odpowiednio równy 1, a mianowicie,
ten który odpowiada logicznemu iloczynowi aks, s = 2". N a przykład, podstawiając
yi i y2, otrzymane z (6), otrzymujemy

^ ^ 2 = Z E a i s ^ ; Z Z a 2 s A /7 •
j

i= i

j

j= i

Zamieniając miejscami porządek sumowania po s i j zapiszemy

y .y 2 = ¿ a lsa 2si
j =i
V i
Oczywiste jest, że iloczyny a lsa2s są równe 0, z wyjątkiem a,sa2s (s = 2") co
wynika z macierzy A.
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W taki sposób elementarną koniunkcje zmiennych y 1; y2, ...,ym można
zapisać krótko wykorzystując odpowiednie elementarne koniunkcje zmiennych Xi,
x2, ..., xm, jako

s- =

U)
i

Z tego wynika że odwzorowanie m boolowskich zmiennych X], x2,
xm na n
boolowskich zmiennych y h y2, ...,yn odpowiada odwzorowaniu 2m' elementarnych
koniunkcji z X|, x2,
xm na 2n elementarnych koniunkcji z yi, y2, ...,y„, które
mogą być przedstawione w postaci macierzy
S = B£,
(8)
przy czym komponenty macierzy są, jak pokazano wyżej, prostą kombinacją
współczynników w równaniu wejściowym.
Macierz B przemnożona przez wektor koniunkcji
zawiera jedynie
komponenty, które są równe 1 tylko w jednym komplecie, dlatego że wektor
zawiera wszystkie komponenty WPK. Relacje typu 1©1 = 0 przy wykonywaniu
operacji mnożenia nie występują. Tym niemniej mnożenie zgodnie ze wzorem (8)
wymaga kilku wyjaśnień. Macierz B zawiera w każdej kolumnie tylko jedną
jedynkę, która określa cały pozycyjny wektor z 2m' komponentów. Jego rozmiar
jest równy rozmiarowi wektora £,, składającego się z elementarnych koniunkcji
WPK rozmieszczonych w takiej samej kolejności jak elementarne koniunkcje
współczynników bkj w bsj. Dlatego obecność 1, na przykład, w siódmym wierszu
pierwszej kolumny macierzy B decyduje o konieczności przeprowadzenia
pozycyjnego logicznego mnożenia dwóch boolowskich wektorów.
x ’ x ’2 x ’3

1
1
0

o

x

x'2 x 3

x’ x 2 x ’3

gdzie o - znak mnożenia pozycyjnego, gdy komponenty wektora wynikowego są
iloczyny odpowiednich komponent wektorów współczynników[2]. Oznacza to
istnienie w dwóch pierwszych równaniach systemu logicznych równań koniunkcji
x i x 2 x 3 i jej nieobecność w równaniu trzecim.
Również interesujący jest przypadek, gdy macierz B jest kwadratowa. W
celu otrzymania wzajemnego jednoznacznego przekształcenia warunkiem
koniecznym i wystarczającym jest obecność pełnej zgodności pomiędzy
kompletami elementarnych koniunkcji dwóch grup zmiennych. Stąd wynika, że
system obliczeniowo - logicznych równań ( 1) przy n = m może być rozwiązany
względem xb x2, ..., xm jeśli odpowiednia macierz B nie jest osobliw ą w sensie
zwyczajnej teorii macierzy, tj. detB ^ 0[1]. Naturalnie, w tym przypadku macierz
B powinna zawierać tylko jed n ą 1 w wierszu i kolumnie oraz powinna być
macierzą przestawień. Jeśli macierz B ma rozmiar 2m' to istnieje 2m' wzajemnie
jednoznacznych odwzorowań m - zmiennych y na m - zmiennych x.
Interesujący jest fakt, że warunek nie osobliwości macierzy B wymaga
istnienia w każdym równaniu yk 2ra" 1 koniunkcji zmiennych x u x2, ..., xm.
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Przedstawimy system dwóch obliczeniowo — logicznych równań zadany
jako macierz boolowskich odwzorowań
1
1
1
1
Określa j ą następujące równania
y, = xj © x2j
yz = x’2.
W zwykły sposób znajdujemy macierz B' 1
1
B_1 =

1
1•
1

W wyniku rozwiązania wejściowego systemu otrzymamy
X] = y ’i © y2,
x2 = y 2
Rozpatrzymy zastosowanie macierze boolowskich odwzorowań do analizy
procesów obliczeniowych przy rozwiązywaniu obliczeniowo - logicznych równań
metodą iteracji. Rozpatrzmy następujący wejściowy model matematyczny ax = f,
gdzie a - stały współczynnik, x, f - zmienne poszukiwana i zadana, przekształcony
w celu wykonania procesu iteracyjnego
x (a+l) = ( l - a ) x (c° + f
M ożliwe są dwa warianty organizacji procesu obliczeniowego. Jest to
związane z tym, że obliczenia wykonywane są w ograniczonej pozycyjnej siatce.
Jeśli zmienne i współczynniki posiadają siatkę pozycyjne m to siatka pozycyjna
iloczynu je st równa 2m. Dlatego przy wykonywaniu operacji można uwzględnić
tylko m pozycji iloczynu, podczas gdy można wykonywać wszystkie obliczenia w
pozycyjnej siatce, zawierającej 2m pozycji. Rozpatrzymy rozwinięcie procesów
obliczeniowych w tych dwóch przypadkach. W celu pokazania wyników
przeprowadzimy badanie z m ałą długością w pozycyjnej siatce, jednakże zmiana
długości pozycyjnej siatki nie zmienia charakteru powstających procesów.
Zakładamy, że m = 4, a = 0,1000 ( 1/2), f = 0,011 (3/8) zaś liczby ujemne
przedstawione będą w kodach rewersyjnych.
W celu otrzymania obliczeniowo - logicznych równań korzystamy z
równań złożenia pozycyjnych wektorów [4]:
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1

1 © x2 © x3

X2

1

1 © x2

x3

X 0X ] © X 0X 2 © X o X ] X 2
=

X] © X 2 © X 3 © XoX2

W celu otrzymania macierzy odwzorowań boolowskich znajdziemy
współczynniki bkj Wprowadzimy wyniki do macierzy [psj] (4). W wyniku
otrzymamy macierz pokazaną na Fig. 1.
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W klatkach macierzy, gdzie psj nie są równy 1, znajdują się wartości
równe 0. Jednak wartości psj zerowe i niezerowe są zapisane tylko na głównej
przekątnej , aby je wyodrębnić. Przeanalizowawszy otrzymana macierz
zauważymy, że rząd macierzy nie jest równy jej rozmiarowi;
współczynniki psj = 1, s = j leżące na głównej przekątnej określają
wartość poszukiwanej zmiennej spełniającej równania wejściowe;
liczba wielu pośrednich procesów począwszy od początkowej wartości
poszukiwanej zmiennej aż do rozwiązania jest dokładnie równa błędowi macierzy,
w tym przypadku 8;
przy wszystkich początkowych wartościach poszukiwanej zmiennej proces
iteracji sprowadza się do rozwiązania w końcowej liczbie kroków;
liczba kroków iteracji (długość procesu przejściowego) jest określona
przez początkowe znaczenie poszukiwanej zmiennej;
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0

istotne są tylko dwie wartości poszukiwanej zmiennej, które spełniają
równania wejściowe (dwa rozwiązania);
W rzeczywistości wejściowym równaniom odpowiadają dwa wektory
pozycyjne:
0
1
0
1

(5/8)

0
1
1
0

(6/8)

Rozpatrzmy sytuację pojawiająca się przy wykonywaniu mnożenia bez
zaokrąglania. W tym celu konieczne jest wykonanie operacji cyklicznego
przesunięcia mnożenia zgodnie z algorytmem przedstawionym w pracy [4]. W
rezultacie otrzymamy równania pozycyjne
xq = x3 © x0xi © x0x2 © xoXix2;
xi = xq © xi © x2 © xix2;
x2 = 1 © X| © x0x 1x3 © XoXiX2x3;
Xo =

1 © X 2 © X q X i X 3 © X o X 2X 3 © X 0X | X 2X 3.

Znajdziemy współczynniki bkj i wprowadzimy otrzymane wyniki do
macierzy odwzorowań boolowskich przedstawionej na Fig.2.
Można zauważyć, że:
istnieje tylko jedno rozwiązanie, ponieważ tylko jeden współczynnik
znajdujące się na głównej przekątnej jest równy 1;
rozmiar macierzy jest tylko o jeden mniejszy od rzędu, dlatego istnieje tylko
jedna wartość wektora pozycyjnego , która odpowiada rozwiązaniu;
istnieją cztery cykliczne procesy (na macierzy odwzorowań pokazany tylko
jeden z nich) gdzie wektor pozycyjny poszukiwanych wartości przyjmuje wartości
w przedziale skali pozycyjnej siatki;
wartości wektora pozycyjnego określone są jako rozwiązanie równania
wejściowe, nie m ogą być otrzymane w trakcie wykonywania procesu iteracyjnego;
wektor pozycyjny, odpowiadający rozwiązaniu, może być otrzymany tylko
wtedy jeśli był wzięty w charakterze początkowego przybliżenia.
Przytoczone przykłady pokazują, że zastosowanie macierzy odwzorowań
boolowskich może być pomocne przy znajdywaniu rozwiązania systemu
obliczeniowo - logicznych równań w ogólnym przypadku, jak również przy
analizie procesów iteracyjnych[5].
Autor składa serdecznie podziękowanie Pani mgr Ewie Węgrzyn Skrzypczak za pomoc w przygotowaniu artykułu.
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ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKA JAKOŚCI INWESTYCJI DO
KLASYFIKACJI OBIEKTÓW
M a re k ŁADYGA, M aciej T K A C Z
W pracy [1] przedstawiono wskaźnik jakości inwestycji oraz podano jego
podstawowe własności ze szczególnym uwzględnieniem jego przydatności w
ocenie firm kapitałowych. Oceny te mogą być dokonywane w skali miesięcznej,
kwartalnej, rocznej a nawet wieloletniej. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie
zastosowania wskaźnika jakości inwestycji w połączeniu z metodami
wielowymiarowej analizy porównawczej do badania efektywności gospodarowanie
przedsiębiorstw kilku różnych branż. Podstawowymi pojęciami analizy
porównawczej są pojęcia obiektu i zmiennej. W niniejszej pracy obiektami są
przedsiębiorstwa pewnej branży zaś zmienne to wskaźniki jakości inwestycji.
Załóżmy, że badamy m przedsiębiorstw, niekoniecznie tej samej branży,
rozpoczynających n-letnie inwestycje. Zdefiniujmy uogólniony wskaźnik jakości
inwestycji dla r-tego (r = l,...,m ) przedsiębiorstwa w k-tym (k = l,...,n) roku.

rk

1l +, 5r ik

gdzie
a*

-

stopa zysku r-tego przedsiębiorstwa w k-tym roku,

ik

-

inflacja w k-tym roku,

1
J_

dla oceny rocznej r-tego przedsiębiorstwa
dla oceny półrocznej r-tego przedsiębiorstwa

2
12

dla oceny miesięcznej r-tego przedsiębiorstwa.

Wygodnie je st zapisać wartości zmiennych (uogólnionych wskaźników jakości
inwestycji) w postaci tzw. macierzy obserwacji.
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W przypadku analizy przedsiębiorstw różnych branż celowym jest
sprowadzenie wszystkich zmiennych do wielkości tego samego rzędu. Można to
osiągnąć np. za pomocą standaryzacji. Polega ona na zastąpieniu zmiennej I*
zmienną

7

_ A*

A

r/t ~
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W tym przypadku macierz obserwacji I przyjmuje postać
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Pojęciem pozwalającym na wzajemne porównywanie obiektów jest ich
podobieństwo. Można go określić w sposób nieformalny następująco: dwa obiekty
(przedsiębiorstwa) są tym bardziej podobne im bardziej zbliżone są wartości
zmiennych (wskaźników jakości inwestycji) im odpowiadających.
W analizie porównawczej podobieństwo obiektów mierzone jest za
pomocą odległości. Do określenia odległości między i-tym i j-tym obiektem
użyjemy odległości euklidesowej:
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d, = VJ *=i
ź (ż^ -zj
W przypadku analizy przedsiębiorstw tej samej branży

d, =
Obliczając
odległości

JŻt a - i j

V *=i

odległości

dla wszystkich

par obiektów

'¿ u
d lx

d\2

••

d \m

d 22

••

d 2m

d mi

d m2

D =

•

otrzymujemy macierz

d mn

gdzie D = D r oraz d u = 0 .
N a podstawie powyższej macierzy możemy dokonać grupowania obiektów
w klasy z uwzględnieniem następujących warunków:
1) suma wszystkich klas musi dać cały zbiór obiektów,
2) klasy m uszą być rozłączne tzn. jeden obiekt nie może należeć do więcej niż
jednej klasy,
3) klasy m uszą zawierać obiekty jak najbardziej podobne do siebie.
Dla m obiektów (przedsiębiorstw) metoda grupowania przebiega w m-1 etapach.
Na początku każdy obiekt tworzy klasę jednoelem entow ą tzn.
C,° = { 0 ,. }

i=

gdzie C,r oznacza i-tą klasę obiektów w r-tym etapie grupowania. W etapie tym
wykonuje się następujące czynności:
1-

Na

podstawie macierzy odległości

między klasami D r~]

(n

- r + 1) x {n - r + 1), gdzie D ° = D wybiera się dwie klasy najbliższe

tzn. klasy Cp r~x i C r~x
dla których zachodzi d r~x ph
= ¡mj in
q

o wymiarach

d-~l,
j

i # j,

gdzie d ' ~ x oznacza element w i-tym wierszu i j-tej kolumnie macierzy
D r~ \
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2.

Łączy się klasy C p 1 i C ' -1 tworząc now ą klasę C p . Pozostałe klasy nie
ulegają zmianie.

3.

Tworzy się nową macierz odległości miedzy klasami D r o wymiarach
(n —r ) x (n —r )

powstała z macierzy D r~] przez zastąpienie dwóch

wierszy i kolumn odpowiadających łączonym na tym etapie klasom C rp 1 i
C r~x jednym

wierszem

i jed n ą

kolumną zawierającymi

odległości

nowopowstałej klasy C p od pozostałych klas.
W wyniku tak przeprowadzonej klasyfikacji obiektów przynależność
przedsiębiorstw tej samej branży do dwóch różnych klas jest niepokojącym
sygnałem o zbyt dużym zróżnicowaniu dochodowości. Przedsiębiorstwa tej samej
branży powinny być jak najbardziej podobne czyli powinny tworzyć jed n ą klasę.
Przynależność do różnych klas powoduje w praktyce niemożność porównania
jakości inwestycji w różnych branżach. W takim przypadku pozostaje
porównywanie
znormalizowanych
współczynników
jakości
inwestycji
w k-tym roku. Można tego dokonać badając iloczyny
Z 11 = Z ]k ■Z 2k ... z„
gdzie

Ż ik jest

znormalizowanym

wskaźnikiem

jakości

inwestycji

i-tego

przedsiębiorstwa w k-tym roku pewnej branży. Jest oczywiste, że im bardziej Z k
jest większe od jedności to inwestycje w rozpatrywanej branży są bardziej
opłacalne.
L ite ra tu ra
1. M. Ładyga, M. Tkacz, „W skaźnik jakości inwestycji jako narzędzie w ocenie
firm kapitałowych” Efektywność zastosowania systemów informatycznych
pod red. J.K.Grabary, J.S. Nowaka, WNT, Warzsawa-Szczyrk 2001.
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ZA RZĄ D ZAN IE DANYMI DO ANALIZY PR Z E W O Z Ó W
TO W A R O W Y C H W K ORY TARZU TR A N SPO R TO W Y M
M ałgorzata ŁATUSZYŃSKA, B a rb a ra K R Ó L IK O W SK A
Streszczenie: Podejmowanie każdej decyzji wymaga odpowiednich zasobów
informacyjnych. Racjonalność wyboru, którego dokonuje użytkownik korytarza
transportowego zależy od ilości i jakości danych o usługach transportowych
w danym korytarzu. Wybór najlepszego rozwiązania wymaga jakości,
kompletności i spójności danych. Bardzo ważnym elementem zarządzania danymi
jest ich poprawna perspektywa informacyjna dla problemu decyzyjnego.
Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących
rozwój gospodarczy zarówno w skali regionu, kraju jak i świata. Sprawnie
funkcjonujący system transportowy aktywizuje gospodarkę, natomiast poważne
zaniedbania w tej dziedzinie istotnie ograniczają możliwości jej dalszego
rozwoju1. W ostatnich latach problemy transportowe nabrały szczególnego
znaczenia ze względu na postępującą globalizację życia społeczno gospodarczego, w tym głównie rozwijający się proces integracji europejskiej2. W
takim to kontekście została zaakcentowana na forum ogólnoeuropejskim potrzeba
utworzenia pan-europejskiej sieci transportowej, w której szczególne miejsce
przypisuje się tzw. korytarzom transportowym3.

1 Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Współczesne problemy polityki
transportowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, s.7
2 Szczegółowo problematyką transportową w aspekcie postępującego procesu
integracji europejskiej zajmuje się wielu autorów, przykładowo: Bąk M.,
Transport ja k o przedm iot i czynnik integracji europejskiej, W ydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997; Rydzkowski W., W ojewódzka-Król
K., Współczesne problem y polityki transportowej, PWE, W arszawa 1997, ss.
240-276; Januszkiewicz W. (red.), Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla
transportu, Zbiór materiałów na konferencję Trans’95, W arszawa 1995;
Bum ewicz J., Wojewódzka-Król K., Europejska polityka transportowa,
W ydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993; Grudzewski W.M.,
Hejduk I., Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji
europejskiej, ORGMASZ, Warszawa 1998
3 Potrzeba utworzenia takiej sieci została szczególnie mocno zaakcentowana na
paneuropejskich konferencjach transportowych (Praga 1991; Kreta 1994,
Helsinki 1997), podczas których ukształtowano koncepcję rozwoju 10-u
korytarzy transportowych: Prague Declaration on an all European Transport
Policy (31.10.1991), [w:] 38th Annual Report on Activities o f the Conference,
European Conference o f the Ministers o f Transport, Paris 1991; Crete
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Koncepcja korytarzy transportowych została stworzona przez urbanistów i
specjalistów wielkoprzestrzennej analizy regionalnej4. Pod tym pojęciem rozumie
się na ogół ciąg komunikacyjny o międzynarodowym znaczeniu, wzdłuż którego
przebiegają co najmniej dwie różne drogi transportowe o odpowiednich
parametrach technicznych, z rozmieszczonymi na nich węzłami transportowymi5.
Pojęcie korytarzy transportowych jest immanentnie związane z problemami
transportowymi, dotyczącymi zarówno ruchu wewnętrznego poszczególnych
krajów, jak i wynikającymi z ruchu międzynarodowego. Problemy te dotyczą w
szczególności zjawisk kongestii lub "wąskich gardeł", następstw szkodliwego
oddziaływania zmasowanego ruchu pojazdów na środowisko, a także uciążliwości
tego ruchu dla ludności obszarów, przez które przebiegają szlaki transportowe.
W celu wypracowania optymalnej strategii rozwoju infrastruktury
korytarza transportowego podejmuje się tzw. studia korytarzowe, których istotnym
elementem jest między gałęziowa analiza6 przewozów towarowych w podziale na
relacje przewozu i grupy ładunkowe7. Proponowana procedura analizy składa się z

4

5

6
7

Declaration, Second Pan-European Transport Conference, Crete - Greece, 16
March 1994, ss. 2-3; Helsinki Declaration: Towards A European Wide
Transport Policy. A Set o f Common Principles, Third Pan-European Transport
Conference, Helsinki, 23-25 June 1997, s. 3
Zob.: Piskozub A., Kanały komunikacyjne w teorii i w praktyce przestrzennego
zagospodarowania kraju. Przegląd komunikacyjny N r 12/1983, s. 336; Malisz
B.: Zarys teorii kształtowania układów osadniczyc., Arkady, W arszawa 1966;
Morawski W.: Korytarze transportowe - międzynarodowe seminarium
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Problemy Ekonomiki Transportu Nr
4/86, OBET, Warszawa, s. 97-98; Piskozub A.: Schemat układu kierunkowego
komunikacji w Polsce, [w:] Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu
- Ekonomika Transportu Lądowego N r 1/72, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
1972, ss. 15-40; Piskozub A.: Gospodarowanie w transporcie. WKŁ, Warszawa
1982, ss.l 14-126; Piskozub A.: Przesłanki i kierunki rosnącej koncentracji
przewozów pasażerskich w Polsce, [w:] Problemy Ekonomiki Transportu,
OBET Warszawa 1985, N r 3, s.48
Por.: Załoga E., Paneuropejskie korytarze transportowe jako czynnik konkurencyjności
gospodarki, [w:] materiały konferencyjne Szczytu Gospodarki Morskiej nt.
„Gospodarka morska - jaka przyszłość?”, Szczecin 2001, s. 94 Lewandowski
P.,Europejskie korytarze transportowe, materiały międzynarodowej konferencji nt.
„Paneuropejski korytarz transportowy Doliny Odry osią rozwoju gospodarczego
euroregionów”, Szczecin 1999, s.27.
W analizie mogą być rozpatrywane następujące gałęzie transportu: transport
kolejowy, drogowy, wodny śródlądowy, lotniczy oraz morski.
Dla studiów korytarzowych można przyjąć podział na 5 kategorii ładunków.
(A) masowe, (B) szybkopsujące się, (C) płynne, (D) podatne na konteneryzację
i jednostkowanie oraz (E) wszystkie pozostałe
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dwóch zasadniczych etapów (rys.l): zastosowania zdezagregowanego modelu
decyzyjnego (ZMD), oraz zagregowanego modelu podziału przewozów (ZMP).
Model ZMD w swej istocie wywodzi się z teorii użyteczności. Służy do
odzwierciedlenia wyboru środka transportu i drogi przewozu przez
indywidualnego użytkownika danego systemu transportowego.

