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wstęp

Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce, związane 
z procesami transformacji gospodarki industrialnej do zupełnie nowej formy, 
to jest gospodarki opartej na wiedzy, wpływają w zasadniczy sposób na 
funkcjonowanie wszystkich podmiotów działających w jej obrębie. Rozwój 
gospodarczy wpływa również w istotny sposób na przeobrażenia społeczne 
zarówno w wymiarze regionalnym, jak i globalnym. 

Obecny rozwój gospodarczy determinowany jest szeregiem czynników, 
z których jednym z najistotniejszych jest postęp i jego główna siła napędowa, 
czyli rozwój technologii informatycznych (IT). Współcześnie IT – ze względu 
na szerokie i ciągle rosnące spektrum wykorzystania – jest bardzo różnie defi-
niowane. Posługując się jedną z najszerszych definicji, IT można określić jako: 
dziedzinę wiedzy obejmującą informatykę (włącznie ze sprzętem komputerowym 
oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania 
i zabezpieczania informacji), telekomunikację, narzędzia i inne technologie zwią-
zane z informacją. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzi, za pomocą których 
może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, 
zarządzać i przekazywać innym ludziom. 

Tak rozumiane IT jest głównym kreatorem jednego z najbardziej widocz-
nych przejawów zmian dokonujących się we współczesnej gospodarce, czyli 
rozwoju gospodarki elektronicznej. Rozwój tej formy prowadzenia czy też 
wspomagania działalności gospodarczej – często określanej jako e-gospodarka 
– współcześnie zasadniczo wpływa nie tylko na sposób działania i konkuro-
wania poszczególnych przedsiębiorstw, ale oddziałuje na zmiany dokonujące 
się w gospodarce w ujęciu sektorowym oraz przestrzennym (regionalnym).

Znaczenie rozwoju technologii informatycznych podkreśla fakt, że Rada 
Europejska konsekwentnie od roku 2000 wskazuje, że jednym z kluczowych 
czynników gospodarczego i politycznego sukcesu Unii Europejskiej jest wła-
ściwe wykorzystanie technologii informacyjnej. Uszczegółowieniem tego jest 
Strategia Lizbońska, która nadaje technikom informacyjnym miano „motoru” 
napędzającego wzrost i konkurencyjność gospodarki. W znanym raporcie Grupy 
Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem W. Koka napisano wprost: żeby za-
pewnić przyszły wzrost gospodarczy, unia europejska potrzebuje kompleksowej 
i całościowej strategii, aby zintensyfikować wzrost sektora icT i upowszechnienie 
technologii teleinformatycznych we wszystkich sektorach gospodarki. 
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Powszechnie wskazuje się, że zastosowanie rozwiązań IT w konkretnych 
sytuacjach społecznych i gospodarczych pozwala na osiągnięcie istotnych 
korzyści zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Wśród korzyści ilościo-
wych najczęściej wymienia się: obniżenie kosztów działalności gospodarczej 
oraz oszczędności dla regionu (społeczeństwa, państwa) wynikające z lepszej 
kontroli i racjonalizacji procesów. Do jakościowych zalicza się: zadowolenie 
obywateli z lepszego dostępu do tradycyjnych usług, możliwości świadczenia 
nowych usług i korzystania z nich, możliwości zdobywania wiedzy i podnosze-
nia kwalifikacji (rozwoju osobowego) niezależnie od pochodzenia społecznego 
i geograficznego, udział w życiu społecznym i politycznym, eliminowanie 
podziału społecznego, renesans demokracji bezpośredniej.

Precyzyjne określenie wpływu technologii informacyjnych na życie spo-
łeczne i gospodarcze, a w szczególności na rozwój regionalny, nie jest zadaniem 
łatwym. Szacuje się, że IT odpowiada za jedną czwartą wzrostu PKB i 40% 
wzrostu produktywności w Unii Europejskiej, ale oczywiście występuje zróż-
nicowanie w efektach wpływu technologii informacyjnej na gospodarkę w po-
szczególnych krajach oraz regionach, co tłumaczy się zarówno stanem rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, jak i wielkością inwestycji w infrastrukturę IT.

W polskich realiach gospodarczych i administracyjnych wdrażanie nowo-
czesnych rozwiązań opartych na technologiach informacyjnych ma szczególne 
znaczenie, pozwala bowiem poprawiać konkurencyjność gospodarki i zmniejszać 
dzielący ją dystans do wiodących innowacyjnych gospodarek Unii Europejskiej, 
Stanów Zjednoczonych czy też szeregu krajów azjatyckich. W tym kontekście 
istotne znacznie ma możliwość wykorzystania znacznych środków pomocowych 
kierowanych właśnie na tworzenie i rozwój innowacyjnych rozwiązań IT.

Doniosłość zachodzących zmian oraz bezwzględna konieczność ich 
wdrażania zmuszają do prowadzenia szerokiego spektrum badań naukowych 
związanych z ich istotą. Badacze dokonują prób kreowania nowych technologii, 
wskazywania nowych (jeszcze nie wykorzystywanych obszarów zastosowania 
rozwiązań IT), analizy już istniejących rozwiązań technologicznych oraz oceny 
ich wpływu na funkcjonowanie gospodarki. Niniejsza publikacja jest taką wła-
śnie próbą analizy i oceny wykorzystania technologii IT w szeregu wybranych 
obszarach działalności gospodarczej oraz w różnych aspektach społecznych.

dr Tomasz norek, dr hab. inż. Kesra nermend prof. us.
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Zbigniew buchalski
Politechnika wrocławska 

informatyczne wSParcie biur Projektów  
w ProceSie doboru Projektów domów 

jednorodzinnych dla różnych inweStorów

wprowadzenie

Kluczem do osiągnięcia pełnego sukcesu przez każdą firmę jest szyb-
kość oraz skuteczność podejmowania prawidłowych decyzji. Popularne stało 
się wykorzystanie w tym celu wsparcia ze strony informatyki. Naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorców wychodzą informatycy z propo-
zycją specjalistycznych systemów komputerowych wspomagających ludzką 
działalność, czyli systemów ekspertowych1. 

Przeznaczeniem oferowanych narzędzi informatycznych jest pomoc 
przy rozwiązywaniu trudnych problemów decyzyjnych, które niejednokrot-
nie wymagają obszernej wiedzy eksperta. Ich profesjonalizm wsparcia jest 

1 Z. Buchalski, The role of symbolic representation of natural language sentences in 
Knowledge acquisition for expert system, „Polish Journal of Environmental Studies” 2007,  
Vol. 16, No. 4A, s. 40–43; J. Chromiec, E. Strzemieczna, sztuczna inteligencja. Metody kon-
strukcji i analizy systemów eksperckich, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 
1994; A. Niederliński, regułowo-modelowe systemy ekspertowe, Pracownia Komputerowa 
Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2006; M.L. Owoc, elementy systemów ekspertowych: sztuczna 
inteligencja i systemy ekspertowe, cz. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Wrocław 2006; L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2012; 
B. Stefanowicz, systemy eksperckie. Przewodnik, Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa 2003.
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porównywalny z kompetencjami ludzkiego eksperta. Systemy ekspertowe 
bez najmniejszego problemu spełniają się w roli systemów m.in. doradczych, 
diagnostycznych, klasyfikujących, prezentujących, a także monitorujących2.

W pracy przedstawiono koncepcję bazodanowego systemu informa-
tycznego o nazwie ARCHITEX, wspomagającego architektoniczne biura 
projektów w procesie doboru projektów domów jednorodzinnych dla różnych 
grup inwestorów. W systemie ARCHITEX zakres rozwiązań doradczo- 
-decyzyjnych zawiera wskazanie proponowanego projektu domu w oparciu 
o dostarczone przez klienta dane dotyczące typu domu, zastosowanych tech-
nologii oraz ceny. System po wprowadzeniu informacji przez użytkownika 
wskazuje najodpowiedniejszy projekt. 

1. cel i założenia budowy systemu architeX

Podstawowym założeniem budowy systemu doradczego ARCHITEX 
jest ułatwienie wyboru projektu domu spełniającego wybrane kryteria. Osoby 
szukające odpowiadającego im projektu najczęściej potrafią wskazać takie pa-
rametry, jak: ilość pokoi, funkcja poszczególnych pokoi (np. salon, sypialnia, 
gabinet), ilość pomieszczeń o konkretnej funkcji oraz wymagania odnośnie 
do garażu. Jednakże większość tych osób nie jest w stanie określić wyma-
gań technicznych wpływających na końcowy koszt i parametry techniczne 
domu, takie jak: rodzaj dachu (płaski, spadowy, naczółkowy, półszczytowy, 
mansardowy, uskokowy), typ garażu (podziemny bądź klasyczny) czy rodzaj 
ogrzewania (gazowe, elektryczne, na olej opałowy lub koks).

System ARCHITEX powstał z myślą o biurach projektowych poszukują-
cych bardzo przyjaznego, a równocześnie niezwykle efektywnego narzędzia 
wspomagającego pracę projektanta. Jest on regułowym systemem eksperto-

2 Z. Buchalski, analysis of expert system application possibilities for the needs of doctors 
decision in various disease diagnostics, w: information systems architecture and Technology, 
red. J. Świątek, L. Borzemski, A. Grzech, Z. Wilimowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 2009, s. 49–58; Buchalski Z., computer advisory-Decision system 
for the logistics services support, „Polish Journal of Environmental Studies” 2009, Vol. 18,  
No. 3B, s. 53–57; W. Radzikowski, Komputerowe systemy wspomagania decyzji, PWE, Warszawa 
1990; Z. Twardowski, inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu 
organizacją gospodarczą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 
2007; J. Zieliński, inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
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wym, w którym w wyniku wykorzystania reguł i faktów zawartych w jego 
bazie wiedzy następuje proces wnioskowania w przód.

Wymagania funkcjonalne nałożone na system ARCHITEX są 
następujące:

 – powinien wspierać architektoniczne biuro projektowe poprzez uła-
twienie wyboru projektu domu spełniającego wybrane kryteria,

 – powinien umożliwiać łatwe tworzenie, modyfikowanie i usuwanie 
informacji o projektach, kontrahentach i pracownikach,

 – powinien być zabezpieczony przed niepowołanym dostępem,
 – obsługa systemu powinna być maksymalnie prosta, co pozwoli na 

korzystanie z oprogramowania bez konieczności przeprowadzenia 
szkoleń przy wdrażaniu aplikacji w firmie,

 – osoba korzystająca z systemu powinna mieć możliwość logowania 
i wylogowania,

 – powinna istnieć możliwość przeglądania bazy projektów,
 – system powinien pozwalać na dodawanie i wyświetlanie zdjęć two-

rzonych projektów,
 – wynikiem końcowym ma być projekt spełniający wybrane kryteria,
 – przy wyborze projektu powinien pojawić się krótki opis parametrów 

i cena.
Administratorem aplikacji jest pracownik architektonicznego biura 

projektów, który zarządza projektami domów. Ma on możliwość dodawania, 
edycji oraz usuwania projektów, danych o pracownikach i kontrahentach 
oraz wyszukiwania poszczególnych projektów. Klient z kolei ma możliwość 
wyszukania projektu, korzystając z pomocy pracownika. Wykaz projektów 
domu spełniających wymagania użytkownika zawiera parametry techniczne, 
na których nie zna się zwykły użytkownik. Dlatego pracownik pyta o wy-
magania klienta w języku zrozumiałym dla przeciętnego człowieka i na tej 
podstawie generuje pełną specyfikację techniczną.

Projekt domu został podzielony na cztery istotne przy wyborze kom-
ponenty, które zawierają opis najważniejszych parametrów technicznych, 
takich jak: wybór parametrów, ogrzewanie, wykończenie oraz technologia 
i konstrukcja. W odpowiednich tabelach umieszczono wszystkie możliwe do 
wyboru parametry wymienionych komponentów.
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System ARCHITEX został zbudowany zdarzeniowo, co oznacza, iż 
do zdarzenia przypisany jest kod, np. gdy użytkownik wybierze kompo-
nent, to wywoła metodę, w której coś się dzieje. Dodatkowo w systemie 
zastosowano mechanizm wnioskowania w przód, który polega na sterowaniu 
danymi. Generowane są fakty początkowe w postaci ilości pokoi, sypialni 
itd. i na tej podstawie otrzymuje się listę rozwiązań pasujących do wymagań 
początkowych.

2. implementacja komputerowa systemu architeX

W celu implementacji komputerowej systemu użyto dwóch narzędzi: 
bazy danych MySQL 5.5 oraz środowiska programistycznego Microsoft 
Visual C# Express 2010. Do poprawnego działania programu wymagane jest 
zainstalowane środowisko .NET 4, które można ściągnąć ze stron Microsoftu. 
Dodatkowo należy pobrać odpowiedni instalator serwera MySQL 5.5 (zale-
cane jest ściągnięcie MSI Instaler) w zależności od wersji systemu Windows, 
na której działa komputer. 

Aplikacja systemu ekspertowego ARCHITEX zbudowana została 
z trzech następujących klas:

 – public partial class Form1,
 – class Funkcje,
 – static class Program.

Klasa Program i Form1 są standardowo tworzonymi klasami przez ge-
nerator projektu. W klasie Program następuje jedynie uruchomienie aplikacji. 
Form1 to całe okno główne, które zawiera definicje wszystkich komponen-
tów interfejsu graficznego oraz obsługę zdarzeń, czyli wykaz metod, które 
są wywoływane, gdy coś się zmieni w którymś komponencie graficznym,  
np. użytkownik naciśnie przycisk, wybierze element z comboBoxu.

Klasa Funkcje zawiera tylko jedną publiczną metodę, wczytuje ona dane 
z określonej tabeli bazy danych do komponentu dataTable. Jest wywoływana 
m.in. w metodach odswiez() klasy Form1, np. kontrahent_odswiez().
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2.1. Baza danych

Baza danych systemu ARCHITEX przechowuje parametry kontra-
hentów, użytkowników i co najważniejsze – parametry projektów domów 
jednorodzinnych. Tabela kontrahentów zawiera kolumny z nazwami i typami 
danych. Kluczem pierwotnym powyższej tabeli jest kolumna id_kontrahent. 
Tabela użytkowników zawiera kolumny z nazwami i typami danych. Tabela 
projektów zawiera kolumny z nazwami i typami danych. Kluczem pierwot-
nym powyższej tabeli jest kolumna id_ projekty. Pozostałe tabele przechowują 
dane kontrahentów oraz użytkowników. Użytkownicy logują się do systemu 
poprzez podanie hasła, po którym system rozpoznaje, czy użytkownik ma 
prawa administratora, i w zależności od tego udostępnia jedną z dwóch wersji 
interfejsu graficznego.

2.2. Logowanie

Obsługa bazy danych łącznie z funkcją dodawania nowych projektów 
domów jest możliwa z poziomu interfejsu graficznego systemu ARCHITEX. 
Do momentu zalogowania interfejs ten zawiera tylko elementy umożliwiające 
wprowadzenie hasła użytkownika. Po wprowadzeniu prawidłowego hasła 
pojawiają się pozostałe elementy GUI. 

Element graficzny typu textBox (pole tekstowe) w lewym górnym rogu 
okna służy do wprowadzania hasła użytkownika, a przyciski Logowanie 
i Wylogowanie odpowiednio do zalogowania użytkownika na podstawie 
wprowadzonego hasła i wylogowania użytkownika.

2.3. obsługa programu – tryb zwykłego użytkownika

Po zalogowaniu największą część okna głównego stanowi komponent 
typu tabControl, który umożliwia wyświetlanie wielu zakładek z dialogami na 
pojedynczym formularzu oraz przełączanie się między nimi. W trybie pracy 
zwykłego użytkownika dostępna jest tylko jedna zakładka: wybór projektu.
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W lewym górnym rogu zakładki zgrupowano element typu groupBox 
(Wybór parametrów), kontrolki typu comboBox i rozwijane listy, które umoż-
liwiają specyfikację wymagań klienta.

Po prawej stronie umieszczono komponent typu listBox, pozwalający 
wyświetlać sformatowany tekst, w którym podane są parametry wybranego 
projektu. Zdjęcie pokazujące przykładową realizację wybranego projektu 
domu lub jego komputerową symulację pokazywane jest w komponencie typu 
pictureBox, umieszczonym pod grupą comboBoxów.

Przycisk Zatwierdź wybór projektu powoduje wygenerowanie zapytania 
do bazy danych i wyświetlenie listy projektów spełniających kryteria w polu 
typu dataGridView widocznym na samym dole okna.

Z programistycznego punktu widzenia prawie cały kod systemu przypi-
sany jest do obsługi zdarzeń związanych ze zmianami stanów komponentów 
interfejsu graficznego. Na przykład wciśnięcie przycisku Zatwierdź wybór 
projektu generuje odpowiednie zdarzenie, którego zaistnienie powoduje 
przejście programu do metody podpiętej pod obsługę tego zdarzenia.

Po wygenerowaniu listy projektów pasujących do specyfikacji użyt-
kownik ma możliwość przeglądania ich specyfikacji w polu tekstowym po 
prawej stronie okna głównego. Zrealizowane jest to poprzez obsługę zdarzenia 
CellContentClick (kliknięcie komórki z zawartością) obiektu dataGridView 
przechowującego listę wyników.

2.4. obsługa programu – tryb administratora

Po zalogowaniu największą część okna głównego zajmuje komponent 
typu tabControl. W przypadku gdy do systemu zaloguje się użytkownik 
o uprawnieniach administratora, dostępnych jest pięć zakładek.

Administrator, podobnie jak zwykły użytkownik, ma dostęp do zakładki 
wyboru projektu oraz takie możliwości, jak: edycja bazy danych, dodawanie 
i usuwanie projektów, kontrahentów i użytkowników systemu oraz ustalanie 
uprawnień użytkowników systemu.

W zakładce Projekty odbywają się wszystkie operacje związane z do-
dawaniem, edycją oraz usuwaniem projektów. Zgrupowane zostały w niej 
elementy typu groupBox (Wybór parametrów, Ogrzewanie, Wykończenie, 



17Informatyczne wsparcie biur projektów w procesie doboru projektów...

Technologia i Konstrukcja), kontrolki typu comboBox i rozwijane listy, które 
umożliwiają specyfikację wymagań klienta. GroupBox składa się z możliwo-
ści dodania zdjęcia, nazwy projektu oraz ceny.

Dodawanie nowego projektu do tabeli Projekty polega na uzupełnieniu 
wszystkich elementów typu groupBox poprzez wybór odpowiednich parame-
trów. Dodatkowo należy wybrać zdjęcie pokazujące przykładową realizację 
wybranego projektu domu lub jego komputerową symulację z comboBoxu, 
które będzie pokazywane w komponencie typu pictureBox nowo powstałego 
projektu. W systemie ARCHITEX nazwą projektu jest jego numer pozycyjny 
w tabeli Projekty. Cena podawana w projekcie wyrażona jest w tysiącach 
złotych. Aby sfinalizować akcję dodania nowego projektu, należy wcisnąć 
przycisk Dodaj projekt. Potwierdzeniem dodania projektu do bazy jest wy-
świetlenie się komunikatu: „Zapisano projekt”.

Elementy graficzne typu textBox (pole tekstowe) umieszczone w dolnej 
części okna służą do wprowadzania teleadresowych danych kontrahentów, jak 
nazwisko i imię, adres, telefon, e-mail, oraz uwag. 

Przyciski: Dodaj kontrahenta, Edytuj kontrahenta, Usuń kontrahenta 
i Anuluj operacje, służą odpowiednio do dodawania kontrahenta, jego edyto-
wania, usunięcia oraz anulowania operacji.

Przycisk Edytuj kontrahenta powoduje edycję danych wybranego 
kontrahenta w polach typu textBox poniżej okna. W klasie Form1 funkcja 
odpowiedzialna za edycję użytkownika w tabeli Kontrahent znajduje się 
w klasie Form1. 

Przyciśnięcie Dodaj kontrahenta powoduje dodanie nowego kontrahenta 
do tabeli Kontrahent w polu typu dataGridView widocznym na samej górze 
okna. Usuwanie kontrahenta przebiega w bardzo prosty sposób. Najpierw 
należy aktywować przycisk Usuń kontrahenta za pomocą wyboru rekordu, 
który należy usunąć. Następnie po zatwierdzeniu operacji użytkownik tabeli 
Kontrahent jest usuwany. Zakładkę Administracja, podobnie jak Kontrahenci, 
stanowi w połowie lista użytkowników w polu typu dataGridView. Na dole 
okna znajduje się pole graficzne typu textBox, umożliwiające wpisanie nazwi-
ska i imienia, nadanego hasła oraz uwag.
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2.5. testowanie systemu architeX

Celem testowania jest szczegółowa weryfikacja całego programu oraz 
sprawdzenie poprawności funkcjonalnej. W trakcie wytwarzania oprogra-
mowania sprawdzona została składnia i możliwości rozbudowy o dodatkowe 
komponenty. Istotnym etapem było przetestowanie procesu doradzania. 
Pozwoliło to na ocenę oraz sprawdzenie, czy zaimplementowany system 
ARCHITEX spełnia określone założenia projektowe. 

Testowanie programu zaczyna się w chwili zalogowania do systemu 
ARCHITEX. Aplikacja umożliwia zalogowanie się z poziomu administratora 
i pracownika. Pierwszą zauważalną rzeczą jest to, że system do rozpoznania 
użytkownika i jego praw nie potrzebuje w trakcie logowania podania loginu. 
Wystarczy podać odpowiednie hasło, które przypisane jest do konkretnej 
osoby. 

Po zalogowaniu ukazuje się okno główne, które stanowi jedną zakładkę 
o nazwie Wybór projektu. Zakładka zbudowana jest z dziesięciu comboBo-
xów zawierających pewne atrybuty do wyboru, podanych obok parametrów: 
Powierzchnia użytkowa, Garaż, Ilość sypialni, Ilość pokoi, Ilość łazienek, 
Kuchnia, Spiżarnia, Kotłownia, Gabinet, Kominek. Wszystko zawiera się 
w groupBoxie o nazwie Wybór parametrów.

Po wyborze pewnych atrybutów zostaje wciśnięty wyróżniający się przy-
cisk „Zatwierdź wybór projektu”. Wciśnięcie go powoduje wyświetlenie listy 
projektów, które spełniły określone wymagania. A kliknięcie określonego 
projektu spowoduje wyświetlenie jego opisu i zdjęcia.

Wybór odpowiednich parametrów umożliwia szybkie wyselekcjonowa-
nie tylko tych projektów, które zawierają interesujące dla klienta atrybuty 
parametrów. Po kliknięciu „Zatwierdź wybór projektu” system wyświetla listę 
pięćdziesięciu siedmiu projektów spełniających przyjęte kryteria. Projekty 
zostają przedstawione klientowi w trakcie rozmowy.

Wygenerowana lista oprócz wybieralnych parametrów ma również inne 
parametry specyfikacji technicznej, które pozwalają na dokładne wybranie 
odpowiedniego projektu w trakcie rozmowy klienta z projektantem. Należą 
do nich: rodzaj budynku, rodzaj zabudowy, technologia budowy, styl architek-
toniczny, rodzaj dachu, mury, sposób ogrzewania, izolacja, stolarka okienna, 
pokrycie dachowe oraz okładziny ścian. Po zaakceptowaniu badanych para-
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metrów należy nacisnąć „Zatwierdź wybór projektu”. Po wybraniu projektu 
podany został jego opis i zdjęcie.

W gronie testujących zaimplementowany system ARCHITEX był student 
kierunku architektura i urbanistyka oraz pracownik architektonicznego biura 
projektów ATRIUM. Przeprowadzone badania testowe wykazały przydatność 
systemu ARCHITEX w biurze projektowym. Testowaną aplikację wykorzy-
stano w praktyce w trakcie rozmowy z klientem. Wynikiem końcowym było 
wybranie interesującego dla klienta projektu. System ARCHITEX okazał się 
bardzo prosty w obsłudze, a interfejs przyjazny dla użytkownika. Wszystkie 
projekty są umieszczone w jednym miejscu (bazie danych), co bardzo ułatwia 
pracę. W łatwy sposób przebiega także dodawanie nowych projektów do bazy 
danych.

Bardzo dobrym pomysłem okazała się tabela z danymi kontrahentów. 
Brak potrzeby wpisywania loginu przy logowaniu został odebrany korzystnie 
z powodu jego częstego zapominania. Rozmowa z klientem nie przebiega 
w sposób chaotyczny, tylko ma ustalony pewien schemat. Ma się pewność, 
że o niczym się nie zapomniało. Możliwość rozwijania parametrów przy 
wyborze ułatwiła pracę i zaoszczędziła czas, który należałoby poświęcić na 
ich wpisanie. Dodatkowo system pomógł zmniejszyć czas wykorzystywany 
na pozyskanie wymagań projektowych od klienta. Aplikacja przy ciągłym ob-
ciążeniu zgodnie z planowanym wykorzystaniem nadal działała prawidłowo, 
a odpowiedzi były generowane w akceptowalnym czasie.

Podsumowanie

Wykorzystanie systemu ekspertowego ARCHITEX w praktyce daje 
możliwość znacznego zredukowania czasu potrzebnego na dobranie projektu 
domu jednorodzinnego dla każdego inwestora. W rezultacie następuje sym-
plifikacja całej procedury przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe 
interesanta omijającej czasochłonne rozpracowywanie techniczno-projektowe. 
Petent uzyskuje odpowiedź niemalże automatycznie po wprowadzeniu danych 
spełniających jego warunek zapytania ofertowego.

Należy stwierdzić, że poprawnie zaprojektowany oraz zrealizowany 
system ekspertowy jest wygodnym, tanim w użyciu oraz obiektywnym 
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narzędziem programowym wspomagającym decyzje. Pozwala na otrzymanie 
wyniku w zakresie problemu decyzyjnego wraz z zobrazowaniem ścieżki 
rozumowania w bardzo krótkim czasie.

Na zakończenie należy zwrócić szczególną uwagę, że ARCHITEX został 
zrealizowany z myślą o charakterystycznych problemach decyzyjnych, które 
wynikają ze specyfiki projektowania domów, na przykład z tego, że każdy 
następny projekt traktowany jest jako nowy. Po naniesieniu niewielkich zmian 
system można dostosować do wymagań innego biura projektowego. Cecha ta 
potwierdza uniwersalność tego narzędzia.
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it SuPPort of ProjectS officeS in Selection of Single 
family houSeS ProjectS of houSeS ProceSS for different 

grouPS of inveStorS

Summary

This paper presents the concept of database IT system, called ARCHITEX, 
which architectural projects offices supports in selection of single family houses pro-
jects of houses process for different groups of investors. Fundamental establishments 
of system construction and functional description of that system are presented. The 
main assignment of the system is facilitate the choice of single family houses project 
meeting selected criteria by future users. Implementation of presented ARCHITEX 
system was accomplished. Studies have been carried out to validate the ARCHITEX 
system testing and eliminate possible errors when implementing it.

Translated by zbigniew buchalski 
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telemonitoring Pacjentów z Przewlekłymi 
Schorzeniami układu krążenia anno domini 2013  
– wyzwania, możliwości i doświadczenia właSne

wprowadzenie

Sytuacja demograficzna Europy i Polski w ostatnich dziesięcioleciach 
zmieniła się znacznie. Dwie dekady temu rozkład ludności Polski pod wzglę-
dem wieku przypominał piramidę charakterystyczną dla państw rozwijających 
się. Jak wynika zdanych Głównego Urzędu Statystycznego, od 2002 do 2011 
roku liczba dzieci w wieku od 0 do 14 lat zmniejszyła się o ponad milion1. 
Zmniejszeniu dzietności Polaków towarzyszy wydłużenie się średniego wie-
ku. W konsekwencji zmniejsza się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, 
a zwiększa odsetek osób w okresie poprodukcyjnym. 

Sam podeszły wiek wiąże się gorszą sprawnością, często z uzależnieniem 
od pomocy innych osób. Jednocześnie wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko 
rozwoju chorób przewlekłych i wystąpienia stanów ostrych, wymagających 
wielokrotnych hospitalizacji lub skutkujących niesprawnością2. Szczególnie 

1 ludność. stan i struktura demograficzno-społeczna. narodowy spis Powszechny 
ludności i Mieszkań 2011, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013.

2 www.who.int (2013).
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duże obciążenia dla systemu opieki zdrowotnej generują hospitalizacje. 
Szacuje się, że w USA koszty hospitalizacji stanowią ponad jedna trzecia 
wydatków ponoszonych na zdrowie3. 

Wydaje się, że odpowiedzią na nowe wyzwania powinna być optyma-
lizacja opieki nad osobami chorymi przewlekle. Duże nadzieje pokłada się 
w rozwoju nowych technologii komunikacyjnych i ich wykorzystaniu w tele-
monitoringu pacjentów z przewlekłymi chorobami układu krążenia.

1. telemonitoring wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi

W przypadku przewlekłych chorób układu krążenia zaostrzenie stanu 
pacjenta często jest poprzedzone równolegle z pojawieniem się zmian (marke-
rów) sugerujących zwiększone ryzyko pogorszenia stanu pacjenta. Mamy coraz 
więcej danych sugerujących, które parametry życiowe (częstość pracy serca, 
ciśnienie tętnicze), metryczne (masa ciała) i biochemiczne (markery przecią-
żenia mięśnia sercowego) mogą zmieniać się wraz z zaostrzeniem choroby.

Obecnie dysponujemy możliwościami monitorowania (również tele-
metrycznie) teoretycznie niezliczonej liczby parametrów. Ale warunkiem 
wdrożenia jakiejkolwiek procedury jest wykazanie korzyści z jej stosowania.

Codzienna aktywność ruchowa to pojedynczy parametr łatwy do 
monitorowania, również telemetrycznie. Regularna aktywność fizyczna 
jest jednym z elementów prewencji chorób układu krążenia. Towarzystwa 
lekarskie rekomendują jako element zdrowego trybu życia oraz prewencji 
otyłości i rehabilitacji ocenę codziennej aktywności ruchowej na przykład za 
pomocą krokomierza4. Analizując trend zmiany aktywności ruchowej osoby 
przewlekle chorej, możemy oszacować stan ogólny chorego. Wśród pacjentów 
z niewydolnością serca zaostrzenie choroby wiąże się z istotnym pogorszeniem  
 
 

3 www.statehealthfacts.org (2011).
4 E. Wender-Ozegowska, D. Bomba-Opoń, J. Brazert i wsp., recommendations of Polish 

gynecological society concerning perinatal care in obese pregnant women, Polish Gynecological 
Society, „Ginekologia Polska” 2012, 83 (10), s. 795–799; L. Vanhees, J. Lefevre, R. Philippaerts 
i wsp., how to assess physical activity? how to assess physical fitness?, „European Journal  
of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation” 2005, 12, s. 102–114.
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tolerancji wysiłku i zmniejszeniem aktywności. Wykazano korelację między 
liczbą kroków rejestrowanych przez krokomierz a jakością życia5. 

W literaturze odnajdujemy dowody potwierdzające efektywność 
systemów telemonitoringu aktywności pacjentów6. Urządzenia pomiarowe 
mogą być wyposażone w wewnętrzne modemy lub mogą przesyłać dane za 
pośrednictwem telefonu pacjenta (komunikacja Bluetooth między czujnikiem 
a telefonem). 

2. inteligentny dom dla osoby przewlekle chorej

W literaturze odnajdujemy wizje inteligentnych domów – rozwiązań 
teleinformatycznych ułatwiających codzienne życie osobom w wieku pode-
szłym i przewlekle chorym. Mają one umożliwić jak najdłuższe samodzielne 
przebywanie w domu osobom o upośledzonej sprawności.

Na tym tle wyróżnia się projekt węgierski – ProSeniis7. W ramach pro-
jektu w domu podopiecznego instalowane są czujniki rejestrujące aktywność 
fizyczną podopiecznego, temperaturę i oświetlenie w pomieszczeniach, otwie-
ranie i zamykanie drzwi lodówki itp. Pacjenta wyposaża się w szereg urządzeń 
rejestrujących między innymi ciśnienie tętnicze, masę ciała, czynność serca, 
czynność serca, stężenie glukozy we krwi. Dane z rejestratorów są zbierane 
bezprzewodowo i przesyłane do serwera przez GSM. Stały dostęp do danych 
odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej. Dodatkowo predefiniowany 
algorytm, na podstawie wskazań czujników, generuje alarmy o podejrzeniu 
zagrożenia zdrowia podopiecznego dla całodobowego centrum monitoringu. 
Dostęp do wybranych danych, poprzez przeglądarkę internetową, uzyskują 
również najbliżsi podopiecznego. 

5 A.R. Houghton, M. Harrison, A.J. Cowley i wsp., assessing exercise capacity, quality 
of life and haemodynamics in heart failure: do the tests tell us the same thing?, „European 
Journal of Heart Failure” 2002, 4, s. 289–295.

6 D. Giansanti, V. Macellari, G. Maccioni, Telemonitoring and telerehabilitation of pa-
tients with Parkinson’s disease: health technology assessment of a novel wearable step coun-
ter, „Telemedicine and e-Health” 2008, 14, s. 76–83.

7 I. Kósa, I. Vassanyi, Z. Butsi i wsp., alpha sysytem: a Milti-parameter remote Monitorung 
system to cover the requirements of a Polymorbid aging Population, „Global Telemedicine 
and eHealth Updates: Knowledge Resources”, Vol. 3, Luxemburg 2010, s. 528–531.
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Proponowane rozwiązanie ułatwia opiekę domową, zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa podopiecznego i wydłuża okres od wystąpienia niesprawności 
do przeniesienia do domu opieki.

3. telemonitoring dla cukrzyków

U osób z cukrzycą, szczególnie leczonych insuliną, bardzo dobrze 
udokumentowano korzyść z telemonitoringu. Nieprawidłowy dobór dawki 
insuliny zagraża życiu pacjenta.

Nowoczesne pompy insulinowe umożliwiają ciągłe monitorowanie 
glikemii. Przykładowy zestaw dostępny w Polsce (firmy Medtronic) składa 
się z pompy insulinowej i sensora (z końcówką umieszczoną podskórnie) 
połączonego z transmiterem8. Oznaczenia glikemii dokonywane są co pięć 
minut, a wartości przesyłane zostają przez transmiter do pompy insulinowej. 
Wartości przekraczające zaprogramowane progi generują alarm dźwiękowy. 
Dane można odczytywać bezpośrednio z pompy insulinowej lub w serwisie 
producenta z poziomu przeglądarki internetowej. To nieocenione źródło 
informacji dla lekarza prowadzącego – można uwidocznić trendy dobowe 
stężenia glukozy, ocenić efektywność leczenia i zoptymalizować dawki insu-
liny. Proponowane rozwiązanie ma dowiedzioną skuteczność w wykrywaniu 
ubogo objawowych hipoglikemii i optymalizacji terapii insuliną.

4. telerehabilitacja kardiologiczna. zdalna diagnostyka arytmii

Z każdym rokiem zwiększa się dostępność komercyjnych systemów 
domowej rejestracji zapisów elektrokardiograficznych. Jest to bardzo dobre 
rozwiązanie dla pacjentów z niewyjaśnioną arytmią lub omdleniami9. Znacznie 
ciekawszym i bardziej rozbudowanym rozwiązaniem jest usługa telerehabilitacji. 
U każdego pacjenta po zawale mięśnia sercowego należy rozważyć rehabilitację 
kardiologiczną. Od kilku lat Instytut Kardiologii w Aninie prowadzi z powodze-

8 www.pompy-medtronic.pl (2013).
9 A. Stańczyk, Monitorowanie ciągłe, w: Telekardiologia, cz. 2: Teleelektrokardiologia, 

red. R. Piotrowicz, W. Rużyłło, Wydawnictwo Tekst, Warszawa 2011, s. 39–50.
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niem rehabilitację kardiologiczną w warunkach domowych z zastosowaniem te-
lemonitoringu10. Podobne rozwiązania są przygotowywane w innych ośrodkach. 

Kluczem do prowadzenia telerehabilitacji jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa podczas treningu. W najczęstszym modelu telerehabilitacji kardiologicznej 
pacjent otrzymuje do domu aparat do badania elektrokardiograficznego (EKG), 
ciśnieniomierz i wagę. Dane są zbierane (bezprzewodowo lub przewodowo) 
przez transmiter, który przesyła je przez sieć GSM do serwera w centrum 
prowadzącego rehabilitację. Warunkiem rozpoczęcia kolejnej tury ćwiczeń 
jest wykonanie przez pacjenta badania EKG oraz pomiaru ciśnienia tętniczego 
i masy ciała. Dane są gromadzone na serwerze w elektronicznej historii reha-
bilitacji, gdzie z poziomu przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji 
klienta można oceniać jednorazowe wyniki i ich trendy. W czasie wykonywania 
kolejnych ćwiczeń pacjent jest stale monitorowany. W przypadku wystąpienia 
groźnych arytmii lub niepokojących zmian w zapisie EKG rehabilitacja jest 
przerywana. Pacjent ma również możliwość kontaktu telefonicznego z centrum 
prowadzącym rehabilitację, a centrum rehabilitacji z pacjentem i pogotowiem 
ratunkowym, gdyby doszło do zagrożenia życia pacjenta (rys. 1). 

Rys. 1. Schemat telerehabilitacji
Źródło: Galeria Microsoft.

10 E. Piotrowicz, R. Piotrowicz, Modele organizacyjne telerehabilitacji, w: Telerehabilitacja, 
red. R. Piotrowicz, E. Piotrowicz, Wydawnictwo Tekst, Warszawa 2011, s. 31–40.
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5. telemonitoring zaawansowanych implantowanych urządzeń serca

Coraz liczniejszą grupą pacjentów kardiologicznych są chorzy z implan-
towanymi urządzeniami serca, a wśród nich również podgrupa pacjentów 
zabezpieczonych wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem (implantable 
cardioverter-defibrillator – ICD). ICD to układ stymulujący serce, dodatkowo 
wyposażony w funkcję terapii antyarytmicznej – w przypadku wystąpienia 
groźnych dla życia komorowych zaburzeń rytmu serca układ dostarcza terapię 
antyarytmiczną (kardiowersję lub defibrylację)11. ICD wszczepia się pacjentom 
dużego ryzyka wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia lub po skutecznie 
zresuscytowanym nagłym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie szybkiego 
rytmu komorowego. Chorych ze szczególnie ciężką niewydolnością serca 
zabezpiecza się układem resynchronizującym serce z funkcją defibrylacji 
(cardiac resynchronization therapy-defibrillator, CRT-D). Pacjenci z im-
plantowanym układem ICD lub CRT-D to grupa chorych szczególnie dużego 
ryzyka zgonu i hospitalizacji sercowo-naczyniowej. Z punktu widzenia leka-
rza sukces długoterminowej opieki nad takim pacjentem określa się czasem 
przeżycia bez hospitalizacji. 

Powszechnie stosuje się dwa modele telemonitoringu urządzeń wszcze-
pialnych: ciągły (nadajnik łączy się bezprzewodowo co dzień ze wszczepio-
nym urządzeniem i przesyła transmisję siecią telefonii stacjonarnej lub GSM 
w razie wykrycia wcześniej definiowanych nieprawidłowości) oraz na żądanie 
(jest aktywowany przez pacjenta; rys. 2). 

W przypadku stwierdzenia wcześniej predefiniowanych nieprawidłowo-
ści lekarz odpowiedzialny za zdalną kontrolę otrzymuje wiadomość e-ma-
ilową lub SMS-ową z alarmem generowanym przez system. Telemonitoring 
umożliwia kontrolę parametrów pracy wszczepionego układu, wykazanie 
obecności zaburzeń rytmu serca i ocenę ryzyka zaostrzenia niewydolności 
serca. W badaniach klinicznych (TRUST – 1339 pacjentów; CONNECT – 1997 
pacjentów) wykazano, że telemonitoring skraca czas od wystąpienia nieprawi-
dłowości do reakcji personelu medycznego (odpowiednio w badaniach: z 36 

11 J.J. McMurray, S. Adamopoulos, S.D. Anker i wsp., esc guidelines for the diagnosis 
and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and 
Treatment of acute and chronic heart Failure 2012 of the european society of cardiology. 
Developed in collaboration with the heart Failure association (hFa) of the esc, „European 
Journal of Heart Failure” 2012, 14 (8), s. 803–869.
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do 2 dni i z 22 do 4 dni)12. W badaniu ECOST (433 pacjentów) potwierdzono, 
że telemonitoring jest „niegorszy” niż standardowa opieka ambulatoryjna. 
W badaniach ECOST i EVATEL (1501 pacjentów) wykazano też, że w grupie 
monitoringu rzadziej dochodzi do nieadekwatnych terapii (redukcja o 52%) 
– prawdopodobnie dzięki lepszemu dopasowaniu parametrów pracy układu 
i szybszej interwencji w przypadku nieprawidłowości obserwowano mniej 
nieprawidłowych wyników analizy rytmu serca13. Co ważne, dysponujemy 
danymi wskazującymi na istotne zmniejszenie liczby niepotrzebnych kontroli 
w poradni    – ponieważ ponad 70% transmisji potwierdza prawidłową pracę 
wszczepionego układu. 

 
Rys. 2. Przykłady urządzeń do transmisji danych z implantowanych urządzeń serca 
Źródło: www.medtronic.pl, www.biotronik.com (2013).

Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego od dwóch lat prowadzi telemonitoring pacjentów z układami ICD 
i CRT-D. Obecnie pod kontrolą Kliniki jest ponad 80 pacjentów aktywnie 

12 N. Varma, A.E. Epstein, A. Irimpen i wsp., efficacy and safety of automatic remote 
monitoring for implantable cardioverter-defibrillator follow-up: the lumos-T safely reduces 
routine office Device Follow-up (TrusT) trial, „Circulation” 2010, 122 (4), s. 325–332; 
G.H. Crossley, A. Boyle, H. Vitense i wsp., The connecT (clinical evaluation of remote 
notification to reduce Time to clinical Decision) trial: the value of wireless remote monitoring 
with automatic clinician alerts, „Journal of Ammerican College of Cardiology” 2011, 57 (10), 
s. 1181–1189.

13 www.escardio.org/congresses/esc-2011/congress-reports/Pages/707-1-EVATEL.aspx#.
Ucdfw7fwGM8; www.escardio.org/congresses/esc-2011/congress-reports/Pages/707-2-
ECOST.aspx#.UcdgDLfwGM8 (2011).
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korzystających z monitoringu. Większość z nich samodzielnie aktywuje trans-
misję danych. Do kwietnia 2013 roku odebraliśmy około 500 transmisji „na 
żądanie”. Podobna liczba transmisji była automatycznie inicjowanych przez 
wszczepiony układ.

Dotychczas w transmisjach dokonywanych przez pacjentów wielokrot-
nie stwierdzaliśmy groźne arytmie komorowe i terapie dostarczane przez 
układ, które wymagały dodatkowej kontroli lub przeprogramowania układu. 
Kilkakrotnie telemonitoring wykazał uszkodzenie układu, wielokrotnie – 
wykładników przewodnienia i utratę prawidłowej stymulacji serca, co może 
prowadzić do hospitalizacji lub zgonu. Dzięki kontaktowi telefonicznemu 
mogliśmy ocenić rzeczywiste ryzyko pogorszenia ogólnego stanu pacjenta 
i zastosować prewencję w ponad 90% przypadków. Nasze obserwacje są spój-
ne z wynikami innych ośrodków: większość (ponad 90%) pacjentów uważa 
obsługę urządzenia za łatwą lub bardzo łatwą, a czas konieczny do transmisji 
danych ocenia jako krótki, ponad 75% chorych preferuje zdalną kontrolę 
urządzenia zamiast kontroli w poradni. Dane pochodzą z ankiet wypełnianych 
przez pacjentów objętych telemonitoringiem w ramach badania klinicznego 
prowadzonego w Klinice. 

W marcu tego roku ukazała się bardzo ciekawa analiza wskazująca na 
możliwość oszacowania miesięcznego ryzyka hospitalizacji z powodu za-
ostrzenia niewydolności serca na podstawie skali ryzyka uwzględniającej dane 
o aktywności dobowej pacjenta, średniej częstości rytmu serca w godzinach 
nocnych, odsetku stymulacji resynchronizującej i oporności wewnątrzklatko-
wej14. Samodzielnie są to czynniki ryzyka hospitalizacji, ale w zestawieniu ich 
znaczenie jest dużo większe – obecność wszystkich analizowanych czynników 
zwiększała dziesięciokrotnie ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności 
serca w ciągu miesiąca. Każdy z parametrów wymienionych przez autorów 
pracy możemy kontrolować w telemonitoringu (rys. 3). 

14 M.R. Cowie, S. Sarkar, J. Koehler i wsp., Development and validation of an integrated 
diagnostic algorithm derived from parameters monitored in implantable devices for identify-
ing patients at risk for heart failure hospitalization in an ambulatory setting, „European Heart 
Journal” 2013, http://eurheartj.oxfordjournals.org.
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Rys. 3. Przykład raportu generowanego podczas telemonitoringu implantowanego 
układu ICD lub CRT-D

Źródło: materiał własny.

Podsumowanie

U pacjentów z przewlekłymi chorobami układu krążenia najczęściej 
można zapobiec hospitalizacji, odpowiednio wcześniej podejmując działania 
prewencyjne. Tu mają zastosowanie rozwiązania umożliwiające telemonito-
ring stanu zdrowia pacjenta. Telemonitoring poprawia rokowanie pacjentów 
z ciężką niewydolnością serca i wszczepionymi układami ICD lub CRT-D, 
poprawia efektywność kontroli cukrzycy. Doświadczenia Zespołu wskazują, 
że pacjenci z przewlekłymi chorobami układu krążenia są przychylnie nasta-
wieni do telemonitoringu i odnoszą korzyść z obecnie dostępnych rozwiązań.
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telemonitoring in PatientS with chronic  
cardiovaScular diSeaSeS ad 2013

Summary

An increasing proportion of elderly people and improvement of prognosis of 
patients with acute cardiac conditions result in an increasing incidence of chronic car-
diovascular diseases and increasingly difficult access to medical services. Growing 
demand for health services with limited resources necessitate constant optimization 
of the healthcare system. One of the primary burden the health care system is the cost 
of multiple hospitalization of patients with chronic conditions. Most hospitalizations 
of patients with chronic cardiovascular diseases can be prevented by taking preventive 
measures. Many communications solutions enabling telemonitoring of health condi-
tion can be helpful. Long-term evaluation of changes of simple vital signs (heart rate, 
blood pressure), and body weight can reduce the risk of hospitalization in patients with 
chronic heart failure, providing rapid identification of threat. Telemonitoring is effec-
tive in specific groups of patients, as the assessment of glycemic control in patients 
with diabetes or the electrical activity of the heart rate in patients rehabilitated or with 
arrhythmia. In the 1st Chair and Department of Cardiology of Medical University of 
Warsaw is carried telemonitoring of patients with implantable cardioverter-defibrilla-
tor. This is a group of patients with particularly high risk of hospitalization and sudden 
cardiac death. Our experience shows the benefit of telemonitoring of these patients in 
earlier recognition of symptoms of clinical deterioration.

Translated by andrzej cacko and Marcin grabowski 
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wprowadzenie

Jednym z dobrze zarysowanych trendów rozwoju współczesnej tury-
styki jest możliwie szerokie wykorzystanie zdobyczy techniki1. Odnosi się 
to zarówno do nowych, multimedialnych i interaktywnych form ekspozycji, 
jak i nowych technik przekazu informacji interesujących dla zwiedzających. 
Za podstawowe rozwiązanie z tej drugiej grupy należy uznać multimedialne 
przewodniki elektroniczne2.

Wdrożenie multimedialnych przewodników elektronicznych nie stanowi 
gotowej recepty na sukces. Jest on możliwy pod warunkiem spełnienia szeregu 
kryteriów użytkowych odnoszących się do różnych aspektów technologicz-

1 Zob. np. A.M. Hjalager, a review of innovation research in tourism, „Tourism Manage-
ment” 2010, 31 (1), s. 1–12.

2 N. Linge, D. Bates, K. Booth, D. Parsons, L. Heatley, P. Webb, R. Holgate, realising 
the potential of multimedia visitor guides: practical experiences of developing mi-guide, 
„Museum Management and Curatorship” 2012, 27 (1), s. 67–82.
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nych i funkcjonalnych przewodników3, w szczególności podjęcia właściwych 
decyzji w zakresie wyboru: urządzeń, oprogramowania, treści i formy jej 
prezentacji. Mimo zapewnienia należytej staranności wymienionych działań, 
jedynym pewnym sposobem oceny uzyskanego rezultatu jest przeprowadzenie 
ewaluacji multimedialnych przewodników elektronicznych, zarówno przed 
oddaniem ich do użytku (ewaluacja formująca), jak i już po nim (ewaluacja 
podsumowująca)4.

Proces ewaluacji, szczególnie jeżeli ma mieć charakter ciągły i masowy, 
jest procesem żmudnym. Dużą pomoc w jego realizacji może przynieść wspo-
maganie komputerowe. Wskazanie możliwości istniejących w tym zakresie jest 
celem niniejszego artykułu. Zaproponowane rozwiązania zilustrowane zostaną 
przykładem projektu BalticMuseums 2.0 Plus. Projekt ten, realizowany przez 
partnerów z Niemiec, Polski, Litwy i Rosji w ramach programu Współpracy 
Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007–2013 i współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ma na celu wdrożenie 
w trzech południowobałtyckich muzeach oceanograficznych (w Stralsundzie, 
Gdyni i Kłajpedzie) przewodników multimedialnych wykorzystujących treści 
współdzielone przez partycypujące muzea. Ewaluacja tych przewodników 
stanowi jeden z kluczowych elementów weryfikacji powodzenia projektu.

W dalszej części artykułu zostaną pokrótce omówione podstawowe cechy 
charakterystyczne przewodników multimedialnych, następnie opisane zostaną 
cele ewaluacji, w szczególności rodzaje informacji możliwe do uzyskania i po-
tencjalne działania korygujące, które mogą z nich wynikać. Dalej omówione 
zostaną najpierw klasyczne, a następnie wspomagane komputerowo techniki 
ewaluacji. Wreszcie zaprezentowany zostanie proces ewaluacji przyjęty do 
realizacji w projekcie BalticMuseums 2.0 Plus, a konkretnie dobór technik 
z jego uzasadnieniem. 

3 J. Swacha, Z. Drążek, T. Komorowski, K. Muszyńska, aspekty technologiczne wdro-
żenia mobilnych e-przewodników na przykładzie muzeów oceanograficznych, ZN 701, 
Ekonomiczne Problemy Usług 86, WNUS, Szczecin 2012, s. 435–446.

4 D. Tsiafakis, N. Michailidou, Virtual guide: user requirements for the museum expe-
rience in the 21st century, w: electronic imaging & the Visual arts. EVA 2008 Florence, red. 
V. Cappellini, J. Hemsley, Pitagora Editrice, Bologna 2008, s. 206–211.
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1. multimedialne przewodniki elektroniczne

Multimedialne przewodniki elektroniczne to niewielkie przenośne urzą-
dzenia elektroniczne zastępujące rzeczywistych przewodników poprzez zapew-
nienie zwiedzającym dostępu do dobranego z uwzględnieniem ich specyficznych 
potrzeb i podanego w formie audiowizualnej zestawu informacji dotyczących 
zwiedzanego miejsca i poszczególnych obiektów w nim się znajdujących.

Multimedialne przewodniki elektroniczne można traktować jako kolejny 
etap rozwoju znanych od dawna audioprzewodników. Mają one wszystkie 
zalety swoich starszych odpowiedników, takie jak: 

 – zmniejszenie zależności od władających językami obcymi pracowni-
ków wykonujących pracę przewodników, co przekłada się na elimi-
nację wąskich gardeł wynikających z ograniczeń dostępności i cza-
su pracy przewodników oraz możliwość oferowania przewodników 
w rzadziej spotykanych językach;

 – wzrost elastyczności oferowanych usług, wynikający m.in. z: braku 
konieczności oczekiwania na zebranie licznej grupy, możliwości in-
dywidualizacji tempa, a nawet trasy zwiedzania, możliwości dopaso-
wania przekazywanych treści do specyfiki indywidualnego odbiorcy 
(np. dzieci, osoby niepełnosprawne itp.);

 – poprawa jakości oprowadzania dzięki eliminacji problemów ze sły-
szalnością oraz wzajemnego przeszkadzania sobie przez poszcze-
gólnych turystów lub ich grupy, możliwość ponownego odtworzenia 
niezrozumianej treści;

 – obniżenie kosztów oprowadzania.
Za podstawową przewagę multimedialnych przewodników elektronicz-

nych w stosunku do audioprzewodników należy uznać ich multimedialność, 
pozwalającą na hipertekstowy opis wystaw i eksponatów, łączący tekst, 
rysunki, komentarz mówiony oraz filmy i animacje.

Ponadto przewodniki multimedialne pozwalają także na:
 – automatyczne rozpoznawanie położenia zwiedzającego,
 – rozpoznawanie obiektu, którym zainteresowany jest zwiedzający,
 – dynamiczną aktualizację treści poprzez sieć bezprzewodową,
 – dostęp do dodatkowych usług i informacji poprzez Internet,
 – komunikację pomiędzy członkami tej samej grupy zwiedzających.
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2. Cele ewaluacji 

Jednym z podstawowych celów ewaluacji przewodników multimedial-
nych jest uzyskanie informacji na temat zadowolenia zwiedzających z ich 
użytkowania, aby następnie móc podjąć działania korygujące, zmierzające 
do wprowadzenia niezbędnych modyfikacji i eliminacji błędów.

Aspekty/cechy multimedialnych przewodników, które mogą podlegać 
ocenie przez zwiedzających, to: 

 – prezentowane treści (czy są interesujące/zrozumiałe/odpowiednio do-
brane dla danej kategorii użytkowników itp.); 

 – sposób przekazu i wyświetlania (czy teksty/obrazy/filmy są dobrze 
widoczne, czy wielkość/kolory/dźwięk są odpowiednie);

 – styl nawigacji (czy nawigacja w aplikacji jest wygodna i intuicyjna);
 – interakcja z otoczeniem (czy zwiedzanie muzeum z multimedialnym 

przewodnikiem jest atrakcyjniejsze, czy zwiedzający nie ma proble-
mów z identyfikacją obiektów opisanych w przewodniku itp.).

Przeprowadzenie badań pod kątem wyżej wymienionych cech pozwoli 
na określenie: 

 – czy opracowane treści są odpowiednio zaprojektowane dla poszcze-
gólnych kategorii zwiedzających;

 – czy wycieczki umieszczone na przewodnikach są wolne od defektów 
technicznych (dotyczy aspektów wizualnych, dźwiękowych, nawiga-
cyjnych, a także powiązań z obiektami w terenie);

 – czy zastosowane urządzenia są ergonomiczne (słuchawki, dostęp do 
urządzeń, posługiwanie się urządzeniem);

 – czy poszczególne wersje językowe są przychylnie oceniane przez ob-
cokrajowców.

Warto zauważyć, że uzyskanie odpowiedzi na większość z przedstawio-
nych pytań pozwala ocenić multimedialne przewodniki na konkretny, okre-
ślony czas, zawierające dany zestaw treści. Po modyfikacji wycieczek, czy to 
w wyniku dodania nowych obiektów zainteresowania, nowych treści, zdjęć 
czy tras zwiedzania, dobrze byłoby ponownie poddać je ocenie zwiedzających. 
Wyniki oceny przewodników mogą zmieniać się także wraz z pojawianiem 
się nowych technologii lub nowych przyzwyczajeń użytkowników urządzeń 
mobilnych. Dlatego w celu ciągłej ewaluacji przewodników multimedialnych 
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konieczne wydaje się zastosowanie zarówno technik klasycznych, jak i wspo-
maganych komputerowo. 

3. Klasyczne techniki ewaluacji 

Choć ewaluacja przewodników multimedialnych może wykorzystywać 
różne techniki badawcze (np. obserwację z ukrycia5, testy użytkowników, 
w których proszeni są oni o wykonywanie specjalnie dobranych zadań 
z wykorzystaniem urządzeń6, albo ewaluację heurystyczną, w której ocenia 
się zgodność przewodników z obowiązującymi zasadami projektowymi7), to 
najczęściej opiera się ją na badaniach kwestionariuszowych8.

Kwestionariusz to zestaw starannie zaprojektowanych pytań skierowanych 
do respondentów w celu zebrania danych na wybrany temat9. Kwestionariusze 
mogą zawierać zarówno pytania zamknięte (z listą proponowanych odpowie-
dzi), jak i otwarte (respondenci odpowiadają własnymi słowami).

Rozróżniamy kwestionariusze wywiadów – PAPI (paper and pencil 
interview) i kwestionariusze ankiet – SAQ (self-administered questionna-
ire)10. W przypadku PAPI pytania zadaje ankieter i na podstawie ustnych 
odpowiedzi respondenta ręcznie wypełnia ankietę. Główną zaletą PAPI jest 
możliwość uwzględnienia szerokiej gamy pytań, uzyskania bardziej zro-
zumiałych i wyczerpujących odpowiedzi oraz możliwość zadawania pytań 
dodatkowych. Jednakże technikę tę stosuje się zwykle do pojedynczych badań 
na małą skalę, gdyż w przypadku częstych badań lub badań obejmujących 

5 C. Mann, a study of the iPhone app at Kew gardens: improving the visitor experience, 
w: eVa london 2012: electronic Visualisation and the arts, red. S. Dunn, J. Bowen, K. Ng, 
BCS, Londyn 2011, s. 8–14.

6 S. Filippini-Fantoni, S. McDaid, M. Cock, Mobile devices for orientation and way fin-
ding: the case of the british Museum multimedia guide, w: Museum and web 2011: Proceedings, 
red. D. Bearman, J. Trant, Archives & Museum Informatics, Toronto 2011.

7 S. McDaid, S. Filippini-Fantoni, M. Cock, handheld handholding: small-screen support 
for museum visitors, w: EVA London 2011…, s. 11–16.

8 ibidem.
9 C. McLean, Questionnaire, w: The sage Dictionary of social research Methods, red. 

V. Jupp, SAGE Publications, Londyn 2006.
10 G. Beam, The Problem with survey research, Transaction Publishers, New Brunswick 

2012, s. 135–196.
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dużą próbę respondentów metoda ta jest uciążliwa (zarówno dla ankieterów, 
jak i respondentów) oraz kosztowna. 

W przypadku SAQ respondent samodzielnie wypełnia ankietę, zazna-
czając lub wpisując swoje odpowiedzi. Wady tej metody to brak możliwości 
wyjaśnienia lub wytłumaczenia czegokolwiek respondentowi, co często 
skutkuje niższym procentem odpowiedzi; dużo rzadziej udzielane są również 
odpowiedzi na pytania otwarte11. Jej zaletą jest zapewnienie respondentowi 
prywatności, co może przełożyć się na udzielanie bardziej szczerych odpowie-
dzi, w szczególności w przypadku pytań dotyczących poglądów czy innych 
delikatnych kwestii.

3.1. możliwości komputerowego wspomagania ewaluacji 

Kwestionariusze, tak wywiadów, jak i ankiet, mogą być wspomagane 
komputerowo. Gdy pytania respondentowi zadaje ankieter, a udzielone odpo-
wiedzi rejestruje elektronicznie, mówimy o wywiadzie osobistym ze wspo-
maganiem komputerowym – CAPI (computer assisted personal interview)12. 
Dodatkową – w porównaniu z PAPI – zaletą CAPI jest to, że dane zbierane są 
od razu w formie elektronicznej, co ułatwia ich dalszą analizę. 

Jeżeli zaś respondent samodzielnie udziela odpowiedzi na pytania ankie-
towe przy użyciu komputera lub innego urządzenia elektronicznego, mamy do 
czynienia z komputerową ankietą wypełnianą samodzielnie – CASI (compu-
ter-assisted self-interview)13. W przypadku przewodników multimedialnych 
CASI może być zaimplementowane w formie krótkiego kwestionariusza 
wyświetlanego na końcu zwiedzania. Rozwiązanie takie zdecydowanie uła-
twia pozyskiwanie opinii zwiedzających, szczególnie w trybie ciągłym oraz 
w przypadku obcokrajowców, którzy mają możliwość udzielenia odpowiedzi 
w języku wybranym jako język oprowadzania. Niemniej, aby prawdopodo-
bieństwo wypełnienia ankiety przez zwiedzających było wysokie, liczba 
pytań nie może być zbyt duża, ponadto powinny być to głównie pytania za-

11 ibidem, s. 145, 156, 173.
12 ibidem, s. 136–139.
13 R. Olsen, C. Sheets, computer-assisted self-interviewing (casi), w: encyclopedia of 

survey research Methods, red. P.J. Lavrakas, SAGE Publications, Thousand Oaks 2008.
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mknięte, aby nie zmuszać respondenta do wpisywania własnych odpowiedzi 
przy użyciu niezbyt wygodnej klawiatury ekranowej. Rozwiązanie to jest 
także stosunkowo wymagające od strony technicznej: ankieta powinna być 
zintegrowana z oprogramowaniem przewodnika, a zebrane dane powinny być 
automatycznie przekazywane z urządzeń na serwery. 

Alternatywnym dla CAPI i CASI rozwiązaniem wspomaganym kompute-
rowo jest wbudowany system monitorowania, zbierający w sposób anonimowy 
informacje na temat sposobu korzystania użytkowników z multimedialnych 
przewodników. Jest to rozwiązanie najmniej uciążliwe i kosztowne w przy-
padku potrzeby zbierania danych przez długi okres i od wielu użytkowników, 
ponieważ nie wymaga żadnego wysiłku ze strony użytkowników ani też 
angażowania ankieterów. Jednocześnie pozwala na pozyskiwanie na bieżąco 
szczegółowych informacji, których pozyskanie w inny sposób byłoby trudne 
lub wręcz niemożliwe, np.:

 – które części wycieczki zostały pominięte,
 – przy których obiektach zwiedzający spędzili najwięcej czasu,
 – czy dana prezentacja multimedialna była oglądana do końca lub kil-

kukrotnie,
 – które funkcje przewodnika były używane często, a które sporadycznie.

Wdrożenie systemu monitorowania oznacza również szereg technicznych 
problemów do rozwiązania, takich jak: wytworzenie, instalacja i uruchomie-
nie stosownego oprogramowania, oraz zbieranie i przechowywanie danych, 
które mogą osiągnąć z czasem dużą objętość.

Analiza danych z systemu monitorowania nie pozwoli jednak na uzyska-
nie odpowiedzi na wiele rodzajów pytań, między innymi na tak podstawowe 
jak to, czy użytkownikowi podobało się zwiedzanie muzeum z wykorzysta-
niem multimedialnego przewodnika. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem 
wydaje się łączenie różnych technik ewaluacji.

4. Studium przypadku: balticmuseums 2.0 Plus

W przypadku ewaluacji przewodników multimedialnych w muzeach 
oceanograficznych realizujących projekt BalticMuseums 2.0 Plus populację 
stanowią zwiedzający korzystający z przewodników multimedialnych, obszar 
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badawczy to siedziby muzeów w Stralsundzie, Gdyni i Kłajpedzie, a czas ba-
dań ogranicza się do dwóch 60-dniowych okresów – jednego w lecie (wysoki 
sezon) oraz jednego w zimie (niski sezon). Ze względu na ograniczone moż-
liwości muzeów w zakresie personelu, czasu i budżetu próba respondentów 
w każdym z dwóch okresów badawczych została ograniczona do 300.

Podstawowa ewaluacja przewodników multimedialnych w muzeach 
oceanograficznych realizujących projekt BalticMuseums 2.0 Plus opierała 
się na technikach klasycznych, czyli PAPI i SAQ. W tym celu przygotowano 
kwestionariusze we wszystkich językach, w których dostępne było zwiedzanie 
z przewodnikami multimedialnymi.

Lista pytań składających się na kwestionariusz przygotowana była na 
bazie podobnych kwestionariuszy wykorzystywanych przez inne muzea, 
w których tego typu urządzenia były używane i oceniane przez zwiedzają-
cych, z uwzględnieniem dodatkowych pytań wynikających z charakterystyki 
muzeów biorących udział w projekcie. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły: 

 – oczekiwań zwiedzających co do multimedialnego przewodnika, 
 – opinii zwiedzających na temat proponowanych treści,
 – opinii zwiedzających na temat aspektów technicznych,
 – innych ogólnych informacji.

Na rysunkach 1–4 przedstawiono przykładowe pytania z kwestionariu-
sza dotyczące wyżej wymienionych aspektów. 

dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) na skorzystanie z multimedialnego przewodnika?
€	 w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
€	 ponieważ nie lubię czytać opisów eksponatów
€	 chciałem(-am) uzyskać informacje w języku ojczystym
€	 lubię urządzenia multimedialne
€	 nie lubię wycieczek z osobistym przewodnikiem
€	 chciałem(-am) wypróbować technologicznie nowe urządzenie

jak oceniłby(-aby) Pan(i) zwiedzanie muzeum z multimedialnym przewodnikiem?
€	 bardzo dobrze
€	 dobrze
€	 średnio
€	 słabo
€	 bardzo słabo

Rys. 1. Przykładowe pytania dotyczące oczekiwań zwiedzających
Źródło: opracowanie własne.
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czy ogólnie podobała się Panu(-i) zawartość multimedialnego przewodnika?
€	 jest bardzo dobra
€	 jest dobra
€	 jest częściowo dobra
€	 jest słaba

czy jest Pan(i) zadowolony(-a) z zakresu informacji dla poszczególnych punktów 
wystawy?

€	 tak, zakres jest odpowiedni
€	 nie, preferowałbym(-abym) więcej informacji
€	 nie, preferowałbym(-abym) mniej informacji 
€	 …………………………………………………

Rys. 2. Przykładowe pytania dotyczące treści przewodnika
Źródło: opracowanie własne.

czy miał(a) Pan(i) jakieś problemy z obsługą multimedialnego przewodnika?
€	 tak    nie

Jeżeli TAK, to czego dotyczyły te problemy (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi):
€	 filmów
€	 zdjęć
€	 dźwięków
€	 tekstu
€	 inne problemy: …………………………………………

czy miał Pan(i) jakieś problemy ze znalezieniem punktów wystawy?
€	 tak, musiałem(-am) ich szukać
€	 nie, nie miałem(-am) żadnych problemów
€	 czasami 
€	 inne: …………………………………………………

Rys. 3. Przykładowe pytania dotyczące aspektów technicznych
Źródło: opracowanie własne.
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czy miał(a) Pan(i) okazję korzystać z:
(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

€	 smartfona
€	 komputera
€	 odtwarzacza mp3
€	 audio przewodnika
€	 multimedialnego przewodnika

czy według Pana(-i) multimedialny przewodnik jest godny polecenia?
€	 tak, w szczególności dla:

€	 dzieci
€	 młodzieży
€	 dorosłych
€	 osób starszych
€	 osób, które odwiedzają muzeum po raz pierwszy
€	 osób, które odwiedzają muzeum po raz kolejny
€	 osób z zagranicy
€	 osób niepełnosprawnych

€	 nie, ponieważ …………………………………………………………………

Rys. 4. Przykładowe pytania ogólne
Źródło: opracowanie własne.

Spośród trzech muzeów dokonujących ewaluacji dwa sięgnęły po roz-
wiązania wspomagane komputerowo. Jedno z muzeów zdecydowało się na 
zastosowanie metody CASI, umieszczając pytania ankietowe w przewodniku 
i licząc na to, że część zwiedzających będzie bardziej skłonna wypełnić ankietę 
w wersji elektronicznej. Inne muzeum wdrożyło system monitorowania zacho-
wań użytkowników, dzięki czemu, w sposób niewymagający zaangażowania 
ze strony zwiedzających, uzyskało dostęp do informacji o tym: jakie języki 
i ile razy były wybierane, które obiekty i jak często były przez zwiedzającego 
wyświetlane w trakcie wycieczki oraz przez jak długi czas urządzenie było 
używane. 

Podsumowanie

Technologia multimedialnych przewodników elektronicznych stwarza 
możliwość istotnej zmiany sposobu oprowadzania turystów po muzeum. Jej 
wdrożenie może przynieść zarówno poprawę jakości zwiedzania z punktu 
widzenia turystów, jak i liczne korzyści organizacyjne i finansowe samemu 
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muzeum. By tak się stało, wdrożenie musi zostać przeprowadzone w sposób 
właściwy, a treść, forma i technologia przekazu trafnie dobrane do specyfiki 
muzeum.

Dla powodzenia tego przedsięwzięcia kluczowa jest ewaluacja wprowa-
dzonego do użytku rozwiązania, identyfikująca popełnione błędy i stwarzają-
ca przez to możliwość wprowadzenia potrzebnych poprawek. Ewaluacja taka 
może być przeprowadzona przy użyciu klasycznych, papierowych kwestio-
nariuszy, istnieje również możliwość znacznego usprawnienia tego procesu 
poprzez rozmaite techniki wspomagane komputerowo. W artykule opisano 
trzy takie techniki: wywiad osobisty ze wspomaganiem komputerowym, 
komputerową ankietę wypełnianą samodzielnie oraz wbudowany system 
monitorowania.

Praktyczne wykorzystanie omówionych technik, zarówno klasycznych, 
jak i wspomaganych komputerowo, zaprezentowano na przykładzie projektu 
BalticMuseums 2.0 Plus, mającego na celu wdrożenie multimedialnych 
przewodników elektronicznych w trzech muzeach oceanograficznych połu-
dniowego wybrzeża Bałtyku.
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comPuter-aided evaluation  
of electronic multimedia guideS

Summary

Technology of multimedia guides creates a possibility of a significant change 
in the way visitors tour the museum. Its implementation can improve the quality of 
sightseeing for the tourists, as well as bring financial and organizational benefits for 
the museum. The implementation must however be carried out in an appropriate man-
ner, and the content, form and transmission technology must be accurately matched 
to the specifics of the museum. In order to achieve success, it is essential to evaluate 
the introduced solution, identify mistakes and provide the necessary corrections. 
This evaluation can be carried out using conventional, paper questionnaires, however 
it is possible to improve the process significantly through a variety of computer- 
-assisted survey techniques. This paper discusses such techniques on the example of 
BalticMuseums 2.0 Plus project, the aim of which was to implement the multimedia 
guides in three oceanographic museums of the South Baltic region.

Translated by Karolina Muszyńska
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wprowadzenie

Dziedzina zarządzania procesami biznesowymi (business Process 
Management – BPM) rozwija się bardzo dynamicznie. Od kilku lat przedsię-
biorstwa zapoznają się z koncepcją BPM i realizują projekty mające na celu 
rozwiązanie „palących problemów z procesami biznesowymi”, ewentualnie 
inicjują stosunkowo wąsko zakrojone projekty pilotażowe, aby zapoznać się 
z możliwościami systemów do zarządzania procesami biznesowymi (BPM 
Suite – BPMS) oraz określić ich potencjalne zastosowania1. 

Powodzenie tych pierwszych projektów i programów pilotażowych 
zachęciło wiele firm do przeniesienia inicjatyw w zakresie BPM na wyższy 
poziom – i przejścia od pojedynczych projektów do szerszych programów/
inicjatyw zmierzających do bardziej wszechstronnej optymalizacji procesów 
biznesowych organizacji. Ta zmiana skłania do postawienia szeregu pytań: Na 
jakich powinno się skupić w pierwszej kolejności? Jak wdrożyć procedury wy-
boru, tworzenia, wdrażania i użytkowania aplikacji do zarządzania procesami 
w skali większej niż do tej pory, w całym przedsiębiorstwie? Jakie sprawdzone 

1 Ł. Osuszek, Filenet – wiedzieć co w trawie piszczy, „IT Reseller”, 10.2011.
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procedury powinno się stosować, aby w każdym następnym projekcie w jak 
największym stopniu korzystać z komponentów i doświadczeń projektów 
poprzednich, by osiągnąć korzystny efekt skali?

W niniejszym artykule opisano skutki, jakie przejście od pojedynczych 
projektów do pełnych platform BPM wywołuje w obszarze potrzeb technicz-
nych przedsiębiorstw, oraz zakres wiedzy, jaką przedsiębiorstwo musi zdobyć, 
by z powodzeniem takie programy realizować. Opisano trzy etapy prowadzące 
do powstania solidnego fundamentu dla systemu BPM. Fundament taki otwie-
ra organizacji drogę do skalowania systemu implementacji i doskonalenia 
procesów biznesowych. Sprawi również, że system taki będzie mógł przynosić 
firmie jak największą wartość biznesową.

1. od projektów do platformy bPm – obowiązujący trend

Jako specjalista IBM od wielu lat zaangażowany we wdrażanie rozwią-
zań BPM obserwuję stopniową zmianę w podejściu do zarządzania procesami 
biznesowymi. Jeszcze sześć lat temu, zanim zarządzanie procesami bizne-
sowymi zyskało rangę znanej i pełnoprawnej dyscypliny, firmy szukały po 
prostu rozwiązań konkretnych problemów dotyczących procesów. Inicjatywa 
realizacji tak ukierunkowanych projektów wychodziła zwykle od właścicieli 
problemów – osób/działów, którym konkretne problemy utrudniały codzienną 
pracę. Za projektami tymi nie stała z reguły żadna szersza wizja, lecz prosta 
motywacja: pozbyć się problemu. Dostawcy rozwiązań postawieni przed 
takimi zadaniami dostrzegali w nich często okazję do zastosowania narzędzi 
i rozwiązań technicznych BPM. W większości przypadków nieoptymalny 
proces wykonywany ręcznie zastępowany był bardziej lub mniej zautomaty-
zowanym procesem zarządzanym, co przyczyniało się do wzrostu wydajności 
oraz pozwalało ograniczyć ryzyko powstawania błędów. Takie wczesne 
projekty należy jednak uznać za inicjatywy o charakterze taktycznym, nawet 
jeśli w perspektywie wieloletniej generowały i generują znaczącą wartość 
biznesową2.

2 A. Bitkowska, zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press  
& IT, Warszawa 2009, s. 31.
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Od czterech lat w przedsiębiorstwach coraz powszechniejsza jest świado-
mość na temat wartości i możliwości rozwiązań BPM, w czym niemały udział 
miało powodzenie pierwszych projektów taktycznych. Jednocześnie projekty 
stopniowo przechodzą z rąk pionów biznesowych do działu informatycznego, 
w miarę jak postępuje standaryzacja procesów w oparciu o wspólną platformę 
techniczną BPMS. Dotyczy to zarówno procesów związanych z podstawową 
działalnością firmy, jak i wszelkich innych procesów w przedsiębiorstwie. 
Chociaż wybór pakietu BPMS jest decyzją strategiczną dotyczącą całego 
przedsiębiorstwa, rozwiązania te wdrażano początkowo w ramach programów 
pilotażowych, aby zapoznać się z nową technologią. 

Jednym z pierwszych artykułów prezentujących tego typu podejście był 
artykuł Michaela Hammera i Jamesa Champy’ego Don’t automate, obliterate 
opublikowany w „Harvard Business Review”3. 

Ta strategia wdrożenia wyewoluowała w powtarzalną sprawdzoną proce-
durę: zaczyna się od małego projektu, który szybko przynosi realną wartość, 
po czym stopniowo zwiększamy zasięg i uzyskujemy coraz większe korzyści 
(rys. 1).

Rys. 1. Trendy we wdrożeniach rozwiązań BPM
Źródło: P. Harmon, Trends in business Process Management, San Francisco 2006.

3 M. Hammer, J. Champy, Don’t automate, obliterate, „Harvard Business Review” 1990.
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Ostatnio można dostrzec, że wiele firm robi kolejny krok i po pierw-
szych projektach BPM zaczyna wdrażać na większą skalę systemy/platformy 
zarządzania procesami biznesowymi bPM: The Third wave4, aby powtórzyć 
i rozwinąć udane rozwiązania w szerszym spektrum procesów. 

 System zarządzania procesami biznesowymi składa się z szeregu 
nowych projektów bazujących na projektach poprzednich, które zwykle 
sąsiadują z nimi pod względem zasięgu. W kontekście platformy BPM można 
wskazać szereg projektów wspierających obiegi pracy, nadać im priorytety 
i skorelować je z najważniejszymi inicjatywami w dziedzinie doskonalenia 
procesów. W rezultacie systemy BPM mają charakter bardziej strategiczny 
i stają się kompleksowymi rozwiązaniami obejmującymi swym zasięgiem 
szereg funkcji biznesowych. System BPM jest wehikułem pozwalającym na 
skalowanie zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie.

W wielu firmach po wdrożeniu systemu BPM następuje kolejny etap – 
stworzenie kultury zarządzania procesami biznesowymi, w której każdy pra-
cownik jest świadom celów w dziedzinie doskonalenia procesów na poziomie 
osobistym, jednostki organizacyjnej i całego przedsiębiorstwa. Pracownicy 
mają pełną wiedzę o stanie realizacji tych celów oraz dysponują narzędziami 
wspomagającymi realizację codziennych zadań w sposób sprzyjający ich 
realizacji.

1.1. Przykład przejścia od projektu do programu: firma z sektora 
ubezpieczeniowego

Wielu klientów IBM znajduje się obecnie w tej fazie przejścia od projektu 
do programu zarządzania procesami biznesowymi. Jednym z przedsiębiorstw 
zaawansowanych na tej drodze jest międzynarodowa firma ubezpieczeniowa5. 
W roku 2003 dyrektorowi operacyjnemu (COO) wyznaczono ambitny cel: 
firma miała uzyskać 300-procentowy wzrost w okresie 18 miesięcy, przede 
wszystkim poprzez poprawę jakości obsługi klientów, która z kolei miała 
doprowadzić do większej liczby transakcji zawieranych z klientami, którzy już 
wcześniej korzystali z usług firmy. A wszystko to na niezwykle konkurencyj-

4 H. Smith, P. Fingar, bPM: The Third wave, Meghan-Kiffer Press, Tampa 2002.
5 IBM BPM Case Study, New York 2004.



51Od projektu do wdrożenia platformy BPM…

nym amerykańskim rynku kredytów hipotecznych. Proces obsługi wniosków 
kredytowych był efektywny, zanim w ogóle podjęto nową inicjatywę, poziom 
satysfakcji klientów sięgał 85 proc. Jednak z drugiej strony menedżerowie 
firmy nie dysponowali całościowym obrazem procesu, w ramach którego 
1200 pracowników korzystało z kilkunastu systemów informatycznych.  
A nie sposób poprawiać czegoś, czego się nie widzi.

Firma rozpoczęła realizację projektu BPM, który umożliwił śledzenie 
wniosku kredytowego na wszystkich etapach jego obsługi. Dzięki większej 
przejrzystości procesu udało się zidentyfikować wąskie gardła, które powo-
dowały opóźnienia decyzji kredytowej, oraz ustalić optymalne priorytety 
zadań w ramach obsługi każdego wniosku. W wyniku udoskonalenia procesu 
poziom satysfakcji klientów osiągnął bardzo wysoką wartość 92 proc.

Bazując na tych pozytywnych doświadczeniach, firma zaplanowała 
długofalowy program BPM, mający na celu wdrożenie systemów zarządza-
nia przepływami pracy, monitorowania procesów i zarządzania poziomem 
usług (na bazie umów SLA) we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.  
Do końca 2007 roku już 100 proc. zadań biznesowych objętych było systemem 
zarządzania procesami biznesowymi. Rezultat: pracownicy zaczęli inaczej 
podchodzić do swojej pracy. Zamiast aplikacji terminalowych z tradycyjnymi 
„zielonymi ekranami” pracownicy mają do dyspozycji bieżące wskaźniki 
realizacji 48 różnych kryteriów usług w ramach procesu powiązanego  
ze strategicznym celem, jakim jest podnoszenie poziomu satysfakcji klientów. 
A menedżerowie mogą korzystać z narzędzi udostępniających kompleksowe, 
wszechstronne ujęcie działalności organizacji – wszystkich kredytów, zadań, 
umów SLA – i to w czasie rzeczywistym.

Cała działalność organizacji jest ujęta w ramy zarządzania procesami 
biznesowymi, a wszyscy pracownicy znają swoje role w całościowym proce-
sie. Obecnie firma przechodzi z fazy programu BPM do fazy kultury BPM.
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1.2. czego potrzeba do zrealizowania programu bPm?

Z programami BPM wiąże się szereg nowych wymagań wynikających 
z większej skali przedsięwzięcia, które nie występują przy realizacji typowych 
jednostkowych projektów BPM. Do realizacji programu BPM wymagane są 
przede wszystkim następujące elementy:

1.  wysoce skalowalna platforma wykonawcza. Współczesne plat-
formy BPMS stosunkowo dobrze radzą sobie z obsługą niewielkiej liczby 
projektów. Jednak w długofalowym programie BPM skala rośnie co najmniej 
o jeden rząd wielkości: większa jest liczba projektów BPM, liczba autorów 
i projektantów workflow, liczba użytkowników i liczba wersji projektów. Aby 
można było osiągnąć efekt skali wynikający ze współużytkowania i wielokrot-
nego wykorzystania sprawdzonych komponentów procesów w długofalowym 
programie BPM, platforma BPMS będąca podstawą realizacji tego programu 
musi umożliwiać bezproblemowe zarządzanie dużą liczbą projektów BPM 
i obsługiwać znacznie większą liczbę autorów, projektantów i użytkowników6.

Kluczowe znaczenie ma kategoryzacja i identyfikacja zasobów nadają-
cych się do ponownego wykorzystania we współużytkowanej bibliotece. Co 
więcej, niezbędna jest wiedza na temat implementacji i realizacji wielu wersji 
tego samego procesu oraz komponentów poszczególnych wersji.

2.  wysoce skalowalna platforma komunikacji. Które procesy w fir-
mie można udoskonalić? W jaki sposób? Często impulsem do poszukiwania 
i analizy rozwiązań BPM jest jakiś palący problem biznesowy, o którym wiedzą 
praktycznie wszyscy w organizacji. Jednak w jaki sposób ujawnić inne obszary 
potencjalnych udoskonaleń i nadać im właściwe priorytety? A po ujawnieniu 
takich obszarów – jak w sposób ścisły zdefiniować problem i uzgodnić sposób 
jego rozwiązania? Jak sprawić, aby pracownicy zainteresowani konkretnymi 
procesami biznesowymi, eksperci i projektanci rozwiązań technicznych zgo-
dzili się co do zakresu wymaganych prac i zmian? Z realizacją programów 
BPM wiążą się często poważne problemy komunikacyjne – zwłaszcza jeśli 
organizacja jest geograficznie rozproszona. Potrzebne jest zatem narzędzie 
komunikacji, które pozwoli w razie potrzeby dotrzeć do każdego pracownika 
merytorycznego w organizacji. Tradycyjne, technicznie ukierunkowane 
narzędzia do modelowania wchodzące w skład pakietów BPMS są pod tym 

6 R.T. Burlton, business Process Management, Sams Publishing, Indianapolis 2001.



53Od projektu do wdrożenia platformy BPM…

względem skazane na porażkę – czas, koszt i pracochłonność ich instalowania 
i wykorzystania wykluczają dotarcie do dużej liczby użytkowników nietech-
nicznych. Dlatego, aby poradzić sobie ze skalą przedsięwzięcia, konieczne jest 
zastosowanie zupełnie innej platformy komunikacyjnej.

3.  know-how: wiedza na temat realizacji dużych programów. 
Narzędzia i rozwiązania techniczne to tylko część rozwiązania do zarządzania 
procesami biznesowymi. Często większy wpływ na powodzenie przedsię-
wzięcia ma wiedza o funkcjonowaniu i realizacji programów BPM: o tym, 
jak współużytkować komponenty, jak nadzorować realizację programu, jak 
stopniowo zwiększać skalę przedsięwzięcia i jak nie utracić przy tym kontroli 
nad funkcjonowaniem firmy. Pewnego dnia większość tej wiedzy trafi do pod-
ręczników i programów nauczania, jednak ten moment jeszcze nie nadszedł. 
Tym bardziej trafne wydaje się usystematyzowanie wiedzy w tym obszarze 
prezentowane w niniejszym artykule. Wciąż jesteśmy na etapie definiowania 
wzorców i powtarzalnych procedur przydatnych w realizacji szeroko zakrojo-
nych programów BPM, dlatego w praktyce musimy nadal polegać na wiedzy 
ekspertów i analityków w procesie przejścia od pojedynczych projektów do 
inicjatyw BPM o skali ogólnokorporacyjnej.

1.3. czego potrzeba do zrealizowania programu bPm?

Doświadczenie wskazuje, że wiele lub nawet większość programów BPM 
ewoluuje ze wstępnych programów pilotażowych, które mają potwierdzić 
poprawność założeń. W takich przypadkach trudno mówić o formalnym roz-
poczęciu programu czy ściśle wyznaczonym okresie początkowym. W takich 
przypadkach program realizowany jest kilkutorowo na fundamencie wdro-
żonego projektu. Poniżej przedstawiam trzy spośród tych torów lub ścieżek 
działania.

ścieżka projektowa bPm. W tej ścieżce zespół BPM dokonuje szybkiej, 
ogólnej inwentaryzacji potencjalnych możliwości udoskonalenia procesów. 
Odbywa się to z udziałem wszystkich zainteresowanych osób ze strony bizneso-
wej (najczęściej właściciela procesu biznesowego). Obszarom i możliwościom 
udoskonaleń przypisywane są priorytety wynikające z potencjalnej wartości 
biznesowej oraz korelacji ze strategią ogólnokorporacyjną. Powstaje mapa 



54 Łukasz Osuszek

możliwych udoskonaleń, która określa zakres i kolejność projektów BPM, 
jakie będą analizowane, implementowane i realizowane. Z czasem zasięg 
ścieżki projektowej powiększa się, w miarę jak do programu BPM dodawane 
są kolejne projekty. Po pewnym czasie produkcyjnego funkcjonowania każ-
dego wdrożonego projektu można przeprowadzić analizę optymalizacyjną, 
będącą podstawą do zdefiniowania następnego zestawu udoskonaleń. Ten cykl 
inwentaryzacji procesów może być powtarzany w celu zaktualizowania mapy 
drogowej udoskonaleń. Temat ten jest na tyle obszerny, że wymaga omówienia 
w kolejnym artykule.

ścieżka infrastrukturalna bPm. Ta ścieżka ukierunkowana jest na 
optymalizację istniejącej infrastruktury systemowej i obejmuje planowanie 
pojemności, mocy obliczeniowej i bazy sprzętowej z uwzględnieniem przy-
szłych potrzeb.

ścieżka edukacyjna bPm. W ramach tej ścieżki realizowane są ini-
cjatywy edukacyjne prowadzące do nabycia kompetencji przez członków 
docelowego samodzielnego zespołu BPM. Oprócz podstawowych szkoleń 
dotyczących produktów działania edukacyjne w dużej mierze mają formę 
mentoringu – zespół poznaje zasady analizy, implementacji i nadzoru nad 
projektami. Mentoring przynosi najlepsze efekty, gdy realizowany jest w kon-
tekście rzeczywistej implementacji programu i jego wyników.

2. Przebieg wdrożenia systemu bPm

Oczywiście niezbędne jest utworzenie kompetentnego zespołu, który 
będzie zdolny do zrealizowania programu BPM. Zaleca się, aby do każdego 
projektu zaangażować:

 – analityka lub analityków BPM, którzy pomogą w analizie procesów 
i definiowaniu wymagań;

 – konsultanta lub konsultantów BPM, którzy zajmą się projektowaniem, 
implementacją i wdrażaniem procesów;

 – konsultanta lub konsultantów technicznych, którzy pomogą w pro-
jektowaniu całościowej architektury rozwiązania i jej integrowaniu 
z infrastrukturą korporacyjną;
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 – kierownika programu BPM, zwykle z ramienia IBM, lub certyfiko-
wanego partnera, który będzie odpowiadał za doprowadzenie prac 
wdrożeniowych do pomyślnego zakończenia;

 – właściciela procesu, który będzie mógł szybko podejmować decyzje 
dotyczące realizacji, zakresu i budżetu procesów.

Dyrektor BPM koordynuje wszystkie prace w ramach programu BPM 
obejmującego wiele projektów. Zwykle dyrektor BPM stoi na czele komitetu 
nadzorującego BPM, który formułuje strategie właściwego współużytko-
wania, dostępności i powtarzalnego wykorzystania procesów. Inni eksperci 
techniczni i branżowi (SME) pełnią w razie potrzeby role pomocnicze.

2.1. jak rozpocząć własny program bPm

Program BPM, jeśli ma być realizowany z sukcesem, potrzebuje wła-
ściwego, skalowalnego fundamentu. Tak jak wcześniej wspomniano, budowa 
fundamentu dla programu BPM realizowana jest w trzech krokach.

krok pierwszy
Konieczne jest przygotowanie platformy wykonawczej programu BPM, 

która umożliwi sprawne projektowanie, wykonywanie, współużytkowanie 
i nadzorowanie wielu projektów w skali całego przedsiębiorstwa7. Niżej 
wymienione cechy platformy umożliwiają przekształcenie pojedynczych 
projektów BPM w ogólnokorporacyjne programy BPM:

 – Środowisko projektowania zespołowego, które wspomaga równoległe 
projektowanie procesów przez wiele zespołów, oraz tworzenie 
i współużytkowanie komponentów implementacyjnych między pro-
cesami. Wspólne środowisko projektowania dla wielu użytkowników 
sprzyja wymianie i współużytkowaniu rozwiązań oraz umożliwia na-
tychmiastowe ujawnianie i eliminowanie ewentualnych konfliktów 
implementacyjnych – podczas gdy w przypadku prac nad kompo-
nentami prowadzonych niezależnie od siebie z rozwiązaniem takich 
problemów trzeba byłoby czekać do etapu testów.

7 J. Jeston, J. Nelis, business Process Management. Practical guidelines to successful 
implementations, Published by Elsevier Ltd. 2006.
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 – Architektura oparta na wspólnym modelu i repozytorium ECM, któ-
ra powiąże wszystkie aspekty projektowania i implementacji proce-
sów z danymi używanymi w czasie wykonywania, tak aby wszystkie 
biznesowe i informatyczne procesy były zawsze zsynchronizowa-
ne. Tylko platformy, których architektura oparta jest na prawdziwie 
współużytkowanym modelu, bezpośrednio wiąże wszystkie aspekty 
pracy z procesami: mapa/ diagram procesu, szczegóły implementacji, 
definicje kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i umów dotyczą-
cych poziomu usług (SLA), dane bieżące z procesu, dane historyczne 
o wydajności itd. To powiązanie ma kluczowe znaczenie dla zapew-
nienia użytkownikom biznesowym i informatycznym widoczności 
niezbędnej do skoordynowanego projektowania i implementowania 
procesów z uwzględnieniem wszystkich zmian w procesach i wszyst-
kich wersji procesów powstających w trakcie realizacji programu 
BPM.

Krok drugi
Konieczne jest przygotowanie platformy komunikacyjnej systemu BPM, 

która umożliwi współdziałanie wszystkim zainteresowanym użytkownikom 
biznesowym i ekspertom przy wykrywaniu i dokumentowaniu procesów oraz 
potencjalnych udoskonaleń. Tradycyjne narzędzia do modelowania wchodzące 
w skład pakietów BPMS są zbyt technicznie ukierunkowane i zbyt kosztowne, 
by można je było wdrożyć na tak szeroką skalę. Aby obsłużyć wszystkich 
uczestników dużych i długofalowych programów BPM, wybrana platforma 
komunikacyjna powinna oferować następujące możliwości:

 – Prowadzona w czasie rzeczywistym zespołowa edycja dokumenta-
cji procesów przechowywanej we współużytkowanym repozytorium 
objętym kontrolą wersji, dzięki której każdy użytkownik w każdej 
chwili widzi aktualną definicję procesu.

 – Maksymalnie intuicyjna edycja procesów za pomocą edytorów rów-
nie łatwych w obsłudze, jak Microsoft PowerPoint lub Microsoft 
Word, z których swobodnie korzystać mogą nawet użytkownicy bez 
przygotowania technicznego.

 – Dostępność i realizacja usług w sieci WWW, po które będą mogli się-
gać użytkownicy z dowolnego miejsca organizacji bez konieczności 
instalowania oprogramowania.
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Krok trzeci
Organizacja musi dysponować wiedzą potrzebną do realizacji programu 

BPM, a w szczególności do definiowania, implementowania i wdrażania 
projektów. Aby uniknąć kosztownej i czasochłonnej metody prób i błędów, 
warto skorzystać z kompetencji specjalistów zawodowo zajmujących się za-
rządzaniem procesami biznesowymi. Tacy specjaliści pomagają w realizacji 
takich zadań, jak:

 – Inwentaryzacja i analiza procesów: rozpoznanie możliwości udosko-
nalenia procesów i nadanie tym możliwościom priorytetów skorelo-
wanych z celami strategicznymi przedsiębiorstwa.

 – Mentoring w dziedzinie BPM: szczegółowe, praktyczne wskazówki 
z dziedziny implementacji procesów, realizacji projektów BPM i za-
rządzania zmianami.

 – Doskonalenie procesów: zdefiniowanie właściwych wskaźników KPI, 
umów SLA, raportów i analiz potrzebnych do optymalizacji aplikacji 
obsługujących procesy produkcyjne.

 – Budowa infrastruktury dla procesów: pomoc w instalacji, konfiguracji, 
strojeniu wydajności i planowaniu mocy obliczeniowej oraz pojemności 
platformy BPM w miarę produkcyjnego wdrażania nowych projektów.

 – Nadzór nad procesami: pomoc w utworzeniu Centrum Doskonałości 
i formalnej kodyfikacji sprawdzonych procedur w zarządzaniu programami 
BPM realizowanymi w przedsiębiorstwie i w ich nadzorowaniu.

Podsumowanie

Wiele firm traktuje uruchomienie systemu informatycznego wspierającego 
zarządzanie procesami biznesowymi jako zakończenie procesu zmian organiza-
cyjnych. Oczekują one stabilizacji przebiegu procesów biznesowych w kształcie, 
jaki został wypracowany przed wdrożeniem lub w trakcie wdrożenia. Tymczasem 
uruchomienie systemu ECM/BPM daje szansę dokonania jakościowego postępu 
w zarządzaniu na skalę dotychczas niemożliwą do osiągnięcia.

Procesy biznesowe i decyzje z nimi związane są kluczowym elementem 
działania każdej firmy i instytucji. Nadają one tempo działalności i określają 
konkurencyjność firmy. Zarządzanie obiegiem pracy i informacji w ramach 
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ścieżek procesowych ma zasadniczy wpływ na tempo, elastyczność i jakość 
procesów decyzyjnych. Dlatego przyspieszenie i optymalizacja procesów 
decyduje o sukcesie organizacji.

Zaprezentowana w artykule metodyka prowadzenia projektów BPM 
powinna przyczynić się do szybszej adaptacji narzędzi do optymalizowania 
procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. 
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Summary

For each company and organization, business processes and the related deci-
sions are the key element, which provides the momentum for their operations. The 
management of workflow and information within process paths has a major impact on 
the speed, flexibility and quality of decision-making processes. This is why the acce-
leration and optimization of processes is decisive for the success of any organization.

The successes of BPM initial projects and pilots have given companies the 
confidence and vision to take their BPM efforts to the next level. That strategy should 
leads to a series of logical questions: What processes should we focus on next? How 
do we scale the discovery, development, deployment and usage of process applications 
throughout the company? What are the best practices we should follow to maximize 
reuse from project to project to achieve economies of scale? This article describes 
the best practices in developing BPM programs for any customer willing to automate 
their business processes management. 

Translated by Łukasz osuszek



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 781 2013EKONOmICZNE pROblEmY USłUG NR 106

ŁuKasz D. sienKiewicz
uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu

koordynacja ProceSu wytwarzania oProgramowania 
Scrum z uwzględnieniem wPływu uSług 

realizowanych Przez doStawców zewnętrznych

wprowadzenie

Celem tego opracowania jest zaproponowanie modelu i uporządkowa-
nych wskazówek wspomagających skoordynowanie nowo powstałego procesu 
na przykładzie dużej firmy w ściśle określonym środowisku. Niniejsze opraco-
wanie stanowi poszerzenie rozwiązania sprawdzonego w praktyce i opisanego 
w publikacjach1, a rozważania opisane w nim mogą usprawnić wytwarzanie 
oprogramowania w środowisku pracującym zgodnie z manifestem Agile w or-
ganizacji sieciowej używającej firm trzecich (tj. zewnętrznych i wewnętrznych 
dostawców usług). 

Koordynację wspomnianych procesów udało się uzyskać dzięki:
 – identyfikacji umiejscowienia omawianych procesów w środowisku 

pracującym zgodnie z wytycznymi manifestu Agile;

1 L.D. Sienkiewicz, L.A. Maciaszek, adapting scrum for Third Party services and network 
organizations, IEEE Digital Library, Szczecin 2011; L.D. Sienkiewicz, scrumban – the Kanban 
as an addition to scrum software development method in a network organization, „Business 
Informatics” 2012, nr 24 (2), s. 73–81; idem, collaboration between the scrum and third party 
services in the network organization, „Business Informatics” 2012, nr 23 (1), s. 59–66.
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 – zaproponowaniu holonicznego modelu2, bazującego na podejściu pro-
ponowanym przez metodykę Scrum;

 – użyciu modelu 3C3 w celu identyfikacji relacji i oddziaływań wystę-
pujących pomiędzy uczestnikami omawianych procesów;

 – dodaniu kilku nowych reguł i usunięcie niektórych artefaktów z me-
todyki Scrum.

Nowo powstały proces jest kompilacją dwóch procesów: wytwarzania 
oprogramowania Scrum i procesu dostarczania wyników pracy przez firmy 
trzecie (3rd party service providers). 

Pomimo iż powszechnie przyjmuje się, że metodologia Agile została 
zdefiniowana w celu realizacji projektów (głównie w obszarze szerokoro-
zumianego IT), to metody wchodzące w skład wspomnianej metodologii  
(np. Scrum, ASD, XP) mają charakter procesowy. Z tego powodu w tym 
artykule Scrum jest traktowane jako zbiór wytycznych dla procesu wytwa-
rzania oprogramowania, umiejscowiony w ściśle określonym środowisku 
pracującym zgodnie z wytycznymi manifestu Agile4. Omawiana organizacja 
ma charakter sieciowy, co determinuje wpływ wyników pracy usługodawców 
zewnętrznych na wyniki pracy procesu wytwarzania oprogramowania.

W dalszej części jako przykład usługi realizowanej przez firmę trzecią 
przedstawiono proces tłumaczenia tekstów z języka angielskiego na 40 in-
nych języków ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i formy dostarczania 
wyników. Niniejsze rozwiązanie prezentuje innowacyjne podejście do wytwa-
rzania oprogramowania w organizacjach sieciowych. Zaproponowany model  
 

2 L.D. Sienkiewicz, L.A. Maciaszek, adapting scrum…; P. Mella, The holonic Perspective 
in Management and Manufacturing, „International Management Review” 2009, nr 5 (1),  
s. 19–30; L.A. Maciaszek, Modeling and engineering adaptive complex systems, challenges 
in conceptual Modeling, Tutorials, Posters, Panels and Industrial Contributions to the 26th 
International Conference on Ceonceptual Modeling – ER, 2007, nr 83, s. 31–38.

3 L.D. Sienkiewicz, collaboration between the scrum…; classes of collaborative 
networks, encyclopedia of networked and Virtual organizations, L.M. Camarinha-Matos, 
H. Afsarmanesh, No.1 A–F, red. G.D. Putnik, M.M. Cunha, IGI Global, New York 2008,  
s. 193–198; L. M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, collaborative networks –Value creation 
in a knowledge society, w: Knowledge enterprise, intelligent strategies in Product Design, 
Manufacturing, and Management, Shanghai 2006; L.M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, 
N. Galeano, A. Molina, collaborative networked organizations – concepts and practice  
in manufacturing enterprises, „Computers & Industrial Engineering” 2009, nr 57 (1), s. 46–60.

4 http://agilemanifesto.org (1.05.2013).
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wyewoluował z metodyki Scrum, będącej reprezentantem metodyk zwinnych, 
i metody Kanban5, wywodzącej się z koncepcji lean software Development6.

1. Podobne prace

Od kiedy H. Takeuchi i I. Nonak przedstawili Scrum jako nowe podejście 
do wytwarzania oprogramowania7, metoda ta stała się flagowym przykładem 
tego, że mała liczba ściśle określonych zasad wystarczy, aby podążać za 
pryncypiami manifestu Agile8. Niestety, ściśle określone role i zasady nie 
sprawdzają się w środowisku sieciowym. Z tego powodu w artykule tym za-
proponowano dodatkową rolę (tj. dostawcę usług/firmę trzecią – S), jak i kilka 
reguł wspomagających adaptację metodyki Scrum do warunków panujących 
w organizacjach sieciowych. 

H. Fuks i inni, a także C. Lucena i inni przedstawili podejście bazujące na 
modelu 3C (tj. kooperacji, koordynacji, komunikacji) w kontekście budowania 
systemów kolaboracyjnych9. Autorzy badali model 3C „poprzez szczegółowe 
analizy każdego z elementów, a następnie poprzez badanie studium przypad-
ku aplikacji typu learningware zbudowanej na tym modelu. Zaprezentowana 
interpretacja modelu 3C wydaje się zgodna pod względem liczby i rodzajów 
zależności zachodzących pomiędzy rolami występującymi w metodyce Scrum 
a innymi interesariuszami („Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne na 
temat ich działań od innych uczestników, co podnosi świadomość istotności 
pomiędzy uczestnikami procesu”10). W niniejszym opracowaniu zostały 

5 L.D. Sienkiewicz, scrumban – the Kanban as an addition…
6 M. Poppendick, T. Poppendick, lean software Development: an agile Toolkit, Addison-

Wesley Professional, 2003.
7 T. Hirotaka, N. Ikujiro, The new new Product Development game, „Harvard Business 

Review” 1986, nr 64.
8 http://agilemanifesto.org (1.05.2013); K. Schwaber, agile Project management with 

scrum, USA: Microsoft Press, Redmond, Washington 2004; K. Schwaber, M. Beedle, agile 
software Development with scrum, USA: Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2002.

9 H. Fuks, A. Raposo, M. Gerosa, C. Lucena, applying the 3c Model to groupware 
Development, „International Journal of Cooperative Information Systems” 2005, nr 14  
(2–3), s. 99–328; The 3c collaboration Model. encyclopedia of e-collaboration, C. Lucena,  
H. Fuks, A. Raposo, M. Gerosa, M. Pimentel, IGI Global, Texas 2008, s. 637–644.

10 H. Fuks, A. Raposo, M. Gerosa, C. Lucena, applying the 3c Model…
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zidentyfikowane rodzaje współoddziaływania poszczególnych ról w sieci 
w ramach procesu kolaboracji11.

Idea kolaboracji była również rozwijana w wielu publikacjach przez 
L.M. Camarinha-Matos i H. Afsarmanesh12. Opisali oni koncept nawiązujący 
do środowiska produkcyjnego, gdzie dokonano klasyfikacji kolaborujących 
organizacji sieciowych. Tak przedstawiony podział pozwala na łatwe ziden-
tyfikowanie zależności występujących między bytami w organizacji sieciowej 
(w tym dokumencie rozpatrywanej jako organizacja holoniczna). W przeszło-
ści również P. Mella badał holoniczną formę organizacji i zarządzania13. Zbadał 
sześć różnych przykładów holonicznych sieci występujących w środowiskach 
produkcyjnych. W nawiązaniu do tych badań w niniejszym opracowaniu 
model przedstawiający uczestników metodyki Scrum w organizacji sieciowej 
został przedstawiony jako sieć holoniczna, która „składa się z autonomicznych 
firm ulokowanych w różnych miejscach, scharakteryzowanych poprzez różne 
role i operacje i połączonych przez holoniczną sieć, prawdziwą lub wirtualną. 
Zazwyczaj zorientowaną na osiąganie wspólnych celów poprzez współdzie-
lenie zasobów, informacji i kluczowych kompetencji14”. 

D.S. Hovorka i K.R. Larsen zaprezentowali badania nad wpływem 
organizacji sieciowej na możliwości wprowadzenia praktyk proponowanych 
w manifeście Agile do organizacji15. W badaniach użyli specjalnie zapro-
jektowanego studium przypadków, którego celem było „zbadanie interakcji 
pomiędzy strukturą sieciową, społecznym oddziaływaniem, podobieństwem 
organizacji (homofilią) i zdolnościami absorpcji w dwóch dużych organizac-
jach IT”16. Niestety, zaproponowany przez nich model APM (adoption Practice 
Model) wymaga międzyorganizacyjnej sieci umożliwiającej wprowadzenie 
metod zwinnych. 

11 C. Lucena, H. Fuks, A. Raposo, M. Gerosa, M. Pimentel, The 3c collaboration Model…
12 L.M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, classes of collaborative networks…;  

L.M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, collaborative networks…; L. M. Camarinha- 
-Matos, H. Afsarmanesh, N. Galeano, A. Molina, collaborative networked organizations…

13 P. Mella, The holonic Perspective in Management…
14 ibidem.
15 D.S. Hovorka, K.R. Larsen, enabling agile adoption practics through network organi-

zation, „European Journal of Information Systems” – including a special section on business 
agility and diffusion of information technology 2006, nr 15 (2), s. 159–168.

16 ibidem.
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W oparciu o badania i modele zaproponowane przez wspomnianych ba-
daczy w niniejszym dokumencie została przedstawiona bardziej szczegółowa 
analiza wybranej metodyki zwinnej, nie skupiająca się tylko na przedstawieniu 
jej jako zbioru dobrych praktyk. Zaproponowana szczegółowa analiza jednej 
wybranej metody wytwarzania oprogramowania (tj. Scrum) i usługi dostar-
czanej przez dostawcę zewnętrznego (na wybranym przykładzie tłumaczeń, 
jako usługi oferowanej przez firmę trzecią) ma na celu umożliwienie lepszego 
dopasowania do realiów organizacji sieciowej. 

2. identyfikacja procesów podlegających koordynacji

W kolejnych punktach zostały przedstawione w sposób szczegółowy 
procesy podlegające koordynacji. Takie przedstawienie procesów ma na celu 
formalną identyfikację zakresu ich działań, wyróżnienie ich podstawowych 
celów, przedstawienie formy dostarczanych wyników oraz identyfikację 
interesariuszy.

2.1. wytwarzanie oprogramowania zgodnie z wytycznymi metodyki 
Scrum

Ponieważ metodyka Scrum została już wielokrotnie opisana17, w opracowa-
niu tym zostały przytoczone tylko te jej aspekty, które mogą mieć znaczący 
wpływ na koordynację omawianych procesów.

17 http://agilemanifesto.org…; T. Hirotaka, N. Ikujiro, The new Product Development…; 
K. Schwaber, agile Project…; K. Schwaber, M. Beedle, agile software…; agile Management 
for software engineering, D.J. Anderson, Upper Saddle River, New Jersey 07458: Prentice 
Hall Professional 2004; A. Cockburn, selecting a project’s methodology, „IEEE Software” 
2000, nr 4 (17), s. 64–71; P. Deemer, G. Benefield, The scrum Primer: an introduction to agile 
Project Management with scrum, Good Agile version 1.04, 2007; V. Guntamukkala, J.H. Wen, 
M. Tarn, an empirical study of selecting software development life cycle models, „Human 
System Management” 2006, nr 25 (4), s. 268–278.
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Rys. 1. Scrum i usługi firm trzecich w środowisku pracującym zgodnie z wytyczny-
mi manifestu Agile

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L.D. Sienkiewicz, L.A. Maciaszek, adapting 
scrum… .

W celu poprawnego ujęcia umiejscowienia metodyki Scrum w organizacji 
istotne jest prawidłowe zidentyfikowanie obszarów jej działania, odwołując się do 
koncepcji Three level Framework18, zaadaptowanej do organizacji o charakterze 
zgodnym z wytycznymi manifestu Agile. Poprzez środowisko Agile na poziomie 
organizacyjnym (organizational level) rozumie się wszystkie te działania, które 
nie zostały ujęte w wytycznych metodyki Scrum (np. HR, finanse, księgowość, 
top management itp.), a są niezbędne dla istnienia organizacji. Scrum, jako metoda 
wytwarzania oprogramowania została umiejscowiona na poziomie procesowym 
(Process level19), co przedstawiono na rysunku 1. Poziom ten reprezentuje zbiór 
powtarzalnych zasad i artefaktów (np. cykle, dzienniki, role itp.) używany przez 
zespoły wytwarzające oprogramowanie. Trzeci poziom, nazwany tutaj poziomem 
wytwórczym (engineering Practices) ilustruje wyodrębnione z poziomu proce-
sowego techniki i metody używane przez inżynierów w trakcie codziennej pracy 
(np. programowanie parami, przegląd zmian, sesje demonstracyjne, CI, TDD itp.), 
bez których nie można osiągnąć celów procesowych z wyższego poziomu20.

Ponieważ Scrum jest metodyką wywodzącą się z metodologii Agile, 
za wartość najistotniejszą i praktycznie nienegocjowalną z punktu widzenia 
procesu przyjmuje się jakość produktu (tutaj sprecyzowaną jako niezawodność 
zarówno zaimplementowanych algorytmów, jak i wizualnej części aplikacji).

18 G.A. Rummler, A.P. Brache, improving Performance – how to Manage the white space 
in the organization chart, Jossey Bass Inc., San Francisco 1995.

19 L.D. Sienkiewicz, L.A. Maciaszek, adapting scrum…
20 L.D. Sienkiewicz, L.A. Maciaszek, collaboration between the scrum…
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2.2. Proces tłumaczenia i dostarczania wyników pracy tłumaczy

Opisywany proces jest umiejscowiony w dużej międzynarodowej 
organizacji, o charakterze sieciowym, gdzie do realizacji zamierzonych 
działań wykorzystuje się pośrednio i bezpośrednio wyniki pracy tłumaczy 
ulokowanych w różnych strefach czasowych. Całość realizowana jest jako 
proces wewnętrzny, koordynowany przez przedstawiciela firmy wykonującej 
zlecenie (tj. lidera zlecenia). Proces jest wykonywany zgodnie z wytycznymi 
usługobiorcy, a jego celem bezpośrednim jest dostarczenie usługi tłumaczenia 
(na 40 języków) tekstów napisanych w języku angielskim z uwzględnieniem 
kontekstu ich użycia, a dostarczonych w ściśle sprecyzowanym formacie (tj. 
pliki *.resx). Usługa jest realizowana przez międzynarodową firmę zrzeszającą 
tłumaczy z całego świata. Każde zamówienie jest realizowane jako „krótki 
projekt”, gdzie podwykonawcami poszczególnych tłumaczeń są wybrani 
tłumacze wyselekcjonowani z bazy zrzeszonych tłumaczy.

Ponieważ proces ten stanowi uzupełnienie do istniejącego procesu wy-
twarzania oprogramowania, w poniższym opracowaniu skupiono się tylko 
na tych elementach, które mają kluczowe znaczenie dla skoordynowania obu 
procesów.

Cały przebieg procesu przedstawia się następująco:
 – Klient zgłasza zapotrzebowanie na wykonanie usługi tłumaczenia. 

Razem ze zgłoszeniem dostarczany jest oryginalny tekst w języku 
angielskim, lista języków, na które ma być dokonane tłumaczenie, 
lista słów niepodlegających tłumaczeniu oraz opis kontekstu użycia 
tłumaczonych tekstów.

 – Firma świadcząca usługę dokonuje wyceny zlecenia wraz z szaco-
wanym czasem dostarczenia – suma wartości tłumaczenia na po-
szczególne języki jest liczona według następującego wzoru: liczba 
słów razy stała stawka za 250 słów wyznaczana dla każdego języka 
osobno.

 – Klient dokonuje akceptacji kosztów.
 – Firma świadcząca usługę zleca tłumaczenia wybranym tłumaczom.
 – Firma świadcząca usługę odbiera wyniki od poszczególnych tłumaczy.
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 – Firma świadcząca usługę dostarcza wyniki do zleceniodawcy lub 
wskazanemu odbiorcy (np. zespołowi wykonawczemu).

 – W procesie wyodrębnione zostały trzy role: klient będący usługodaw-
cą, firma wykonująca zlecenie tłumaczenia, czyli usługobiorca, oraz 
tłumacze będący podwykonawcami usługobiorcy.

3. wytwarzanie oprogramowania w środowisku pracującym zgodnie 
z wytycznymi manifestu agile z uwzględnieniem wyników pracy 
firm trzecich

Powyżej zostały omówione procesy na bazie, których kreowany jest proces 
wytwarzania oprogramowania umiejscowiony w międzynarodowej korporacji 
z obszaru IT (urządzenia mobilne), o charakterze sieciowym. Firma, w której 
wdrożony został skoordynowany proces, zatrudnia około 17 tys. pracowników, 
ulokowanych w różnych krajach na wszystkich kontynentach, między innymi 
w Polsce. Organizacja ta na co dzień korzysta z usług dostarczanych przez 
firmy trzecie lub usługodawców wewnętrznych (firmy trzecie w sieci).

Omawiana firma zajmuje się głównie outsourcingiem zasobów ludzkich 
(tj. programistów, testerów itp.) i jest silnie ukierunkowana na korzystanie 
z wyników pracy dostawców usług wewnętrznych (tj. dział IT, księgowość, 
inne działy/komórki), jak i zewnętrznych (tj. serwisy pogwarancyjne, biura 
tłumaczeń, zewnętrzni eksperci itp.). Pracownicy firmy wykonującej zlecenie 
są ulokowani w placówce w Polsce (tj. zespół wykonujący pracę i koordynator 
procesu). Przedstawiciel klienta jest ulokowany w Finlandii i kontaktuje się 
z Polską poprzez narzędzie Microsoft Communicator. Do codziennej pracy ze-
spół wykonawczy wykorzystuje IDE (integrated Development environment) 
firmy Microsoft. Cały zakres pracy jest przechowywany we współdzielonym 
narzędziu Scrumworks.

Wytwarzanie oprogramowania odbywa się w sposób cykliczny przyro-
stowy. Do kolizji pomiędzy procesami dochodzi zawsze wtedy, gdy wyniki 
tłumaczeń (tj. wszystkie 40 języków) nie zostaną dostarczone dokładnie przed 
kolejnym planowaniem następnego cyklu (sprint Planning), co przedstawiono 
za pomocą symbolu ê na rysunku 2. 
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Rys. 2. Dostarczanie wyników pracy procesu wytwarzania oprogramowania i tłu-
maczeń

Źródło: opracowanie własne.

Celem bezpośrednim koordynowanego procesu jest poprawienie nieza-
wodności i bezpieczeństwa użytkowania telefonów komórkowych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dostarczenia usługi aktualizacji oprogramowania 
i usuwania danych osobistych przechowywanych w pamięci urządzenia. 

3.1. ograniczenia warunkujące realizację procesu

Z racji tego, że Scrum jest metodyką wywodzącą się z metodologii Agile, za 
wartość najistotniejszą i praktycznie nienegocjowalną z punktu widzenia procesu 
przyjmuje się jakość dostarczanego produktu (tutaj sprecyzowaną jako nieza-
wodność zarówno algorytmów działania aplikacji, jak i interfejsu użytkownika). 

Przyjęte podejście determinuje wysoki poziom jakości dostarczanego 
produktu i jednocześnie dopuszcza elastyczność zakresu (tj. możliwe są 
ustępstwa co do liczby elementów dostarczonych w poszczególnych cyklach).

W omawianym przykładzie czas kolejnych dostarczeń produktu jest zde-
finiowany jako dwa tygodnie, a koszt i budżet poniesiony na realizację procesu 
wytwarzania oprogramowania, podobnie jak i koszt wykonania tłumaczeń, 
nie stanowią przedmiotu dalszych rozważań, gdyż są przeniesione na inny 
poziom organizacji.
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3.2. wskazanie uczestników i relacji występujących między nimi

Gdy rozpatruje się umiejscowienie procesu w organizacji sieciowej, 
niezbędne jest poprawne zdefiniowanie zależności występujących pomię-
dzy elementami sieci. Z tego powodu do dalszej analizy wszystkie byty (tj. 
uczestnicy) procesu będą identyfikowane jako całość i część, czyli jako holony, 
a struktury holonów wraz z ich hierarchią będą nazywane holarchiami, zgod-
nie z teorią holonów opracowaną przez A. Koestlera21.

Ponieważ teoria holonów, holarchii i holizm są opisane w literaturze22, 
w dalszej części tego opracowania ich szczegółowy opis został pominięty.

W artykule23 został przedstawiony trójwarstwowy model holarchii, gdzie 
role zdefiniowane w procesie wytwarzania oprogramowania zgodnie z wytycz-
nymi metodyki Scrum są umiejscowione w pierwszych dwóch warstwach, a nowo 
wyodrębniona rola dostawcy usług została umiejscowiona w warstwie trzeciej. 
Role dodatkowe, takie jak inni interesariusze czy zarząd, zostały pominięte, gdyż 
nie odgrywają na tym poziomie organizacji znaczącej roli w całym procesie. 

Ponieważ warstwy w holarchii są autonomiczne, umożliwia im to dosto-
sowywanie się do nowych okoliczności i zmian w środowisku, z tego powodu 
doskonale nadają się do przedstawienia zależności występujących pomiędzy 
uczestnikami procesu (tj. holonami) i tym samym pozwalają w łatwy sposób 
zidentyfikować te obszary metodyki Scrum, które powinny zostać poprawnie 
skoordynowane lub zmienione w celu dostarczenia optymalnego rozwiązania.

W zaproponowanym modelu (rys. 3) wszystkie zależności pomiędzy 
warstwami są skierowane w dół, a przekazywanie wyników pracy czy infor-
macji odbywa się drogą komunikacji zwrotnej. Takie rozgraniczenie pozwala 
efektywnie sterować przepływem pracy i zapobiega powstawaniu cyklów, co 
znacznie zmniejsza złożoność prezentowanego modelu. Szczegółowe omó-
wienie kolejnych warstw nie stanowi przedmiotu rozważań, dlatego zostało 
pominięte. Szczegółowy opis wraz wynikami praktycznego zastosowania 

21 A. Koestler, The ghost in the Machine, Penguin Group, London 1967.
22 P. Mella, The holonic Perspective…; A. Koestler, The Ghost…; F. Capra, The Turning 

Point. science society and the rising culture, Flamingo, New York 1982, s. 27; L.A. Maciaszek, 
architecture – centric software Quality Management, web information systems and Technologies, 
WEBIST 2008, LNBIP 18 2009, Springer-Verlag, s. 11–26; K. Wilber, a brief history of everything, 
Shambhala Publications, Boston 2000.

23 L.D. Sienkiewicz, L.A. Maciaszek, adapting scrum…
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wspomnianego modelu został zaprezentowany w dokumencie adapting scrum 
for Third Party services and network organizations24.

Rys. 3. Model relacji występujących między uczestnikami procesu wytwarzania 
oprogramowania w organizacji stosującej zwinne metodyki

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L.D. Sienkiewicz, L.A. Maciaszek, adapting 
scrum… 

Skróty użyte na rysunku 3 oznaczają: PO (Product owner) – przedsta-
wiciel klienta, SM (scrum Master) – koordynator procesu, SDT (software 
Development Team) – zespół wytwarzający oprogramowanie, S (service 
Provider) – dostawca usług.

Na modelu przedstawionym na rysunku 3 wyodrębnionych zostało kilka 
typów relacji występujących pomiędzy uczestnikami procesu (tj. kooperacja, 
koordynacja, komunikacja), które zgodnie z „3C Collaboration model” są 
składowymi kolaboracji25. Rozróżnienie typów relacji pozwala nam lepiej 
zrozumieć formę współpracy i ograniczenia z nią związane.

24 L.D. Sienkiewicz, L.A. Maciaszek, adapting scrum… 
25 L.M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, encyclopedia of networked…; L.M. Camarinha-

-Matos, H. Afsarmanesh, collaborative networks…; L.M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, 
N. Galeano, A. Molina, collaborative networked…; H. Fuks, A. Raposo, M. Gerosa, C. Lucena, 
applying the 3c Model…
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Tak skonstruowany model wspiera budowanie zaufania i multikulturo-
wość. Wpływ S na wyniki pracy zespołu jest znaczący i nie powinien być 
pomijany (np. terminy zaproponowane przez S są zupełnie nieskoordynowane 
z cyklami pracy SDT). Może to powodować znaczące opóźnienia w pracy 
pozostałych uczestników.

3.3. identyfikacja działań i kluczowych elementów skoordynowanego 
procesu

Analiza modelu przedstawionego w punkcie 3.2 i odniesienie do modelu 
„3C Collaboration” relacji pomiędzy uczestnikami wymuszają dokonanie 
pewnych zmian i dostosowań oryginalnej metodyki Scrum. W dalszej części 
artykułu zostanie zwrócona uwaga na te aspekty, które diametralnie różnią 
się od tradycyjnego podejścia proponowanego w ramach metodyki Scrum:

 – Wykonalność zadań zamiast estymacji czasowych: z powodu nie-
regularnych dostaw od dostawców usług sugeruje się, aby porzucić 
estymowanie zadań na nadchodzący cykl, a w zamian skupić się na 
priorytetyzowaniu zadań. Dzięki zmianie podejścia z planowania na 
priorytetyzowanie diametralnie zmniejsza się liczba niedotrzyma-
nych zobowiązań (na płaszczyźnie PO – SDT).

 – Spotkanie raportujące zamiast spotkania sprint review: ponieważ re-
gularne spotkania określone przez metodykę Scrum angażują bardzo 
dużą ilość zasobów ludzkich, sugeruje się, aby w spotkaniu raportu-
jącym uczestniczyli tylko: przedstawiciel klienta (tj. PO) i przedstawi-
ciel zespołu (np. Scrum Master lub członek zespołu). Takie spotkanie 
powinno się odbywać częściej niż regularne sprint review, np. co 
tydzień. Tak zmodyfikowane podejście zapewnia lepszy przepływ 
informacji pomiędzy zespołem a przedstawicielem klienta.

 – Planowanie na żądanie zamiast regularnego planowania cyklu (sprint 
Planning): ponieważ zaleca się porzucenie estymacji czasowych na 
rzecz priorytetów, tym samym sugeruje się, aby zmniejszyć liczbę 
spotkań planistycznych do minimum, tym samym traktując je jako 
„wydarzenie na żądanie” (np. gdy klient potrzebuje pomocy przy zor-
ganizowaniu dziennika zadań).
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Zaproponowane zmiany są podyktowane zaadaptowaniem holonicznego 
modelu. Dzięki takiemu podejściu udało się zredukować zależności pomiędzy 
poszczególnymi warstwami (nie ma cykli informacyjnych oraz została usta-
bilizowana liczba zadań zaplanowanych na cykl itd.). Takie ujęcie zależności 
sprawia, że zespół wytwarzający oprogramowanie, tak samo jak moderatorzy 
procesu, jest w pełni zaangażowany w dostarczanie wyników pracy. 

Ponieważ oryginalnie metodyka Scrum ma tylko jedną metrykę, a dokład-
nie wskaźnik prędkości dostarczania wyników pracy (velocity), do zapropono-
wanego modelu zostały opracowane dodatkowe wskaźniki, których użyteczność 
została sprawdzona w publikacji L.D. Sienkiewicza i L.A. Maciaszka26:

 – Niezawodność: mierzy, czy zespół dostarcza to, do czego się zobligo-
wał. Wyznacza się poprzez obliczenie stosunku zadań, co do których 
zespół się zobowiązał (ci), do rzeczywiście wykonanych zadań (di). 
Wartość tego wskaźnika może być przedstawiona jako procentowy 
stosunek skuteczności wyliczanej na każdy cykl (Ri): 

            

 – Produktywność: może służyć do mierzenia prędkości projektu. 
Oblicza się poprzez zsumowanie liczby naprawionych błędów (bi) 
i nowo zaimplementowanych wymagań (si). Wartość produktywności 
(Pi) powinna być wyliczana w każdym cyklu:

 – Skuteczność: może służyć do mierzenia skuteczności usługi testo-
wania. Metryka (Ei) pozwala zmierzyć łączny procent błędów, które 
wyciekły do klienta (3). Wyliczona wartość wskaźnika pozwala mo-
nitorować skuteczność wewnętrznej usługi testowania (ai) poprzez 
wyliczenie stosunku pomiędzy wszystkimi znalezionymi błędami do 
błędów znalezionych przez firmę zewnętrzną, trzecią (ei).

26 L.D. Sienkiewicz, L.A. Maciaszek, adapting scrum… 
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Wszystkie zaproponowane wskaźniki powinny być wyliczane dla każde-
go z cykli osobno. Monitorowanie odchyleń wspomnianych wskaźników jest 
kluczowe i odpowiednie reagowanie na zmiany ich wartości przyczynia się do 
wzrostu zadowolenia klienta, co potwierdzają wyniki27.

Podsumowanie

W ciągu ostatnich 30 lat zaproponowano wiele różnorodnych podejść do 
wytwarzania oprogramowania, począwszy od code and Fix28, poprzez model 
kaskadowy, spiralny, wczesne prototypowanie, programowanie ekstremalne, 
Scrum itd. Ponieważ wymienione pozycje są przedstawicielami trzech różnych 
podejść: heavyweight, middleweight i lightweight, trudno jest jednoznacznie 
stwierdzić, czy jedno podejście jest lepsze od drugiego. Historia pokazuje, 
że inne podejście jest dobre dla jednego projektu, a zupełnie inne dla innego. 
Jednakże na bazie wyników badań29 można przyjąć, że jednym z najskutecz-
niejszych rozwiązań dla projektów rozpoczynających się od podstaw ( from 
scratch) są zwinne metody, takie jak: Scrum, eXtreme Programming itd.30, 
których adaptacyjność (zwinność) jest bardzo duża. Ponieważ metodyka 
Scrum zastosowana zgodnie z wszystkimi wytycznymi nie sprawdza się, 
gdy wyniki pracy jednego zespołu zależą od wyników pracy firm trzecich  
(np. biur tłumaczeń, usług testowania, wsparcia technicznego, wsparcia IT, 
itd.), ważne jest, aby tak uelastycznić metodę, by sprawdzała się w dynamicz-
nie działających organizacjach sieciowych. Koordynacja procesów omówiona 
w tym dokumencie jest dobrym tego przykładem. 

27 L.D. Sienkiewicz, L.A. Maciaszek, adapting scrum… 
28 V. Guntamukkala, J.H. Wen, M. Tarn, an empirical study…; W. Royce, Managing the de-

velopment of large software systems, „IEEE Computer Society Press”, Los Angeles 1970, s. 1–9.
29 K. Schwaber, agile Project…; K. Schwaber, M. Beedle, agile software…; A. Cockburn, 

selecting a project’s methodology…; J. Nandhakumar, J. Avision, The fiction of methodologi-
cal development: a field study of information system development, „Information Technology 
and People” 1999, nr 2 (12), s. 176–191; M. Lindvall, V. Basili, B. Boehm, P. Costa, K. Dangel, 
F. Shull, R. Tesoriero, L.A. Wiliams, M.V. Zelkowitz, empirical Findings in agile methods, 
Second XP Universe and First Agile Universe Conference on Extreme Programming and Agile 
methods – XP/Agile Universe 2002, Springer-Verlag, London 2002, s. 81–92.

30 K. Schwaber, agile Project…; K. Schwaber, M. Beedle, agile software…; A. Cockburn, 
selecting a project’s methodology…
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Można zaobserwować, że zwinne metodyki są zazwyczaj przedstawiane 
jako zbiór, w którego skład wchodzą zasady i pryncypia mające wspomóc 
interpretację manifestu Agile31. Z tego powodu jest bardzo trudno jedno-
znacznie zdefiniować, czym jest metodologia Agile, a tym samym trudno 
jest jednoznacznie stwierdzić, jak jej metody zaadaptować do organizacji 
sieciowej. Dlatego też rozważania zawarte w tym artykule mogą stanowić 
swoisty przyczynek do dalszych badań i analiz.
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coordination of Scrum Software develoPment ProceSS 
with taking into account the influence of the outcomeS 

Provided by third Party Service ProviderS

Summary

Number of scientific publications and press releases demonstrate that organiza-
tions are adopting the Scrum software development method with success in almost 
all areas. Nevertheless, traditional Scrum method is not sufficient for managing work 
in Network Organizations where third party service providers may know nothing 
about the Scrum. This paper describes the findings of a field study that explores the 
Scrum in Network Organizations. As an example has been described the process of 
coordination (Logistic point of view) the Scrum software development process and 
non-Scrum process of delivering the outcomes of third party vendor (i.e. translations 
from translators). The identification of relationship between both processes, allow 
to propose new role (i.e. Service Provider) in addition to core Scrum roles and some 
extensions and changes in core Scrum artifacts, what helps in adapting the Scrum 
method to work in Network Organization where changes and high competition are 
the cornerstone of the entire process. The solution proposed in this paper may be 
used with success in other cases when Scrum team goals depend on outcomes of 
non-Scrum process. 

Translated by Łukasz D. sienkiewicz 





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 781 2013EKONOmICZNE pROblEmY USłUG NR 106

grZegorZ sZyjewski 
uniwersytet Szczeciński

wykorzyStanie dwuwymiarowych kodów Qr  
(Quick Response) w Procedurach autoryzacji

wprowadzenie

W transakcjach gospodarczych jednym z istotnych elementów jest 
komunikacja stron transakcji połączona z ich autoryzacją. Uwierzytelnianie 
stron transakcji odbywa się przy osobistym udziale osób realizujących tę 
czynność. Z reguły występują dwie strony procedury: uwierzytelniająca 
i uwierzytelniana. Realizacja czynności związanych z uwierzytelnieniem ma 
na celu weryfikację tożsamości lub posiadanych uprawnień przez osobę wery-
fikowaną i udowodnienie tego faktu osobie weryfikującej. Strona uwierzytel-
niana musi w określony sposób potwierdzić swoje uprawnienia przed stroną 
uwierzytelniającą. Dodatkowo musi się to odbyć z zachowaniem przyjętych 
dla danej sytuacji standardów, które pozwalają zachować wymagany poziom 
bezpieczeństwa, opierający się na czymś więcej niż zaufanie dwóch (często 
nieznanych sobie wcześniej) osób.
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1. uwierzytelnianie

Podobnie jak właściciel zwykłego metalowego klucza jest w stanie otwo-
rzyć zamek i dostać się do środka swojego mieszkania, tak strona uwierzy-
telniana może przedstawić stronie uwierzytelniającej klucz, który potwierdzi 
jej tożsamość lub uprawnienia. Oczywiście słowo „klucz” jest w tym drugim 
przypadku desygnatem i przedstawia pełnioną funkcję, nie faktyczną fizyczną 
postać. W procedurach uwierzytelniania kluczem może być dowolny element 
potwierdzający określony fakt, np. uiszczenia opłaty za przejazd. Dodatkowo 
postać klucza, czyli forma weryfikacji, jest ustalana (najczęściej) przez stronę 
uwierzytelniającą i powinna być respektowana przez stronę uwierzytelnianą. 
W przypadku usługi transportowej jest to z reguły bilet, który klient otrzymuje 
jako dowód uiszczenia opłaty. Bilet jest wydawany przez usługodawcę i staje 
się kluczem, z użyciem którego klient może udowodnić fakt posiadania upraw-
nień do korzystania z usługi. Posłużę się w dalszym ciągu przykładem usługi 
transportowej – usługodawca nie jest w stanie samodzielnie sprawdzać kluczy, 
jakie wydał swoim klientom. W związku z tym deleguje w tym celu zespół 
osób (kontrolerów, konduktorów), które w jego imieniu będą weryfikowały 
uprawnienia klientów. Weryfikowany ma również prawo zweryfikować, czy 
osoba podająca się za uprawnioną do wykonywania czynności kontroli biletu ma 
odpowiednie uprawnienia i czy można w zaufaniu przedstawić jej swój klucz.

Podczas procedury uwierzytelniania użyte zostały dwa elementy wspo-
magające jej realizację, czyli klucz oraz certyfikat. Na podstawie powyższych 
rozważań można więc wywnioskować, że uwierzytelnianie jest procedurą opiera-
jącą się na wymianie i weryfikacji klucza oraz certyfikacie autoryzującym stronę 
weryfikującą do wykonania tej czynności. Oba te elementy mogą występować 
w różnych postaciach i formach, jednak w tradycyjnych kontaktach pomiędzy 
stronami są to zazwyczaj elementy fizyczne. Inaczej jest w przypadku gdy 
procedura uwierzytelniania przebiega częściowo lub w całości z użyciem sieci 
teleinformatycznych, gdzie informacje występują w postaci cyfrowej. Zamiana 
klucza oraz certyfikatu na postać elektroniczną daje szereg dodatkowych możli-
wości, wynikających z łatwości i szybkości przesyłania danych za pośrednictwem 
sieci teleinformatycznych. Zarówno wejście w posiadanie klucza, jak i pozostałe 
czynności związane z procedurą uwierzytelniania mogą odbywać się w sposób 
zdalny, bez fizycznej obecności obu stron w jednym miejscu w tym samym czasie.
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Szybki rozwój oraz zwiększenie dostępności technologii teleinforma-
tycznych pozytywnie wpłynęły na rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
postrzeganego jako grupa osób, które mniej lub bardziej aktywnie korzystają 
z usług w trybie on-line. Cechą charakterystyczną może tu być podejście, 
w którym realizacja usługi poprzez sieć Internet bierze górę nad formą tra-
dycyjną1. Zakładając sytuację, w której użytkownik ma możliwość złożenia 
dokumentu za pośrednictwem systemu internetowego lub poprzez osobiste 
(ewentualnie za pośrednictwem poczty) dostarczenie do odbiorcy, przy czym 
obie te formy mają jednakową moc prawną, osoba należąca da wymienionej 
grupy z pewnością wybierze formę elektroniczną. Nieustannie powiększająca 
się grupa osób chętnych do podjęcia komunikacji w trybie zdalnym wytwarza 
popyt2, jest wykorzystywany przez rynek, na którym pojawia się coraz większa 
liczba usług oraz dostawców starających się sprostać tej sytuacji. Powoduje to 
wzrost zapotrzebowania na zastosowanie uwierzytelniania w formie zdalnej, 
czyli z użyciem kluczy i certyfikatów zamienionych na formę elektroniczną. 
Istnieje wiele metod uwierzytelniania użytkowników oraz danych w formie 
elektronicznej, które w głównej mierze stosują ten sam schemat, związany 
z wymianą i weryfikacją klucza pomiędzy komunikującymi się stronami. Od 
najprostszych form, w których nie jest wymagany dodatkowy sprzęt poza 
standardowym urządzeniem do komunikacji w sieci Internet, poprzez wery-
fikację z użyciem klucza przesyłanego alternatywnym kanałem komunikacji 
teleinformatycznej, po zaawansowane metody biometryczne, wykorzystujące 
indywidualne cechy ludzkiego ciała i wymagające użycia specjalistycznych 
sprzętów potrafiących je odczytać z organizmu ludzkiego i zamienić na postać 
elektroniczną3. Każda metoda zdalnego uwierzytelniania charakteryzuje się 
wyższym lub niższym poziomem bezpieczeństwa. Dobór jednej z metod do 
rodzaju realizowanej usługi jest elementem kluczowym, który wpływa na jej 
sukces lub porażkę po wdrożeniu na rynku. Przykładem może być system 
elektronicznego składania deklaracji podatkowych, w którym udostępnienie 
możliwości wykorzystania niekwalifikowanego podpisu elektronicznego 
spowodowało ogromny i natychmiastowy wzrost popularności elektronicznej 

1 P. Laskowski, e-podatki w Polsce – stan i perspektywy rozwoju.
2 The value of our digital identity, The Boston Consulting Group, Liberty Global, Inc. 2012.
3 Zhang Lin, Zhang Lei, Zhang David, Zhu Hailong, online Finger-Knuckle-Print 

Verification for Personal authentication, w: „Pattern Recognition” 2010, Vol. 43, Iss. 7.
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formy przesyłania dokumentów. W roku 2007, kiedy jedynym sposobem 
uwierzytelniania przy przesyłaniu deklaracji był kwalifikowany podpis elek-
troniczny, do urzędów skarbowych wpłynęło jedynie 7 tys. zeznań w formie 
elektronicznej. Dzięki rozporządzeniu z dnia 7 kwietnia 2009 roku umoż-
liwiającemu alternatywną do kwalifikowanego podpisu, a zarazem bardziej 
dostępną dla użytkowników, formę uwierzytelniania, liczba ta wzrosła niemal 
do 79 tys. deklaracji4, co oznacza ponad 11-procentowy wzrost zainteresowa-
nia po stronie użytkowników.

Na rynku pojawiają się kolejne odmiany metod uwierzytelniania użyt-
kowników, które dążą do minimalizacji zaangażowania strony weryfikowanej 
w proces autoryzacji przy jednoczesnej maksymalizacji poziomu bezpieczeń-
stwa. Jedną z nowych odmian jest użycie elementów graficznych w postaci 
dwuwymiarowych kodów, które są nośnikiem klucza wykorzystywanym 
w procesach uwierzytelniania.

2. kody w formie znaku graficznego

Kody kreskowe (bar code) kojarzone są z reguły z produktami kupo-
wanymi w sklepach, jako niezrozumiały dla przeciętnego człowieka symbol 
graficzny, który zawiera w sobie informację dotyczącą ceny produktu. Niemal 
każda osoba wie, że zeskanowanie tej części opakowania lub etykiety za po-
mocą specjalnego laserowego czytnika spowoduje wyświetlenie informacji 
dotyczącej danego artykułu. Istotny jest jednak fakt, że opisany kod jest ni-
czym innym jak graficzną reprezentacją ciągu liczb, który może być odczytany 
przez optyczny czytnik i automatycznie zamieniony na postać elektroniczną. 
Sposób zapisu informacji w formie kodu polega na wydrukowaniu pionowych 
linii o różnych grubościach. Zakodowany w formie graficznej ciąg znaków 
jest z reguły reprezentowany również w formie tradycyjnej i zapisywany 
w dolnej części kodu5.

4 Y. Liu, M. Liu, automatic recognition algorithm of Quick response code based 
on embedded system, w: Proceedings of the sixth international conference on intelligent 
systems Design and applications (isDa ‘06), 2006, s. 77.

5 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/52455/bar-code (20.05.2013).
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Rys. 1. Przykład kodu kreskowego 
Źródło: Encyclopædia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/media/ 

36428/bar-code.

W roku 1994 Japońska firma Denso Wave zaprezentowała nową formę 
zapisu danych w formie graficznej, z możliwością szybkiego odczytu przez 
elektroniczne urządzenia optyczne i nazwała ją kodem QR (Quick response 
code). 