SIEĆ T R A N S P O R T O W A
GAŁĘZIE TRANSPORTU
KRAJE
GRUPY ŁADUNKOW E
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Rys. 1. Procedura analizy międzygałęziowej przewozów
Dla wyboru alternatyw decyzyjnych w przewozach towarowych stosuje się
zwykle trzy podstawowe kryteria:

•
•

czysty czas przewozu od miejsca nadania "i" do miejsca przeznaczenia "j" (/),
czas stracony podczas podróży (odpoczynek kierowcy, tankowanie, odprawy
celne, manewry itp.) (x),
• koszt przewozu towaru liczony jako wydatek lub bezpośredni koszt
jednostkowy przewozu (c).
Każdemu z powyższych kryteriów przydziela się wagi (w,, wx, wc),
odzwierciedlające relatywny udział tego kryterium w całościowej użyteczności U
danego środka transportu lub drogi przewozu dla danej kategorii dóbr
(A,B,C,D,E)8. Indywidualny użytkownik wybiera tę alternatywę, dla której wartość
użyteczności jest największa.
Wybór trasy przewozu i środka transportu przeprowadzany jest według
binarnego drzewa decyzji z zastosowaniem modelu podziału przewozów. Może
być tu zastosowany model wielomodalny typu
Logit9, wyliczający
prawdopodobieństwo P wyboru przez użytkownika określonej alternatywy a w
zależności od różnic występujących w atrybutach usługi przewozowej (/, x, c).
Wielkości potencjalnych przewozów
& a) w ramach określonego
wariantu a dla relacji i-j i dobra g są wyliczane na podstawie wartości globalnych
przewozów oszacowanych za pomocą modelu grawitacyjnego.
Do przeprowadzenia powyższej analizy potrzebne są dane dotyczące:
planowanej sieci transportowej w obrębie badanego korytarza transportowego,
potencjału społeczno-gospodarczego krajów leżących w obrębie korytarza, gałęzi
transportu oraz grup ładunkowych branych pod uwagę w analizie a także
atrybutów usługi przewozowej
i przyporządkowanych im wag. Poniżej
zaprezentowano model danych
pozwalający na przechowywanie tego typu
informacji.
System rzeczywisty narzuca wybór odpowiedniego typu modelu danych.
Rejestracja danych dotyczących korytarza transportowego nie wymaga stosowania
obiektowego modelu danych, ponieważ nie zawierają złożonych, zagnieżdżonych
encji. Obszar analizy systemu rzeczywistego nie wymaga stosowania obiektów
typu klasa, hermetyzacji i dziedziczenia. Odpowiednim dla korytarza
transportowego będzie relacyjny model danych, który posiada łatwą do
zrozumienia strukturę, jednolite, dobrze zdefiniowane podstawy teoretyczne,
niezależność modelu danych od aplikacji oraz liczne implementacje.
Definiując encje w modelu danych dla korytarza transportowego należy
wyróżnić dwie podstawowe:
•
korytarz transportowy,

s

W rozważaniach można przyjąć, że funkcja użyteczności ma postać liniową: U
= w, t + wx x + wc c
9 Langdon M.G.: Methods o f determining Choice Probability in Utility
Maximizing Multiple Alternative Models, Transportation Research, Part B,
Vol 18B, nr 3/1984
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•
gałąź transportu10.
Wymienione encje posiadają status wymagany:
Każdy korytarz transportowy musi być obsługiwany przez przynajm niej jed n ą
gałąź transportu.
Urządzenia infrastrukturalne każdej gałęzi transportu muszą występować w
przynajmniej jednym korytarzu transportowy
Model uczestnictwa encji w związku przedstawia diagram Venna (rys. 2).
Związek między encjami Korytarz transportowy i Gałąź transportu jest związkiem
wiele do wiele, należy go przekształcić w dwa związki jeden do wiele, dodając
encję powiązania.
Obszar analizy systemu rzeczywistego wyznaczył reguły integralności danych:
' • każdy korytarz transportowy może zawierać dowolną ilość krawędzi i węzłów
oraz przebiegać przez dowolną ilość krajów i przejść granicznych,
• potencjał ekonomiczny kraju, przez który przebiega korytarz transportowy
wpływa na wielkość zgłaszanych przez użytkowników potrzeb przewozowych,
• zgłaszana do przewozu grupa ładunkowa decyduje o preferencjach
użytkowników w zakresie wyboru gałęzi transportu, co jest zapisane za pom ocą
systemu wag przypisanych atrybutom potrzeby przewozowej, a oszacowanych
metodą ekspercką,
• czas jazdy, czas tracony oraz koszt przewozu są cechami potrzeby przewozowej
branymi pod uwagę w analizie.
Określone wyżej reguły oraz zasady relacyjnego modelu danych pozwalają
uszczegółowić diagram związków encji E-R. W procesie uszczegóławiania
zastosowano takie rzutowania relacji11, które usunęły redundancje oraz anomalie.
Pełny diagram związków encji przedstawia rysunek 4.
Przedstawiony diagram związków encji E-R jest podstawą dla modelu
fizycznego bazy danych, która pozwoli na przeprowadzenie analizy
międzygałęziowej przewozów towarowych w II paneuropejskim korytarzu
transportowym, przebiegającym przez Berlin, Poznań, Warszawę, Brześć, Mińsk,
Smoleńsk, Moskwę do Niżni Nowogrodu. W korytarzu tym planuje się rozwój
infrastruktury dla dwóch gałęzi transportu: transportu drogowego (2300 km) oraz
kolejowego (2500 km).

10 Jako, że gałąź transportu jest związana ściśle ze środkiem transportu w artykule
używa się zamiennie obu określeń.
11 Date C.J.: Wprowadzenie do systemów baz danych. WNT W arszawa 2000,
s.380
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Uproszczenie związku M : N.
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Rys. 4. Pełny diagram związków encji E-R dia korytarza transportowego.
Następnym etapem w procesie zarządzania danymi dla korytarza
transportowego jest budowa hurtowni danych. Znajomość struktury danych
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źródłowych umożliwi ich ETT (Extraction, Transportation, Transformation).
Filtrem informacyjnym dla zasilania hurtowni danych jest
analiza
międzygałęziowa przewozów. Grupy tematyczne są definiowane na podstawie
obszarów wspomagania decyzji w korytarzu transportowym
np.: funkcja
użyteczności. Filtr informacyjny i grupy tematyczne stanowią podstawę do
zdefiniowania schematu metadanych, niezbędnego elementu w procesie budowy
hurtowni danych. Metadane pamiętają w swoim systemie dane o procesach
biznesowych i technicznych (metadane techniczne i biznesowe )12:
® metadane techniczne - dobrze ustrukturalizowane:
*
pola bzy danych,
*
filtry,
*
formuły matematyczne,
*
indeksowanie,
*
przydział miejsca na dysku.
•

metadane biznesowe - słabo ustrukturalizowane ,
*
reguły biznesowe,
*
aktualność danych,
*
interpretacja danych.

Metadane biznesowe opisujące poszczególne tematy, wymagają
dodatkowo uzupełnienia elementami podsumowania, co umożliwi dodatkowo
data mining. Przewiduje się również w ramach metadanych technicznych
wykorzystanie modelu symulacyjnego.
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METODA ROZMYTO-PRZEDZIAŁOWA A METODA MONTECARLO W SYMULACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH:
PORÓWNANIE
Paw eł P. SEW A ST JA N O W , Paw eł R Ó G
Streszczenie: Tradycyjne metody symulacji oparte na metodzie M onte-Carlo nie
zawsze odpowiadają możliwościom otrzymania dokładnej informacji potrzebnej do
ich używania. M ożna powiedzieć, że w większości rzeczywistych zadań
przewidywania po prostu nie jest możliwe ocenić przyszłe parametry za pom ocą
gęstości zmiennych losowych. W tych sytuacjach rozwiązanie może być osiągnięte
za pom ocą używania teorii zbiorów rozmytych. Przy tym pewne straty dokładności
informacji kompensuje się przez cały szereg zalet, z których główną jest
możliwość używania informacji charakteryzującą się niepewnością typu
subiektywnego. Wady i zalety dwóch podejść pokazano na podstawie konkretnych
przykładów.
1. P roblem y pojaw iające się podczas tw orzenia sym ulatorów w edług
podejścia na podstaw ie M onte-C arlo
Uczenie się na błędach jest zbyt kosztowne. Chyba nikt nie ma
wątpliwości, że, szczególnie w przypadku kosztownych przedsięwzięć, przed
wprowadzeniem w życie proponowanych rozwiązań należy rozważyć możliwe
skutki. Od dawna wszędzie, gdzie to tylko było możliwe, starano się testować
prototypy tworzonych urządzeń i systemów. Dopiero po otrzymaniu pomyślnych
wyników testów przystępowano do pełno wymiarowej realizacji przedsięwzięcia.
Nadal pozostawał jednak problem ponoszenia wysokich nakładów na
konstruowanie prototypów. Wraz z rozwojem modelowania matematycznego i
wzrostem możliwości obliczeniowych komputerów możliwe stało się przynajmniej
częściowe zastąpienie prototypów modelami matematycznymi i przeprowadzanie
testów w rzeczywistości wirtualnej, gdzie także koszty popełnionych błędów mają,
na szczęście, wirtualny charakter. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt
burzliwego rozwoju w ostatnich latach efektywnych języków i technik
programowania obiektowego, które pozwalają w naturalny i wygodny sposób
tworzyć komputerowe modele testowanych obiektów.
Po pierwszych sukcesach, związanych z pojawieniem się dość wydajnych
maszyn cyfrowych, w latach 70-tych, kiedy metoda symulatorowa na trwałe
zaistniała w najrozmaitszych gałęziach przemysłu i ekonomii [1], nastąpiło pewne
zniechęcenie. Badacze tej metody ujawnili pewne tkwiące w niej wady. N iem ałą
rolę odegrała w tym również wysunięta przez L. Zadeh’a zasada wykluczenia
(niezgodności) [2], zgodnie z którą w miarę detalizacji modelu wprowadzane są do
niego coraz liczniejsze czynniki niepewne, co nieuchronnie prowadzi do wzrostu
niepewności wyników. W efekcie na określonym etapie złożoności modelu, bez
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względu na pozornie wysoką dokładność, uwarunkowaną detalizacją opisu, model
okazuje się praktycznie bezsensownym (chyba, że będziemy traktować go jak
generator liczb pseudolosowych). W istocie zasada niezgodności Zadeh’a
ogranicza możliwości metod modelowania matematycznego, które wydawały się
nieograniczonymi.. W odniesieniu do symulatorów w tym kontekście należy
zwrócić uwagę na rzecz następującą: znaczny spadek zainteresowania m etodą był
przede wszystkim uwarunkowany tym, że jej najbardziej ogólnym wymogiem był
szczegółowy
opis
niepewności
w
ramach
klasycznego
teoretycznoprobabi 1¡stycznego podejścia, z którego wad ju ż wtedy zdawano sobie sprawę w
następstwie nieudanych prób modelowania złożonych systemów z udziałem
czynnika ludzkiego. Złożona sytuacja, powstała w nauce, a spowodowana
koniecznością korekty i uzupełnienia istniejącej wiedzy o naturze niepewności i
sposobach jej formalizacji, w zasadniczy sposób została rozwiązana po
opracowaniu przez L. Zadeh’a teorii zbiorów rozmytych [3] i teorii możliwości [4],
uogólniających klasyczną probabilistykę i pozwalających na operowanie na
niepewnościach, nie tylko obiektywnych, ale i uwarunkowanych cechami ludzkiej
świadomości.
2.

M atem atyka rozm ytych przedziałów

Istnieje kilka sposobów operowania na liczbach, zadanych z
niepewnościami. Teoretyko-probabilistyczny sposób, w ramach którego operuje się
na rozkładach częstości analizowanych parametrów, wymaga znajomości
dokładnie określonej informacji ilościowej - jako że gęstość prawdopodobieństwa
pojawienia się jakiejś liczby ostrej z wyznaczonego zakresu jest większa lub
mniejsza, niż dla innej zadanej liczby z tego zakresu.
Ten dość sztywny wymóg nie zawsze jest możliwy do realizacji w praktyce,
zwłaszcza jeśli jest mowa o prognozowaniu parametrów socjalno-ekonomicznych
w przyszłości. W takich przypadkach zwykle opieramy się na ocenach ekspertów,
przy czym eksperci w zdecydowanej większości przypadków operują kategoriami
jakościowymi, np. "prawdopodobieństwo strat finansowych w danych
okolicznościach jest nieco wyższe niż w innych", "możliwość uzyskania istotnego
zysku dla projektu Nr 1 jest o wiele wyższa, niż dla projektu N r 2", itd. Należy
przy tym odnotować dwie okoliczności:
nie podaje się ilościowej charakterystyki stopnia prawdopodobieństwa,
stopnia możliwości;
pojęcie prawdopodobieństwa nie jest dominującym przy opisie
niepewności i w wielu przypadkach jest jedynie spuścizną tradycji,
powstałej w istniejącym systemie kształcenia, podczas gdy pojęcia
możliwości, wykonalności, dopuszczalności itp. w znacznie większym
stopniu odzwierciedlają istotę zjawisk, procesów i wydarzeń,
zachodzących w warunkach niepewności.
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Dla formalizacji niepewności takiego typu L. A. Zadeh opracował w
połowie lat 60 teorię zbiorów rozmytych i w następstwie, opartą o nią teorię
możliwości.
Centralne miejsce w matematycznym aparacie teorii zbiorów rozmytych
zajmuje tzw. funkcja konieczności lub funkcja przynależności (w kontekście
niniejszej pracy będzie używany ten ostatni termin). Funkcja przynależności
faktycznie jeśt uogólnieniem funkcji charakterystycznej podzbioru rj(x).
Wykorzystanie funkcji przynależności pozwala wyznaczyć tzw. przedział rozmyty.
W odróżnieniu od rj(x), funkcja przynależności ju(x) przyjmuje cały zakres
wartości od 0 do 1 i określa stopień przynależności x z przedziału [jc1s x 4] do tego
przedziału. Należy odnotować unormowanie /u(x) na 1, co pozwala na
ujednolicenie operacji matematycznych na przedziałach rozmytych.
Matematyka rozmytych przedziałów stanowi rozszerzenie zwykłej
matematyki dla pracy z liczbami, przedstawionymi w postaci przedziałów
rozmytych (rysunek 1).
Przedział rozmyty wyznaczany jest przez podstawę (zwykły przedział [xj,
x4]) i funkcję przynależności do tego przedziału ¡u(x), zmieniającą się od 0 do 1 i w
istocie stanowiącą generalizację zwykłej funkcji charakterystycznej podzbioru.
Interpretacja treściowa przedziału rozmytego zmienia się w zależności od
charakteru rozwiązywanego zadania. W naszym przypadku Xi i x4 -to krańcowa
dolna i górna dopuszczalna wartość parametru x, przedział [^2, *3] stanowi obszar
najbardziej prawdopodobnych wartości. Funkcja przynależności ¡i(x ) faktycznie
wyraża stopień realizacji różnych wartości jc wewnątrz przedziału [xi, x4].
Udowodniono, że jeśli wewnątrz przedziału możliwe są wyłącznie oceny typu: „*j
jest bardziej prawdopodobne, n i ż x ”, (porządek liniowy), to funkcja n (x ) powinna
zmieniać się tylko liniowo, chociaż ogólnie biorąc nie jest to konieczne.

Rysunek 1. Ogólny obraz liczby, przedstawionej w formie rozmytego przedziału
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ju(x) - funkcja przynależności do przedziału rozmytego
Zwykle liczbę w postaci rozmyto-przedziałowej dzieli się na a-poziomy,
stanowiące przedziały ostre możliwych wartości przy różnych wartościach funkcji
przynależności.
W literaturze niejednokrotnie omawiana była możliwość teoretykoprobabilistycznej interpretacji /j(x), jednak obecnie omówienia te można
rozpatrywać wyłącznie jako dyskusję teoretyczną. W praktyce interpretacja ¡jl(x )
jako stopnia przynależności (lub jako stopnia konieczności
w zadaniach
optymalizacji) okazała się bardziej konstruktywną. Zaobserwowano, że w
przypadku, gdy o możliwościach dwóch wydarzeń z zakresu przedziału rozmytego
można wysnuć jedynie stwierdzenie jakościowe o tym, że jedno z tych zdarzeń jest
bardziej (mniej) wykonalne, niż inne (porządek liniowy), to funkcja konieczności
powinna mieć charakter przedziałami liniowy (rysunek 1). W większości
przypadków jest to całkowicie wystarczające do celów praktycznych, chociaż
ogólnie rzecz biorąc takich ograniczeń liniowości na ju(x) nie nakłada się.
Równolegle i w znacznym stopniu niezależnie od teorii zbiorów
rozmytych, w ostatnim dziesięcioleciu intensywnie rozwijała się matematyka
przedziałów. Ściśle mówiąc, przedział ostry (crisp) można rozpatrywać jako
szczególny przypadek przedziału rozmytego. Wybiegając nieco naprzód
zauważymy, że matematyka przedziałów rozmytych i zwykła matematyka
przedziałów są ściśle związane, co więcej - arytmetyka przedziałów może być
traktowana jako baza matematyki przedziałów rozmytych.
Obecnie w znacznym zakresie zostały określone granice i obszary
wzajemnego przecinania się wszystkich trzech podstawowych przedstawionych
sposobów, zachodzi unifikacja pojęć i stopniowe formowanie teorii niepewności.
Podstawową praktyczną zaletą matematyki przedziałów i matematyki
przedziałów rozmytych jest możliwość wykonywania bezpośrednich operacji
arytmetycznych na ostrych i rozmytych liczbach przedziałowych, podczas gdy
liczne próby, by określić takie operacje dla parametrów wyznaczających rozkłady
częstości, nie dały żadnych pozytywnych rezultatów.
Należy zauważyć, a-poziom y są w istocie przedziałami ostrymi,
odpowiadającymi określonym zadanym wartościom funkcji przynależności.
Ogólnie rzecz biorąc matematyka rozmytych przedziałów sprowadza się do
rozłożenia przedziałów rozmytych na składowe a-poziom y i dalszego operowania
na nich w ramach matematyki przedziałów. Dla przykładu poniżej przedstawiono
podstawowe działania na przedziałach.
Niech A=[ai, a2] i B=[b], b2] będą przedziałami, wówczas możemy zdefiniować na
nich standardowy zbiór operacji arytmetycznych [5,6]:
A+B = [u, + 6, ,a 2 + 62],
A - B = [a, - b 2, a 2 —b ,],
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Jak opisano wcześniej, wykonanie operacji na rozmytych interwałach sprowadza
się do wykonania operacji na interwałach ostrych przedstawionych w postaci a poziomów. Rozpatrzymy ten mechanizm na przykładzie dodawania. Niech istnieją
przedziały ostre A i B, wówczas przedział rozmyty C, równy sumie przedziałów
wyjściowych, można odnaleźć wg wzoru:
C = A + B = { ] C a = { j ( A a + Ba)
a

a

gdzie: Ca, Aa, Ba - a-poziom y przedziałów rozmytych, odpowiednio C, A i B, tzn.
przedziały ostre z jednakowymi wartościami funkcji przynależności do przedziału
rozmytego;
[J

- znak połączenia (sumy mnogości) wg a-poziomów.

Operacje odejmowania, dzielenia i mnożenia na przedziałach nieostrych wykonuje
się analogicznie.
Najważniejszą operacją nie określoną w klasycznej arytmetyce
przedziałowej jest operacja porównywania przedziałów. Istnieje kilka podejść do
wprowadzenia takiego rodzaju operacji, jednak one pozwalają ocenić stopień
nierówności przedziałów tylko na poziomie jakościowym. W niniejszej pracy
używane jest podejście oparte na probabilistycznej ocenie stopnia nierówności
przedziałów [7]. Na podstawie tego podejścia otrzymaliśmy system wzorów
pozwalający ocenić prawdopodobieństwo p{A > B ) tego, że przedział A > B dla
wszystkich możliwości lokalizacji A i B.
Jako przykład dla najbardziej skomplikowanej sytuacji przedstawionej na rys. 2
odpowiedni wzór ma następującą postać [7]:
P ( A > B ) = 1—1
2

~ bj- -------( a2 - a x) ( b 2 - b j
B

1

a/

bi

a2

b2

Rys. 2. Najbardziej złożony przypadek wzajemnego położenia dwóch interwałów
W oparciu o to podejście można też sformułować prawdopodobieństwo
nierówności przedziałów rozmytych za pomocą ich przedstawienia przez apoziomy:

P{A>B ) = n'Z a iPi {Aa j > B ai),
i=0

gdzie: n - ilość a-poziomów, pf ma sens prawdopodobieństwa, że przedział ostry
Aa i > B ai [ U
Wzór powyższy odzwierciedla intuicyjnie wyczuwalny fakt, że a-poziomy o
większych poziomach ufności (bardziej prawdopodobne) powinny mieć większy
wpływ na końcową ocenę. Należy zauważyć, że otrzymana wartość może być
interpretowana jako prawdopodobieństwo, że dowolny punkt z przedziału A jest
większy od dowolnego punktu z przedziału B. Stąd wynikiem porównania
przedziału ze sobą samym P(A>A) będzie wartość i - .
2
3.