Rys . 2. Przykład kodu Quick Response.
Źródło: Encyclopædia Britannica Online, http://www.britannica.com/EBchecked/

media/165260/Example-of-a-QR-code.

Nowa forma kodu usunęła większość ograniczeń, jakie miał kod kresko-
wy, przy zachowaniu jego największej zalety, jaką jest możliwość szybkiego 
odczytu danych przez urządzenia elektroniczne. W odróżnieniu do kodu kre-
skowego, który był kodem o strukturze jednowymiarowej (poziomej), kody 
QR są kodami o strukturze dwuwymiarowej. Zastosowanie tej zmiany po-
zwoliło znacząco zwiększyć rozmiar oraz format przechowywanych danych. 
Informacje zaszyfrowane w kodzie mogą być zapisane z użyciem pełnego 
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zakresu znaków i symboli, a nawet japońskich znaków kanji6. Dodatkowo 
zastosowanie drugiego wymiaru pozwala zwiększać pojemność przechowy-
wanych danych wraz ze wzrostem obszaru zadrukowanego przez kod w obu 
płaszczyznach (pionowej i poziomej). Większa powierzchnia pionowa kodu 
kreskowego nie powoduje zwiększenia liczby możliwych do zapisania cyfr, 
a jedynie zwiększa jego czytelność dla czytników optycznych.

W praktyce oznacza to, że kod QR jest w stanie przechować do 200 razy 
więcej danych niż tradycyjny kod kreskowy. Dodatkowo kod dwuwymiarowy 
zawiera znaczniki pozycjonujące kod w obrazie odczytywanym przez skaner. 
Są to wyróżniające się większe kwadraty umieszczone w trzech rogach kodu. 
Dzięki zastosowaniu tego elementu kod może być skanowany pod każdym 
kątem w płaszczyźnie poziomej7. Czytnik sam zlokalizuje odpowiednie 
elementy kodu, zlokalizuje „górę” i „dół”, następnie prawidłowo odczyta 
zapisane dane8. Kody QR zostały ustandaryzowane i w 2006 roku opisane 
w standardzie ISO/IEC 18004. Oprócz standaryzacji ogólnego wyglądu 
i umiejscowienia poszczególnych obszarów odpowiadających między innymi 
za: funkcjonalność, przechowywanie danych czy korekcję błędów, zostały 
również zdefiniowane wersje kodów, które określają ich fizyczny rozmiar oraz 
maksymalną pojemność na zapisanie danych9.

Dzięki przedstawionym możliwościom kody QR stały się aktualnie 
bardzo chętnie wykorzystywanym narzędziem marketingowym. Łatwa 
i szybka zamiana znaku graficznego na właściwą informację powoduje że 
działy marketingowe powszechnie wykorzystują taką formę komunikacji 
z klientem, aby zainteresować go proponowanym przez nich produktem. 
Forma graficzna jest stosunkowo łatwa do publikacji zarówno na tradycyj-
nych, jak i elektronicznych nośnikach danych. Informacje dostępne są już na 
jego urządzeniu mobilnym i pomimo że klient oddalił się już na przykład od 
wystawy sklepowej, nadal może oglądać prezentowany na niej produkt, co 
zwiększa prawdopodobieństwo zakupu. Tego rodzaju nośnik informacji może 

6 Kanji – japońskie pismo ideograficzno-sylabiczne, wywodzące się z chińskiego, http://
encyklopedia.pwn.pl/haslo/3916956/japonskie-pismo.html (20.05.2013).

7 Yue Liu, Mingjun Liu, automatic recognition algorithm ….
8 J. Sansweet, introducing the Qr code – The reality & The Magic, Proof-readNZ Ltd., 

New Zealand 2011.
9 http://www.qrcode.com/en/about/version.html (21.05.2013).
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być również z powodzeniem wykorzystywany podczas procesów uwierzy-
telniania za pomocą danych elektronicznych. Zastosowanie kodów QR daje 
niezwykle ciekawe metody autoryzacji zarówno użytkownika, jak i miejsca 
czy zdarzenia, które wymagają potwierdzenia autentyczności.

3. zastosowanie kodów do wymiany danych uwierzytelniających

Ciekawym przykładem wykorzystania kodów QR w procesach uwie-
rzytelniania jest Wirtualna Kasa10 (WK), serwis prowadzony przez Polskie 
Towarzystwo Informatyczne (PTI). WK wykorzystywana jest w procesie 
mieszanym, gdzie część czynności to rzeczywiste działania wymagające 
fizycznej obecności osób w nie zaangażowanych. Nie oznacza to jednak, że 
zastosowanie autoryzacji z użyciem narzędzi internetowych jest zbędne. Jest 
to przykład usprawnienia realizacji transakcji rzeczywistej, wspomaganej 
przez narzędzia sieciowe. Autoryzacja w Wirtualnej Kasie nie dotyczy kon-
kretnego fizycznego użytkownika, którego tożsamość należy potwierdzić, 
ale zdarzenia, jakie miało miejsce i które jest niezbędne do dalszej realizacji 
procedury.

Każda osoba chcąca przystąpić do egzaminu/oceny w celu uzyskania 
certyfikatu jest zobowiązana do wniesienia opłaty certyfikacyjnej na rzecz 
PTI. Z uwagi na ogromne zróżnicowanie kandydatów zarówno pod względem 
wiekowym, jak i umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych wdrożenie odpowiedniego narzędzia informatycznego, 
które wspomagałoby procesy egzaminacyjne, wymagało dokładnej analizy 
i przygotowania optymalnego rozwiązania. Zastosowane narzędzie musiało 
być opracowane w taki sposób, aby mogli z niego korzystać zarówno mniej, 
jak i bardziej zaawansowani użytkownicy. Zastosowanie dwuwymiarowych 
kodów QR do weryfikacji płatności znacznie uprościło część procedury 
związanej z wnoszeniem opłaty egzaminacyjnej, co pozwala bezproblemowo 
korzystać z narzędzia również użytkownikom posiadającym małe doświad-
czenie związane z obsługą komputera i sieci Internet. Serwis Wirtualna Kasa 

10 Serwis internetowy Wirtualna Kasa został zaprojektowany i wykonany przeze mnie, 
na zlecenie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w 2012 r. Funkcjonuje w wersji produk-
cyjnej pod adresem: www.kasa.eecdl.pl od 1 stycznia 2013 r. i znacząco usprawnił procedury 
związane z płatnościami za egzaminy.
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jest elektronicznym okienkiem kasowym, w którym kandydaci mogą opłacić 
certyfikat, na który zamierzają aplikować. Przeniesie tej części procesu do 
formy wirtualnej przyniosło korzyści dla obu stron wykonywanej transakcji. 

Rys. 3. Schemat funkcjonowania Wirtualnej Kasy
Źródło: opracowanie własne.

Osoby wpłacające mogą wnieść opłatę bez potrzeby wizyty w siedzibie 
stowarzyszenia czy nawet wypełniania polecenia przelewu w swoim ban-
ku. Wirtualna Kasa za pomocą formularza dostępnego on-line w czterech 
prostych krokach rejestruje wpłatę na egzamin oraz umożliwia przekazanie 
odpowiedniej kwoty z użyciem różnych form płatności. Część procedury cer-
tyfikacyjnej związana z opłatą może być całkowicie zrealizowana w sposób 
zdalny, z użyciem urządzenia podłączonego do sieci Internet. Prawidłowe 
zakończenie płatności jest dokumentowane wystawieniem faktury VAT 
oraz kuponu z kodem QR, który jest potwierdzeniem jej dokonania11. Oba te 

11 http://eecdl.pl/kasa (3.06.2013).
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elementy dostarczane są wpłacającemu w formie elektronicznej i w razie po-
trzeby mogą być przez niego wydrukowane. Z uwagi na fakt, że potwierdzenie 
wiedzy i umiejętności kandydata do certyfikatu wymaga działań związanych 
z jego fizyczną obecnością, dalsza część procedury certyfikacyjnej składa się 
z czynności wykonywanych w środowisku rzeczywistym, a nie wirtualnym. 
Połączenie obu tych części procesu (wpłata elektroniczna i rzeczywisty  
egzamin) jest miejscem, w którym dobrze zostały wykorzystane możliwości 
dwuwymiarowych kodów QR. 

Osoba posiadająca ważny kupon wystawiony przez Wirtualną Kasę jest 
uprawniona do przystąpienia do egzaminu, który jest przeprowadzany przez 
jednego z autoryzowanych przez PTI egzaminatorów.

Rys. 4. Przykład kuponu potwierdzającego wpłatę w Wirtualnej Kasie
Źródło: Polskie Towarzystwo Informatyczne, serwis Wirtualna Kasa, www.eecdl.pl/

kasa.

Zastosowanie kodu QR w kuponach, które potwierdzają dokonanie 
wpłaty, pozwoliło na zautomatyzowanie procesu uwierzytelniania tego faktu. 
Egzaminator, skanując kod z kuponu, otrzymuje informację dotyczącą ważno-
ści kuponu oraz produktu, jaki został opłacony. Kontrola wpłat potwierdzo-
nych kuponem trwa, w zależności od szybkości połączenia z Internetem, od 
jednej do kilku sekund, wliczając również czynność skanowania. Sam serwer 
PTI używa certyfikatu SSL, co umożliwia nie tylko szyfrowanie przesyłanych 
danych (kodów zapisanych na kuponie), ale również weryfikację podmiotu, 
który potwierdza ważność kuponu. Wykorzystanie tego rodzaju nośnika 
informacji pozwala wygenerować dowód opłaty w formie pliku lub tradycyj-
nego kuponu papierowego, który następnie może być szybko zweryfikowany 
w elektronicznej bazie danych. 
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Podsumowanie

Uwierzytelnianie osób, jak i zdarzeń w środowisku usług wirtualnych jest 
niezbędnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo, co w rezultacie daje 
również i możliwości zastosowania elektronicznej formy realizacji usług czy 
nawet komunikacji w sieciach komputerowych. Dynamiczny rozwój urządzeń 
mobilnych, wyposażanych przez producentów w moduły sprzętowe umożli-
wiające coraz lepszy kontakt z otoczeniem, sprawia, że mogą być one wyko-
rzystywane również do uwierzytelniania. Kody QR mogące przechowywać 
dość znaczącą ilość danych, przy zachowaniu priorytetowej właściwości, jaką 
jest możliwość zapisania poza nośnikiem elektronicznym, stwarzają niemal 
nieograniczoną liczbę sposobów wykorzystania. Szybkość oraz poprawność 
konwersji danych z obrazu graficznego do formy elektronicznej sprawiają, że 
użycie kodu QR w dowolnym procesie biznesowym powoduje skrócenie czasu 
realizacji części czynności oraz zmniejszenie zaangażowania osób odpowie-
dzialnych za ich wykonanie. Przykłady opisane powyżej pokazują możliwość 
niekonwencjonalnych zastosowań kodów, które wykorzystywane są głównie 
w celach marketingowych i na co dzień przechowują jedynie ogólne infor-
macje handlowe. Zastosowanie płatności elektronicznych wraz z centralną 
bazą danych w przypadku Wirtualnej Kasy sprawia, że kody QR stają się 
nośnikiem ważnych informacji mogących odpowiadać za bezpieczeństwo. 
Jednocześnie automatyzują i usprawniają one elementy procesów związane 
z uwierzytelnianiem przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa. To wszystko sprawia, że użycie dwuwymiarowych kodów 
QR w procesach wymagających autoryzacji użytkownika lub zdarzenia w sie-
ci Internet jest ciekawą alternatywą dla najpopularniejszych obecnie metod 
opartych na ręcznym wprowadzaniu danych autoryzujących użytkownika.
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uSing two-dimenSional Qr (Quick reSPonSe) code  
for authoriSation ProceSSeS

Summary

Authorization is a required element of the processes executed on the computer 
network. There are many existing forms and methods of remotely performed autho-
rization, when both: authorizing and being authorized site of the transaction can’t 
physically see each other. That means they can’t use traditional form of verification 
based on human senses. This remote methods are different in their complexity and 
security level. Unfortunately security level growth, entails it availability level for the 
ordinary user. That is caused by the growing cost of the method usage which requires 
specialized elements of the hardware infrastructure. Because of described facts the 
most popular authorization methods are these which has a worse security level, than 
the other that could be used, but were not chosen because requires additional usage 
costs. Combining analog elements like quick response (QR) codes with the computer 
infrastructure and the Internet network, gives a possibility of rising security level 
while still keeping the low (or zero) costs of usage. This combination also allows 
to execute part of the process remotely and partly in a traditional way. That gives 
a opportunity to use it as a supplement or even an alternative to some of existing 
remote authentication methods.

Translated by grzegorz szyjewski 
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wprowadzenie

Informatyzacja gospodarki i administracji publicznej nie następuje 
całościowo, a jedynie wydzielone procesy i usługi przechodzą na postać 
elektroniczną. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do styku świata papierowego 
z elektronicznym, mamy bardzo duży problem braku jednoczesnego współ-
istnienia tych obu mediów. W takich sytuacjach zazwyczaj przetwarzanie 
przechodzi całkowicie na metody historycznie ugruntowanej biurokracji 
papierowej. Faktem jest także to, że nie da się wszystkich procesów zmienić 
na elektroniczne i nie da się przekonać wszystkich ludzi do tego, żeby przeszli 
wyłącznie na procesy elektroniczne. Wieloletnie przyzwyczajenie do doku-
mentów papierowych, utarte sposoby ich zabezpieczania i przechowywania, 
a także znane wszystkim ryzyko związane z dokumentem papierowym są 
i pozostaną powodem stosowania papieru jako nośnika dokumentów. 

Małe firmy i osoby prywatne posługują się na co dzień papierem i będą 
się nim posługiwały dla większości obsługiwanych przez siebie procesów. 
Ilustracją powyższego może być fakt, że większość osób wysyłających PIT 
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drogą elektroniczną zarówno samą deklarację, jak i otrzymane urzędowe 
potwierdzenie odbioru drukuje – bo w razie postępowania skarbowego jest 
to wystarczający dowód wywiązania się z obowiązku fiskalnego. Dokument 
papierowy składowany w segregatorze nie utraci swojej integralności w wy-
niku awarii dysku. Może być obsłużony mimo braku dostępności komputera, 
a nowe rozwiązania i wymiana sprzętu nie ingerują w jego dostępność 
i wiarygodność. Wszelkie metody zabezpieczeń przed utratą dokumentów 
elektronicznych dla osoby prywatnej będą znacznie droższe niż trzymanie 
postaci papierowej w segregatorze. 

Procesy w administracji publicznej są na bieżąco informatyzowane, ła-
twiej jest uzyskać dokumenty drogą elektroniczną – bo ich obsługa jest tańsza 
i szybsza. Niestety, dokumenty elektroniczne mają tę wadę, że powinny być 
przechowywane i przetwarzane elektronicznie. Co zrobić z dokumentami, 
które otrzymaliśmy elektronicznie i powinny być przechowywane w postaci 
elektronicznej – ponieważ wydrukowane na papierze tracą swoje właściwości 
dowodowe? Czy to oznacza, że należy zaprzestać informatyzacji administracji 
publicznej i pozostawić realizację procedur i procesów tylko w postaci pa-
pierowej, bo te są zrozumiałe dla zwykłych ludzi? Ależ nie – droga musi być 
całkiem inna i o tym będzie w dalszej części artykułu.

1. Cel

Celem pomysłu przedstawionego w niniejszym referacie jest rozwiązanie 
umożliwiające każdemu obywatelowi wolny wybór sposobu przechowywania 
dokumentu elektronicznego w domu. Użytkownik powinien wybrać sposób 
wygodniejszy i bezpieczniejszy dla niego – wydrukowany lub elektroniczny. 
Warunkiem koniecznym takiego rozwiązania jest to, aby wydrukowany do-
kument mógł być uznawany za równoważny z oryginałem elektronicznym, 
weryfikacja papierowego dokumentu była łatwa i nie wymagała specjali-
stycznego sprzętu, uzyskanie zaś pierwotnej postaci elektronicznej wymagało 
jedynie dostępu do Internetu. 

Realizacja powyżej postawionych wymagań może zostać zrealizowana 
w oparciu o znane i dostępne technologie, a tego typu rozwiązania są już dziś 
używane i całkiem nieźle działają. Są nimi karty pokładowe linii lotniczych, 
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wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej1, 
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego2. Wymienione przykłady są rozwią-
zaniami dla pojedynczego problemu i procesu.

Budowanie takich wyspowych rozwiązań dla pojedynczych systemów nie 
rozwiąże problemu całościowo i będzie powodem nowych problemów doty-
kających bezpieczeństwa i interoperacyjności, dlatego w niniejszym referacie 
zostanie wskazane, jak zrealizować cel globalnie, dostarczając rozwiązania 
mającego zastosowanie do wielu procesów i dla wielu użytkowników. Takie 
rozwiązanie musi być ogólnie dostępne, uznane prawnie, interoperacyjne 
i gwarantujące bezpieczeństwo wszystkim procesom, w których elektroniczny 
lub wydrukowany dokument elektroniczny będzie uczestniczył.

Podstawą dziś dostępnych odpisów z CEIDG, KRS, czyli dokumentów 
drukowalnych na papierze, nie jest dokument elektroniczny jako taki – te 
dokumenty powstały, żeby być wydrukowane i istnieć w postaci papierowej 
jako w podstawowej formie. Dlatego też nie istnieje proste przełożenie ich 
na dokument elektroniczny przetwarzany jako taki w innych systemach. 
Wobec powyższego należy stwierdzić, że dokumenty PDF  udostępniane 
przez CEIDG czy KRS są dokumentami papierowymi tylko udostępnianymi 
przez kanał elektroniczny celem ich wydrukowania. To powoduje, że wymie-
nione rozwiązania nie spełniają celu, jakim jest współistnienie dokumentu 
elektronicznego i papierowego oraz możliwość łatwej konwersji między tymi 
postaciami. 

Wadą rozwiązań przypisanych do pojedynczego systemu jest fakt, że 
ich wartość dowodowa jest związana tylko z systemem, w którym powstały, 
i w przypadku zaprzestania jego działania stają się bezużyteczne. Czyli jeżeli 
zapis pierwotny w systemie zostanie usunięty – wskazanych dokumentów 
papierowych nie da się ani zweryfikować, ani uzyskać informacji o zapisach 
elektronicznych wskazanego dokumentu. Wobec powyższego w rozwiązaniu 
systemowym konieczne jest rozłączenie funkcji związanych z tworzeniem 
dokumentu w pierwotnym środowisku od funkcji jego zabezpieczenia po-
staci archiwalnej, wizualizacji i weryfikacji. Powyższe funkcje powinny być 

1 Informacje na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
http://www.ceidg.gov.pl.

2 Informacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące Krajowego Rejestru 
Sądowego, http://ems.ms.gov.pl.
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realizowane przez zaufaną trzecią stronę, niezależną od instytucji i systemu, 
w którym dokument elektroniczny został utworzony. Cztery podstawowe  
funkcje takiego podmiotu zostały zaprezentowane na rysunku 1.

Utworzenie 
dokumentu 

elektronicznego

Złożenie w 
repozytorium/ 

archiwum

Dostęp do postaci 
drukowalnej 
dokumentu

Weryfikacja wydruku

Producent dokumentu Weryfikujący dokumentUzyskanie kopii 
elektronicznej

Rys. 1. Podstawowe funkcje zaufanej trzeciej strony SmartPaper
Źródło: opracowanie własne.

2. rozwiązanie

Osiągnięcie celu, jakim jest uzyskanie równorzędnie funkcjonujących 
papierowych odpowiedników dokumentów elektronicznych, wymaga zapew-
nienia prawnego i technicznego rozwiązania bazującego na repozytoriach 
dokumentów elektronicznych świadczonych jako usługa zaufanej trzeciej 
strony. Usługa taka będzie posiadała podstawy prawne w momencie wejścia 
w życie rozporządzenia Komisji i Parlamentu Unii Europejskiej w sprawie 
identyfikacji i usług zaufania3 i będzie mogła być świadczona jako usługa 
akredytowana lub kwalifikowana. Na potrzeby niniejszego referatu w dalszej 
części system zaufanej trzeciej strony będzie nazywany archiwum SmartPaper. 

Schemat działania takiej usługi jest następujący: 
1. Dokument elektroniczny, przygotowany przez jego producenta (np. 

urząd wydający zaświadczenie) i zabezpieczony podpisem elektronicznym (lub 

3 Proposal for a regulation of the european Parliament and of the council on electronic 
identification and trust services for electronic transactions in the internal market, COM(2012) 
238 final, Brussels, 4.6.2012.
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pieczęcią elektroniczną), przekazywany jest do repozytorium dokumentów 
elektronicznych stanowiącego podstawowy element archiwum SmartPaper. 

2. Archiwum SmartPaper zapewnia weryfikację poświadczeń (podpi-
sów) elektronicznych i  zabezpiecza dane z tej weryfikacji, tak aby wartość do-
wodowa dokumentu elektronicznego mogła być zapewniona długoterminowo. 

3. Archiwum SmartPaper przydziela umieszczonemu w nim dokumen-
towi unikatowy identyfikator, który będzie podstawowym mechanizmem 
dostępu do dokumentów znajdujących się w archiwum. Warunki dla mecha-
nizmu kryptograficznego utworzenia identyfikatora opisano w dalszej części 
artykułu. 

4. Archiwum SmartPaper przygotowuje postać wizualną – zamknięty 
plik drukowalny np. PDF. Wizualna postać zawiera przydzielony identyfikator 
(np. w formie kodu 2D). Plik PDF jest umieszczany w repozytorium, a jego 
poufność jest chroniona koniecznością znajomości identyfikatora. 

5. Archiwum SmartPaper zapewnia integralność dokumentów w nim 
umieszczonych zarówno przez mechanizmy podpisu, jak i mechanizmy two-
rzenia łańcucha kolejno w nim umieszczanych elementów. 

6. Na podstawie identyfikatora repozytorium udostępnia zawartość 
dokumentu zawierającego postać wizualną, jak i pierwotnie składowany do-
kument elektroniczny wraz z danymi zapewniającymi jego długoterminową 
wartość dowodową. 

7. Archiwum SmartPaper w trybie ciągłym zapewnia mechanizmy 
utrzymania wartości dowodowej dokumentów w nim składowanych. 

Powyżej opisane funkcje archiwum SmartPaper dostarczają funkcji 
umożliwiających równoległe funkcjonowanie dokumentu elektronicznego 
w postaci elektronicznej i papierowej (rys. 2). 
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Rys. 2. Konwersja pomiędzy postacią elektroniczną i papierową
Źródło: opracowanie własne.

Archiwa SmartPaper mogą być usługami zarówno publicznymi, jak 
i komercyjnymi oferowanymi przez prywatne firmy. Założeniem musi być 
jednak fakt, że Archiwum SmartPaper jako usługa zaufana jest realizowana 
zawsze przez zaufaną stronę trzecią – czyli nie może być świadczona na 
własne potrzeby ani przez producenta dokumentu, ani przez jego adresata. 

Usługi publiczne archiwum SmartPaper powinny być udostępniane przez 
takie systemy, jak ePUAP, na potrzeby administracji publicznej, i Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, na potrzeby systemów me-
dycznych. Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą otrzymane i wymieniane 
z innymi dokumenty elektroniczne archiwizować w chmurze, bazując na usłu-
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gach komercyjnych udostępnianych przez akredytowane podmioty zgodnie 
z wymaganiami rozporządzenia4. Ważną rolę może odgrywać także operator 
pocztowy, doręczając dokumenty elektroniczne listownie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu usługi zaufania w postaci archiwum SmartPaper. Należy wska-
zać na to, że dokument elektroniczny może być składowany w więcej niż 
jednym archiwum, np. zarówno na ePUAP, jak i w archiwum komercyjnym. 

Takie rozwiązanie daje potencjał, aby każdy dokument powstający 
w jednostce administracji publicznej mógł być utworzony jako elektroniczny, 
doręczony elektronicznie, a następnie funkcjonował elektronicznie lub pa-
pierowo – w zależności od procesu, w którym będzie wykorzystany. Bardzo 
ważną rolę może odgrywać system ePUAP, dając możliwość przechowywania 
i udostępniania dowolnych dokumentów administracji publicznej powstałych 
elektronicznie. Takie podejście daje możliwość równoległego funkcjonowa-
nia administracji elektronicznej i papierowej, jednocześnie wspiera rozwój 
elektronizacji usług, ponieważ likwiduje barierę, jaką dotychczas był brak 
możliwości autoryzowanej i taniej konwersji dokumentu elektronicznego na 
papierowy. Dokument papierowy stanowi nośnik treści, umożliwia przetwa-
rzanie informacji papierowej, a weryfikacja zaufania oraz autentyczności 
dokumentu papierowego jest wspomagana mechanizmami elektronicznego 
repozytorium.

3. identyfikator

Istniejące techniki kryptograficzne, stosowane także dla podpisu elek-
tronicznego, dają możliwość takiego skonstruowania identyfikatorów doku-
mentów utrzymywanych w repozytorium, które poprzez swoją unikatowość 
i złożoność zapewniają, że nikt kto, nie ma dostępu do treści papierowej do-
kumentu, nie jest w stanie uzyskać dostępu do treści elektronicznej. Z drugiej 
strony taki identyfikator stanowi zabezpieczenie pozwalające na weryfikację 
swojej autentyczności nawet w sytuacji, gdyby repozytorium było niedostępne. 
Naturalnym mechanizmem wizualizowania identyfikatora na dokumencie jest 
umieszczenie go w formie kodu 2D wskazującego miejsce w repozytorium. 
Identyfikatory dokumentów mają następujące cechy:

4 ibidem, s. 3.



96 Michał Tabor, Lucjan Hanzlik

 – Są unikatowe w ramach całego archiwum SmartPaper. Cecha ta za-
pewnia, że pod danym identyfikatorem znajdzie się tylko jeden do-
kument, dla którego utworzono postać wizualną. 

 – Utworzenie poprawnego identyfikatora dokumentu poza archiwum 
powinno być praktycznie niemożliwe. Cecha ta gwarantuje, że tylko 
osoba posiadająca poprawny identyfikator będzie w stanie uzyskać 
dostęp do dokumentu elektronicznego i weryfikacji autentyczności 
dokumentu wizualizowanego. Cecha gwarantuje ochronę danych oso-
bowych, zapewniając, że tylko osoba posiadająca te dane osobowe 
w postaci papierowej lub zwizualizowanej będzie mogła dostać się 
do ich postaci elektronicznej. 

 – Weryfikacja autentyczności identyfikatora na podstawie publicznie 
dostępnego algorytmu jest możliwa poza archiwum. Cecha ta w połą-
czeniu z mechanizmem tworzenia identyfikatorów zapewnia mecha-
nizmy weryfikacji autentyczności dokumentów zwizualizowanych, 
nawet gdy archiwum nie jest dostępne. Stanowi to dodatkowy mate-
riał dowodowy w przypadku katastrofy, jaką mogłoby być zniszcze-
nie archiwum i wszystkich jego kopii archiwalnych. 

Identyfikator razem z dokumentem elektronicznym i wizualizacją, do 
których został przypisany, powinien być chroniony pod względem integralności. 
Dzięki temu niezależnie od miejsca i momentu zapytania pytający uzyska zawsze 
ten sam dokument i tę samą jego wizualizację. Dodatkowo w sprawach o szcze-
gólnej wadze dowodowej identyfikator może zawierać dane zależne od treści 
dokumentu elektronicznego, do którego został przypisany (np. numer księgi 
wieczystej). W zależności od rozwiązania repozytorium i ryzyka związanego 
z ochroną poufności danych w nim się znajdujących można zastosować mecha-
nizm szyfrowania dokumentu i wizualizacji zawartej w repozytorium za pomocą 
symetrycznego klucza tworzonego na podstawie identyfikatora. Mechanizm ten 
zapewni, że nikt, nawet administrator archiwum ani twórca dokumentu, nie uzy-
ska dostępu do dokumentu, o ile nie będą miał identyfikatora. W takiej sytuacji 
archiwum nie przechowuje listy wytworzonych identyfikatorów.

Do tworzenia identyfikatorów posiadających wyżej zdefiniowane cechy 
można wykorzystać niedeterministyczne algorytmy podpisu. Dodatkowo, aby 
zapewnić krótkie identyfikatory, przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa, 
należy skorzystać z kryptografii krzywych eliptycznych. Standardowym 
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algorytmem podpisu na krzywych eliptycznych jest algorytm ECDSA5. 
Przypomnijmy w skrócie, że podpisem ECDSA dla wiadomości m, losowej 
liczby k oraz klucza publicznego [d]G (d jest kluczem prywatnym, G jest ge-
neratorem grupy podanym jako parametr krzywej eliptycznej) są dwie długie 
liczby (r,s), gdzie:

[k]G = (x,y),

r = x mod |<G>|, 

s = k-1(H(m)+r*d) mod |<G>|.

Repozytorium może wykorzystać ten schemat podpisu do tworzenia 
identyfikatów w następujący sposób. W pierwszej kolejności repozytorium 
wybiera losowo klucz prywatny d ze zbioru liczb {1,…,|<G>|-1} oraz wylicza 
klucz publiczny [d]G, który następnie publikuje. Identyfikatorem nowego 
dokumentu jest konkatenacja aktualnej daty oraz liczb r i s:

id := RRRRMMDD||r||s

gdzie (r,s) to podpis ECDSA repozytorium pod konkatenacją daty, swojej 
domeny WWW oraz opcjonalnie pod treścią dokumentu. 

Algorytm weryfikacji identyfikatora wygląda następująco. Weryfikator 
czyta kod 2D na dokumencie, dzięki czemu uzyskuje identyfikator dokumentu 
oraz domenę WWW. Z identyfikatora ekstrahuje wartości r i s, a następnie 
używając klucza publicznego repozytorium oraz jego domeny (ewentualnie 
również treści dokumentu), weryfikuje, czy (r,s) jest poprawnym podpisem 
ECDSA repozytorium.

Tak konstruowane identyfikatory posiadają wszystkie zdefiniowane 
wcześniej cechy. Identyfikatory będą unikatowe. Łatwo zauważyć, że konflikty 
mogą pojawić się jedynie, gdy dokumenty zostaną wrzucone do repozytorium 
tego samego dnia. Z powodu niedeterminizmu podpisów ECDSA repozy-
torium ma danego dnia co najmniej 2^{255} (dla standardowej 256-bitowej 
krzywej eliptycznej P-2566) różnych podpisów, gdyż wartość s może przyjmo-
wać wszystkie wartości od {1,…, |<G>|-1}. Warto jednak zauważyć, że liczba 
dostępnych identyfikatorów jest większa, gdyż w powyższych rozważaniach 

5 Public Key Cryptography for the Financial Services Industry: The Elliptic Curve Digital 
Signature Algorithm (ECDSA), 1998.

6 Federal Information Processing Standard 186-3, Digital Signature Standard (DSS), 2000.
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nie uwzlędniamy wartości r. Liczba ta jest aż nadto wystarczająca (liczba 
atomów słońca to około 10^57 < 2^190).

Kolejną cechą, jaką posiadają identyfikatory oparte na ECDSA, jest brak 
możliwości utworzenia poprawnych identyfikatorów poza repozytorium. Fakt 
posiadania tej cechy można argumentować następująco. Zauważmy najpierw, 
że skoro data jest częścią podpisanej wiadomości, nie można stworzyć po-
prawnego identyfikatora jedynie poprzez jej zamianę. Załóżmy następnie, że 
istnieje algorytm A, który korzystając z klucza publicznego repozytorium, 
tworzy poprawne identyfikatory. Można wtedy taki algorytm wykorzystać do 
wykonywania podpisów ECDSA w imieniu osób trzecich (tzn. bez znajomości 
ich kluczy prywatnych). Takie rozumowanie prowadzi do sprzeczności z za-
łożeniem bezpieczeństwa ECDSA, a zatem taki algorytm A nie istnieje, o ile 
założenie o bezpieczeństwie schematu podpisu ECDSA jest spełnione. 

Zatem tak konstruowane identyfikatory same świadczą o swojej au-
tentyczności. Dzięki temu mają one ostatnią wyżej wyszczególnioną cechę, 
a mianowicie istnieje możliwość weryfikacji autentyczności identyfikatora 
poza archiwum. Wystarczy, aby weryfikator miał klucz publiczny repozy-
torium. Istnieje również możliwość weryfikacji treści dokumentu poza ar-
chiwum. W takim przypadku, przy tworzeniu identyfikatora, repozytorium 
musi załączyć treść dokumentu jako część wiadomości w podpisie ECDSA, 
a weryfikator będzie dodatkowo musiał wczytać treść dokumentu podczas 
weryfikacji identyfikatora.

Warto zauważyć, że identyfikatory konstruowane, jak opisano wyżej, 
będą krótkie, tzn. dla wcześniej wspomniajej krzywej eliptycznej P-256 długość 
podpisu będzie wynosiła 512 bitów, tj. 64 bajty. Taka długość identyfikatorów 
gwarantuje, że tworzony na dokumencie kod 2D z identyfikatorem będzie 
można efektywnie używać w praktycznych zastosowaniach. Bezpieczeństwo 
algorytmu podpisu ECDSA dla krzywej eliptycznej 256-bitowej jest porów-
nywalne do RSA z modułem długości 30727.

7 NIST Special Publication 800-57: Recommendation for Key Management – Part 1: 
General, 2007.
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4. Dodatkowe wymagania

Niezbędne wydaje się uregulowanie prawne rozwiązania gwarantujące, 
że dokument elektroniczny przechowywany w repozytorium, do którego 
udostępniono papierowy wydruk wskazujący miejsce weryfikacji dokumentu 
papierowego i źródło dokumentu elektronicznego, jest równorzędny z doku-
mentem papierowym. Uregulowanie to powinno istnieć zarówno w sferze 
prawa administracyjnego, jak i cywilnego, aby umożliwić posługiwanie się 
takimi dokumentami osobom prywatnym i przedsiębiorstwom w ich procesach 
biznesowych. Należy też rozważyć, czy odpowiednia regulacja nie powinna 
zostać zrealizowana w przepisach fiskalnych, aby umożliwić posługiwanie się 
w tym schemacie dokumentami księgowymi.

Działanie repozytoriów obwarowane jest kilkoma wymaganiami poza-
funkcjonalnymi, które wymagają uregulowania prawnego i implementacji 
technicznej. Najważniejszym z nich jest zapewnienie zaufania do repozyto-
riów – rozumianego jako odpowiednie ich umocowanie prawne i narzucenie 
najwyższych standardów jakościowych, włączając w to realizację wymagań 
dotyczących jakości usług zgodnie z normą ISO 9001, wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 27001 oraz objęcie nadzorem podobnym 
do tego, który jest realizowany dla podmiotów świadczących kwalifikowane 
usługi certyfikacyjne. Podobnie jak dyskredytacja kluczy centrum certyfikacji 
dla usług podpisu elektronicznego, tak naruszenie dostępności, integralności 
lub poufności danych w repozytorium ma ogromne znaczenie dla zaufania 
publicznego związanego z tego rodzaju rozwiązaniami. 

Inteligentny papier (Smart Paper) jest rozwiązaniem prawnym, organi-
zacyjnym i technicznym, jego różne implementacje pojawiają się jak samotne 
wyspy i mają dobre przyjęcie społeczne. Zapewnienie schematu opisanego 
w niniejszym referacie pozwoli w sposób płynny zmieniać świat z papiero-
wego na elektroniczny przy poszanowaniu przyzwyczajeń tych, którzy trochę 
bardziej ufają temu, co na papierze. 
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enSuring the reliability of electronic documentS 
functioning in the world of PaPer

Summary

According to the visionaries of computerization, in the next few years, paper 
documents should go out of date both in public administrations and in the daily habits 
of citizens. The reality is that paper has a long history, is part of habits of people and 
everyone knows how to deal with paper documents. In addition it should be noted 
that the switching to computer processing creates barriers of social exclusion. Does 
not this mean that we computerize for nothing – because the people will always use 
paper? We offer a legal and technical solutions to enable every citizen the free choice 
of the form in which an electronic document will be stored at home. Any document, 
which has a electronic counterpart, can be stored in a form that is more convenient 
and safer for the user i.e. printed or stored on electronic media. Necessary condition 
for this solution is that there is no special equipment required to easily verify that  
a printed document is equivalent to the original and to obtain the original electronic 
format we only require access to the Internet.

Translated by Michał Tabor and lucjan hanzlik
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bayeSowSkiego Przy wykrywaniu obSzarów cienia 

akuStycznego na obrazach z Sonaru

wprowadzenie

Wykrywanie cienia akustycznego jest jednym z poważniejszych proble-
mów praktycznych przy analizie obrazu sonarowego. Sonar jest urządzeniem 
służącym do zobrazowania dna akwenów wodnych. Cień akustyczny jest bra-
kiem informacji o danym fragmencie dna wynikającym z przysłaniania go przez 
wysoki obiekt. Z tego względu obrazy tego samego fragmentu dna tworzy się 
wielokrotnie z różnych pozycji umiejscowienia sonaru. Obrazy takie łączy się, 
tworząc tzw. mozaikę. Obszary cienia akustycznego nie powinny jednak brać 
udziału w łączeniu, ale zostać z obrazu usunięte. Stąd wykrycie i oznaczenie 
umiejscowienia obszaru cienia akustycznego jest bardzo istotne. Współcześnie 
opracowywane metody tworzenia mozaik nie uwzględniają jednak tego aspektu1.

1 S. Reed, I.T. Ruiz, Ch. Capus, Y. Petillot, The Fusion of large scale classified side-scan 
sonar image Mosaics, IEEE Transactions On Image Processing, July 2006, Vol. 15, No. 7; C. Capus, 
I. Tena Ruiz, Y. Petillot, compensation for changing beam pattern and residual tvg effects with 
sonar altitude variation for sidescan mosaicing and classification, presented at the 7th Eur. Conf. 
Underwater Acoustics, Delft, The Netherlands 2004; D. Gueriot, bathymetric and side-scan data 
fusion for sea-bottom 3-D mosaicing, in Proc. MTS/IEEE Int. Conf. OCEANS 2000, s. 1663–1668.
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Przy wykrywaniu różnych obszarów na zwykłych zdjęciach dość dobre 
rezultaty uzyskuje się, wykorzystując podejście bayesowskie. Przykładem może 
być wykrywanie skóry2 lub wykrywanie tła3. Podstawowym problemem, jaki 
wskazuje literatura dotycząca podejścia bayesowskiego, jest niewystarczająca 
informacja do ustalenia prawdopodobieństwa warunkowego oraz trudność 
w określeniu jego rozkładu4. Aby rozwiązać ten problem, najczęściej wprowadza 
się dodatkowe założenia, które dostarczają brakującej informacji5. W związku 
z tym konieczne jest spełnienie tych założeń, co nie zawsze jest łatwe do spraw-
dzenia. Warunkowe założenie niezależności zostało uogólnione przez Lemmera 
i Bartha6. W arytmetyce przyrostów, zależnie od sposobu jej wykorzystania, 
albo wszystkie parametry wyznacza się na podstawie danych wejściowych, albo 
szacuje się jedynie wartość średnią i odchylenie standardowe (lub przedział) bez 
konieczności znajomości rozkładu. Ograniczenia nakładane na metody są zatem 
znacznie mniejsze niż przy stosowaniu podejścia bayesowskiego.

Samo złe oszacowanie prawdopodobieństwa warunkowego czy innych 
parametrów oraz niespełnienie założeń stosowania metody nie oznacza, że 
metoda będzie działać gorzej od innych. Ostateczną weryfikację działania 
metody stanowi zawsze praktyczne jej zastosowanie. W praktycznym zastoso-

2 P. Kakumanu, S. Makrogiannis, N.G, Bourbakis, a survey of skin colour modeling 
and detection methods, „Pattern Recognition” 2007, No. 40 (3), s. 1106–1122; V. Vezhnevets,  
V. Sazonov, A. Andreeva, a survey on pixel-based skin color detection techniques,  
In Graphicon 2003, s. 85–92.

3 M. Piccardi, background subtraction techniques: a review, In IEEE Int. Conf. Systems, 
Man and Cybernetics 2004, s. 3099–3105; A. Elgammal, Figure-ground segmentation – pixel-
based, in: guide to visual analysis of humans: looking at people, ed. T. Moeslund, A. Hilton, 
Krüger, L. Sigal, Springer 2011; T. Bouwmans, F.E. Baf, B. Vachon, statistical background mod-
eling for foreground detection: a survey, in: handbook of Pattern recognition and computer 
Vision, ed. C.H. Chen, L.F. Pau, P.S.P. Wang, World Scientific Publishing 2010, s. 181–199.

4 P. Cheeseman, in Defense of Probability, in Proceedings of the ninth international Joint 
conference on artificial intelligence 1985, s. 1002–1009, www.ijcai.org/Past%20Proceedings/
IJCAI-85-VOL2/PDF/064.pdf (23.05.13).

5 E. Charniak, The bayesian basis of common sense Medical Diagnosis, Proc. National 
Conf. Artificial Intelligence, Washington, Aug. 1983, s. 70–73; R.O. Duda, P.E. Hart, N. Nilsson, 
subjective bayesian Methods for rule-based inference systems’, AFIPS Conf. Proc, National 
Computer Conf., New York 1976, Vol. 45, s. 1075–1082; J. Pearl, J.H. Kim, a computational Model 
for causal and Diagnostic reasoning in inference systems, Proc. 8th. International Conf. Artificial 
Intelligence, Karlsruhe, Aug. 1983, s. 190–193.

6 J.F. Lemmer, S.W. Barth, efficient Minimum information updating for bayesian inferencing 
in expert systems, Proc. National Conf. Artificial Intelligence, Pittsburgh, Aug. 1982, s. 424–427.
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waniu nie zawsze też wyższa skuteczność metody jest kluczowa. Istnieć może 
szereg innych czynników, które sprawiają, że mniej skuteczna metoda będzie 
w praktyce bardziej użyteczna. Przykładem może być niezależność metody 
od pewnych czynników, takich jak zmiana współpracującego urządzenia, 
łatwość implementacji sprzętowej itp.

1. cień akustyczny

Aby właściwie porównać różne podejścia do rozwiązywania pewnych pro-
blemów, należy zastosować je w praktyce. Jako przykład praktycznego problemu 
wybrano wykrywanie cienia akustycznego na obrazie sonarowym. Jest to jedno 
z ważniejszych zagadnień związanych z przetwarzaniem obrazów sonarowych, 
rzadko realizowane przez aplikacje komercyjne. Obszar cienia akustycznego 
jest miejscem, w którym nie ma obrazu dna, gdyż przysłania go pewien obiekt. 
Podobnie, jeżeli stoimy za murem, to nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, co 
jest bezpośrednio za nim, a jedynie to, co jest w pewnej odległości od niego. 
Gdy mur jest zbyt wysoki, to nie zobaczymy nic. Jeżeli obiekt znajduje się na 
mniejszej głębokości niż sonar, to też za tym obiektem nic nie zobaczymy.

 

 
 
 

cień 
akustyczny 

cień 
akustyczny 

obiekt 
(nabrzeże) 

położenie 
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u

ujście kanału 

Rys. 1. Obraz sonarowy nabrzeża
Źródło: Akademia Morska, Hydrograf XXI.
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Cień akustyczny jest brakiem informacji. Aby ją uzupełnić, wykonuje się 
sondaże z kilku miejsc, a później obrazy łączy się ze sobą. Obszary sondażu 
zawierające cień akustyczny należy podczas łączenia odrzucić, w tym celu 
należy je wykryć. Drugim przypadkiem, kiedy odrzuca się obszary obrazu 
z cieniem akustycznym, jest nakładanie obrazu sonarowego na mapę lub 
zdjęcie satelitarne. Tam, gdzie jest obszar wody, należy wkleić na mapę lub 
zdjęcie satelitarne obraz sonarowy. Na obrazie sonarowym tylko do nabrzeża 
znajduje się obraz dna, za nabrzeżem znajduje się cień akustyczny (rys. 1). 

2. wykrywanie cienia akustycznego z wykorzystaniem podejścia 
bayesowskiego

Do wykrycia cienia akustycznego można zastosować metodę pozwa-
lającą na wykrywanie obszarów o określonych kolorach. Została opisana 
w monografii Prince’a7 na przykładzie wykrywania skóry na zdjęciach. Wynik 
działania metody został przedstawiony na rysunku 2. Mimo względnej pro-
stoty metoda daje zadowalające rezultaty.

 

 

b) c) 

Rys. 2. Wykrywanie skóry: a) zdjęcie twarzy, b) wzorcowa skóra, c) wynik działania 
metody

Źródło: a8, b i c – opracowanie własne.

7 S. Prince, computer Vision, Models, learning, and interference, Cambridge Press 2012, 
s. 93–94.

8 ibidem.
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Główne parametry, za pomocą których można wykryć cień akustyczny, 
to jasność i poziom szumu. W związku z tym wyliczono lokalne wartości 
średnie i lokalne odchylenia standardowe. Zastąpiły one składowe koloru 
RGB. Procedura obliczeniowa została przedstawiona na rysunku 3.

 

Obraz sonarowy 

Lokalne  
wartości średnie 

Lokalne 
odchylenia standardowe 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia cienia 

akustycznego 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia cienia 

akustycznego 

Prawdopodobieństwo 
łączne wystąpienia cienia 

akustycznego 

Rys. 3. Wykrywanie cienia akustycznego z wykorzystaniem prawdopodobieństwa 
warunkowego

Źródło: opracowanie własne.

Metoda zaprezentowana w monografii Prince’a wykorzystuje podejście 
Bayesa. Zakłada się w niej, że prawdopodobieństwo, iż dana składowa koloru 
jest składową koloru skóry, ma rozkład normalny o ustalonych parametrach. 
Odstępstwo od tego założenia oznacza obniżenie skuteczności metody. 
W celu określenia rozkładu należy wyznaczyć histogramy dla typowego 
cienia akustycznego. Na rysunku 4 przedstawiono histogramy wyznaczone 
dla wybranego fragmentu obrazu sonarowego zawierającego cień akustyczny. 
Widać, że są zbliżone kształtem do rozkładu normalnego, jednak dokładnie 
nie odzwierciedlają jego kształtu, co obniża skuteczność metody.
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Rys. 4. Histogramy jasności odchyleń standardowych jasności wyznaczone dla frag-
mentu obrazu sonarowego zawierającego cień akustyczny

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 5. Wynik wykrywania cienia akustycznego (kolor biały): a) metodą zaprezen-
towaną w monografii Prince’a, b) wynik działania metody wykorzystującej 
arytmetykę przyrostów

Źródło: opracowanie własne.

Wyznaczony obszar cienia akustycznego przedstawiono na rysunku 5a. 
Jak widać, oprócz cienia akustycznego zaznaczony został obszar po lewej 
stronie. Jest to tak zwana martwa strefa, która jest usuwana innymi metoda-
mi. Charakter echa akustycznego z martwej strefy jest bardzo podobny do 
echa z cienia akustycznego, stąd został on zaznaczony jako cień akustyczny. 
Ponadto zostały zaznaczone fragmenty dna. Są to fragmenty, które opadają 
w kierunku nabrzeża, a więc kąt odbicia wiązki sonarowej jest bardzo duży, 
co powoduje słabe echo, przypominające cień akustyczny.
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3. Wykrywanie cienia akustycznego z wykorzystaniem arytmetyki 
przyrostów

Cień akustyczny można również wyznaczyć z wykorzystaniem arytme-
tyki przyrostów. Sposób wykonywania obliczeń przedstawiono na rysunku 6. 
Przyrosty wzorcowe określono na podstawie wzorcowego obrazu sonarowego 
zawierającego cień akustyczny. Założono, że w celu zakwalifikowania danego 
piksela jako piksela cienia akustycznego jego przyrost wartości średniej nie 
powinien być większy niż dwa odchylenia standardowe liczone z przyrostów 
wartości średniej wzorca, a przyrost odchylenia standardowego nie powinien 
być większy niż dwa odchylenia standardowe liczone z przyrostów odchylenia 
standardowego wzorca.
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Rys. 6. Wykrywanie cienia akustycznego z wykorzystaniem arytmetyki przyrostów
Źródło: opracowanie własne.

Wynik obliczeń z wykorzystaniem arytmetyki przyrostów przedstawio-
ny został na rysunku 5b. 
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4. Porównanie

Na rysunku 7 wyznaczono obszar cienia akustycznego dla innego 
obrazu sonarowego. Obraz ten jest fragmentem tego samego sondażu 
przedstawiającego inny fragment nabrzeża. 

  

 

 

  

b) a) c) 

Rys. 7. Wynik wykrywania cienia akustycznego: a) metodą zaprezentowaną w mo-
nografii Prince’a, b) wynik działania metody wykorzystującej arytmetykę 
przyrostów

Źródło: opracowanie własne.

Po zmianie parametrów pracy sonaru (wzmocnienie sygnału) obraz jest 
wyraźniejszy, ale powoduje to zmianę charakteru rozkładu lokalnych wartości 
średnich i lokalnych odchyleń standardowych. Na rysunku 8 można zobaczyć 
uzyskane histogramy dla fragmentu obrazu sonarowego, w którym cień 
akustyczny nie został wykryty. Widać wyraźnie, że histogram dla wartości 
średnich jasności różni się znacznie od histogramu z rysunku 4, co prawdo-
podobnie powoduje niewykrycie cienia akustycznego.
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Rys. 8. Histogramy jasności i odchyleń standardowych jasności wyznaczone dla 
fragmentu obrazu sonarowego z rys. 7 zawierającego cień akustyczny

Źródło: opracowanie własne.

W metodzie zaprezentowanej w monografii Prince’a poważny problem 
stanowi też poziom uzyskanych prawdopodobieństw. Przy wykrywaniu 
skóry na zdjęciu poziom prawdopodobieństw jest mniej więcej w zakresie 
od 0 do 0,6. Przy wykrywaniu cienia akustycznego maksymalny poziom 
prawdopodobieństw spada do 0,03, a przy wykrywaniu obiektów do 0,006. 
Ten fakt nie stanowi problemu, gdy jest to wynik ostateczny, jednak, jeśli 
liczby te mają być wykorzystane w dalszych obliczeniach, pojawia się problem 
nieporównywalności wyników uzyskanych na podstawie jednej metody. Na 
przykład cień akustyczny występuje najczęściej za obiektami, a więc aby zwe-
ryfikować, czy cień akustyczny został dobrze rozpoznany, należy sprawdzić, 
czy przed nim znajduje się obiekt. Na podstawie tych dwóch wykryć można 
określić współczynnik pewności wykrycia cienia akustycznego. Obliczenie 
tego współczynnika utrudnia fakt nieporównywalności wyników wykryć. 
W przypadku wykorzystania arytmetyki przyrostów miarą poprawności wy-
krycia jest przyrost odchylenia standardowego, przyrost szerokości przedziału 
lub przyrost wariancji. Są one wyrażone (lub przeliczalne) do parametrów, dla 
których były liczone, co ułatwia zestawianie wyników. 

Algorytmy przetwarzania obrazów sonarowych mogą być implemento-
wane sprzętowo. Bezzałogowe podwodne jednostki pływające wyposażone są 
w sonary, dla których w celu przyspieszenia obliczeń pewne algorytmy imple-
mentuje się sprzętowo. W takim przypadku stosuje się najczęściej arytmetykę 
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stałoprzecinkową o jak najmniejszej liczbie miejsc po przecinku. Pozwala to 
umieścić więcej realizacji sprzętowych w jednym układzie scalonym. W po-
wyższym przykładzie dla arytmetyki przyrostów, wystarczyłyby dwa miejsca 
po przecinku, a dla alternatywnej metody – trzy. Gdyby konieczne było wy-
krycie obiektów, precyzję należałoby zwiększyć do pięć miejsc po przecinku.

Podsumowanie

Z rozpatrywanych przykładów wynika, że metody wykorzystujące 
podejście Bayesa w porównaniu z metodami wykorzystującymi arytmetykę 
przyrostów w zastosowaniu do wykrywania cienia akustycznego:

a) dają podobne wyniki, jeżeli rozkład znacząco różni się od założo-
nego. Arytmetykę przyrostów można zatem stosować tam, gdzie rozkład jest 
nieznany lub trudny do określenia;

b) są bardziej czułe na zmiany kształtu rozkładu badanych. W prak-
tyce jest to bardzo częsty przypadek. Zdjęcia podczas rejestracji podlegają 
automatycznej obróbce zmieniającej jasność, kontrast oraz udział składowych 
koloru. Modyfikacje zdjęć mogą być nieliniowe, co zmienia kształt rozkładu. 
Skuteczność metod wykorzystujących podejście Bayesa  może w związku 
z tym być obniżona i wówczas alternatywą dla nich mogą być metody wyko-
rzystujące arytmetykę przyrostów;

c) dają wyniki trudniejsze do porównania w przypadku badania obiek-
tów o różnym charakterze.
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comPariSon of interval arithmetic and bayeS aPProach  
in detecting acouStic Shadow areaS on Sonar imageS

Summary

The paper presents the comparison of Bayesian approach to increment arithmetic’s 
used in  the detection of the acoustic shadow. Acoustic shadow is characterized by high vo-
latility resulting in large part from the way sonar imaging which reduces the effectiveness 
of the Bayesian approach. The study shows that an alternative approach was slightly better, 
because it’s take lower sensitivity to the variable characteristics of the acoustic shadow.

Translated by Mariusz borawski and Kesra nermend
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ontologie vS. reguły – Porównanie metod 
rePrezentacji wiedzy na Przykładzie dziedziny 

zarządzania uSługami informatycznymi

wprowadzenie

Informatyczne narzędzia reprezentacji wiedzy (Knowledge represen-
tation – KR) służą przede wszystkim do uzyskiwania na drodze wnioskowania 
nowej – to jest nie zadeklarowanej wprost – wiedzy w oparciu o wiedzę lub 
informacje już zgromadzone. 

Pojęcie reprezentacji wiedzy kategoryzuje wartości poznawcze i twórcze 
wszelkich intelektualnych działań oraz zachowań człowieka. Reprezentacja 
jest związana z realizacją procesów projektowania systemów i wpływa na 
skuteczność rozwiązań projektowych. Ważne jest również, że stanowi ona jed-
nocześnie źródło i rezultat procesów informatycznych prowadzonych w celu 
podejmowania decyzji1. Wyróżnia się dwa podstawowe typy symbolicznej 
reprezentacji wiedzy:

 – reprezentacja proceduralna – polegająca na określeniu zbioru proce-
dur, działanie których reprezentuje wiedza o dziedzinie;

1 L. Bolc, W. Borodziewicz, M. Wójcik, Podstawy przetwarzania informacji niepewnej 
i niepełnej, PWN, Warszawa 1991, s. 14.



116 Adam Czarnecki, Tomasz Sitek

 – reprezentacja deklaratywna – polegająca na określeniu zbioru spe-
cyficznych dla rozpatrywanej dziedziny faktów, stwierdzeń, reguł 
(z ograniczoną informacją dotyczącą sposobu ich wykorzystania).

Zaletą reprezentacji proceduralnej jest duża efektywność opisywania 
procesów (np. uznanych praw). Reprezentacja deklaratywna jest łatwiejsza 
w opisie oraz w formalizacji i to ona stanowi treść badań autorów. Wśród me-
tod KR można wskazać dwie stosunkowo popularne: regułowe bazy wiedzy, 
ontologie. 

W tym artykule autorzy stawiają za cel porównanie obu tych metod 
reprezentacji wiedzy w formie studium przypadku. Przypadkiem tym 
będzie dziedzina tzw. dobrych praktyk zarządzania usługami informatycz-
nymi (information Technology service Management – ITSM) o nazwie 
information Technology infrastructure library (ITIL) w wersji 3. W studium 
zaprezentowane będą wybrane konstrukcje użyte podczas tworzenia ontologii 
z wyżej wymienionej dziedziny w towarzystwie ich reprezentacji (lub prób 
reprezentacji) regułowych. Zatem punktem odniesienia są ontologie będące 
metodą bardziej złożoną, ale dającą w zamian więcej możliwości reprezentacji 
wiedzy. Od podejścia opartego na regułach będzie się oczekiwać więc, że 
pozwoli ono na zamodelowanie tej samej wiedzy z użyciem właściwej sobie 
ekspresywności.

Językiem opisu ontologii użytym w przedstawionych badaniach jest 
OWL 2 jako implementacja dialektu sroiQ(d). Reprezentację regułową 
oparto na notacji języka Prolog.

1. metody reprezentacji wiedzy

Przetwarzanie wiedzy i budowa mechanizmów realizujących auto-
matycznie wnioskowanie są znane od lat. Pierwsze próby wykorzystania 
sformalizowanej wiedzy dla celów decyzyjnych podejmowano już w latach 
50. i 60. XX wieku. Badania w tej dziedzinie ukierunkowane były wówczas 
na opracowanie ogólnych zasad inteligentnego rozwiązywania problemów 
(prace Newella i Simona oraz ich kontynuacje). Stworzony wtedy przez 
Newella i Simona tzw. GPS (general Problem solver) potrafił rzeczywiście 
rozwiązywać pewne zadania logiczne dzięki wbudowanemu algorytmowi 
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poszukującemu drogę w przestrzeni dostępnych stanów2. Koncepcja ta, choć 
wytyczała kierunki działań następcom, okazała się niewystarczająca3. Zasadne 
okazało się podejście, w którym przetwarzanie wiedzy z konkretnej dziedziny 
wymagało przede wszystkim obszernej wiedzy domenowej. Aparat logiczny 
niekoniecznie musiał być złożony4. Kluczem do efektywnego wykorzystania 
wiedzy przez mechanizmy wnioskujące stał się więc wybór odpowiedniej 
metody reprezentacji wiedzy.

Jednymi z najważniejszych metod reprezentacji wiedzy deklaratywnej 
w systemach wspomagania decyzji są fakty i/lub reguły oraz ontologie, które 
scharakteryzowano pokrótce poniżej.

1.1. fakty i reguły

Fakty (lub inaczej stwierdzenia) dotyczą takich zagadnień, jak zdarzenia, 
zjawiska, objawy, czynności. Stwierdzenia najczęściej zapisywane są w posta-
ci uporządkowanej trójki O-A-V (object-attribute-Value):

 (<OBIEKT> , <ATRYBUT> , <WARTOŚĆ>) (1)

Zwykle zbiór stwierdzeń (faktów) nie jest wystarczający, by opisać 
dziedzinę w sposób kompletny. Bazy wiedzy, w których oprócz stwierdzeń 
zawarte są także reguły, stanowią podstawę działania większości systemów 
ekspertowych powstałych dotychczas. Ogólna postać reguły wygląda 
następująco:

 JEŻELI <przesłanka> TO <konkluzja> (2)

Specjalnie na potrzeby technologii inteligentnych opracowano specyficz-
ne języki programowania, zwane językami symbolicznymi. Z założenia języki 

2 A. Newell, a guide to the general problem-solver program gPs-2-2, Rand Corp., Santa 
Monica, California 1963.

3 A. Newell, J.C. Shaw, H.A. Simon, report on a general problem-solving program, 
„Proceedings of the International Conference on Information Processing” 1959, Vol. 2, 
No. 5222, s. 256–264.

4 A. Niederliński, regułowo-modelowe systemy ekspertowe rmse, Wydawnictwo 
Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2006, s. 31.
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symboliczne miały ułatwić projektowanie systemów inteligentnych, ponieważ 
oferowały procedury przeznaczone do kodowania wiedzy, konstruowania 
mechanizmów wnioskujących, przeprowadzania operacji na wyrażeniach 
symbolicznych w postaci złożonych m.in. z faktów, zdań i reguł5.

Jednym z najważniejszych języków tej klasy jest Prolog (fr. 
Programmation en logique). Został stworzony w latach 70. XX wieku, by 
umożliwić odwzorowanie złożonych relacji logicznych. Prolog pozwolił 
więc na tzw. programowanie w logice, a dokładniej w języku klauzul Horna 
(implikacji mających tylko jedną konkluzję). Koncepcja Prologu oparta jest 
na logice predykatów, dowodzenie twierdzeń zaś polega na rezolucyjnym 
systemie zaprzeczeń. Na tle klasycznych języków programowania Prolog 
wyróżnia się możliwością interpretacji kodu zarówno w sposób proceduralny, 
jak i deklaratywny6. Ponieważ linie kodu są bezpośrednio zapisem relacji 
logicznych, więc mogą być odczytywane jako deklaracje pewnych zależności 
między zdaniami. Uruchomienie programu napisanego w Prologu powoduje 
wykonanie procesu dedukcji, czyli wyciąganie wniosków z przesłanek 
zidentyfikowanych jako dane wejściowe w problemie logicznym. Tym samym 
zadanie projektanta algorytmu sprowadza się do zdefiniowania tego, „co jest 
problemem”, a nie – jak to jest w przypadku języków proceduralnych – „jak 
rozwiązać problem”7. Istnieje wiele implementacji tego języka różniących się 
środowiskiem uruchomieniowym, dołączanymi bibliotekami czy chociażby 
edytorem kodu. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych jest darmowy 
SWI- Prolog8. Ta implementacja została też wykorzystana przez autorów na 
potrzeby prowadzonych badań.

5 J.J. Mulawka, systemy ekspertowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 
1997.

6 T. Sitek, ocena języków systemów ekspertowych dla celu implementacji baz wiedzy 
systemu wieloagentowego, w: zarządzanie technologiami informatycznymi: przykłady zasto-
sowań iT, red. C. Orłowski, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk 2007, 
s. 102–112.

7 T. Sitek, Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji 
systemów inteligentnych, w: zarządzanie technologiami informatycznymi: stan i perspektywy 
rozwoju, red. C. Orłowski, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk 2006, 
s. 69–82.

8 swi-Prolog’s home, http://www.swi-prolog.org (5.08.2013).
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1.2. Ontologie

Termin „ontologia” informatyka zapożyczyła w drugiej połowie lat 
60. XX w. z filozofii – jest to nazwa dyscypliny zajmującej się badaniem 
istoty bytu. Dość powszechnie pod tym pojęciem rozumie się zbiór ściśle 
zdefiniowanych pojęć (słownictwo) na temat określonej dziedziny (domeny) 
akceptowany przez społeczność związaną z ową dziedziną9. W definicji nie 
pojawia się co prawda słowo „model”, ale można przyjąć, że tym właśnie 
dla dziedziny jest ontologia – modelem opisującym pojęcia i ich wzajemne 
powiązania lub, prościej, modelem reprezentacji wiedzy. 

Definicja może nie być wystarczająca, by odpowiedzieć na pytanie, dla-
czego warto tworzyć ontologie. Można wskazać co najmniej kilka powodów10. 
Ontologie tworzy się:

 – by szerzyć wspólne rozumienie struktury informacji wśród ludzi lub 
aplikacji agentowych,

 – by umożliwić wielokrotne wykorzystanie wiedzy z danej dziedziny,
 – by otwarcie sprecyzować założenia odnośnie do wybranej dziedziny,
 – by rozdzielić wiedzę o dziedzinie od wiedzy związanej z operowa-

niem dziedziną,
 – by analizować wiedzę o konkretnej dziedzinie.

W praktyce wyróżnia się ontologie o różnym stopniu sformalizowania – 
od predefiniowanego słownictwa po modele wiedzy oparte na logice11, zwłasz-
cza logice opisowej (Description logic – DL). Na tej ostatniej postaci bazuje 
język OWL (web ontology language) w odmianie DL (wersja 1) oraz jego 
nowsza wersja OWL 212. Jest to język o dużej ekspresywności, co niesie też ze 
sobą ryzyko stworzenia ontologii, dla której nie uda się w skończonym czasie 
dokonać poprawnego wnioskowania. Właśnie OWL 2 użyto w badaniach 

9 M. Aufaure, B. Le Grand, M. Soto, N. Bennacer, Metadata and ontology-based 
semantic web Mining, w: web semantics ontology, red. D. Taniar, J.W. Rahayu, Idea Group 
Publishing, Hershey, London, Melbourne, Singapore 2006, s. 267.

10 A. Czarnecki, Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implemen-
tacji ontologii, w: zarządzanie technologiami…, 2006, s. 84.

11 K. Goczyła, ontologie w systemach informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza 
„Exit”, Warszawa 2011.

12 P. Hitzler, B. Parsia, P.F. Patel-Schneider, S. Rudolph, owl 2 web ontology language 
Primer (second edition), http://www.w3.org/TR/owl2-primer/ (5.08.2013).
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zaprezentowanych w niniejszej publikacji. O wyborze, oprócz wspomnianej 
ekspresywności, zdecydowało uznanie tego języka za rekomendowany 
(a zatem standard de facto) przez World Wide Web Consortium (W3C) dla 
technologii Semantic Web oraz dostępność narzędzi modelowania ontologii 
w oparciu o OWL (aplikacja Protégé 4.X).

Należy jeszcze wspomnieć w kontekście niniejszego tekstu, że istnieje roz-
szerzenie OWL służące do zapisu regułowego — semantic web rule language 
(SWRL)13. Jednak nie zastępuje ono klasycznych dla ontologii wyrażeń, a do-
daje możliwość skorzystania z reguł zgodnych z klauzulami Horna. Zatem jego 
występowanie nie obala głównej myśli niniejszego opracowania – wskazania 
(na ile to możliwe) regułowych zastępników stwierdzeń ontologicznych.

2. Dziedzina

Do zilustrowania przykładów porównujących zastosowanie konstruk-
cji ontologicznych i regułowych wybrano wiedzę zawartą w publikacjach 
opisujących zbiór dobrych praktyk zarządzania usługami informatycznymi 
(information Technology service Management – ITSM) zatytułowany 
information Technology infrastructure library (ITIL) w wersji 3. Te publikacje 
to pięć książek, każda poświęcona jednej z faz składających się na cały cykl:

 – strategia świadczenia usług IT (service strategy)14,
 – projektowanie usług (service Design)15,
 – przekazanie usług (service Transition)16,
 – eksploatacja usług (service operation)17,
 – ustawiczne doskonalenie usług (continual service improvement)18. 

13 I. Horrocks, P.F. Patel-Schneider, H. Boley, S. Tabet, B. Grosof, M. Dean, swrl: 
a semantic web rule language combining owl and ruleMl, http://www.w3.org/Submission/
SWRL/ (5.08.2013).

14 M. Iqbal, M. Nieves, service strategy, Office of Government Commerce, London 2007.
15 V. Lloyd, C. Rudd, service Design, Office of Government Commerce, London 2007.
16 S. Lacy, I. Macfarlane, service Transition, Office of Government Commerce, London 2007.
17 D. Cannon, D. Wheeldon, service operation, Office of Government Commerce, London 2007.
18 G. Case, G. Spalding, continual service improvement, Office of Government Commerce, 

London 2007.



121Ontologie vs. reguły – porównanie metod...

ITIL wymieniany jest na czele standardów wykorzystywanych przez 
organizacje wsparcia informatycznego do wsparcia funkcji zarządzania, dając 
szereg wytycznych na temat świadczenia usług IT, a tym samym osiągania 
wyższego poziomu dojrzałości i wydajności 

Sam zakres pojęciowy użyty w ITIL jest szeroki i jego przedstawienie 
wykracza poza wąskie ramy tej publikacji. Wybór dziedziny ITIL do demon-
stracji wyrażeń języka OWL i podejścia regułowego wynika z faktu prowa-
dzenia przez autorów badań w tym obszarze, co znalazło odzwierciedlenie we 
wcześniejszych publikacjach19.

3. koncepty

Koncepty w ujęciu ontologii to formalne reprezentacje pojęć ze świata 
rzeczywistego. Ich implementacje w języku OWL nazywane są klasami. 
Klasy te można rozumieć jako zbiory mogące być ogólnymi kategoriami 
klas bardziej szczegółowych (wówczas tworzy się hierarchia konceptów) lub 
mieścić w sobie konkretne osobniki.

Aby zaprezentować wiedzę o konceptach oraz zachodzących między 
nimi związkach, można stosować – często łącznie – wyrażenia logiczne, takie 
jak subsumpcja, równoważność, rozłączność czy negacja, co zaprezentowano 
poniżej. Należy jednak zaznaczyć, że poniższe przykłady nie wyczerpują 
gamy konstrukcji dostępnych inżynierowi wiedzy. Z powodu ograniczonego 
miejsca nie uwzględniono wyrażeń z użyciem ról i kwantyfikatorów.

19 A. Czarnecki, C. Orłowski, application of ontology in the iTil Domain, w:  information 
systems architecture and Technology: service oriented networked systems, red. A. Grzech, 
L. Borzemski, J. Świątek, Z. Wilimowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 2011, s. 99–108; J. Pastuszak, A. Czarnecki, C. Orłowski, ontologically aided rule 
Model for the implementation of iTil Processes, w: advances in Knowledge-based and 
intelligent information and engineering systems, red. M. Grañ, C. Toro, J. Posada, R.J. Howlett, 
L.C. Jain, IOS Press, 2012, s. 1428–1438; J. Pastuszak, A. Czarnecki, C. Orłowski, ontology-
Driven rule-based Model for an extension of information Technology infrastructure library 
Processes, „Cybernetics and Systems” 2013, Vol. 44, No. 2–3, s. 245–263.
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3.1. hierarchia konceptów

Tworzenie hierarchii pojęć jest jednym z najczęstszych zastosowań 
ontologii. Opiera się ono na zastosowaniu subsumpcji opisywanej w logice 
opisowej następująco:

 B⊑A  (3)

gdzie koncept A subsumuje koncept B (rys. 1).

Rys. 1. Subsumpcja konceptu B przez koncept A 
Źródło: opracowanie własne.

Subsumpcja ma charakter przechodni, a zatem zachodzi klasyczny 
sylogizm:

 B⊑A∧C⊑B⇒C⊑A  (4)

Realizacją tej konstrukcji w języku OWL jest wyrażenie:

 SubClassOf(B A) (5)

Oznacza to, że koncept b jest zawarty w koncepcie a. Praktycznym zastoso-
waniem hierarchii konceptów w ontologii ITIL będzie wskazanie, że Service 
Desk należy do zbioru funkcji ITIL:

 SubClassOf(Service_Desk ITIL_Function) (6)
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Natomiast każda funkcja ITIL jest aktywem według tego standardu, co za-
pisuje się:

 SubClassOf(ITIL_Function ITIL_Asset) (7)

Zgodnie z równaniem (4) z równań (6) i (7) można wywnioskować:

 SubClassOf(Service_Desk ITIL_Asset) (8)

Zaprezentowanie tej samej wiedzy poprzez reguły to konieczność zapisu 
dwóch faktów dla każdej hierarchii oraz jednej reguły ogólnej:

 subClassOf(iTILFunction,serviceDesk). (9)

 subClassOf(iTILAsset,iTILFunction). (10)

 subClassOf(X,Z) :- subClassOf(X,Y), subClassOf(Y,Z). (11)

Reguła działa w tym przypadku na zasadzie rekurencji i pozwala maszy-
nie wnioskującej języka Prolog pozyskać informacje o wszystkich możliwych 
zależnościach hierarchicznych, nawet wielokrotnie zagnieżdżonych.

3.2. równoważność konceptów

O równoważności czy tożsamości konceptów mówimy wtedy, gdy 
osobniki będące wystąpieniami tych konceptów są zawsze identyczne20. 
Zapisujemy to następująco:

 B≡A  (12)

Ten sam sens w języku OWL oddaje się za pomocą konstrukcji:

 EquivalentClasses(B A) (13)

Dla przyjętej w tym tekście dziedziny ITIL następujący zapis:

 EquivalentClasses(ITIL_Core_Book ITIL_Phase) (14)

20 K. Goczyła, op. cit., s. 115.
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oznacza, że koncept iTil_core_book, oznaczający jedną z pięciu książek 
poświęconych zasadniczym fazom zarządzania usługami informatycznymi, 
jest równoważny konceptowi iTil_Phase, czyli samej fazie ITIL.

Język Prolog będzie wymagał w takim przypadku przede wszystkim 
reguły mówiącej o przemienności, jaką charakteryzuje się równoważność: 

 equivalentClasses(X,Y) :- equivalentClasses(Y,X). (15)

Następnie wszystkie tego rodzaju zależności między konceptami będą 
wymagały określenia ich faktami. Przykładowy fakt będzie miał następującą 
postać:

 equivalentClasses(iTIL_Core_Book, iTIL_Phase). (16)

Trzeba przy tym zauważyć, iż założono tu, że tożsamość będzie zawsze 
relacją między dwoma konceptami. W przypadku większej liczby tożsamych 
elementów powyższy przykład musiałby być bardziej skomplikowany (dla trzech 
zmiennych samych reguł wskazujących na przemienność byłoby już sześć).

3.3. rozłączność konceptów

Rozłączność dwóch konceptów oznacza, że nie może istnieć osobnik, 
który należałby jednocześnie do obu z nich21. Zatem część wspólna obu roz-
łącznych konceptów jest konceptem pustym (⊥), co możemy zapisać:

 A⊓B⊑⊥ (17)

Rozłączność konceptów  i  w języku OWL zapisuje się następująco:

 DisjointClasses(A B) (18)

Wymienienie większej niż dwie liczby konceptów rozłącznych należy 
interpretować jako rozłączność każdej pary konceptów.

Deklarowanie rozłączności konceptów jest jedną z częściej stosowanych 
konstrukcji przy tworzeniu ontologii opartych na logice opisowej. Wynika to 
z założenia o świecie otwartym (open world assumption – OWA), w którym 

21 K. Goczyła, op. cit., s. 116.
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dwa koncepty nie są uznawane za różne od siebie tak długo, jak długo nie wy-
razi się tego wprost lub nie uda się tego wywnioskować z innych przesłanek.

Przykład zastosowania konstrukcji rozłączności konceptów w ontologii 
ITIL przedstawiono poniżej:

 DisjointClasses (ITIL_Application ITIL_People) (19)

Zapis (19) oznacza, że dwa koncepty będące szczegółowymi wystą-
pieniami konceptu iTil_asset (tu niewymienionego), będącego swoistym 
zbiorem pojęć dotyczących aktywów ITIL, a dotyczące (iTil_application) 
aplikacji i ludzi (iTil_People) zaangażowanych w zarządzanie usługami 
informatycznymi, są rozłączne.

Jeżeli chodzi o zapis regułowy rozłączności, to jest on oparty na tych samych 
założeniach jak w przypadku tożsamości. Będzie to więc jedna reguła ogólna 
i odpowiednio tyle faktów, ile wynika z zaobserwowanych relacji rozłączności:

 disjointClasses(X,Y) :- disjointClasses (Y,X).  (20)

 disjointClasses (iTIL_Application,iTIL_People). (21)

3.4. negacja konceptu

Niekiedy by powiedzieć, czym dana rzecz jest, najłatwiej jest wskazać, 
czym ona nie jest. To jedno z możliwych zastosowań konstrukcji, jaką jest 
negacja konceptu. By zapisać, że koncept nie jest konceptem, użyjemy nastę-
pującej notacji:

 B⊑¬A  (22)

Przenosząc negację na poziom ontologii i języka OWL, powinniśmy 
patrzeć na koncepty jako na klasy będące swoistymi zbiorami potencjalnych 
osobników. Wówczas stwierdzenie „nie a” oznacza „wszystko, tylko nie a”. 
Prawdziwe zatem są następujące tożsamości:

 ⊤≡A⊔B (23)

 ⊥≡A⊓B (24)
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Oznaczają one, że i – rozłącznie – wypełniają całe uniwersum ⊤. 
Przedstawiono to na rysunku 2.

Rys. 2. Rozłączność konceptów a i b wyraża negację i objęcie całego uniwersum ⊤
Źródło: opracowanie własne.

Zapisanie (22) w języku OWL będzie miało następującą postać:

 ClassAssertion(ObjectComplementOf (A) B) (25)

Nawiązując do ontologii ITIL, można chcieć przedstawić wiedzę o tym, że 
organizacja nie stosująca tego zbioru dobrych praktyk (noniTilorganization) 
jest przeciwieństwem organizacji, w której elementy ITIL wdrożono 
(iTilorganization). Należy przy tym zawęzić obszar pojęciowy tylko do 
konceptów subsumowanych przez pojęcie organizacji, co można osiągnąć 
przez zastosowanie przecięcia konceptów (części wspólnej). Zatem opisana 
tu wiedza może zostać wyrażona tak:

 EquivalentClasses(NonITILOrganization ObjectIntersectionOf
 (Organization ObjectComplementOf(ITILOrganization))) (26)

W jaki sposób należałoby to zrobić w deklaratywnej bazie wiedzy języka 
Prolog? Istotę negacji trzeba wyrazić regułą z zastosowaniem predykatu „not”.

 organizationType(iTILOrganization, organization(X)) :-  
 not(organizationType(nonITILOrganization, organization(X))).  (27)

By skorzystać z tej reguły, trzeba byłoby każdą nowo dodaną organizację 
definiować również z punktu widzenia przynależności do grupy podmiotów  
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posiadających ITIL lub nie. Przykładowe dwa poniższe fakty pozwalają 
wysnuć wniosek o tym, że Politechnika Gdańska nie zalicza się do tego grona.

 organization(politechnikaGdanska) (28)

 organizationType 
 (nonITILOrganization,organization(politechnikaGdanska)). (29)

4. zestawienie form reprezentacji wiedzy

Wykorzystane w niniejszym tekście konstrukcje zestawiono w tabeli 1. 
Jak widać, udało się znaleźć regułowe odpowiedniki form ontologicznych. 
Niemniej, z wyjątkiem negacji, każdy z przykładów regułowych wymaga 
większej liczby deklaracji, by udało się wyrazić tę samą wiedzę o konceptach.

Dodatkowo, czego nie udało się uwzględnić w niniejsze publikacji z uwa-
gi na ograniczoną objętość artykułu, autorzy zbadali konstrukcje z użyciem 
ról oraz kwantyfikatorów: szczegółowego i ogólnego. Dla ich reprezentacji 
ontologicznej nie udało się znaleźć satysfakcjonującej postaci regułowej. 

Stąd wydaje się zasadne stwierdzenie, że dla użytej w badaniach dzie-
dziny ITIL, opartej przede wszystkim na relacjach zachodzących między 
pojęciami, podejście wykorzystujące ontologie daje większe możliwości 
zamodelowania dziedziny przy mniejszej złożoności stosowanych konstrukcji 
wybranego języka.

Tabela 1

Zestawienie ontologicznych i regułowych reprezentacji wiedzy

typ wiedzy DL ontologia (owl) reguły (Prolog)

Hierarchia 
konceptów C⊑B⊑A SubClassOf(b a) 

SubClassOf(c b)

subClassOf(X,Z) :-  
subClassOf(X,Y),  
subClassOf(Y,Z)

Równoważność 
konceptów B≡A EquivalentClasses(b a) equivalentClasses(X,Y) :- 

equivalentClasses(Y,X)
Rozłączność 
konceptów B⊓A⊑⊥ DisjointClasses(b a) disjointClasses(X,Y) :-  

disjointClasses (Y,X)

Negacja konceptów B⊑¬A ClassAssertion 
(ObjectComplementOf(a) b)

classAssertion(Y, X) :-  
not(classAssertion(Z, X))

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

W tekście zaprezentowano przegląd i zgrubne porównanie ontologicz-
nych i regułowych metod reprezentacji wiedzy dla wybranych typowych 
zagadnień modelowania pojęć i ich zależności. Celem tego porównania było 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o słuszność stosowania ontologii, a nie 
reguł dla obranej dziedziny, jaką jest zbiór dobrych praktyk ITIL.

Prezentacja wyników została ograniczona jedynie do podstawowych 
wyrażeń opisujących koncepty w dziedzinie. Niemniej nawet na takim pozio-
mie ogólności uwidoczniła się przewaga podejścia opartego na ontologiach 
i języku OWL nad parą reguły–Prolog. Wynika ona z bogatszego podłoża 
semantycznego kryjącego się za elementami języka OWL, co wynika z opar-
cia go na co najmniej dwóch niższych warstwach językowych – resource 
Description Framework (RDF) i RDF Schema, będących odpowiednio: me-
tametajęzykiem i metajęzykiem dla OWL. W takim ujęciu Prolog jest raczej 
na poziomie metametajęzyka.

Do pełniejszego obrazu porównania zabrakło innych ważnych konstruk-
cji, choćby ról łączących koncepty i stosowanych razem z nimi ograniczeń, 
takich jak „istnieje”, „wszystkie”, „co najmniej”, „co najwyżej”, „dokładnie”. 
Poza tym w przedstawionych przykładach udało się zilustrować pewne hipo-
tezy mówiące o większej przydatności reprezentacji ontologicznej, natomiast 
nie przeprowadzono tu żadnego formalnego dowodu. Te zagadnienia będą 
uwzględnione przez autorów w dalszych badaniach i publikacjach.
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MANAGEMENT DOMAIN EXAMPLE

Summary

This text provides a brief overview of selected structures aimed at knowledge 
representation in the form of ontologies based on description logic and aims at com-
paring them with their counterparts based on the rule-based approach. Due to the 
limitations on the length of the article, only elements associated with the representa-
tion of concepts could be shown, without including roles. The formalisms of the OWL 
language were used to record ontologies, while the rules were expressed in Prolog.

To better illustrate these two ways of knowledge representation, examples of 
best practices from the field of IT services management were used, which are con-
tained in a set of publications known as the Information Technology Infrastructure 
Library (ITIL).

The purpose of the comparison is to examine the possibility of using an onto-
logical approach in situations where the use of rule-based solutions is problematic.

Translated by adam czarnecki and Tomasz sitek
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PrzeSłanki zaStoSowania Symulacji komPuterowej 
w modelowaniu alokacji zaSobów Produkcyjnych

wprowadzenie

Wynikająca z globalizacji rynków coraz większa konkurencja wymusza na 
producentach podejmowanie działań mających na celu maksymalizację wartości 
dodanej. Wytwarzanie odpowiedniej ilości produktów, za które klient będzie 
chciał zapłacić stosowną cenę, wymaga między innymi skracania czasu przepły-
wu materiałów, elastyczności produkcji oraz utrzymania odpowiedniej jakości 
produktów. Dla osiągnięcia optymalnej wartości dodanej, przy zapewnieniu dłu-
gookresowego zysku, kluczowym staje się planowanie produkcji. Trzeba zwrócić 
uwagę, że nie chodzi tylko i wyłącznie o określenie, co i kiedy należy wyprodu-
kować, ale o uwzględnienie efektywnego wykorzystania zasobów, czyli między 
innymi czym oraz gdzie należy wykonać produkty. Równocześnie niezbędne 
jest monitorowanie i analiza wpływu na organizację zmieniającego się otoczenia 
oraz podejmowanie stosownych decyzji w chwili wystąpienia zakłóceń. Ryzyko 
niepowodzenia może zostać zmniejszone dzięki wcześniejszemu przetestowaniu 
przyjętych rozwiązań. Możliwość taką daje zastosowanie symulacji komputerowej 
w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów produkcyjnych.
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Celem artykułu jest analiza przesłanek, które powodują, że metoda symu-
lacji komputerowej w konwencji dynamiki systemowej może być z sukcesem 
zastosowana do wspomagania decyzji alokacyjnych. Ponadto w opracowaniu 
zaprezentowano przykład modelu, za pomocą którego możliwe jest testowa-
nie różnych scenariuszy w zakresie przydziału pracowników do jednostek 
produkcyjnych.

1. Systemowe ujęcie alokacji zasobów produkcyjnych

Pojęcie paradygmatu systemowego, który w literaturze przedmiotu 
zwany jest też holistycznym lub myśleniem systemowym, zostało wprowa-
dzone przez Kuhna1. Prowadzenie badań zgodnych ze szkołą systemową 
zakłada przejście od nauki obiektywnej (absolutnej) do epistemicznej, 
czyli zależnej od układu odniesienia. Skutkuje to stwierdzeniami kon-
tekstowymi i wnioskowaniem przybliżonym, będącym kolejnym etapem 
aproksymacji postrzegania rzeczywistości. Nauka systemowa stanowi 
samodzielną dziedzinę, która posiada własny przedmiot oraz metody badań. 
Przedmiotem są systemy, a metody badań koncentrują się na ich określa-
niu i przedstawianiu oraz wyznaczaniu otoczenia, a także analizowaniu  
i optymalizacji struktury i zachowania się systemów2.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele, bardziej lub mniej rozbudowanych, 
definicji pojęcia system. Uważa się, iż do nauki zostało ono wprowadzone przez 
amerykańskiego biologa von Bertalanffy’ego3. Autor ogólnej teorii systemów 
(general systems theory) nazwał systemem organizację, w której znany jest  
i możliwy do wyodrębnienia oraz opisania zbiór elementów składowych, 
a także relacji zachodzących między nimi4. Obecnie pojęcie system jest bardzo 

1 C. Cempel, Teoria i inżynieria systemów – zasady i zastosowania myślenia systemowego 
dla studentów wydziałów politechnicznych, E Skrypt 2005, neur.am.put.poznan.pl, s. 7. 

2 Z. Gałdys, W. Pogorzelski, elementy analizy systemowej, Wydawnictwo Naukowe 
Novum, Płock 2002, s. 25.

3 W. Falkiewicz, systemy informacyjne w zarządzaniu. uwarunkowania, technologie, 
rodzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 3; S. Łobejko, systemy informacyjne w zarządzaniu 
wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 15.

4 L. von Bertalanffy, general systems theory, „Yerbook of the Society for General System 
Research”, 1956, No. 1, s. 1–10.
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pojemne. Jak podaje Falkiewicz, można je odnieść do dowolnego fragmentu 
rzeczywistości. Systemem może być zarówno rzecz, jak i człowiek, a także 
pojęcie abstrakcyjne, proces czy zdarzenie5. 

W literaturze podkreśla się, że system powinien być zdefiniowany 
w oparciu o cztery podstawowe rygory: ścisłości, niezmienności, zupełności 
i rozłączności6. Wymusza to ścisłe określenie, które z elementów należą do 
systemu, a które do jego otoczenia. Wraz z identyfikacją otoczenia określa 
się systemy nadrzędne oraz podsystemy, przy czym, zgodnie z nowoczesną 
analizą systemową, jak podaje Gałdys, wydzielanie podsystemów z systemu 
powinno się odbywać według kryterium spełnianych przez nie funkcji7. 
Każdy z obiektów systemu może być przypisany tylko i wyłącznie do jedne-
go z podsystemów. Przy definiowaniu systemu powinno się podać jego cel, 
a także wejścia, wyjścia i mechanizm przetwarzania (transformacji)8. 

Jeżeli za system produkcyjny przyjmie się, za Durlikiem, „układ 
materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez czło-
wieka i służący wytwarzaniu określonych produktów (wyrobów lub 
usług) w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb konsumentów”, to 
można stwierdzić, że całe przedsiębiorstwo produkcyjne będzie właśnie 
takim systemem9. Wejściami tak rozumianego systemu będą zasoby  
i niezbędne do procesów gospodarowania nimi informacje, a wyjścia to przede 
wszystkim produkty, odpady i informacje. Transformacją wejścia w wyjście 
będą zaś sterować procesy wytwarzania i alokacji zasobów. Co za tym idzie, 
jak zostało przedstawione na rysunku 1, alokacja zasobów produkcyjnych 
będzie stanowić podsystem systemu produkcyjnego.

5 W. Falkiewicz, op. cit., s. 4.
6 Z. Gałdys, W. Pogorzelski, op. cit., s. 24.
7 ibidem, s. 53.
8 A. Januszewski, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1, PWN, 

Warszawa 2008, s. 20.
9 I. Durlik, inżynieria zarządzania, cz. 1, Placet, Warszawa 2004, s. 31.
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zasoby 
transformowane

zasoby 
transformujące

alokacja zasobów

system produkcyjny
Nadsystem

System

Podsystemy

zasoby 
informacyjne

zasoby transformowane zasoby transformujące infromacje

infromacjeinfromacje

Rys. 1. Ideowy schemat systemu alokacji zasobów produkcyjnych
Źródło: opracowanie własne.

Celem podsystemu alokacji zasobów produkcyjnych, zwanego dalej 
systemem alokacji zasobów, będzie zatem takie przydzielenie ilości zasobów 
o odpowiedniej jakości do systemu produkcyjnego, aby firma mogła zreali-
zować założenia strategii oraz zadania systemu logistycznego10. Realizacja 
złożonego, określonego w strategii celu wymaga planowania produkcji na 
wszystkich szczeblach zarządzania: strategicznym, taktycznym i opera-
cyjnym. W literaturze przedmiotu mówi się o wielopoziomowym systemie 
planowania produkcji11. W zależności od struktury celów i poziomów ich 
osiągnięć przyjętych za akceptowalne należy podjąć odpowiednio różne de-
cyzje w zakresie wewnętrznej alokacji zasobów12. Wskazuje to na konieczność 
uzależnienia struktury systemu alokacji zasobów od wspomnianych wcześniej 
poziomów planowania, co zostało pokazane na rysunku 2.

10 uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, 
Oeconomicus, Szczecin 2009, s. 29.

11 M. Kraszewska, wielopoziomowy system planowania produkccji na przykładzie wybra-
nego przedsiębiorstwa, „Automatyka” 2008, nr 12 (2), s. 295–304; T. Krupa, T. Ostrowska, 
Metoda wielopoziomowego bilansowania zasobów w procesie zarzązania projektami, 
Zakopane, www.ptzp.org.pl, 2011, s. 605–615.

12 T. Krupa, elementy organizacji zasoby i zadania, WNT, Warszawa 2006, s. 32.
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Decyzje

Poziom taktyczny

Poziom operacyjny

Decyzje Informacje

Informacje
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Prognozy

Informacje z otoczenia

Zasoby

Główne plany produkcji (MPS)

Charakterystyki zasobów 
transformujących

Operacyjne  harmonogramy 
produkcji

Plan sprzedaży i produkcji 
(SOP)
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Informacje

Informacje

Informacje

Rys. 2. System alokacji zasobów a poziomy planowania produkcji 
Źródło: opracowanie własne.

Decyzje dotyczące przydziału zasobów z jednej strony powinny prowadzić 
do osiągnięcia zysku, z drugiej zaś do zadowolenia wszystkich interesariuszy fir-
my. Równocześnie, jak uważa Rogowski, czynniki produkcji powinno się dobierać  
i koordynować w taki sposób, aby produkcja była wykonywana w jak najkrót-
szym czasie przy maksymalnej efektywności13. Przez efektywność w literaturze 
przedmiotu rozumie się stosunek rzeczywistych do planowanych wyników14.

13 A. Rogowski, Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, 
CeDeWu, Warszawa 2010, s. 27.

14 C. Bozarth, R.B. Handfield, wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem 
dostaw, Helion, Gliwice 2007, s. 94.
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Pomiaru efektywności proponuje się dokonywać za pomocą Wskaźnika 
Wykorzystania Wyposażenia OEE (overall equipment effectiveness), który 
jest wypadkową dostępności, wykorzystania i jakości, przy czym:

 – dostępność to stosunek czasu, w którym maszyna faktycznie praco-
wała do czasu operacyjnego,

 – wykorzystanie to stosunek teoretycznego (planowanego) czasu jed-
nostkowego pomnożonego przez rzeczywistą produkcję do rzeczy-
wistego czasu pracy,

 – wskaźnik jakości to stosunek produktów prawidłowych do całkowitej, 
a więc uwzględniającej braki, produkcji15. 

W związku z powyższym, chcąc maksymalizować efektywność, należy 
tak rozporządzać zasobami, aby maszyna będąc dostępną maksymalnie długo  
w zaplanowanym, operacyjnym czasie wyprodukowała jak najwięcej niewy-
brakowanych produktów.

Uzyskanie takiego efektu wiąże się między innymi z odpowiednim, 
niwelującym przestoje dysponowaniem pracownikami, odpowiednim 
planowaniem uruchamiania nowej partii produkcyjnej oraz zamawianiem 
materiałów. Ponadto powinno się dążyć do maksymalizacji obciążeń stano-
wisk w najbliższych okresach planistycznych. Takie dysponowanie parkiem 
maszynowym zwiększa zdolność produkcyjną w dalszych okresach16. 
Jasiński podkreśla znaczenie nie tyle samego śledzenia zmian w strukturze 
zasobów, co nieustannej identyfikacji tych zasobów, od których najbardziej 
zależy wykonalność planów17. W pierwszym momencie alokacja, czyli 
przydzielenie maszyny do konkretnego zadania, może wydawać się opty-
malna, gdyż w pełni wykorzystana jest jej zdolność produkcyjna. Jednak, ze 
względu na brak możliwości wykonywania przez obrabiarkę innych zleceń, 
z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa taki wariant nie musi już być naj-

15 S. Zandieh, S.A.N. Tabatabei, M. Ghandahary, evaluation of overall equipment 
effectiveness in continous Process Production systtem of condensate stabilization Plant in 
assalooyeh, „Interdisciplinary Journal of Research in Business” 2012, No. 10, s. 590–598.

16 M. Euwe, H. Wortmann, Planning systems in the next century (i), „Computers in Industry” 
1997, No. 34, s. 233–237; Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, red.  
R. Konsala, PWE, Warszawa 2007, s. 108–109.

17 Podstawy zarządzania operacyjnego, red. Z. Jasiński, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2005, s. 140.
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korzystniejszy18. W związku z powyższym ważne jest, aby rozdzielając zaso-
by do poszczególnych działań, mieć na uwadze całokształt przedsiębiorstwa. 
Na dynamiczny charakter alokacji zasobów zwraca uwagę również Marak. 
Według tego autora alokacja zasobów powinna być tak przeprowadzana aby 
wykorzystać nadarzające się okazje19.

Przedstawione problemy związane z analizą systemu alokacji zasobów 
produkcyjnych dowodzą, że można go zaliczyć do klasy systemów szczególnie 
złożonych. W literaturze wyrażany jest pogląd, że efektywnym narzędziem 
badania tego typu systemów jest symulacja komputerowa. Metoda ta, przez 
swą zdolność manipulacji czasoprzestrzenią, pozwala na ujmowanie oraz 
zrozumienie odległych w czasie i w przestrzeni powiązań przyczynowo-
-skutkowych zachodzących między elementami systemu złożonego20.

2. zastosowania systemowo-dynamicznej symulacji komputerowej  
w alokacji zasobów produkcyjnych

Dynamika systemowa jest metodą symulacji ciągłej opracowaną przez 
Forrestera i jego współpracowników z Massachusetts Institute of Technology 
na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia21. Modeli systemowo-dynamicz-
nych dotyczących problematyki alokacji zasobów produkcyjnych należy do-
szukiwać się wśród opracowań traktujących o systemie produkcyjnym, a także 

18 B. Liwowski, R. Kozłowski, Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna 
Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 61.

19 elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. M. Marak, Funadacja na rzecz Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 29.

20 C. Cempel, nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań – wybrane zagadnie-
nia dla studentów studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Poradnik, Instytut 
Technologii i Eksploatacji, Radom 2003, s.49–62; J.W. Forrester, world Dynamics, Wright- 
-Allen Press, Cambridge Mass 1971, s. 88.

21 Na temat założeń i zastosowań dynamiki systemowej napisano wiele, m.in. w: F. Campuzano, 
J. Mula, supply chain simulation: a system dynamic approach for improving performance, 
Springer, New York 2011, s. 37–48.; K. Krupa, op. cit., s. 23–100; M. Łatuszyńska, symulacja kom-
puterowa dynamiki systemów, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów 
Wlkp. 2008, s. 32–77; A. Maciąg, R. Pietroń, S. Kukla, Prognozowanie i symulacja w przedsię-
biorstwie, PWE, Warszawa 2013, s. 182–212; B.J. Ranganath, system Dynamics: Theory and case 
sudies, I.K. International Publishing House, New Dehli 2008; elementy dynamiki systemów, red. 
J. Tarajkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s.  33–163.
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ogólnie, o zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami. Propozycje 
modeli o takiej tematyce można znaleźć w literaturze przedmiotu, począwszy 
od lat 70. ubiegłego stulecia, na przykład modele: odtworzenia produkcyjnych 
środków trwałych oraz systemu produkcja–zbyt autorstwa Součka, czy pre-
zentujący interakcje klienta i producenta model Łukaszewicza22. Z nowszych 
pozycji na uwagę zasługuje opisywany przez Rydzaka i in. model mający 
na celu ocenę programów poprawy niezawodności maszyn w sytuacji, gdy 
wewnętrzne lub zewnętrze zakłócenie doprowadza do zmiany paradygmatu 
zarządzania z prognostycznego utrzymania ruchu (proactive maintenance) na 
niepożądane reaktywne utrzymanie ruchu (reactive maintenance)23. Z kolei 
w artykule Suryani i in. podjęto problematykę oceny polityki wzrostu wydaj-
ności przy optymistycznych i pesymistycznych prognozach popytu24. Alokacja 
zasobów dla mających na celu wprowadzenie nowego produktu na rynek proce-
sów badawczo-rozwojowych została opisana również w modelu Repenninga25. 

Z czasem zaczęto dostrzegać potrzeby wykraczające poza klasyczne 
modelowanie systemowo-dynamiczne. Größler, w uwzględniającym specyfi-
kę producenta modelu łańcucha dostaw, zaproponował połączenie dynamiki 
systemów z modelowaniem agentowym26. Kasperska w swoich modelach 
optymalizacji trzech produktów: Dynabalance (1-3) i bilansu surowców 
Dynabalance (3-1), włączyła w funkcjonalność systemowo-dynamicznego 
modelu optymalizację bazującą na próbach Coyle’a27.

22 R. Łukaszewicz, Dynamika systemów zarządzania,  PWN, Warszawa 1975, s. 216–219; 
Z. Souček, Modelowanie i projektowanie systemów gospodarczych, PWN, Warszawa 1979,  
s. 233–394.

23 F. Rydzak, P. Maguszewski, J. Sendzimir, E. Chlebus, a concept of resilience 
in Production systems, www.systemdynamics.org/conferences/2006/proceed/papers/
RYDZA149.pdf, 2006 (30.06.2013).

24 E. Suryani, S. Chou, R. Hartono, C. Chen, Demand scenario analysis and planned capacity ex-
pansion: a system dynamics framework, „Simulation Modelling Practice and Theory” 2000, No. 18,  
s. 732–751.

25 N.P. Repenning, a dynamic model of resource allocation in multi-projekt research and 
development systems, „System Dynamics Reviev” 2000, No. 16 (3), s. 173–212.

26 A Größler, M. Stotz, N. Schiertz, a software interface between system Dynamics and 
agent-based simulations-linking Vensim and rePast,  http://www.systemdynamics.org/
conferences/2003/proceed/PAPERS/346.pdf 2003 (30.06.2013).

27 E. Kasperska, Dynamika systemowa symulacja i optymalizacja, Wydawnictwo 
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005, s. 80–129.
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Bogatym źródłem modeli obejmujących omawianą problematykę są 
materiały z międzynarodowych konferencji organizowanych rokrocznie 
od ponad 30 lat przez System Dynamics Society. Dla celów niniejszego 
opracowania dokonano przeglądu materiałów konferencyjnych z ostatnich 
10 lat. Wyniki przeglądu zestawiono w tabeli 1, w której w sposób hasłowy 
przedstawiono problematykę przywoływanych referatów. Dokładne informa-
cje są dostępne w wirtualnych materiałach konferencyjnych publikowanych 
w Internecie na stronie www.systemdynamics.org.

Tabela 1

Zastosowania dynamiki systemowej w modelowaniu zasobów produkcyjnych 

Autorzy tytuł referatu Cel modelu

XXX międzynarodowa konferencja System dynamics Society, St gallen, Szwajcaria 201228

X. Huang,  
M. Kunc 

Modeling Start-ups using System 
Dynamics: Towards a generic model

Analiza strategii wzrostu dla 
rozruchu przedsiębiorstwa 

produkcyjnego

XXiX międzynarodowa konferencja System dynamics Society, washington, uSa 201129

J. Venkateswaran, 
K. Margabandu,  

D. Bijulal,  
N. Hemachandra

Simulation based Analysis of 
Service Levels in Stable Production-

Inventory Systems

Badanie wydajności  systemu 
kontroli produkcji w warunkach 

niepewnego popytu

XXviii międzynarodowa konferencja System dynamics Society, Seul, korea 201030

Dae Joong Kim, 
Soyeon Kim

Combination of Cooperation and 
Competition for Organizational 

Productivity Improvement

Analiza produktywności 
w warunkach ograniczonych 

zasobów w kontekście łączenia 
współpracy i konkurencji 

w organizacji

J.B. Morrison
Managing the Dynamics of 

Process Improvement: Production, 
Improvement and Learning

Analiza problemu doskonalenia 
procesu produkcyjnego 

w warunkach ograniczonych 
zasobów

28  Proceedings of the 30th international conference of the system Dynamic society, eds. 
E. Husemann, D. Lane, St. Gallen, www.systemdynamics.org, 2012.

29 Proceedings of the 29th international conference of the system Dynamics society, eds. 
J.M. Lyneis, G.P. Richardson, Washington, www.systemdynamics.org, 2011.

30 Proceedings of the 28th international conference of the system Dynamics society, eds. 
T.H. Moon ,www.systemdynamics.org, Seoul 2010.
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Autorzy tytuł referatu Cel modelu

XXvi międzynarodowa konferencja System dynamics Society, ateny, grecja 200831

D. Bijulal,  
J. Venkateswaran

Closed-Loop Supply Chain Stability 
under Different Production-Inventory 

Policies

Analiza wpływu różnych strategii  
kontroli produkcji na liczbę 

zwracanych produktów

Ch.I. Michaloudis, 
P.E. Georgiadis 

The Efficiency of Alternative Control 
Mechanisms in a MTO three-stage 

tandem Production/Inventory System

Badanie efektywności 
alternatywnych mechanizmów 
kontroli na system produkcji 

i zapasów

A. Politou, 
P.E. Georgiadis

Production Planning and Control in 
Flow Shop Operations using Drum 

Buffer Rope Methodology: A System 
Dynamics Approach

Planowanie procesu produkcji  przy 
zastosowaniu teorii ograniczeń

XXv międzynarodowa konferencja System dynamics Society, boston, uSa 200732

R.D.R. Kakollu
Modelling and Analysis of 

Production System of a Steel Plant- 
a System Dynamics Approach

Analiza alternatywnych strategii 
produkcyjnych dla stalowni 

F. Rydzak,  
E. Chlebus

Application of Resilience Analysis 
in Production Systems – Bombardier 

Transportation Case Study

Analiza elastyczności systemów 
produkcyjnych w warunkach 
niepewności i występowania 

zakłóceń

J. Juerging Engineering Change Orders 
Influencing Manufacturing Start-Ups

Analiza porównawcza polityk 
zarządzania zmianami w systemie  

produkcyjnym

XXiv międzynarodowa konferencja System dynamics Society, nijmegen, norwegia 200633

A.C. Márquez Maintenance Policies for Capacity 
Constrained production Systems

Badanie a skuteczność 
alternatywnych polityk utrzymania 

produkcji w warunkach ograniczonej 
zdolności produkcyjnej

F. Rydzak, 
P. Magnuszewski, 

J. Sendzimir, 
E. Chlebus

A Concept of Resilience in 
Production Systems

Badanie wpływu alternatywnych  
programów poprawy niezawodności 

maszyn na elastyczność systemu 
produkcyjnego w różnych 

warunkach

31 26th international conference of the system Dynamics society, Athens, red. B.C. Dangerfield, 
www.systemdynamics.org, 2008.

32 Proceedings of the 25th international conference of the system Dynamic society, eds.  
J. Sterman, R. Oliva, R.S. Langer, J.I. Rowe, J.M. Yanni, Boston, www.systemdynamics.org, 
2007.

33 Proceedings of the 24th international conference of the system Dynamic society, eds. 
A. Größler, E.A. J.A. Rouwette, R.S. Langer, J.I. Rowe, J.M. Yanni, Nijmegen, www.system-
dynamics.org, 2006.
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Autorzy tytuł referatu Cel modelu

XXiii międzynarodowa konferencja System dynamics Society, boston, uSa 200534

J. Dvornik, 
A.M. Munitic, 

F. Mitrovic

SD Simulation Modelling of 
Organisational Business System 
of Management of Material & 

Informational Flows in Productive 
Company

Kompleksowe modelowanie 
przedsiębiorstwa produkcyjnego

XXii międzynarodowa konferencja System dynamics Society, oxford, anglia 200435

P. Goncalves, 
J.H. Hines, 
J. Sterman 

Ch. Lertpattarapong

The Impact of Endogenous Demand 
on Push-Pull Production System

Analiza zależności między 
niestabilnością łańcucha dostaw  

a popytem konsumentów 
w warunkach hybrydowego systemu 

produkcyjnego

XXi międzynarodowa konferencja System dynamics Society, nowy york, uSa 200336

G.E.Zapata, 
A.C. Marquez

A Qualitative Analysis of Push and 
Pull Models

Porównanie alternatywnych 
systemów produkcji

XiX międzynarodowa konferencja System dynamics Society, atlanta, uSa 200137

M. Cloutier 
The Maple Sap Products Industry 

in Quebec: an Economic and 
Production System Dynamics Model

Analiza procesu produkcji soku 
klonowego 

Xviii międzynarodowa konferencja System dynamics Society, bergen, norwegia 200038

Marquez A.C., 
Zapata G.E.,

Studying Behavior Patterns in 
Production Systems Through 

Qualitative Analysis

Badanie relacji między 
zastosowanymi technikami 
produkcji a zachowaniem się 

systemu produkcyjnego

Foschiani S.

Strategic Management of Production 
Systems – a Longitudinal Analysis 

on the Evolution of Models: 
Experiences from a Research Project

Wspomaganie strategicznych 
decyzji podejmowanych w obszarze  

zarządzania produkcją

Źródło: opracowanie własne na podstawie cytowanych materiałów konferencyjnych.

34 Proceedings of the 23th international conference of the system Dynamic society, eds. J. Sterman, 
N.P. Reppening, R.S. Langer, J.I. Rowe, J.M. Yanni, Boston, www.systemdynamics.org, 2005.

35 Proceedings of the 22nd international conference of the system Dynamics society, eds.  
M. Kennedy, G.W. Winch, R.S. Langer, J.I. Rowe, J.M. Yanni, Oxford, www.systemdynamics.org, 2004.

36 Proceedings of the 21st international conference of the system Dynamics society, eds. 
R. Eberlein, V.G. Diker, R.S. Langer, J.I. Rowe, New York, www.systemdynamics.org, 2003.

37 Proceedings of the 19th international conference of the system Dynamics society, eds. 
J.H. Hines, V.G. Diker, R.S. Langer, J.I. Rowe, Atlanta, www.systemdynamics.org, 2001.

38 Proceedings of the 18th international conference of the system Dynamics society, eds. 
P.I. Davidsen D.N. Ford, A.N. Mashayekhi, Bergen, www.systemdynamics.org, 2000.



142 Justyna Lemke, Małgorzata Łatuszyńska

Wymienione przykłady zostały wybrane w sposób mniej lub bardziej 
przypadkowy, gdyż trudno byłoby odwołać się do wszystkich doniesień do-
tyczących zastosowania metod symulacji komputerowej do praktyki i teorii 
zarządzania zasobami w systemach produkcyjnych w różnych krajach i na 
różnych kontynentach.

3. model przydziału pracowników do jednostek produkcyjnych 

W celu zilustrowania możliwości użycia komputerowego modelu sy-
mulacyjnego do generowania informacji przydatnych w alokacji zasobów 
produkcyjnych zostanie przedstawiony model przydziału pracowników do 
jednostek produkcyjnych w linii montażowej. 

Jednostka
produkcyjna 1Zlecenia JP1

Jednostka
produkcyjna 2Produkcja JP1

Magazyn
Produkty Gotowe

Efektywny
Fundusz Czasu

Takt Linii

Pracownicy do
dyspozycji na

zamianę

tj1
tj2

Pracownicy
przydzieleni do
JP1 na zamianę

Pracownicy przydzieleni
do JP2 na zmianę

JP o większej liczbie
produkcji w toku

Pracownicy
potrzebni do JP1

Pracownicy
potrzebni do JP2

<tj1>
<tj2>Brakujący

pracownicy
ogółem

Brakujący
pracownicy dla

JP1

Brakujący
Pracownicy dla JP2

Rys. 3. Model alokacji pracowników
Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 3 zaprezentowano diagram strukturalny modelu zbudowany 
w konwencji systemowo-dynamicznej. Należy podkreślić, że prezentowany 
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model ma służyć jedynie do ilustracji problemu. W modelu założono, że każdy 
produkt ma tę samą marszrutę technologiczną. Dla każdej jednostki produk-
cyjnej został określony czas jednostkowy, który odzwierciedla pracochłonność 
wykonania operacji na jednym detalu przez jednego pracownika. W każdym 
okresie planistycznym firma dysponuje taką samą liczbą pracowników 
produkcyjnych. Pracownicy mają kwalifikacje, aby obsłużyć obie jednostki 
produkcyjne. Produkcja odbywa się w systemie trzyzmianowym, przy czym 
na każdej ze zmian jest do dyspozycji taka sama liczba pracowników. 

Podstawą przydzielania pracowników jest równoważenie obciążenia 
linii produkcyjnej. Procedura w klasycznym ujęciu została opisana między 
innymi przez Dębskiego39. W modelu jednak dokonano pewnych modyfikacji 
tej metody. Przede wszystkim uwzględniono ograniczoną ilość zasobu ludz-
kiego, co za tym idzie spośród jednostek produkcyjnych zostało wyznaczone 
„stanowisko decyzyjne”. Jest nim jednostka o najdłuższym jednostkowym 
czasie produkcji. W prezentowanym modelu jest to jednostka produkcyjna 
„JP2”. Zadaniem stanowiska decyzyjnego jest określenie, gdzie najpierw 
należy przydzielić pracowników. Priorytet przydziału jest ustalany przy 
uwzględnieniu robót w toku na poszczególnych stanowiskach. To, które ma 
więcej elementów do wykonania, dostanie wymaganą liczbę pracowników. 
W przypadku gdy nie ma tylu pracowników do dyspozycji, wszyscy wolni zo-
stają przydzieleni do tej jednostki. Drugie w kolejności przydziału stanowisko 
otrzyma spośród pozostałych pracowników możliwie największą liczbę, jaka 
została wyznaczona w oparciu o takt produkcyjny. Przy czym wyznaczenie 
taktu linii odbywa się dla każdego okresu planistycznego (jeden miesiąc 
w modelu) i jest uzależnione od produkcji niedokończonej na pierwszym 
stanowisku oraz napływających nowych zleceń. 

39 D. Dębski, ekonomika i organizacja przedsiebiorstw, cz. 1, WSiP, Warszawa, 2009, s. 113.



144 Justyna Lemke, Małgorzata Łatuszyńska

Current 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brakujący pracownicy ogółem
40
30
20
10

0

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Brakujący pracownicy dla JP1
20
15
10

5
0 1 1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Brakujący Pracownicy dla JP2
40
30
20
10

0

1 1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1 3.8 6.5 9.3 12
Time (Month)

Rys. 4. Analiza brakującej siły roboczej
Źródło: opracowanie własne.

Analiza zaprezentowanych na rysunku 4 wyników przykładowych 
eksperymentów symulacyjnych dotyczących braku pracowników wskazuje 
na rosnący trend ogólnej liczby niedoboru kadry. Jest to wskazówka do bliż-
szego przyjrzenia się systemowi i poszukania przyczyn takiego stanu rzeczy. 
Rozważyć można między innymi zatrudnienie nowych pracowników bądź 
zmianę procedury lokowania pracowników. 

Podsumowanie

Podejmowanie decyzji dotyczących zasobów w systemie produkcyjnym 
jest zagadnieniem niezwykle złożonym. Wynika to z konieczności jedno-
czesnego uwzględnienia wielu obszarów działalności firmy, przy czym nie 
bez znaczenia pozostaje czynnik czasu. Wymagana jest nieustanna analiza 
i porównywanie wielu wariantów, co skłania do sięgnięcia po metodę sy-
mulacji komputerowej40. Na modelu symulacyjnym można eksperymentować 
i „zmieniając rzeczywistość”, sprawdzać różne opcje decyzyjne. Należy pod-

40 A. Januszewski, op. cit., s. 48.
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kreślić, że wspomniane wcześniej atrybuty firmy produkcyjnej, tj. zmienność 
i duża liczba elementów, sprawiają, że odzwierciedlenie rzeczywistości staje 
się niezwykle skomplikowane41. 

Do analizowania takich właśnie złożonych układów proponuje się zasto-
sowanie metody symulacji komputerowej w konwencji dynamiki systemów. 
W metodzie tej w badanym układzie rozważanym jako całość identyfikuje się 
sprzężenia zwrotne pomiędzy poszczególnymi jego elementami. Umożliwia 
to śledzenie zachodzących równolegle procesów i zjawisk42. 
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the uSe the comPuter Simulation in the modeling  
of Production reSource allocation

Summary

Making decisions on the allocation of production resources is very difficult due 
to their multilevel nature and dynamics of the enterprise and its environment. The 
essence of the process for the resources allocation is not only present observations 
or past events, but also knowledge of planned activities effects - and on this basis the 
selection of the desired option. For this reason, it is advisable to use in this process 
methods allowing to generate information on the expected effects of implementation 
various scenarios of allocation. This article analyzes the reasons that make the method 
of  System Dynamics simulation satisfies this requirement, as well as an example 
of the model, with which it is possible to test various scenarios in the allocation of 
workers to production units.

Translated by Małgorzata Łatuszyńska
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wprowadzenie

W ciągu ostatnich dekad zintegrowane systemy informatyczne stały się 
powszechne nie tylko w dużych korporacjach, ale także w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Powodem jest potrzeba zarządzania uzyskiwanymi 
danymi i ich systematyzowania oraz ich zamiany w użyteczną informację 
dostosowaną do potrzeb pracowników. 

Zintegrowany system informatyczny (np. klasy ERP – enterprise 
resource Planning) efektywnie wspomaga zarządzanie oraz wykonywanie 
poszczególnych działań danego przedsiębiorstwa. Wdrożenie takiego systemu 
wpływa na zwiększenie wewnętrznego przepływu informacji w przedsiębior-
stwie, a także przyczynia się do większej integracji oraz kooperacji między 
poszczególnymi jednostkami. 

Jednak inwestycje związane z wdrażaniem systemu informatyczne-
go mogą okazać się drogie, gdy porówna się całkowite korzyści z ogółem 
poniesionych kosztów. Ważnym czynnikiem jest także możliwość szybkiej 
dezaktualizacji wdrożonego systemu w odniesieniu do zmieniających się 
potrzeb przedsiębiorstwa.
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Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie analizy ekonomicznej 
efektywności implementacji systemu informatycznego na przykładzie wybranych 
studiów przypadków z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych. Metodami 
badawczymi, które posłużą do realizacji tego celu, będą przede wszystkim studia 
literaturowe z zakresu stosowanych metod i wskaźników do oceny efektywności 
ekonomicznej inwestycji informatycznych, jak również analiza studiów przy-
padków wdrożenia systemów informatycznych wraz z ich oceną efektywności.

1. analiza ekonomiczna implementacji systemu informatycznego

W opinii dostawców oprogramowania enterprise resource Planning1 
decyzje dotyczące wdrożenia systemów informatycznych uzależnione są naj-
częściej od dwóch czynników: przydatności funkcjonalnej oprogramowania 
oraz jego ceny. Te dwa czynniki nie są wystarczające, aby podjąć optymalną 
decyzję o wdrożeniu, więc w dużej liczbie przypadków przydatność danego 
produktu weryfikowana jest dopiero w fazie implementacji.

Do ekonomicznej oceny implementacji systemu informatycznego stoso-
wane są między innymi następujące wskaźniki:

 – TCO (Total cost of ownership – całkowitego kosztu posiadania),
 – ROI (Public return on investment – publicznego zwrotu z poniesio-

nych inwestycji), 
 – ROA (return on assets – rentowności aktywów),
 – ROE (return on equity – stopy zwrotu z kapitału własnego/rentow-

ności kapitału własnego), 
 – NPV (net Present Value – wartości bieżącej netto),
 – IRR (internal rate of return – wewnętrznej stopy zwrotu).

Wskaźnik Total cost of ownership jest jednym z najprostszych wskaź-
ników ekonomicznych, jednak w znacznym stopniu wpływa na decyzje za-
rządzających odnośnie do inwestycji. Wskaźnik odnosi się do porównawczej 
oceny efektywności systemu informatycznego i opiera się na następującej 
przesłance: kiedy korzyści wynikające z implementacji dwóch różnych syste-

1 S. Gabor, H. Miklos, R. Tuende, Functional efficiency and economic assessments  
of computerized information systems at small and medium sized enterprises, Elektroniczne 
Archiwum Uniwersytetu w Debreczynie, 2008, s. 1.
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mów informatycznych są zbliżone, zarządzający skłaniają się ku wybraniu tego 
systemu informatycznego, który jest efektywniejszy w sensie ekonomicznym, 
co polega na porównaniu kosztów bezpośrednich i pośrednich implementacji 
danego systemu2.

Wskaźnik Total cost of ownership to szacowany koszt implementacji 
oraz utrzymania danego systemu informatycznego. Poniższy diagram prezen-
tuje elementy składowe wskaźnika TCO.

Rys. 1. Kalkulacja wskaźnika TCO
Źródło: S. Gabor, H. Miklos, R. Tuende...

Kolejnym wskaźnikiem stosowanym do analizy ekonomicznej wdrożenia 
systemu informatycznego jest wskaźnik publicznego return on investment. 
Metodologia kalkulacji wskaźnika publicznego ROI została opracowana przez 
Center for Technology in Government na Uniwersytecie w Nowym Jorku, 
przy wsparciu oprogramowania SAP3. 

2 Y.I. Guliev, I.F. Gulieva, E.V. Ryumina, assessing the economic efficiency of using 
information Technologies in Medicine: world Practice, Studies on Russian Economic 
Development 2009, Vol. 20, No. 6, s. 627. 

3 S. Gabor, H. Miklos, R. Tuende...
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W przypadku oceny inwestycji informatycznych ROI jest wskaźnikiem 
najczęściej stosowanym przez zarządzających, gdyż jest odpowiedni do mie-
rzenia skuteczności oraz efektywności ekonomicznej. Informuje o tym, jaki 
procent poniesionego kapitału stanowi zysk płynący z danej inwestycji4. 

Kalkulacja ROI dla danego okresu [0,k] wygląda następująco: 

     
(1)5

gdzie:
ROIk  – ogólny wskaźnik ROI liczony dla danego okresu [0,k],
Hk  – zakumulowany zysk w danym okresie [0,k],
Hk  – kapitał zainwestowany w ciągu okresu [0,k] w implementację danej
  inwestycji.

Dla potrzeb niniejszego artykułu zostały wyróżnione dwa rodzaje wskaź-
ników ROI : ROI bezpośredni, który uwzględnia czynnik dyskontujący6, oraz 
ROI ogólny, nie uwzględniający czynnika dyskontującego.

Kolejnym wskaźnikiem stosowanym do ekonomicznej oceny inwestycji 
informatycznych jest wskaźnik ROA. Jest to stosunek zysku netto danej spółki 
do wartości jej aktywów.

    
(2)7

Może być też obliczany jako iloczyn rentowności sprzedaży oraz wskaź-
nika obrotu aktywów. Wskaźnik informuje o tym, w jakim stopniu dana spółka 
zdolna jest do wypracowywania zysków oraz efektywnego gospodarowania 
jej majątkiem. Im wyższa wartość wskaźnika ROA, tym lepsza jest kondycja 
finansowa spółki.

4 A. Botchkarev, P. Andru, a return on investment as a Metric for evaluating information 
systems, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management 2011, Vol. 6, s. 246.

5 S. Gabor, H. Miklos, R. Tuende…, s. 15.
6 http://www.scholaris.pl/frontend,4,80188.html (24.06.2013).
7 http://sindicator.net/baza_wiedzy/wskazniki_rentownosci_i_oceny_perspektyw_roz-

wojowych/roa_stopa_zwrotu_z_aktywow (25.06.2013).
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Do oceny inwestycji stosowany jest także wskaźnik ROE, który oznacza 
stopę zwrotu z kapitału własnego lub rentowność kapitału własnego. Informuje 
o tym, jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych ka-
pitałów własnych. Wskaźnik obliczany jest następująco:

    
(3)8

Kolejnym wskaźnikiem, często stosowanym przy analizie i ocenie inwesty-
cji informatycznych jest wskaźnik NPV. Kalkulowany jest w następujący sposób:

    
(4)9

gdzie:
C0 – wielkość kapitału zainwestowanego w ramach inwestycji,
Ci  – wartość przepływów gotówkowych netto dla okresu i będących wynikiem 
  danej inwestycji,
r – wartość stopy dyskontowej,
n – odpowiada za analizowany czas danej inwestycji.

Wartość przepływów gotówkowych dla danego okresu może być liczona 
następująco:

    Ci = Bi – Ki , (5)
gdzie:
Bi – odpowiada za całkowitą wartość przychodów w danym okresie i,
Ki – jest całkowitą wartością wydatków w danym okresie i.

Ponieważ pieniądz ma swoją wartość w czasie, strumienie pieniężne 
powinny opierać się na tym samym mianowniku, aby mogły być ze sobą 
porównywane. Wskaźnik NPV umożliwia ocenę przepływów pieniężnych 
związanych z projektem. Wymaga to porównania zaktualizowanej wartości  
przyszłych dochodów z nakładami inwestycyjnymi. Inaczej mówiąc, kalkula-
cja wskaźnika NPV polega na dyskontowaniu przyszłych wartości strumieni 
pieniężnych do ich wartości aktualnych10. 

8 www.investopedia.com/terms/r/returnonequity.asp (25.06.2013).
9 S. Gabor, H. Miklos, R. Tuende…, s. 15.
10 http://mfiles.pl/pl/index.php/NPV (22.06.2013).
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Wskaźnik NPV można interpretować jako nadwyżkę zaktualizowanych 
przychodów netto nad poniesionymi nakładami początkowymi lub, równoważ-
nie, jako nadwyżkę zaktualizowanego zysku netto nad alternatywnym zyskiem 
z inwestycji o wewnętrznej stopie zwrotu równej przyjętej stopie dyskonta11.

Wskaźnikiem ekonomicznym powiązanym z NPV jest wskaźnik IRR. 
internal rate of return to taka wartość stopy zwrotu, dla której net Present 
Value projektu wynosi 012. Innymi słowy, dla stopy zwrotu równej IRR war-
tość obecna wpływów będzie równa wartości obecnej nakładów. Wskaźnik 
IRR to miara rentowności inwestycji, która prezentuje rzeczywistą stopę 
zysku z danego przedsięwzięcia. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, 
tym większy dochód zostanie osiągnięty z danej inwestycji.

Kalkulacja wskaźnika IRR polega na znalezieniu takiej wartości stopy 
dyskontowej r, przy której spełniony jest następujący warunek:

    
0
 

(6)13

Rozdział 2 niniejszego artykułu prezentuje ocenę ekonomiczną wdrożonych 
systemów informatycznych z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych.

2. ocena efektywności ekonomicznej implementacji systemu 
informatycznego na przykładzie wybranych studiów przypadków

Efektywność ekonomiczna implementacji systemu informatycznego 
zostanie zaprezentowana na przykładzie następujących studiów przypadków:

 – oceny wdrożenia systemu ERP w węgierskim zakładzie produkcyjnym,
 – oceny implementacji systemu ERP z modułami: finansowym, rachun-

kowości oraz kalkulującym listę płac w węgierskiej firmie księgowej, 
 – oceny wdrożenia informatycznych systemów rachunkowych w ma-

łych i średnich hiszpańskich przedsiębiorstwach.

11 K. Kuczowic, J. Kuczowic, M. Michalewski, Decyzje inwestycyjne, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.

12 http://rachunkowosczarzadcza.pl/239/wewnetrzna-stopa-zwrotu-internal-rate-of-
return-irr/ (23.06.2013).

13 www.investopedia.com/terms/i/irr.asp (21.06.2013).
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2.1. implementacja systemu erP w węgierskim zakładzie produkcyjnym

Poniższe studium przypadku dotyczy zakładu produkcyjnego na 
Węgrzech. Przedsiębiorstwo operowało jako jednostka pomocnicza nie-
mieckiej firmy matki, zatrudniając około 120 pracowników. Firma miała 
obowiązek składania firmie nadrzędnej comiesięcznych raportów oraz 
czterotygodniowych planów finansowych każdego tygodnia. Strategiczne 
znaczenie dla operowania firmy miała kwestia przyciągania i utrzymywania 
klientów oraz monitorowania ich zapotrzebowania na poszczególne produkty. 
Wymienione czynniki wpłynęły na podjęcie przez zarządzających decyzji 
o wdrożeniu nowoczesnego systemu klasy ERP.

Przed wdrożeniem zakład korzystał z osobnych aplikacji dla systemu 
księgowego, zarządzania finansami oraz zapasami magazynowymi. W latach 
2006–2007 zostały wdrożone pakiety produktów do wspomagania zarządza-
nia „Infor”14 oraz „Infor-Finance”15. Dzięki wdrożeniu nowego oprogramo-
wania wspomagającego zarządzanie systemy informatyczne funkcjonujące 
niezależnie w poszczególnych działach zostały zintegrowane.

Tabela 1 

Wskaźniki ekonomiczne wdrożenia systemu ERP  
w zakładzie produkcyjnym na Węgrzech

wskaźnik wartość
ROI pośredni i bezpośredni 36%

ROI bezpośredni -40%
NPV pośredni i bezpośredni 4 340 PLN

NPV bezpośredni -27 782 PLN
Okres zwrotu w 8. roku inwestycji

Średni roczny TCO 7 201 PLN
Dyskontowany średni roczny TCO 6 785 PLN

10-letni IRR 16%
TCO 72 017 PLN

Źródło: S. Gabor, H. Miklos, R. Tuende…   

14 www.infor.com (26.01.2013).
15 www.infor.com/solutions/fms (26.01.2013).
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W tabeli 1 zaprezentowane są wartości wskaźników ekonomicznych zmie-
rzonych po wdrożeniu nowego systemu klasy ERP w tym przedsiębiorstwie. 
Ocena ekonomiczna inwestycji została przeprowadzona z uwzględnieniem  
10-letniego horyzontu czasowego. Dla potrzeb niniejszego artykułu wskaźniki NPV 
oraz TCO zostały przekalkulowane z forintów16 na wartości w polskich złotych17.

Wartości wpływów bezpośrednich i pośrednich były estymowane. 
Wskaźnik ROI wyniósł 36%, przy uwzględnieniu wpływów pośrednich oraz 
bezpośrednich. Jeśli zostaną uwzględnione jedynie wpływy bezpośrednie, 
wskaźnik ROI wynosił 40%. Interpretacja ekonomiczna wskazuje, iż w za-
leżności od przyjętego sposobu kalkulacji zysk z inwestycji w nowy system 
informatyczny wynosił 36% lub 40% początkowych nakładów.

Oszacowano także, iż w okresie dziesięcioletnim inwestycja może 
przynieść dodatkowe, nieuwzględnione w analizie wpływy. Świadczy o tym 
dodatnia wartość wskaźnika NPV (uwzględniającego wartość bieżących 
pośrednich i bezpośrednich aktywów netto).

Jak wynika z przeprowadzonej analizy ekonomicznej, inwestycja 
w nowy system informatyczny ERP w tym zakładzie produkcyjnym zwróci 
się po ośmiu latach od implementacji. Średni roczny koszt implementacji 
wyniósł 7201 PLN18. Poszczególne wartości roczne kosztu implementacji są 
wyższe w początkowym okresie, a w kolejnych odstępach czasu wykazują 
tendencję spadkową. Wynika to z faktu, iż największe koszty implementacji 
systemu informatycznego firma ponosi na początku inwestycji. Jest to zwią-
zane z koniecznością zakupu wymaganego sprzętu, oprogramowania oraz 
przeprowadzenia szkoleń wśród pracowników. 

Wskaźnik IRR dla 10-letniego okresu użytkowania systemu wyniósł 
16%, więc tyle wynosi stopa zysku z inwestycji. Przy ocenach inwestycji 
wartość wskaźnika IRR wynosi zazwyczaj około 10%19, więc wartość IRR 
na poziomie 16% świadczy o zasadności podjęcia tej inwestycji.  

Analizując roczne zmiany wskaźnika ROI (rys. 2), można zaobserwo-
wać, że w przypadku kiedy czynnik dyskontujący nie jest brany pod uwagę, 
wskaźnik ogólnego ROI przyjmuje wartość dodatnią już w piątym roku od 

16 Forint – oficjalna waluta Węgier. 100 HUF (forintów) ~ 1,43 PLN.
17 www.nbp.pl/kursy/kursya.html (30.01.2013).
18 Wartość przekalkulowana z forintów (HUF) na złote (PLN).
19 S. Gabor, H. Miklos, R. Tuende…, s. 19.
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wdrożenia systemu. Wzrosty ROI stają się coraz niższe z każdym kolejnym 
rokiem i oba wskaźniki ROI, ogólny oraz bezpośredni, odznaczają się loga-
rytmicznymi przyrostami. 

Rys. 2. Prezentacja pośredniego i bezpośredniego wskaźnika ROI w analizowanym 
10- letnim  okresie 

Źródło: S. Gabor, H. Miklos, R. Tuende…   

Rys. 3. Prezentacja pośredniego i bezpośredniego wskaźnika NPV w analizowanym 
10-letnim okresie 

Źródło: S. Gabor, H. Miklos, R. Tuende…   

Na rysunku 3 przedstawiono, jak zmieniały się oba wskaźniki NPV: 
NPV ogólny oraz NPV bezpośredni, który uwzględnia czynnik dyskontujący. 
Krzywa wskaźnika NPV ogólnego (rys. 3) osiąga wartość dodatnią w ósmym 
roku od implementacji systemu. Od tego momentu wskaźnik nie przyjmuje 
już wartości ujemnych, więc można wnioskować, że inwestycja zwróci się 
w ósmym roku od wdrożenia systemu.

W zależności od przyjętej stopy dyskonta wskaźnik NPV może przyjąć 
różne wartości dla tej inwestycji. Zależność tę ilustruje rysunek 4. Dla stopy 
dyskonta r = 16% wartość wskaźnika NPV osiąga w przybliżeniu wartość 0 
(IRR wynosi wtedy 16%).
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Rys. 4. Wartość wskaźnika NPV w zależności od stopy dyskontowej
Źródło: S. Gabor, H. Miklos, R. Tuende…   

Z przeprowadzonej oceny ekonomicznej wynika, że w 10-letnim hory-
zoncie czasowym implementacja nowego systemu informatycznego przyczyni 
się do osiągnięcia przez to przedsiębiorstwo korzyści o charakterze ekono-
micznym. Zyskowność inwestycji zależy także od czynników zewnętrznych: 
wartości inflacji oraz stóp procentowych. Poza tym wdrożenie zintegrowanego 
systemu informatycznego w tym przedsiębiorstwie przyczyni się do usys-
tematyzowania procesów produkcji, optymalizacji struktury organizacyjnej 
oraz uzyskania lepszych możliwości monitorowania zapotrzebowania na 
poszczególne produkty.

2.2. implementacja systemu erP z modułami: finansowym, rachun-
kowości oraz kalkulującym listę płac

Główną działalnością rozważanego biznesu była rachunkowość, a fir-
ma zatrudniała dwóch pełnoetatowych pracowników. Działalność firmy 
wspierana była przez system księgowy oparty na DOS-ie, który co roku 
wymagał aktualizacji. System księgowy wykorzystywany był między innym 
do kalkulowania listy płac. Z kolei rekordy dotyczące aktywów rzeczowych 
przechowywane były w tabelach w Excelu. 

W 2006 roku firma wdrożyła zintegrowany moduł finansowo-rachunko-
wy, który miał wspomagać zarządzanie procesami administracyjnymi. 
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Szczegółowe cele implementacji nowego systemu informatycznego były 
następujące:

 – integracja monitorowanych procesów, 
 – rezygnacja z konieczności rejestrowania poszczególnych procesów,
 – łatwiejsze tworzenie zapytań oraz możliwość przechowywania odpo-

wiedzi w elektronicznych plikach,
 – możliwość przechowywania zeznań podatkowych w elektronicznych 

plikach.
System miał zostać łatwo zaadaptowany przez użytkowników. Zakładano 

także osiągnięcie szybkich zwrotów z inwestycji.
W tabeli 2 zaprezentowane zostały wartości wskaźników ekonomicznych 

zmierzonych po wdrożeniu modułu finansowo-rachunkowego w rozpatrywa-
nej firmie. 

Tabela 2 

Wskaźniki wdrożenia modułu finansowo-rachunkowego  
w rozpatrywanej firmie księgowej

wskaźnik wartość
ROI pośredni i bezpośredni 427%

ROI bezpośredni 405%
NPV pośredni i bezpośredni 25 758 PLN

NPV bezpośredni 35 182 PLN
Okres zwrotu < 3 lata

Średni roczny TCO 1 116 PLN
Dyskontowany średni roczny TCO 1 044 PLN

10-letni IRR10 159%
TCO 10 149 PLN

Źródło: S. Gabor, H. Miklos, R. Tuende…   

Szacowany okres zwrotu z inwestycji to w tym przypadku mniej niż 
trzy lata. 

Wskaźniki ROI (zagregowany pośredni i bezpośredni oraz bezpośredni) 
były bardzo wysokie. Wartość zagregowanego wskaźnika ROI na poziomie 
427% świadczy o tym, że inwestycja zwróci się ponad czterokrotnie w prze-
ciągu 10 lat od wdrożenia.
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Dodatnie wartości obu wskaźników NPV świadczą o nadwyżce zaktu-
alizowanych przychodów netto nad poniesionymi nakładami początkowymi. 

Średni roczny koszt implementacji (średni wskaźnik TCO) jest niski 
i wynosił w przeliczeniu 1116 PLN20 (całkowity koszt implementacji TCO 
wyniósł 10 149 PLN).

Wskaźnik IRR dla 10-letniego okresu użytkowania systemu wyniósł aż 
159%, co odzwierciedla stopę zysku z tej inwestycji.

2.3. wdrożenie informatycznych systemów rachunkowych w małych 
i średnich hiszpańskich przedsiębiorstwach

Informatyczne systemy rachunkowe to narzędzia, które przyczyniają się 
do bardziej efektywnego zarządzania w przedsiębiorstwie, dzięki możliwo-
ściom lepszego kontrolowania jego ekonomiczno-finansowych obszarów. Są 
to systemy wspierające zarządzanie danymi, które pochodzącą z transakcji 
finansowych danego biznesu lub organizacji. 

Informatyczny system rachunkowy to połączenie metodologii, technik 
kontrolingu oraz rachunkowości z technologią przemysłu IT – zaawansowa-
nym interfejsem i funkcjonalnością oprogramowania, która została zaprojek-
towana pod kątem konkretnych potrzeb użytkownika. Informatyczny system 
rachunkowy dostarcza wewnętrznych oraz zewnętrznych danych raportowych, 
sprawozdań finansowych, a także danych dotyczących trendów w zakresie 
procesów finansowo-ekonomicznych.

Zaawansowane technologie otworzyły nowe możliwości generowania, 
a następnie  zastosowania informacji rachunkowej do celów strategicznych. 
Informatyczne systemy rachunkowe mogą być wykorzystywane do pomiaru 
ryzyka związanego z przeprowadzaniem niektórych operacji biznesowych. 
Jest to możliwe dzięki wbudowanym aplikacjom statystycznym. 

Możliwość stosowania informacji rachunkowej dla celów strategicz-
nych jest istotna z punktu widzenia małych i średnich hiszpańskich firm, 
które tworzą aż 90% biznesu tego kraju (według raportu central companies 
Directory z 1.01.2010 r.21). Tworzenie strategii firmy w oparciu o wiarygodne 

20 Wartość przekalkulowana z forintów na złote.
21 www.ine.es/en/prensa/np611_en.pdf (20.06.2013).
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dane, pochodzące z systemów rachunkowych, stwarza możliwości lepszego 
konkurowania na rynku w warunkach niepewności.

Wdrażanie rachunkowych systemów informatycznych przez małe i śred-
nie firmy służy do usprawnienia dostarczania informacji oraz do poprawienia 
komunikacji między różnymi działami danej organizacji – produkcyjnym, 
innowacji, marketingowym i usług posprzedażowych. Jakość pracy tych 
działów bezpośrednio przekłada się na możliwość zdobywania lub tracenia 
udziałów w rynku przez daną organizację. 

Korzyści wynikające z wdrożenia informatycznych systemów rachun-
kowych w małych i średnich przedsiębiorstwach znajdują odzwierciedlenie 
w osiąganych przez nie wskaźnikach ekonomicznych. Przeprowadzono 
badania ankietowe22, których celem było zweryfikowanie wpływu tych wdro-
żeń na osiągane przez firmy wskaźniki efektywnościowe. W dalszej części 
podrozdziału zostanie omówiony przebieg badań. 

2.4. opis badań ankietowych

Badania ankietowe zostały przeprowadzone na próbie małych i średnich 
hiszpańskich firm i miały na celu zmierzyć stopień rozbudowy oraz wdroże-
nia przez nie informatycznych systemów rachunkowych. Następnie została 
wykonana analiza wpływu wdrożeń na osiągane wskaźniki efektywnościowe. 

Uzyskane wyniki badania ankietowego zostały zatwierdzone przez grupę 
ekspertów badanej dziedziny, a następnie porównane z odpowiedziami pocho-
dzącymi z osobistych wywiadów z menadżerami badanych firm. Pod uwagę 
wzięto także dane pochodzące z raportów audytorskich, które uwzględniały 
zatwierdzone i skontrolowane sprawozdania finansowe.

Następujące czynniki były istotne dla badania: status prawny firm, 
wielkość ich aktywów oraz uzyskiwanego zysku z działalności operacyjnej. 
Nie bez znaczenia był także czas funkcjonowania na rynku danego przedsię-
biorstwa. Aby siła korelacji między korzystaniem z informatycznego syste-
mu rachunkowego a osiąganiem przez dane przedsiębiorstwo wskaźników 

22 E.U. Grande, R.P. Estebanez, C.M. Colomina; The impact of accounting information 
systems (ais) on performance measures: empirical evidence in spanish sMes, „The 
International Journal of Digital Accounting Research” 2011, Vol. 11, s. 31–38.
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efektywnościowych mogła zostać lepiej zmierzona, w badaniach zostały 
uwzględnione tylko te firmy, które funkcjonowały na rynku przez względnie 
krótki czas.