P rzykłady zastosow ań

3.1 L inia produkcyjna
Mamy dany następujący schemat linii produkcyjnej:
w,

w2

w3

Rys.3. Schemat modelowanej linii produkcyjnej
W magazynie znajdują się elementy podlegające obróbce w procesie
produkcyjnym zrealizowanym za pomocą linii produkcyjnej. Poszczególne
obrabiarki mają różne wydajności w; elementów obrabianych w jednostkowym
czasie. Jeśli jakaś obrabiarka skończy obróbkę a następna jeszcze nie, obrobiony
element musi czekać na przesłanie taśmociągiem w zasobniku. Zakłada się, że czas
przesłania elementu za pomocą taśmociągu jest pomijalnie mały oraz, że praca
wszystkich elementów linii jest bezawaryjna. Wartość X; określa ilość elementów,
jaka została przetransportowana przez taśmociąg i do chwili t. W artość x\z określa
ilość elementów jaka znajduje się w zasobniku i w chwili t.
Powyższy model można opisać dla przypadku rozmytego przedstawienia
parametrów systemu w następujący sposób:
Analizując zależności w symulowanej linii produkcyjnej można zauważyć, że „z
punktu widzenia” i-tego obiektu linii faktyczna wydajność zespołu
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poprzedzających go obiektów (1 .. i-1) jest zdeterminowana przez obiekt o
najmniejszej wydajności (wąskie gardło). M ożna więc określić następujące
zależności:
w, = w ,,

(la )

if ( P{w\ < w 2) > 0.5 ) w'2 = w [ else w'2 = w,

(lb )

if (P{w'2 < w3) > 0 .5 ) w3 = w 2 else w'2 = w .

(lc )

Z uwzględnieniem powyższych wzorów zależności w linii produkcyjnej można
opisać następująco:
(2a)

tw[,

if ( P {w 2 < w [) > 0 .5 ) x lz = i

W
V

else x,.
w;

0,

(2b)

(2c)

x 2 = x, - x l2,
f
if ( P ( w 3 < w'2) > 0 .5 ) x 2z = t 1 - ^
V

\
x 2 else x 2z — 0 ,

x 3 = x 2 - x 2. ,

(2d)

(2e)

^•4 —^3 ?
(2f)
gdzie P są prawdopodobieństwami nierówności przedziałów rozmytych w sensie
opisanym w rozdziale 2 powyżej.
Powyższe wzory zostały stworzone w oparciu o następujące zależności:
- jeśli obrabiarka ma m niejszą wydajność od poprzedzającej ją, część elementów
musi czekać w zasobniku obrabiarki poprzedzającej (wzory (2b) i (2d)),
- do obrabiarki docierają elementy przetworzone przez poprzedzającą j ą
obrabiarkę w liczbie pomniejszonej o ilość elementów czekających w
zasobniku obrabiarki poprzedzającej (wzory (2c) i (2e)),
ilość elementów przetworzonych przez system jest równa liczbie elementów
przetworzonych przez ostatnią obrabiarkę (wzór (2f)).
Po dokonaniu szeregu podstawień i przekształceń otrzymujemy:
x, = /w ,,

(3 a)
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if ( P(w2 < w , ) > 0.5) xlz = t(\V\ - w2) else xu = 0 ,

(3b)

if (P (w 2 < w,) > 0.5 ) x2 = tw2 else x2 =? fw,,

(3c)

if (P(w , < w2) > 0.5 )
if ( P(w3 < w,) > 0.5) x2z = i(w, - w3) else x2z = 0
else
if (P (w 3 < w2) > 0.5 ) x2z = t{w2 - w3) else x2z = 0 ,
(3d)
if(P (w , < w2) > 0.5)
if ( P(w3 < w,) > 0.5) x3 = tw3 else jc3 = tw]
else
if ( P(w3 < w 2) > 0.5 ) x3 = tw3 else x3 = t w 2,

(3e)

x4 = x3

(3f)

W powyższych wzorach jedynie moment czasu / jest w artością ostrą - pozostałe
wartości są rozmytymi przedziałami.
Sformułowany powyżej model rozmyty został zrealizowany na podstawie
obiektowo orientowanego podejścia w języku C++. Dla oceny efektywności
proponowanego rozmytego podejścia jego rezultaty zostały porównane z
rezultatami wcześniej przeprowadzonej zwykłej symulacji na podstawie metody
Monte-Carlo i używania gęstości zmiennej losowej dla opisania niepewności.
W procesie symulacji metodą Monte-Carlo wydajność obrabiarek została określona
przez zdefiniowanie następujących parametrów normalnej funkcji gęstości Gaussa:
w, =0.04, cr, =0.0024,
-

w2=0.03, cr2 =0.0018,
i?3=0.05, <y3=0.003,

gdzie w r wartość średnia, or/ - odchylenie standardowe.
Symulację wykonano dla t=l 0000 jednostek czasowych i powtórzono 10000 razy
dla uzyskania dokładnych wyników. Efektem symulacji jest wykres przedstawiony
na rys. 6 (gruba linia ciągła) i przedstawiający funkcję gęstości
dla ilości
elementów przetworzonych na trzeciej (ostatniej) obrabiarce (czyli przez całą linię
produkcyjną) w ciągu 10000 jednostek czasowych.
Powyżej określone funkcje gęstości zostały wykorzystane do zdefiniowania
rozmytych przedziałów określających wydajności poszczególnych obrabiarek.
Wykorzystano do tego omówioną w dalszej części metodę transformacji funkcji
gęstości do postaci przedziału rozmytego (rys. 4). Uzyskane w ten sposób wartości
(rys. 5) wykorzystano do obliczenia ilości elementów przetworzonych przez trzecią
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obrabiarkę w ciągu 10000 jednostek czasowych, zgodnie z matematycznym
modelem linii produkcyjnej. Uzyskany w ten sposób rozmyty interwał
przedstawiono na rys. 6 (cienka linia z kropkami).
W yjaśnienia wymaga wspomniana powyżej metoda przekształcania funkcji
gęstości zmiennej losowej do postaci przedziału rozmytego. Zasadę takiej
transformacji przedstawia poniższy rysunek:

Rys. 4. Tworzenie rozmytego przedziału na podstawie funkcji gęstości
W zastosowanej metodzie odpowiednie a-przekroje liczby rozmytej są tworzone
na podstawie odpowiednich poziomów ufności funkcji gęstości, zgodnie ze
wzorem:
dla a - 0 :
x - d x = x + dx = a = 0 ,
dx = 3<j,
dla: a e (0,ł]
x~dx = x+dx = a,
dx = c r^ /- 2 łn (tt) ,
gdzie: a e [0,l] - a-poziom , x - wartość średnia, (J - odchylenie standardowe.
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Postać wzoru dla a = 0 ma znaczenie czysto praktyczne i wynika z faktu, że
wartość funkcji Gaussa dla x —> ±00 dąży asymptotyczne do 0, a w przedziale
[ x - 3 c r , x - 3 a ] znajduje się 99.7% realizacji zmiennej losowej.
Jeśli przyjmiemy, że wykorzystujemy 10 a-poziom ów (0, 0.1, 0.2, ... 1) tracimy w
ten sposób trochę informacji ilościowej, ale informacja jakościowa zostaje
zachowana.
Proponowane podejście gwarantuje zachowanie informacji ilościowej o lokalizacji
oraz szerokości przedziałów zaufania i informacji na poziomie jakościowym o
odpowiednich prawdopodobieństwach.
Stosując powyżej przedstawioną metodę otrzymano następujące rozmyte
przedziały przedstawiające wydajność obrabiarek:

• ----------H----------_________

Wi
w2
w3

Rys. 5. Rozmyte przedziały określające wydajność obrabiarek (skonstruowane na
podstawie odpowiednich funkcji gęstości)
Poniższy wykres przedstawia porównanie wyników otrzymanych za pomocą
modelu rozmyto-przedziałowego i na podstawie symulacji m etodąM onte-Carlo.
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model rozmyto przedziałowy
symulacja metodą Monte-Carlo
Rys. 6. Ilość elementów przetworzonych przez linię produkcyjną.
3.2 Z akład p rodukcji asfaltobetonu
W charakterze przykładu metodycznego, wykorzystanego do testowania i
oceny efektywności opracowanej metody rozmyto-przedziałowego modelowania
symulacyjnego, rozpatrzono również zadanie zaopatrzenia zakładu produkcji
asfaltobetonu w otoczaki, przewożone samochodami z trzech żwirowni (rys. 7).
Celem modelowania było otrzymanie informacji o parametrach
wyjściowych rozpatrywanego układu: ogólnego czasu przestoju zakładu produkcji
asfaltobetonu z powodu braku otoczaka, ogólnego czasu przestoju samochodów
przy załadunku, ogólnego czasu przestoju samochodów przy rozładunku, czas
trwania drobnych napraw, ogólnych kosztów przewozów.

Zakład produkcji asfaltobetonu
(Średnia wydajność 30 t/godz.)

Żwirownia nr 1
(Średnia wydajność
10 t/godz.)
Żwirownia nr 2
(Średnia wydajność
10 t/godz.)

Dyspozytor

Żwirownia nr 3
(Średnia wydajność
10 t/godz.)
Rys. 7. Ogólny schemat symulowanego procesu.
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Parametrami wyjściowymi w niniejszym układzie są:
1. Czas załadowania samochodu;
2. Czas rozładunku samochodu;
3. Czas trwania drobnej naprawy (wykonywanej w drodze przez kierowcę);
4. W ydajność poszczególnych żwirowni;
5. Prędkość samochodu;6. Ilość wykorzystywanych samochodów.
Parametrami końcowymi w danym układzie są:
1. Ogólny czas przestoju zakładu produkcji asfaltobetonu z powodu braku
otoczaka;
2. Ogólny czas przestoju samochodów przy załadunku;
3. Ogólny czas przestoju samochodów przy rozładunku;
4. Czas trwania drobnej naprawy;
5. Ogólny koszt przewozów.
Przy modelowaniu zakładano, że zapotrzebowanie zakładu produkcji
asfaltobetonu na otoczaki równe jest sumarycznej wydajności żwirowni.
Związek gęstości zmiennych losowych i odpowiadających im przedziałów
rozmytych opracowano w ten sam sposób jak w przykładzie liniowego systemu
produkcyjnego przedstawionego powyżej.
Poniżej przedstawiono porównanie wyników otrzymanych przy
wykorzystaniu podejścia symulatorowego oraz przy wykorzystaniu podejścia
rozmyto-przedziałowego:

------------________

W ynik modelowania rozmyto-przedziałowego
W ynik symulatorowy

Rys. 8. Przestoje samochodów w kolejce do rozładunku.
Porównując wyniki otrzymane przy wykorzystaniu modelu rozmytoprzedziałowego oraz symulacji m etodą Monte-Carlo, możemy zauważyć, że są one
zbliżone co do wartości średnich. Ponadto wyniki rozmyto-przedziałowe
reprezentują szerszy zakres wartości. Nie powinno nas to dziwić, gdyż jed n ą z cech
arytmetyki rozmytych przedziałów jest dość szybki wzrost szerokości przedziałów
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podczas obliczeń. Traktowanie tej cechy jako wady jest subtelnym
nieporozumieniem. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że operując na
rozmytych przedziałach bierzemy pod uwagę cały zakres dopuszczalnych wartości,
natomiast wykorzystując funkcję gęstości zmiennej losowej preferujemy wartości
najbardziej prawdopodobne. Ponadto symulacja oparta na cyklicznym losowaniu
ma tendencje do kompensowania skrajnych wartości. Jest mało prawdopodobne,
abyśmy wylosowali jednocześnie dla wszystkich obiektów symulowanego systemu
same pesymistyczne bądź optymistyczne wartości parametrów opisanych za
pom ocą funkcji gęstości. Jest mało prawdopodobne, ale jest możliwe. Tradycyjne
podejście Monte-Carlo na pewno nie pokaże nam tego. Poza tym możemy słusznie
oczekiwać, opierając się na praktycznych doświadczeniach, że w rzeczywistych
problemach nie dysponujemy pełną i szczegółową informacją o symulowanym
systemie. Często informacje, które możemy otrzymać, pochodzą od ludzi, którzy
dobrze znają dany problem i mogą nam podać wartości parametrów opierając się
na swoim doświadczeniu. W tej sytuacji dane, które otrzymamy będą się
charakteryzowały niepewnością typu subiektywnego, tzn. nie statystyczną, ale
wynikającą ze złożoności psychiki człowieka, subiektywności jego doświadczeń i
sądów. Pewną naiwnością było by sądzić, że tego typu subiektywne ludzkie
odczucia dają się dobrze wyrazić w tradycyjnym, „sztywnym” języku statystyki. Z
pom ocą może nam przyjść wtedy pan Zadeh ze swoją teorią możliwości i
umiejętność wykorzystania arytmetyki rozmytych przedziałów do pracy w
warunkach tak pojmowanej niepewności.
4.

Podsum ow anie:

1.

Wyniki modelowania rozmytego i symulacji opartej na podejściu Monte-Carlo
są bliskie co do wartości średnich,
M odelowanie rozmyte daje w wyniku szersze przedziały wartości niż
wskazywały by na to rozkłady częstotliwości otrzymane m etodą Monte-Carlo,
Modelowanie rozmyte pozwala dokonywać operacji na całych zbiorach danych
(obliczenie wartości wyrażenia) podczas gdy metoda Monte-Carlo wykonuje
operacje na każdej z danych z osobna (wielokrotny proces losowania),
Modelowanie rozmyte znacznie skraca czas symulacji (nie jest on praktycznie
zależny od złożoności symulowanego systemu) w stosunku do metody opartej
na losowaniu, dzięki czemu znakomicie nadaje się jako baza dla optymalizacji
procesu.
Wyrażenie parametrów obiektów za pomocą rozmytych przedziałów ułatwia
pozyskiwanie informacji od ekspertów i umożliwia uwzględnienie niepewności
typu subiektywnego, podczas, gdy korzystanie z metody Monte-Carlo
wymagało przyjęcia bardzo sztywnych założeń co do formy opisu niepewności
(funkcja gęstości),
Przy wzroście rozmiarów symulowanego systemu w metodzie modelowania
rozmytego ulega rozbudowaniu model matematyczny systemu, w metodzie
Monte-Carlo ulega wydłużeniu czas symulacji.

2.
3.

4.

5.

6.
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W Y K O R ZY STA N IE M ETO D STATY STYCZNY CH W
ZARZĄDZANIU PO R T FE L E M IN W ESTY C JI FINA N SO W Y CH
ZW IĄ ZAN Y CH ZE STRUKTURĄ TER M IN O W Ą STÓ P
PR O C EN TO W Y C H
W ioletta SK RO D ZK A , Jan u sz SZO PA

W stęp
Zmiany gospodarcze i polityczne, szczególnie zaś upowszechnienie się
polityki monetarystycznej, przyczyniły się w ostatnich latach do znacznego
wzrostu zmienności stóp procentowych, a tym samym pojawienia się
zapotrzebowania na instrumenty efektywnie zabezpieczające przed ryzykiem
procentowym. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie takimi produktami
pojawiły się również coraz bardziej skomplikowane, różne pod względem
efektywności modele analizy zależności pomiędzy obecnym a przyszłym
poziomem stóp procentowych. Analiza portfelowa, której poświęcone jest to
opracowanie, jest jed n ą z podstawowych technik decyzyjnych na współczesnym
rynku finansowym, w tym również na rynku stóp procentowych. Inwestor nie musi
bowiem angażować całego posiadanego kapitału w jed n ą inwestycję, lecz za
pośrednictwem rynku może doprowadzić do rozproszenia kapitału, co umożliwi
zmniejszenie ryzyka. Odpowiednia dywersyfikacja portfela lokat związanych ze
strukturą term inową stóp procentowych umożliwia optymalizację relacji: stopa
zwrotu - ryzyko w konkretnej sytuacji. Ryzyko portfela zależy nie tylko od ryzyka
i udziału poszczególnych lokat w portfelu, ale także od korelacji między ich
stopami zwrotu . Celem pracy jest przedstawienie statystycznych metod
poszukiwania inwestycji o największej dochodowości przy relatywnie najniższym
ryzyku. Podstawą do badania będzie wykres korelacyjny stopy zwrotu i ryzyka.
1. Ryzyko stopy procentow ej
Pod pojęciem ryzyka stopy procentowej określa się wpływ zmian stóp
procentowych na efekty działalności jednostek gospodarczych.
Ogólny poziom stop procentowych na rynku odzwierciedla średnia stopa
procentowa na rynku transakcji międzybankowych, będąca punktem odniesienia
dla stóp procentowych we wszystkich transakcjach na międzybankowym rynku
pieniężnym. W Polsce taką stopą jest funkcjonująca od 1991 r. stopa WIBOR
(Warsaw Inter-bank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa, po jakiej
banki referencyjne są gotowe przyjąć lokatę. Stopa WIBID oznacza średnią stopę
procentową, po jakiej banki referencyjne są gotowe zapłacić za otrzymany depozyt.
Wskaźniki W IBOR i WIBID obliczane są codziennie w dni robocze dla
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następujących okresów: O/N, T/N, S/N, 1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3
miesiące, 6 miesięcy, 1 rok.1
Ryzyko procentowe towarzyszy operacjom kredytowym oraz szeroko
rozumianej działalności inwestycyjnej. W zrost stóp procentowych wpływa
niekorzystnie nie tylko na kredytobiorców, zmuszonych zapłacić wyższe
oprocentowanie za otrzymany kredyt, ale również na pożyczkodawców,
zaangażowanych we wcześniej udzielone pożyczki, którzy ponoszą w takiej
sytuacji straty korzyści alternatywnych, wynikających z udzielenia kredytów po
niższych niż aktualne oprocentowanie. M alejące stopy procentowe zmniejszają
natomiast przychody pożyczkodawców z nowych transakcji, otrzymują bowiem
mniejsze przychody z nowo podjętych inwestycji.2Zmiany stóp procentowych
kształtują również ceny instrumentów finansowych. Ich wpływ jest tym większy,
im dany instrument ma dłuższy okres zapadalności.
Skutki fluktuacji stopy procentowej zależą od możliwości przewidywania
jej zmian. Dotyczy to przede wszystkim banków, ale także i przedsiębiorstw, które
mogą ostrożniej lub bardziej ekspansywnie« planować swoją politykę rozwoju
odpowiednio kształtując strukturę czasową pasywów i aktywów. W banku
zabezpieczenie się przed zmianami stóp zależy od stopnia odmienności struktury
pasywów i aktywów. Jeśli występuje symetria co do rodzaju instrumentów i ich
okresów zapadalności to konsekwencje zmiany stóp procentowych są
nieszkodliwe, ale taka sytuacja jest mało prawdopodobna .Działanie na rynku
polega bowiem na ciągłym zaangażowaniu raz w kupno raz w sprzedaż. Powoduje
to, że w poszczególnych pozycjach występują różnice miedzy odpowiadającymi
sobie zobowiązaniami a należnościami. W przypadku braku symetrii ruchy stóp
procentowych powodują zmiany kalkulacji strat i zysków. N a krajowym rynku
międzybankowym istnieją różne możliwości zabezpieczenia się przed zmianami
stóp procentowych. Wśród najważniejszych należy wymienić przede wszystkim
odpowiednią dywersyfikację portfela lokat lub
inwestycje w instrumenty
pochodne dla których instrumentami bazowymi są: 52 - dniowy bon NBP, bony
skarbowe lub trzymiesięczny WIBOR.3 W ybór instrumentu zabezpieczającego
oraz portfela lokat jest rezultatem oceny ryzyka, na jaki narażony jest dany
podmiot oraz okresu , w jakim będzie ono występowało.

2. Analiza instrumentów finansowych - dochód i ryzyko
Podstawową charakterystyką każdej inwestycji, w szczególności
instrumentu finansowego związanego ze strukturą term inow ą stóp procentowych,
jest stopa zwrotu, zwana również stopą zysku. Określa ona dochód przypadający
na jednostkę zainwestowanego kapitału.