Spośród 632 rozesłanych ankiet uzyskano 74 ważne odpowiedzi. 96% 
z nich pochodziło od przedsiębiorstw średniej wielkości, a tylko 4% odpo-
wiedzi odesłały przedsiębiorstwa małe (do oceny wielkości badanych firm 
zastosowano ogólne kryteria ustalone przez Unię Europejską23). Struktura 
odpowiedzi odzwierciedlała ogólną strukturę firm funkcjonujących na rynku 
hiszpańskim24.

Badane firmy działały w następujących sektorach: 34% w przemyśle, 
55% w sektorze usług, 8% należało do sektora budowlanego, a 3% działało 
w sektorze głównym. Średni czas funkcjonowania na rynku badanych firm 
wynosił 10 lat. 

Do zmierzenia wpływu wdrożenia informatycznego systemu rachunko-
wego na osiąganą efektywność ekonomiczną zostały wybrane następujące 
wskaźniki ekonomiczne: wydajność oraz wskaźniki ROA i ROE.

Podczas analizy statystycznej badane przedsiębiorstwa podzielono na 
cztery grupy ze względu na stopień wykorzystania systemów rachunkowych 
do zarządzania bankowego oraz fiskalnego. Do grupy pierwszej zaliczono 
firmy, które system rachunkowy stosowały zarówno do zarządzania banko-
wego, jak i fiskalnego. W grupie drugiej znalazły się firmy, które z systemu 
rachunkowego korzystały jedynie pod kątem zarządzania bankowego. Grupa 
trzecia uwzględniała firmy, które z systemu rachunkowego korzystały tylko 
pod kątem zarządzania fiskalnego. Do grupy czwartej zostały zaliczone firmy, 
które nie wykorzystywały systemu do żadnego z tych celów. 

W tabeli 3 zaprezentowane są wyniki analizy ANOVA25, którą zastoso-
wano do porównania wariancji mierników w wymienionych czterech grupach 
firm.

23 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/ (22.06.2013).
24 http://www.investopedia.com/terms/i/irr.asp (21.06.2013).
25 http://www.investopedia.com/terms/a/anova.asp (22.06.2013).
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Tabela 3

Podsumowanie wyników analizy ANOVA

N średnia błąd typowy
Produkcyjność 1,00 51 1,6669 0,09653

2,00 5 1,0880 0,20810
3,00 10 1,4547 0,06871
4,00 8 1,5046 0,09132

Łącznie 74 1,5816 0,07111
ROA 1,00 51 2,2007 0,81742

2,00 5 -2,9240 2,68215
3,00 10 -,6849 0,74263
4,00 8 -4,3011 2,84826

Łącznie 74 ,6491 0,72209
ROE 1,00 51 15,2968 4,03550

2,00 5 -12,2180 12,36923
3,00 10 -12,8340 7,64385
4,00 8 -3,1500 2,21104

Łącznie 74 7,6420 3,33839

Źródło: S. Gabor, H. Miklos, R. Tuende…

W drugiej fazie badań normalność zmiennych została poddana analizie 
za pomocą testu Kołmogorowa-Smirnowa26. Kiedy zweryfikowano popraw-
ność normalności zmiennych, kolejnym etapem badań było wykonanie para-
metrycznej analizy zmiennych. Za pomocą testu Levene’a27sprawdzono, czy 
istnieje homoscedastyczność pomiędzy trzema wskaźnikami ekonomicznymi 
(produkcyjnością, wskaźnikiem ROA i ROE). Wyniki testu Levene’a zostały 
zaprezentowane w tabeli 4.

Tabela 4

Wyniki testu Levene’a 
Statystyka Levene’a gl1 gl2

Wydajność 0,558 3 70
ROA 1,370 3 70
ROE 0,686 3 70

Znaczący w 95%

Źródło: E.U. Grande, R.P. Estebanez, C.M. Colomina…

26 www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Kolmogorov-Smirnov_test.html 
(25.06.2013).

27 http://changingminds.org/explanations/research/analysis/levenes_test.htm (25.06.2013).
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W uzyskanych próbach zostały spełnione zasady normalności oraz 
heteroscedastyczności. 

Dla zweryfikowania zakładanej hipotezy o pozytywnej zależności mię-
dzy stosowaniem przez przedsiębiorstwa informatycznych systemów rachun-
kowych a osiąganiem przez nie lepszych wskaźników efektywnościowych 
został przeprowadzony test ANOVA. 

Wyniki badań okazały się statystycznie istotne dla wskaźników efektyw-
ności ROA oraz ROE, ale nie dla wskaźnika wydajności (tab. 5). 

Tabela 5

Wyniki testu ANOVA

F
Wydajność 1,644

ROA 3,964*
ROE 4,695 **

** znaczący w 99%; * znaczący w 95%
Źródło: E.U. Grande, R.P. Estebanez, C.M. Colomina…

Uzyskane wyniki świadczą o istnieniu pozytywnej zależności między 
stosowaniem przez małe i średnie przedsiębiorstwa informatycznych syste-
mów rachunkowych do zarządzania bankowego oraz fiskalnego a uzyskiwa-
niem przez nie wysokich wskaźników efektywnościowych ROA oraz ROE. 
Zaobserwowano znaczącą różnicę między miernikami w grupach pierwszej 
i czwartej, jeśli chodzi o ROA, oraz w grupach pierwszej i trzeciej dla wskaź-
nika ROE. 

W odniesieniu do wysokich wartości zwrotów z inwestycji można 
wnioskować, iż małe i średnie przedsiębiorstwa, które stosują informatyczny 
system rachunkowy do zarządzania bankowego oraz fiskalnego, mają wyższą 
rentowność od tych, które go nie stosują (w grupie 1 średnia wyniosła 2,20, 
a w grupie 4 – 4,30). W przypadku wartości zysków finansowych zależność 
kształtuje się podobnie, ale jest znacząca dla grup 1 oraz 3 (w grupie 1 średnia 
wyniosła 15,29, w grupie 3 – 12,83, negatywne wartości przyjęła dla grupy 4).
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Podsumowanie

W niniejszym artykule zaprezentowano studia przypadków oceny eko-
nomicznej wdrożenia systemów informatycznych z wykorzystaniem wskaź-
ników efektywnościowych. Studia przypadków dotyczyły oceny wdrożenia 
systemu ERP w przedsiębiorstwie średniej wielkości, oceny implementacji 
pakietu rozwiązań w firmie księgowej, a także oceny wdrożeń informatycz-
nych systemów rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Do oceny ekonomicznej zastosowano wskaźniki najczęściej stosowane 
przy ocenie inwestycji w przedsiębiorstwach: TCO, ROI, ROA, ROE, NPV 
oraz IRR. W każdym przypadku do analizy ekonomicznej wdrożenia danego 
systemu informatycznego został wykorzystany więcej niż jeden wskaźnik 
ekonomiczny. Ocena ekonomiczna wdrożenia systemu informatycznego 
w każdym z zaprezentowanych przypadków wypadła pozytywnie, co świad-
czy o tym, że inwestycje w systemy informatyczne były zasadne w sensie 
ekonomicznym. 
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the analySiS of economical efficiency of an information 
SyStem, baSed on Selected caSe StudieS

Summary

In recent decades, integrated information systems have become widespread not 
only in large corporations, but also in small and medium-sized enterprises. Integration 
of information systems is a result of the need to manage and structure data and convert 
it into useful information tailored to employees’ individual needs. An integrated sys-
tem effectively supports management and execution of company’s various activities 
by increasing the internal flow of information, integration and cooperation between 
individuals. However,  investments in the implementation of an information system 
in an enterprise can be expensive, when overall benefits are compared with the total 
costs of the implementation. Also, an important factor is the possibility of newly 
implemented system becoming obsolete, when enterprise’s needs change. 

This paper presents an analysis of the economic efficiency of information system 
implementation with the use of economic indicators, based on selected case studies.

Translated by Katarzyna Moc
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wprowadzenie

Od wielu lat symulacja komputerowa jest metodą służącą do rozwią-
zywania problemów w wielu dziedzinach wiedzy. Metoda ta polega na utwo-
rzeniu modelu symulacyjnego obiektu lub systemu w postaci matematyczno- 
-logicznego zapisu i przedstawieniu zależności opisujących symulowany 
obiekt lub system rzeczywisty oraz jego otoczenie w taki sposób, że zależności 
te można badać przez zmiany wartości sygnałów wejściowych i parametrów 
modelu. Symulacja komputerowa jest metodą odtwarzania zjawisk zachodzą-
cych w świecie rzeczywistym za pomocą ich zmatematyzowanych modeli 
definiowanych i obsługiwanych przy użyciu programów komputerowych1.

Symulacja wieloagentowa jest jedną z technik symulacyjnych, które zy-
skały w ostatnich latach dużą popularność jako metody wspomagania decyzji. 
Modele oparte na agentach tworzy się do rozwiązywania problemów w wielu 
dziedzinach nauki2. W symulacji wieloagentowej badany układ jest modelo-

1 A. Maciąg, R. Pietroń, S. Kukla, Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie,  
PWE, Warszawa 2013, s. 154.

2 Por. T. Salamon, Design of agent-based Models. Developing computer simulations 
for a better understanding of social Processes, Eva & Tomas Bruckner Publishing, Repin- 
-Zivonin 2011, s. 14.
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wany jako zbiór autonomicznych jednostek zwanych agentami. W modelu wie-
loagentowym opisuje się procesy decyzyjne w mikroskali, dla każdego agenta 
z osobna. Z połączenia działań wielu agentów i ich interakcji ze sobą nawzajem 
i ze środowiskiem, w którym funkcjonują, powstaje obraz badanego zjawiska 
w makroskali3. Agent jest to system komputerowy, który jest umiejscowiony 
w pewnym środowisku i jest zdolny do podejmowania autonomicznych działań 
służących do realizacji jego celów projektowych4. Z praktycznego punktu 
widzenia można założyć, że agent ma następujące cechy5: 

 – jest identyfikowalną jednostką posiadającą pewien zbiór cech i reguł 
zarządzających jej zachowaniem się i możliwościami decyzyjnymi; 

 – jest umiejscowiony w środowisku, w którym współdziała z innymi 
agentami; 

 – jego działanie może być skierowane na osiągnięcie określonego celu; 
 – jest autonomiczny, może funkcjonować niezależnie w swoim środo-

wisku i w kontaktach z innymi agentami, przynajmniej w zakresie 
pewnych zdefiniowanych sytuacji; 

 – jest elastyczny, ma zdolność do uczenia się i adaptacji. 
Posługiwanie się symulacją wieloagentową oznacza przestrzeganie pew-

nej określonej procedury modelowania6, której realizacja powinna być wspie-
rana odpowiednio dobranym oprogramowaniem komputerowym. Wychodząc 
naprzeciw tym potrzebom, w ostatnich kilku latach nastąpił znaczący rozwój 

3 P.O. Siebers, U. Aickelin, introduction to multi-agent simulation, w: encyclopedia 
of Decision Making and Decision support Technologies, red. F. Adam, P. Humphreys, Idea 
Group Publishing, Pennsylvania 2008, s. 554–564.

4 Por. S. Bieniasz, Techniki symulacji agentowej w zastosowaniu do badania procesów 
cieplnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, Kraków 
2006, s. 13, winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9711/full9711.pdf (16.06.2013); M. Wooldridge, 
N.R. Jennings, intelligent agents: Theory and practice, „The Knowledge Engineering Review” 
1995, No. 10 (2), s. 119.

5 Ch.M. Macal, M.J. North, Tutorial on agent-based modeling and simulation, Part 2. how to 
model with agent, w: Proceedings of the 2006 winter simulation conference, red. L.F. Perrone i in., 
WSC 2006, Monterey 2006, s. 73–83, www.informs-sim.org/wsc06papers/008.pdf (16.06.2013).

6 Opis procedury modelowania wieloagentowego można znaleźć w pracy: M. Łatuszyńska, 
A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska, F. Furaji, Zastosowanie zbiorów przybliżonych do wykrywa-
nia reguł zachowania konsumentów na potrzeby wieloagentowego modelu symulacyjnego, w: 
uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce, red. W. Chmielarz, 
Problemy Zarządzania, Vol. 10, No. 3 (38), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 
UW, Warszawa 2012, s. 108.
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oprogramowania do modelowania i symulacji wieloagentowej. Pakiety symu-
lacyjne stały się bardziej kompleksowe i uniwersalne. Obecnie na rynku są do-
stępne różne programy symulacyjne, od najprostszych – stworzonych na bazie 
matematycznych modeli, do najbardziej rozbudowanych – z aparatem stocha-
stycznym umożliwiającym na przykład dopasowywanie danych wejściowych 
do właściwego rozkładu, ze środowiskiem do tworzenia animacji, grafiki 3D, 
bogatymi narzędziami do prezentacji danych wyjściowych z symulacji. Można 
wyróżnić trzy główne typy oprogramowania dla symulacji wieloagentowej, 
tj. specjalistyczne oprogramowanie symulacyjne dedykowane do określonej 
dziedziny zastosowania, narzędzia symulacyjne ogólnego przeznaczenia oraz 
języki programowania przeznaczone do samodzielnego przygotowania progra-
mu symulacyjnego. Proces wyboru odpowiedniego pakietu oprogramowania 
jest uzależniony od wymagań modelowania, liczby dostępnych pakietów oraz 
kryteriów oceny zdefiniowanych przez modelującego7.

Celem artykułu jest analiza oprogramowania do modelowania i symulacji 
wieloagentowej należących do drugiego typu, tj. do narzędzi symulacyjnych 
ogólnego przeznaczenia. Ocenie zostały poddane następujące programy: 
AnyLogic, Ascape, NetLogo, Repast i StarLogoTNG. Zostały one wybrane 
ze względu na ich popularność i rozbudowane funkcjonalności. 

1. wybrane narzędzia modelowania w symulacji wieloagentowej

1.1. AnyLogic

AnyLogic jest wielofunkcyjnym pakietem służącym do modelowania 
i symulacji przy użyciu trzech metod: dynamiki systemów, symulacji dyskretnej 
oraz symulacji wieloagentowej. Przy czym dozwolone są kombinacje powyż-
szych metod w ramach jednego modelu. Uniwersalność tego rozwiązania jest 
unikatowa na rynku tego typu oprogramowania. Narzędzie zostało opracowane 
przez firmę XJ Technologies. Jest rozwinięciem projektu COVERS (concurrent 
Verification and simulation) opracowanego w latach 90. ubiegłego wieku. 

7 R. Zdanowicz, Dobór oprogramowania do modelowania i symulacji procesów wytwa-
rzania, „Pomiary Automatyka i Robotyka” 2006, nr 1, s. 17.
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Pierwsza wersja programu ukazała się w roku 2000, od tego czasu narzędzie 
jest systematycznie rozwijane (aktualna wersja oznaczona jest numerem 6.9.0). 
Program AnyLogic działa w środowisku Windows, Mac OS i Linux8.

1.2.  ascape

Ascape jest narzędziem do tworzenia i symulacji modeli wieloagentowych. 
Według założenia twórców program miał być elastyczny i wydajny, a także 
przejrzysty i łatwy w użyciu. W Ascape modele można opracowywać przy 
użyciu znacznie mniejszej ilości kodu niż w innych konkurencyjnych narzę-
dziach, a duże modyfikacje modeli mogą być wykonywane przy minimalnych 
zmianach w kodzie. Program oferuje szeroki wachlarz narzędzi do modelowania 
i wizualizacji. Ascape został w całości napisany w Javie i działa w dowolnym 
systemie operacyjnym, w którym została zainstalowana platforma Java9.

1.3.  NetLogo

NetLogo jest językiem programowania i zintegrowanym środowiskiem mo-
delowania matematycznego, którego autorem jest Juri Wilenski. Język NetLogo 
został zaprojektowany na bazie języka Logo. Pierwsza wersja pojawiła się w 1999 
roku, projekt jest rozwijany do dzisiaj. Jego twórca kierował się zasadą „niski 
próg i brak sufitu” – język ma umożliwiać pracę nowicjuszom, a jednocześnie 
sprostać potrzebom zaawansowanych użytkowników. NetLogo nie wymaga, 
w przeciwieństwie do innych języków obiektowych, posiadania dużych umiejęt-
ności programistycznych. Eksperymenty symulacyjne są wykonywane w postaci 
przypominającej proste aplety Javy z wykorzystaniem prostych i efektywnych 
narzędzi wizualizacji. Program ma wbudowaną obszerną bibliotekę modeli 
z różnych dziedzin, takich jak ekonomia, biologia, fizyka, chemia, psychologia10.

8 Szczegółowe informacje na temat programu AnyLogic dostępne są na stronie producenta: 
www.anylogic.com (20.07.2013).

9 Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: ascape.sourceforge.net 
(20.07.2013).

10 Dokumentacja NetLogo dostępna jest na stronie: ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/
NetLogo User Manual.pdf (20.07.2013).
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1.4.  repast

Repast (recursive Porous agent simulation Toolkit) to jedno z dostępnych 
narzędzi do modelowania systemów wieloagentowych. Cechą wyróżniającą 
Repast jest implementacja dostępna dla różnych języków (.Net, Java, Python), 
udostępniana na licencji ope-source. Program powstał na uniwersytecie 
w Chicago. Repast w całości opiera się na obiektowym języku programowa-
nia Java. Mimo pewnych ułatwień dla niezaawansowanych użytkowników 
do tworzenia modeli wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość 
składni Javy. Narzędzie przystosowane jest głównie do symulacji zjawisk 
z dziedziny nauk społecznych11.

1.5.  StarLogo TNG

StarLogo jest rozwijanym przez MIT Media Lab językiem modelowania 
wieloagentowego opartym na języku programowania Logo. W 2008 roku 
udostępniono pierwszą wersję StarLogo TNG (The next generation), która 
umożliwia pracę w środowisku graficznym 3D oraz w założeniu bardziej 
przyjazny interfejs użytkownika oparty na łączeniu bloczków12. 

2. Problem doboru oprogramowania symulacyjnego

Wybór odpowiedniego oprogramowania symulacyjnego jest z jednej 
strony zadaniem trudnym i złożonym, z drugiej strony może przynieść wiele 
korzyści użytkownikowi takiego systemu (przede wszystkim w zakresie 
zwiększenia efektywności i poprawności tworzonych modeli, przy jednocze-
snym zmniejszeniu pracochłonności). 

11 Więcej informacji na temat programu Repast można znaleźć na stronie: repast.source-
forge.net (20.07.2013).

12 Informacje dotyczące programu StarLogo TNG dostępne są na stronie: education.mit.
edu/projects/starlogo-tng (20.07.2013).
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Podjęcie decyzji o wyborze oprogramowania można podzielić na kilka 
etapów:

 – ustalenie wymagań modelowania i wstępny przegląd dostępnego na 
rynku oprogramowania,

 – stworzenie listy kryteriów oceny,
 – ocena oprogramowania pod względem spełniania kryteriów,
 – wybór najlepszego oprogramowania.

W ramach pierwszego etapu należy zdefiniować rodzaj systemu, który ma być 
zamodelowany, oraz określić kompleksowość realizacji modelowania. Mając zde-
finiowane wymagania modelowania, można sporządzić wstępną listę dostępnego 
oprogramowania symulacyjnego. Sporządzenie listy oprogramowania z krótkimi 
ogólnymi charakterystykami ułatwia dokonanie wyboru zgodnie z ustalonymi 
wcześniej wymaganiami. Celem sporządzenia takiej listy jest wyeliminowanie 
produktów, które nie spełniają wymagań symulacyjnych. Po wybraniu kilku 
pakietów oprogramowania można przejść do ich bardziej szczegółowej analizy.

Dokonanie skutecznego porównania pakietów oprogramowania symula-
cyjnego wymaga stworzenia listy kryteriów oceny. Należy je dobrać pod wzglę-
dem potrzeb użytkownika i wymagań procesu modelowania. Jednym z głów-
nych problemów osoby oceniającej oprogramowanie jest brak jednoznacznych 
ilościowych mierników, na podstawie których można dokonać analizy. Wiele 
kryteriów, które można wskazać jako podstawę oceny, jest uzależnionych od 
konkretnego scenariusza i nie znajduje zastosowania w zmienionych warun-
kach. Dlatego też należy rozważyć zastosowanie takiej metody oceny, która 
może zostać oparta także na kryteriach o charakterze jakościowym. 

W przeprowadzonych badaniach (zostaną omówione w dalszej części 
artykułu) wybrane zostały kryteria, które można podzielić na cztery grupy: 
kryteria dotyczące modelowania, kryteria dotyczące zawartości modelu, czyli 
określające, które aspekty procesu biznesowego zostały nim objęte (obejmuje 
to perspektywy: funkcjonalną, dynamiczną, informacyjną i organizacyjną13), 
kryteria dotyczące analizy i symulacji oraz kryteria ogólne, takie jak na przy-
kład cena. Szczegółowe zestawienie wszystkich przyjętych kryteriów oceny 
oprogramowania razem z opisem zawarto w tabeli 1.

13 Wymienione perspektywy odnoszą się do perspektyw podziału zaproponowanego 
w pracy: B. Curtis, M. Kellner, J. Over, Process Modeling, „Communications of the ACM” 
1992, No. 35 (9), s. 75–90.
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Tabela 1 

Kryteria oceny oprogramowania do modelowania wieloagentowego

Kryteria opis

K1
Tworzenie 

i testowanie 
modelu

Łatwość budowania modelu, występowanie opcji testującej 
i sprawdzającej błędy, maksymalny rozmiar modelu, maksymalny 

wymiar obiektów, możliwość tworzenia dokumentacji, występowanie 
opcji „Pomoc”, występowanie opcji „Asystent”

K2 Wewnętrzny język 
programowania

Możliwość korzystania z wewnętrznego języka programowania 
i ewentualny dostęp do kodu źródłowego

K3 Perspektywa 
funkcjonalna

Odwzorowywanie funkcjonalnych zależności między elementami 
procesu – czynności, podprocesy itp.

K4
Perspektywa 
dynamiczna 

(behawioralna)

Odwzorowywanie sposobu wykonywania elementów procesu, np. 
czy sekwencyjnie, sprzężenia zwrotne, iteracje, czas wykonania 

i  definiowanie, kiedy elementy procesu są wykonywane – warunki 
podejmowania decyzji, kryteria wejść i wyjść

K5 Perspektywa 
informacyjna

Opis jednostek  informacji (encji) produkowanych lub używanych  
przez proces. Jednostkami informacji mogą być dane, produkty 
(pośrednie i końcowe) i obiekty. Ta perspektywa odwzorowuje 

strukturę jednostek informacyjnych i związki między nimi

K6 Perspektywa 
organizacyjna

Określa, kto wykonuje każdą czynność  i gdzie (w jakiej jednostce 
organizacyjnej), a także fizyczne media i lokalizacje użyte do 

składowania elementów procesu

K7

Wprowadzanie 
danych 

i możliwość  
ich analizy

Możliwość dystrybucji danych, pobierania danych z empirycznych 
źródeł i importu danych z innych programów

K8
Raportowanie 

i analiza danych 
na wyjściu

Możliwość sporządzania raportów dla obiektów modelu, możliwość 
raportów graficznych, możliwość redagowania raportów przez 
użytkownika, możliwość eksportowania raportów do innych 

programów, statystyczna analiza wyników

K9 Możliwości 
wizualne

Graficzne budowanie modelu, czy obraz jest w czasie rzeczywistym 
czy odtwarzany, szybkość wyświetlania obrazu, animacja, możliwość 

tworzenia ikon przez użytkownika, występowanie biblioteki ikon, 
możliwość pomniejszania i powiększania obrazu

K10 Cena
Cena sprzedaży oraz koszty: utrzymania, wsparcia technicznego, 

szkolenia, czas opanowania umiejętności obsługiwania 
oprogramowania, możliwość uzyskania licencji użytkowania

K11
Wymagania 
sprzętowe 

i programowe

Współpraca z systemami operacyjnymi, platforma sprzętowa, 
oprogramowanie zabezpieczające, dostęp do Internetu/stron WWW

K12
Gwarancja 
i wsparcie 
producenta

Dostępność pomocy technicznej, możliwość konsultacji, 
technicznych, rodzaj oferowanego szkolenia, częstotliwość 
aktualizacji oprogramowania, wersje obcojęzyczne, jakość 

dokumentacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Curtis, M. Kellner, J. Over…;  
R. Zdanowicz, Dobór oprogramowania do modelowania i symulacji proce-
sów wytwarzania, „Pomiary Automatyka i Robotyka” 2006, nr 1, s. 10–17.
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Następnie każdy pakiet oprogramowania należy ocenić pod względem 
spełniania przez niego ustalonych wcześniej kryteriów. Należy tutaj podkre-
ślić, że samo stwierdzenie, iż dane oprogramowanie spełnia podane kryteria 
lub nie spełnia ich, jest niewystarczające. Właściwym rozwiązaniem jest 
ustalenie punktacji, na przykład w skali od 1 do 5, w której 1 oznacza bardzo 
niską zgodność z kryterium, 2 – słabą zgodność z kryterium, 3 – wystarcza-
jącą zgodność z kryterium, 4 – dużą zgodność z kryterium, 5 – bardzo dużą 
zgodność z kryterium.

W tabeli 2 zawarto oceny punktowe uzyskane przez 5 wybranych pro-
gramów do symulacji wieloagentowej. 

Tabela 2 

Porównanie programów symulacyjnych

Programy

Kryteria AnyLogic Ascape NetLogo Repast StarLogo 
TNG

K1 Tworzenie i testowanie modelu 4 4 2 3 2

K2 Wewnętrzny język programowania 4 4 3 5 1

K3 Perspektywa funkcjonalna 4 4 3 4 4
K4 Perspektywa dynamiczna 5 3 2 3 3
K5 Perspektywa informacyjna 4 4 2 3 3
K6 Perspektywa organizacyjna 4 3 2 3 2

K7 Wprowadzanie danych  
i możliwości ich analizy 3 3 4 3 2

K8 Raportowanie i analiza danych  
na wyjściu 3 4 2 3 2

K9 Możliwości wizualne 4 4 2 3 5
K10 Cena 1 4 3 4 5
K11 Wymagania sprzętowe i programowe 4 5 4 5 3
K12 Gwarancja i wsparcie producenta 4 3 2 3 1

Źródło: obliczenia własne.

Ostatnim krokiem przyjętej procedury jest właściwy wybór oprogra-
mowania. Na tym etapie można wybrać program, który uzyskał największą 
sumaryczną liczbę punktów, lub dokonać wyboru, opierając się na bardziej 
zaawansowanej metodzie, na przykład metodzie hierarchicznej analizy pro-
blemu – AHP.
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3. metoda ahP

Do najbardziej znanych wielokryterialnych metod wspomagania decyzji 
można zaliczyć programowanie wielokryterialne, ELECTRE I, II, III, IV, 
PROMETHEE I i II, MAPPACC, PRAGMA, sztuczne sieci neuronowe, DEA, 
metodę eliminacji, łańcuchy Markowa, MCDA, VDA, AHP i ANP. Każda 
z wymienionych wielokryterialnych metod podejmowania decyzji ma zalety, 
jak również pewne ograniczenia. Spośród nich za najlepsze (w USA, Japonii, 
Chinach, Indonezji i niektórych krajach Europy Zachodniej) uznano AHP 
i ANP14. Z tego powodu w badaniach zdecydowano się zastosować metodę 
hierarchicznej analizy problemu (analytic hierarchy Process).

Metodę AHP opracował amerykański matematyk Thomas L. Saaty, 
który prace nad budową algorytmu rozpoczął w latach 70. ubiegłego wieku. 
Podejście zaproponowane przez Saaty’ego łączy w sobie elementy matematyki 
i psychologii. Jest stosowane do rozwiązywania problemów decyzyjnych, 
szczególnie w sytuacjach, kiedy kryteria mają charakter jakościowy, a oceny 
są subiektywne i wynikają z wiedzy i doświadczenia analityka. Liczne zasto-
sowania tej metody we wspomaganiu decyzji ekonomicznych, technicznych 
czy społecznych potwierdzają jej przydatność szczególnie w tych zastosowa-
niach, gdzie znaczna część kryteriów oceny ma charakter jakościowy, a do-
świadczenie oceniającego stanowi główne źródło ocen, mających charakter 
subiektywny. Ograniczenie obliczeń w metodzie AHP do algebry liniowej 
i rachunku wektorowego ułatwia implementację komputerową oraz stosowa-
nie metody w praktyce decyzyjnej15.

Metodę AHP realizuje się w czterech następujących krokach: 
a) budowa modelu hierarchicznego, dekompozycja problemu decyzyj-

nego i budowa hierarchii kryteriów wpływających na rozwiązanie problemu;
b) ocena przez porównania parami, zebranie ocen porównania parami 

kryteriów oraz wariantów decyzyjnych, przez zastosowanie względnej skali 
dominacji przyjętej w metodzie AHP,

14 W. Adamus, P. Łasak, zastosowanie metody ahP do wyboru umiejscowienia nadzoru 
nad rynkiem finansowym, „Bank i Kredyt” 2010, nr 41 (4), s. 77.

15 O. Downarowicz, J. Krause, M. Sikorski, W. Stachowski, zastosowanie metody ahP do 
oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego, w: wybrane 
metody ergonomii i nauki o eksploatacji, red. O. Downarowicz, Politechnika Gdańska, Gdańsk 
2000, s. 2.
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c) wyznaczenie preferencji globalnych i lokalnych, określenie wza-
jemnych priorytetów (istotności) w odniesieniu do kryteriów i wariantów 
decyzyjnych;

d) klasyfikacja wariantów decyzyjnych, wyznaczenie uporządko-
wania wariantów decyzyjnych ze względu na ich udział w realizacji celu 
nadrzędnego16.

4. wybór najlepszego programu z zastosowaniem metody ahP

W omawianych badaniach celem zastosowania metody AHP był wybór 
najlepszego programu do modelowania i symulacji wieloagentowej. Zgodnie 
z założeniami metody AHP w pierwszym etapie przeprowadza się porówna-
nia kryteriów parami, korzystając z ocen punktowych. W tym celu przyjęto 
następującą skalę ważności kryteriów17:
1 – porównywalne (A równe B), 
3 – słaba preferencja (A słabo preferowane w stosunku do B), 
5 – silna preferencja (A silnie preferowane w stosunku do B), 
7 – bardzo silna preferencja (A bardzo silnie preferowane w stosunku do B),
9 – maksymalna preferencja (A maksymalnie preferowane w stosunku do B), 
2, 4, 6, 8 – wartości pośrednie.

Skala ważności kryteriów umożliwia wykorzystanie doświadczeń 
i wiedzy osoby podejmującej decyzje oraz pozwala na wskazanie, ile razy 
dany element przeważa nad innym, na przykład w odniesieniu do danego kry-
terium. Osoba może wyrazić swoje oceny każdej pary elementów. Najpierw 
słownie, a następnie preferencje są zapisywane w postaci liczb, jako 1, 3, 5, 7, 
9. Ponadto wprowadzane są liczby pośrednie (parzyste – 2, 4, 6, 8).

Proces porównania kryteriów opiera się na skali ważności danego kry-
terium, dlatego w macierzy porównawczej są wpisywane także odwrotności 
oceny punktowej (por. tabela 3). Macierz A = [aij] ma na przekątnej wartość 1  
 

16 ibidem, s. 3; T.L. Saaty, Decision making with the analytic hierarchy proces, 
„International Journal of Services Sciences” 2008, Vol. 1, No. 1, s. 85.

17 Thomas L. Saaty opracował 27 różnych skal. Spośród nich największe zastosowanie ma 
dziewięciostopniowa fundamentalna skala porównań, którą wykorzystano również w niniej-
szej pracy.
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oraz własność aji = 1/aij. W każdej kolumnie macierzy A sumujemy oceny aij 

według zależności:

    .
      

(1)

Tabela 3 

Fragment macierzy ważności kryteriów

Kryteria K1 K2 K3 K4 K5 K6 … K12
K1 1,00 1,00 3,00 3,00 5,00 3,00 … 5,00
K2 1,00 1,00 3,00 3,00 5,00 3,00 … 5,00
K3 0,33 0,33 1,00 1,00 3,00 1,00 … 3,00
K4 0,33 0,33 1,00 1,00 3,00 1,00 … 3,00
K5 0,20 0,20 0,33 0,33 1,00 0,33 … 1,00
K6 0,33 0,33 1,00 1,00 3,00 1,00 … 3,00
K7 0,20 0,20 0,33 0,33 1,00 0,33 … 1,00
K8 0,33 0,33 1,00 1,00 3,00 1,00 … 3,00
K9 0,20 0,20 0,33 0,33 1,00 0,33 … 1,00
K10 0,20 0,20 0,33 0,33 1,00 0,33 … 1,00
K11 0,14 0,14 0,20 0,20 0,33 0,20 … 0,33
K12 0,20 0,20 0,33 0,33 1,00 0,33 … 1,00

Suma 4,48 4,48 11,87 11,87 27,33 11,87 … 27,33

Źródło: obliczenia własne.

Następnie przeprowadza się normowanie kryteriów. W pierwszym kroku 
wyznacza się wartości macierzy B = [bij]:     

   

 

  

 

 

 

,
     

(2)

gdzie: 
aij – wartości oceny programu,
bij – suma wartości ocen w danej kolumnie,
kj – suma ważności kryteriów z macierzy A.
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W kolejnym kroku oblicza się wektor sum częściowych:

   

 

  

 

 

 

      

(3)

oraz wagi kryteriów:

   

 

  

 

 

 ,
     

(4)

gdzie:
i = 1, … n.

Macierz wag kryteriów przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4 

Znormalizowana macierz kryteriów i wektor priorytetów

Kryteria K1 K2 K3 K4 K5 K6 k7 K8 K9 K10 K11 K12 waga (wi)

K1 0,22 0,22 0,25 0,25 0,18 0,25 0,18 0,25 0,18 0,18 0,14 0,18 W1 0,21

K2 0,22 0,22 0,25 0,25 0,18 0,25 0,18 0,25 0,18 0,18 0,14 0,18 W2 0,21

K3 0,07 0,07 0,08 0,08 0,11 0,08 0,11 0,08 0,11 0,11 0,10 0,11 W3 0,09

K4 0,07 0,07 0,08 0,08 0,11 0,08 0,11 0,08 0,11 0,11 0,10 0,11 W4 0,09

K5 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 W5 0,04

K6 0,07 0,07 0,08 0,08 0,11 0,08 0,11 0,08 0,11 0,11 0,10 0,11 W6 0,09

k7 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 w7 0,04

K8 0,07 0,07 0,08 0,08 0,11 0,08 0,11 0,08 0,11 0,11 0,10 0,11 W8 0,09

K9 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 W9 0,04

K10 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 W10 0,04

K11 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 W11 0,02

K12 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 W12 0,04

Suma 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Suma 1,00

Źródło: obliczenia własne.
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W badaniach problemu decyzyjnego metodą AHP ważna jest spójność 
ocen kryteriów, tożsama z przechodniością wag kryteriów. Aby oceny waż-
ności kryteriów można było uznać za spójne, wartość wyliczanego wskaźnika 
zgodności nie powinna być większa od 0,1:

   

 

  

  

 

  

   

 

. 

.     
(5)

Wskaźnik zgodności wyznaczany jest ze wzoru:
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(6)

gdzie:
CR – wskaźnik zgodności,
CI – współczynnik rozbieżności,
R – współczynnik losowych zgodności.

Współczynnik rozbieżności CI wyznaczany jest ze wzoru:
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(7)

gdzie:
n – liczba kryteriów (wierszy macierzy),
λmax – maksymalna wartość własna macierzy ocen.

Największa wartość własna macierzy, czyli tzw.  współczynnik spójno-
ści, jest miarą zgodności porównań i jest wyznaczana za pomocą wzoru:
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(8)

gdzie:
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Wartości współczynników spójności zestawiono w tabeli 5.

Tabela 5

Współczynniki spójności ocen

Kryteria A*W wi λi λmax

K1 2,60 0,21 12,43

12,22

K2 2,60 0,21 12,43
K3 1,16 0,09 12,29
K4 1,16 0,09 12,29
K5 0,45 0,04 12,10
K6 1,16 0,09 12,29
K7 0,45 0,04 12,10
K8 1,16 0,09 12,29
K9 0,45 0,04 12,10
K10 0,45 0,04 12,10
K11 0,21 0,02 12,15
K12 0,45 0,04 12,10

Suma 146,65

Źródło: obliczenia własne.

Ze wzoru (8) wyznaczono λmax = 12,22.
Wyznaczony ze wzoru (7) CI = 0,020.

Współczynnik losowych zgodności R dobierany jest z tabeli 6. Dla ma-
cierzy 12 × 12 przyjęto R = 1,54. CR wyznaczony z (6) wynosi 0,013. Warunek 
spójności określony zależnością (5) jest spełniony.

Tabela 6

Współczynniki losowych zgodności

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,54

Źródło: Thomas L. Saaty, Mathematical Principles of Decision Making: The complete 
Theory of the analytic hierarchy Process, RWS Publications, Pittsburgh 
1994, s. 56.
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Kolejnym krokiem jest ranking wariantów według kryteriów, który 
polega na ocenie wszystkich programów w odniesieniu do danego kryterium 
i porównaniu ich między sobą (por. tab. 7). 

Tabela 7

Macierz preferencji dla kryterium K1 – „Tworzenie i testowanie modelu”

Programy AnyLogic ascape NetLogo repast StarLogo 
TNG

Oceny 4 4 2 3 2
AnyLogic 4 1,00 1,00 5,00 3,00 5,00

Ascape 4 1,00 1,00 5,00 3,00 5,00
NetLogo 2 0,20 0,20 1,00 0,33 1,00
Repast 3 0,33 0,33 3,00 1,00 3,00

StarLogo TNG 2 0,20 0,20 1,00 0,33 1,00
Suma 2,73 2,73 15,00 7,67 15,00

Źródło: obliczenia własne.

Po przeprowadzeniu rankingu wariantów wykonywane jest kolejne 
normowanie według wzoru:
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(10)

gdzie: 
cij – wartości oceny programu,
dij – suma wartości ocen w danej kolumnie,
kj – suma ważności kryteriów z macierzy preferencji.

W kolejnym kroku oblicza się wektor sum częściowych:

   

 

  

 

 

 

  

     
(11)

oraz wagi kryteriów:

   

 

  

 

 

 

  ,
     

(12)
gdzie:
i = 1, … n.
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Znormalizowaną macierz preferencji i wektor priorytetów dla K1 przed-
stawiono w tabeli 8.

Tabela 8

Znormalizowana macierz preferencji i wektor priorytetów dla kryterium K1 – 
„Tworzenie i testowanie modelu”

Programy
AnyLogic ascape NetLogo repast

StarLogo

TNG

Oceny 4 4 2 3 2 waga (wki)

AnyLogic 4 0,37 0,37 0,33 0,39 0,33 W1 0,358

Ascape 4 0,37 0,37 0,33 0,39 0,33 W2 0,358

NetLogo 2 0,07 0,07 0,07 0,04 0,07 W3 0,065

Repast 3 0,12 0,12 0,20 0,13 0,20 W4 0,155

StarLogo 
TNG 2 0,07 0,07 0,07 0,04 0,07 W5 0,065

Suma 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Suma 1,000

Źródło: obliczenia własne.

W kolejnym kroku przeprowadzono eliminację niespójności. Wartości 
współczynników spójności zestawiono w tabeli 9.

Tabela 9

Współczynniki spójności ocen dla kryterium K1 – „Tworzenie i testowanie modelu”

Programy A*W wki λi λmax

AnyLogic 1,83 0,36 5,10

5,06

Ascape 1,83 0,36 5,10

NetLogo 0,32 0,06 5,01

Repast 0,78 0,15 5,04

StarLogo TNG 0,32 0,06 5,01

Suma 25,28

Źródło: obliczenia własne.
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Współczynnik rozbieżności CI obliczono na podstawie wzoru 7 i wy-
niósł on 0,015. Posłużył on następnie do wyznaczenia (w oparciu o wzór 6 
i wartość R odczytaną z tabeli 5) wskaźnika zgodności CR, który równa się 
0,013. Wartość CR jest w związku z tym mniejsza lub równa 0,1, co pozwala 
na uznanie, że oceny są zgodne. W przeciwnym razie należałoby powtórzyć 
analizę ocen. 

Powyższe kroki powtórzono w omawianych badaniach dla wszystkich 
12 kryteriów. We wszystkich przypadkach wartość wskaźnika była mniejsza 
niż 0,1.

Ostatnim etapem metody AHP jest ostateczna ocena oprogramowania. 
Wartość rangi przyporządkowana odpowiedniemu wariantowi według danego 
kryterium jest równa iloczynowi wagi danego kryterium oraz ocenie danego 
wariantu według danego kryterium. Wyniki oceny programów zestawiono 
w tabeli 10. 

Tabela 10

Zestawienie końcowe i ranking programów

Kryteria

Programy
K1 K2 K3 K4 K5 K6 … K12 Suma Ranking

AnyLogic 0,075 0,043 0,021 0,050 0,014 0,042 … 0,019 0,311 1
Ascape 0,075 0,043 0,021 0,012 0,014 0,018 … 0,008 0,249 2

NetLogo 0,014 0,020 0,007 0,005 0,003 0,007 … 0,004 0,096 5
Repast 0,033 0,097 0,021 0,012 0,005 0,018 … 0,008 0,243 3

StarLogo TNG 0,014 0,007 0,021 0,012 0,005 0,007 … 0,002 0,117 4

Źródło: obliczenia własne.

Podsumowanie

W ostatnich kilkunastu latach pojawiło się na rynku wiele programów 
wspomagających symulację wieloagentową. Wybór odpowiedniego oprogra-
mowania jest zadaniem trudnym i zależy od rodzaju prowadzonych badań 
w danej dziedzinie. Niektórych dostępnych pakietów symulacyjnych można 
użyć do modelowania systemów o zróżnicowanym poziomie szczegółowości. 
Problem tego typu modelowania jest ściśle uzależniony od metodologii samego 



184 Agata Wawrzyniak

modelowania. Modelowanie systemów o zmiennym poziomie szczegółowości 
zależy także od sposobu klasyfikacji danych do modelowania18. W artykule 
podjęto próbę wyboru najlepszego programu służącego do symulacji wielo-
agentowej spośród pięciu pakietów symulacyjnych należących do najpopu-
larniejszych. Analiza została przeprowadzona według określonych kryteriów 
z zastosowaniem metody wielokryterialnej AHP – analytic hierarchy 
Process. Metoda AHP pozwoliła na sformułowanie wniosku, że najlepszym 
programem do symulacji wieloagentowej jest system AnyLogic (por. wyniki 
oceny programów w postaci graficznej pokazane na rys. 1). Pomimo faktu, 
że jest to aplikacja komercyjna droga (pozostałe programy były dostępne 
bezpłatnie), na podstawie przyjętych kryteriów wypada ona najlepiej spośród 
analizowanych programów. Drugą opcją wartą rozważenia jest program 
Ascape. Zdecydowanie najgorzej wypadł w rankingu program NetLogo.

 
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

NetLogo

StarLogo TNG

Repast

Ascape

AnyLogic

0,096 

0,117 

0,243 

0,249 

0,311 

Rys. 1. Poziom znormalizowanej oceny końcowej wybranych programów do symu-
lacji wieloagentowej

Źródło: opracowanie własne.

18 R. Zdanowicz, op. cit., s. 17.
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Zaprezentowana w artykule metoda pozwala na wybór najlepszego 
oprogramowania do modelowania i symulacji wieloagentowej. Metody wie-
lokryterialnego podejmowania decyzji, w tym AHP, przekładają zależności 
i mechanizmy sformułowane w sposób teoretyczny na konkretne rozwiązania 
poparte obliczeniami. Metodę AHP można stosować do podejmowania decyzji 
w wielu innych dziedzinach.
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evaluation and Selection of multi-agent Simulation 
Software with ahP method

Summary

The growing demand for simulation programs causes their constant develop-
ment which results in the increasing diversity of the software and greater number of 
simulation systems available on the market. This is a very positive phenomenon, but 
on the other hand it sets before the user a difficult task to choose a proper software for 
their needs. In the article results of the practical application of the analytic hierarchy 
process (AHP) for taking decision concerning choice of the best software for the 
multi-agent based simulation (MABS) were presented. The aim of the article is the 
comparative analysis of selected tools based on the AHP method. The article draws 
the comparison between five popular tools and thanks to it the best program from 
a point of view of adopted evaluation criteria was chosen.

Translated by agata wawrzyniak
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wprowadzenie

Minister finansów, mając na uwadze ciągły rozwój gospodarki opartej na 
wiedzy i potrzebę inwestowania w innowacyjność gospodarki, wprowadził do 
przepisów podatkowych ulgę podatkową związaną z wydatkami na nabycie 
nowych technologii. 

Zgodnie z art. 18 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
prawych (dalej: ustawa CIT) inwestujący w nowe technologie mogą odliczyć 
od podstawy opodatkowania wszelkie wydatki na nabycie nowej technologii, 
ujęte w jej wartości początkowej.

Wydatki poniesione na nabycie nowej technologii podlegają odliczeniu 
w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wpisano je do ewidencji, przy czym 
odliczyć można także wydatki poniesione na rok przed wprowadzeniem do 
ewidencji. W sytuacji gdy podatnik osiągnął stratę bądź dochód do opodat-
kowania jest niższy niż kwota przysługujących odliczeń, dokonuje się ich 
w pozostałej części w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata po-
datkowe, licząc od końca roku wprowadzenia do ewidencji nowej technologii.
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1. ulga na nową technologię

W ustawie CIT przyjęto następującą definicję nowej technologii: „wiedza 
technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególno-
ści wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytworzenie nowych  
lub udoskonalanie wyrobów i usług i która nie jest stosowana na świecie przez 
okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej jednostki 
naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finan-
sowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615)”.

W pracy uzasadniono, że pojęcie nowej technologii odnosi się między 
innymi do licencji na programy komputerowe oraz szeroko rozumianych 
systemów informatycznych, a także kosztów wdrożenia tych programów i sys-
temów. Z przedstawionych w pracy informacji wynika, że za nową technologię 
mogą być uznane między innymi: programy finansowo-księgowe, systemy 
ERP, CRM, GIS, CAD, CAM, oprogramowanie bankowe i ubezpieczeniowe, 
telekomunikacyjne, monitorujące sieć, a nawet MS Office 2009.

najważniejsze korzyści z ulgi na nowe technologie:
 – możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania do 50% wszelkich 

wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii w określonym 
czasie (możliwe jednorazowe odliczenie);

 – objęcie wyżej wymienionym odliczeniem nie tylko ceny nabycia, ale 
także wszelkich innych wydatków związanych z zakupem (np. kosztów 
kredytu, kosztów wdrożenia: instalacji, parametryzacji, szkoleń itp.);

 – możliwość niezmiennej kontynuacji odpisów amortyzacyjnych;
 – brak konieczności uwzględniania ulgi na nowe technologie w limi-

tach pomocy publicznej, tj. możliwość korzystania z odliczeń. 
najważniejsze warunki skorzystania z ulgi na nowe technologie
Poniżej przedstawiono istotne z punktu widzenia pracy warunki skorzy-

stania z ulgi na nowe technologie.
Forma nowej technologii: wartość niematerialna i prawna, np. licencja, 

know-how. Sposób pozyskania nowej technologii: nabycie w drodze umowy 
o przeniesienie i korzystanie z praw do niej. 

Innowacyjność nowej technologii: 
 – nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat,
 – umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów i usług.
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Innowacyjność nowej technologii musi zostać potwierdzona przez nie-
zależną od podatnika jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach 
finansowania nauki. Opinia może zostać zatem wydana między innymi przez 
podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych. 

Sporządzenie opinii na temat oprogramowania jako nowej technologii 
wymaga zbadania nie tylko daty wprowadzenia na rynek, ale również:

 – środowiska wytworzenia oprogramowania, 
 – platformy bazodanowej i systemowej,
 – funkcjonalności,
 – procesów biznesowych,
 – oraz najważniejszego, tzn. umożliwienia przez oprogramowanie wy-

twarzania nowych lub udoskonalanie wyrobów i usług.
Są to obszary wiedzy inżynierii oprogramowania. Dlatego autorami opi-

nii na temat nowej technologii są często specjaliści inżynierii oprogramowania.

2. oprogramowanie jako technologia

Mimo tego, że przedmiot technologia informacyjna wykładany jest 
w szkołach ponadpodstawowych i na I roku studiów, pewną barierę stanowi 
zrozumienie tego, że oprogramowanie jest technologią. Oprogramowanie 
można uznać za technologię między innymi na podstawie poniższych definicji. 

Definicja z podręcznika do technologii informacyjnej dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, np.1:

„technologia informacyjna (information Technology) jest zespołem 
środków (tj. urządzeń), narzędzi (tj. programów) oraz innych technologii słu-
żących wszechstronnemu posługiwaniu się informacją i łączeniu zastosowań 
z wieloma innymi technikami pokrewnymi”.

Definicja za słownika PARP2:
„technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK; information and 

communication Technology – ICT) to, najogólniej rzecz ujmując, narzędzia 
1 E. Gurbiel, G. Hnadt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Technologia 

informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, 
WSiP Warszawa 2008.

2 innowacje i transfer technologii. słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, wyd. 2, PARP 2008, 
http://www.pi.gov.pl/slownik/slownik.htm.
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pozwalające na komunikację między ludźmi. Technologie informacyjno-
-komunikacyjne, nazywane też technologiami informacyjnymi (IT), są tech-
nologiami związanymi ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, 
przesyłaniem, rozdzielaniem i prezentacją informacji (tj. tekstów, obrazów, 
dźwięku). Obejmują one w szczególności technologie komputerowe (sprzęt 
i oprogramowanie) i technologie komunikacyjne”.

Potwierdzenie tego, że dane oprogramowanie nie jest stosowane w świecie 
przez okres dłuższy niż 5 lat od momentu wdrożenia, jest stosunkowo proste. 
W przypadku oprogramowania dostępnego na rynku producenci udostępniają daty 
wprowadzenia danego oprogramowania na rynek. Podają oni również informacje 
na temat różnic w stosunku do poprzedniej wersji. W przypadku oprogramowania 
dedykowanego, wyprodukowanego specjalnie na zamówienie klienta, za datę 
określającą, od kiedy jest ono stosowane w świecie, należy przyjąć datę zakończe-
nia wdrożenia. Producenci oprogramowania podają również informacje o użytym 
środowisku programowania, a także platformie bazodanowej i systemowej.

3. umożliwienie wytwarzania nowych lub udoskonalanie wyrobów i usług

Nowa technologia ma umożliwić podatnikowi wytworzenie nowych lub 
udoskonalanie wyrobów i usług. Niestety, ustawa Prawo podatkowe nie podaje 
definicji nowego wyrobu. Z pomocą przychodzą definicje i informacje na 
temat innowacyjności podane w Podręczniku oslo: zasady gromadzenia i in-
terpretacji danych dotyczących innowacyjności3. Zgodnie z nimi: „Innowacja 
produktowa (product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które 
są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. 
Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicz-
nych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości 
obsługi  lub innych cech funkcjonalnych”. Należy zwrócić uwagę na to że 
termin „produkt” jest stosowany na oznaczenia  zarówno wyrobów, jak i usług.

Podręcznik podaje inną bardzo ważną informację: „minimalnym wy-
mogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkty lub usługi były nowe (lub 
znacząco udoskonalone) dla danej firmy. Nowe produkty (usługi) powinny 

3 Podręcznik oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacyj-
ności: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/.../20081117_oslo.pdf.
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stanowić nowość dla firmy i wiązać się ze znaczącą poprawą w zakresie 
specyfikacji, aby mogły zostać uznane za innowacje”. 

Potwierdzenie tego, że oprogramowanie umożliwia wytwarzanie no-
wych lub udoskonalanie wyrobów i usług, wymaga przeprowadzenia badania 
danego oprogramowania oraz sposobów jego wykorzystania.

W przypadku programu komputerowych, powołując się na funkcjonal-
ność i stopień automatyzacji, można wykazać, że przyczyniają się między 
innymi do poprawy szybkości, niezawodności procesów biznesowych, 
zmniejszają prawdopodobieństwo błędów lub umożliwiają monitorowanie 
jakości i terminowości obsługi kontrahentów przedsiębiorcy. Udostępnione 
interpretacje ministra finansów potwierdzają, że systemy umożliwiające 
udoskonalenie obsługi kontrahentów mogą być uznane za nową technologię. 
Co więcej, minister finansów w wydanych interpretacjach indywidualnych po-
twierdził również, że nową technologią w rozumieniu przepisów podatkowych 
są również takie systemy, które tylko w sposób pośredni – poprzez udosko-
nalenie wewnętrznych procesów biznesowych – umożliwiają udoskonalenie 
jakości oferowanych produktów i usług (np. systemy ERP).

W przypisach podano przykłady indywidualnych interpretacji wydanych 
przez reprezentujących ministra finansów naczelników urzędów skarbowych 
lub dyrektorów izb skarbowych. Interpretacje te potwierdzają możliwość 
zastosowania ulgi na nabycie nowych technologii między innymi dla następu-
jącego oprogramowania usprawniającego procesy biznesowe, w tym również 
wewnętrzne procesy biznesowe:

 – system klasy ERP4, 
 – oprogramowanie SAP wraz z wdrożeniem5,
 – system wsparcia klientów i system MIS6,
 – SAP ERP7,
 – różnorodne oprogramowania wykorzystywane przez bank8.

4 http://interpretacje-podatkowe.org/nabycie/pb1-423-23-06-kw.
5 http://www.podatki.biz/artykuly/14_14173.htm.
6 http://www.podatki.biz/interpretacje/0204329.txt.
7 http://poradnik.wfirma.pl/-czy-system-sap-erp-w-momencie-przyjecia-go-do-

ewidencji-srodkow-trwalych-oraz-wartosci-niematerialnych-i-prawnych-moze-byc-
uznany-za-nowa-technologie.

8 http://interpretacje-podatkowe.org/nowe-technologie/ippb5-423-496-10-2-am.
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Ostatnia interpretacja jest szczególnie interesująca. Wynika z niej, że 
za nową technologię może być uznane następujące oprogramowanie: opro-
gramowanie usprawniające wewnętrzne procesy obsługi transakcji klienta, 
oprogramowanie monitorujące infrastrukturę bezpieczeństwa i zarządzające 
nią (oprogramowanie umożliwiające centralne zrządzanie infrastrukturą 
bezpieczeństwa), oprogramowanie usprawniające obsługę operacji pożycz-
kowych banku, oprogramowanie służące do optymalizacji przebiegu księ-
gowań, oprogramowanie służące do tworzenia bazy wiedzy i zarządzania 
nią, system do sprawozdawczości, oprogramowanie służące do tworzenia 
wzorów dokumentów i szablonów dokumentów i zarządzania nimi, system 
do kompensacji sald rachunków, oprogramowanie usprawniające obsługę 
należności, system usprawniający procesy w zakresie kart płatniczych i ban-
komatów, oprogramowanie w zakresie obsługi bankomatów i kart płatniczych, 
oprogramowanie wspomagające obsługę faktur, oprogramowanie służące do 
zwiększenia zdolności świadczenia usług bankowych po wystąpieniu awarii, 
oprogramowanie usprawniające informowanie klientów o stanie rachunków, 
oprogramowanie umożliwiające centralizację zarządzania kontami użyt-
kowników w rozbudowanych systemach, oprogramowanie do wspomagania 
decyzji kredytowych, system usprawniający procesy wewnętrzne w zakresie 
sprawozdawczości.

Minister finansów zgodził się z następującą  argumentacją podatnika: 
„Systemy te umożliwiają m.in. bardziej konkurencyjne oraz sprawniejsze 
świadczenie usług na rzecz swoich klientów poprzez wdrożenie nowoczesnego 
oprogramowania, które dostarcza nowych rozwiązań i funkcji dla klientów 
Banku. Nabywane wartości niematerialne służą również wewnętrznemu 
usprawnieniu działań Banku oraz poprawie bezpieczeństwa klientów, co 
również przekłada się wprost na możliwość oferowania ulepszonych usług”.

Poniżej przedstawiono przykłady oprogramowania umożliwiającego 
wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów i usług. Przykłady są 
zaczerpnięte z opinii sporządzonych przez autora, które zostały uznane przez 
urzędy skarbowe za wystarczające do uzyskania ulgi.

umożliwienie wytworzenia nowych wyrobów
Przykładem oprogramowania, które umożliwia wytworzenie nowych 

wyrobów, są systemy CAD/CAM, które służą do projektowania, a następnie 
wspomagania produkcji nowych wyrobów.
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Innym przykładem jest moduł systemu ERP służący do planowania 
produkcji. Moduł taki pozwala zbudować model nowego wyrobu, który określa 

reguły odnoście do połączeń elementów składowych i kalkulacji kosztów. Model 
wyrobu umożliwia tworzenie list składowych i marszrut produkcji. 

umożliwienie udoskonalania wyrobu
Przedstawione powyżej oprogramowanie CAD/CAM oraz moduły pla-

nowania produkcji systemu klasy ERP umożliwiają również udoskonalanie 
wyrobów.

Innym przykładem oprogramowania umożliwiającego udoskonalanie 
wyrobu jest oprogramowanie sterujące linią  produkcyjną. Dzięki niemu  
produkowane wyroby charakteryzują się lepszymi parametrami oraz wyższą 
jakością. Oprogramowanie sterujące linią produkcyjną materiałów budowla-
nych umożliwia na przykład produkcję materiałów o wyższej wytrzymałości. 
Właściwości użytkowe dotyczące parametrów materiałów budowlanych są 
znacznie korzystniejsze w porównaniu z materiałami produkowanymi przez 
poprzednio użytkowaną linię produkcyjną o małym stopniu automatyzacji.

umożliwienie świadczenia nowych usług
Dla nowego banku, który zmienił profil działalności z obsługi wyłącz-

nie firm na obsługę również klientów indywidualnych, wdrożenie systemu 
zapewniającego świadczenie usług dla klientów indywidualnych jest dobrym 
przykładem umożliwienia przez oprogramowanie świadczenia nowych usług. 
Również dobrym przykładem jest umożliwienie świadczenia usług banko-
wości elektronicznej dla banku, który przedtem takich usług nie świadczył.

umożliwienie udoskonalania usług
Poniżej podano typowe uzasadnienia możliwości udoskonalania usług.
1. Dzięki wdrożeniu oprogramowania usługa jest świadczona bezpiecz-

niej, bo finalnie jest wykonywana w pełni automatycznie. W systemie nie 
występują błędy powodowane niewłaściwą obsługą czy błędnymi danymi.

2. Wdrożenie systemu spowodowało:
 – zasadniczą zmianę (poprawę) szybkości świadczenia usług,
 – zasadniczą zmianę (poprawę) dokładności świadczenia usług 

(mniej błędów),
 – zasadniczą zmianę (poprawę) obsługi świadczonych usług,
 – zasadniczą zmianę (poprawę) jakości usług poprzez monitorowa-

nie ich wykonania (terminowość).
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3. Udoskonalanie usług można uzasadnić, opisując korzyści wynikające 
z udostępnienia przez system informatyczny nowych funkcjonalności.

4. Automatyzacja kontaktów z klientem poprzez Contact Center.
Wdrożenie systemu zapewnia automatyzację kontaktów z klientem. 

Dzięki dostępowi do kompleksowych danych pracownicy Contact Center 
widzą i wykorzystują aktualne oraz historyczne informacje o świadczonych 
usługach. Powoduje to szybszą i dokładniejszą obsługę klienta.

5. E. Śledzenie całego procesu obsługi przed- i posprzedażowej oraz 
świadczenia usług. System umożliwia klientowi śledzenie całego procesu 
świadczenia usługi, tzn. od momentu nawiązania pierwszych kontaktów, 
poprzez proces negocjacji, zawarcie umowy aż do nadzoru nad realizacją 
kontraktu (codzienny monitoring świadczonych usług), szczegółowego śle-
dzenia procesu reklamacji i zgłaszania uwag co do jakości świadczonych usług 
oraz analizy przyczyn zakończenia świadczenia usług. Klient na portalu ma 
możliwość śledzenia czasu i parametrów wynikających z umowy dotyczącej 
poziomu świadczenia usługi,  jak i status świadczonej usług.

6. Dostarczanie wielowymiarowych raportów na temat usługi
Integracja komponentów systemu z modułem księgowo-kontrolingowym 

umożliwia bieżące, na przykład codzienne raportowanie do kadry zarządzającej 
klienta. Klient uzyskał możliwość otrzymywania raportów dotyczących usług 
w układzie organizacyjnym klienta (fizyczny, nie finansowy wymiar raportów). 

7. Obsługa operacyjna i informacyjna dużych korporacji
Wdrożenie modułu hurtowni danych umożliwia świadczenie usług 

w sektorze dużych korporacji, gdzie niezbędna jest spójna i wielowymiarowa 
informacja na temat sposobu realizacji usługi w podziale na rozbudowaną 
geograficznie, zasobowo i organizacyjnie strukturę działalności klienta.

8. Kompleksowa obsługa wielu usług
System umożliwia współpracę konsorcjum, w którym wybrany wiodący 

podmiot odpowiada za całość świadczonych usług. Takie rozwiązanie pozwala 
na ograniczenie po stronie  klienta zasobów niezbędnych do zarządzania nawet 
bardzo szerokim obszarem dostarczanych usług. Zarządzanie od strony klienta 
wieloma usługami, za które od strony konsorcjum odpowiada spółka, dzięki 
kontaktowi z jednym dostawcą – spółką i udostępnieniu klientowi danych 
przez system jest ekonomiczniejsze niż zrządzanie tymi samymi usługami, 
ale dostarczanymi przez wielu dostawców
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Podsumowanie

Ulga dotycząca nowej technologii, choć może przynieść konkretne 
korzyści finansowe, nie jest zbyt popularna. W roku 2008 skorzystało z niej 
11 firm, w 2009 – 26, w 2010 – 33, a w 2011 – 97 firm płatników podatku 
CIT. Warunkiem uzyskanie ulgi jest między innymi przedstawienie opinii na 
temat nowej technologii. Biorąc pod uwagę to, że opinię taką mogą wydawać 
nie tylko samodzielnie prowadzące badania jednostki organizacyjne uczelni 
wyższych, współpracy uczelni z biznesem dotyczącej opiniowania nowej 
technologii nie można uznać za satysfakcjonującą. Autor sporządza opinie 
od czterech lat i śledzi ich akceptowanie przez organy ministra finansów. 
Podstawowym wynikiem pracy jest przedstawienie zaakceptowanych przez 
urzędy skarbowe uzasadnień dotyczących uznania oprogramowania za nową 
technologię. Dzięki nim wyniki pracy mają konkretny finansowy charakter. 
Zaprezentowane przykłady mogą umożliwić efektywniejszą współpracę 
biznesu z uczelniami wyższymi.
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Stimulating innovation through taX Policy

Summary

Investment in new technology is not only a necessary condition for competi-
tiveness. This investment also allows a tax deduction benefit - reduction of the tax 
base by 50% of the total expenditure on the acquisition and implementation of new 
technology. In practice, this means a tax savings of 9.5% of expenditure. The paper 
describes the basis on which the software can be considered as new technologies and 
take advantage of this tax deduction. To get the deduction calculation is necessary  
new technology opinion released by the leading independent scientific research. Such 
an opinion even though it is required by the tax law of a technical nature. It has to 
substantiate that the software is known in the world for no longer than five years, 
and allows the production of new or improvement of products and services. The 
preparation of such opinions requires a comprehensive knowledge of many areas 
of software engineering knowledge. The paper presents a synthesis of the author’s 
experience of cooperation between universities and business, giving opinions on new 
technology. The synthesis was carried out on the basis made   by the author during four 
years more than 200 opinions. As a result of these research are given interpretations 
of the Minister of Finance on the basis of which the software was considered new 
technology. Presented on what’s working justifications tax authorities considered 
that the software allows for the production of new or improvement of products and 
services. The use of incentives for new technologies is not popular. Opinion does 
not seem a large number of universities. Work can encourage industry to establish 
cooperation with universities to advocate new technology.

Translated by leszek grocholski
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wprowadzenie

Fenomenem o niewątpliwych cechach rozproszenia jest zjawisko noszące 
miano Big Data. Mówimy tu raczej o zjawisku, a nie o technologii, ponieważ 
wokół zjawiska tego koncentrują się nie tylko konkretne technologie, ale także 
kwestie zróżnicowania pochodzenia i typów danych, problemy zarządzania 
nimi, strategie organizacyjne oraz interesujące nas tu najbardziej – konse-
kwencje dla analityki biznesowej.

Era komunikacji elektronicznej przyczyniła się do lawinowego przyrostu 
danych. Często przywołuje się ogromny przyrost ilości blogów, tweetów czy 
e-maili, wykazując przy tym tempo wzrostu wolumenów danych w sieci 
globalnej. Anderson pokazuje jednak, że te media i kanały informacyjne nie 
stanowią o ogromie danych w Internecie. Według jego głośno wyrażanych 
opinii, sieć (WWW) należy uznać za skończoną, a przyszłość należy do 
Internetu1. Istotnie, Internet zazwyczaj kojarzony jest siecią WWW, jednak 
w jego obrębie duża część ruchu przypada na transmisje wideo, VoIP oraz 
P2P. Naturalnie pojawia się pytanie, na ile ta przeważająca część globalnego 
wolumenu danych może zostać wykorzystana przez organizacje, zwłaszcza 

1 Por. C. Anderson, who’s to blame, „Wired Magazine” 2010, No. 18 (9), s. 36–37.
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że dwa ostatnie z wymienionych kanałów mają charakter na poły prywatny 
lub ściśle prywatny.

W obecnej sytuacji świadomość ogromu danych jest coraz powszechniej-
sza. Inną jednak sprawą jest fakt generowania i gromadzenia danych, a inną 
możliwości ich interpretowania i analizowania. Od czasów powstania ery 
cyfrowej ilość danych zawsze wykraczała poza możliwości ich analizowania. 
Świadczyć o tym może choćby fakt, że przyrost danych przekracza równoległy 
przyrost mocy obliczeniowej procesorów opisywany przez prawo Moore’a2. 
O ile jednak prawo Moore’a wiąże się z ograniczeniami natury fizycznej (już na 
obecnym etapie pojawiają się głosy o załamaniu się tego prawa3), o tyle niepisane 
prawo przyrostu informacji ograniczone będzie głównie przez ograniczoność 
zasobów składowania, tj. przez przestrzeń konieczną do ich składowania, a nie 
ograniczenia wynikające z praw fizyki odniesionych do obecnie używanych 
materiałów stosowanych w jednostkach obliczeniowych. Powstaje zatem pyta-
nie, jakie strategie informacyjne i organizacyjne należy przyjąć, aby dostępne 
dane w ich różnorodności i potężnej skali mogły służyć podejmowaniu decyzji?

Można przypuszczać, że wartość informacji maleje wraz z jej powszech-
nością. Stoi to w opozycji do jednej z tez Clevelanda, zgodnie z którą wartość 
informacji zależy od jej rozszerzania, czyli dzięki jej powszechności4. Cleveland 
poszukuje wartości, jaka płynie dla społeczeństwa, a jego rozważania nie 
koncentrują się w tym przypadku na wartości informacji, dzięki której można 
osiągnąć przewagę konkurencyjną. Można jego tezę odnieść do wnętrza orga-
nizacji, ponieważ wątpliwe wydaje się, aby radykalne ograniczanie dostępu do 
gromadzonych informacji wewnątrz organizacji miało pozytywny wydźwięk 
ekonomiczny. Na gruncie rynkowym przyswojenie przez organizację unikato-
wej i jej tylko dostępnej informacji może przyczynić się do wzrostu przewagi 
konkurencyjnej. Jednak w przestrzeni publicznej większość informacji jest 

2 Fayyad i Uthurusamy określają to prawo mianem prawa składowania (storage law), 
choć nie określają ścisłych wytycznych do jego weryfikacji, co ma miejsce w przypadku pra-
wa Moore’a. Wskazują jednak na istotny trend, który potwierdza się w obecnym okresie. Por.  
U. Fayyad, R. Uthurusamy, evolving data into mining solutions for insights, „Communications 
of the ACM” 2002, No. 45 (8), s. 28–31.

3 S. Gaudin, Physicist says Moore’s law is ‘collapsing’, „Computerworld” 2012, May 2.
4 Por. H. Cleveland, information as a resource,  „Futurist” 1982, Dec., s. 36–37. W świetle 

współczesnych tendencji wiążących się z otwartością (np. modele biznesowe uwzględniające 
oferowanie oprogramowania open source) kwestia powszechności vs. prywatności informacji 
zyskuje nowe światło i nie jest tak spolaryzowana, jak to ukazano.



201Zjawisko Big Data jako nowe światło dla analityki biznesowej

powszechnie dostępna, co oznacza, że potencjalnie każda organizacja może ją 
wykorzystać w celu osiągania przewagi konkurencyjnej. Zatem w chwili gdy 
dwie organizacje będą w posiadaniu tej samej, ogólnodostępnej informacji, 
osiągnięcie przewagi może być wątpliwe. Powstaje zatem pytanie, czy możliwe 
jest przekroczenie bariery powszechności zmniejszającej wartość informacji 
i wykorzystanie powszechności w celu zdobycia przewagi na rynku?