1Jaworski W.: Współczesny Bank, Wyd. POLTEX, Warszawa 1998
2 Wolniak D .: Zarządzanie ryzykiem procentowym przy wykorzystaniu instrumentów
pochodnych, Wyd. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997
3 Sopoćko A. ,:Droga do fortuny. Pochodne. Wyd. Mediabank S.A., Warszawa 1999
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p

Rt

- P

= - L———

dla

t=2, 3 , ..., n

(1)

U -1
gdzie: Rt - stopa zwrotu w okresie t
Pt - kurs stopy procentowej w okresie t
P(.i - kurs stopy procentowej w okresie t - 1
n - liczebność próby statystycznej.
Z punktu widzenia podejmowania inwestycji zrealizowana stopa zwrotu
ma mniejsze znaczenie. Inwestor zainteresowany jest przede wszystkim przyszłą
stopą zwrotu. Prawdopodobieństwo niepewności uwzględnia rozkład stopy zwrotu.
Syntetyczną m iarą dochodu, którą wyznacza się na podstawie rozkładu stopy
zwrotu, jest oczekiwana stopa zwrotu, którą w praktyce można wyznaczyć jako
średnią arytmetyczną stóp zwrotu osiąganych w poprzednich okresach.
n

Z R ,

R = ^

(2)

n- 1

R - oczekiwana stopa zwrotu.
W związku z zastosowaniem danych z przeszłości do oszacowania
oczekiwanej stopy zwrotu, pojawia się kwestia określenia długości okresu danych
historycznych. Stabilność średniej rośnie wraz z liczbą danych, ale na stopy
zwrotu w przyszłości największy wpływ m ają wartości obecne i z niedalekiej
przeszłości, zatem liczba okresów nie powinna być zbyt duża. W warunkach
niestabilnych wartości stóp zwrotu można zastosować inne miary statystyczne np.
medianę.
Drugą podstawową charakterystyką instrumentu finansowego jest ryzyko.
M iarą ryzyka je st wariancja stopy zwrotu. Jest ona określona za pom ocą wzoru:

s2= - h R , - R f
n - 1 1=2

(3 )

Z punktu widzenia interpretacji częściej stosuje się odchylenie standardowe:
s =

(4)

Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko to dwie podstawowe charakterystyki
każdego instrumentu finansowego. Każdy inwestor powinien kierować się zasadą
maksymalizacji dochodu i minimalizacji ryzyka.Powyższe miary ryzyka można
nazwać miarami bezwzględnymi. W celu powiązania ryzyka z dochodem
wyznacza się miary ryzyka względnego, które określają wielkość ponoszonego
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ryzyka w stosunku do osiągnięcia dochodu. M iarą ryzyka względnego jest
współczynnik zmienności stopy zwrotu, określony następującym wzorem:
r/
S
K = j

(5>

Kształtowanie się w czasie poziomu oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka
stóp procentowych , wyrażonego odchyleniem standardowym i współczynnikiem
zmienności dla wybranych stóp procentowych WIBOR prezentują tabele 1-5.
Zależności między ryzykiem a dochodem można zaobserwować na wykresie,
zwanym m apą ryzyko- dochód. Umożliwia on poszukiwanie inwestycji o
największej dochodowości przy relatywnie najniższym ryzyku. W sytuacji, gdy
inwestor rozpatruje portfel stóp procentowych , znaczenia nabiera problem
określenia, w jakim stopniu stopy zwrotu jednej stopy procentowej są powiązane,
czyli skorelowane ze stopami zwrotu innej. Jest to podstawowe założenie analizy
portfelowej. Powiązanie stóp zwrotu dwóch stóp procentowych mierzy się za
pomocą współczynnika korelacji wyrażonego wzorem:
i(K „

R,)-(R,jRj) _

dla i, j = 1 ,2 ,.. . k

(6)

"2
11=2

1=2

gdzie:
Pij - współczynnik korelacji stóp zwrotu dwóch stóp procentowych oznaczonych
numerami ij
Rtj - możliwe stopy zwrotu i-tej stopy procentowej
Rj - oczekiwana stopa zwrotu i-tej stopy procentowej
Rtj - możliwe stopy zwrotu j - tej stopy procentowej
Rj - oczekiwana stopa zwrotu j-tej stopy procentowej
k - liczba stóp procentowych wchodzących w skład portfela.
Współczynnik korelacji określa siłę i kierunek powiązania stóp zwrotu
poszczególnych stóp procentowych. W tabelach 6-10 zamieszczono współczynniki
korelacji dla wybranych stóp procentowych wyznaczone na podstawie średnich
dziennych kursów notowanych przez NBP.

3. Analiza empiryczna
W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie analiza portfelowa
historycznych stóp procentowych WIBOR IW , IM , 3M, 6M, 9M, IR, 52tygodniowe bony NBP.
Źródłem danych są internetowe serwisy finansowe NBP. Dane dzienne
obejm ują okres od 01.01.1997 do 31.12.2001. Łączna liczba obserwacji wynosi
1256.
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Należy zwrócić uwagę, że zarówno okresowe spadki, jak i intensyfikacja
wahań poziomu stóp procentowych WIBOR są związane z decyzjami Rady
Polityki Pieniężnej dotyczącymi zmian poziomu stóp bazowych.
Postępując według opisanej w pkt.3 procedury zastosowano wzory 1- 5 dla
różnych podokresów. Wyliczono oczekiwane dzienne stopy dochodu - R, a
następnie odchylenie standardowe - S i współczynnik zmienności - Vz w każdym
podokresie. Badania wykazały, że w latach 1997- 2001 wszystkie inwestycje na
wybrane instrumenty przynosiły stratę. Najwięcej, bo 0,03829% zainwestowanego
kapitału w ciągu dnia, można było stracić inwestując w 52-tygodniowe bony NBP.
Najmniej - 0,01355% - w inwestycjach opartych na IW . Również rok 2001 nie był
korzystny dla rozpatrywanych inwestycji. Najwięcej można było stracić na
inwestycji w bony NBP - 0,09454% zainwestowanego dziennego kapitału.
Interpretując ryzyko omawianych instrumentów w latach 1997-2001 należy
stwierdzić, że wszystkie inwestycje obarczone były stosunkowo wysokim
ryzykiem. Najbezpieczniejsza była inwestycja w lokaty oparte o stopę procentową
WIBOR 9M Analizując poniższe dane można zauważyć zależność między
długością szeregów czasowych a wielkością ryzyka mierzonego odchyleniem
standardowym. Im dłuższy szereg tym mniejsze ryzyko ( np. dla IW )
Tablica 1. Oczekiwana dzienna stopa zwrotu R i miary zm ienności S i V z ryzyka
procentowego w latach 1997-2001 ____________________________________
WIBOR od 01.01.1997 do 31.12.2001
R

S

N

IW

-0,000135519970498

0,025077808336280

_ _
7
-185,0488031

IM

-0,000374391942520

0,015162815336990

-40,49984419

1256

3M

-0,000457185018519

0,009382148477115

-20,52155713

1256

6M

-0,000523001737551

0,007865246737080

-15,03866273

1234

9M

-0,002137875591811

0,007486682161629

-3,50192602

247

IR

-0,002228937193174

0,008326555415498

-3,73566175

247

1256

197
Bony N B P 52 -0,003828951068412 0,023090375825091 -6,030470333
Źródło: Obliczenia własne
Tablica 2. Oczekiwana dzienna stopa zwrotu R i miary zm ienności S i Vz ryzyka
procentowego w latach 1998-2001_________________________________________
W IBOR od 01.01.1998 do 31.12.2001
R

S

Vz

N

IW

-0,000386737656183

0,026506413030401

-68,53848

1002

IM

-0,000643508821526

0,016419037210877

-25,51486

1002

-0,000737327765543

0,010080522830708

-13,6717

1002

6M

-0,000795341274921

0,008300725808266

-10,43668

1002

9M

-0.002137875591811

0,007486682161629

-3,501926

247

IR

-0,002228937193174

0,008326555415498

-3,735662

247

-0,003828951068412
Bony N B P 52
Źródło: Obliczenia własne

0,023090375825091

-6,03047

197

3M
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Tablica 3. Oczekiwana dzienna stopa zwrotu R i miary zm ienności S i V z ryzyka
procentowego w latach 1999-2001_________________________________________
WIBOR od 01.01.1999 do 31.12.2001
R

S

T

N

IW

0,000051999846285

0,027589205437164

530,56321

748

IM

-0,000215949840270

0,017811028412813

-82,47762

748

3M

-0,000316744819041

0,010708701851468

-33,80861

748

6M

-0,000356245984923

0,008780995346036

-24,64869

748

9M

-0,002137875591811

0,007486682161629

-3,501926

247

IR

-0,002228937193174

0,008326555415498

-3,735662

247

Bony N BP 52
-0,000871535378189
Źródło: Obliczenia własne

0,019426309663042

-22,28975

148

Tablica 4. Oczekiwana dzienna stopa zwrotu R i miary zm ienności S i V z ryzyka
procentowego w latach 2000-2001__________________________________________
WIBOR od 01.01.2000 do 31.12.2001

R

S

vz

N

IW

-0,000204053479167

0,028505748421872

-139,6974

499

IM

-0,000621790625124

0,012626181346822

-20,30616

499

3M

-0,000727456801396

0,010463526874999

-14,38371

499

6M

-0,000853078354349

0,008684472162506

-10,18016

499

9M

-0,002137875591811

0,007486682161629

-3,501926

247

IR

-0,002228937193174

0,008326555415498

-3,735662

247

-0,003797001389329
Bony N B P 52
Źródło: Obliczenia własne

0,016026348678644

-4,220791

101

Tablica 5. Oczekiwana dzienna stopa zwrotu R i miary zm ienności S i V z ryzyka
procentowego w roku 2001
_______________________________________
WIBOR od 01.01.2001 do 31.12.2001
R

S

vz

N

IW

-0,001162515888241

0,035426576975531

-30,47406

247

IM

-0,001840079424813

0,013654209437806

-7,420446

247

3M

-0,001898012682974

0,011365728991773

-5,988226

247

6M

-0,002043745216038

0,007919919576047

-3,875199

247

9M

-0,002137875591811

0,007486682161629

-3,501926

247

IR

-0,002228937193174

0,008326555415498

-3,735662

247

Bony N B P 52
-0,009454427642406
Źródło: Obliczenia własne

0,016735421558136

-1,770115

49
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Mapa ryzyko - dochód (Ja WIBORu od 01.01.2001 do 31.12.2001

♦ 1W
■ 1M
A3M

X8M
X9M
• IR
+ Bony *k*ft>ow« 52

W ykres 1. Mapa ryzyko - dochód dla dziennych stóp procentowych od 2001.01.01 do
2 0 0 1 . 12.

Z analizy mapy ryzyko-dochód wynika , że w badanym okresie tj. w roku
2001 najkorzystniejsza była inwestycja w 9M, stosunkowo niewielkiej stracie
towarzyszył niski poziom ryzyka. Natomiast najmniej korzystne były inwestycje w
IW , gdyż były obarczone największym ryzykiem.
Korelację stóp zwrotu dla rozpatrywanych danych wyliczono przy pomocy
wzoru (6).
Wyniki prezentują tabele 6-10. Ze względu na symetrię współczynnika
korelacji podano tylko wartości leżące nad główną przekątną macierzy korelacji.
Tablica 6. Korelacje dziennych stóp zwrotu dla wybranych stóp procentowych
D ane od 01.01.1997 do 31.12.2001

IW

1

IM
3M
6M
Źródło: Obliczenia własne

3M

IM

IW

6M

0,8311

0,65145

1

0,822

0,51474
0,68278

1

0,92737
1
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Tab ica 7. Korelacje dziennych stóp zwrotu dla wybranych stóp procentowych.
D ane od 01.01.1998 do 31.12.2001
IW
IW

IM

1

IM

3M

6M

Bony

0,82661

0,6412

0,4896

-0,018

1

0,80671

0,65262

0,09395

1

0,91851

0,17837

1

0,22626

3M
6M
Źródło: Obliczenia własne

D ane od 01.01.1999 do 31.12.2001
IW
IW

IM

1

IM

3M

6M

Bony

0,8178

0,6275

0,48923

0,02713

1

0,80097

0,64672

0,17158

1

0,93053

0,20404

1

0,24768

3M
6M
Bony
Źródło: Obliczenia własne

1

D ane od 01.01.2000 do 31.12.2001
IW
IW

IM

1

IM

3M

6M

Bony

0,83482

0,63318

0,51503

-0,123

1

0,8584

0,73397

-0,0411

1

0,9283

0,01764

1

0,12873

3M
6M
Bony
Źródło: Obliczenia własne

1

D ane od 01.01.2001 do 31.12.2001
IW
IW
IM

1

IM

6M

9M

IR

Bony

0,8478

0,76684

0,69352

0,55193

0,56396

-0,25377

1

0,92398

0,83099

0,72625

0,71259

-0,1845

1

0,94238

0,88381

0,86312

-0,11068

1

0,94549

0,93921

0,0568

1

0,97464

0,18352

1

0,14724

3M
6M
9M
IR
Bony
Źródło: Obliczenia własne
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3M

1

Z powyższych danych wynika, że stopy zwrotu dla wszystkich stóp
procentowych WIBOR są ze sobą dodatnio skorelowane . Jedynie bony skarbowe
wykazują korelację ujemną. W okresie od 1997 do 2001 rozważane stopy były
silnie skorelowane dodatnio ze stopą procentową WIBOR 3M. W roku 2001
widać wyraźną zależność pomiędzy stopami
WIBOR 3M, 6M, 9M,
IR.
Zależność współczynników korelacji od długości szeregów czasowych stóp
zwrotu prezentują wykresy 2- 3.
K o re la c je d la s t ó p d z ie n n y c h

♦

1M-1W

— »

1M-1M
1M-3M

— W— 1M-«M
M

1M-9M

— # -

1M-1R

1------ 1M-S. Red
------------- 1M-S. Lom
------------- 1M-S. Inter

Wykres 3. Kształtowanie się zależności w czasie pom iędzy W IBOR IM a pozostałym i
stopami
procentowym
Korelacje dla stóp dziennych

■..... ♦

13M-1W

• ----- 3M-1M
3M-3M

H ------3M-6M
K ----- 3M-9M
— »

■3M-1R

I—— 3M-S. Red
-

1,13M-S. Lom

------------- 3M-S Wer

Wykres 4. Kształtowanie się zależności w czasie pom iędzy WIBOR 3M a pozostałym i
stopami procentowymi.
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Analiza dla WIBOR IM
wykazuje najistotniejsze
zależności dla
dwuletniego horyzontu czasowego. Wykres 3 prezentuje też niskie skorelowanie
WIBOR IM ze stopami redyskontową, lombardową i interwencyjną. Analizując
zależności korelacyjne dla W IBOR 3M względem pozostałych stóp procentowych
należy zauważyć, że w miarę wydłużania się horyzontu czasowego owa zależność
rośnie. W yjątek stanowi zależność pomiędzy stopami WIBOR IM i 3M. Również
na tym wykresie zwraca uwagę niska korelacja WIBOR 3M z podstawowymi
stopami NBP: interwencyjną, redyskontową i lombardową.

4. Podsumowanie
W raz za wzrostem liczby instrumentów finansowych związanych ze
strukturą term inową stóp procentowych oraz pojawieniem się wielu innych
możliwości inwestycji finansowych proste metody statystyczne ułatwiające szybki
wybór i jednocześnie minimalizujące ryzyko odgrywają ogromną rolę w procesie
podejmowania decyzji. Teoria portfela finansowego to jeden z najważniejszych
działów współczesnych finansów. Umożliwia bowiem dywersyfikację portfela, co
w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko inwestycji. Wybór najmniej skorelowanych
ze sobą składników portfela zwiększa efekt dywersyfikacji. Przedstawione
narzędzia zarządzania ryzykiem stopy procentowej um ożliwiają wybór
optymalnego portfela lokat. Z uwagi na zm ieniającą się sytuację na rynku
zachodzi konieczność stałej kontroli optymalności portfela i ewentualnej zmiany
jego składu. Ocena taka powinna być prowadzona na bieżąco.
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BADANIE STATYSTYCZNE ZALEŻNOŚCI PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA WGPW
Janusz SZOPA, Agnieszka ULFIK
Wstęp
Celem pracy jest przedstawienie zachowania się zarówno akcji jak i
wskaźników
giełdowych
związanych
z W arszawską
G iełdą
Papierów
Wartościowych w ciągu ostatnich lat. Zbadano zarówno korelacje pomiędzy nimi
jak i wpływ historii na ocenę bieżących ich zmian.

1. Statystyczne miary określające zależności występujące na WGPW
Do badań zastosowano następujące charakterystyki określające zachowanie
się akcji jak i wskaźników giełdowych: stopę zwrotu, średnią arytmetyczną oczekiwaną stopę zwrotu, wariancję, odchylenie standardowe, współczynnik
zmienności stopy zwrotu oraz współczynnik korelacji między stopami zwrotu.
N a giełdzie papierów wartościowych stopa zwrotu w połączeniu z
ryzykiem są najważniejszymi charakterystykami uwzględnianymi w procesie
podejmowania decyzji inwestycyjnych. Poniższy wzór przedstawia formułę
wykorzystaną w poniższym opracowaniu, pozwalającą obliczyć stopę zwrotu z
danego papieru wartościowego.

R. = P‘ ~ P'dla
t =2 , 3 , n
rPt-1
gdzie:
R t - stopa zwrotu w okresie t,

(1)

Pt - cena papieru wartościowego w okresie t,
PM - cena papieru wartościowego w okresie t-1,
n - liczebność próby statystycznej
Stopa zwrotu jest zatem funkcją czasu o okresie t. Jako okres ten najczęściej
wybiera się tydzień, miesiąc, kwartał lub rok. W poniższym opracowaniu
zdecydowano się analizować tygodniowe stopy zwrotu, przy czym za Pt przyjęto
cenę akcji (lub wartość indeksu) w bieżący piątek, a za Pt_, cenę akcji (lub wartość
indeksu) w poprzedni piątek.
Aby dane w postaci historycznych stóp zwrotu były przydatne do
podejmowania decyzji inwestycyjnych konieczne jest wyznaczenie oczekiwanej
stopy zwrotu. W praktyce oczekiwaną stopę zwrotu wyznacza się jako średnią
arytmetyczną z historycznych stóp zwrotu uzyskiwanych w rozważanym
przedziale czasowym.
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n
R =
« -1

(2 )

gdzie:
R - oczekiwana stopa zwrotu
Ponieważ do wyznaczenia oczekiwanej stopy zwrotu wykorzystuje się dane
historyczne, pojawia się problem określenia długości okresu z jakiego mają
pochodzić dane (wybranie zbyt długiego okresu powoduje m ałą wrażliwość, zbyt
krótkiego - m niejszą wiarygodność oszacowań).
Oprócz stopy zwrotu podstawową charakterystyką instrumenty
finansowego jest ryzyko. Jako miarę ryzyka wykorzystuje się wariancję oraz
odchylenie standardowe obliczane przy pomocy następujących wzorów:

(3)
(4)
Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko rozumiane jako odchylenie standardowe
to dwie główne charakterystyki brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych na rynku papierów wartościowych. Dla inwestorów najbardziej
atrakcyjne są akcje, które przynoszą duży dochód i jednocześnie są obarczone
niewielkim ryzykiem.
W celu powiązania tych dwu wielkości wyznacza się miary ryzyka
względnego, które określają wielkość ponoszonego ryzyka w stosunku do
osiągniętego dochodu. M iarą ryzyka względnego jest współczynnik zmienności
definiowany następującą relacją:

R

(5)

Współczynnik zmienności określa jakie ryzyko przypada na jednostkę oczekiwanej
stopy zwrotu z inwestycji. Należy inwestować w papiery wartościowe o jak
najmniejszej wartości bezwzględnej współczynnika zmienności i dodatniej stopie
zwrotu.
Wielkość oczekiwanej stopy zwrotu, odchylenia standardowego oraz
współczynnika zmienności z okresu od 01.01.2000 do 31.12.2001 dla wybranych
spółek oraz indeksów przedstawia tabela 1. Zależności między ryzykiem, a
dochodem można zaobserwować na wykresie 1 zwanym m apą ryzyko - dochód.
Umożliwia on szukanie inwestycji o dużej dochodowości i relatywnie małym
ryzyku
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W chwili gdy analiza dotyczy więcej niż jednego papieru wartościowego
do rozważań dochodzi jeszcze jedna ważna charakterystyka papieru wartościowego
- korelacja stóp zwrotu. Korelacja ta określa powiązanie stóp zwrotu dwóch
papierów wartościowych. Współczynnik korelacji wyznacza się według
następującego wzoru:

P ij

=

i—

V

1—

1=2

'

- ................................,

dla i, j

=

1, 2 ,..., k

(6)

1=2

gdzie:
p i} - współczynnik korelacji stóp zwrotu dwóch papierów wartościowych
oznaczonych numerami i, j
R ti

- możliwe stopy zwrotu i-tego papieru wartościowego

Ri

- oczekiwana stopa zwrotu i-tego papieru wartościowego

R tj

- możliwe stopy zwrotu j-tego papieru wartościowego

R j - oczekiwana stopa zwrotu j-tego papieru wartościowego
k - liczba papierów wartościowych wchodzących w skład portfela