Informację tworzymy dzięki zinterpretowaniu danych. Sama interpretacja 
zależy od kontekstu, w którym lokujemy wykorzystywane dane. Otóż to wła-
śnie, dzięki kontekstowi powszechnie zaistniałe informacje możemy ponownie 
przetworzyć i potraktować jako dane, które w kolejnym etapie podlegają nowym 
procesom interpretacji. Dzięki przetworzeniu ogólnodostępnej informacji w dane 
oraz ich nowej interpretacji powszechność informacji nie stanowi ograniczenia 
dla niesienia przez nią wartości oraz osiągania przewagi konkurencyjnej.

1. Charakterystyka Big Data

W świetle badań przeprowadzonych przez MIT Center for Digital 
Business organizacje, które określają siebie jako ukierunkowane przez dane, 
osiągają lepsze wyniki finansowe i operacyjne5. Organizacje nakierowane na 
podejmowanie decyzji popartych danymi są potencjalnie lepiej przygotowane 
do trudnego zadania tworzenia informacji z ogólnodostępnych rozproszonych 
danych. Mają zatem szanse na szybsze i efektywniejsze wykorzystanie po-
tencjału zjawiska Big Data. Jak zatem powinniśmy ujmować ten fenomen? 
Spróbujmy przywołać niektóre definicje. Przez termin Big Data rozumie się:

 – „techniki i technologie, które czynią operacje na danych o ogromnej 
skali dostępnymi ekonomicznie”6;

 – „nową generację technologii i architektur zaprojektowanych do uzy-
skania ekonomicznej korzyści z dużych wolumenów zróżnicowanych 
danych dzięki szybkiemu rejestrowaniu, odkrywaniu i/lub analizie”7;

5 E. Brynjolfsson, L. Hitt, H.H. Kim, strength in numbers: how does data-driven deci-
sion-making affect firm performance?, w: icis 2011 Proceedings 2011, Dec 6, Paper 13.

6 B. Hopkins, B. Evelson, expand your Digital horizon with big Data, Forrester Research, 
Inc., 2011, Sept 30, s. 4.

7 C. Olofson, D. Vesset, big Data: Trends, strategies, and saP Technology, „Technical 
Report” 2012, No. 236135, IDC, s. 4.
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 – „dane, których rozmiar zmusza nas do spojrzenia poza wypróbowane 
metody [operowania danymi – T.K.], jakie dostępne są w teraźniej-
szym czasie”8.

Ostatnia z definicji ukazuje historyczny rys powiązany ze zjawiskiem 
Big Data. Już w latach 80. ubiegłego wieku zbiory danych były na tyle duże, 
że wymagały zmiany tysięcy taśm w zrobotyzowany sposób. W latach 90. 
oznaczało to wykorzystanie raczej aplikacji Unixowych aniżeli aplikacji PC. 
W końcu współcześnie oznacza to być może porzucenie relacyjnego modelu 
baz danych oraz wykorzystanie systemów rozproszonych i przetwarzania rów-
noległego. Zauważmy, że są to kolejne przykłady na ograniczenia związane 
z operowaniem danymi oraz ewentualnym wykorzystaniem ich na potrzeby 
przeprowadzanych analiz.

Z przywołanych definicji powinniśmy wyróżnić następujące elementy: 
ekonomię, dane oraz technologie (składowania, analiz itp.) z nimi powiązane.

ekonomicznie uwarunkowana dostępność. Zarówno wdrożenie repo-
zytoriów Big Data, jak i przenoszenie do nich danych można uznać za atrakcyj-
ne z ekonomicznego punktu widzenia. Analizy dokonywane przez ekspertów 
od danych nie muszą opierać się na czasochłonnym procesie integrowania, 
oczyszczania i agregowania danych. Co więcej, dla specjalistów tych dostępne 
są środowiska przetwarzania równoległego, w których mogą wykorzystywać 
na przykład techniki drążenia danych na znacznych wolumenach danych przy 
użyciu transformacji wymagających niewielkich skryptów9. Duże znaczenie 
dla kontekstu ekonomicznego ma także możliwość implementacji środowisk 
analitycznych Big Data w środowiskach chmur obliczeniowych. 

W odróżnieniu od tradycyjnych środowisk analitycznych bazujących na 
systemach klasy BI analityka Big Data nie musi podlegać procesom integracji, 
a jedynie pożądanej dla analizy transformacji danych. Ten aspekt ma kolosalne 
znaczenie z punktu widzenia czasu koniecznego do przeprowadzenia unikato-
wych analiz, gdyż etap integracji zostaje pominięty. Pominięcie etapu integracji 
bez wątpienia może przyczynić się do ograniczenia kosztów związanych z ana-
lityką. Taka strategia wiąże się z możliwością braku absolutnej precyzji, która 
jednak dla wielu problemów decyzyjnych nie ma krytycznego znaczenia.

8 A. Jacobs, The pathologies of big data, „Communications of the ACM” 2009, No. 52 (8), s. 44.
9 B. Hopkins, B. Evelson, op. cit., s. 6.
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Dane. Charakterystyka fenomenu Big Data bez wątpienia powinna być 
uzależniona od właściwego spojrzenia na specyfikę samych danych. Typowo 
przypisuje się im trzy kluczowe cechy (3V): skala (volume), szybkość (velocity) 
i różnorodność (variety):

Skala. Przywołany lawinowy wzrost danych jest głównym czynnikiem 
charakteru zjawiska Big Data. Skala jednak Big Data nie zależy jedynie od 
danych globalnej sieci. Coraz częściej to same organizacje generują dane, 
których wolumeny wykraczają poza możliwości składowania i analizy w tra-
dycyjnych architekturach bazodanowych i aplikacjach analitycznych.

Szybkość. Dane przemieszczają się z coraz większą prędkością. Ten fakt 
ma ogromne znaczenie choćby w przypadku usług i rynków finansowych. 
Szybkość przemieszczania się danych oraz szybkość i częstotliwość reje-
strowania zdarzeń (np. o charakterze lokalizacyjnym) mogą być skutecznie 
wykorzystywane nie tylko przez brokerów finansowych, ale także przez 
sieci handlowe, firmy telekomunikacyjne, gdzie właściwa i szybka reakcja na 
zmiany ma coraz większe znaczenie.

różnorodność. Różnorodność wskazuje tu nie tylko na zmienność po-
chodzenia danych, ale także na ich znaczenie. Oznacza także różnorodność ich 
formatów: od plików tekstowych po dane generowane przez sensory. 

Technologie. Analityka biznesowa zyskuje nowe światło, które jeszcze 
dekadę temu nie było w zasięgu rozwiązań systemów BI. Można wysnuć 
przypuszczenie, że wpłynęła na to nie tylko sama ilość i różnorodność danych, 
ale także nowe możliwości ich składowania i przetwarzania.

Na horyzoncie oferowanych rozwiązań składowania danych oprócz pro-
duktów opartych na klasycznych relacyjnych bazach danych pojawiło się wiele 
rozwiązań określanych mianem „NoSQL”. Rozwiązania NoSQL cechują się 
między innymi możliwością obsługi dużych wolumenów danych i szybkością 
rejestrowania transakcji, rozproszoną architekturą oraz obsługą nieustruktu-
ryzowanych danych. Do modeli NoSQL można zaliczyć bazy klucz–wartość, 
bazy dokumentowe, grafowe oraz kolumnowe.

Nie każdy rodzaj danych lub ich ilość czy zróżnicowanie pasują do jednego 
modelu infrastruktury bazodanowej. Na przykład dokumenty kodowane przy 
użyciu XML mogą być przechowywane w bazach XML, a relacje w sieciach 
społecznościowych z natury są grafami i bardziej pasują do bazy grafowej. 
Jeżeli organizacja będzie stosować wiele rożnych modeli składowania danych, 
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co skutkuje dodatkowym rozproszeniem systemów, to staje między innymi 
przed problemem integracji heterogenicznych modeli (np. problem dostępu do 
platform NoSQL przez standardowe aplikacje BI). 

W chwili gdy konwencjonalne infrastruktury baz relacyjnych nie mogą 
obsłużyć znaczących wolumenów danych, wśród głównych możliwości 
technologicznych należy wymienić architekturę MPP (massively parallel pro-
cessing architecutre) oraz rozwiązania oparte na platformie Hadoop. Decyzja 
o wyborze jednej z tych opcji zależy gównie od stopnia różnorodności danych 
oraz konieczności zmienności schematów danych: hurtownie danych bazujące 
na architekturze MPP oparte są na definiowanych schematach, podczas gdy 
Hadoop nie stawia ograniczeń co do struktury danych.

2. analityka big data a tradycyjna analityka biznesowa

W świetle powyższej charakterystyki może powstać pytanie, czy anali-
tyka Big Data nie jest po prostu analityką, która może być przyrównana do 
tradycyjnych rozwiązań analityki biznesowej, takich jak business intelligence.

Bez wątpienia posiadanie dużych ilości danych, obecne już w początkach 
rozwoju sieci WWW czy elektronicznego handlu, musi podlegać właści-
wym metodom analizy powiązanym z terminem „analityka odkrywająca”. 
Realizowana może być ona przy użyciu narzędzi bazujących na SQL, drążeniu 
danych, analizie statystycznej, wizualizacji danych, przetwarzaniu języka 
naturalnego oraz tekstu itp. Analitycy Big Data próbują odkrywać nowe, nie-
znane dotychczas fakty, zaś typowe rozwiązania BI związane są w większości 
przypadków z raportowaniem tego, co wiemy o niewiadomych:

„Hurtownie danych i narzędzia BI świetnie odpowiadają na powtarza-
ne w koło pytania, takie jak: »jaka była sprzedaż Marii w tym kwartale?«. 
Jednak gorzej sprawdzają się w badawczych, nieprzewidywalnych pytaniach 
»co – jeżeli«, które mają znaczenie dla planowania i podejmowania decyzji, 
ponieważ szybka eksploracja niestrukturyzowanych danych jest typowo 
trudna do przeprowadzenia, a tym samym kosztowna”10.

10 A. Croll, Three Kinds of big Data w big Data now, 2012 Edition, O’Reilly Media, 
Sebastopol 2012, s. 60–61.
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Funkcjonowanie systemów przetwarzających dane źródłowe opiera się 
na swoistej zasadzie ograniczania wolumenu danych, ponieważ część danych 
w procesie oczyszczania jest tracona. Dane z obszaru Big Data powinny 
podlegać zasadzie opierającej na składowaniu danych, a ściślej dyktacie utrzy-
mywania wszelkich danych, o ile to możliwe. Przeciwdziałanie utracie danych 
może przyczynić się do trafniejszych decyzji. Z punktu widzenia analityki 
skala Big Data zapewnia gigantyczne próbki statystyczne, co niewątpliwie 
usprawnia takie metody analiz, jak drążenie danych czy analizy statystyczne. 
Ponadto techniki zaawansowanej analizy Big Data są relatywnie sprawne 
w uzyskiwaniu pożądanych rezultatów z nieprzetworzonych danych źródło-
wych, z danych o niskiej jakości, danych niestandardowych. W tym kontekście 
dobrym przykładem jest wykrywanie oszustw przy użyciu analityki Big Data. 
Mają tu bowiem znaczenie wszelkie dane będące sygnałem odstępstwa, które 
może być przeoczone w chwili stosowania tradycyjnych metod oczyszczania 
danych i procesów ETL, jeśli wykorzystywane są w analityce Big Data.

Powszechność informacji oraz zaawansowane możliwości analizy i in-
terpretacji wymuszają podejmowanie określonych działań, mających na celu 
efektywne wykorzystanie zjawiska Big Data przez organizacje. Barton i Court 
wymieniają trzy główne typy strategii, które firmy powinny opanować, aby 
wykorzystać potencjał Big Data11:

1.  wybór właściwych danych. Różnorodność danych jako cecha Big 
Data wymusza sprawny dobór źródeł danych. Właściwe zadanie decydentów 
i analityków odpowiedzialnych za formowanie infrastruktury i jej wykorzystanie 
polega na dopasowaniu źródeł danych do konkretnych problemów biznesowych 
lub do pojawiających się szans rozwoju przedsięwzięć. Koniecznym 
warunkiem osiągania wartości z określonych typów danych jest uzyskanie 
wsparcia działów IT, gdyż infrastruktura IT często nie jest przystosowana do 
integracji wielu typów danych, a zwłaszcza danych niestrukturyzowanych. 
Zainteresowane strony mogą wykorzystać taktykę krótkoterminową, dzięki 
której identyfikowane i łączone są najważniejsze dane. 

2.  tworzenie modeli przewidujących i optymalizujących wyniki. 
Najprawdopodobniej najefektywniejsza strategia dotycząca Big Data nie 
zaczyna się od danych, ale raczej od określenia, jak model będzie wpływać 

11 D. Barton, D. Court, Making advanced analytics work for you, „Harvard Business 
Review” 2012, No. 90 (10), s. 80–83.
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na poprawienie wyników. Konieczne jest przy tym zachowanie względnej 
prostoty modelu, gdyż jego złożoność wpływa na wydajność systemów. 

3.  Przemiany organizacyjne. Po pierwsze, analityka powinna być 
zorientowana na codzienne działania i procesy do nich dopasowane. Oznaczać 
to może choćby ustanowienie zespołu zadaniowego do spraw analityki, który 
na przykład podczas spotkań z menedżerami odpowiedzialnymi za politykę 
cenową i promocję może precyzyjnie określać typy podejmowanych decyzji 
koniecznych do ustalania konkretnych polityk. Pozwolić to może na skutecz-
ny dobór narzędzi, które wspierać mogłyby procesy decyzyjne. Po drugie, 
zaawansowane modele powinny być implementowane na potrzeby pracowni-
ków pierwszej linii. Po trzecie, organizacja powinna wzbogacać możliwości 
wykorzystywania modeli przez decydentów, co może być osiągane dzięki 
zapewnianiu szkoleń lub mierzeniu wpływu i wykorzystywania modeli wraz 
z ewentualnym promowaniem i wynagradzaniem praktyk mających na celu 
stosowanie wdrażanych praktyk analityki Big Data.

Zjawisko Big Data jest obecnie przedmiotem szerokiego zainteresowa-
nia. W celu wdrożenia jakiejkolwiek strategii powiązanej z tym zjawiskiem 
organizacje muszą odpowiedzieć na pytanie, czy potencjał analityczny tego 
zjawiska przyniesie pożądane korzyści. Zasadniczo można je osiągnąć 
w trzech głównych obszarach.

4.  Analityka klienta. Era Internetu zmieniła sposób rozumienia za-
chowań klientów i właśnie dlatego duże sieci internetowe wypchnęły w wielu 
przypadkach firmy tradycyjne. Pośrednim tego przejawem jest przemiana tra-
dycyjnego modelu marketingowego (4P) w modele uwzględniające dodatkowy 
komponent, a mianowicie ludzi, których działania i decyzje w erze cyfrowej 
mogą być w precyzyjny sposób analizowane:

„W chwili gdy klienci zaczęli dokonywać zakupów w sieci, zrozumienie 
ich zachowań znacząco wzrosło. Detaliści sieciowi mogą śledzić nie tylko to, 
co kupili klienci, ale także to, co obserwowali, jak poruszali się po sklepie, 
jak bardzo podatni byli na promocje, recenzje i układ stron, jakie wykazy-
wali podobieństwa do innych kupujących lub ich grup. Natychmiast zaczęli 
tworzyć algorytmy przewidujące, jakie książki klienci chcieliby przeczytać –  
algorytmy, które poprawiają swe działanie za każdym razem, gdy klient 
odpowiada na rekomendację lub ją ignoruje. Tradycyjni detaliści po prostu 
nie mają dostępu do tego typu informacji, nie mówiąc o dostępie do nich we 
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właściwym czasie. Nie dziwi zatem, że Amazon zmusił wiele tradycyjnych 
firm (brick-and-mortar) do wycofania się z rynku”12.

Z punktu widzenia danych transakcyjnych pojedynczy wpis w serwisie 
społecznościowym nie niesie tyle informacji co konkretny zapis transakcji. 
Jednak wartość informacyjna tych dwóch różnych źródeł (danych transakcyj-
nych i nietransakcyjnych) wzrasta po ich powiązaniu. Na przykład specjalnie 
filtrowane ogromne ilości komentarzy mogą być powiązane z historią zakupów 
danego produktu lub kampanii sprzedażowej.

Do specyficznych zastosowań analityki Big Data w obszarze powiązanym 
z działaniami i zachowaniami klientów należy zaliczyć: wpływ zachowań 
w społecznościach na działania marketingowe, segmentację baz klientów, 
rozpoznawanie cech sprzedaży oraz szans rynkowych. Należy tu podkreślić, 
że analityka Big Data odniesiona do klientów wnosi istotną wiedzę, gdyż 
zarejestrowane fakty dotyczące transakcji lub preferencji nie dają odpowiedzi 
między innymi na pytanie „dlaczego?”. W ogólnym ujęciu informacje uzyski-
wane dzięki Big Data wykraczają „poznawczo” poza informacje o faktach – 
dostarczają wiedzy o tym, „co mogło się wydarzyć, co powinno się wydarzyć 
lub co się wydarzy”13.

5.  rozszerzenie potencjału bi. Dzięki analizom predykcyjnym, drąże-
niu danych, analizie wieloczynnikowej czy wizualizacji danych analityka Big 
Data znacznie poszerza możliwości tradycyjnych środowisk BI. Analityka Big 
Data wydaje się naturalnym rozwinięciem tradycyjnych systemów BI i należy 
ją rozumieć jako dziedzinę szeroko rozumianej analityki biznesowej. Nie 
oznacza to jednak, że należy ją traktować jako niezależną materię analitycz-
ną. Przeciwnie, w wielu wypadkach konieczne jest całościowe spojrzenie na 
analizowane problemy, które uwzględnia nie tylko optykę Big Data, ale także 
zastane platformy analityczne. Różnorodność danych sprawia, że niektórym 
przypisuje się odrębne znaczenie. Tymczasem stanowią one część „informa-
cyjnego kontinuum”. Właśnie dlatego należy się spodziewać, że informacje 
pochodzące ze źródeł Big Data będą zasilać tradycyjne raporty czy kokpity 
menedżerskie, a wiele organizacji już stosuje takie rozwiązania. Ponadto część 

12  A. McAfee, E. Brynjolfsson, big Data: The Management revolution, „Harvard Business 
Review” 2012, No. 90 (10), s. 62.

13 S. Swoyer, big analytics: The next generation w big Data analytics, TDWI E-book, 
TDWI Research Inc., September 2012, s. 9.
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zastosowań analityki Big Data realizowana jest w przestrzeni korporacyjnych 
hurtowni danych (EDW), wpisując się ściśle w klasyczną architekturę syste-
mów klasy BI.

6.  Zastosowania tematyczne. Choć możliwość wykorzystania Big 
Data na polu analizy zachowań klientów jest podkreślana najczęściej, anality-
ka Big Data to nie tylko analityka klienta. Istnieje szereg zastosowań, które nie 
są bezpośrednio powiązane z tym obszarem. Można do nich zaliczyć między 
innymi: optymalizację logistyki i operacji w łańcuch dostaw, kwantyfikację 
ryzyk oraz aplikacje mające na celu wykrywanie oszustw. Za istotną korzyść 
można uznać także możliwość automatyzacji procesów biznesowych w czasie 
rzeczywistym, na przykład podejmowanie decyzji o przyznaniu kredytu.

Pomimo znaczącego potencjału analityki Big Data wiąże się ona z istot-
nymi barierami, które można podzielić na organizacyjne i technologiczne. Już 
przy pierwszym spojrzeniu na zagadnienie Big Data może pojawić się wątpli-
wość, czy dana organizacja będzie w stanie podjąć się wyzwań powiązanych 
z Big Data. Jedną z najczęściej wymienianych barier jest bariera wiedzy oraz 
koniecznych zasobów ludzkich14. Istotnie, obszar analityki Big Data wymaga 
swoistych kompetencji, które znacząco wykraczają poza typową wiedzę 
przyswajaną przez analityków z obszaru business intelligence. Kompetencje 
te wiążą się choćby z umiejętnościami projektowania i tworzenia architektury 
Big Data oraz z zapewnieniem jej użyteczności dla użytkowników końcowych.

Rozwój zjawiska Big Data wpłynął na nowy obszar nazywany „nauką 
o danych” (data science). Obejmuje on swoim zakresem takie dziedziny, jak 
matematyka, programowanie, oraz wiąże się ze swoistym zmysłem nauko-
wym. Dziedzina ta, która ma szczególne znaczenie dla analityki Big Data, 
doprowadziła do wyłonienia się nowych kompetencji osób odpowiedzialnych 
za przygotowywanie analiz i ich udostępnianie – ekspertów od danych (data 
scientist). Do cech charakteryzujących tę nową rolę w organizacjach należy 
zaliczyć: ekspercką wiedzę w konkretnej dziedzinie naukowej, zdolność do 
rozkładania problemów na zestaw możliwych do testowania hipotez, umie-
jętność efektywnego komunikowania rezultatów (skomplikowane analizy 
muszą zostać w odpowiedni sposób przyswojone przez osoby korzystające 
z rezultatów) oraz zdolność do spojrzenia na problemy z wielu kreatywnych 
stron.

14 P. Russom, big Data analytics, TDWI Research Inc. 2011, s. 12.
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Jedną z powszechnych barier dla analityki Big Data jest przywiązanie 
jej do zespołów odpowiedzialnych za tradycyjne środowisko hurtowni danych 
i business intelligence. Tymczasem, jak przekonuje Russom, większość za-
stosowań Big Data ma charakter ściśle powiązany z działaniem konkretnych 
departamentów. Pokrywa się to zresztą z wymienionymi obszarami zastoso-
wań omawianego zjawiska. Ponadto wiele inicjatyw powiązanych z Big Data 
wychodzi od konkretnych działów, które w wielu przypadkach są w stanie 
zapewnić konieczne fundusze do ich realizacji. Właśnie dlatego szansą dla 
wielu projektów Big Data jest wsparcie ekspertów od danych, niekoniecznie 
związanych z korporacyjnym zespołem analitycznym.

Większość współczesnych środowisk analitycznych stanowi istotną 
barierę technologiczną dla realizacji inicjatyw powiązanych z Big Data. 
Jedną z głównych przeszkód natury technicznej jest skalowalność zastanych 
środowisk. Przy czym skalowalność oznacza tu niedopasowanie większości 
środowisk BI do skali wolumenów danych. Napotyka się także problemy 
szybkiego przetwarzania niejednokrotnie równoległych zapytań oraz łado-
wania danych. Ponadto wiele problemów może pojawić się, jeśli hurtownie 
danych modelowane są jedynie pod kątem raportów i OLAP. Te problemy 
mogą przyczynić się do decyzji o zmianie architektury platformy analitycznej. 
Według badań przeprowadzonych przez TDWI Research połowa firm nie 
planuje zmiany obecnych platform analitycznych15. Wiąże się to częstokroć 
z brakiem koniecznych funduszy, a także zaspokojeniem obecnych potrzeb 
w zakresie analityki biznesowej. Jedna trzecia badanych organizacji zamierza 
wymienić obecne platformy w ciągu trzech lat.

Całkowita wymiana platformy analitycznej nie zawsze jest możliwa czy 
pożądana. Jak widzieliśmy, naturalną drogą dla analityki Big Data są choćby 
inicjatywy mające na celu realizację środowisk wykorzystujących potencjał 
omawianego fenomenu na poziomie departamentów. W praktyce oznacza to 
stosowanie dwóch równoległych stylów analityki, co prowadzi do istotnych 
zależności między danymi z równoległych platform. Z jednej strony aplikacje 
Big Data mogą wykorzystywać na swoje potrzeby dodatkowe dane z hurtowni 
danych, z drugiej zaś w wielu przypadkach rezultaty analityki mogą zasilać 
hurtownie danych, a w konsekwencji platformę BI. Jeżeli zatem analityka Big 
Data ma stać się rozszerzeniem tradycyjnych platform BI, to technologie Big 

15 ibidem, s. 20.
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Data muszą być uzupełniane o narzędzia integracji danych łączące te dwa 
środowiska, o ile funkcjonować będą jako oddzielne platformy. 

Decyzja o wdrożeniu odrębnych platform analitycznych (Big Data 
i BI) zależy między innymi od odpowiedzi na następujące pytanie: czy 
korporacyjna hurtownia danych będzie w stanie sprostać wymaganiom 
skali Big Data bez wpływu na jej dotychczasowe zadania, związane choćby 
z raportowaniem lub OLAP? Pytanie to ostatecznie sprowadza się do kwestii 
obsługi dostatecznej ilości zadań oraz związanego z nimi obciążenia. Czy 
będzie ona w stanie efektywnie przetwarzać dane o specyfice Big Data? Wiele 
implementacji korporacyjnych hurtowni danych spełnia takie oczekiwania, 
między innymi dzięki analityce in-database. Zdarza się jednak, że obciąże-
nia związane z zarządzaniem Big Data i zaawansowaną analityką są na tyle 
znaczne, że analityka ta w obrębie korporacyjnej hurtowni danych jest nie do 
przyjęcia. Dodatkowym problemem natury technicznej jest stosowanie ETL 
w odniesieniu do Big Data (np. dane dzienników systemowych lub pochodzące 
z sensorów ładowane do baz analitycznych)16. Co więcej, ewolucja hurtowni 
danych nakreśliła ich typowy charakter:

„Istniejące korporacyjne hurtownie danych i bazy relacyjne celują 
w przetwa-rzaniu danych ustrukturyzowanych i mogą przetrzymywać 
ogromne zbiory danych, jednak za pewną cenę: wymóg ustrukturyzowania 
ogranicza możliwość przetwarzania pewnych typów danych i wprowadza 
inercję, która sprawia, że hurtownie danych są niedopasowane do sprawnej 
eksploracji heterogenicznych danych o dużej skali. Rozmiar wysiłku wkłada-
nego w składowanie danych (w hurtowniach) sprawia, że wiele cennych źródeł 
danych nigdy nie jest analizowanych. Właśnie w tym aspekcie Hadoop może 
doskonale się sprawdzić”17.

Platforma Hadoop jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych roz-
wiązań zapewniających obsługę ogromnych wolumenów danych. Jej głów-
nymi zaletami są skalowalność oraz możliwość przetwarzania równoległego. 
Te dwie zalety osiągane są głównie dzięki architekturze sprzętowej opartej 
na tanich, masowo tworzonych serwerach. Dzięki rozproszonemu systemowi 
plików (hadoop Distributed File system – HDFS) Hadoop zapewnia obsługę 
danych zawartych w plikach, co zdecydowanie usprawnia proces ich przecho-

16 A. Croll, op. cit.,  s. 61.
17 E. Dubmill, what is big Data?, w: big Data now: 2012 edition…, s. 10.
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wywania. Przy zastosowaniu tradycyjnej bazy relacyjnej dane wymagałyby 
modelowania, integracji i ładowania. Dodatkowym komponentem platformy 
Hadoop jest framework MapReduce, który uzupełnia HDFS o możliwą ana-
litykę. Hadoop na obecnym etapie wiąże się między innymi z takimi proble-
mami, jak manualne kodowanie zadań MapReduce, wymagające niezbędnej 
wiedzy i umiejętności. 

Właściwa realizacja platformy analitycznej Big Data zasadniczo może 
być realizowana na trzy sposoby: platforma software’owa, platforma sprzę-
towo-software’owa (np. dzięki rozwiązaniom data warehouse appliance) lub 
przy użyciu chmur obliczeniowych. Wybór jednej z tych możliwości podlega 
uwarunkowaniom ekonomicznym, regulacyjnym i technologicznym. 

Wolumeny danych w analityce Big Data niejednokrotnie przekraczają 
możliwości ich przenoszenia (np. z systemów i baz zewnętrznych). Jest to 
typowy problem funkcjonowania danych w środowiskach rozproszonych, 
a zwłaszcza w środowiskach chmur obliczeniowych o charakterze hybrydo-
wym. W chwili gdy wolumeny przenoszonych danych koniecznych do analizy 
przekroczą kryteria techniczne i ekonomiczne, organizacje mogą rozważyć 
przeniesienie aplikacji analitycznej do środowiska chmury obliczeniowej. Inna 
sytuacja dotyczy postulatu zerowego opóźnienia w przedsiębiorstwie i wiąże 
się także z transmisją danych. Tym razem jednak to nie wolumeny danych, ale 
opóźnienie w dostępie do nich ma znaczenie krytyczne. Dotyczy to głównie 
transakcyjnych systemów finansowych. W takich przypadkach realizacja 
aplikacji w środowisku bliskim źródła powstawania danych może mieć istotne 
uzasadnienie biznesowe (opóźnienie niektórych operacji o milisekundy może 
mieć negatywny wpływ na przewagę konkurencyjną).

Wspominaliśmy o ekonomicznych zaletach płynących z możliwości 
wdrożenia analityki Big Data w środowisku chmur obliczeniowych. Naturalnie 
dotyczy to skali inwestycji oraz ewentualnego jej przełożenia na korzystne 
wyniki. Nie wszystkie bowiem organizacje są w stanie ponieść znaczące na-
kłady konieczne do wdrożenia platformy analitycznej, np. przy użyciu takich 
rozwiązań, jak rozwiązania typu software appliance. Co więcej, niektóre 
projekty mogą wiązać się jedynie z tymczasową potrzebą.

Nawet jeśli platforma analityczna Big Data zdaje się być w zasięgu danej 
organizacji, z jej funkcjonowaniem wiążą się między innymi procesy wstęp-
nego oczyszczania danych o silnie nieuporządkowanym charakterze. Zanim 
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zatem dojdzie do zastosowania konkretnych zbiorów danych i dokonania 
analiz, dane muszą przejść przez żmudny, wstępny proces przyswajania ich na 
potrzeby tych analiz. Szacuje się, że około 80% zadań związanych z danymi 
w rozwiązaniach Big Data polega na wstępnym oczyszczaniu lub jak ujmuje 
to Warden: „zamianie nieładu danych w coś użytecznego”18. W takich przy-
padkach organizacje mogą zrezygnować z tych procesów i korzystać z usług 
określanych mianem DaaS (Data as a service). Usługi tego typu wprowadzają 
nowy sposób korzystania z potencjału zjawiska Big Data. Oferowane są na 
rynkach danych (data marketplaces), gdzie usługodawcy udostępniają zbiory 
danych, z których korzystać mogą organizacje. Naturalnie usługodawcy 
w modelu DaaS powinni zmierzać do udostępniania danych oczyszczonych 
i względnie przetworzonych, a jakość dostępnych wolumenów wpływać 
będzie na konkurencyjność w obrębie tych rynków.

Podsumowanie 

Analityka Big Data stanowi nowy obszar analityki biznesowej i w sku-
teczny sposób może rozszerzyć potencjał platform business intelligence. 
Decyzja odnośnie do zastosowania analityki Big Data zależy od zdolności 
organizacji do realizacji platformy realizującej zadania tej analityki. W syste-
mach rozproszonych bariery płynące z rozproszenia danych, ich heterogenicz-
ności i szybkości przemieszczania się oraz przeszkody natury organizacyjnej 
mogą być łatwiej pokonywane i skutecznie wykorzystywane niemalże przez 
dowolną organizację, a ogrom Big Data nie musi już przerażać nawet naj-
mniejszych podmiotów rynkowych.
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big data: a new PerSPective on buSineSS analyticS

Summary

In contemporary IT systems rapid explosion of data is observed, which results 
in the emergence of new phenomenon called Big Data. In this article Big Data is eva-
luated across determinants such as economics and technology. The main differences 
between traditional analytical environments implemented in business intelligence 
platforms and Big Data analytics are discussed along with the aspects of their co-
existence. The article also presents business benefits of Big Data analytics as well 
as challenges and opportunities of using this form of analytics in cloud computing.

Translated by Tomasz Kozyra
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wprowadzenie

Szybki rozwój Internetu obserwowany w ostatnich latach stał się 
przyczyną istotnej transformacji Sieci, w której internauci stali się nie tylko 
odbiorcami publikowanych treści, ale również ich twórcami. Zmiany, jakie 
zaszły, wywarły wpływ nie tylko na życie społeczne współczesnych ludzi, ale 
również na gospodarkę zamieszkanych przez nich państw.

Najpoważniejszą implikacją tego faktu jest eksplozja wymiany informacji 
między popytem a podażą oraz nowe kierunki jej kształtowania1. Interakcja 
między producentem a konsumentem nie odbywa się już przy półce z gotowym 
produktem, ale na wcześniejszych etapach powstawania oferowanego towaru 
lub usługi – zwłaszcza w ramach badania potrzeb konsumentów. Platformą 
umożliwiającą zaistnienie relacji w tej fazie jest Internet.

Obecny kryzys gospodarczy oraz nasycenie rynków w krajach rozwinię-
tych produktami pierwszej potrzeby przyczyniają się dodatkowo do zinten-
syfikowania tych procesów, gdyż przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić 
na inwestowanie w nowe produkty obciążone ryzykiem nietrafienia w gusty 

1 Europejskie Forum Nowych Idei, e-gospodarka – szansa dla Polski i europy, 26–28 
września 2012, Sopot.



216 Anna Łatuszyńska

odbiorców. W teraźniejszej rzeczywistości rynkowej pozycji przedsiębiorstw 
nie buduje szeroki asortyment produktów, ale precyzja i szybkość w rejestro-
waniu oraz odpowiadaniu na potrzeby klienta. Wykorzystanie w tym celu 
technologii ICT (information and communication Technologies) sprawia, 
że ten model gospodarki określa się mianem gospodarki elektronicznej lub 
e-gospodarki.

Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza sposobów pomiaru 
stopnia rozwoju e-gospodarki w poszczególnych państwach. Opracowanie 
zawiera również badania przeprowadzone dla krajów Unii Europejskiej 
w oparciu o wskaźniki tworzące miarę syntetyczną Network Readiness 
Index2, stworzoną przez World Economic Forum na podstawie danych z lat 
2005–2010 zgromadzonych w bazie Eurostatu3. W badaniach wykorzystana 
jest nowatorska metoda tworzenia miary syntetycznej w oparciu o arytmetykę 
przyrostów oraz rachunek wektorowy.

1. e-gospodarka

W ostatnich czasach coraz więcej państw na świecie doświadcza prze-
stawienia się z gospodarki przede wszystkim agrarnej i przemysłowej na 
gospodarkę opartą na wiedzy. W literaturze przedmiotu gospodarkę tego typu 
określa się różnymi nazwami. Do najbardziej popularnych można zaliczyć 
następujące określenia: gospodarka sieciowa4, gospodarka wiedzy5, e-gospo-
darka (gospodarka elektroniczna)6 oraz gospodarka informacji7.

Oprócz różnych terminów określających ten rodzaj gospodarki w litera-
turze można znaleźć również wiele definicji, które próbują sprecyzować jej 

2 http://www.weforum.org/issues/global-information-technology/the-great-transforma-
tion/network-readiness-index (30.07.2013).

3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (30.07.2013).
4 D.M. Hart, The emergence of entrepreneurship Policy: governance, start-ups, and 

growth in the u.s. Knowledge economy, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
5 D. Neff, The Knowledge economy, Butterworth-Heinemann, Boston 1998.
6 C. Turner, The information e-conomy: business strategies for competing in the global 

age, Kogan Page Ltd., London 2001.
7 M. Castells, The information age: economy, society and culture, Blackwell Publishing, 

Oxford 1999.
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najważniejsze cechy. Najczęściej jest ona rozumiana jako realizacja procesów 
gospodarczych z wykorzystaniem środków elektronicznej wymiany danych, 
zwłaszcza Internetu i technologii informacyjnych8. W takim ujęciu w trans-
akcjach zawieranych w obrocie elektronicznym można wyodrębnić dwie 
kategorie: elektroniczne zamawianie towarów materialnych, które następnie 
są dostarczane fizycznie tradycyjnymi kanałami (poczta, usługi kurierskie), 
oraz zamawianie on-line niematerialnych towarów lub usług (np. oprogra-
mowanie software’owe, zestawy materiałów, usługi informacyjne)9. Dla obu 
tych kategorii podstawowe procesy biznesowe (obsługa zamówień, płatności, 
promocji, dostawy usług i produktów cyfrowych, rozliczenia transakcji, kon-
takt z klientem itp.) mogą być realizowane na drodze elektronicznej.

Jedną z głównych cech gospodarki elektronicznej, będącą równocześnie 
jej wielką zaletą, jest zmniejszenie się bariery wejścia na rynek dla małych 
i mikroprzedsiębiorstw. Przy stosunkowo niewielkich nakładach kapitało-
wych głównym elementem sukcesu firmy są kompetencje, wiedza, kontakty 
i znajomość rynków. Tani dostęp do Internetu oraz odpowiednie narzędzia 
biznesowe dostępne w niskiej cenie lub za darmo pozwalają na skupienie 
wysiłków przedsiębiorcy na podstawach prowadzonej działalności. Nowi 
konsumenci błyskawicznie adaptują się do nowych możliwości oferowanych 
przez technologie cyfrowe, przedsiębiorcy muszą wobec tego wykazywać się 
wyczuciem w kwestii nie tylko rynku, ale również najnowszych technologii.

Pozytywny wkład ICT w gospodarkę jest podwójny. Oprócz tego, że 
sektor ten dostarcza wartości, to dodatkowo, jeśli inne firmy innych sektorów 
korzystają z usług ICT, funkcjonują lepiej i tym samym podnoszą własną 
efektywność i wartość. Szacuje się, że do roku 2020 można osiągnąć do-
datkowo 5 proc. wzrostu PKB, jeśli kraje Unii Europejskiej zwiększyłyby 
poziom kapitału inwestowanego w ICT do poziomu osiąganego w Stanach 
Zjednoczonych, czyli do 30 proc. PKB. Niektóre kraje europejskie, takie jak 
Wielka Brytania i kraje skandynawskie, już zainwestowały podobne kwoty 
i obserwują wzrost wydajności pracy dwa razy szybszy niż średnia europejska 
w ostatnich 10 latach. W przypadku krajów dotkniętych recesją, takich jak 

8 Por. A. Wawszczyk, e-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003,  
s. 7.; Finance Dictionary, http://www.qfinance.com/dictionary/e-economy (30.07.2013); Główny 
Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5948.htm 
(30.07.2013).

9 A. Wawszczyk, op. cit., s. 23.
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Hiszpania i Włochy, wpływ ten mógłby być jeszcze większy i sięgnąć aż 7 proc  
wzrostu PKB., czyli ponad 100 mld euro10.

Przytoczone dane i szacunki pozwalają na konkluzję, że wysiłek i ka-
pitał wkładany w rozwój gospodarki elektronicznej są istotne i konieczne, 
aby utrzymać się w światowej czołówce najlepiej rozwiniętych państw. 
Pozostaje jednak ważne pytanie – jak ocenić aktualne osiągnięcia na tym 
polu na tle innych krajów i jak zidentyfikować obszary, które powinny zostać 
dofinansowane i zreformowane, aby poprawić obecną pozycję. W tym celu 
stosuje się kilka powszechnie uznanych metod, z których szczególną uwagą 
w niniejszym artykule objęte zostało tworzenie miar syntetycznych.

2. Pomiar stopnia rozwoju e-gospodarki

W badaniach gospodarki elektronicznej jeden z głównych obszarów 
badawczych obejmuje analizę i ocenę poziomu jej rozwoju w rozpatrywanych 
regionach. W związku z tym, że jest to zjawisko, które można określić mianem 
złożonego, szczególnie przydatne w tej kwestii wydaje się zastosowanie tzw. 
wskaźników złożonych, znanych również jako miary syntetyczne. Pozwalają 
one na stosunkowo łatwe dokonywanie porównań przestrzennych i histo-
rycznych. Poprawnie skonstruowane wskaźniki umożliwiają nie tylko ocenę 
bieżącej sytuacji i wskazanie jednostek charakteryzujących się najwyższym 
(lub najniższym) poziomem rozwoju, ale także wskazują obszary, w których 
konieczne jest podjęcie odpowiednich działań naprawczych lub reforma-
torskich, oraz pozwalają określić, czy podejmowane działania przynoszą 
pożądane efekty i jakie są postępy w realizacji celów11. W powszechnej prak-
tyce brakuje jednak miar, które bezpośrednio odnosiłyby się do zagadnienia 
e-gospodarki. Pomiar stopnia jej rozwoju jest najczęściej odzwierciedlany za 
pomocą wskaźników tzw. e-gotowości (e-readiness).

Koncepcja ta używana jest do uchwycenia, jak narody na całym świecie 
radzą sobie w zakresie tworzenia, adaptowania i wykorzystywania różnych 

10 Europejskie Forum Nowych Idei, e-gospodarka – szansa…, s. 10.
11 M. Sarama, wybrane problemy tworzenia wskaźników złożonych w badaniach rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego 702, Ekonomiczne Problemy Usług 87, WNUS, Szczecin 2012, s. 345.
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elementów gospodarki elektronicznej12, a także jak gospodarki krajów przygoto-
wane są do migracji tradycyjnego biznesu do nowoczesnego, wykorzystującego 
najnowsze technologie13. E-gotowość osiąga swój maksymalny pułap w momen-
cie, gdy gospodarka jest w stanie kreować nowe możliwości biznesowe, które 
w innych, bardziej konserwatywnych warunkach nie byłyby możliwe.

W literaturze można znaleźć opisy wielu narzędzi, które wykorzystują 
rozmaite definicje e-gotowości oraz różne metody jej pomiaru. Generalnie 
dzieli się przedstawiane podejście na dwie grupy metod14: metody skupiające 
się na podstawowej infrastrukturze i gotowości państwa na rozwój gospodar-
czy (odpowiada to pomiarowi gospodarki elektronicznej) oraz metody, które 
skupiają się na aspekcie zysków ogółu społeczeństwa z ICT. Obie te grupy 
nie wykluczają się jednakże wzajemnie. W odniesieniu do tego spostrzeżenia 
ciekawa może być analiza wskaźnika Networked Readiness Index, którego 
konstrukcja opiera się na 10 głównych filarach uwzględniających zarówno 
aspekty ekonomiczne, jak i społeczne. Struktura miary z podziałem na odpo-
wiednie subindeksy oraz ich filary przedstawiona jest w tabeli 1.

Tabela 1

Zestawienie wskaźników prostych tworzących Networked Readiness Index

Subindeks filar wskaźnik

Śr
od

ow
isk

o

Środowisko 
polityczne 

i regulacyjne

Skuteczność organów stanowienia prawa*
Przepisy dotyczące ICT*

Niezależność sądów*
Efektywność systemu prawnego w rozwiązywaniu sporów*

Efektywność systemu prawnego przy wymagających regulacjach*
Ochrona własności intelektualnej*

Poziom piractwa oprogramowania (jako odsetek zainstalowanego 
oprogramowania

Liczba procedur egzekwowania kontraktów
Czas wyegzekwowania umowy, w dniach

12 P. Ifinedo, Measuring africa’s e-readiness in the global networked economy: a nine-
country data analysis, International Journal of Education and Development using Information 
and Communication Technology (IJEDICT) 2005, Vol. 1, No. I, s. 53–71.

13 T.X. Bui, S. Sankaran, I.M. Sebastian, a framework for measuring national e-readiness, 
International Journal of Electronic Business 2003, Vol. 1, No. 1, s. 3–22.

14 M.P. Gupta, J. Bhattacharya, A. Agarwal, evaluating e-government, University Press, 
2007, s. 1–56.
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Subindeks filar wskaźnik
Śr

od
ow

isk
o

Biznes 
i środowisko 
innowacyjne

Dostępność najnowszych technologii*
Dostępność kapitału podwyższonego ryzyka*

Całkowita stawka podatków, jako odsetek zysków
Czas potrzebny na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

w dniach
Liczba procedur koniecznych, aby rozpocząć działalność 

gospodarczą
Intensywność lokalnej konkurencji*

Stopa rekrutacji brutto na poziomie szkolnictwa wyższego
Jakość szkół zarządzania*

Rządowe zamówienia zaawansowanych technologicznie 
produktów*

G
ot

ow
oś

ć

Infrastruktura 
i zasoby 
cyfrowe

Produkcja energii elektrycznej, kWh/mieszkańca
Zasięg sieci komórkowej, odsetek populacji

Przepustowość łącza internetowego, kb/użytkownika
Bezpieczne serwery internetowe, na 1 milion mieszkańców

Dostęp do treści cyfrowych*

Przystępność 
cenowa

Taryfy telefonii komórkowej, za minutę połączenia
Taryfy stałych połączeń internetowych, za miesiąc

Indeks konkurencyjności sektora telekomunikacyjnego, wartości 
z zakresu 0–2

Umiejętności

Jakość systemu edukacji*
Jakość edukacji w dziedzinie matematyki i nauk przyrodniczych*

Stopa rekrutacji brutto na poziomie szkolnictwa średniego
Wskaźnik alfabetyzacji dorosłych

W
yk

or
zy

sta
ni

e

Wykorzystanie 
indywidualne 

Abonenci telefonii komórkowej, na 100 mieszkańców
Użytkownicy Internetu, na 100 mieszkańców

Gospodarstwa domowe posiadające komputer, odsetek 
gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu, odsetek 
gospodarstw domowych

Abonenci stałego łącza szerokopasmowego, na 100 mieszkańców
Abonenci mobilnego łącza szerokopasmowego, na 100 

mieszkańców
Korzystanie z wirtualnych sieci społecznych*

Wykorzystanie 
biznesowe 

Poziom absorpcji technologii*
Innowacyjność*

Zgłoszenia patentowe, na 1 milion mieszkańców
Zakres wykorzystania Internetu*

Zakres szkolenia personelu*

Wykorzystanie 
rządowe 

Priorytetowe traktowanie ICT*
Znaczenie ICT w rządowych wizjach przyszłości*

Wskaźnik rządowych usług oferowanych online, wartość 
z zakresu 0–1
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Subindeks filar wskaźnik
W

pł
yw

Wpływ 
ekonomiczny

Wpływ ICT na nowe usługi i produkty*
Zgłoszenia patentowe w zakresie ICT, na 1 milion mieszkańców

Wpływ ICT na nowe modele organizacyjne*
Zatrudnienie w sektorach opartych na wiedzy, odsetek 

całkowitego zatrudnienia

Wpływ 
społeczny

Wpływ ICT na dostęp do podstawowych usług*
Dostęp do Internetu w szkołach*

Wykorzystanie ICT i sprawność rządu*
Wskaźnik e-uczestnictwa, wartość z zakresu 0–1

* Wskaźniki wyznaczone na podstawie ankiet przeprowadzonych przez WEF, pozo-
stałe pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
Źródło: World Economic Forum, The global information Technology report 2013. 

growth and Jobs in a hyperconnected world, Geneva 2013.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej uwzględniane rokrocznie w ba-
daniach World Economic Forum zajmują zawsze stosunkowo wysokie miejsca 
w zestawieniu. Wyniki najnowszego rankingu opublikowanego 10 kwietnia 
2013 zestawione w tabeli 2 potwierdzają tę tendencję.

Tabela 2

Wyniki ranking Networked Readiness Index 2013 dla państw członkowskich Unii 
Europejskiej (na 144 kraje ujęte w badaniach)

Pozycja 
w rankingu Państwo wartość 

NRI
Pozycja 

w rankingu Państwo wartość nri

1 Finlandia 5,98 33 Portugalia 4,67
3 Szwecja 5,91 35 Cypr 4,59
4 Holandia 5,81 37 Słowenia 4,53
7 Wielka Brytania 5,64 38 Hiszpania 4,51
8 Dania 5,58 41 Łotwa 4,43
13 Niemcy 5,43 42 Czechy 4,38
16 Luksemburg 5,37 44 Węgry 4,29
19 Austria 5,25 49 Polska 4,19
22 Estonia 5,12 50 Włochy 4,18
24 Belgia 5,10 51 Chorwacja 4,17
26 Francja 5,06 61 Słowacja 3,95
27 Irlandia 5,05 64 Grecja 3,93
28 Malta 4,90 71 Bułgaria 3,87
32 Litwa 4,72 75 Rumunia 3,86

Źródło: World Economic Forum, The global information…
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Informacja, która jest otrzymywana na podstawie przedstawionego 
rankingu, dotyczy jednak ściśle wyników osiąganych przez państwa tylko 
w jednym roku. Jeśli uwzględniona miałaby być również dynamika i zmien-
ność badanego zjawiska w określonym czasie, należałoby posłużyć się inną 
metodyką tworzenia miary niż ta zastosowana przez autorów NRI. Jej opis 
oraz wyniki uzyskane za jej pomocą przy tworzeniu miary syntetycznej 
opartej na skróconym zestawie wskaźników NRI zostaną przedstawione 
w kolejnym podpunkcie.

3. Poziom rozwoju e-gospodarki państw unii europejskiej w latach 
2005–2010

Metoda, która umożliwiałaby uwzględnienie zmienności i dynamiki 
w tworzonym rankingu, została oparta na arytmetyce przyrostów15 (por. [1–4]) 
wraz z rachunkiem wektorowym16. W arytmetyce przyrostów każdy wskaźnik 
jest reprezentowany przez liczby dwuelementowe składające się z wartości 
średniej i odchylenia standardowego ( )σ;x  oraz wartości średniej i wariancji 
wskaźnika ( )2;σx . Odchylenie standardowe i wariancja są w tym przypadku 
miarą zmienności wskaźników w rozpatrywanym okresie. Wartości średnie 
i odchylenia standardowe oraz wariancje wskaźników w badanym okresie 
liczone są według odpowiednich wzorów na podstawie wartości wskaźników 
w kolejnych latach:

p

x
x

p

k i
kj

j
i

∑
=

=1
,

, (1)

15 Por. M. Borawski, Działania arytmetyczne na zagregowanych cechach, w: wybrane metody 
analizy i oceny obiektów społeczno-gospodarczych, red. M. Borawski, K. Nermend, PPH Zapol, 
Szczecin 2009; M. Borawski, automatic north wise alignment of sector sonar image, Control and 
Cybernetics 2011, Vol. 40, No. 1; M. Borawski, Kompresja JPg obrazu sonarowego z uwzględ-
nieniem założonego poziomu błędu, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 2011, t. LX, nr 3;  
M. Borawski, Vector space of increments, Control and Cybernetics 2012, No. 1.

16 K. Nermend, Vector calculus in regional Development analysis: comparative regional 
analysis using the example of Poland, Berlin–Heidelberg: Physica-Verlag 2009.
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gdzie p oznacza liczbę lat, i – numer obiektu, j numer wskaźnika.
Na postawie wartości średnich, odchyleń standardowych i wariancji 

wskaźników za pomocą specjalnej procedury obliczeniowej korzystającej z wła-
sności przestrzeni wektorowej wyznacza się wartości miary (wartości średniej) 
i jej zmienności (odchylenia standardowego i wariancji). Wynikiem obliczeń nie 
jest bezpośrednio wartość reprezentująca zmienność, ale przedział wyznaczony 
przez odchylenie standardowe i wariancję, w którym ta wartość się mieści. Przy 
tak przeprowadzonych obliczeniach wartość zmienności wskaźników znajduje 
odzwierciedlenie w zsyntetyzowanej wartości miary. Kolejne kroki tworzenia 
miary syntetycznej zostały przedstawione na rysunku 1. 

Rys. 1. Etapy konstrukcji miary agregatowej
Źródło: opracowanie własne.
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Dobór wskaźników na potrzeby stworzenia miary według przedstawio-
nej procedury opierał się na dwóch przesłankach. Pierwszą z nich był zestaw 
zmiennych wybranych przez ekspertów World Economic Forum na potrzeby 
Networked Readiness Index, drugą zaś dostępność danych odpowiadających 
tym wskaźnikom w okresie objętym badaniami w bazie statystycznej Eurostatu. 
W związku z tym, że większość indeksów wybranych do tworzenia miary NRI 
opiera się na ankietach, których pełne wyniki nie są publikowane, wybór musiał 
ograniczyć się do pozostałych cech. Uwzględniając powyższe ograniczenia, do 
tworzenia miary syntetycznej wykorzystane zostały następujące wskaźniki:

 – produkcja energii elektrycznej, kWh/mieszkańca,
 – zasięg sieci komórkowej, jako odsetek jej abonentów w całej populacji,
 – odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w domu,
 – odsetek gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem 

do Internetu,
 – zgłoszenia patentowe, na 1 milion mieszkańców,
 – zgłoszenia patentowe w zakresie ICT, na 1 milion mieszkańców.

Ranking został utworzony dla wszystkich państw, które obecnie należą 
do Unii (oraz dla Chorwacji). W związku jednak z całkowitym brakiem da-
nych w bazie Eurostatu dla Grecji państwo to zostało wyłączone z rankingu.

Rys. 2. Kraje Unii Europejskiej EU-28 z podziałem na klasy według wartości miary 
agregatowej

Źródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzenie procedury obliczeniowej dla opisanego powyżej 
przykładu umożliwiło w efekcie wygenerowanie dwóch map, które zostały 
pokazane na rysunku 2 i 3. Pierwsza prezentuje klasyfikację badanych re-
gionów i ich podział na cztery klasy pod względem stopnia e-gotowości do 
gospodarki elektronicznej. Państwa, które osiągnęły najlepszy wynik, zostały 
przyporządkowane do klasy numer jeden, państwa najsłabsze – do klasy 
numer cztery. Druga mapa pokazuje zakres zmienności miary w badanym 
okresie, czyli możliwe przesunięcie międzyklasowe regionów w rozważanym 
czasie. Najjaśniejszym kolorem na tej mapie oznaczone zostały regiony naj-
bardziej stabilne, dla których w badanym okresie następowały najmniejsze 
wahania wskaźników. Wprowadzenie dodatkowej informacji pozwoliło w tym 
przypadku na określenie stabilności dokonanej klasyfikacji i stwierdzenie, 
które regiony rozwijały się najbardziej harmonijnie w badanym okresie pod 
względem stopnia rozwoju e-gotowości do gospodarki elektronicznej.

Rys. 3. Kraje Unii Europejskiej EU-28 z podziałem na klasy według zmienności 
wartości przyrostu wartości średniej odchylenia standardowego

Źródło: opracowanie własne.

Porównując otrzymane wyniki z rankingiem opracowanym na podstawie 
wartości Networked Readiness Index, można stwierdzić, że potwierdza się 
prymat krajów skandynawskich – Finlandii, Szwecji i Danii, a oprócz nich 
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także Holandii, oraz także słabość nowszych członków Unii (zwłaszcza 
Bułgarii i Rumunii). Podkreślając, że mapy dotyczą okresu 2005–2010, 
a przywoływany ranking jest z 2013 roku, można również pokusić się o wska-
zanie państw, które w tym czasie poprawiły swoje wyniki. Poprawę można 
zaobserwować między innymi w przypadku Chorwacji, Wielkiej Brytanii 
oraz Estonii i Irlandii. W żadnym kraju nie można jednoznacznie wskazać 
natomiast pogorszenia uzyskanej pozycji, co jest oczywiście zjawiskiem 
pozytywnym. Klasyfikacja uzyskana na podstawie analizy mapy z rysunku 
3 wydaje się stabilna. Jedynie dla Francji, która należy do najniższej klasy ze 
względu na zmienność, można zaobserwować, że w badanym okresie wystę-
powały znaczne wahania przyporządkowania państwa do określonych klas.

Podsumowanie

Światowa gospodarka jest w fazie globalizacji opartej przede wszystkim 
na zaawansowanych technologiach. Nieuchronnie zatem gospodarka elektro-
niczna dąży do wyeliminowania gospodarki posługującej się papierowymi 
dokumentami. Jest to spowodowane głównie względami ekonomicznymi, a od 
tych w zdrowej gospodarce rynkowej nie ma odwrotu17. Istotne jest wobec 
tego monitorowanie tego zjawiska oraz wszelkie próby analizy, jakie czynniki 
sprzyjają jego wzrostowi. W realizacji tego celu bardzo pomocne są miary 
syntetyczne i tworzone na ich podstawie rankingi. Są to przede wszystkim 
badania firmowane przez duże organizacje społeczne i biznesowe, tak jak ma 
to miejsce w przypadku Networked Readiness Index. Otrzymywane z ich po-
mocą wyniki mają jednakże ograniczony termin przydatności, gdyż tworzone 
są tylko w odniesieniu do bieżącego roku. Podejściem wartym rozważenia 
jest wobec tego przyjęcie metodologii tworzenia miary z wykorzystaniem 
arytmetyki przyrostów oraz rachunku wektorowego. Przy tym podejściu 
można uchwycić dynamikę zjawiska i otrzymać pełniejszy obraz, ukazujący, 
jak przebiega rozwój gospodarki elektronicznej w badanych państwach.

17 A. Wawszczyk, e-gospodarka...
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the level of develoPment of e-economy  
in the euroPean union  in the yearS 2005-2010

Summary

Fast development of Internet caused the emergence of e-economy. It changed 
the way how people perceive the demand and supply on the market. Producer and 
consumer have now more interaction – already in the stage of designing the product. 
It happens because of huge impact of ICT. E-economy as a new concept and a part 
of modern policies has to be measured somehow. It is done mostly with the help 
of composite indicators via e-readiness rankings. The most popular is Networked 
Readiness Index proposed by World Economic Forum. On the basis of this index, in 
the article, a ranking of EU-28 countries in terms of e-readiness is presented. Using 
some indicators which were chosen by WEF expert a new methodology of composite 
indicators’ creation (with the use of arithmetic of increments and vector calculus) is 
shown.

Translated by anna Łatuszyńska
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eliminacja zmiennych na PodStawie rankingu

wprowadzenie

Określenie istotności zmiennych jest bardzo ważnym zagadnieniem. 
Przeprowadzając rangowanie, należy określić, które zmienne są ważne dla 
analizowanego zjawiska. Następnie wybrane zmienne należy zweryfikować, 
eliminując te zmienne, które nie różnicują obiektów albo różnicują je w sposób, 
który nie jest istotny z punktu widzenia przeprowadzanych badań1. Przy eli-
minacji zmiennych można wspomóc się rankingiem przeprowadzonym przez 
ekspertów mogących wskazać, które obiekty uważają za słabe, które za średnie, 
a które za dobre. Obserwując wartości zmiennych dla obiektów wzorcowych, 
można na ich podstawie określić, które zmienne są skorelowane z rankingiem. 
W klasycznym podejściu najczęściej używa się korelacji2. Ze względu na to, że 
ranking i wartości zmiennych mają różne skale pomiarowe, nie można w tym 
przypadku wykorzystać korelacji. Ale można wyliczyć współczynnik, który 
będzie określał zgodność wartości zmiennej z rankingiem.

1 M. Kolenda, Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wie-
locechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2006; K. Kukuła, 
Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000; M. Sobczyk, analiza porównawcza pro-
dukcji rolniczej w województwie lubelskim, „Wiadomości Statystyczne” 1977, nr 2, s. 677–680;  
B. Pawełek, Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk eko-
nomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

2 I. Bronsztejn, K. Siemiendiajew, Matematyka. Poradnik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 2000.
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1. Sprawdzanie zgodności zmiennej z rankingiem

Współczynnik zgodności zmiennej z rankingiem można policzyć, spraw-
dzając, czy każdy z obiektów jest prawidłowo umiejscowiony w rankingu. 
W tym celu liczy się współczynniki w

j
′i i wj

′′i . Współczynnik w
j
′i określa, ile 

obiektów będących przed danym obiektem w rankingu ma mniejsze lub równe 
od niego wartości zmiennej i ile obiektów będących za danym obiektem w ran-
kingu ma większe lub równe wartości zmiennej (rys. 1a). Podobnie liczony jest 
współczynnik w

j
′′i. Określa on, ile obiektów będących przed danym obiektem 

w rankingu ma większe lub równe od niego wartości zmiennej i ile obiektów 
będących za danym obiektem w rankingu ma mniejsze lub równe wartości 
zmiennej (rys. 1b). Liczenie tych dwóch współczynników jest koniecznością, 
gdyż nie jest wiadomo, czy ranking jest skorelowany dodatnio czy ujemnie 
z wartościami zmiennej. W przypadku rangowania nie jest istotny rodzaj 
korelacji, ale sam fakt jej istnienia.
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Rys. 1. Zasada wyznaczania wartości współczynnika dla jednego obiektu:  
a) w

j
′i, b) w

j
′′i 

Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie współczynników w
j
′i i wj

′′i wyznacza się właściwy współ-
czynnik zgodności zmiennej z rankingiem:
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Współczynnik wi określa procentową zgodność zmiennej z rankingiem. 
Wartość 100 oznacza pełną zgodność. Zmienna porządkuje wszystkie obiekty 
zgodnie z rankingiem. Najmniejszą możliwą wartością jest 50. Wartość 0 jest 
niemożliwa do osiągnięcia, gdyż oznaczałaby skorelowanie ujemne. Zmienna 
porządkowałaby wszystkie obiekty w kolejności odwrotnej niż w rankingu. 
W rangowaniu oznaczałoby to zmienną będącą destymulantą, która stanowi 
równie wartościową zmienną jak stymulanta.

Proponowana metoda może zostać użyta tylko do stymulant i desty-
mulant. W przypadku nominant muszą one zostać najpierw zamienione na 
stymulanty lub destymulanty.
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Rys. 2. Zmienne najlepiej odwzorowujące ranking obiektów
Źródło: opracowanie własne.
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Badania testowe przeprowadzono na zbiorze 100 obiektów, dla których 
wylosowano współrzędne o rozkładzie normalnym, o odchyleniu standardo-
wym równym jeden i wartości średniej równej jeden. Z względu na losowy 
charakter zbioru do badań użyto 300 zmiennych. Z tego zbioru wylosowano 
8 obiektów, które uporządkowano w sposób losowy. Stanowiły one losowy 
ranking. Następnie spośród 300 zmiennych wybrano dwie, które najlepiej 
odwzorowują ranking. Na rysunku 2 przedstawiono obiekty w układzie 
współrzędnych tych dwóch zmiennych. Linią połączono obiekty wzorcowe 
w takiej kolejności, w jakiej tworzyły ranking. Na osiach przedstawiono 
numery zmiennych.

Dla zmiennej numer 264 wartość współczynnika wi  wyniosła 96,43, 
a dla zmiennej numer 232 – 92,86. Widać, że zmienna 264 lepiej odwzorowuje 
ranking. Tylko jeden obiekt ma niewłaściwą kolejność. Zmienna 232 ma dwa 
takie obiekty. W praktyce wartość współczynnika wi powinna być bardzo 
wysoka, najlepiej powyżej 90%.

2. badania empiryczne

Dla przykładu stworzono ranking województw i zbadano, które zmienne 
zapewniają identyczną kolejność obiektów jak PKB. Wszystkie dane zaczerp-
nięto z GUS-u za rok 2010. Na podstawie zmiennej produkt krajowy brutto 
na 1 mieszkańca (ceny bieżące PKD 2007) stworzono ranking województw. 
Został on przedstawiony na rysunku 3. Z tego rankingu wybrano cztery 
województwa, dwa należące do najlepszych: mazowickie i śląskie, jedno na-
leżące do przeciętnych: zachodniopomorskie, oraz jedno należące do słabych: 
lubelskie. Wybrano dwa województwa należące do najlepszych ze względu na 
to, że województw mazowieckie mocno odstaje od pozostałych, mając o około 
30% większe PKB.
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Rys. 3. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2010 roku (ceny bieżące PKD 2007)
Źródło: GUS.

W badaniach użyto osiemnastu zmiennych z sześciu grup (tab. 1). 
Zmienne opisują liczbę ludności, powierzchnię województw, rynek pracy oraz 
strukturę wydatków i dochodów budżetów województw. Dla każdej zmiennej 
wyznaczono współczynnik dany wzorem (1) względem rankingu tworzonego 
przez cztery województwa. 
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Tabela 1

Zmienne biorące udział w badaniach

Kategoria grupa Podgrupa opis współczynnik

Podmioty 
gospodarcze

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
wpisane do 
REGON-u

Jednostki wpisane 
wg sektorów 

własnościowych 

podmioty 
gospodarki 
narodowej 

ogółem

100

sektor 
prywatny 
ogółem

100

Dochody 
i wydatki 
budżetów 
jednostek 

samorządu 
terytorialnego

Dochody 
budżetów 

województw

Dochody własne 
budżetów 

województw
razem 100

Wydatki 
budżetów 

województw

Wydatki na ochronę 
zdrowia ogółem 100

Ludność Stan ludności 
i ruch naturalny

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 

(17 lat i mniej), 
produkcyjnym 

i poprodukcyjnym 
wg płci

ogółem 83

w wieku 
produkcyjnym 83

Rynek pracy
Pracujący 

w głównym 
miejscu pracy

Pracujący wg płci 
ogółem 83

kobiety 83

Podmioty 
gospodarcze

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
wpisane do 

rejestru regon

Jednostki wpisane 
wg sektorów 

własnościowych 

sektor 
publiczny 
ogółem

83

Dochody 
i wydatki 
budżetów 
jednostek 

samorządu 
terytorialnego

Dochody 
budżetów 

województw

Dochody majątkowe 
(z ogółem) ogółem 83

Wydatki 
budżetów 

województw

Wydatki na oświatę 
i wychowanie ogółem 83

Rynek pracy Bezrobocie

Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych 

w liczbie 
ludności w wieku 

produkcyjnym

ogółem 67

Leśnictwo

Lasy 
niestanowiące 

własności skarbu 
państwa

Powierzchnia 
gruntów leśnych ogółem 67
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Kategoria grupa Podgrupa opis współczynnik

Dochody 
i wydatki 
budżetów 
jednostek 

samorządu 
terytorialnego

Dochody 
budżetów 

województw

Subwencje ogólne razem 67
Dotacje dotacje celowe 67

Dochody na  
1 mieszkańca ogółem 67

Wydatki 
budżetów 

województw

Wydatki na  
1 mieszkańca ogółem 67

Podział 
terytorialny

Podział 
administracyjny, 
sieć osadnicza

Powierzchnia ogółem w km 
kw. 50

Źródło: GUS.

Cztery zmienne zapewniły 100-procentową zgodność z rankingiem. 
Oznacza to, że ranking wykonany na podstawie tych czterech zmiennych 
zapewni kolejność obiektów określoną we wstępnym rankingu. Pierwsze 
dwie z tych zmiennych dotyczą liczby podmiotów gospodarczych, pierwsza 
wszystkich, a druga prywatnych. Oznacza to, że na PKB istotny wpływ ma 
liczba podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim prywatnych. Podmioty 
sektora publicznego mają znacznie mniejszy wpływ, o czym świadczy współ-
czynniki na poziomie 83% dla tych podmiotów, co oznacza, że ta zmienna nie 
zapewnia 100% z pierwotnym rankingiem. Dwie następne zmienne dotyczą 
przychodów i wydatków budżetów województw. Pierwsza – są to przychody 
własne województw, druga – wydatki na ochronę zdrowia. Wynika z tego, że 
bogatsze województwa, w których istnieje większe PKB na jednego mieszkań-
ca, większe kwoty wydają na ochronę zdrowia swoich mieszkańców.

Na podstawie czterech zmiennych o 100-procentowym współczynniku 
wykonano ranking województw. W przeprowadzonych badaniach wykorzy-
stano metodę porządkowania liniowego zwaną miarą wektorową3. Zaletą 
miary wektorowej jest jej duża elastyczność, szczególnie w jej odmianie wy-

3 M. Kolenda, op. cit.; K. Nermend, a synthetic measure of sea environment pollution, 
„Polish Journal of Environmetal Studies” 2006, Vol. 15, No. 4b, s. 127–129; idem, using ave-
rage-variance representation in economic analyses, „Polish Journal of Environmetal Studies” 
2006, Vol. 15, No. 4C, s. 123–126, idem, employing similarity measures to examine the de-
velopment of technical infrastructure in Polish counties, Folia Oeconomica Stetinensia 2008, 
Vol. 15, No. 7, s. 87–97, idem, zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego, 
„Przegląd Statystyczny” 2008, nr 3.
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korzystującej wyłącznie iloczyn skalarny4 Daje ona możliwość wykorzystania 
dowolnego iloczynu skalarnego do wyznaczenia miary syntetycznej. Wyniki 
zaprezentowano w tabeli 2. Można zauważyć, że cztery województwa z ran-
kingu wstępnego mają kolejność zgodną z kolejnością w tym rankingu, wynika 
to ze 100% wartości współczynnika dla czterech wybranych zmiennych.

Tabela 2

Ranking województw

województwo Miara Klasa
 Mazowieckie 2,36 1

 Śląskie 0,89 1
 Dolnośląskie 0,68 2

 Wielkopolskie 0,50 2
 Pomorskie 0,33 2

 Małopolskie 0,19 2
 Łódzkie -0,07 3

 Zachodniopomorskie -0,18 3
 Kujawsko-pomorskie -0,31 3

 Lubelskie -0,40 3
 Podkarpackie -0,47 3

 Świętokrzyskie -0,64 3
 Warmińsko-mazurskie -0,69 3

 Opolskie -0,69 3
 Lubuskie -0,72 3
 Podlaskie -0,78 3

Źródło: opracowane własne.

Na podstawie uzyskanej wartości miary województwa podzielono na 
klasy, co pozwoliło na ich zwizualizowanie na mapce (rys. 4). Można zauwa-
żyć, że uzyskany ranking nie jest dokładnie zgodny z rankingiem z rysunku 
3. Wpłynęła na to mała liczba obiektów w rankingu wstępnym. Ogranicza to 
ilość informacji, którą dysponuje proponowana metoda, co zwiększa wartość 
współczynnika. Im ranking wstępny zawiera więcej obiektów, tym dopasowa-
nie powinno być dokładniejsze. W przypadku kiedy ranking tworzą eksperci, 
trudno jednak oczekiwać, że będzie on zawierał dużą liczbę obiektów, gdyż przy 
ich dużej liczbie człowiekowi trudno jest określić właściwą kolejność obiektów.