2. Analiza statystyczna
W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały obliczenia dla
charakterystyk omawianych powyżej. Obliczenia dotyczą wybranych spółek oraz
indeksów giełdowych z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dane do
obliczeń zostały uzyskane z serwisów internetowych. Rozważane dane obejm ują
okres od 01.01.1997 do 31.12.2001. W tym okresie wystąpiło 1256 tygodniowych
stóp zwrotu. Tabela 1 zawiera wyniki obliczeń oczekiwanych stóp zwrotu,
odchyleń standardowych oraz współczynników zmienności z lat 2 0 0 0 -2 0 0 1 dla
wybranych papierów wartościowych i indeksów giełdowych. Wyniki te uzyskano
stosując wzory 1 - 5. Wykres 1 przedstawia graficzną interpretację tych wyników.
Tabele 2 - 2 1 przedstawiają współczynniki korelacji dla różnych branż i w
różnych przedziałach czasowych. Tabele 2 - 6 przedstawiają współczynniki
korelacji dla branży bankowej, tabele 7 - 11 to branża informatyczna, tabele 12 16-b ra n ż a spożywcza, a tabele 1 7 - 2 1 to branża telekomunikacyjna.
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Tablica 1. Oczekiwana tygodniowa stopa zwrotu R i miary ryzyka S i V2 w latach 2000 2001

D ane giełdowe od 01.01.2000 do 31.12.2001
R
S
vz
BRE
-0,00065533
0,05553678
-84,74643155
NETIA
-0,02730787
0,17559187
-6,43008234
OKOCIM
-0,00497861
0,05164564
-10,37349675
OPTIMUS
-0,00144446
0,11975407
-82,90559213
PEKAO
0,00336768
0,04435782
13,17162479
PROKOM
0,00107076
0,09319428
87,03575825
TPSA
-0,00516116
0,06812531
-13,19962531
ŻYWIEC
-0,00505858
0,04398147
-8,69442198
WIG
-0,00246083
0,03577220
-14,53663173
WIG-BANK
0,00027550
0,02922788
106,08888583
WIG-INFO
-0,00372186
0,07295656
-19,60215841
WIG-SPOZ
-0,00452197
0,03256127
-7,20068801
WIG-TELE
-0,00607932
0,07503178
-12,34214197
Źródło: Obliczenia własne

N
102
76
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102

----------- <hOQ&-rO.&O
O.OO^

0,04

0,06

a o.od

0,10

0,18

♦ BRE
■ NETIA
A OKOCIM
X OPTIMUS
XP£KAO
PROKOM
4-TPSA
-ŻYWIEC
O WIG
OWIG-BANK
o WIG-INFO
AWIG-SPOZ
XWIG-TELE

-0.025-

-0:030S - ryzyko

Wykres 1. Mapa ryzyko - dochód dla wybranych spółek oraz indeksów giełdowych
notowanych na WGPW w okresie 2000 - 2001

406

Tablica 2. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów

Dane od 01.01.2001 do 31.12.2001
WIG
WIG

PEKAO

1

PEKAO

BRE

WIG-BANK

0,7944875

0,6930162

0,9035578

1

0,5798846

0,8584712

1

0,7230658

BRE

WIG-BANK
1
Źródło: Obliczenia własne
Tablica 3. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów

Dane od 01.01.2000 do 31.12.2001
WIG
WIG

PEKAO

1

PEKAO

BRE

WIG-BANK

0,564533

0,552388

0,814796

1

0,508500

0,755070

1

0,603115

BRE

WIG-BANK
1
Źródło: Obliczenia własne
Tablica 4. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów

Dane od 01.01.1999 do 31.12.2001
WIG
WIG

1

PEKAO

PEKAO

BRE

WIG-BANK

0,651471

0,589578

0,849495

1

0,477415

0,754838

1

0,649511

BRE

WIG-BANK
1
Źródło: Obliczenia własne
Tablica 5. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów

Dane od 01.01.1998 do 31.12.2001
PEKAO

WIG
1

WIG
PEKAO

BRE

WIG-BANK

0,716549

0,616361

0,898929

1

0,518541

0,785771

1

0,681475

BRE

1
WIG-BANK
Źródło: Obliczenia własne
Tablica 6. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów

Dane od 01.01.1997 do 31.12.2001
WIG
WIG
BRE
WIG-BANK

1

BRE
0,612417
1

WIG-BANK
0,898903
0,695322
1

Źródło: Obliczenia własne
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Tablica 7. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów

Dane od 01.01.2001 do 31.12.2001
WIG
WIG

1

Prokom

Prokom

Optimus

WIG-INFO

0,766807

0,520216

0,835575

1

0,500737

0,961126

1

0,616014

Optimus
WIG-INFO

1

Dane od 01.01.2000 do 31.12.2001
WIG
WIG

1

Prokom

Prokom

Optimus

WIG-INFO

0,730529

0,544655

0,848703

1

0,670681

0,890899

1

0,676290

Optimus
WIG-INFO
Źródło: Obliczenia własne

1

Dane od 01.01.1999 do 31.12.2001
WIG
WIG

1

Prokom

Prokom

Optimus

WIG-INFO

0,703311

0,546097

0,844848

1

0,688411

0,842029

1

0,625589

Optimus
WIG-INFO
Źródło: Obliczenia własne

1

Dane od 01.01.1998 do 31.12.2001
WIG
WIG

1

Prokom

Prokom

Optimus

WIG-INFO

0,621219

0,516139

0,799282

1

0,630358

0,832608

1

0,609025

Optimus
WIG-INFO

1

Dane od 01.01.1997 do 31.12.2001
WIG
WIG
Optimus
WIG-INFO
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1

Optimus
0,533841

WIG-INFO
0,767545

1

0,657033
1

Tablica 12. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów

Dane od 01.01.2001 do 31.12.2001
WIG
WIG
Żywiec

1

Żywiec
0,492537
1

Okocim

Okocim
0,319071
0,429287
1

WIG-SPOZ
Źródło: Obliczenia własne

WIG-SPOZ
0,645724
0,850233
0,711082
1

Tablica 13. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów
D ane od 01.01.2000 do 31.12.2001
WIG
Żywiec
Okocim
WIG-SPOZ
WIG
1
0,488541
0,253734
0,576153
Żywiec
1
0,422653
0,862220
Okocim
1
0,679257
WIG-SPOZ
1
Źródło: Obliczenia własne
Tablica 14. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów
D ane od 01.01.1999 do 31.12.2001
Żywiec
WIG
Okocim
WIG-SPOZ
WIG
Żywiec

1

Okocim
WIG-SPOZ
Źródło: Obliczenia własne

0,481286
1

0,324841
0,340897
1

0,590498
0,835408
0,629574
1

Tablica 15. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów
D ane od t 11.01.1998 do 31.12.2001
Żywiec
WIG
Okocim
WIG-SPOZ
0,376758
0,383721
WIG
1
0,634494
1
0,286940
Żywiec
0,778630
1
Okocim
0,546862
WIG-SPOZ
1
Źródło: Obliczenia własne
Tablica 16. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów
D ane od 01.01.1997 do 31.12.2001
Żywiec
WIG
Okocim
WIG-SPOZ
0,382203
0,418494
1
WIG
0,671823
1
0,297948
Żywiec
0,737842
1
Okocim
0,562462
WIG-SPOZ
1
Źródło: Obliczenia własne
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Dane od 01.01.2001 do 31.12.2001
WIG
WIG

1

TPSA

TPSA

NETIA

WIG-TELE

0,809071

0,521120

0,925526

1

0,326630

0,919040

1

0,485485

NETIA
WIG-TELE
Źródło: Obliczenia własne

1

Dane od 01.01.2000 do 31.12.2001
WIG
WIG

1

TPSA

TPSA

NETIA

WIG-TELE

0,739176

0,522099

0,897117

1

0,337613

0,824205

1

0,497941

NETIA
WIG-TELE
źródło: Obliczenia własne

1

Tablica 19. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów

Dane od 01.01.1999 do 31.12.2001
WIG
WIG

1

TPSA

TPSA

WIG-TELE

0,747402

0,875965

1

0,844570

WIG-TELE
Źródło: Obliczenia własne

1

Tablica 20. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów

Dane od 01.01.1998 do 31.12.2001
WIG
WIG
TPSA
WIG-TELE
Źródło: Obliczenia własne

410

1

TPSA

WIG-TELE

0,779467

0,817920

1

0,844967
1

Tablica 21. Korelacje tygodniowych stóp zwrotu dla wybranych spółek i indeksów

Dane od 01.01.1997 do 31.12.2001
WIG
WIG
WIG-TELE
Źródło: Obliczenia własne

1

WIG-TELE
0,783323
1

3. Podsumowanie
Przedstawione na wykresie 1 stopy zwrotu i odchylenia standardowe (dane
z tabeli 1) pokazują, że w rozważanym okresie większość stóp zwrotu miało
wartość poniżej zera, natomiast rozpatrywane spółki wykazywały ryzyko większe
niż WIG. W okresie tym nie warto było więc inwestować w papiery wartościowe
na WGPW.
Z danych umieszczonych w tabelach 2 - 2 1 wynika, że wszystkie
analizowane branże we wszystkich analizowanych okresach czasowych są
skorelowane dodatnio. Oznacza to, że wzrostowi (spadkowi) jednej akcji (lub
indeksu) towarzyszy wzrost (spadek) drugiej akcji (lub indeksu).
W ielkość współczynnika korelacji świadczy o poziomie skorelowania. W
zakresie od 0,8 - 1 czyli z dobrą korelacją można obserwować wspólne ruchy
WIGu i większości analizowanych WIGów branżowych (WIG-BANK, WIGINFO i WIG-TELE). Istotną korelacje wykazują również niektóre spółki z
WIGiem danej branży (WIG-BANK i PEKAO, WIG-INFO i Prokom, WIG-SPOZ
i Żywiec oraz WIG-TELE i TPSA).
W zakresie 0,5 - 0,8 czyli z małą korelacją jest większość analizowanych
spółek względem WIGu (PEKAO, BRE, Prokom, Optimus, TPSA, NETIA).
Ponadto korelacje w tym przedziale m ają Optimus z Prokomem, BRE z WIGBANK, Optimus z WIG-INFO, Okocim z WIG-SPOZ a także WIGu z WIGSPOZ.
Przy korelacji poniżej 0,5 można mówić o nieistotnym poziomie
skorelowania, braku zbieżności. Taki poziom reprezentuje najszerzej branża
spożywcza. Okocim i Żywiec nie tylko ze sobą są słabo skorelowane, ale i z
WIGiem. Ponadto bardzo słabe skorelowanie wykazują także NETIA i TPSA, a
także NETIA i WIG-TELE.
Powyższe rozważania pokazują, że wybór okresu czasowego nie ma
większego znaczenia dla analizowanych przypadków. Wielkości zm ieniają się
nieznacznie i zachowują rząd wielkości. Ponadto widać również, że branża
spożywcza jest zdecydowanie słabo skorelowana, natomiast pozostałe rozważane
przypadki charakteryzują się dużym lub bardzo dużym współczynnikiem korelacji.
Należy tutaj zaznaczyć, że wraz ze zmniejszaniem się współczynnika korelacji
zwiększa się efekt dywersyfikacji (redukcji ryzyka) portfela.
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BADANIE STATYSTYCZNYCH W ŁA SNO ŚCI R O ZK ŁA D U STÓ P
ZW R O TU KURSU W A LU TO W EG O
Janusz SZOPA, Aneta WŁODARCZYK
Wstęp
W ciągu ostatnich lat na rynkach finansowych można obserwować wzrost
zmienności kursów walutowych, co wpłynęło na znaczne poszerzenie zakresu
prowadzonych badań naukowych nad modelowaniem zmienności w czasie kursu
walutowego. Za najważniejsze czynniki wpływające na wahania kursów wymiany
w dłuższym okresie uważane są [2]:
zmiany poziomu dochodu narodowego
zmiany poziomu cen (w tym i nominalnych stóp procentowych)
poziom realnych stóp procentowych
zmiany w majątku (przez rachunek bieżący bilansu płatniczego)
charakter cen (elastyczne, okresowo sztywne)
preferencje walutowe w akumulacji majątku
ryzyko polityczne
psychologia uczestników rynku walutowego.
Ryzyko strat powodowanych zmiennością kursu walut ma duże znaczenie
dla różnych podmiotów gospodarczych ze względu na konieczność zabezpieczenia
własnych transakcji międzynarodowych oraz zabezpieczenia się przed
niekorzystnymi zmianami cen na rynku krajowym. Również indywidualni
inwestorzy stają przed problemem wyboru waluty, w którą warto zainwestować, co
dla większości oznacza osiągnięcie jak największej stopy zwrotu z inwestycji.
Każdej decyzji inwestycyjnej towarzyszy lyzyko i jest ono dodatkowym kosztem
inwestycji. Celem niniejszego opracowania jest analiza zależności między
poziomem oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w walutę a związanym z nią
poziomem ryzyka. W przypadku inwestycji w portfel walutowy należy zwrócić
uwagę na zagadnienia związane z dywersyfikacją portfela. Sprzyja ona redukcji
ryzyka w portfelu poprzez utrzymywanie w nim różnorodnych rodzajów aktywów.
Korelacje między poszczególnymi walorami służą do opisywania wzajemnych
powiązań między zmianami ich cen. Wraz ze zmniejszaniem się tych korelacji
zwiększa się efekt dywersyfikacji (redukcji ryzyka). Badania empiryczne
prezentowane w tym artykule zostały przeprowadzone w oparciu o średnie
dzienne notowania NBP kursu następujących walut w okresie od 01.01.1997 do
31.12.2001:
EUGiW
Japonia
Niemcy

1EUR
100 JPY
1 DEM
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SD R1
Szwecja
USA
W ielka Brytania

1 XDR
1 SEK
1 USD
1 GBP

Oczekiwany dochód z inwestycji walutowej
W teorii rynków kapitałowych często zamiast cen finansowych rozważane
są stopy zwrotu dla tych cen, które wykorzystywane są w procesie podejmowania
decyzji inwestycyjnych. W opracowaniu tym wykorzystano zwykłe stopy zwrotu
określone przez następującą relację:

„

Rt

Pt - Pt_,
= ——

dla

t=2, 3

, n

(1)

U -1
gdzie: R, - stopa zwrotu w okresie t
P, - kurs waluty w okresie t
P,.i - kurs waluty w okresie t - 1
n - liczebność próby statystycznej.
Na podstawie danych historycznych można wyznaczyć stopę zwrotu z
inwestycji w różne waluty. Inwestor jest skłonny kupić tę walutę, która miała
najwyższą stopę zwrotu. Niestety, w momencie podejmowania decyzji nie ma
pewności co do zrealizowania się w przyszłości określonej stopy zwrotu. Można
jedynie oczekiwać, że stopa zwrotu będzie oscylować wokół pewnej wartości,
zwanej oczekiwaną stopą zwrotu. W praktyce oczekiwaną stopę zwrotu wyznacza
się jako średnią arytmetyczną z historycznych stóp zwrotu:
n

Z R ,

R = P -T

n —1

(2)

gdzie: R - ocena oczekiwanej stopy zwrotu.
Należy pamiętać, że średnia arytmetyczna z próby traci własności dobrego
estymatora wartości oczekiwanej w przypadku pojawienia się nietypowych
obserwacji (w przypadku rozwijających się rynków finansowych często mamy do
czynienia z wartościami ekstremalnymi). Pojawia się również dodatkowy problem
związany z określeniem długości okresu, z którego m ają pochodzić dane
historyczne (zbyt długi okres oznacza m ałą wrażliwość na pochodzące z
teraźniejszości informacje; zbyt krótki okres oznacza m niejszą wiarygodność
oszacowań). Kształtowanie się w czasie oczekiwanego poziomu dziennego
dochodu dla wybranych walut przedstawia tabela:

1 SD R - Specjalne Prawa Ciągnienia, międzynarodowa jednostka walutowa o charakterze
pieniądza bezgotówkowego emitowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
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Tablica 1. Oczekiwana dzienna stopa dochodu dla walut.
W aluty
Lata
2001
2000 - 2001
DEM 1
-0,000370280917807
-0,000312504130088
EUR 1
-0,000339319424533
-0,000297269112269
GBP 1
-0,000192181200089
-0,000249166162440
JPY 100 -0,000597053996771
-0,000524693853709
SE K 1
-0,000513657168728
-0,000460461297678
-0,000078241274447
USD 1
-0,000036185850909
XDR 1
-0,000266429124559
-0,000199620420708
W aluty
Lata
1 9 9 8 -2 0 0 1
-0,000057164075140
D EM 1
0,000028786406220
GBP 1
0,000186273648450
JPY 100
SEK 1
-0,000121090232583
0,000147449185096
U SD 1
0,000093622746299
XDR 1

1 9 9 9 -2 0 0 1
-0,000166586124172
-0,000156650542142
0,000045249008185
0,000049664340539
-0,000131296577531
0,000218278124718
0,000087588853616
1 9 9 7 --2 0 0 1
0,000002219879972
0,000164024458007
0,000217593221886
-0,000044843852760
0,000285997393569
0,000194396197274

Źródło: Obliczenia własne
Analizując powyższe wyniki można zauważyć, że w roku 2001wszystkie
inwestycje walutowe przynosiły straty, przy czym najwięcej można było stracić na
JPY (średnio aż 0,0597% zainwestowanego kapitału w ciągu 1 dnia); natomiast
najmniej na USD (średnio 0,007824% zainwestowanego kapitału w ciągu 1 dnia).
W latach 1997 - 2001 tylko inwestycja w SEK przynosiła straty, natomiast
największą stopą zwrotu cechowała się inwestycja w USD (dziennie można było
średnio zyskać 0,0285997%z zainwestowanego kapitału). Zatem oczekiwana stopa
zwrotu zależy od długości okresu na podstawie którego wyznacza się historyczne
stopy zwrotu.

Ryzyko rynkowe inwestycji w waluty
Teorii ryzyka walutowego poświęcono wiele prac. Definicja tego
specyficznego ryzyka została podana m.in. w [5]:
Ryzyko kursów walutowych występuje wtedy, gdy instrument finansowy, w który
się inwestuje, podlega denominacji w innej walucie niż waluta inwestora. W takiej
sytuacji stopa zwrotu wyrażona dwoma różnymi walutami nie jest taka sama. Jeżeli
zatem inwestor kupuje instrument finansowy w obcej walucie i następuje
deprecjacja kursu walutowego, to jest to sytuacja korzystna dla inwestora. Przy
wzmocnieniu kursu waluty krajowej inwestor straci, ponieważ zmaleje stopa
zwrotu z inwestycji.
Jednym z podstawowych elementów procesu zarządzania ryzykiem jest
jego pomiar.
Miary ryzyka rynkowego można podzielić na trzy grupy:
miary zmienności
miary wrażliwości
miary zagrożenia.
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W tym opracowaniu rozważane będą tylko miary zmienności, które
odzwierciedlają odchylenia empirycznych stóp zwrotu w stosunku do oczekiwanej
stopy zwrotu z inwestycji.
Najbardziej znaną m iarą zmienności jest odchylenie standardowe stopy zwrotu. W
praktyce wyznaczana jest wariancja i odchylenie standardowe z próby na
podstawie następujących wzorów:
1

"

s < = -^ -Y (R t -RY

(3)

n - \ t=2

(4)
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych brane są pod uwagę dwie
główne charakterystyki inwestycji w walutę: oczekiwana stopa zwrotu oraz ryzyko
rynkowe. Najbardziej atrakcyjne są te waluty, które przynoszą maksymalny
dochód przy najmniejszym ryzyku. W praktyce pogodzenie tych dwóch zasad
okazuje się niemożliwe. Z reguły bowiem inwestycje przynoszące duży dochód są
bardziej ryzykowne.
Współczynnik zmienności jest relatywną m iarą ryzyka względem stopy
zwrotu. Pozwala on wybrać spośród kilku inwestycji o określonym poziomie zysku
tej, która minimalizuje ponoszone ryzyko. Współczynnik zmienności definiuje
następująca relacja:
7/

S

V' = I
<5)
Kształtowanie się w czasie poziomu ryzyka kursowego dla wybranych
walut przedstawia tabela:
Tablica 2. Miary zm ienności ryzyka kursowego w roku 2001
Waluty od 01.01.2001 do 31.12.2001
S

vz

n

DEM J

0,009346508101954

-25,241668291508600

250

EUR_1

0,009339676450299

-27,524732670844200

250

GBP_1

0,008789947649974

-45,737812262065400

250

JPY_100

0,010219221417347

-17,116075719484100

250

SEK_1

0,009658470150185

-18,803339538910000

250

USD_1

0,007870201465489

-100,588871042212000

250

XDR_1

0,009657300773212

-36,247166255601200

250

Źródło: Obliczenia własne
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Tablica 3. Miary zm ienności ryzyka kursowego w latach 2000 - 2001
Waluty od 01.01.2000 do 31.12.2001
S

vz

n

DEM_1

0,008671657997196

-27,748938853215000

502

EUR_1

0,008668746402175

-29,161275236454200

502

GBP_1

0,008449405282347

-33,910725275134800

502

JPY J00

0,009973004185907

-19,007282275959100

502

SEK_1

0,008799157786692

-19,109440535115700

502

USD_1

0,007526994963779

-208,009339969139000

502

XDR_1

0,009913997722347

-49,664246208872200

502

Źródło: Obliczenia własne

Tablica 4. Miary zm ienności ryzyka kursowego w latach 1999 - 2001
Waluty od 01.01.1999 do 31.12.2001