4 K. Nermend, Vector calculus in regional Development analysis, Series: Contributions 
to Economics, Springer 2009.
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Rys. 4. Ranking województw
Źródło: opracowanie własne.

Jako docelową liczbę klas wybrano cztery, jednak ostania klasa jest 
klasą pustą, stąd na rysunku 4 są tylko trzy klasy. Wynika to z silnej nie-
jednorodności województw. Z jednej strony jest jedno województwo silnie 
odbiegające od pozostałych (mazowieckie), którego wartość miary jest 2,5 
razy większa od następnego województwa w rankingu. Z drugiej strony jest 
wiele województw o bardzo małej, zbliżonej wartości miary (świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie, opolskie, lubuskie, podlaskie).

Podsumowanie

Przedstawiona metoda sprawdzania zgodności z rankingiem pozwala na 
wybranie zmiennych tak, aby ranking tworzony na ich podstawie był zgodny 
z rankingiem zaproponowanym wstępnie. Jej własności są nieco zbliżone do 
korelacji liniowej, ale może działać także w przypadkach nieliniowych. Jej 
skuteczność zależy od liczby obiektów w rankingu wstępnym.
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the elimination of variableS baSed on the ranking

Summary

In the article a method that enables elimination of variables on the basis of 
previously created ranking is presented. Preliminary ranking shows expected order 
of objects and specially determined coefficient informs, to which extent the given 
variables guarantee the required ranking. For maximum compatibility with the pre-
liminary ranking its order must be maintained at the rankings created on the basis of 
selected variables. This paper presents research on simulated data and on data from 
the Polish Central Statistical Office.

Translated by Kesra nermend
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wprowadzenie

Rozwój wolontariatu w niektórych bogatych krajach Unii Europejskiej 
spowodował jego popularyzację w innych krajach członkowskich. Stanowi 
on mocny filar sektora pozarządowego, który realizuje podstawowe cele ma-
jące charakter społeczny i dobrowolny. Jest ważną siłą, na co zwraca uwagę 
Unia Europejska, propagując powstawanie różnych programów wspierających 
wolontariat. Jego główną istotą jest dobrowolność w działaniach pomocowych 
i wspierających w różnych gałęziach życia społecznego (np. opieka nad osobami 
starszymi, organizowanie zbiórek żywności itp.). Dobrowolność ta wynika z nie-
wymuszonych szczerych chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Wolontariuszem 
może zostać każdy, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, zatrudnienia oraz 
wyznawanych poglądów i wartości. Działania wolontariuszy, ich chęć samore-
alizacji i samokształcenia, a także społecznej samoorganizacji i osiągania celów 
wspólnotowych – wszystko to wywiera ogromny wpływ na sfery społeczno-
-polityczno-gospodarczego życia ludzi. Bardzo ważne jest więc realizowanie 
przez państwo przyjaznej polityki wspierającej rozwój wolontariatu. 
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Należy uświadomić sobie, że w szerszej społecznej perspektywie to 
wolontariat jest odpowiedzią na kluczowe kwestie z zakresu polityki społecznej 
i sposobem rozwiązywania ich1. Dzięki podejmowanym działaniom zarówno 
osobom fizycznym, jak i różnym stowarzyszeniom pozwala na zaspokajanie 
indywidualnych potrzeb jednostki, rozwiązywanie problemów społecznych, 
międzypokoleniowych i środowiskowych. Należy podkreślić, że jest formą 
uzupełnienia pracy pełnoetatowych pracowników socjalnych. 

Ogromne rzesze wolontariuszy poprawiają jakość realizowanych działań 
i sprzyjają powstawaniu nowych. Wolontariat pozwala skutecznie identyfikować 
i rozwiązywać problemy społeczne, gdyż opiera się na kulturze kontaktu, pomoc-
niczości i rynku usług społecznych2. Aby usprawnić działania wolontariackie 
w krajach członkowskich Unii, należy popracować nad mentalnością starszego 
pokolenia oraz edukować młodsze pokolenie i zaszczepiać w nim te wartości. Ten 
rodzaj edukacji jest bardzo istotny w życiu młodego człowieka, co podkreślają 
specjaliści z zakresu pedagogiki społecznej3. Pracując na rzecz innych, młodzi 
ludzie zdobywają potrzebne doświadczenie, podnoszą swoje kwalifikacje, 
poznają nowe rzeczy, a także rozwijają swoje zdolności i umiejętności. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, którzy dopiero będą decydować o swoim przyszłym 
życiu zawodowym, a już nabyte doświadczenia znacznie mogą im to ułatwić. 
Wolontariat uczy odpowiedzialności za powierzone zadania, kształtuje charakter 
i postawy społeczne, odgrywając ważną rolę w rozwoju osobowości jednostki4.

W Unii Europejskiej różne są programy wspierające wolontariat, takie 
jak: Europa dla Obywateli, Grundvig oraz Młodzież w Działaniu – Wolontariat 
Europejski. W wyniku pracy na rzecz ludności lokalnej wolontariusz zyskuje 
nowe doświadczenie, umiejętności, podnosi swoje kompetencje, uczy się obce-
go języka. Jest to wspaniała forma edukacji międzykulturowej, umożliwiająca 

1  D. Moroń, aktywność w trzecim sektorze, Prawo i praktyka, Wrocław 2009.
2  E. Leś, ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. lifting dotychczasowych unor-

mowań czy urzeczywistnienie kultury pomocniczości, „Polityka Społeczna” 2003, nr 7,  s. 4–5.
3  Z. Kroplewski, Proces kształtowania się tożsamości siebie. analizy psychologiczno- 

-pedagogiczne, w: Młodzież XXi wieku. Źródła wzrostu i kryzysów, red. E. Jackowska,  
B. Kromolicka, Szczecin 2010, s. 19. 

4  A. Bejma, rola wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim, w: wolontariat szansą 
rozwoju społecznego. rekomendacje dla pracy socjalnej, red. A.M. Kola, K.M. Wasilewska- 
-Ostrowska, Toruń 2012, s. 29, 41.
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poznanie nowej kultury, tradycji i nowych zwyczajów, a zwłaszcza nawiązanie 
nowych znajomości. Poznawanie nowych kultur przyczynia się niewątpliwie 
do przełamywania barier, uprzedzeń i stereotypów, a także rozwija umiejęt-
ności społeczne. 

Wolontariat pozwala na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży z mniejszych miejscowości, obszarów wiejskich lub ubogich 
rodzin dzięki różnym projektom edukacyjnym. Przykładem może być 
Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wolontariat studencki”, 
realizowany w latach 2003–2005, którego głównym celem było rozwijanie 
zainteresowań dzieci i młodzieży oraz pomoc w wyrównywaniu ich szans 
edukacyjnych. Samym wolontariuszom zaś pozwalał na kształtowanie po-
staw społecznych i rozwijanie pasji oraz umożliwiał im realizację pomysłów 
i projektów w zakresie edukacji5. Aktywność wolontariacka pozwala zatem 
podnieść kwalifikacje zawodowe, co w pewnej mierze chroni przed bezrobo-
ciem, ale też pozwala z bezrobocia skutecznie wyprowadzić6.

Dzięki mediom i dostępowi do Internetu wolontariat ma zasięg lokalny 
i globalny. Dzięki bezinteresownym działaniom zapoczątkowuje pozytywne 
zmiany w społeczeństwach, budując między innymi społeczeństwo obywa-
telskie i utrwalając ład społeczny, co stanowi potężną siłę napędową trzeciego 
sektora7. Mimo tych różnych działań świadomość społeczna w krajach Unii 
Europejskiej wciąż jest mała i bardzo zróżnicowana, co wynika z raportów 
opublikowanych przez Parlament Europejski w latach 2010–20118. Przed Polską 
i Europą stoi wiele wyzwań, których realizację zapewnia wolontariat. Zdając 
sobie sprawę z potęgi jego możliwości, Parlament Europejski ogłosił rok 2011 
Rokiem Wolontariatu, a 2012 – Rokiem Solidarności Międzypokoleniowej. 

W artykule autorzy przedstawiają ranking krajów UE uwzględniający 
postrzeganie istotności pracy w wolontariacie w różnych aspektach życia 
i zbudowany za pomocą miary agregatowej.

5 http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=25&item=304&page_return=8&orde-
r=&desc= (25.07.2013).

6 M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej rzeczypospolitej, 
Warszawa 2004, s. 250.

7 A. Bejma, op. cit., s. 27.
8 Raport Praca wolontariacka, specjalne badanie Eurobarometru 75.2, Bruksela 27 czerw-

ca 2011.
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1. badania empiryczne

Dane zostały zaczerpnięte z Eurobarometru Parlamentu Europejskiego EB 
75.2, na podstawie badań prowadzonych w dniach 13 kwietnia – 2 maja 2011 roku 
oraz EB 73.4 maj 2010. Badania prowadzono w dziesięciu obszarach, w których 
funkcjonuje wolontariat, na podstawie następujących cech diagnostycznych: 

X1 – Solidarność i pomoc humanitarna; X2 – Opieka zdrowotna; X3 – 
Edukacja i szkolenia; X4 – Środowisko naturalne; X5 – Włączenie społeczne 
obywateli znajdujących się w niekorzystnym położeniu; X6 – Ochrona praw 
człowieka; X7 – Aktywne starzenie się; X8 – Zatrudnienie; X9 – Sport; X10 – 
Kultura. W badaniach przyjęto wszystkie zmienne jako stymulanty, ponieważ 
im wartość cechy będzie większa, tym społeczeństwo danego kraju bardziej 
pozytywne postrzega wolontariat w danym obszarze. 

Do rangowania krajów Unii Europejskiej pod względem postrzegania 
wolontariatu wykorzystano metodę konstruowania wektorowych miar 
agregatowych zaproponowaną w pracach K. Nermenda9. Metoda ta należy 
do grupy metod porządkowania liniowego. Zaletą tego podejścia jest duża 
elastyczność, szczególnie w odmianie wykorzystującej wyłącznie iloczyn 
skalarny. Daje ono możliwość wykorzystania dowolnego iloczynu skalarnego 
do wyznaczenia wektorowej miary agregatowej w celu badania złożonych 
zjawisk społeczno-ekonomicznych, o czym szeroko pisze Nermed w swoich 
pracach10.

Na podstawie policzonej wartości miary agregatowej sporządzono 
ranking krajów Unii Europejskiej pod względem postrzegania roli wolontariatu 
i przyporządkowano te kraje do czterech klas. Wyniki są przedstawione na 
rysunkach 1–4, a wartości miary – w tabeli 1.

9 K. Nermend, Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego, „Przegląd 
Statystyczny” 2008, nr 3; idem, Vector calculus…

10  idem, a synthetic measure of sea environment pollution, „Polish Journal of Environmental 
Studies” 2006, Vol. 15, No. 4b, s. 127–129; idem, using average-variance representation in eco-
nomic analyses, „Polish Journal of Environmental Studies” 2006, Vol. 15, No. 4c, s. 123–126; 
idem, employing similarity measures to examine the development of technical infrastructure 
in Polish counties, Folia Oeconomica Stetinensia 2008, Vol. 15, No. 7, s. 87–97.
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Rys. 1. Odsetek osób deklarujących pracę w wolontariacie
Źródło: opracowanie własne na podstawie EB 75.2.

Rysunek 1 przedstawia odsetek osób deklarujących, że brały kiedy-
kolwiek udział w wolontariacie. Widać wyraźnie, że na pograniczu Europy 
Centralnej i Zachodniej jest pas państw wyraźnie wykazujących się wyższym 
wskaźnikiem zachowań prospołecznych. Najwięcej osób pracujących w wo-
lontariacie jest w Holandii, bo aż 57%. Im dalej od tego pasa, tym liczba 
osób deklarujących pracę w wolontariacie jest mniejsza. Wyjątkiem są dwa 
państwa: Finlandia i Irlandia. Polska należy do państw o najmniejszej liczbie 
osób deklarujących pracę w wolontariacie (9%).

Różnice w postrzeganiu roli wolontariatu mniej więcej pokrywają się 
z liczbą osób deklarujących pracę w wolontariacie (rys. 2). Różnica w postrze-
ganiu roli wolontariatu pomiędzy najlepszym krajem w Unii Europejskiej pod 
względem liczby wolontariuszy – Holandią, a najgorszym – Polską, polega 
głównie na wyższym postrzeganiu istotności wolontariatu solidarności i po-
mocy humanitarnej, w edukacji i szkoleniach, włączeniu społecznym obywa-
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teli znajdujących się w niekorzystnym położeniu, ochronie praw człowieka, 
aktywnym starzeniu się, sporcie i kulturze. Szczególnie duża różnica jest 
w sporcie, w którym Holendrzy uznają wolontariat za bardzo istotny, a Polacy 
praktycznie za mało istotny. Nie istnieje natomiast dziedzina, w której Polacy 
w sposób istotnie większy niż Holendrzy postrzegaliby ważność wolontariatu. 
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Rys. 2. Klasyfikacja 26 krajów UE określająca postrzeganie istotności pracy w wo-
lontariacie w różnych aspektach życia na podstawie EB 75.2

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3 przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w roku 2011. 
Widać, że różnice w zmianach postrzegania wolontariatu są niewielkie. Ze 
względu na to, że wzorzec się zmienił (jest liczony dla roku 2011), trudno 
ocenić faktyczny poziom zmian, dlatego należałoby badać dynamikę w latach. 
Do zbadania dynamiki wykorzystano wartości miary z roku 2011 dla wzorca 
z roku 2010. 
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Rys. 3. Klasyfikacja 26 krajów UE określająca postrzeganie istotności pracy w wo-
lontariacie w różnych aspektach życia na podstawie EB 73.4

Źródło: opracowanie własne.

Wartości miary i przynależność do klas oraz badania dynamiki zmian 
przedstawia tabela 1. Niska aktywność Polaków w wolontariacie wynika 
ze zmian ustrojowych w Polsce. Początek lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku przyniósł wiele przemian, doprowadzając do decentralizacji władzy 
i przekazania jej na niższe szczeble kompetencji. W wyniku tego powstały 
pierwsze samorządy. Wraz z samorządami powstały stowarzyszenia, które 
przejmowały zadania publiczne do realizacji, a sektor pozarządowy rozwijał 
się dynamicznie. Obecnie jest to czas stagnacji, ale nadal powstają nowe 
podmioty realizujące zadania publiczne dotyczące oświaty, ekologii i ochro-
ny środowiska, bezpieczeństwa publicznego, kultury, zdrowia, wychowania 
i kultury fizycznej oraz pomocy społecznej11. 

11  P. Szczyrski, organizacje pozarządowe a realizacja zadań publicznych jednostek samo-
rządu terytorialnego – doświadczenia szczecińskie, w: wolontariat w obszarze humanistycz-
nych wyzwań opiekuńczych, red. B. Kromolicka, Toruń 2005, s. 209.
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Tabela 1

Wartości miary wektorowej dla 26 państw UE określającej postrzeganie istotności 
pracy w wolontariacie w różnych aspektach życia

Państwo
Dane z roku 2010 Dane z roku 2011 Dynamika

wartość 
miary Klasa wartość 

miary Klasa wartość 
miary Klasa

BG -0,25 4 0,08 2 0,01 2
CZ 0,12 2 0,00 3 -0,07 3
DK 0,13 2 0,06 2 0,05 2
DE 0,22 2 0,11 2 0,10 2
EE -0,03 3 -0,01 3 0,02 2
iE -0,28 4 -0,08 3 -0,07 3
EL 0,15 2 0,03 2 0,01 2
ES -0,04 3 -0,15 3 -0,13 3
FR 0,18 2 0,25 1 0,22 1
iT -0,21 3 -0,30 4 -0,25 4
CY 0,30 1 0,10 2 0,13 2
LV -0,23 3 -0,12 3 -0,09 3
LT -0,30 4 -0,23 4 -0,21 4
LU 0,19 2 0,18 1 0,15 2
HU -0,15 3 0,03 2 0,02 2
MT 0,24 1 0,10 2 0,07 2
NL 0,35 1 0,24 1 0,27 1
AT 0,20 2 0,14 2 0,11 2
PL -0,30 4 -0,20 4 -0,19 4
PT -0,34 4 -0,23 4 -0,23 4
RO -0,38 4 -0,17 4 -0,20 4
Si -0,06 3 -0,05 3 -0,09 3
SK 0,00 2 -0,04 3 -0,09 3
FI 0,22 2 0,36 1 0,34 1
SE 0,18 2 -0,03 3 0,07 2
UK -0,20 3 -0,15 3 -0,11 3

I granica 0,23 0 0,16 0 0,15 0
Źródło: opracowanie własne.

Do niedawna idea wolontariatu w Polsce była nie dla wszystkich jasna, 
co wynikało między innymi z braku tradycji wolontariatu przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie, a także było efektem skutecznego ośmieszania idei 
pracy społecznej w okresie PRL-u. Wysoki poziom ubóstwa również spra-
wiał, że w pierwszej kolejności zaspokajano podstawowe potrzeby, w drugiej 
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potrzeby społeczne, a do tego był niski poziom świadomości możliwości 
działania społecznego w nowo powstających organizacjach pozarządowych. 
Współcześnie o wolontariacie w Polsce mówi się coraz częściej. Propagują go 
akcje, takie jak między innymi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórki 
żywości i pieniędzy dla ubogich rodzin. 
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Rys. 4. Klasyfikacja 26 krajów UE na podstawie dynamiki określającej postrzeganie 
istotności pracy w wolontariacie w różnych aspektach życia liczonej dla EB 
73.4 i EB 75.2

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań dynamiki postrzegania wolontariatu w Unii przedsta-
wione w tabeli 1 potwierdzają, że społeczeństwo w Polsce coraz bardziej jest 
świadome potrzeby wolontariatu, świadczy o tym zmiana wartości miary  
z -0,3 na -0,19. Co prawda zmiana ta jest niewielka, ale uwzględniając wyżej 
przedstawione fakty, trudno wymagać, żeby była dynamiczniejsza. Na rysunku 
4 widać, że wyraźne zmiany w postrzeganiu nastąpiły we Francji, która pod 
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tym względem stała się bardziej podobna do Holandii, i we Włoszech, które 
bardziej stały się podobne do Polski. Zmiany w świadomości spowodowały, że 
od kilku lat zwiększa się liczba wolontariuszy, na co dzień pomagających innym 
w ramach organizacji pozarządowych oraz ruchów społecznych i religijnych. 
Wzrasta zaufanie wzajemne oraz do instytucji publicznych, a także przekonanie 
o sensowności i skuteczności wspólnego działania12. Wolontariat staje się dla 
wielu sposobem na życie, który zapewnia poczucie samorealizacji i sensu13. 

Podsumowanie

Skonstruowana w artykule miara wektorowa pozwoliła na rangowanie kra-
jów Unii Europejskiej w postrzeganiu wolontariatu. Kraje podzielono na cztery 
klasy, co pozwoliło wyraźnie odróżnić te spośród nich, które częściej dostrzegają 
potrzebę wolontariatu. Ranking ten może być przydatny do wymiany doświad-
czeń między klasami lepszymi i gorszymi. Z badań wynika również to, że kraje, 
w których istnieje system wolontariacki, które mają bardzo mały odsetek osób 
pracujących społecznie, jak na przykład Polska (ma 9% i jest na ostatniej pozycji 
wśród krajów unijnych), mogą mieć korzystne wartości miary w postrzeganiu 
wolontariatu. Polska była na trzecim miejscu od końca w roku 2010 – z wartością 
-0,30, a w roku 2011 miała już -0,20, co pokazuje dynamikę rozwoju rzędu -0,19. 
Jak widać, z roku na rok społeczeństwo coraz częściej dostrzega walory pracy 
wolontariatu. Słaba pozycja Polski w rankingu może wynikać z tego powodu, 
że w Polsce okres transformacji systemowej spowodował ograniczenie sektora 
publicznego w sferze zaspokajania potrzeb socjalnych społeczeństwa. Jednak 
organizacje pozarządowe, poprzez swój specyficzny charakter, mają większą 
zdolność szybkiego reagowania na pojawiające się, nowe problemy społeczne. Jak 
widać z przeprowadzonych badań, obywatele Unii Europejskiej mają tego dużą 
świadomość oraz częściej dostrzegają potrzebę udziału w tego typu działaniach. 
Z kolei u podłoża tak niskiej aktywności Polaków leżą głęboko zakorzenione 
postawy, opinie i wyobrażenia na temat innych osób oraz relacji społecznych.

12  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_en.htm.
13  i. Kość, Komparatystyczne rozważania na temat wolontariatu, w: sociálna pedagogika, 

sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe, red. A. Tokárová,  
T. Matulayová, Prešov 2008, s. 270.
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Summary

In this paper the authors has been presented the ranking of EU countries, by 
building measure aggregate in the perception of volunteering. The measure aggregate 
was constructed on the indicators from different areas in which the volunteering is 
considered very important. The data used for the measure construction was taken 
from the Eurobarometr EB75.2 of EB 2011 and 73.4 in 2010. Next was studied the 
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nauczanie Programowania jako e-uSługa  
– aSPekty technologiczne i ekonomiczne

wprowadzenie

Programowanie komputerów uważane jest powszechnie za przedmiot 
trudny w nauce1. Potwierdzają to wyniki międzynarodowych badań, które 
ukazują zaskakująco niski poziom umiejętności programistycznych studentów 
po ukończeniu pierwszego semestru kursu programowania2.

Problem ten spotkał się z zainteresowaniem środowiska naukowego: 
sklasyfikowano typowe błędy pojęciowe popełniane przez studentów3, zdia-
gnozowano liczne bariery w nauczaniu programowania4, zidentyfikowano 

1  M.E. Caspersen, J. Bennedsen, instructional design of a programming course: a learn-
ing theoretic approach, w: Proceedings of the Third international workshop on computing 
education research, ACM, Nowy Jork 2007.

2  M. McCracken, V. Almstrum, D. Diaz, M. Guzdial, D. Hagan, Y.B.-D. Kolikant, C. Laxer, 
L. Thomas, I. Utting, T. Wilusz, a multinational, multi-institutional study of assessment of pro-
gramming skills of first-year cs students, „ACM SIGCSE Bulletin” 2001, No. 33 (4), s. 125–140.

3  L.C. Kaczmarczyk, E.R. Petrick, J.P. East, G.L. Herman, identifying student misconcep-
tions of programming, w: Proceedings of the 41st acM Technical symposium on computer 
science education, ACM, Nowy Jork 2010, s. 107–111.

4  C. Rogerson, E. Scott, The Fear Factor: how it affects students learning to Program in 
a Tertiary environment, „Journal of Information Technology Education” 2010, No. 9, s. 147–171.
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skuteczne sposoby radzenia sobie przez studentów z problemami w nauce5, 
a przede wszystkim zaproponowano szereg innowacyjnych rozwiązań w za-
kresie programów nauczania6, doboru materiałów dydaktycznych7 oraz metod8 
i narzędzi nauczania9. Proponowane rozwiązania różnią się tak charakterem, 
jak i stopniem oryginalności – począwszy od oparcia kursu na projekcie gru-
powym10, poprzez dobór nauczanego języka programowania do preferencji 
studentów11, poszerzenie nauczanych treści o elementy innych przedmiotów12, 
na wykorzystaniu gier13 i tańca14 skończywszy.

Opanowanie podstaw programowania nie stanowi jednak końca nauki: 
według Leona E. Winslowa potrzeba około dziesięciu lat, by początkujący 

5  R. McCartney, A. Eckerdal, J.E. Moström, K. Sanders, C. Zander, successful students’ 
strategies for getting unstuck, w: Proceedings of the 12th annual sigcse conference on 
innovation and Technology in computer science education, ACM, New York 2007.

6  J. Swacha, nowe rozwiązania w dydaktyce programowania komputerów, w: edukacja 
w przebiegu życia. od dzieciństwa do starości, red. M. Kowalski, A. Olczak, Impuls, Kraków 
2010, s. 115–126.

7 E. Lahtinen, K. Ala-Mutka, H.M. Järvinen, a study of the difficulties of novice program-
mers, w: Proceedings of the 10th annual sigcse conference on innovation and Technology 
in computer science education, ACM, New York 2005, s. 14–18.

8  M. Hu, M. Winikoff, S. Cranefield, Teaching novice Programming using goals  
and Plans in a Visual notation, w: red. M.D. Raadt, A. Carbone, Proceedings of the 
australasian computing education conference, ACS, Darlinghurst 2012, s. 43–52.

9  A. Gomes, A.J. Mendes, an environment to improve programming education,  
w: Proceedings of the 2007 international conference on computer systems and Technologies, 
ACM, New York 2007.

10  M. Shepperd, group project work from the outset: an in-depth teaching experience 
report, w: software engineering education and Training, red. J.B. Thompson, E. O. Navarro, 
D. Port, IEEE-CS, Honolulu 2011, s. 361–370.

11  K. Muszyńska,  J. Swacha, Python and c#: a comparative analysis from students’ 
perspective, „Annales UMCS, Informatica” 2011, 11 (1), s. 89–101. 

12  M.W. Corney, D.M. Teague, R.N. Thomas, engaging students in programming, w: 12th 
australasian computing education conference, red. T. Clear, J. Hamer, ACS, Brisbane 2010, 
s. 63–72.

13  C. Kazimoglu, M. Kiernan, L. Bacon, L. Mackinnon, Developing a game model 
for computational thinking and learning traditional programming through game-play,  
w: Proceedings of world conference on e-learning in corporate, government, healthcare, 
and higher education, red. J. Sanchez, K. Zhang, AACE, Chesapeake 2010, s. 1378–1386.

14  Z. Katai, L. Toth, Technologically and artistically enhanced multi-sensory computer-
-programming education, „Teaching and Teacher Education” 2010, No. 26 (2), s. 244–251.
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programista stał się ekspertem15. Oznacza to konieczność kontynuowania na-
uki po zakończeniu studiów. Jest to możliwe poprzez uczestnictwo w studiach 
podyplomowych i specjalistycznych kursach, a także poprzez naukę samo-
dzielną. Stąd trudna do przecenienia na tym polu jest rola edukacji zdalnej, 
w szczególności z wykorzystaniem Internetu.

W niniejszym artykule podjęto temat świadczenia e-usługi polegającej 
na nauczaniu programowania. Dyskusji poddane zostaną wyłącznie aspekty 
technologiczne i ekonomiczne tego rozwiązania. Aspekty merytoryczne, od-
noszące się do sposobu organizacji kursu oraz jego zalecanego zakresu tema-
tycznego, nie będą tu poruszane, są one jednak przedmiotem wcześniejszych 
opracowań tego samego autora16.

Każde rozważania wymagają wcześniejszego uporządkowania pojęć, 
szczególnie gdy, tak jak w tym przypadku, bywają one interpretowane 
na różne sposoby. Dlatego pierwszą część artykułu poświęcono właśnie 
zdefiniowaniu podstawowych pojęć. W części drugiej opisano specyficzne 
aspekty technologiczne świadczenia e-usługi, polegającej na nauczaniu pro-
gramowania, a w części trzeciej zwrócono uwagę na kontekst ekonomiczny 
takiego przedsięwzięcia, identyfikując koszty niezbędne do przygotowania 
i świadczenia takiej e-usługi oraz potencjalne źródła przychodów, uwzględ-
niając przy tym różne modele odpłatności za korzystanie z e-usługi. Następnie 
opisano przykładowe portale e-nauczania oferujące kursy programowania. 
Artykuł kończy krótkie podsumowanie.

15  L.E. Winslow, Programming pedagogy – a psychological overview, „SIGCSE Bulletin” 
1996, No. 28 (3), s. 18.

16  J. Swacha, P. Baszuro, gamification-based e-learning platform for computer pro-
gramming education, w: learning while we are connected. Volume 1: research papers, red.  
N. Reynolds, M. Webb, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 122–130; idem, wybór 
nauczanego języka programowania w kontekście kompetencji absolwenta na rynku pracy, 
w: edukacja techniczna na rynku pracy, red. G. Andrzejewski, W.A. Sysło, Wyd. PWSZ 
w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 45–54.
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1. e-nauczanie i e-usługa

Wzorując się na J. Osieckiej-Chojnackiej, w niniejszym opracowaniu 
termin e-nauczanie traktowany będzie jako polski odpowiednik angielskiego 
terminu e-learning17. Choć nie jest to przekład dokładny, trudno znaleźć lepszy, 
ponieważ termin e-nauka wprowadzałby dwuznaczność (tak samo tłumaczy się 
angielski termin e-science o zupełnie innym zakresie pojęciowym), podobnie 
e-edukacja, którym to terminem literatura polskojęzyczna często posługuje się 
jako synonimem e-learningu18, jest raczej tłumaczeniem terminu e-education, 
również odrębnego pojęciowo (e-edukacja wykorzystuje e-nauczanie, ale sięga 
też po inne metody, a samo e-nauczanie funkcjonuje też poza e-edukacją)19.

Istnieje wiele definicji e-nauczania20. Wśród definicji oficjalnych na uwagę 
zasługuje ta opublikowana w wydanym przez Komisję Europejską planie działa-
nia w obszarze e-nauczania, gdzie pojęcie to zostało zdefiniowane jako „użycie 
nowych technologii multimedialnych i Internetu w celu poprawy jakości uczenia 
poprzez zapewnienie dostępu do zasobów i usług, a także możliwości zdalnej 
wymiany i współpracy”21. O wiele prostszą, a jednocześnie bardzo udaną definicję 
zaproponowali B. Holmes i J. Gardner, według których e-nauczanie to „dostęp 
online do zasobów służących do nauki, skądkolwiek i w dowolnej chwili”22.

Z powyższej krótkiej definicji nie należy jednak wyciągać mylnego 
wniosku, że e-nauczanie odnosi się wyłącznie do nauki samodzielnej, bez 
udziału nauczyciela lub mentora. Jest to tylko jedna z odmian e-nauczania, 
nauczanie sterowane przez uczącego się (learner-led e-learning), obok naucza-
nia prowadzonego przez instruktora (instructor-led e-learning) i nauczania 
wspomaganego przez instruktora ( facilitated e-learning)23.

17 J. Osiecka-Chojnacka, e-szkoła, „Studia BAS” 2009, nr 3 (19), s. 197.
18 Zob. np.: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, e-usługi a społeczeństwo 

informacyjne, Difin, Warszawa, 2009.
19 J.M. Broekman, M.H. Foox, binding words unfolding selves, Universe, Bloomington, 

2008, s. 41.
20 Zob. np.: B. Holmes, J. Gardner, e-learning: concepts and practice, Sage, Londyn 2006, 

s. 14.
21 The elearning action Plan. Designing tomorrow’s education, COM(2001)172, Komisja 

Europejska, Bruksela 2001, s. 2.
22 B. Holmes, J. Gardner, op. cit., s. 14.
23  W. Horton, e-learning by Design, Pfeiffer, San Francisco 2011, s. 361.
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E-usługi w prosty sposób definiuje J. Rowley, według której są to „czyny, 
starania i występy, których dostawa jest realizowana za pośrednictwem tech-
nologii informacyjnych (w tym Internetu, kiosków informacyjnych i urządzeń 
przenośnych)”24.

Oficjalną polską definicję e-usługi można znaleźć w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r., gdzie uznaje się za 
nią „usługę  świadczoną w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany 
przez technologię informacyjną, za pomocą systemów teleinformatycznych 
w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie 
usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji i wy-
magającą niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy”25. Z kolei 
nieobowiązujące już prawnie Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dnia 
17.10.2005 r. określa e-usługi jako „usługi świadczone za pomocą Internetu 
lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które 
wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzysta-
nia technologii informacyjnej jest niemożliwe”26, którą to definicję uzupełnia 
szczegółowy wykaz usług wchodzących w zakres tej definicji, gdzie można 
znaleźć m.in. „usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywa-
na jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli 
poprzez zdalne połączenie)”27.

2. aspekty technologiczne nauczania programowania jako e-usługi

Świadczenie e-usługi polegającej na nauczaniu programowania wymaga 
platformy technologicznej co najmniej na tyle funkcjonalnej, by uczącym się 

24  J. Rowley, an analysis of the e-service literature: towards a research agenda, „Internet 
Research” 2006, No. 16 (3), s. 341.

25  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspie-
ranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Dz.U. nr 153, poz. 956, par. 3.1, pkt 3.

26  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 r. ustanawiające środki 
wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej (Dz. Urz. UE L z 2005 r., nr 288/1), art. 11, pkt 1.

27  ibidem, art. 12, pkt 3, lit. h.
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umożliwić dostęp do zasobów edukacyjnych, a prowadzącym – zarządzanie 
kursem. Istnieje wiele systemów służących do prowadzenia e-nauczania, 
jednak gdy przedmiotem kursu ma być programowanie komputerów, istotnie 
rozszerza to zakres wymagań funkcjonalnych o specyficzne elementy28. 
Przede wszystkim chodzi tu o możność wykonania kodu źródłowego wpro-
wadzonego przez ucznia bez opuszczania środowiska zdalnego nauczania 
i automatycznego sprawdzenia, czy kod ten jest poprawny zarówno składnio-
wo, jak i logicznie. Jak pokazały wyniki badań J.L. Fernandeza, ma to wielce 
korzystny wpływ na poprawę efektów nauczania programowania29.

Możliwe jest rozszerzenie istniejącej platformy e-nauczania o moduł 
realizujący sprawdzanie kodu. Stosowne rozszerzenia powstały choćby dla 
znanych systemów o otwartym kodzie źródłowym, takich jak Claroline30 
czy Moodle31, a M. Amelung ze współpracownikami zaproponował nawet 
e-usługę polegającą na samym sprawdzaniu poprawności nadesłanego kodu 
źródłowego32. Systemy nauczania zdalnego projektowane specjalnie na 
potrzeby uczenia programowania komputerów mają wbudowane funkcje 
wykonywania i automatycznego sprawdzania poprawności kodu33, niekiedy 
także poszerzone o ocenę stylu kodu źródłowego, rozpoznawanie wzorców 
projektowych oraz wykrywanie plagiatów34. 

Tak rozbudowane systemy wymagają znaczącego przetwarzania danych 
po stronie serwera, jednak aktualną tendencją jest odciążanie serwerów kosz-
tem zwiększonego obciążenia komputerów klienckich, znajdujących się po 

28  J. Swacha, P. Baszuro, op. cit., s. 122, i źródła tam cytowane.
29  J.L. Fernandez, automated assessment in a programming tools course, „IEEE 

Transactions on Education” 2011, No. 54 (4), s. 576–581.
30  K. Georgouli, P. Guerreiro, integrating an automatic Judge into an open source lMs, 

„International Journal on E-Learning” 2011, No. 10 (1), s. 27–42.
31  E. Verdú, L.M. Regueras, M.J. Verdú, J.P. Leal, J.P. de Castro, R. Queirós, a distributed 

system for learning programming on-line, „Computers & Education” 2012, No. 58, s. 1–10.
32  M. Amelung, K. Krieger, D. Rosner, e-assessment as a service, „IEEE Transactions 

on Learning Technologies” 2011, No. 4 (2), s. 162–174.
33  Zob. np. S. Combéfis, V. le Clément de Saint-Marcq, Teaching Programming and 

algorithm Design with Pythia, a web-based learning Platform, „Olympiads in Informatics” 
2012, No. 6, s. 31–43.

34  P. Ihantola, automated assessment of Programming assignments: Visual Feedback, 
assignment Mobility, and assessment of students’ Testing skills, Aalto University, Espoo 2011, 
s. 23–25.
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stronie użytkownika. Pozwala to z jednej strony na przyspieszenie interakcji, 
z drugiej zaś na zmniejszenie zapotrzebowania na pamięć i moc obliczeniową 
serwerów. Obecnie dostępnych jest już wiele rozwiązań pozwalających na 
wykonywanie kodu źródłowego w środowisku przeglądarki internetowej, 
wykorzystujących maszynę wirtualną Java35, środowisko Silverlight36 i inter-
preter języka JavaScript37. 

3. aspekty ekonomiczne nauczania programowania jako e-usługi

Przygotowanie i świadczenie e-usługi polegającej na nauczaniu progra-
mowania wiąże się z koniecznością poniesienia znaczących kosztów na:

 – pozyskanie, konfigurację i konserwację infrastruktury technicznej, 
w szczególności serwerów i połączeń sieciowych o szybkości trans-
misji zapewniającej brak spadku jakości świadczenia usługi przy ty-
powym obciążeniu;

 – pozyskanie, konfigurację i konserwację oprogramowania umożliwia-
jącego świadczenie e-usługi;

 – pozyskanie, opracowanie i okresową aktualizację zasobów edukacyj-
nych stanowiących treść kursu;

 – bieżącą administrację prowadzonymi kursami, w przypadku naucza-
nia wspomaganego przez instruktora – opiekę merytoryczną nad kur-
santami, a w przypadku nauczania prowadzonego przez instruktora –  
także prowadzenie zajęć;

 – przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych, marketin-
gowych i edukacyjnych na temat dostępności kursów, ich zakresu te-
matycznego oraz funkcjonalności platformy e-nauczania i sposobów 
efektywnego z niej korzystania.

35  J. Helminen, L. Malmi, Jype – a program visualization and programming exercise tool 
for Python, w: Proceedings of the 5th international symposium on software Visualization, 
ACM, Nowy Jork 2010, s. 153–162.

36  M. Foord, Try Python: interactive Python Tutorial in the browser, 2012, http://www.
trypython.org/.

37  P.J. Guo, online Python Tutor: embeddable web-based Program Visualization for 
cs education, w: Proceedings of the 44th acM Technical symposium on computer science 
education, ACM, Nowy Jork 2013, s. 579–584.
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Nawet jeżeli świadczenie takiej e-usługi będzie w części lub nawet 
całości wspierane finansowo, technicznie lub organizacyjnie z innych źródeł, 
warto zidentyfikować potencjalne źródła wpływów, które mogłyby posłużyć 
w pierwszej kolejności do pokrycia wymienionych wyżej kosztów. 

Z pewnością najprostszym sposobem uzyskania wpływów z tytułu świad-
czenia e-usługi jest wprowadzenie odpłatności za korzystanie z niej (w formie 
jednorazowej opłaty za dostęp do wybranego kursu w całości lub jego części 
lub okresowego abonamentu). Opłata taka może być pobierana zarówno od 
użytkowników końcowych (uczestników kursu), jak i od instytucji kierującej 
ich na kurs (np. przedsiębiorstwa w przypadku szkoleń pracowników, szkoły 
w przypadku uczniów, uczelni w przypadku studentów).

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku nauczania prowadzonego 
lub wspomaganego przez instruktora dostawca usługi może zapewnić w jej 
ramach jedynie dostęp do kursu bez opieki instruktora, tak jak ma to miejsce 
przy nauczaniu sterowanym przez uczącego się. W takim przypadku koszty 
prowadzenia kursu przez instruktora spoczywają na innej instytucji (firmie 
szkoleniowej, uczelni lub szkole), dostawca usługi może jednak w takiej 
sytuacji otrzymywać dodatkowe korzyści, takie jak opłata za dostęp do opro-
gramowania do zarządzania kursem czy pośrednictwo pomiędzy instytucją 
zlecającą przeprowadzenie kursu a podejmującym się tego instruktorem.

Dodatkowe wpływy dla dostawcy e-usługi polegającej na nauczaniu 
programowania może przynieść reklama kierowana do uczestników kursu, 
kolportowana z wykorzystaniem przekazanych przez nich danych kontakto-
wych (np. adresu e-mailowego) bądź osadzona w samej platformie e-nauczania. 
Uczestnicy kursu programistycznego stanowią grupę o specyficznej charakte-
rystyce, przez co możliwość dotarcia do nich z reklamą bezpośrednią mogłaby 
być interesująca dla dostawców wielu różnych towarów i usług. Z drugiej 
strony dostawca e-usługi mógłby pobierać dodatkowe opłaty od uczestników 
kursu (lub instytucji kierującej ich na kurs) za niekierowanie do nich reklam.

4. Przykłady platform oferujących kursy programowania

Najbardziej znanym obecnie portalem oferującym e-usługi polegające 
na nauczaniu programowania jest Codeacademy.com, prowadzony przez 



259Nauczanie programowania jako e-usługa...

amerykańską firmę Ryzac – liczba jego użytkowników już w 2012 r. sięgnęła 
pięciu milionów38. Platforma wspomaga wyłącznie nauczanie sterowane przez 
uczącego się, obecnie oferuje kursy języków: JavaScript, HTML/CSS, PHP, 
Python i Ruby. Dostęp do platformy jest jak dotąd bezpłatny – dla uczestników 
kursu, jak i osób chcących tworzyć własne kursy – według wypowiedzi twór-
ców źródłem przychodów usługodawcy ma być w przyszłości pośrednictwo 
pracy39.

Codeacademy.com nie posiada nawet elementarnych funkcji służących do 
zarządzania kursem. Funkcje takie dostępne są w portalu Codeavengers.com,  
stworzonym przez wykładowców nowozelandzkiego Uniwersytetu Waikato. 
Obecnie dostępne są tam tylko kursy języków: JavaScript oraz HTML5/
CSS3. Platforma pozwala na nauczanie wspomagane przez instruktora, a jej 
oprawa audiowizualna i sposób sformułowania treści kursów są przygotowane 
wyraźnie pod gusta użytkowników końcowych, jakimi mają być nastoletni 
uczniowie. Kursy składają się z trzech części, z których pierwsza jest bezpłat-
na, a opłata za dostęp do pozostałych dwóch wynosi 5 dolarów za każdego 
ucznia40.

Przykładem platformy dającej także możliwość nauczania prowadzonego 
przez instruktora jest edX, założona wspólnie przez Massachusetts Institute 
of Technology i Uniwersytet Harvarda. Wśród 56 kursów oferowanych na 
platformie w roku 2013 są również kursy programowania (np. „Introduction to 
Computer Science and Programming”, „Software as a Service”)41. Platforma 
edX nie jest jednak technicznie wyspecjalizowana do nauczania programowa-
nia – w odróżnieniu od dwóch opisanych wyżej nie ma funkcji wykonywania 
i automatycznego weryfikowania poprawności kodu źródłowego.

38  S. Frier, codecademy raises $10M, sees Job service as Part of its Future, Bloomberg, 
19.06.2012, http://go.bloomberg.com/tech-deals/2012-06-19-codeacademy-raises-10m-sees-job-
service-as-part-of-its-future.

39  ibidem.
40  Codeavengers, www.codeavengers.com, lipiec 2013.
41 edX, www.edx.org/course-list/allschools/allsubjects/allcourses, lipiec 2013.
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Podsumowanie

Nauczanie programowania jest zadaniem niełatwym, uzasadnione jest 
zatem korzystanie w jego realizacji z możliwości jego usprawnienia, jakie 
stwarza nowoczesna technologia. Zaliczyć tu należy e-nauczanie. 

W niniejszym artykule podjęto temat świadczenia e-usługi polegającej 
na nauczaniu programowania poprzez Internet. Omówiono aspekty technolo-
giczne takiego rozwiązania, skupiając się na wymaganiach specyficznych dla 
nauczania programowania, a także aspekty ekonomiczne, wymieniając rodza-
je kosztów oraz potencjalne źródła przychodów związanych ze świadczeniem 
tego rodzaju e-usługi. Podano także przykłady funkcjonujących w Internecie 
platform e-nauczania oferujących kursy programowania on-line.
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teaching comPuter Programming aS an e-Service: 
technological and economic aSPectS

Summary

Teaching computer programming is considered difficult, hence it is reasonable 
to exploit all the educational tools and methods that the current technology allows. 

This paper discusses an e-service consisting in teaching computer program-
ming on-line, with a focus on its technological and economic aspects. The specific 
requirements for an e-service for teaching computer programming are described, as 
are the types of associated costs and potential sources of income for the vendor. Also, 
examples of e-learning portals providing computer programming courses are given.

Translated by Jakub swacha
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wprowadzenie

W listopadzie 2010 roku odbyły się w Polsce kolejne wybory samorzą-
dowe. W całym kraju spośród zarejestrowanych przez Państwową Komisję 
Wyborczą kandydatów wybierano członków organów stanowiących jednostki 
samorządu terytorialnego, czyli rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 
oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast. W niniejszym artykule analizie 
poddano wyniki wyborów do jednoosobowych organów wykonawczych gmin. 
Zasady tych wyborów określały przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. 
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zgodnie 
z obowiązującym prawem wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta wybie-
rano w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu 
tajnym. Prawo wybierania wójta w danej gminie (jak również burmistrza oraz 
prezydenta miasta), czyli tzw. czynne prawo wyborcze, miał każdy, kto posiadał 
prawo wybierania do tej rady gminy. Bierne prawo wyborcze, czyli tzw. prawo 
wybieralności, posiadał każdy polski obywatel mający prawo wybierania do 
rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 25 lat1.

1 Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta, Dz.U. z 2010 r., nr 176, poz. 1191.
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Poniżej przedstawiono charakterystykę elektoratu wyborczego wo-
jewództwa zachodniopomorskiego zamieszkującego gminy do 20 tys. 
mieszkańców, które stanowią zdecydowaną większość województwa (tj. 98 
gmin ze 114). Dane będące przedmiotem badań zostały opublikowane przez 
Państwową Komisję Wyborczą2.

W województwie zachodniopomorskim do wyborów przystąpiło 
w I turze 1 358 787 osób (spośród 1 674 453 uprawnionych do głosowania), 
co stanowi 46,01% (jest to wynik nie odbiegający znacząco od frekwencji 
ogółem, która wyniosła w całym kraju 47,32%). W II turze udział wzięły  
769 043 osoby i stanowiło to 33,04% uprawnionych do głosowania (frekwencja 
ogółem – 35,31%). W objętych badaniem 98 gminach mieszkańcy wybierali 
51 wójtów i 47 burmistrzów spośród 305 kandydatów. Na podstawie analizy 
wyników wyborów do władz wykonawczych ze względu na płeć należy 
stwierdzić, że organy te są silnie zdominowane przez mężczyzn. Zarówno 
wśród kandydatów, jak i wybranych wójtów oraz  burmistrzów większość 
to mężczyźni (odpowiednio 80,1% i 85,7%). Analizie poddano również wiek 
wybranych kandydatów na wójtów i burmistrzów. Średni wiek wyniósł 50 lat 
(średnia wieku dla mężczyzn: 50 lat, dla kobiet: 46 lat). Spośród kandydatów na 
poszczególne urzędy najwięcej osób było w przedziale wiekowym 40–60 lat  
(205 kandydatów, 67,2%). Wśród osób kandydujących w wyborach władz 
wykonawczych stosunkowo niski odsetek stanowią osoby młode, w wieku 
poniżej 35 lat (17 kandydatów, 5,5%). Najmłodszy kandydat miał 29 lat, 
najstarszy 68 lat.

Kolejnym obszarem analizy wyborów samorządowych jest wykształce-
nie kandydatów na wójtów. Analizie poddane zostały poziomy, a nie kierunki 
posiadanego wykształcenia. Nie jest bowiem istotne dla sprawowania urzędu 
władzy wykonawczej to, jaki kierunek wykształcenia prezentuje urzędujący 
wójt czy burmistrz, ale dla jakości zarządzania może mieć znaczenie poziom 
posiadanego wykształcenia (warunkuje to dostęp do wiedzy, nowoczesnych 
metod zarządzania itp.). Z danych PKW wynika, że w zdecydowanej większo-
ści kandydaci  legitymują się wykształceniem wyższym (85,2%).

Poniżej przedstawiono dane dotyczące wyborów władz wykonawczych 
w podziale na komitety partii politycznych z uwzględnieniem podziału na 
kandydatów partyjnych (startujących z list komitetu partii politycznej) oraz 

2  http://wybory2010.pkw.gov.pl.



267Teoria zbiorów przybliżonych w badaniu zachowania wyborców

niezależnych (startujących z list komitetów obywatelskich). Zdecydowaną 
większość kandydatów stanowiły osoby kandydujące z list komitetów oby-
watelskich – 235 osób. Kandydaci ubiegający się o urząd wójta lub burmistrza 
startujący z listy partyjnych komitetów wyborczych stanowili 23% (wśród 
osób, które zwyciężyły w wyborach, stanowili oni jedynie 13%). Wśród 
komitetów partii politycznych najwięcej kandydatów zgłosiło PSL – 33 oso-
by. Pozostałe partie zgłosiły następujące liczby kandydatów: PO – 21 osób,  
PiS – 11 osób, SLD – 5 osób.

1. zbiory przybliżone w definiowaniu reguł zachowań wyborców

Teoria zbiorów przybliżonych, zapoczątkowana przez Zdzisława Pawlaka 
w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku i rozwijana przez szereg lat przez 
jej twórcę i wielu innych badaczy, stanowi teoretyczną podstawę różnych 
metod i narzędzi informatycznych, które umożliwiają m.in. indukcję reguł 
decyzyjnych oraz redukcję zbiorów danych. Teoria zbiorów przybliżonych 
zyskała dużą popularność i jest obecnie skutecznie wykorzystywana między 
innymi w eksploracji danych i odkrywaniu wiedzy, złożonych zadaniach 
klasyfikacji oraz w komputerowych systemach wspomagania decyzji. 
Dziedziny, w których teoria ta została dotychczas zastosowana, to między 
innymi medycyna, farmakologia, biznes (bankowość, badania rynku), rozpo-
znawanie mowy, obrazów, lingwistyka, sztuczna inteligencja. Na popularność 
tej metody złożyło się wiele czynników. Przede wszystkim teoria zbiorów 
przybliżonych wraz z algorytmami ją wykorzystującymi pozwala analizować 
duże zbiory danych, umożliwiając przy tym redukcję zbioru cech opisujących 
obiekty do niezbędnego minimum (tzw. redukt zbioru atrybutów) i usuwając 
niespójność w danych, jeśli taka ma miejsce, oraz generując z danych tak 
zwane reguły minimalne, a więc symulując postępowanie eksperta z danej 
dziedziny, który zazwyczaj swą wiedzę potrafiłby najszybciej przedstawiać 
jako takie właśnie reguły (zapisy postaci: if ... and ... then... ). Za zaletę teorii 
zbiorów przybliżonych należy uznać fakt, że:

 – nie wymaga ona założeń odnośnie do danych (np. prawdopodobień-
stwa czy rozmytości),

 – zawiera szybkie algorytmy analizy danych,
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 – ułatwia interpretację wyników,
 – charakteryzuje się znaczną prostotą matematyczną3.

W ramach niniejszego artykułu przedstawiony został sposób wykorzy-
stania zbiorów przybliżonych do stworzenia bazy reguł zachowań wyborców 
w wyborach wójtów i burmistrzów w gminach województwa zachodniopo-
morskiego liczących do 20 tys. mieszkańców. Opublikowane przez Państwową 
Komisję Wyborczą dane dotyczące kandydatów i wyniki wyborów stanowią 
tak zwany system informacyjny, który jest jednym z wielu sposobów przedsta-
wiania informacji o obiektach charakteryzowanych przez ten sam zbiór cech. 
Systemem informacyjnym nazywamy uporządkowaną czwórkę SI = (U, Q, 
V, f), gdzie U jest zbiorem obiektów (przykładów) i jest zwany uniwersum, 
Q jest zbiorem cech (atrybutów), V = Uq ∊ Q i Vq jest zbiorem wszystkich 
możliwych wartości cech, natomiast f: U × Q → V jest funkcją informacyjną4. 
Szczególnym przypadkiem systemu informacyjnego są tablice informacyjne. 
Tablicą informacyjną nazywamy uporządkowaną piątkę T = (U, Q, D, V, 
f), gdzie D jest to zbiór cech (atrybutów) decyzyjnych. Tablicowy sposób 
reprezentacji danych ma dwie zasadnicze cechy: uniwersalność, co oznacza, 
że pozwala na gromadzenie i przechowywanie różnorodnych danych, oraz 
efektywność, co oznacza, że umożliwia w łatwy sposób komputerową analizę 
tak zapisanych danych.

Dane dotyczące kandydatów na burmistrzów i wójtów oraz wyników 
wyborów zostały przez autorkę uporządkowane w postaci tabeli. Pierwsza 
kolumna zawierała numery nadane poszczególnym kandydatom (od nr K1 do 
K305). W następnych siedmiu kolumnach znajdowały się wartości atrybutów 
warunkowych, według których przeprowadzona została analiza danych. 
Atrybutami tymi były: 

 – pozycja na liście wyborczej, 
 – płeć kandydata, 
 – wiek kandydata, 
 – wykształcenie kandydata, 
 – informacja o przynależności do partii, 

3  Z. Pawlak, zbiory przybliżone – nowa matematyczna metoda analizy danych, 
„Miesięcznik Politechniki Warszawskiej” 2004, nr 5, http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1949/
zb_przyb.pdf.

4  L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2005.
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 – informacja na temat zgłaszającego go komitetu wyborczego,
 – informacja na temat tego, czy dany kandydat sprawował funkcję bur-

mistrza lub wójta w poprzedniej kadencji.
W ostatniej kolumnie znajdował się atrybut decyzyjny informujący 

o tym, czy dany kandydat wygrał, czy też przegrał wybory. W kolejnym kroku 
zdyskretyzowano atrybut warunkowy wiek, przyporządkowując tym samym 
każdego kandydata do jednej z czterech grup wiekowych:

 – grupa 1: kandydaci w wieku (29,44],
 – grupa 2: kandydaci w wieku (44,51],
 – grupa 3: kandydaci w wieku (51,57],
 – grupa 4: kandydaci w wieku (57,68].

Tak przygotowane wstępnie dane poddano analizie metodą zbiorów 
przybliżonych, używając do tego programu DAT (Data analysis Toolbox)5, 
działającego w środowisku MATLAB R2010a. Na podstawie przeprowa-
dzonych wstępnie obliczeń podjęto próbę zredukowania zbioru atrybutów 
warunkowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wszyst-
kie cechy są istotne (żaden z atrybutów nie jest atrybutem redundantnym) 
i stanowią one rdzeń zbioru. Zbadano więc istotność poszczególnych atry-
butów warunkowych, obliczając dla każdego a atrybutów znormalizowany 
współczynnik istotności (tabela 1). 

Tabela 1 

Istotność poszczególnych atrybutów warunkowych

atrybut istotność
  1 Pozycja na liście 0,4340
  2 Płeć 0,0896
  3 Wiek 0,2736
  4 Wykształcenie 0,0991
  5 Członek partii 0,1792
  6 Poparcie partii 0,0755
  7 Poprzednia kadencja 0,4245

Źródło: opracowanie własne.

5  Autorami programu są: dr Marcin Korzeń, Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego, oraz dr Barbara Wąsikowska, Wydział Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Z analizy danych zawartych w tabeli 1 wynika, że istotność każdego 
z wybranych atrybutów jest większa niż zero, co potwierdza fakt, że nie 
można żadnego z nich usunąć z tablicy decyzyjnej – wszystkie atrybuty są 
w mniejszym lub większym stopniu istotne. Im wartość istotności atrybutu 
jest bliższa jedności, tym atrybut jest bardziej istotny. Dwie najbardziej istotne 
cechy to pozycja na liście wyborczej oraz doświadczenie w sprawowaniu 
urzędu, czyli czy kandydat piastował stanowisko burmistrza lub wójta w po-
przedniej kadencji. 

Kolejnym krokiem było dokonanie aproksymacji (przybliżenia) zbioru, 
czyli wyznaczenie dolnych i górnych przybliżeń, brzegu zbioru oraz obszarów 
pozytywnych i negatywnych zbioru (dokładne wyjaśnienie tych pojęć oraz 
odpowiednie wzory można znaleźć w pracach wielu autorów6). Na podstawie 
otrzymanych wyników obliczono współczynnik jakości przybliżenia gamma, 
który informuje o tym, w ilu procentach analizowane przykłady oraz atrybuty 
warunkowe pozwalają wyznaczyć reguły pewne. Jakość przybliżenia zbioru 
F wyraża się następującym wzorem:

   )(

))((
)(

~
~

ucard

FPoscard
F Q

Q =γ ,

gdzie w liczniku znajduje się liczebność przykładów zawartych w pozytyw-
nym regionie zbioru, a w mianowniku liczebność przykładów zawartych 
w całym uniwersum zbioru. W tym wypadku wartość współczynnika gamma 
wyniosła 69,5%, co oznacza, że na podstawie 69,5% przykładów zebranych 
w tablicy można otrzymać reguły zachowań wyborców, które są w 100% pew-
ne. W wyniku przeprowadzenia dalszych analiz otrzymano tablicę decyzyjną 
zawierająca 199 reguł. Tablicę tę podzielono na część dobrze i źle zdefiniowaną. 
W części dobrze zdefiniowanej zawarte zostały reguły pewne, których suma 
wyniosła 155, a w części źle zdefiniowanej zawarte zostały reguły sprzeczne 
(w sumie 44 reguły). W następnym kroku dokonano uproszczenia reguł po-

6  A. Mrózek, Płonka L., analiza danych metodą zbiorów przybliżonych. zastosowania 
w ekonomii, medycynie i sterowaniu, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999; 
Z. Pawlak, rough sets. Theoretical aspects of reasoning about Data, Wydawnictwo Po-
litechniki Warszawskiej, Warszawa 1990; A. Piegat, zastosowania zbiorów przybliżonych 
w ekonomii, wykłady – rękopis powielony, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005/2006;  
L. Rutkowski...
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dobnych z części dobrze zdefiniowanej. W tabeli 2 przedstawiono algorytm 
decyzyjny zawierający reguły poparte największą liczbą przypadków.

Tabela 2 

Algorytm decyzyjny

Nr 
reguły reguła

liczba 
przypadków 

popierających 
regułę

1 Jeżeli Pozycja na liście = pierwsza i Członek partii = PSL lub PO 
lub bezpartyjny i Poprzednia kadencja = tak, to Wybrany = T 22

2 Jeżeli Pozycja na liście = pierwsza i Członek partii = bezpartyjny 
i Poprzednia kadencja = nie, to Wybrany = N 22

3 Jeżeli Pozycja na liście = druga i Członek partii = bezpartyjny lub 
PO lub PSL i Poprzednia kadencja = tak, to Wybrany = T 17

4 Jeżeli Pozycja na liście = druga i Członek partii = bezpartyjny lub 
PO lub PSL i Poprzednia kadencja = nie, to Wybrany = N 33

5 Jeżeli Pozycja na liście = trzecia i Członek partii = bezpartyjny 
i Poprzednia kadencja = nie, to Wybrany = N 17

6 Jeżeli Pozycja na liście = trzecia i Członek partii = bezpartyjny lub 
PO lub PSL i Poprzednia kadencja = tak, to Wybrany = T 10

7 Jeżeli Pozycja na liście = czwarta i Poprzednia kadencja = nie, to 
Wybrany = N 17

8 Jeżeli Pozycja na liście = piąta i Członek partii = bezpartyjny 
i Poparcie partii = Obywatelski komitet wyborczy, to Wybrany = N 11

Źródło: opracowanie własne.

Po przeanalizowaniu reguł w tablicy z części dobrze zdefiniowanej 
poddano analizie również reguły sprzeczne. Spośród 44 reguł aż 40 dotyczy-
ło kandydatów bezpartyjnych, dwie kandydatów z PSL i dwie kandydatów 
z SLD. Kilka par reguł sprzecznych zwróciło szczególną uwagę autorki (tabela 
5). Choć są to reguły sprzeczne, to należy zwrócić uwagę na to, ile przypadków 
popiera daną regułę. I tak na przykład regułę 1 popiera aż dziewięć przy-
padków na 10 zawierających takie same wartości atrybutów warunkowych 
(informuje o tym charakterystyka zwana siłą reguły). Tymczasem regułę do 
niej sprzeczną (reguła 2) popiera tylko jeden przypadek. Należało by więc 
zastanowić, czy nie wziąć pod uwagę słuszności reguły 1, a odrzucić regułę 2  
jako stanowiącą wyjątek. Podobnie ma się rzecz w przypadku pozostałych 
reguł sprzecznych zawartych w tabeli 3.
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Tabela 3 

wybrane pary reguł sprzecznych

Nr 
reguły Pary reguł sprzecznych Pewność 

reguły

1

Jeżeli Pozycja na liście = pierwsza i Płeć = M i Wiek = d(57,68] 
i Wykształcenie = wyższe i Członek partii = bezpartyjny i Poparcie 

partii = Obywatelski komitet wyborczy i Poprzednia kadencja = nie, to 
Wybrany = N 

9/10

2

Jeżeli Pozycja na liście = pierwsza i Płeć = M i Wiek = d(57,68] 
i Wykształcenie = wyższe i Członek partii = bezpartyjny i Poparcie 

partii = Obywatelski komitet wyborczy i Poprzednia kadencja = nie, to 
Wybrany = T 

1/10

3

Jeżeli Pozycja na liście = druga i Płeć = M i Wiek = b(44,51] 
i Wykształcenie = wyższe i Członek partii = bezpartyjny i Poparcie 

partii = Obywatelski komitet wyborczy i Poprzednia kadencja = nie to 
Wybrany = N 

6/8

4

Jeżeli Pozycja na liście = druga i Płeć = M i Wiek = b(44, 51] 
i Wykształcenie = wyższe i Członek partii = bezpartyjny i Poparcie 

partii = Obywatelski komitet wyborczy i Poprzednia kadencja = nie, to 
Wybrany = T 

2/8

5

Jeżeli Pozycja na liście = druga i Płeć = M i Wiek = b(44,51] 
i Wykształcenie = wyższe i Członek partii = bezpartyjny i Poparcie 

partii = Obywatelski komitet wyborczy i Poprzednia kadencja = tak, to 
Wybrany = N 

2/8

6

Jeżeli Pozycja na liście = druga i Płeć = M i Wiek = b(44,51] 
i Wykształcenie = wyższe i Członek partii = bezpartyjny i Poparcie 

partii = Obywatelski komitet wyborczy i Poprzednia kadencja = tak, to 
Wybrany = N 

6/8

7

Jeżeli Pozycja na liście = druga i Płeć = M i Wiek = c(51, 57] 
i Wykształcenie = wyższe i Członek partii = bezpartyjny i Poparcie 
partii = Obywatelski komitet wyborczy i Poprzednia kadencja = nie,  

to Wybrany = N 

6/7

8

Jeżeli Pozycja na liście = druga i Płeć = M i Wiek = c(51,57] 
i Wykształcenie = wyższe i Członek partii = bezpartyjny i Poparcie 

partii = Obywatelski komitet wyborczy i Poprzednia kadencja = nie, to 
Wybrany = T 

1/7

Źródło: opracowanie własne.
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2. wnioski z przeprowadzonych badań

Na podstawie otrzymanych reguł oraz analizy istotności poszczególnych 
atrybutów warunkowych stwierdzono, że w większości wypadków wyborcy 
wybierają na burmistrza lub wójta osoby zajmujące pierwsze bądź drugie 
miejsce na liście wyborczej. W tabeli 4 podano liczbę kandydatów, którzy 
wygrali wybory w zależności od zajmowanej pozycji na liście.

Tabela 4 

Liczba kandydatów wybranych na stanowisko burmistrza lub wójta w zależności od 
zajmowanego miejsca na liście wyborczej

Pozycja na liście 
wyborczej

liczba wybranych 
kandydatów

pierwsza 39
druga 34
trzecia 14
czwarta 9

piąta 1
szósta 1
siódma 0
ósma 0

Źródło: opracowanie własne.

Takie wyniki sugerują, że należałoby zastanowić się nad zmianą ordyna-
cji wyborczej dotyczącej wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 
która obecnie zakłada alfabetyczny porządek kandydatów na liście wyborczej 
(zapis o tym znajduje się w rozdziale 2, art. 10.1 ustawy z dnia 20 czerwca 
2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta). 
Oznacza to, że kandydaci mający nazwisko zaczynające się na literę z dalszej 
części alfabetu właściwie nie mają szans na wygranie wyborów, chyba że są 
to osoby dobrze znane i wyborcy świadomie je wybierają, a nie kierują się 
zasadą „pierwszy – lepszy”. 

Drugą cechą, jaką wyborcy biorą pod uwagę, jest fakt, czy dany kandydat 
piastował urząd burmistrza lub wójta w poprzedniej kadencji. Z przeprowa-
dzonych analiz wynika, że wyborcy są bardziej skłonni wybierać osoby, które 
mają doświadczenie w sprawowaniu danego urzędu i są im już znane. Można 
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zaryzykować stwierdzenie, że wynik wyborów do jednoosobowych organów 
wykonawczych gmin jest w wielu wypadkach oceną pracy ustępującego wójta 
lub burmistrza. Ma to miejsce w tych gminach, gdzie ustępujący urzędnicy 
znajdują się wśród kandydatów. Powtórny wybór na dane stanowisko oznacza 
społeczną akceptację sposobu sprawowania władzy i podjętych w poprzed-
niej kadencji decyzji. Z drugiej strony wyborcy mają świadomość, że swoje 
niezadowolenie i niechęć w stosunku do ustępującego wójta lub burmistrza 
najlepiej wyrażą, głosując na innego kandydata. Analiza wyników wyborów 
samorządowych władz wykonawczych w 2010 roku pokazuje wyraźnie, że wy-
borcy w niewielkim stopniu chcieli dokonywać zmian na stanowiskach wójtów 
i burmistrzów (w 70% gmin wybrano ponownie te same osoby). Oznacza to 
osiągnięcie poziomu stabilizacji polskiego samorządu. Może również oznaczać 
to, że przedstawiciele władz wykonawczych sprawdzili się w ostatnich czterech 
latach na tyle, by ponownie zyskać zaufanie większości wyborców.

Trzecie miejsce pod względem istotności zajął atrybut warunkowy wiek. 
Jak wspomniano wyżej, wszyscy kandydaci zostali przyporządkowani do 
czterech grup wiekowych. W większości wypadków na osobę mającą pełnić 
funkcję burmistrza lub wójta gminy wybrano osobę z przedziału wiekowego 
44–57 lat. Spośród wybranych urzędników jedynie 13 osób było w wieku po-
niżej 44 lat (stanowi to 13,1% wójtów i burmistrzów). Może to być wynikiem 
obawy wyborców przed brakiem wystarczającego doświadczenia kandydata, 
który chce pełnić funkcję władzy wykonawczej. Takie zachowanie wyborców 
może być pochodną stopnia skomplikowania spraw, jakimi musi zajmować się 
władza wykonawcza w gminie, co może wpływać na decyzje wyborców, skła-
niające ich do oddawania głosów na osoby starsze, posiadające doświadczenie, 
wiedzę i praktyczne umiejętności zarządzania.

Kolejnym wnioskiem, jaki można wysnuć na podstawie przeprowadzo-
nych badań, jest to, że atrybut warunkowy przynależność do partii, który pod 
względem istotności zajmował dopiero czwarte miejsce, nie ma dla wyborców 
z gmin do 20 tys. mieszkańców większego znaczenia. Czyżby oznaczało 
to, że wyborców nie interesują poglądy polityczne kandydata ani fakt, jaką 
dany kandydat partię reprezentuje? Taki wynik wydaje się potwierdzać 
hipotezę, że w większości wypadków wyborcy głosują na kandydata jako 
człowieka, a nie reprezentanta określonej opcji politycznej. Na uwagę zasłu-
guje jeszcze jeden fakt. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono,  



275Teoria zbiorów przybliżonych w badaniu zachowania wyborców

że stosunkowo często kandydaci do władz wykonawczych, będąc członkami 
partii, zakładają własne komitety i startują jako kandydaci niezależni. Wśród 
wybranych burmistrzów i wójtów 28,5%, będąc członkami partii, startowało 
w wyborach z komitetu niezależnego. Warto dodać, że wśród kandydatów 
znajdują się osoby nie będące członkami partii politycznej, którzy za namową 
lokalnych struktur partyjnych startują w wyborach z komitetu partyjnego. 
Opisane powyżej dwie swoiste strategie wyborcze kandydatów do organów 
władz wykonawczych, tj. członkowie partii startujący w wyborach jako 
kandydaci niezależni oraz kandydaci bezpartyjni kandydujący z komitetu 
partii politycznej (bez formalnej przynależności do partii), zamazują nieco 
obraz stopnia rzeczywistego „upartyjnienia” samorządów lokalnych. Jest też 
to dowód na to, że często start kandydatów w wyborach samorządowych (z list 
partii bądź komitetu niezależnego) jest w dużej mierze uzależniony od relacji 
środowiskowych, w jakich kandydaci funkcjonują (do podobnych wniosków 
doszli również autorzy raportu7). 

Podsumowanie

Badania preferencji stanowią obecnie główny obszar zaintereso-
wań badaczy z zakresu ekonomii i zarządzania. Są one podstawową 
kategorią badawczą w modelowaniu zachowań konsumentów na rynku, 
uwzględniającą racjonalność podejmowania decyzji. Pojęcie preferencji 
jest stosowane powszechnie w literaturze naukowej, lecz jego znacze-
nie jest różne w zależności od danej dziedziny wiedzy. Preferencje są 
podstawowym pojęciem w teorii ekonomii, szczególnie w teorii wyboru 
konsumenta. Zazwyczaj przyjmuje się, że preferencje odzwierciedlają 
i formalizują osobiste gusty i nie zależą od czynników ekonomicznych 
(takich jak: cena dobra, budżet konsumenta), ale wyłącznie odczuć 
subiektywnych (takich jak: satysfakcja, zadowolenie, szczęście) lub 
użyteczności. Indywidualne preferencje pozwalają dokonywać wyboru 
w sytuacji występowania wielu alternatyw.