S

vz

n

DEM_1

0,008281861339641

-49,715193151923400

755

EUR_1

0,008280488630414

-52,859623191726400

755

GBP_1

0,008111540499495

179,264492745522000

755

JPY_100

0,010345199280700

208,302358764694000

755

SEK_1

0,008375239915005

-63,788714622117600

755

USD_1

0,007302507591429

33,455059231708800

755

XDR_1

0,009420340114740

107,551814253565000

755

Źródło: Obliczenia własne

Tablica 5. Miary zm ienności ryzyka kursowego w latach 1998 - 2001
Waluty od 01.01.1998 do 31.12.2001
S

vz

n

DEM_1

0,008029922476624

-140,471484179325000

1010

GBP_1

0,008030365453308

278,963806454760000

1010

JPY J00

0,011077699969674

59,470032727962000

1010

SEK_1

0,008212904289832

-67,824663596794200

1010

USD_1

0,007153516840868

4 8,515133103153200

1010

XDR_1

0,009000073099853

96,131265698521700

1010

Źródło: Obliczenia własne
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Tablica 6. Miary zm ienności ryzyka kursowego w latach 1997 - 2001
Waluty od 01.01.1997 do 31.12.2001

S
DEM_1

vz

0,007803608346476

n

GBP_1

0,007850979767797

3515,32895696339000
47,864689590886900

JPYJOO
SEK_1

0,010640112302947

48,899098100235700

0,007985631861406

-178,076399993213000

1261
1261

USD_1

0,006890921952239
0,008510570211651

24,094352281494200
43,779509738230300

1261
1261

XDR_1

1261
1261

Źródło: Obliczenia własne

W spółczynnik zmienności określa jakie ryzyko przypada na jednostkę
oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji. Należy inwestować w waluty, dla których:
wartość bezwzględna współczynnika zmienności losowej jest jak najmniejsza a
oczekiwana stopa zwrotu była dodatnia. Wszystkie inwestycje w walutę cechował
wysoki poziom ryzyka. Porównując współczynniki zmienności można zauważyć,
że odchylenia standardowe stóp zwrotu są o rząd, czasami nawet kilka rzędów
wielkości większe od średnich tych stóp.
• Poziom ryzyka kursowego zależy od długości okresu na podstawie którego
wyznacza się historyczne stopy zwrotu. Analizując uzyskane wyniki można
zauważyć, że im dłuższe szeregi czasowe stóp zwrotu były brane pod uwagę, tym
niższym poziomem ryzyka obarczona była inwestycja w daną walutę (porównując
odchylenia standardowe).
Mapa ryzyko - dochód powstaje przez naniesienie na wykres korelacyjny
oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w daną walutę oraz poziomu ryzyka z nią
związanego. W ten prosty sposób każdy inwestor może ocenić zależność jaka
występuje pomiędzy ryzykiem i dochodem.
M apa ryzyk o - d o ch ó d dla w a lu t od 01.01.2001 do 31.12.2001
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Wykres 1. Mapa ryzyko-dochód dla wybranych walut.

Analizując powyższy wykres można stwierdzić, że w badanym okresie
najkorzystniejsza była inwestycja w USD, bowiem można było na niej najmniej
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stracić i była ona najmniej ryzykownym przedsięwzięciem. Należało natomiast
unikać inwestycji w JPY, bowiem były one najbardziej ryzykowne i przyniosły
największe straty. Można również zauważyć, że inwestycje w EUR i DEM były tak
samo ryzykowne, lecz kupując EUR można było mniej stracić.

Korelacje stóp zwrotu dla walut
W teorii budowy portfela dużo uwagi poświęca się badaniu wzajemnych
powiązań pomiędzy składnikami portfela. W przypadku inwestycji w portfel
walutowy należy zwrócić uwagę na zagadnienia związane z dywersyfikacją
portfela. Sprzyja ona redukcji ryzyka w portfelu poprzez utrzymywanie w nim
różnorodnych rodzajów aktywów. Korelacje między poszczególnymi walorami
służą do opisywania wzajemnych powiązań między zmianami ich cen. W raz ze
zmniejszaniem się tych korelacji zwiększa się efekt dywersyfikacji (redukcji
ryzyka). Do wyznaczenia korelacji stóp zwrotu dla walut wykorzystuje się
współczynnik Pearsona określony następującym wzorem:

( 6)

dla i, j = 1 ,2 ,..., k
p y

=

7

=

=

¡ti1=2.R u-R if -t1=2iR .j -R j )2
V

gdzie: py - współczynnik korelacji stóp zwrotu dwóch walut oznaczonych
numerami i,j
Rti - możliwe stopy zwrotu waluty i-tej
Ri - oczekiwana stopa zwrotu waluty i-tej
R,j - możliwe stopy zwrotu waluty j - tej
Rj - oczekiwana stopa zwrotu waluty j-tej
k - liczba walut wchodzących w skład portfela.
W tabelach 7-11 zamieszczono współczynniki korelacji dla wybranych walut
wyznaczone na podstawie średnich dziennych kursów wymiany notowanych przez
NBP. Ponieważ współczynnik korelacji jest miernikiem symetrycznym, nie podano
wartości leżących poniżej głównej przekątnej.
Tablica 7. Korelacje dziennych stóp zwrotu dla wybranych kursów walut

Dane od 01.01.2001 do 31.12.2001
XDR
XDR 1
EUR
USD

EUR

JPY

USD

GBP

DEM

SEK

0,78787 0,79637 0,73941 0,80029 0,78794 0,71301
0,55051 0,50614 0,72661 1
1
0,82123
0,65056 0,72935 0,55078 0,55568
1

JPY
GBP
DEM
SEK

1

0,58923 0,50625 0,36427
1
0,72664 0,69553
1
0,82121
1

Źródło: Obliczenia własne
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Tablica 8. Korelacje dziennych stóp zwrotu dla wybranych kursów waluta

Dane od 01.01 .2000 do 31.12.20C>1
XDR
XDR 1
EUR

EUR

USD

JPY

GBP

DEM

SEK
0,69756 0,80459 0,76242 0,76904 0,69764 0,71855
1
0,4862 0,43281 0,6684 1
0,83655

USD

1

JPY

0,78085 0,74034 0,4863

0,58169

1

0,47123

GBP

1

0,4328

1

0,66852 0,70288

DEM

1

0,83654

SEK
Źródło: Obliczenia własne

1

Tabela'

Dane od 01.0: .1999 do 31.12.20C11
XDR

EUR

USD

JPY

GBP

DEM

SEK

XDR 1

1

0,80595 0,7482

EUR

1

0,5251

0,44965 0,69629 1

1

0,72868 0,74378 0,52521 0,61298

USD
JPY

1

0,76483 0,73507 0,74565
0,85103

0,61009 0,44965 0,48579

GBP

1

0,69637 0,74098

DEM

1

0,85099

SEK
Źródło: Obliczenia własne

1

Tablica 10. Korelacje dziennych stóp zwrotu dla wybranych kursów walut

Dane od 01.01.1998 do 31.12.2001
XDR

1 JPY

GBP

DEM

SEK

XDR 1

0,82043 K),66706 0,76485 0,73466 0,70754

USD

1

JPY
GBP
DEM
SEK
Źródło: Obliczenia własne
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USD

0,54905 0,76448 0,56385 0,59763

|l _

0,50718 0,42285 0,39198
1

0,71576 0,71032
1

0,81669
1

Tablica 11. Korelacje dziennych stóp zwrotu dla wybranych kursów walut

Dane od 01.01.1997 do 31.12.2001
XDR

USD

1 JPY

GBP

DEM

SEK

XDR 1

0,82055 K),66094 0,75792 0,72217 0,69886

USD

1

JPY
GBP
DEM
SEK
Źródło: Obliczenia własne

0,53579 0,73159 0,54676 0,59051
:

0,48896 0,42118 0,41329
1
0,69465 0,68492
1

0,80356
1

Z danych zamieszczonych w powyższych tabelach wynika, że stopy
zwrotu dla wszystkich analizowanych walut są skorelowane dodatnio, zatem przy
tendencji rosnącej osłabia się kurs złotego względem wszystkich wymienionych
walut obcych. N a przestrzeni lat 1997-2001 rozważane waluty były silnie dodatnio
skorelowane z jednostką rozliczeniową Międzynarodowego Funduszu W alutowego
(1XDR). Również silnie skorelowane są wszystkie waluty państw europejskich, w
szczególności z euro. Ze względu na ustalenie sztywnego kursu rozliczeniowego
pomiędzy DEM i EUR współczynnik korelacji liniowej Pearsona w przypadku tej
zależności osiąga maksymalną wartość. Istotne powiązania w ystępują też
pomiędzy dolarem amerykańskim i funtem brytyjskim.
Natomiast słabiej
skorelowane są waluty europejskie z jenem japońskim. Również ta charakterystyka
inwestycji walutowej, podobnie jak oczekiwana stopa zwrotu czy odchylenie
standardowe stóp zwrotu, zależy od długości okresu, z którego m ają pochodzić
dane historyczne.
Wpływ długości szeregów czasowych stóp zwrotu na wartość obliczonych
na ich podstawie współczynników korelacji obrazują wykresy 1 i 2.
Analizując korelacje pomiędzy dziennymi stopami zwrotu dla SDR
względem pozostałych walut, najistotniejsze zależności można zaobserwować w
obrębie jednego roku. Wraz z wydłużaniem się czasu, w któiym badamy związki
liniowe pomiędzy stopami zwrotu z inwestycji walutowej, zmniejsza się siła ich
oddziaływania. W szczególny sposób przebiega zależność pomiędzy stopami
zwrotu dla SDR i USD. W tym przypadku można zaobserwować długoterminową
zależność danych , bowiem najwyższą wartość osiąga współczynnik korelacji
wyznaczony dla okresu pięcioletniego. Podobnie kształtują się w czasie zależności
pomiędzy stopami zwrotu dla USD względem pozostałych walut.
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Korelacje dla dziennych kursów walut
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Wykres 2. Kształtowanie się w czasie zależności pomiędzy SDR a pozostałymi walutami.
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Wykres 3. Kształtowanie się w czasie zależności pomiędzy USD a pozostałymi walutami.
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Podsum ow anie
Przedstawione w tym opracowaniu podstawowe charakterystyki rozkładu
stóp zwrotu kursu walutowego pozwalają wstępnie ocenić oczekiwany dochód
oraz poziom ryzyka związany z inwestycją w daną walutę. Są one również
wykorzystywane do wyznaczenia składu portfela walutowego. Inwestycja w
portfel walutowy pozwala zwiększyć stopę dochodu, co wynika wprost z definicji
stopy zwrotu portfela (jest ona nie mniejsza niż najniższa stopa zwrotu składnika
portfela) i zmniejszyć ryzyko. Korelacje między poszczególnymi walutami
wchodzącymi w skład portfela służą do opisywania wzajemnych powiązań między
zmianami ich cen. Wraz ze zmniejszaniem się tych korelacji zwiększa się efekt
dywersyfikacji (redukcji ryzyka) portfela. Wartość oczekiwanej stopy zwrotu,
odchylenia standardowego oraz współczynniki korelacji zależą od długości okresu
na podstawie którego wyznacza się historyczne stopy zwrotu. W artykule tym
wyznaczono wszystkie charakterystyki inwestycji w walutę dla różnych okresów
czasu: dane dzienne dla roku 2001, dla lat 2000 - 2001, 1 9 9 9 -2 0 0 1 , 1 9 9 8 -2 0 0 1 ,
1997 - 2001. Weryfikacja otrzymanych wyników z kursem walutowym z 2002
roku pozwoli określić okres czasu, który daje najlepsze przybliżenie tych
parametrów. Może on być uwzględniony przy konstruowaniu portfela walutowego.
Poziom kursu walutowego kształtuje wiele czynników makroekonomicznych,
dlatego też stosowane w ekonometrii finansowej modele kursu walutowego (ze
względu na złożoną postać funkcyjną) nie mogą być wykorzystywane przez
przeciętnego inwestora (w przeciwieństwie do metod opisanych w tym artykule).

Literatura
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Bennett D.: Ryzyko walutowe. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
Chrabonszczewska E., Kalicki K.: Teoria i polityka kursu walutowego.
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996.
Haugen R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania. W ig - Press, Warszawa
1996.
Jajuga K. (red.): Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku
kapitałowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego,
Wrocław 2000.
Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Agencja W ydawnicza „Placet”, W arszawa
1997.
Zając J.: Polski rynek walutowy w praktyce. Wydawnictwo K.E. Liber,
Warszawa 1999.

423

Janusz SZOPA
Instytut Ekonometrii i Informatyki
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
Ul. Armii Krajowej 19b
42-200 Częstochowa

Aneta WŁODARCZYK
Instytut Ekonometrii i Informatyki
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
Ul. Armii Krajowej 19b
42-200 Częstochowa

424

WYKORZYSTANIE VALUE AT RISK DO POMIARU RYZYKA
KURSU WALUTOWEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM
Aneta WŁODARCZYK, Wioletta SKRODZKA
Wstęp
Ostatnie lata przyniosły gwałtowny rozwój badań wspomagających
procesy monitorowania i zarządzania ryzykiem rynkowym. W szczególności
stosunkowo dobrze rozwinięto metodologię pomiaru ryzyka rynkowego [5],W tym
opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczących pomiaru ryzyka kursu
walutowego w Polsce za pomocą wartości narażonej na ryzyko.

Definicja value at risk
Miary ryzyka rynkowego można podzielić na trzy grupy:
miary zmienności
miary wrażliwości
miary zagrożenia.
Miary zagrożenia uwzględniają niekorzystne odchylenia cen finansowych
(lub stóp zwrotu) od oczekiwanych wartości cen (lub stóp zwrotu). Szczególną
popularność, ze względu na uniwersalność i łatwość interpretacji, zdobyła technika
Value at Risk (VaR), czyli „wartość narażona na ryzyko” . M iara ta w [4] została
zdefiniowana w następujący sposób:
Value at Risk jest to strata wartości rynkowej (np. instrumentu, portfela,
instytucji) taka, że prawdopodobieństwo osiągnięcia jej lub przekroczenia w
zadanym przedziale czasowym jest równe zadanemu poziomowi tolerancji.
Przy mierzeniu wartości zagrożonej rozważa się jedynie potencjalne straty, a nie
zyski, czyli interesujące są jedynie procentowe zmiany cen finansowych w dół.
Stąd definicja tej miary oparta jest na jednostronnym przedziale ufności.
VaR zależy od dwóch parametrów, które powinien określić decydent:
poziomu tolerancji (poziomu ufności)
horyzontu czasowego (okresu przetrzymania).
Przykładowe wartości poziomu tolerancji:
0,01 - zalecany przez Komitet Bazylejski, Bankers Trust
0,05 - zalecany przez JP Morgan, Bank o f America
0,055 - zalecany przez Citibank.
Im niższy poziom tolerancji, tym większa wartość VaR.
Okres przetrzymania oznacza przedział czasu, w którym może mieć
miejsce wyliczona potencjalna strata na portfelu.
Przykładowy horyzont czasowy:
1 dzień - stosowany przez banki
10 dni - rekomendowany przez Komitet Bazylejski
425

1 miesiąc - stosowany przez fundusze inwestycyjne i niektóre
przedsiębiorstwa.
Banki wybierają okres przetrzymania zależnie od zastosowania VaR.
Wiele banków wybiera jeden dzień uzasadniając tę decyzję tym, iż: większość
płynnych aktywów będących w ich posiadaniu można zbyć w ciągu jednego dnia;
skład ich portfeli nie ulega zasadniczym zmianom w ciągu jednego dnia; zyski i
straty są ustalane w ujęciu dziennym. Okres przetrzymania definiowany jest
również jako czas niezbędny do zabezpieczenia inwestora przed ryzykiem
rynkowym.
Im dłuższy horyzont czasowy, tym większa wartość VaR, ponieważ
zmienność w przybliżeniu rośnie proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego z
okresu przetrzymania.
Podczas kalkulacji VaR dla portfela należy zwrócić uwagę na zagadnienia
związane z dywersyfikacją portfela. Sprzyja ona redukcji ryzyka w portfelu
poprzez utrzymywanie w nim różnorodnych rodzajów aktywów. Korelacje między
poszczególnymi walorami służą do opisywania wzajemnych powiązań między
zmianami ich cen. W raz ze zmniejszaniem się tych korelacji zwiększa się efekt
dywersyfikacji (redukcji iyzyka).
Wartość narażoną na ryzyko określa następująca relacja:
P{W < W0- VaR} = a

( 1)

gdzie: Wo - obecna wartość np. instrumentu, portfela czy instytucji
W - wartość np. instrumentu, portfela czy instytucji na koniec okresu
a - poziom tolerancji.
Można zauważyć, że VaR jest funkcją kwantyla rozkładu wartości
odpowiadającego zadanemu poziomowi tolerancji, oznaczanego jako Wa :
P { W < W a} = a

(2)

Porównując wzory (1) i (2) otrzymano związek:
Wa = W0- V a R

(3)

W teorii iymków kapitałowych często zamiast cen finansowych rozważane są stopy
zwrotu cen. Oznaczając kwantyl rozkładu stopy zwrotu odpowiadający zadanemu
poziomowi tolerancji przez R„, równość (3) została zmodyfikowana dla:
zwykłych stóp zwrotu
VaR = - RaW0

(4)

gdzie:
(5)
dla logarytmicznych stóp zwrotu

426

VaR=W0( 1 - e a )

( 6)

gdzie:
Ra = lnW0 - InWo

(7)

Ponieważ kwanty! rozkładu stopy zwrotu odpowiadający małemu
prawdopodobieństwu przeważnie jest ujemny, zatem VaR we wzorach (4) i (6) jest
z reguły wartością dodatnią.
Podstawową charakterystyką pozwalającą policzyć wartość zagrożoną z
tych wzorów jest kwantyl rozkładu stóp zwrotu.
Definicja tej charakterystyki zmiennej losowej została podana m. in. w [7].
Kwantylem rozkładu rzędu p zmiennej losowej nazywamy każdą liczbę xp, 0 < p <
1, spełniającą warunek:
F(xp) < p < F(xp+0)

( 8)

Modyfikacja relacji (8) jest następująca:
dla zmiennej losowej typu dyskretnego
(9)

dla zmiennej losowej typu ciągłego
F(xp) = p

( 10)

Podstawowe metody szacowania VaR
Wybór metody szacowania wartości zagrożonej jest podstawową decyzją
ja k ą podejmuje instytucja używająca VaR.
W opracowaniu tym zostaną przedstawione następujące metody:
podejście wariancji - kowariancji
symulacja historyczna
symulacja Monte Carlo
podejście oparte na teorii wartości ekstremalnych.

Podejście wariancji - kowariancji
W podejściu tym zakłada się, że rozkład stopy zwrotu instrumentu jest
rozkładem normalnym (w przypadku portfela instrumentów przyjmuje się
założenie o wielowymiarowym rozkładzie normalnym stóp zwrotu składników
portfela), wówczas odpowiedni kwantyl rozkładu stóp zwrotu jest funkcją wartości
średniej i odchylenia standardowego:
R, = p. - co

( 11)
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gdzie: p - średnia rozkładu stopy zwrotu
o - odchylenie standardowe rozkładu stopy zwrotu
c - stała zależna od poziomu tolerancji, odczytywana z tablic dystrybuanty
rozkładu
normalnego.
Wzór (4) przyjmuje postać:

( 12)

VaR = - ( p - ca) W0

W sytuacji krótkiego okresu przetrzymania (do kilku dni) zasadne jest przyjęcie, że
średnia rozkładu wynosi 0 i powyższą relacje można zapisać następująco:
YaR = caWn

(13)

Do określenia zmienności w skali innego niż jeden dzień horyzontu czasowego
stosuje się wzór:
<jN = <
j 4

(14)

n

gdzie:
a - zmienność w skali jednego dnia
gn - zmienność w skali N dni.
Var można wyznaczyć również dla portfela instrumentów finansowych. Założono,
że portfel składa się z k składników, dla których rozkład stóp zwrotu jest
wielowymiarowym rozkładem normalnym o wektorze średnich i macierzy
kowariancji danych jako:
~

M\
M i
£

p =

" ö ’l l

<7\1

••

O -! * "

^ 2 1

G 22

••

a 2k

_°A1

a k2

=

b

przy czym:

_

•

i

_M k

C7u = <J~ , dla i = 1, 2, ...,k.

Istnieją następujące zależności pomiędzy średnią i odchyleniem
standardowym rozkładu stopy zwrotu portfela a średnimi i odchyleniami
standardowymi rozkładów stóp zwrotu dla poszczególnych składników portfela:
k
M =

I > //* /

(15)

/=!
k

k

(16)
1=1 > 1
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gdzie:
w; - udział i-tego składnika w portfelu. Wartość zagrożoną dla portfela można
otrzymać podstawiając relację (15) i (16) do wzoru (12).
W praktyce VaR dla portfela jest liczony przy użyciu następującej formuły
macierzowej:
(17)
gdzie: V - wektor wierszowy wartości zagrożonych dla każdej indywidualnej
pozycji
R - macierz korelacji składników portfela.
W adą tego podejścia wyznaczania VaR jest założenie o normalności
rozkładu stóp zwrotu cen finansowych, które w praktyce często nie jest spełnione.
Zwykle są to rozkłady charakteryzujące się „grubymi ogonami” , co powoduje, że
odpowiedni kwantyl rozkładu empirycznego jest określony na niższym poziomie
niż ten sam kwantyl dla rozkładu normalnego. Konsekwencją tego jest
niedoszacowanie wartości zagrożonej.
Podejście o p a rte na teorii w artości ekstrem alnych
Rzadkie wydarzenia na rynkach finansowych są z reguły trudno
przewidywalne. Tradycyjne metody szacowania ryzyka rynkowego okazują się
zawodne w sytuacjach ekstremalnych, dla których odpowiednie stopy zwrotu cen
finansowych pochodzą z „ogona” rozkładu. Rozkłady wartości ekstremalnych
można powiązać z określeniem poziomu ryzyka rynkowego, poprzez szacowanie
poziomu maksymalnej straty tak, aby prawdopodobieństwo przekroczenia tej straty
było niewielkie (odpowiadało zadanemu poziomowi tolerancji a). Wykorzystując
uogólniony rozkład wartości ekstremalnych wyprowadzono wzór na kwantyl
rozkładu maksymalnej straty [6]:
(18)

gdzie:
y -kw antyl rozkładu maksymalnej straty
p - parametr położenia
o - p a ra m e tr skali
ę - parametr kształtu (im wyższa wartość bezwzględna tego parametru, tym
„grubszymi ogonami” charakteryzuje się badany rozkład ).
Powyższe parametry można oszacować stosując metodę największej
wiarygodności.
Inna metoda opiera się na oszacowaniu parametrów: położenia za pomocą
średniej arytmetycznej, skali za pomocą odchylenia standardowego. Następnie
przeprowadzana jest standaryzacja danych na podstawie których dokonuje się
estymacji parametru kształtu.
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Do uporządkowanych w sposób niemalejący historycznych stóp zwrotu
stosuje się estymatory Hilla lub Pickandsa.
Estymator Hilla (zależy od liczby obserwacji w ogonie rozkładu) dany jest
wzorem:

i =

k j =i

- l n r ł+]

(19)

gdzie:
k - liczba obserwacji z lewego ogona rozkładu uwzględnianych przy szacowaniu.
Estymator Pickandsa dany jest wzorem:

ln 2

r2 k- r Ąk

(20)

Podstawowym problemem pojawiającym się przy zastosowaniu tych
estymatorów jest określenie wartości k. Zwiększanie liczby obserwacji prowadzi z
jednej strony do zwiększenia precyzji szacunków, ale z drugiej strony zwiększa
obciążenie estymatora (relatywnie większa waga jest przyporządkowana
obserwacjom ze „środka” rozkładu, niż z „ogona”) .
Sym ulacja historyczna
Metoda symulacji historycznej wykorzystuje dane historyczne do
skonstruowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z portfela. Stosując ceny z
przeszłości, dokonuje się wielokrotnej rewaluacji portfela, w celu otrzymania
rozkładu zysków i strat, służącego do określenia VaR portfela przy wybranym
współczynniku tolerancji.
Kolejne etapy wyliczeń przebiegają następująco:
1. Uzyskanie szeregu procentowych zmian cen dla każdego waloru lub
czynnika ryzyka niezbędnego do rewaluacji portfela.
2. Zastosowanie zmiany cen do portfela, w celu utworzenia historycznego
szeregu zmian
wartości portfela
3. Uporządkowanie rosnąco wartości portfela.
4. Wyznaczenie percentyla odpowiadającego wymaganemu poziomowi
tolerancji- równemu poszukiwanemu VaR.
Istotnym problemem jest wybór długości szeregów czasowych stosowanych w
symulacji. Praktyka bankowa dowodzi, że optymalne jest wykorzystanie minimum
100-dniowych okresów cen historycznych [2].
Zmiana wartości portfela jest określona następującym równaniem:

(21)
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V- zmiana wartości portfela
/ - funkcja określająca wartość składników portfela. Dla opcji stosuje się
odpowiednie modele wyceny.
aj- współczynnik wrażliwości portfela na i- ty czynnik ryzyka
8 j - procentowa zmiana ceny i- tego czynnika ryzyka.
VaR liczony metodą symulacji historycznej jest zawsze nieco wyższy niż
metodą kowariancji. Jest to wynik tzw. grubych ogonów w typowym rozkładzie
zmian wartości portfeli finansowych. Podstawowymi wadami symulacji
historycznej są kłopoty z otrzymaniem jednorodnych danych finansowych oraz
duża wrażliwość wyników na wykorzystywane zbiory danych.
M etoda M onte C arlo
W metodzie tej przyjmuje się pewien hipotetyczny model, który najlepiej
opisuje mechanizm kształtowania się stóp zwrotu portfela. Następnie generuje się
kilka lub kilkadziesiąt tysięcy obserwacji - możliwych trajektorii procesów
zwrotów - i na ich podstawie wyznacza się rozkład stóp zwrotu oraz jego kwantyle
w wybranej chwili w przyszłości.
Jeżeli do opisu procesów stóp zwrotu zostanie wybrany geometryczny ruch
Browna, to otrzymane wyniki będą aproksymować VaR otrzymany metodą
wariancji- kowariancji.
Szczegółowe etapy wyliczeń przebiegają następująco [2,3]:
1. Określenie zmienności i korelacji dla wszystkich czynników ryzyka .
2. Utworzenie szeregu cen z prawidłowymi współczynnikami zmienności i
korelacji dla czynników ryzyka
3. Wyznaczenie wartości własnych i wektorów własnych macierzy korelacji.
4. Utworzenie skorelowanego szeregu cen.
5. Wygenerowanie zmian portfela,
uporządkowanie ich, wyznaczenie
percentyla oraz odczytanie VaR portfela. ( Tak jak w symulacji
historycznej.)
Etap pierwszy, podobnie jak w metodzie wariancji - kowariancji, polega na
wyliczeniu współczynników zmienności i korelacji dla każdego czynnika ryzyka w
portfelu.
Symulacja Monte Carlo dla pojedynczego instrumentu.
Tworzenie zestawu zmian cen dla pojedynczych składników polega na
generowaniu liczb losowych z rozkładu jednorodnego i konwertowaniu ich w
zestaw zmian cen o rozkładzie normalnym. Pierwszy krok w tworzeniu zestawu
zmian cen o rozkładzie normalnym polega na generowaniu zestawu liczb
losowych. Istnieje szereg programów komputerowych, które to czynią. Należy
wyselekcjonować generator liczb losowych, który uwzględni współczynniki
zmienności i korelacji charakterystyczne dla danego składnika aktywów.
Poszukiwane liczby zawierają się w przedziale (0,1). Następnie przekształca się
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zestaw wygenerowanych liczb losowych w zestaw liczb o rozkładzie normalnym.
Wybrany przedział pozwala na założenie, że wygenerowane liczby losowe są
punktami dystrybuanty rozkładu normalnego. Pozwala to na konwertowanie ich w
rozkład normalny poprzez zastosowanie funkcji odwrotnej dystrybuanty. Mnożąc
wygenerowane zmiany cen przez odchylenie standardowe uzyskuje się szereg
zmian cen o tej samej zmienności co modelowany instrument. W celu uzyskania
równomiernego rozkładu powiela się wygenerowane liczby ze znakiem
przeciwnym (antithetics) . Dalsze działanie jest identyczne jak w symulacji
historycznej.
Symulacja Monte Carlo dla portfela złożonego z wielu instrumentów.
W portfelach wieloskładnikowych zmiany cen m uszą być skorelowane.
Skorelowanie generuje się w oparciu o wektory i wartości własne, które opisująjak
zmiany cen grup czynników ryzyka przesuwają się w stosunku do siebie.
Powyższy proces wymaga obliczenia wektorów własnych i wartości
własnych a następnie generowania skorelowanych zmian cen dla wszystkich
składników aktywów. Szeregi skorelowanych losowych zmian cen są tworzone dla
każdego instrumentu za pomocą równania:
xk= X ! ' ^ ' i ‘ x*k ' Vki - ° k
/

(22)

xk - skorelowana losowa zmiana ceny dla instrumentu k o rozkładzie normalnym i
współczynniku zmienności dla tego instrumentu
X ; - wartość własna dla i- tego instrumentu
x*k - zmiana losowa ceny z szeregu o rozkładzie normalnym
vki - k-ty element wektora własnego dla i- tego instrumentu
a k - współczynnik zmienności k- tego instrumentu.
Wygenerowane skorelowane zmiany cen stosujemy do portfela aktywów
tak jak w symulacji historycznej, czyli sortujemy, a percentyl odpowiadający
pożądanemu poziomowi ufności określa wartość VaR dla portfela.
Metoda Monte Carlo jest preferowana szczególnie wtedy, gdy w portfelu
mamy instrumenty typu opcja. Pozwala ona bowiem brać pod uwagę różne źródła
ryzyka, zależność czasową zwrotów lub zmienną strukturę zmienności. M etoda
kowariancji nie uwzględnia współczynnika Gamma oraz opcji egzotycznych, dla
których ceny wyprowadzane są za pomocą metod numerycznych. W adą metody
Monte Carlo jest długi czas obliczeń oraz zależność wyników od modelu cen lub
stóp zwrotu .
B adania em piryczne
W niniejszym podrozdziale przedstawiona zostanie analiza VaR dla
historycznych kursów walutowych następujących walut: USD, EUR, GBP, XDR,
JPN. Źródłem danych są internetowe serwisy finansowe NBP. Dane dzienne
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obejmują okres od 2001.04.01 do 2002.03.29 Łączna liczba obserwacji wynosi
252.
Zbudowano następujący portfel walutowy, dla którego poziom ryzyka
kursowego został oszacowany za pomocą VaR:
Tablica 1. Portfel walutowy na dzień 29.03.2002
_____________________
Aktywa
Pozycja
Pozycja
wartościowa ( z ł .)
ilościowa
USD
4132,1
1000
7207,2
EUR
2000
2944,85
GBP
500
2575,1
XDR
500
JPN
1555,95
50 000
W podejściu wariancji-kowariancji zakłada się, że rozkład stopy zwrotu
instrumentu jest normalny. Przed zastosowaniem tej metody należy zweryfikować
hipotezę o normalności rozkładu stóp zwrotu portfela walutowego.
Tablica 2. Wartości statystyki chi-kwadrat Pearsona
Wartość statystyki W artość statystyki skośność
chi-kwadrat
KołmogorowaSmimowa
18,84999
0,0623646
0,869241
Procentowe stopy
zwrotu z portfela
walutowego
Źródło: Obliczenia własne

kurtoza

13,287
44

Na poziomie istotności 0,05 i 0,01 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy
o normalności rozkładu stóp zwrotu z rozważanego portfela. Potwierdza to
również wykres 1.
Do oszacowania wartości narażonej na ryzyko dla całego portfela według
wzoru (17) konieczna jest znajomość macierzy współczynników korelacji dla
poszczególnych stóp zwrotu kursu walutowego oraz wektor wartości zagrożonych
wyznaczonych dla poszczególnych składników portfela.
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Zmienna ST_PORFE; rozkład: Normalny
d Kołmogorowa-Smirnowa=,0623646 , p= n.i.
Chi-kwadrat: 18,84999 ,df = 1, p = ,0000142 (df popraw.)
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Wykres 1. Histogram empirycznych stóp zwrotu dla portfela walutowego
Tablica 3 Korelacje stóp zwrotu kursu walutowego
____________ ____________
STOPYUSD STOPYEUR STOPYGBP STOPYXDR STOPYJPY
1
1,00000
0,75397
0,84040
0,73505
0,78026
2
0,75397
1,00000
0,86905
0,90166
0,70880
3
0,84040
0,86905
1,00000
0,82148
0,73869
4
0,73505
0,90166
0,82148
0,68184
1,00000
5
0,78026
0,70880
0,68184
1,00000
0,73869
Źródło: obliczenia własne
VaR został obliczony na poziomie tolerancji 0,01 i 0,05 na jeden dzień
oraz na pięć dni. Wyniki prezentują tabele 4 -5 :
Tablica 4. Wartości złotówkowe VaR wyznaczone metodą wariancji-kowariancj i na 1 dzień
Waluta
0,05
0,01
0,05; p = 0
0,01; p = 0
1000 USD 53,69035 75,91547
53,9286
76,15372
2000
114,4103 161,7141
114,7814
162,0852
EURO
500 GBP
43,5123 61,55483 43,77966
61,82219
500XDR
41,23026 58,28326 41,37861
58,43161
50 000 JPY 25,34918 35,71452 25,15119
35,51653
portfel
256,9997 363,2421 257,7941
364,0365
walutowy
Źródło: Obliczenia własne
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Tablica 5. Wartości złotówkowe VaR wyznaczone metodą wariancji-kowariancji na 5 dni

Waluta
1000 USD
2000
EURO
500 GBP
500XDR
50 000 JPY
portfel
walutowy

0,05
0,01
0,05; p = 0
120,3498 170,0466
120,588
256,2879 362,0625
256,659
97,62694 137,9713
92,37704 130,5087
56,43776 79,61536
575,6507 813,2159

97,8943
92,52539
56,23977
576,4451

0,01; g = 0
170,2849
362,4336
138,2386
130,6571
79,41737
814,0104

Źródło: Obliczenia własne

Podejście oparte na teorii wartości ekstremalnych pozwala oszacować VaR
jako odpowiedni kwantyl rozkładu maksymalnej straty zgodnie ze wzorem (18).
Parametry tego rozkładu zostały przybliżone średnią i odchyleniem standardowym
wyznaczonym na podstawie próby oraz estymatorem Hilla (19). W tabelach 6 i 17
zamieszczono wyniki VaR dla k = 25 (wyznaczonego na podstawie przedziału
jednosigmowego dla rozważanych rozkładów stóp zwrotu) oraz k = 14:
Tablica 6. VaR dla portfela przy k = 25

p a ra m e tr położenia
p a ra m e tr skali
p a ra m e tr kształtu
kw antyl m aksym alnej
stra ty
V aR

a = 0,05
a = 0,01
0,0000381102 0,0000381102
0,008483053 0,008483053
-0,50845
-0,50845
0,013038
0,015115
240, 1058 zł

278,3414 zł

a = 0,05
-0,38912
0,014977

a = 0,01
-0,38912
0,0182006

275,8023 zł

335,16727 zł

a = 0,05
0,00005766
0,007909782
-0,61051631
0,010900363

a = 0,01
0,00005766
0,007909782
-0,61051631
0,012232344

45,04138845
zł

50,54526976
zł

Źródło: obliczenia własne
Tablica 7. VaR dla portfela przy k = 14

p a ra m e tr kształtu
kw antyl m aksym alnej
stra ty
V aR
Źródło: ob iczenia własne
Tablica 8. VaR dla USD przy k = 25
p a ra m e tr położenia
p a ra m e tr skali
p a ra m e tr kształtu
kw antyl m aksym alnej
stra ty
V aR
Źródło: obliczenia własne
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Tablica 9. VaR dla USD przy k = 14

a = 0,05
param etr kształtu
kwantyl maksymalnej
straty
VaR

-0,45907
0,012881

a = 0,01
-0,45907
0,015202

53,22547 zł

62,81814 zł

Źródło: obliczenia własne

Tablica 10. VaR dla EUR przy k = 25

a - 0,05
param etr położenia
param etr skali
param etr kształtu
kwantyl maksymalnej straty
VaR

0,000090787
0,009010014
-0,71597
0,01192508
85,9464366 zł

a = 0,01
0,000090787
0,009010014
-0,71597
0,013032
93,9258 zł

a = 0,05
-0,41341
0,01656
119,3538 zł

-0,41341
0,019913
143,5167 zł

Źródło: obliczenia własne

rH
O

o
II
e

param etr kształtu
kwantyl maksymalnej straty
VaR
Źródło: obliczenia własne

Tablica 12. VaR dla GBP przy k - 25

a = 0,05
0,000090787
param etr położenia
0,009010014
param etr skali
-0,45017924
param etr kształtu
kwantyl maksymalnej straty 0,014849302
43,72896568 zł
VaR

a = 0,01
0,000090787
0,009010014
-0,45017924
0,017581801
51,77576704 zł

Źródło: obliczenia własne

Tablica 13. VaR dla GBP przy k = 14

param etr kształtu
kwantyl maksymalnej straty 7
VaR
Źródło: obliczenia własne
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a = 0,05

a = 0,01

-0,57809
0,012877
37,92198 zł

-0,57809
0,014586
42,9523

Tablica 14. VaR dla X D R przy k = 25

a = 0,05
param etr położenia
param etr skali
param etr kształtu
kwantyl maksymalnej straty
VaR

0,0000576
0,009738634
-0,6150937
0,013342818
34,35909155
zł

a = 0,01
0,0000576
0,009738634
-0,6150937
0,014955588
38,51213564 zł

Źródło: obliczenia własne
Tablica 15. VaR dla XDR przy k - 14

a = 0,05
param etr kształtu
kwantyl maksymalnej straty
VaR

a = 0,01
-0,23668
0,027353
70,4369 zł

-0,23668
0,020832
53,64562 zł

Źródło: obliczenia własne
Tablica 16. VaR dla JPY przy k = 25

a = 0,05
-0,00012725
0,009796685
-0,61539364
0,013232926
20,58977101
zł

-0,00012725
0,009796685
-0,61539364
0,014853534
23,11135575 zł

a = 0,05
-0,46264
0,01569
24,41246 zł

a = 0,01
-0,46264
0,018528
28,82789 zł

tH

O
o
II

param etr położenia
param etr skali
param etr kształtu
kwantyl maksymalnej straty
VaR
Źródło: obliczenia własne
Tablica 17. VaR dla JPY przy k = 14

param etr kształtu
kwantyl maksymalnej straty
VaR
Źródło: obliczenia własne

Postępując według opisanej w pkt.- symulacja historyczna-procedury wyliczono
VaR dla podanego portfela na 1 dzień.
Tablica 18. Wartości VaR wyznaczone metodą symulacji historycznej

Poziom
tolerancj i
1000 USD
2000 EURO
500 GBP
500XDR
50 000 JPY
portfel
walutowy

Kwantyl rozkładu
procentowyc i stóp zwrotu
0,01
0,05
-1,33251
-0,9567
-1,20487
-1,81199
-1,57359
-1,11236
-1,31846
-1,97023
-1,89848
-1,29083
-1,58907
-1,04059

Wartość VaR (w zł)
0,05
39,53189
86,83618
32,75745
33,9516
20,08463
258,08

0,01
55,06045
130,5936
46,33986
50,73535
29,53947
401,415

Źródło: obliczenia własne
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W opracowaniu przeprowadzono weryfikację uzyskanych wyników Var na
1 dzień dia portfela z tablicy 1 , przy poziomie tolerancji 0,05. W tym celu dla
kolejnych dwudziestu dni roboczych porównano rzeczywiste wartości portfela z
odpowiednim percentylem rozkładu zmian wartości portfela. Tablica 19
przedstawia procedurę weryfikacji otrzymanych miar:
Tablica 19. Liczba przekroczeń VaR dla poziomu tolerancji 0,05
Liczba przekroczeń VaR
Metoda wyznaczenia USD
EUR GBP XDR
VaR
W ariancji0
0
0
0
kowariancj i
W ariancji0
0
0
0
kowariancji; p.=0
Historyczna
1
0
0
0
Wartości
0
0
0
0
ekstremalnych; k =14
Wartości
0
0
0
0
ekstremalnych; k =25
Źródło: Obliczenia własne

JPY
0
0
0
0
0

portfel
0
0
0
0
0

Podsum ow anie
>
>

>

>

>
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Analiza wyników pokazuje, że VaR dla portfela uzyskany m etodą historyczną
przewyższa VaR uzyskany pozostałymi metodami.
Przy szacowaniu VaR m etodą wartości ekstremalnych zwiększanie liczby
obserwacji k pochodzących z „ogona” rozkładu prowadzi do zwiększenia
precyzji szacunków.
Wydłużenie okresu przetrzymania wpływa na zwiększenie wartości VaR (por.
tabele 4-5). W analizowanym przykładzie jest to wielkość zdecydowanie
przeszacowana, zatem w przypadku portfela walutowego ryzyko kursowe
optymalnie można oszacować dla jednodniowego horyzontu czasowego.
Większość zaprezentowanych w tym opracowaniu metod szacowania wartości
zagrożonej wymaga oszacowania na podstawie danych historycznych wartości
oczekiwanej i odchylenia standardowego stóp zwrotu kursu walutowego.
Pojawia się również dodatkowy problem związany z określeniem długości
okresu, z którego m ają pochodzić dane historyczne. Tabela 19 pokazuje, że
wartości VaR otrzymane dla poszczególnych walut oraz dla portfela
walutowego są przeszacowane, co z kolei może świadczyć o niewłaściwym
doborze okresu, z którego pochodziły historyczne notowania kursów
walutowych.
W przypadku inwestycji w portfel walutowy należy zwrócić uwagę na
zagadnienia związane z dywersyfikacją portfela. Sprzyja ona redukcji ryzyka w
portfelu poprzez utrzymywanie w nim różnorodnych rodzajów aktywów.

Wyniki zaprezentowane w tabelach 4-5 pokazują, że inwestując w każdą z
rozważanych walut osobno można było więcej stracić niż na inwestycji w
portfel walutowy. Jeżeli korelacje pomiędzy walutami wchodzącymi w skład
portfela byłyby słabsze, to efekt dywersyfikacji portfela byłby silniejszy.
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Kisielnicki Jerzy, prof. zw. dr hab. inż., Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Produkcji
Politechniki Warszawskiej,
e-mail: ikis@wsDiz.edu.d1 A rtykuł l , s t r . 5
Kocięcki Leszek Maria, Warszawa ul. Pożarowa 9/11 tel. 0 601 223
777. e:mail: Ieko@crm.com.Dl
A rtykuł 15, str. 227
K orzun Dariusz, Senior Consultant Computer Associates, ul. Jana
Pawła II 29Warszawa, tel:+48 (prefix) 22 696 08 20,
e-mail: Dariusz.Korzun@ca.com, A rtykuł 11, str. 165
Kowałkiewicz Marek, Katedra Informatyki Ekonomicznej
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Al.Niepodległości 10,
60-967 Poznań, e-mail: m.kowalkiewicz@kie.ae.Doznan.pl.
A rtykuł 7, str. 113
K ozyra Beata, mgr, Dyrektor Studiów Podyplomowych i
wykładowca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie,
A rtykuł 7, str. 101
K rólikow ska Barbara, dr, Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Uniwersytet Szczeciński, e-mail: bkrol@uoo.univ.szczecin.pl,
A rtykuł 28, str. 367
K ru p a Kazimierz, dr inż., Uniwersytet Rzeszowski,
e-mail: kkruDa@Df.Dl, A rtykuł 12, str. 173
K ru p a Wojciech., mgr, doktorant, Uniwersytet im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, A rtykuł 12, str. 173
K rzem iński Janusz, dr inż., Politechnika Częstochowska
Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, A rtykuł 18, str. 249
K urow ski Jerzy, ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. 10-005 OLSZTYN,
ul. Pieniężnego 6 / 7 , tel (089) 5272113
e-mail: kurowski@zeto.olsztvn.ol, A rtykuł 13, str. 183
L asek Mirosława, prof, dr hab. Katedra Informatyki Gospodarczej i
Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych,
Uniwersytet Warszawski, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa,
e-mail: mlasek@wne.uw.edu.ol. A rtykuł 21, str. 283
L ipska Magdalena, doktorantka Dziennych Studiów Doktoranckich
przy Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH,
e-mail: Magdalena.Lipska@avon.com, A rtykuł 16, str. 249
Lis Tomasz, mgr inż., Instytut Informatyki i Ekonometrii, Wydział
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii Krajowej 19b,
42-200 Częstochowa, tel. (0-34) 325 03 78, A rtykuł 22, str. 311
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Ł adyga Marek dr, Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika
Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 325 03 53, A rtykuł 27, str. 363
Ł apeta Jarosław, mgr inż. Instytut Informatyki i Ekonometrii,
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii
Krajowej 19b, 42-200 Częstochowa, tel. (0-34) 325 03 78,
e-mail:ilaoeta(a!zim.DCz.czest.Dl, A rtykuł 14, str. 213
Ł atuszyńska Małgorzata, dr, Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Uniwersytet Szczeciński,
e-mail: bkrol@uoo.univ.szczecin.pl, A rtykuł 28, str. 367
M izerska Ewa, mgr konsultant w SAS Institute; Warszawa
ul.Gdańska 27/31. e-mail: emizerska(5).netscape.net:
Ewa.Mizerska@spl.sas.com, A rtykuł 28, str. 415
M uraszkiew icz Mieczysław, Instytut Informatyki Teoretycznej i
Stosowanej PAN, e-mail: mietek@mimuw.edu.pl, A rtykuł 2, str. 25
Nałęcki Krzysztof, dr inż., Centrum Komputerowe Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice,
tel. (0xx32) 230 7686
e-mail:Krzysztof.Nalecki@polsl.pl, A rtykuł 1, str. 5
N erm end Kesra, Instytut Informatyki w Zarządzaniu - Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin, ul. Mickiewicza 64
e-mail: kesra@szafir.univ.szczecin.pl
A rtykuł 2, str. 23
Niedźwiedziński Marian, Zakład Analizy i Projektowania
Systemów Uniwersytetu Łódzkiego, A rtykuł 17, str. 261
Noga Agnieszka, mgr, Instytut Informatyki i Ekonometrii, Wydział
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii Krajowej 19b,
42-200 Częstochowa, tel. (0-34) 3250-489., A rtykuł 8, str. 107
N ow ak Stefan, mgr inż., Instytut Informatyki i Ekonometrii,
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii
Krajowej 19b, 42-200 Częstochowa, tel. (0-34) 325 03 78,
e-mail:snowak@zim.DCz.czest.Dl, A rtykuł 22, str. 311
O lejniczak W ojciech prof. dr hab., Zachodniopomorska Szkoła
Biznesu w Szczecinie, A rtykuł 5 str. 75
A rtykuł 18 str. 279
Oleński Józef, prof. dr hab., Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski, Narodowy Bank Polski,
tel. (48 22) 653 1713, fax.(48 22) 653 2263,
e-mail: iozef.olenski@nbD.x400.net.nl. A rtykuł 3, str. 35
O lszak Celina M., dr hab., Katedra Informatyki, Akademia
Ekonomiczna, 40 - 266 Katowice, ul. Bogucicka 3,
e-mail: olszak@.ae.katowice.Dl, A rtykuł 19, str. 297
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Pankow ska Małgorzata dr, Katedra Informatyki Akademia
Ekonomiczna, ul.Bogucicka 3, 40 - 226 Katowice, tel (32) 259 84 21
w.22 77,22 92, e-mail: oank@ae.katowice.Dl. A rtykuł 20, str. 307
Parzydło Robert, Polska Telefonia Cyfrowa,
e-mail:rparzydlo@eragsm.com.pl, A rtykuł 9, str. 139
Paszczyński Stanisław, dr hab. inż., Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie, e-mail:sp@wsiz.rzeszów.pl,
A rtykuł 23, str. 319
Pęczkowski Marek, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz
Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet
Warszawski, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa,
e-mail: moeczkowski@wne.uw.edu.d1, A rtykuł 21, str. 283
Pilaw ski Bogdan, Bank Zachodni WBK, Rynek 9/11, 50-950
Wrocław, tel. +48 71 3703631, e-mail: poczta elektroniczna:
bogdan.pilawski@bzwbk.pl, A rtykuł 9, str. 113
Piw ow arski Mateusz, Wydział Informatyki Politechniki
Szczecińskiej, A rtykuł 2, str. 23
Róg Paweł, mgr inż. Instytut Matematyki i Informatyki,
Politechnika Częstochowska, 42-200 Częstochowa, ul.
Dąbrowskiego 73, A rtykuł 29, str. 377
Sadow ska Anna, Zakład Analizy i Projektowania Systemów
Uniwersytetu Łódzkiego, A rtykuł 17, str. 261
Sawicz Katarzyna, mgr, Instytut Informatyki i Ekonometrii, Wydział
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii Krajowej 19b,
42-200 Częstochowa, tel. (0-34) 325-04-78,
e-mail: ksawicz@zim.DCz.czest.Dl. A rtykuł 8, str. 107
Senczyna Stefan, dr inż., Katedra Podstaw Systemów Technicznych
Politechnika Śląska, 41-800 Zabrze, ul. Roosvelta 26-28, tel. 602
764 141, e-mail: sencz@nolsl.eliwice.Dl. A rtykuł 21, str. 323
Sew astjanow Paweł, prof. dr hab., Instytut Matematyki i Informatyki,
Politechnika Częstochowską 42-200 Częstochową ul. Dąbrowskiego 73,
e-mail: sevast@k2.pcz.czest.pl, A rtykuł 15, str. 217
A rtykuł 29, str. 377
Sikorski Marcin, dr hab. inż., Politechnika Gdańska, Wydział
Zarządzania i Ekonomii, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk,
e-mail: msiki®zie.De.eda.nl, A rtykuł 3, str. 33
Skow ron G rabow ska Beata,dr Wydział Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej, Al. Armii Krajowej 19b, 42-200 Częstochowa,
e-mail: beatas(a).zim.Dcz.czest.nl, A rtykuł 4, str. 47
Skrodzka Wioletta mgr, Instytut Informatyki i Ekonometrii,
Wydział Zarządzania, Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii
Krajowej 19b, 42-200 Częstochowa,
tel. (0-34) 3250-489. e-mail: skrodzki@bci.pl. A rtykuł 30. str. 391
A rtykuł 33, str. 425
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Skrzypek Jerzy, dr, Katedra Ekonometrii AE w Krakowie,
Ul. Rakowiecka 27, 31-510 Kraków, tel. 0-1202935260, e-mail:
eoskrzyp@cyf-kr.edu.pi, A rtykuł 5, str. 57
Soltysik-Piorunkiew icz Anna, mgr inż., Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Informatyki i
Ekonometrii, e-mail: asol@Dolsl.eliwice.Dl. A rtykuł 22, str. 337
Staniszkis Witold, dr, Rodan Systems S.A., ul. Puławska 465,
02-844 Warszawa, tel. (+48) 22 6439208), fax. (+48) 22 643 92 10,
e-mail: Witold.Staniszkis®,rodan.pl. A rtykuł 16, str. 227
Szm it Maciej, Katedra Informatyki Stosowanej, Politechnika
Łódzka, A rtykuł 6, str. 95
Szopa Janusz, prof, dr hab., Instytut Informatyki i Ekonometrii,
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii
Krajowej 19b, 42-200 Częstochowa, tel. (0-34) 325 04 98,
e-mail: szopa@matinf.pcz.czest.pl. A rtykuł 30, str. 391
A rtykuł 31, str. 403
A rtykuł 32, str. 413
Szyjewski Zdzisław, prof, dr hab., Instytut Informatyki w
Zarządzaniu, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 66, 71-101
Szczecin, e-mail: zszyiew@uoo.univ.szczecin.pl, A rtykuł 1, str. 5
T annenberg Grzegorz, mgr inż., Centrum Komputerowe przy
Politechnice Śląskiej, Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. (32) 230-76-86. e-mail: Grzeaorz.Tannenbere@oolsl.Dl.
A rtykuł 24, str. 333
Tkacz Maciej, dr, Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika
Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa,
tel. (0-34) 325-05-06, A rtykuł 27, str. 363
Ulfik Agnieszka, Politechnika Częstochowska, Wydział
Zarządzania, Instytut Informatyki i Ekonometrii, ul Dąbrowskiego
69 42-200 Częstochowa. Tel. +34-325-04-88 A rtykuł 31, str. 403
W antoch-R ekow ski Roman, dr inż., Instytut Systemów
Informatycznych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
ul. Kaliskiego 2 Tel.:(0-22) 68-37-468,
e-mail: rekowski@isi.wat.waw.pl
www: http://www.isi.wat.waw.pl
e-mail: rekowski@portal-bankrut.pl
http: http://www.Dortal-bankrut.pl, A rtykuł 17, str. 239
W eżgowiec Zbigniew, dr inż., Politechnika Częstochowska
Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, A rtykuł 18, str. 249
W łodarczyk Aneta, mgr, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii Krajowej 19b,
42-200 Częstochowa, tel. (0-34) 325 03 28, A rtykuł 32, str. 413
A rtykuł 33, str. 425
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W ojsyk Kajetan, dr inż., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w
Częstochowie, Instytut Edukacji Technicznej, A rtykuł 10, str. 135
W ojtow icz Radosław, mgr, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Instytut Informatyki Ekonomicznej, ul. Komandorska 118/120
tek: (071) 36-80-376, e-mail: rwojt@credit.ae.wroc.pl
A rtykuł 8, str. 129
Z aw adzki Piotr, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, e-mail: p.zawadzkifS),kie.ae.poznan.pl.
A rtykuł 7, str. 113
Zelek Aneta, dr, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie,
A rtykuł 18, str. 279
Zenkow a Anna, mgr inż. Instytut Matematyki i Informatyki,
Politechnika Częstochowska, 42-200 Częstochowa, ul.
Dąbrowskiego 73, A rtykuł 15, str. 217
Ziem ba Ewa, dr, Katedra Informatyki, Akademia Ekonomiczna
40 - 266 Katowice, ul. Boaucicka 3. e-mail: ewa.(a)ae.katowice.nl.
A rtykuł 19, str. 297
Żeliński Jarosław, Redaktor i wydawca serwisu IT-Consulting.pl
htto://IT-Consulting.Dl, e-m ail: i.zelinskitSłit-consulting.ol,
A rtykuł 23, str. 347
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WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE
00-048 Warszawa, Mazowiecka 2/4
TELJFAX 826-82-93 _______________

ELEKTRONIKA I INFORMATYKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arabas J Wykłady z algorytmów ewolucyjnych
Banachowski L., Diks K., R ytterW .: Algorytmy 1struktury danych
Barker R., Longman C.: CA SE* Method™. Modelowanie funkcji i procesów
Beynon-Davies P.: Inżynieria system ów Informacyjnych
Beynon-Davies P.: Systemy baz danych
Bialasiewicz J.T.: Falki 1aproksymacje
Boone S.: Ja v a™ dla programistów C i C++
Bowman J.S., Emerson S.L., Dam ovsky M.: Podręcznik Języka S Q L
Cichosz P.: System y uczące się
Com er D.E.: Sieci komputerowe i intersieci
Cormen T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L.: Wprowadzenie do algorytmów
Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T.: System y rozproszone.

Podstawy 1 projektowanie

• Date C.J., Darwen H.: SQ L. Omówienie standardu Języka
• Goodheart B., Cox J.: Sekrety magicznego ogrodu. UNIXR System V W ersja 4
od środka. Podręcznik
• Goodheart B., Cox J.: Sekrety magicznego ogrodu. UNIXR System V W ersja 4
od środka. Klucz do zadań

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

JajszczykA.: Wstęp do telekomutacji
Johnson M.K., Troan E.W .: Oprogramowanie użytkowe w system ie Linux
Koblitz N .: Algebraiczne aspekty kryptografii
Lausen G., Vossen G.: Obiektowe bazy danych
Lippman S.S., Lajoie J.: Podstawy języka C++
Petzotd Ch.: KOD. Ukryty język sprzętu komputerowego i oprogramowania++
Poe V., K lau erP ., Brobst S.: Tworzenie hurtowni danych
Silberschatz A., Galvin P.S.: Podstawy system ów operacyjnych
Skahill K.: Język VHDL. Projektowanie programowalnych układów logicznych
Stevens W.R.: UNIX. Programowanie usług sieciowych.

T. 1 - API: Gniazda i XTI
T. 2 - Komunikacja międzyprocesowa
Sutter H.: Wyjątkowy język C++ 47 łamigłówek, zadań programistycznych
1 rozwiązań
Tondo C.L., Leung B.P.: Podstawy języka C++. Ćw iczenia i rozwiązania
Wprowadzanie do grafiki komputerowej. Praca zbiorowa
Vahalia U.: Jądro system u UNIX. Nowe horyzonty
Vandevoorde D.: Język C++. Ćwiczenia i rozwiązania
Yourdon E., Argila C.: Analiza obiektowa i projektowanie. Przykłady zastosow ań

45,00
38,00
58,00
27,50
49,00
36,00
38,00
84,00
77,00
68,00
120,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. egz.
. egz.
. egz.
• egz.
• egz.
. egz.
. egz.
. egz.
. egz.
■ egz.
. egz.

79,00 zł . • egz.
78,00 zł . • egz.
75,00 zł . . egz.
25,00
45,00
86,00
38,00
40,00
110,00
80,00
39,00
98,00
68,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

• egz.
• egz.
. egz.
• egz.
• egz.
■ egz.
. egz.
. egz.
• egz.
• egz.

145,00 zł . • egz.
108,00 zł . . egz.
45,00
52,00
98,00
62,00
45,00
43,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł

.
.
.
.
.
.

.
.
.
•

60,00
85,00
70,00
86,00

zł
zł
zł
zł

.
.
.
.

. egz.

egz.
egz.
egz.
egz.
• egz.
. egz.

Seria: INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
•
•
•
•

Bays M.E.: Metodyka wprowadzania oprogramowania na rynek
Booch G., Rumbangh J., Jacobson /.: UML - Przewodnik użytkownika
Hunt A., Thomas D.: Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza
Szyperski C.: Oprogramowanie komponentowe. Obiekty to za mało

• egz.
. egz.
■ egz.

Seria: KLASYKA INFORMATYKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A ho A .V ., Sethi R., Ulman J.D.: Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia
Bentley J.: Perełki oprogramowania
D ate C.J.: Wprowadzenie do system ów baz danych
Harel D.: Rzecz o Istocie informatyki. Algorytmika
Kemighan B.W., Ritchie D.M.: Język Ansi C
Papadimitnon Ch.: Złożoność obliczeniowa
Stroustrup B.: Język C++
Ullman J.D., Widom J.: Podstawowy wykład z system ów baz danych
Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy

160,00 zł . . egz.
65,00 zł . . egz.
92,00 zł . . egz.
59,00 zł . . egz.
45,00 zł . • egz.
62,00 zł . . egz.
140,00 zł . . egz.
67,00 zł . . egz.
68,00 zł . • egz.

NOWOŚĆ
• Knuth D.E.: Sztuka programowania
T. 1 - Algorytmy podstawowe
T. 2 - Algorytmy seminumeryczne
T. 3 - Sortowanie i wyszukiwanie

310,00 zł ... kpi.
(cena promocyjna)

S eria : LU D Z IE, K O M P U T E R Y , I N F O R M A C J A
• Brooks F.P. Jr.: Mityczny osobomiesiąc. Eseje o inżynierii oprogramowania
• Cooper A.: Wariaci rządzą domem wariatów. Dlaczego produkty wysokich
technologii doprowadzają nas do szaleństwa i co zrobić, żeby tego uniknąć
• Drummont M.: Zdrajcy imperium. Jak trzech wojowników Microsoftu
rozpętało rewolucję za murami tej fortecy
• Harel D Komputery - spółka z o.o. Czego komputery naprawdę nie umieją
• Young R., Goldman Rohm W.: Pod kontrolą radarową
• Yourdon E.: Marsz ku klęsce. Przewodnik dla projektanta systemów

45,00 zł .. . egz.
55,00 zł .. . egz.
45,00 zł
38,00 zł
45,00 zł
35,00 zł

.. .
.. .
.. .
.. .

egz.
egz.
egz.
egz.

Seria: T A J E M N I C A , A T A K , O B R O N A
• Denning D.E.: Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji
• Schneier B.: Kryptografia dla praktyków

105,00 zł .. . egz.
168,00 zł .. . egz.

MATEMATYKA
• B anaszak G., Gajda W.: Elementy algebry liniowej. Cz. I
• Janicki A., Izydorczyk A.: Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym
• Koronacki J., Mielniczuk J:. Statystyka dla studentów kierunków
technicznych i przyrodniczych
• Moszyńska M. \ Geometria zbiorów wypukłych zagadnienia wybrane
• Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów. Praca zbiorowa
• Plucińska A., Pluciński E.: Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa.
Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne
• Ribenboim P.: Wielkie twierdzenie Fermata dla laików
• Statystyka w zadaniach. Cz. 1. Statystyka opisowa. Praca zbiorowa
• Statystyka w zadaniach. Cz. II. Statystyka matematyczna. Praca zbiorowa

43,00 zł . • egz.
72,00 zł . ■ egz.
58,00 zł . . egz.
39,00 zł . ■ egz.
55,00 zł . . egz.
48,00 zł
42,00 zł
32,00 zł
32,00 zł

.
.
.
.

.
.
.
.

egz.
egz.
egz.
egz.

Seria : E N C Y K L O P E D I E D L A W S Z Y S T K I C H
• Chemia
• Matematyka
• L E K S Y K O N N A U K O W O -T E C H N I C Z N Y

98,00 zł . . egz.
85,00 zł . . egz.
240,00 zl . . egz.

Zamówienie na wybrane książki proszę wysyłać pod adresem:
Dział Marketingu i Sprzedaży Wydawnictw Naukowo-Technicznych
Skrytka pocztowa 359,00-950 Warszawa
Zamówienia przyjmujemy również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Nasz adres: marketing@wnt.com.pl
Zamawiający:
Imię i nazwisko
Adres..........

NIP

Przy zakupie książek o wartości przekraczającej 200,00 z! udzielamy 10% rabatu. Zapraszamy do naszej księgami
internetowej - www.wntcom.pl
Powyższe ceny obowiązują do wyczerpania nakładu danego tytułu
Upoważniam WNT do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

data

podpis

I S B N

8 3 - 2 0 4 - 2 7 5 5 - X

I S B N

8 3 - 2 0 4 - 2 7 6 0 - 6