7  J. Kwiatkowski, P. Modrzewski, D. Płatek, co nam powiedziały wybory samorzą-
dowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? sukces? Porażka? 
normalność?, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji, Kraków 2011.
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Podobnie jak w ekonomii, również w sferze polityki funkcjonuje pojęcie 
preferencji. Ustrój demokratyczny daje obywatelowi możliwość nieskrępowa-
nego dokonywania wyborów opcji politycznych, które w danym momencie 
najbardziej mu odpowiadają – poglądy polityczne są kwestią indywidualną 
i subiektywną. Wskazanie przez niego konkretnej alternatywy jest określe-
niem jego preferencji wyborczych, oznaczających przewidywane typy wy-
borcze odnoszące się do sytuacji hipotetycznej (wynik badania sondażowego) 
lub faktycznie dokonanego wyboru (ostateczny wynik głosowania). Ogólnie 
można stwierdzić, że preferencje wyborcze są funkcją poziomu wiedzy, 
ukształtowanego wizerunku kandydata i zmiennych osobowych wyborcy 
(przede wszystkim zaangażowania). Preferencja wyborcza jest wyrażana in-
dywidualnie, następnie jest sumowana i składa się na obraz preferencji całego 
badanego społeczeństwa (tzw. elektorat).

Przedstawione w artykule badania koncentrowały się na analizie danych 
dotyczących wyborów na stanowisko burmistrza i wójta w województwie 
zachodniopomorskim, które odbyły się w listopadzie 2010 roku. Otrzymane 
wyniki pozwalają na stwierdzenie, że zastosowana w badaniach metoda 
sztucznej inteligencji tj. metoda zbiorów przybliżonych, może być z powodze-
niem stosowana w praktyce jako skuteczne narzędzie analiz tego typu danych. 
Przeprowadzona analiza istotności cech wybranych do opisu kandydatów 
pozwoliła lepiej poznać zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy prefe-
rencjami wyborców a wynikami wyborów. A stworzona baza reguł zachowań 
wyborców pochodzących z gmin do 20 tys. mieszkańców może stanowić bazę 
wiedzy dla przyszłych komitetów wyborczych i kandydatów, która pozwoli na 
lepsze przygotowanie kampanii wyborczych i będzie wskazówką w kreowaniu 
wizerunków kandydatów.
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rough Set theory in Study of voting behavior 

Summary

The paper presents way of conducting research on voting behavior based on 
an example of zachodniopomorskie voivodship citizens with rough sets (artificial 
intelligence method). The purpose of this research was to stipulate by what voters 
were guided in their choice of a particular candidate for mayor or village-mayor. 
The main emphasis is put on the method which was used in the research – the rough 
set theory. This method was applied to identify rules of voting behavior in the local 
election held in November 2010.

Translated by barbara wąsikowska
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Introduction

Historical references of development processes of IT systems supporting 
management1 induce us to consider one more group of determinants which 
undoubtedly influenced their present shape, i.e. mutual relationships between 
the development of methods of IT project management and the development  
of ideas, concepts, the scope and the components of IT systems2. Thus, 
a question emerges whether there is a connection between them? And if this 
is the case, how has the relationship been developing? Was this a unilateral 
relationship (i.e. first the project management methods were developed, and 

1 Ref.: J. Kisielnicki, Mis – systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warsaw, 2008; 
informatyka gospodarcza, eds. J. Zawiła-Niedźwiedzki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, C.H.Beck, 
Warsaw 2010; W. Chmielarz, The integration and convergence in the information systems 
Development – Theoretical outline, in: information systems in business – advanced information 
Technologies for Management aiTM 2011, eds. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 205, Oficyna Wydawnicza UE we 
Wrocławiu, Wrocław 2011, pp. 43-62.

2 Ref. also: W. Chmielarz, ewolucja cyklu życia w metodykach projektowania systemów, 
in: informatyka@Przyszłości, red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, Wydawnictwo 
Naukowe WZUW, Warsaw 2013, pp. 22-35.
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then information systems emerged) or was it a reflexive relationship – the de-
velopment of the systems necessitated the development of project management 
methodologies? Or, perhaps there were other, additional external factors, such 
as, simply, the development of technology? 

The main objective of this article is to identify and present the intercon-
nections between the development of methods of IT projects management, and 
the development of information systems used in the organization. This article 
is an attempt at answering the questions posed above; though in the course 
of writing the paper there appeared a number of new problems associated with 
the perception of these processes by experts who create, modify and imple-
ment management information systems. The consultation with the experts 
in the field led to an interesting conclusion that there is no easy solution to 
the problems connected with the implementation of information systems within 
an organization. Nevertheless, it appears that the presentation of the condition-
ings of the two spheres of activity aiming at computerization of organizations 
will help at least to order the view and perception of the complex issue of trends 
in the development in management information systems3.

1. the development of it systems and the evolution of system design 
methods 

At present it is assumed that the focus in the understanding of the notion 
of computer-aided management systems moves from the presentation of what 
can be provided (and usually what cannot be changed, i.e. as a result the user 
is adapting to the system) towards the idea of constructing a system solving 
the actual problems and prompting the user how he or she should act in a given 
situation.

This amounts to the listing of components which the system should be 
made up of, the choice of a solution model (best management practices) which 
will be most useful in a given situation and the manner in which the problem 
may possibly be solved considering the circumstances. 

3 More on the subject: W. Chmielarz, zarządzanie projektami @ rozwój systemów infor-
matycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warsaw 2013 
(in print).
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The evolution of such thinking, resulting, on the one hand, from the de-
velopment of project management methods affecting information systems, 
and on the other, from the development of information systems influencing 
the directions for modernization of design methods is presented below:

 – in the early seventies IT systems supporting management were present-
ed as – computer-based systems indirectly supporting decision-making, 
based on relevant reports, experience and training of decision-makers. 
They focused on solving problems of a single decision-maker. The start-
ing point for their development was the application of information 
techno logy for better (faster, more accurate) way of obtaining informa-
tion registered in the system for the user’s needs. Due to the relatively 
simple logic, in case of most created systems there was no need to apply 
methods that go beyond the existing experience resulting from the man-
agement of an organization (on this basis, the structural management 
methods were formed), 

 – later, the IT systems supporting management were described as in-
teractive computer systems which allow the decision-maker to use 
the database and model base to solve problems, not only the so-called 
deterministic problems but also poorly structured ones. The support 
related not to the decision-making process itself, but to the assistance 
in the individual processing of data by means of software tools al-
lowing to quickly identify the directions for the development or, for 
instance, to prepare financial plans for the organization. A paradigm 
shift of the application of IT systems to create a possibility to model 
decisions and present it to the user, triggered the search for appropriate 
design methods of groups of operational, object-oriented or socially-
-aware methodologies,

 – in the late eighties IT systems supporting management were seen 
from the perspective of increasing efficiency: both operational and 
connected with making (tactical and strategic) managerial decisions. 
New challenges associated with the emergence of the idea of systems 
informing and supporting management as well as expert systems, 
resulted in further development of the concept of IT project manage-
ment to create fast, modern, agile methods,
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 – the beginning of the nineties brought about the emergence of new 
technological possibilities of the computerization of organizations. 
On the one hand, the dominant position of duplicated integrated sys-
tems on the market triggered the search for improved methods of their 
design and implementation. On the other hand, the development 
of the systems has been oriented towards the creation of intelligent 
working environment at all levels of management. More and more 
frequently, the notion ‘IT system’ is understood to mean a system ca-
pable of using the intellectual ability (knowledge) applied to improve 
creativity in the decision-making process. Previous experience con-
cerning both the trends in the development of the systems and design 
methods is beginning to bear fruit, not only with regard to the cre-
ation of new classes of system design methods but also the emer-
gence of commercial packages combining organizational, design, IT,  
etc. experience,

 – with the beginning of the new century isolated (in terms of location 
within the organization) intelligence of the system started to spread 
towards extending relations with contractors through traditional 
and electronic channels. At present we observe the full integration 
of the systems of various types and the traditional and electronic 
economy; similarly, it becomes necessary to integrate design meth-
odologies in all these spheres.

The problem of the origin and evolution of the methods as well as the crea-
tion of the systems may be seen from the perspective of the development of in-
formation technology (especially system components), and the development 
of modeling techniques applied in the management of processes and projects. 
The formation of an information system is in this context a specific, natural 
consequence of meeting the requirements of specific characteristics of the cre-
ated systems and the changes of the ways of obtaining them. The third factor 
connecting these tendencies is the emergence of the technology of close, fast and 
direct interaction between the creators and recipients of the projects (in terms 
of the place – in the organization – and in terms of space – in the Internet).



285Relations of project management methods and development...

2. the phases of development management information systems 

In this context the phases of the evolution of information technologies 
may be summarized as follows4:

 – the phase of preliminary data processing – characterized by the use 
of a computer to solve individual tasks, mainly as a transaction, where 
each program processed its own, dedicated data collections. Handling 
the data was limited to very simple operations such as: sorting, clas-
sifying, aggregation, etc. Modeling appeared only in the form of a sin-
gle equation, or a group of equations defined by the program code. 
The results of the data processing were collected, aggregated and later 
presented, usually in a tabular form, 

 – the phase of systems of collections management and symbolic models –  
relied on the use of a computer to process tasks integrated by the per-
formed functions, sometimes making the same collections available 
to various programs. At this stage the efforts of designers and creators 
of the systems focused on the development of the common software 
for the created collections, providing basic security procedures and 
data integration. It was accompanied by simple modeling character-
ized by solving (sometimes in large numbers) sets of linear and non-
linear equations. The result of the data processing were the reports 
obtained after each session of the computer’s work,

 – the phase of databases processing – a special feature of this stage 
was separating the data from the programs which processed the data. 
The created systems guaranteed the reduction of the software neces-
sary to modify the data and used the data models mapping the relation-
ships between the data. From a mathematical point of view modeling 
is still simple – but it is adapted to new conditions created by the func-
tioning of the databases, especially in the relational data model. The re-
sult of the system operation were the reports with predefined structure,

 – the phase of query language systems – query language systems were 
the next step in the development of data processing methods in in-
formation technology. During their construction the main focus has 

4 Earlier on the need of common evolution the systems of processing data and models: 
R.H. Spraque, Dss in contex, Decision Support Systems 1987, Vol. 3, No. 3.



286 Witold Chmielarz

been on the issue of the contact with the user, especially a non-profes-
sional one, providing him or her with direct access to data collections 
through dialogue or specially constructed user language. The result 
of the data processing were reports generated upon the user’s request, 
with the form and structure best suited for the user,

 – the phase of hybrid database systems – this phase, apart from data-
base support, was characterized by the support of the model base with 
large numbers of parameters and model ratios of the nature, form and 
structure which were different from the source data stored in the da-
tabase. Therefore, the operation passes through a series of steps con-
nected with the various phases of mathematical modeling:

 – computational models – computers at this stage have become im-
portant for modeling due to the potential possibilities to reduce large 
amount of data during the estimation of equation coefficients or solv-
ing complex systems of equations,

 – computer models – this stage covers a period where the program itself 
starts to become a model rather than serve mainly to solve the problem. 
Computer variables are becoming symbols which are manipulated by 
means of the program (not by the combined operations of mathematical 
equations). This approach leads to a situation where, in general, a prob-
lem is not being solved, but the program is run to observe the behavior 
of the model in order to identify the modeled situation (simulation, variants),

 – model base systems – in order to address specific problems (which may 
be explained by algorithm) the designers started to create the IT systems 
which by their nature could be treated as a system of models. The soft-
ware only provided a common format for the input data, similar formats 
of generated reports and integrated documentation, and such a system 
could be used by each user individually or it was customized for indi-
vidual workstations in the organization,

 – interactive models – their application became possible when there ap-
peared mini- and microcomputers equipped with a model library with 
models which can be used for various analyses. Unfortunately, a common 
feature of these models is running individual programs which usually re-
quire different input data with regard to content and structure, but seldom 
there is any logical or formal relationship between the utilized programs,
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 – the phase of acquiring data (data mining) from the data warehouse – it 
is one of the stages of the process of knowledge discovery, consisting 
in the application of software to find the patterns and dependencies, 
which remain hidden for a man, in order to obtain knowledge which 
may serve as a basis for decision-making. It is supported by interactive 
model base systems (business analytics) – allowing for any mathemati-
cal, statistic or econometric analysis on the data from the data warehouse 
and supplementary data, including models of knowledge management.

Generally, we may say that the approach to information technology has 
evolved from the traditional data processing and simple mathematical models 
towards5:

 – effective management of large amounts of data, 
 – introduction of the flexible system of easy access to data for non-

programmers,
 – increasing complexity and sophistication of mathematical models 

from symbolic models, through model base and interactive model 
base, with a decreasing level of complexity of their application, 

 – detection of interdependencies between the data in order to transform 
them into knowledge and obtaining the knowledge for the user.

In order to be consistent with the formulated thesis, the presented phases 
of the evolution of information technology should correspond to the develop-
ment phases of general project management methodologies, and, in particular, 
to IT project management methods.

3. the development phases of the it projects’ management 

The phases of the methodologies of IT projects’ management were shaped 
as follows:

 – the phase of functional design – the analysis of isolated cases of sim-
ple programs and IT systems covering complex routine mass calcula-
tions or algorithmic problems, 

5 Ref.: W. Chmielarz, Kierunki rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządza-
nie i ich integracja, in: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, ed. J. Gołuchowski, Zeszyty 
Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z. 99, Studia Ekonomiczne, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, pp. 11-24.
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 – the phase of functional-structural and structural design – first deter-
mined by the technology of sequential data processing, and later by 
the databases, mainly hierarchical and relational ones. The resulting 
technological, information and functional integration to date is using 
the output of the school in the implementations of duplicated inte-
grated systems,

 – the phase of object-oriented design – it occurred together with 
the era of the development of computational methods for supporting 
decision-making – there occurred a change in the approach to design 
methodologies which was connected, on the one hand, with a huge 
amount of data to be processed and the relations between them, and on 
the other, an application of more and more sophisticated mathematical 
models used in the decision-making process,

 – the phase of socially-aware design – when it turned out that the de-
signed and implemented IT systems encountered problems not re-
lated with technological or organizational obstacles, but rather with 
the problems connected with the management of the social potential 
of the company,

 – the phase of agile design – when it became necessary to build sys-
tems quickly, more cheaply and there was a demand for the systems 
which were more related to the user’s requirements not only tradition-
ally within a company, but also at the interface between business-
economic environment, as well as in the electronic sphere, based on 
the widely-defined process modeling and its solutions,

 – the phase of integrated design – when there are scientific and com-
mercial suites of methodologies of IT project management which are 
the conglomerate of methods of project and process management, best 
practices of management, organizational methods, sociology and or-
ganization psychology, etc., their common application allows for bet-
ter support of integration processes of modern software systems6.

6 Ref.: W. Chmielarz: Kryteria wyboru metod zarządzania projektami informatycznymi, in: 
uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce, Problemy Zarządzania 
Vol. 10, No. 3, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012, pp. 25-41,
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Conclusions

Both the final stage of evolution of information technology and the last 
stage of the evolution of project management have one common feature, 
namely, we note a convergence with regard to the approach to the final, non-
professional user through a complex communication system on the corporate 
platform. It is probably the basic area where IT systems can and should be 
developed at present. 

1. Phases of the development of information 
technology 2. Design phases

PDP – preliminary data processing FD – functional design
scM&sM – systems of collections 
management and symbolic models

F-sD – functional-structural and 
structural design

DP – database processing ooD – object-oriented design
Qls – query language systems s-aD – socially-aware design
hDs – hybrid database systems aD – agile design
DM – data mining, acquiring data from 
the database

iD – integrated design

Fig.1. Evolution of information technology due to the changes in the methods of IT 
project management

Source: the author’s own work. 
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However, we may have certain doubts as to the existing awareness with 
regard to the connections between the changes in the methods of IT project man-
agement and the development of management information systems. Observations 
of the current development in this field give rise to the following conclusions:

 – initially, design methodologies facilitated the development of IT systems 
and were adapted to the present needs of creating (functional and func-
tional-structural) IT systems. The analyses focused on particular, specified 
functions of the organization; project on separated, isolated, usually algo-
rithmically simple operations between data, based on symbolic models,

 – upon the development of information technology (increased RAM ca-
pacity and database) there had to occur a change in the way of analyz-
ing and designing of the methods taking into account these changes. 
First, there emerged, and started to develop, structural methods which 
are the next stage of system analysis methods of an organization and 
operational studies, naturally connected with knowledge, experience 
and skills of designers. Next – together with the development of needs 
resulting from the development of programming languages – there ap-
peared a group of object-oriented methods satisfying these requirements. 
The competition between the two schools accelerated the development 
of more sophisticated systems than the systems based on the database 
– the first systems of supporting decision-making and expert systems,

 – the problems of a human with the communication with systems sup-
porting decision-making and expert systems led to the development 
of the systems based on social factors – the first methods which focused 
on the client’s needs. This also facilitated the work on the systems of in-
forming and supporting management, with much more developed mech-
anisms of communication of higher level management with the system, 
visualization method and communication with the outside world,

 – facilitation of communication enabled further development of the sys-
tems based not only on the database but also model base and knowledge 
base. After private networks, commercial networks and the Internet 
started to develop and there appeared a need not only to communicate 
with them, but also to construct systems fulfilling commercial func-
tions in the networks. The old, traditional, slow (though effective) 
operating design methodologies were not sufficient. Therefore, they 
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have been replaced with agile methodologies, allowing for faster de-
signing, taking into account the user’s requirements more accurately, 
with a lower implementation risk,

 – advances in technology and exponentially growing information needs 
of the systems meant that it was necessary to create a multi-faceted 
software – on the one hand, providing support for data warehousing, 
in the sense of extracting the data in the desired system, on the other 
hand, combining the data from inside the organization with the external 
data from the Internet and converting it to the format that allows sharing 
and using it in the decision-making process. It was necessary to apply 
commercial design methodologies taking into consideration diverse but 
integrated internal methods and techniques of project management. 

The above findings of the present analyses are preliminary, and together 
with the progress of research they will be further developed. The author hopes 
that the objective of the study, outlined in the introduction, has been at least 
partly realized, and the presented summary of his considerations and opinions 
contributes to widening the literature output on the subject. Nevertheless, it 
should be noted that the study touches upon a number of important research 
problems and proposes solutions to the problems, which, hopefully, will be 
developed by the author’s successors and will be analyzed in-depth at the next 
stage of the development of the information and knowledge society in Poland.
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Powiązania Pomiędzy metodami zarządzania  
Projektami i kierunkami rozwoju  

SyStemów informacyjnych zarządzania

Streszczenie

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie relacji między roz-
wojem metod zarządzania projektami IT oraz rozwojem systemów informacyjnych 
zarządzania. Aby osiągnąć powyższy cel, zaprezentowano w aspekcie historycznym 
kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania w kontekście ewolucji 
metod projektowania poprzez szczegółową charakterystykę technologiczną etapów 
rozwoju systemów informacyjnych oraz odpowiadających im faz rozwoju metod 
zarządzania projektami. Wynikiem tych działań jest próba zharmonizowania etapów 
rozwoju zarządzania projektami i faz rozwoju systemów informatycznych.

Tłumaczenie witold chmielarz
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Introduction

The following protocol is to provide methodological recommendations 
of optimize Polish local government websites dedicated to foreigner investors 
in the Polish cities. The study focuses on analyzing and improving the usability 
usually carried out in relation to commercial online systems such as electronic 
trading systems, social websites, e-banking or tourist systems. This Study is 
testing a service facility of Polish local government websites in terms of eco-
nomic usability for foreigners visiting Poland for tourism, investment and bu-
siness. The model of structured content focused on improving the information 
architecture and usability testing. The proposed method allows the selection 
of the optimal procedure in order to achieve an adequate range of information 
and content provide adequate to the users’ needs. The range of design includes 
the organizational process, navigation project and outlining search systems 
that would assist the user with obtaining information. The role of study is to 
help decision-makers to identification of specific website quality lacks.
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One of the problems of Polish local government websites involved with 
localization and language selection, which can bear upon the usability of a we-
bsite. For example, we observed that some city websites have much more 
information in the Polish language than in English, and increase frustration 
for foreigner users. In addition, some websites use textual translation engines, 
which gives results in limited and weak translations.

Previous research has also shown that a user may become frustrated 
when page-load times exceed 8 to 10 seconds without feedback.

Another problem involves user behavior in different cultures. Some foreigner 
users have extensive internet experience and some have less, and their interests 
seriously. French people have different interests from people from the U.S., for 
example, and both have different interests from Middle Eastern people. 

In the use of multivariate methods analysis, Comparative studies Internet 
service facility in researching gives us ready to perform the scheduling 
of the local government websites in terms of usefulness of information for 
foreigners visiting the Polish local government web site.

The use of web tracking method in the knowledge base integrated with 
a web browser can Opportunities and to identify and assess the quality of se-
rvice information website.

Link methods of analysis multivariate and measurement data allows 
the development of information structures, which can be more efficient and en-
hance the interface of Polish local government websites.

Designing complex internet systems requires consideration of a set 
of functional aspects. Utility, which identified as an attribute specifying 
the ease of using interactive devices and applications, is becoming increasin-
gly influential. Local government websites usually have different specification 
and objectives. A study conducted in this area is not as widely implemented 
as in commercial systems. Recently available publications have exhibited 
new dedicated research which focuses on systems of certain cities or regions. 
They can be a decisive factor for foreigners choosing a holiday destination, 
businessmen looking for investment locations or potential students choosing 
the place of their future education. Building information infrastructure ba-
sed on well developed networks and shared database are the contemporary 
need and prerogative of public institutions. Consequently, The optimization 
and evaluate procedures in the Polish local Government website and quality 
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of interfaces of cities in order to achieve an adequate range of available infor-
mation and content relevant to the user’s needs. As methods by which citizens 
can influence the extent of government failure at the local government level, 
both exit and voice have various limitation1 In the last few years, There still 
does not exist a consensus about how to evaluate the results of the investments 
in e-government projects. Because the fact that isn’t all the results of the  
e-government innovation processes. On the other hand, the complexity itself 
of the concept of e-government makes it difficult to define an evaluation sys-
tem that can be applied to all the areas covered by that concept (e-Democracy, 
e-Administration, e-Services)2. Joint development of the Internet is the process 
of interaction by a group of local governments cooperating. This process ena-
bles citizens to track and trace the status of the interface and access to the site 
and evaluate the application the modification on the site3. The difference be-
tween a website with no visitors from the search engines and a website that is 
full of visitors from the search engines is optimal. Search Engine Optimization 
is the difference between loss and profit on the Internet in the local government 
website4.

1 D.S. Carstens, P. Patterson, usability Testing of Travel websites, In Journal of Usability 
Studies 2005, 1 (1), pp. 47-61.

2 H. Becker, C. Carey, acm sigchi curricula for human-computer interaction, http://sigchi.
org, 1994.

3 C. Flavian, R. Gurrea, C. Orus, a heuristic evaluation of websites design for achieving 
the web successional.

4 A. Sears, J.A. Jacko, The human-computer interaction handbook: Fundamentals, 
evolving Technologies, and emerging applications, 2nd ed., CRC Press 2007.
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1. optimization website local government

Web site optimization focuses on how “computer programs” at Google 
and the other search engines will perceive your website with the goal of getting 
them to recommend (rankings) your website to as many people as possible who 
are searching for keywords relating to your products and services.

2. website design

For most businesses, the best choice is a combination of both worlds. 
The website should be well optimized to get search engines and recommend 
websites. At the same time, the website needs to be well designed to convert 
“visitors” to buyers. 

How to tell a Good Website Optimizer from a Bad Website Optimizer?
There is a few uncomplicated questions make it easy to differentiate 

between a good and poor website optimizer.
We have seen far too many people lose time, money and sometimes their 

dreams, because they hired a website company that failed to market their 
products and services successfully5. For years, many people assumed that 
websites were like magic because they saw the commercials and heard stories 
of people building websites and getting rich. Many people assumed when 
create a good website would be soon have lots of new clients wanting to buy 
your products and services. 

The truth is that websites are not magic. A good website that attracts new 
clients from Google and the other search engines can make your company 
a substantial profit. On the other hand, a poor website was like putting your 
advertisement in last year’s phone book after everyone has already thrown it 
in the trash.

5 C. Flavian, R. Gurrea, C. Orus, op. cit.
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3. Methodology

3.1. Data Collect

This Study is testing a service facility of Polish local government websi-
tes in terms of economic usability for foreigners visiting Poland for tourism, 
investment and business. The modeling and optimization of the structural con-
tent focused on improving the information architecture and usability testing. 
We Determined the main and sub-main factor in Polish local government 
websites for collecting data information. Given the limited analysis-oriented 
research which would also determine some standards for local governmental 
websites, the methodology proposed for this study is a comparative analysis. 
This method enables identification of model sites and specifying indicators 
of multidimensional-input evaluation from the point of usability and infor-
mation access. In order to evaluate city websites, each of them should be 
assigned to certain variables that are necessary to determine their suitability. 
The variables should be selected in a way that would reflect the strengths 
and weaknesses of the chosen approach. The usefulness of the website to 
the visitors not residing in a given city has been considered into account. This 
could be tourists, potential investors, students, etc. The aims of the research 
is to comparative analysis of websites in selected Polish cities and performing 
their ranking by means of aggregative vector measurement.

The study involved the analysis of 20 cities, where the information pu-
blished on the websites available in two languages: Polish, and English. Nine 
categories have defined, each of them classified into subgroups:

1. Education (kindergartens, elementary schools, middle schools, high 
schools, colleges, exchanging text books).

2. Tourism and tourist attractions (mountains, rivers, marine areas, 
forests, monuments, recreational areas, museums).

3. Hotels (4-5 star, 1-3 star hotels, guest houses, motels, youth hostels).
4. Restaurants (pubs and clubs, bars, cafés, casinos, restaurants).
5. Transportation (airports, parking lots, buses, taxi, airport, parking, 

trams, trains, railway, ticket Price).
6. Accommodation.
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7. Investments (investment offer, investment services, locations, infor-
mation about investments, Investment incentives, IT, news and publications).

8. Health (medical hotline, pharmacies, first aid, dentists, English-
speaking doctors, emergency Service).

9. Business (commerce Chamber, Business Center Club, economic 
zones, the city offers, conferences, business and marketing, information 
and publications).

Within each category, points on a scale of 0...9 awarded, depending 
on the accessibility of information (By using arithmetic mean value). In this 
way, we have nine indicators has obtained. The comparative analysis of Polish 
city websites of aggregative vector measurement has been used. 

We began by collecting data from Polish local government websites using  
9 factors (education, tourism, investment, health, hotels, restaurants, accommo-
dations, transportation, business). All factors subdivided into different proper-
ties; for example, we have 7 categories related to investment that mean sub-factor 
(investment offers, investor service, location of investment, information about 
investment, investment incentives, IT, news and publications). We used a range 
from 0 to 9 to grade these categories, depending on how much information is 
available and how long it takes to access. Note that we extracted all information 
for two languages, Polish and English. All information collected in 2012.

The role of methodology is to help decision-makers to identify the determi-
nants shortfalls in website quality. We created an electronic questionnaire system 
that finds and stores all user navigation (links Used), and recognizes the web 
page type using web tracking and a custom-built knowledge base. The system 
also records all answers with times for each question and stores all of them into 
a database for analysis.each main factors coming from sub-main factor.
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Table 1

Collected data information for the main category in an English language website

Cites cities web site
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Poznań Http://www.poznan.pl/mim/public/
main/index.html?lang=en 0 9 9 9 9 5 7 0 0

Szczecin www.szczecin.eu/en 2 5 9 9 0 0 4 0 0
Warsaw http://www.um.warszawa.pl/en 0 3 2 9 3 2 0 2 5

Kraków www.krakow.pl/engilish 0 2 9 9 9 6 0 9 5

Wrocław http://www.wroclaw.pl/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gdańsk http://www.en.gdansk.gda.pl/ 0 9 9 9 9 9 5 0 5
Łódź http://en.uml.lodz.pl/ 0 2 9 0 9 9 6 9 6
Bydgoszcz http://www.bydgoszcz.eu/ 0 5 0 0 1 1 5 5 5

Lublin http://www.lublin.eu/Investor_zone-
4-278-12-485.html 0 6 9 0 0 9 5 0 5

Katowice http://www.katowice.eu/en/ 0 7 0 0 6 0 9 0 9

Bialystok http://en.um.bialystok.pl/15/lang/en-
GB/default.aspx 6 5 0 0 0 0 3 0 3

Gdynia http://www.gdynia.pl/eng/ 0 3 0 0 0 0 3 0 0

Częstochowa http://www.czestochowa.pl/welcome-
to-czestochowa 0 2 9 0 0 9 0 0 0

Sosnowiec Non 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radom http://radomcity.eu/page/ 0 2 7 9 0 9 7 0 0
Kielce http://www.kielce.eu 0 3 6 0 0 6 4 0 4
Gliwice http://gliwice.eu/en 2 2 4 9 0 4 5 0 0

Toruń http://www.torun.pl/portal/index.
php?lang=en 2 0 9 9 0 9 2 0 0

Bytom http://www.bytom.pl/
en/9/1195857455/1195857585/10 0 0 0 0 0 0 7 0 0

Zabrze Non 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Source: own elaboration. 
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Table 2

Shows collected data information for the main category in a Polish language website

Cites
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Poznań 9 7 9 9 9 9 9 7 5

Szczecin 4 7 8 5 0 0 9 0 0

Warsaw 9 7 4 9 0 4 0 4 2

Kraków 9 6 0 5 9 3 4 0 3

Wrocław 8 3 9 5 9 9 0 7 8

Gdansk 8 6 9 0 8 9 9 3 5

Lódz 7 3 9 8 6 9 9 5 4

Bydgoszcz 9 3 9 0 7 9 4 5 6

Lublin 0 5 9 0 0 9 8 0 9

Katowice 9 3 4 0 0 4 9 0 3

Bialystok 9 6 4 7 8 4 3 5 2

Gdynia 6 3 0 0 8 0 7 0 0

Częstochowa 8 2 9 0 9 9 6 7 1

Sosnowiec 9 1 3 3 4 3 9 1 1

Radom 9 1 8 8 8 8 7 5 1

Kielce 8 3 5 0 5 5 4 3 6

Gliwice 9 9 4 9 4 4 4 3 5

toruń 1 5 9 9 1 9 8 0 5

Bytom 9 0 0 0 0 0 6 3 0

zabrze 0 0 3 3 5 3 1 7 4

Source: own elaboration. 

When distinguish between (Table 1) and (Table 2) is clear to find that 
information in Polish language have much more information than English 
language. This is mean that local governments do not have an interest in an 
English language website.
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3.2. Primary Questionnaire form:

11 questions for three factors have been created in three factors (inve-
stment, business, tourism). The primary questionnaire form has been tested 
on people of various cultures in several countries (China, Malaysia, USA, UAE, 
Iraq, etc.). 5 questions have been selected from each factor using a Laggard 
scale of 1 to 5 and input them into an electronic questionnaire system (web 
tracking system). The system had built by VB.net.

3.3. web-tracking and knowledge base system:

A typical test procedure for the construction of such a measuring method 
consists of five stages: (1) selection, (2) elimination and (3) normalization 
of variables, (4) determining the pattern and anti-pattern and (5) synthetic 
vector measurement. Elaborate model of user test by using electronic qu-
estionnaire system. We selected 8 cities for foreign and Polish users using 
the K-mean method. This method will give’s Four groups of a city’s website 
to doing referendum on them. 

The system involved working on the knowledge base to recognize the web 
page type begin the process before the user do answer for each question. Built 
a database of keywords and root words for each factor. The system compares 
the words on a given webpage with the database to classify the web page as one 
of the three types.

 During the user exam and when the user finds the answers of questions 
which have been set it in the system, The system will record all navigation 
browsing for the user (user imprint) into a database.for example. Answers 
the questions (yes/no), time taken to answer, quality of answers (0-9), usability, 
friendliness, design, name of cities, the number of characters in the last web 
page accessed, number of links followed, webpage type, and date of regi-
stration entry. The reason for tracking down the browsing history is to find 
the target for a maximum users shared the same path choice to reach the an-
swer in the city website and then analysis these data , this step will be done to 
analyze. Figure (4) shows the main page of the electronic questionnaire form.
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Proposed solution structure synthetic vector measure  (1) 
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Proposed solutions design vector measure synthetic  (2)
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Fig. 1. Web tracking system with implicit explorer worked and allows us to browse 
inside the electronic questionnaire system. More than 100 users of different 
cultures participated in the trial of the system

Source: https://s-static.ak.facebook.com
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The system involved in working on the knowledge base to recognize 
the web page type begin the process before the user do answer for each qu-
estion. We selected three factors (investment, business and tourism) and built 
a database of keywords and root words for each factor. The system compares 
the words on a given webpage with the database to classify the web page as one 
of the three types.

The following data is output by the system for analysis:
1. Username, age, nationality and date of initial registration.
2. The name of a city represented by the website in question.
3. Answers to questions (yes/no).
4. Breadth of information and ease of access, rated from 0 to 9 (0 = bad, 

9 = excellent).
5. Number and name of links visited during the experiment time while 

the electronic questionnaire was active (user imprint).
6. Time has taken to answer each question.
7. Number of characters on the last page viewed before answering.
8. Web page types (investment, business, tourism).
9. Web site usability, friendliness and design, as evaluated by the user, 

also on a 0-9 scale.
 

 

 

 User 
Registration 

 

  

 

 

Select city Start  to 
 browsing 

Recognize 
page 

Answer the 
question  

Quality of 
answer 

 
Next question 

 Next question 

YES
 

No 

Fig. 2. Diagram of the electronic questionnaire system 
Source: own elaboration. 
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8 cities have been selected during test by foreign and Polish Users for 
analyzing, four Cities selected by using K-mean method to find city rank selec-
tion. This method divided into four Groups depending on the neighbors rank 
of this city’s website (Euclidian distance). 

K-mean provided 4 city from 4 groups, and we added additional 4 city 
because k-mean is not giving Szczecin and Warsaw in it. The suggestion is 
to added two cities to make more accurate in optimal result table (3, 4) shows 
the rankings of cities with selection.

Table 3, 4 

Cities rank selection in two different language English and Polish

Polish Language English Language

Cities City Rank Cities City Rank

Poznań 0.627918795 gdańsk 0.300890218

łódź 0.356818455 Łódź 0.254301204
wrocław 0.327098077 kraków 0.246476613
Gdańsk 0.256504776 Poznan 0.151361403
Radom 0.228583174 Radom -0.158444048

Bydgoszcz 0.157219013 Lublin -0.170852858
Częstochowa 0.154811287 Katowice -0.190982279

Gliwice 0.137088899 Toruń -0.248599483
Toruń 0.11001893 Warszawa -0.28296486

Białystok 0.087457734 Szczecin -0.294884339
Lublin -0.033613078 Gliwice -0.342692366
Kielce -0.112845762 Bydgoszcz -0.361186167

Warszawa -0.121313587 Kielce -0.394656442
Kraków -0.127732333 Częstochowa -0.474687161
Szczecin -0.24010667 Białystok -0.580116427

Sosnowiec -0.246101711 Bytom -0.723229225
Zabrze -0.25567629 Gdynia -0.747166266

Katowice -0.307492287 Sosnowiec -0.871013565
Gdynia -0.423679691 Wrocław -0.871013565
Bytom -0.574957731 Zabrze -0.871013565
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group no. K-mean group no. K-mean method
1 0.437278442 1 -0.204454645
2 0.161669116 2 -0.806687237
3 -0.399318711 3 -0.400667713
4 -0.180610215 4 0.20575736

1 Łódź 1 Katowice
2 Bydgoszcz 2 Gdynia
3 Gdynia 3 Kielce
4 Kraków 4 Krakow

Cities

Białystok

Bydgoszcz Polish

Bytom

Częstochowa Polish

Gdańsk

Gdynia Composite

Gliwice

Katowice Composite

Kielce English

Kraków Composite

Łódź Polish

Lublin English

Poznań English

Radom

Sosnowiec

Szczecin Composite

Toruń

Warszawa Composite

Wrocław

Zabrze
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4. empirical study

Table 5 

The values   of variables assigned to websites of Polish city  
in the Polish language

To
w

ns

Ed
uc

at
io

n

To
ur

 is
m

h
ot

el
s

R
es

ta
ur

an
ts

tr
an

sp
or

t

A
cc

om
m

od
at

io
ns

In
ve

st
m

en
ts

h
ea

lth

Bu
sin

es
s

Białystok 9 6 4 7 8 4 3 5 2
Bydgoszcz 9 3 9 0 7 9 4 5 6

Bytom 9 0 0 0 0 0 6 3 0
Częstochowa 8 2 9 0 9 9 6 7 1

Gdańsk 8 6 9 0 8 9 9 3 5
Gdynia 6 3 0 0 8 0 7 0 0
Gliwice 9 9 4 9 4 4 4 3 5

Katowice 9 3 4 0 0 4 9 0 3
Kielce 8 3 5 0 5 5 4 3 6

Kraków 9 6 0 5 9 3 4 0 3
Łódź 7 3 9 8 6 9 9 5 4

Lublin 0 5 9 0 0 9 8 0 9
Poznań 9 7 9 9 9 9 9 7 5
Radom 9 1 8 8 8 8 7 5 1

Sosnowiec 9 1 3 3 4 3 9 1 1
Szczecin 4 7 8 5 0 0 9 0 0

Toruń 1 5 9 9 1 9 8 0 5
Warszawa 9 7 4 9 0 4 0 4 2
Wrocław 8 3 9 5 9 9 0 7 8
Zabrze 0 0 3 3 5 3 1 7 4

When creating a pattern and anti-pattern all the variables were taken 
as stimulants. Table 5 shows the value of measurement for individual cities. 
The city of Poznan has the best website. It is clear that the value of measurement 
for this website significantly varies from all the others. The pieces of infor-
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mation in the examined categories were available on this site. Therefore, this 
website can be considered exemplary. The two subsequent cities characterized 
by a much smaller value of measurement, but their sites are similar to each 
other. The worst websites are those of Bytom and Gdynia. This is mainly due 
to lack of information in most of the categories. Similar calculations were 
made for WebPages in English. Table number 6 shows the values   of indicators 
for individual cities. 

Table 6

The Values of variables for websites in English
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Białystok 6 5 0 0 0 0 3 0 3

Bydgoszcz 0 5 0 0 1 1 5 5 5

Bytom 0 0 0 0 0 0 7 0 0

Częstochowa 0 2 9 0 0 9 0 0 0

Gdańsk 0 9 9 9 9 9 5 0 5

Gdynia 0 3 0 0 0 0 3 0 0

Gliwice 2 2 4 9 0 4 5 0 0

Katowice 0 7 0 0 6 0 9 0 9

Kielce 0 3 6 0 0 6 4 0 4

Kraków 0 2 9 9 9 6 0 9 5

Łódź 0 2 9 0 9 9 6 9 6

Lublin 0 6 9 0 0 9 5 0 5

Poznań 0 9 9 9 9 5 7 0 0

Radom 0 2 7 9 0 9 7 0 0

Sosnowiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szczecin 2 5 9 9 0 0 4 0 0

Toruń 2 0 9 9 0 9 2 0 0

Warszawa 0 3 2 9 3 2 0 2 5

Wrocław 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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While standardizing, the average value and standard deviation calculated 
for the websites in the Polish language consider to represent the average value 
and standard deviation. Similarly, the adopted pattern was the same pattern 
as the pattern for the websites in Polish language. Thus, the measure in both 
studies can be related to each other. The results of calculations presented 
in Table 4. It is clear that most cities do not pay close attention to the English 
versions of their websites. The value of measurement for the website of Poznan, 
the best in the previous list almost reached zero.   In the previous table, the we-
bsite of Poznan would be placed among average websites. Wroclaw, along with 
Zabrze fell from third to the last place on the ranking list. This results from 
the lack of information from the analyzed categories in English. Unique page 
is that of the city of Gdansk since the value of measurement for the English 
version of this website is higher than that of its Polish counterpart. This reveals 
a huge effort of the rulers of this city to attract foreign tourists.

Conclusion 

The article presented a comparative analysis of selected websites of Polish 
cities in three languages: Polish, English and German. The analysis was based 
on a synthetic vector measure. In some cases, the analyzed websites of the cities 
turned out to be insufficient, especially when it comes to foreign languages. 
A lot of cities did not publish any useful piece of information for foreigners 
(in the analyzed categories). Along with which one would expect a large number 
of foreign tourists. Such research could enable developing a standardized websi-
te for the local government unit. Positively influence the position and perception 
of Polish cities in relation to other cities around the world.
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ZASTOSOWANIE METODY MONITOROWANIA INTERNETOWEGO  
do badania użyteczności Stron internetowych  

jednoStek Samorządu lokalnego

Streszczenie

Technologia informacyjna odgrywa znaczącą rolę w rozwoju Polski. Z powodu 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz powszechnego dostępu do Internetu 
rola technologii informacyjnej w Polsce, jak i na świecie gwałtownie rośnie. Z tego 
też powodu rządy poszczególnych krajów starają się poprawić wygląd i zawartość 
państwowych stron internetowych tak, aby zawierały one informacje sprzyjające 
rozwojowi społeczeństwa. Nie istnieje jednak żadna stała norma dotycząca inter-
fejsów samorządów lokalnych w rodzaju takich norm, jakie mają na przykład firmy 
inwestycyjne, aby przyciągnąć inwestorów, klientów oraz inne firmy. Celem artykułu 
jest opracowanie zaleceń metodycznych dla polskich jednostek samorządu lokalnego, 
dotyczących optymalizacji stron internetowych tychże jednostek, przeznaczonych dla 
inwestorów zagranicznych.

Tłumaczenie barbara wąsikowska
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the model of a mobile SyStem of Patient condition 
monitoring utilizing the nfc technology

Introduction

Application of mobile technologies for the purpose of providing remote 
health care, or telemedicine, may be called an effective way of crossing certain 
barriers related to accessing health care, particularly in the rural communities 
or those not located near health care centers. In other words, telemedicine 
is a way of reaching a patient regardless of his or her geographical proxi-
mity. Mobile technology, thanks to its dynamic development during the last  
20 years, can ensure such communication and provide a patient with basic 
health condition monitoring services. 

Patient monitoring guarantees flexible and firm supervision of a patient1 
thanks to the fact that a patient can carry a device at any time and at any place. 
A significant challenge for health care providers, political decision makers, 
hospitals and patients is increasing feasibility and convenience of mobile 
health care. The main challenge is ensuring uninterrupted health care services 
to those patients who must carry wireless medical devices. Numerous patients 

1 A. Pioruńska, Telemedycyna szansą na poprawę jakości usług opieki zdrowotnej, 
“Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/449096.html?print=tak&p=0 (2009).
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are concerned about privacy issues in terms of releasing patients’ personal data 
by opening wireless channels. Thus, one of the most crucial and demanding 
issues that a health care provider must deal with is the way to secure patients’ 
data and eliminate access of unauthorized persons to private records. This 
paper presents a general description of the NFC technology, an overview 
of the structure of the smart mobile system of patient condition monitoring 
and a general structure of the medical system. The article also discusses 
the mobile NFC technology as a structural design of the proposed model sys-
tem that may be used in effective monitoring of patients. This technology can 
increase functionality of telemedical systems, make wireless communication 
possible within health care systems as well as improve the safety of data within 
those systems.

1. the description of the nfc technology

NFC (Near Field Communication) denotes short range communication2. 
It is a set of wireless communication standards. NFC is also a norm including 
communication protocols and data exchange formats. It builds further upon 
the RFID technology (Radio Frequency Identification). RFID is a technology 
enabling automatic and contact-less identification as well as accessing data via 
radio waves, which, in turn, developed upon the bar code technology3.

It would be fair to state that NFC has nearly unlimited range of applica-
tions. The attractiveness of NFC stems from its user-friendliness. According 
to the research conducted by American Express, payments via NFC are 60% 
faster than cash payments and 50% faster than via credit cards. That means 
that NFC may be widely used and quickly introduced. Juniper Research, 
on the other hand, conducting research on the development of mobile technolo-

2 T. Bhuvaneswari, a Devendran, International Journal of Scientific and Research 
Publications, www.ijsrp.org/research_paper_ jan2012/ijsrp-jan-2012-61.pdf (2012); NFC 
Forum: The keys to truly interoperble communications, www.nfcforum.org/resources/white_
papers/nfc_forum_marketing_white_paper.pdf (2012).

3 J. Bartnicka, M. Smolorz, zastosowanie technologii rFiD w zarządzaniu zasobami 
w placówkach opieki zdrowotnej, konferencja „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, 
t. 1, Zakopane 2010 [in Polish]; Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
w sprawie identyfikacji radiowej (RFID), Dz. Urz. UE 2007/C 256/13 [in Polish].
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gies worldwide, estimates that there will be around 300 million NFC-enabled 
smart phones on the market in 2014 and this number will increase to 500 
million in the year 20154. 

The NFC technology has been created by combining radio identifica-
tion (RFID) with interconnection technologies. In June 2006, NFC Forum 
made a significant step towards enabling manufacturers and developers to 
use applications for creating powerful new products targeted at consumers by 
presenting the architecture of the NFC technology and announcing the first 
five specifications during the online press conference.

Furthermore, there have been announced four initial tag formats based 
on the norms ISO 14443 type A and 14443 type B (ISO 14443 is a four-part 
international standard for contact-less short range cards working within 
the wave of 13,56 MHz with a reader and an antenna) as well as the norm ISO 
NFC 18.092.

Those specifications include:
 – (NDEF) NFC Data Exchange Format, 
 – (RTD) NFC Record Type Definition, 
 – (URI) NFC Uniform Resource Identifier Service Record, Type 

Description,
 – NFC (Text Record Type Description),
 –  NFC (Smart Poster Record Type Description).

The NFC technology distinguishes two types of communication modes: 
passive and active. The passive communication mode, as an initiating device 
such as a payment terminal, enables portable tag reader. The active communi-
cation mode works as an initiator and communicator for target devices.
The devices equipped with the NFC technology are capable of transmitting 
and receiving data simultaneously.

4 Giesecke & Devrient GmbH, www.gide.com/en/trends_and_insights/nfc_mobile_
phones/nfc-mobile-phones.jsp (2013).
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2. the general structure of the smart mobile system of patient health 
condition monitoring 

In the health care sector, it is possible to notice an increasing interest in ap-
plying smart multi-agent systems. It is achievable thanks to the development 
of the cellular network technology which has prepared an appropriate environ-
ment for the creation of mobile agent systems. There still remains a lot to be 
done before the implementation of smart agents in mobile devices such as smart 
phones or PDA becomes possible. It will probably be a major step, in health care 
systems as well, towards a widespread use of MAS at any time and at any place5.

Figure 1 shows a fragment of the general structure of the mobile system 
of agent-based patient condition monitoring.

Fig. 1. A fragment of the general structure of the mobile system of agent-based pa-
tient condition monitoring 

Source: own interpretation based on: A. Nowakowski, A. Zair, op. cit., p. 183; Open NFC™ 
Developer Site, Open NFC – Security Stack Specification, http://open-nfc.org/docu-
ments/STS_NFC_1104-242%20Open%20NFC%20-%20Security%20Stack%20
Specification.pdf (2012).

5 A. Nowakowski, A. Zair, zastosowanie technologii agentów programowych w systemach 
opieki zdrowotnej na przykładzie mobilnego systemu monitorowania stanu pacjenta, Polskie 
Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 56, Bydgoszcz 2011 [in Polish].
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The most important element for the data repository, which gathers in-
formation on patient in the data base and in the knowledge base along with 
the ontology base, is the system. The tasks of the agents working on the ap-
plication servers include user authorization and supporting the proper flow 
of data between the user interface and the knowledge repository.

Fig. 2. The operations of the MAS mobile system
Source: own interpretation based on: A. Nowakowski, A. Zair, op. cit., p. 184. 

The operation of the mobile MAS system has been presented in Figure 2. 
Each task is to be performed by a mobile agent installed directly in a patient’s 
device and is defined on the basis of ontology by a medical expert (a physician).

A mobile agent’s elements include the following:
 – agent’s knowledge base,
 – data base,
 – communication elements – elements ensuring exchange with me-

asuring devices in order to record a reading of a patient’s condition 
and communicate with the communication management system, 

 – user interface – involves interaction with a user by monitoring doctor-
-ordered test results (for example, in case of diabetic patients it could 
be a blood sugar level test). An agent analyses a patient’s condition 
based on the results of all the tests along with data gathered from daily 
surveys consisting of control questions. In case of worsening test re-
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sults, an agent may suggest certain actions for the patient to undertake 
and, in special cases, contacting a doctor.

Server application includes five agents. Their tasks consist in supporting 
proper communication with a patient as well as proper transfer of data:

Authorization agent, communication agent, survey generator, survey 
validator, updating agent.

The authorization agent’s function is to follow procedures of user autho-
rization (checking for correct certification, user data, device data, etc.).

The communication agent serves two functions:
 – communication from Mobile Device to Server during synchronization 

of data gathered in a mobile agent’s base with the system data base. 
 – communication from Server to Mobile Device when there is a need to 

send new information to a mobile agent or locate a patient at a given 
moment.

The survey generator is a mechanism creating relations and deduction 
methods as well as particular survey templates for each patient based on know-
ledge gathered by system agents and data entered by medical experts.

The survey validator is a mechanism designed to check data correctness 
within the surveys received by the server of a mobile device. It monitors the re-
quired fields whether they have not been left without an answer and analyzes 
interdependencies between a patient’s answers.

The updating agent informs a mobile agent about the availability of a new 
version of an application or updates templates and models of a mobile agent’s 
knowledge base.

3. the architecture of the mobile system

The architecture of the proposed system model is founded on two 
environments:

1. The server environment, where patient records are gathered,
2. The mobile client environment which is divided into two elements:

 – The SDK (Software Development Kit) Environment which provides 
a set of tools that can be used to create applications and allow commu-
nication between NFC-enabled measuring devices used in health care.
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 – A set of components and program agents ensuring communication 
and safety of data processing. 

Figure 3 presents elements of an SDK mobile client along with its basic 
components. 

Fig. 3. Elements of an SDK mobile client and its basic components 
Source: own interpretation based on: Open NFC™ Developer Site…; NXP Semiconductors 

N.V., www.nxp.com/documents/data_sheet/PN512.pdf (2012). 

“OTA (Over-the-air) Agent” is responsible for receiving OTA information 
for the purpose of sending demands, for example requests for a measurement 
or enforced data synchronization.

“Secure Agent” is an agent responsible for the safety of records gathered 
in the mobile data base. Using a certificate stored in a smart SIM card, it is 
capable of encoding and decoding of the recorded data. 

“Components Communications Agent” is an agent serving a supervisory 
function over the flow of information between the components. It ensures 
communication between the NFC reader in a SIM card and the application 
gathering information via an API (Application Programming Interface) com-
ponent of an operating system that functions as an intermediate layer between 
an NFC-enabled SIM card and SDK.
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“Sync Manager” is an application responsible for synchronization of pa-
tient data and the mobile data base with a health care center.

“System Manager” is a component serving a managing function within 
an application.

The operations model of the mobile system may be defined via several 
basic functionalities:

 – reading the measurements of medical measuring devices, that is pla-
cing a mobile phone near the reader of an NFC-enabled medical devi-
ce. An application will be enabled in order to record the measurements 
and activate other agents to verify the validity of the measurement;

 – the program agent may react by informing a patient or a patient’s 
caretaker about the measurement being repeated;

 – the system is able to perform automatic synchronization of data from 
a medical center for the purpose of updating a patient’s test results.

Conclusions

The development of information systems and technology enables fast 
access to patient data, which facilitates access to his medical history, and ap-
propriate diagnosis. This paper presents the problem of multiagentsystems 
used in healthcare systems. There is also presented an example of a mobile 
system for monitoring the condition of the patient and its overall structure. 
Also has been discussed a mobile NFC technology, which can be used for an 
effective remote monitoring of patient’s condition. The most important role 
in the construction of such systems play a SIM card equipped with the NFC 
technology. NFC is here intermediate layer ensuring problem-free, constant 
transmission of an independent medical measurement as well as the safety 
of gathered patient data. Constant monitoring of the patient’s condition mi-
nimize the risk of error in the process of his treatment and recovery. It gives 
a complete picture of his health condition. Such systems may also play an 
important role as one of the prophylactic activity.
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Summary 

The paper presents select elements of a model of a smart mobile system used 
to monitor a patient’s condition. The use of SIM cards equipped with the NFC tech-
nology (Near Field Communication) is presented as an intermediate layer ensuring 
problem-free constant transmission of an independent medical measurement as well 
as the safety of gathered patient data. The model of communication integration 
of the mobile system with diagnostic health care centers is also discussed.
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Introduction

A questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions 
in order to gather information from respondents. Usually, a questionnaire consists 
of a number of questions that the respondent has to answer in a set format. A que-
stionnaire1 can be defined as a series of processes, that extract useful information 
in order to solve problems, by asking people involved in the problem the same 
question, collecting data as answers to the questions, and analyzing them. 
Questionnaires are mainly conducted for statistical analysis of the responses.

A form of the questionnaire consists of open-ended and closed-ended 
questions. A closed-ended question limits respondents with a given number 
of options from which they must choose to answer the question. The response 
options for a closed-ended question should be exhaustive and mutually exclusi-
ve. An open-ended question asks the respondent to formulate his own answer. 

1 H. Inui, M. Murata, K. Uchimoto, H. Isahara, classiffication of open-ended ques-
tionnaires based on surface information in sentence structure, In Proceedings of the 6th 
NLPRS2001, pp. 315-322, 2001.
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This kind of question gives the answering person a scope of information that 
seems appropriate to them. A respondent’s answer to an open-ended question 
is afterwards coded into a response scale or multi-label categorized.

The open form of the questionnaire consists of one style of responding to 
the questions. This open form is also called a free descriptive questionnaire, 
since, in that style, the respondents freely describe answers to the prepared 
questions. This format has been distinguished from the fixed-alternative, 
in which answers are of a closed form2.

Questionnaire data, that consist only of closed answers is relatively easy 
to handle, because they are structured. Researchers have proposed many me-
thods for analyzing these kinds of answers, using such multivariate analysis 
techniques as cluster analysis and correspondence analysis. Questionnaire data 
that includes open answers is much more difficult to analyze automatically. 
At first, they are segmented (split into sequences of sentences) and tokenized 
(sentences are divided into lists of words). Next, texts represented as vectors 
of tokens are processed by text mining methods such as text-clustering tech-
niques or the self-organizing map technique. The idea here is to view each an-
swer as a vector of words and to use similarity measures to cluster the vectors. 
Those kind of methods are effective for summarizing answers, but they are 
inefficient in extracting target characteristics. Other researchers have proposed 
methods for analyzing open answers on the basis of associations between 
the words. The approach is based on calculating associations between word 
pairs based on their co-occurrences in open answers and then visually present 
the words and associations on a two-dimensional map3. In the paper4 authors 
are focused on the open questions in the questionnaire and discuss the pro-
blems encountered during the analysis of the responses to such questions, from 
the viewpoint of statistical NLP. Combining statistical analyses and informa-
tion retrieval techniques in which the context of questionnaires is discussed5.  

2 ibidem.
3 K. Yamanishi, H. Li., Mining open answers in questionnaire data, IEEE Intelligent 

Systems 2002. 
4 L. Lebart, A. Salem, L. Berry, exploring Textual Data, Kluwer Academic Publishers 1998.
5 S. Hirasawa, F. Shih, W. Yang, student questionnaire analyses for class management 

by text mining both in Japanese and in chinese, In Proc. 2007 IEEE International Conference 
on System, Man and Cybernetics 2007. 
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Authors introduce the methods of data mining and text mining (e.g. LSI, 
EM algorithms) in order to cope with questions answered by a fixed format 
and those by a free format. Apart from using traditional classifiers, there are 
also works focused on applying the association rules techniques to analyze 
questionnaire data6. Based on fuzzy techniques they discover fuzzy associa-
tion rules from the questionnaire datasets, so that all different data types can 
be handled in a uniform manner.

Answers to open-ended questions often contain valuable information. 
The main problem associated with the analysis of survey data is that the ma-
nual handling is both cumbersome and very costly, especially when it exists 
in large volume. However, the analysis method for the open-ended answers 
has not been established well enough, and classification based on the content 
of the answers often needs manual operations. The costs of such operations 
are high and the result of human judgment is a lack of objectivity. In general, 
processing of answers in natural language is difficult because of the enormous 
variation in linguistic expression. This problem might be solved by applying 
language processing techniques, such as information extraction or automatic 
classification.

Our aim was to find the best computational approaches, using machine 
learning methods for the automatic classification of collected open-ended 
questionnaires, in order to speed up and reduce costs of a questionnaire’s 
analysis. The presented approach is based on segmentation of open answers 
into words and conducting an analysis of the word, as well as in phrase levels. 
We have developed a survey analysis system that works on these principles. 
The proposed text mining methods provides a new way of analyzing natu-
ral-language responses to questionnaires. Using multi-label categorization 
techniques, we are able to extract semantic information about the open-ended 
questions, which is complex and multi-dimensional. This paper reports the re-
sults of our preliminary experiments, using svm, naive bayes for questionnaire 
classification.

6 Y. Chen, C. Weng, Mining fuzzy association rules from questionnaire data, Knowledge-
-Based Systems Journal 2009.
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1. Methods

1.1. Questionnaire of reviewers and applicants

Questionnaire foundations. Information Processing Institute supports 
many processes of grant funding in Poland by providing information systems. 
The first information system have been developed for science funding streams 
(OSF) managed by Ministry of Science and Higher Education. It has been 
launched on-line in 2004, and after this success more science funding proces-
ses have been computerized, for instance: Polish-Norwegian Research Fund 
(PN FBN), Polish-Swiss Research Programme (PSPB), Innovative Economy 
(PO IG). All of them are managed by Information Processing Institute. These 
systems usually contain the following modules: tools for on-line proposals 
preparing; tools for proposals processing used by an agency; a database and al-
gorithms for selecting of reviewers; on-line tool for reviews.

Almost 19k reviewers have been asked since July 2011, whether they can 
prepare reviews using these systems. As a result, 132.5k requests for reviews 
were sent but 20.5k of them were returned by reviewers. The vast majority 
of reviews was prepared for grant programs managed by Ministry of Science 
and Higher Education. The reviewer’s distribution was: 44% professors, 30% 
associate professors7, 20% assistant professors8 and 7% others. Most of them 
were employed at universities (67,1%), and 14,2% in research institutes, 
and 18,7% in other places9.

Peer review process assumes that experts assessors are qualified and able 
to perform reasonable review about any scholarly work and research project, 
but in fact, the peer review is widely criticized. Neff and Olden10 maintain 
that this process is open to misuse and influences on the editor and reviewer  
 

7 In Polish: dr hab.
8 In Polish: doktor.
9 Procedures for review and selection of reviewers, ed. J. Protasiewicz, Vol. 1 (in Polish), 

Information Processing Institute 2012.
10 B.D. Neff, J.D. Olden, is peer review a game of chance?, BioScience 2006, 56 (4),  

pp. 333-340.
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integrity. For only 47% of scientists an article published in peer-reviewed 
journal proves its high quality11.

Information obtained from foreign literature and desk research, were 
the inspiration for conducting an anonymous online survey. The aim of this 
study was to verify researchers perception of problems with peer review pro-
cess in Poland. The survey was conducted on a group which included research 
staff, both reviewers (almost 20%) and applicants (45%). 35% of respondents 
had experience in both areas. Most respondents were assistants professors 
(43%), 28% were professors, 24% were associate professors and 5% with unre-
ported degree. Respondents came from different disciplines, such as medicine, 
biology, economy, chemistry, physics, history, philology or computer science. 
95% of the respondents had experience in Ministry of Science and Higher 
Education grant programs. 18% of scientists took part in the Innovative 
Economy and 17% in the National Centre for Research and Development 
programs. Polish-Swiss Research Programme applies 14% of respondents 
and Polish-Norwegian Research Fund 4%12.

answer categories and subcategories. The survey contained 14 clo-
sed-ended questions about researcher’s perception of the peer review process 
in Poland, and one open-ended question which was a request for any further 
comments or suggestions about the experience of the peer review process. 
The questionnaire was completed by 8190 people, but the open-ended question 
was commented out only by 2615 of them (about 32%). According to the OPI 
experts, 301 answers were incomplete or irrelevant. The analysis of the answers 
would be time consuming and expensive. Therefore, our aim was to carry out 
an automatic classification using machine learning methods. The answers have 
been categorized in five categories of problems which consisted of sixteen 
subcategories13 (Table 1).

11 N. Macnab, G. Thomas, Quality in research and the significance of community assess-
ment and peer review: education’s idiosyncrasy, International Journal of Research & Method 
in Education 2007, 30(3), pp. 39-352.

12 Procedures for review and selection…
13 Categories and subcategories were identified by the OPI experts, but mainly by Agata 

Kopacz.
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Table 1

The categories and the subcategories of answers to the open-ended question

Category Reviewing Evaluation Work quality Anonymity formalism

subcategory

away of reviewers 
choice range review quality disclosure formalism

recall criteria reviewer’s 
knowledge anonymity

guidelines aggregation honesty

dialogue ratings 
discrepancy subjectivism

control of reviewer

Source: own.

Problem definition. Lets consider a set of answers to the open-ended 
question in the questionnaire and denote it as 

 [ ]Tndddd ,...,, 21=  (1)

Each answer nidi ,...2,1, =  may contain many statements

 
T

miiii sssd ],...,[ ,2,1,=  (2)

and they can refer to various problems mentioned by responders. These pro-
blems we defined in Table 1. Let denote a category as ac and corresponding 
subcategory as scab. An answer id  can belong to many categories or subca-
tegories. The task is to build a classifier which will be able to automatically 
assign categories and subcategories to each answer id . We have divided the set 
d into the training set Traind  and the testing set Testd . The experts have ma-
nually prepared the training set in a special way: all answers id  in the training 
set were split into statements jis ,  and next subcategories sc were assigned to 
them. One subcategory was assigned to one statement. A statement is treated 
as a set of sentences or one sentence which should contain a consistent message 
in the same category.
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2. classifiers

Selected classification algorithms. Among many classification 
algorithms, there are some especially important, such as Support Vector 
Machines (SVM) and classifiers based on Bayes theorem: Naive Bayes (NB) 
and Multinominal Naive Bayes (MNB). 

Naive Bayesian classifiers are based on two assumptions. Firstly, they 
consider documents as a bag of words where word position in a document does 
not affect the result of classification. Secondly, they assume that probability 
of word’s occurrence in a document id is independent from probability of other 
word’s occurrences for the given class. Therefore, we can easily calculate 
conditional probability that a sentence id  combined form a bunch of words 

kiii xxx ,2,1, ,...,  belongs to a class ccl ∈ .

∏
=

≈
k

k
lkilkiiil cxPcPxxxcP

1
,,2,1, )|()(),...,|(  (3)

and finally determines to which class belongs the document

),...,|(maxarg ,2,1, kiiillwinner xxxcPcc =  (4)

Although an assumption of features independence is rather untrue, 
a Naive Bayes classifier works surprisingly well in practice. In this case 
a distribution of each feature )|( , lki cxP  is not defined. If we assume that 
each feature has multinomial distribution, then we have Multinomial Naive 
Bayes. This assumption works well, for instance, in case of text classification 
where can be used in the word counts model. A bayesian classifier is learned 
from a set Traind  and this process involves: extracting vocabulary; computing 
a prior )( lcP ; calculating a likelihood )|( , lki cxP  of belonging each word 

kix ,  to each decision class lc . These values are calculated as ratio between 
a number of documents or words representing a particular class and a total 
number of documents or words in class. There is possibility that a particular 
word in the test set Testd , does not occur in the training set Traind , so its 
likelihood will be equal to zero. Thus, due to the multiplication of the pro-
babilities, an entire reviewer’s answer will not be properly classified. There 
are several ways to solve this problem. The most frequent solution is to use 
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Laplace smoothing or determination the likelihood of low value correlated to 
all other probabilities14.

Support Vector Machines was firstly presented in 1995 by Valdimir 
Vapnik. SVM uses a principle of structural risk minimization. The main idea 
of algorithm is to find such decision boundary which can separate classes - 
usually a positive one and a negative one. Regarding the classification problem 
there are distinguished linear and nonlinear cases. The SVM classifiers con-
sider a document or a sentence as a bag of words x similarly to Naive Bayes. 
In the linear case the classes are separated by a hyperplane:

   0* =− bxw      (5)

where the weights w are selected during teaching process using the train 
set Traind  and quadratic programming. Nonlinear cases are solved by using 
soft margin methods which allows some errors or by using a kernel function 
such as multinomial, gaussian or hyperbolic tangent15.

multi-class and multi-label classification. Typically a bayesian classifier 
assigns only one class with the highest probability while testing a particular 
answer (eq. 4). But as we mentioned previously, an answer nidi ,...2,1, =  to 
an open-ended question can belong to many subcategories, which we denote 
as the classes llcl ,...1, = . Therefore, this case contains either multi-class 
and multi-label problems, because the data set contains many classes (categories 
and subcategories - see Table 1). and the answers are assigned to many classes 
(labels). We can solve this issue in two ways. The first approach assumes that it 
is possible to use only one classifier in the manner of multi-label classification. 
The classifier e.g. Multinomial Naive Bayes produces as an output a vector 
of probabilities - one value for each class (eq. 3). The classes with the highest 

14 D. Fragoudis, D. Meretakis, S. Likothanassis, best terms: an efficient feature-selection 
algorithm for text categorization, Knowledge and Information Systems 2005, 8 (1), pp. 16-33;  
T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, The elements of statistical learning, Springer,  
New York 2009; Z. Hoare, landscapes of naive bayes classifiers, Pattern Analysis 
and Application 2008, 11 (1), pp. 59-72.

15 B. Liu, web Data Mining: exploring hyperlinks, contents and usage Data, Springer, 
New York, 2010; W. Noble, what is a support vector machine?, “Nature Biotechnology” 
2006, No. 24, pp. 1565-1567; C. Silva, B. Ribeiro, on text-based mining with active learning 
and background knowledge using svm, Journal of Soft Computing - A Fusion of Foundations, 
Methodologies and Applications 2007, 11(6), pp. 519-530.
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probability are taken as an outcome, but someone must decide how many clas-
ses should be taken into account. The second approach is using the procedure 
called one vs others. This procedure implies the use l - 1 classifiers to solve 
the multi-class problem. Each classifier e.g Multinomial Naive Bayes is trained 
in a binary manner to recognize one class and all others. In classification stage 
all classifiers verify a new example and finally many classes can be assigned 
to it. There can be a situation when all classifiers choose class “others” 
and the tested example will be unclassified, or on the other hand too many 
classes will be assigned. In order to avoid the over classification someone has 
to experimentally choose a probability threshold of belonging to the class16.

model improvements. Before classification, the texts are pre-processed 
what involves: lemmatization, removing stopwords, determination the validity 
of the words, using TF-IDF (term frequency - inverse document frequency). 
The classifiers are trained using TF-IDF values of words from pre-processed 
sentences. We call it a basic form of our classification model. It is easy to notice 
that the quality of classifiers depends on the quality of texts pre-processing. 
We propose three improvements of the basic classification model. Firstly, 
the answers to open-ended question contain many misspellings what can 
interfere the lemmatization process. They can be corrected by an electronic 
vocabulary set. In case of the questionnaire it could be the Polish dictionary, 
for instance http://www.sjp.pl. Secondly, we deal with the texts in Polish, 
and we know that the Polish language has different grammar than English, 
so it needs special algorithms in order to properly extract keywords. We have 
developed the algorithm - Polish Keyword Extractor17, which is based on Rapid 
Automatic Keyword Extraction (RAKE) and KEA. Finally, we should note 
that effectiveness of classification models depend on the quality of a training 
set and especially often on its size. The experts have agreed that the answers 
containing up to 220 words (about one or two sentences) should be classified 
in only one subcategory.

16 G. Tsoumakas, I. Katakis, Multi-label classifcation: an overview, Int J Data Warehousing 
and Mining 2007, 1-13.

17 Procedures for review and selection of reviewers, ed. J. Protasiewicz, Vol. 2 (in Polish), 
Information Processing Institute 2012.
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Svm classifier parameter optimization. The parameters choice for 
SVM classifier is a nontrivial and laborious task, because there is no automatic 
and deterministic method which would allow selection of the best parame-
ters to a specific issue. It is a nonlinear problem, and additionally involves 
many computations in case of classification of the questionnaire. Therefore, 
we propose applying a differential evolution (DE) algorithm18 to optimize 
the parameters of SVM classifier. DE as a one of the evolutionary algorithms 
uses a population containing the vectors, which represent potential solutions. 
Finding the best vector means finding the best classifier parameters. It involves 
the following steps: initialization - a population of vectors is randomly created 
while keeping constraints for each parameter; mutation - for each vector is 
created a mutated vector, assuming that they differ from each other; recombi-
nation - a new vector is created in order to increase diversity of the population, 
provided that at least one parameter is derived from a mutated vector; selection 
- a vector formed during recombination is tested by an objective function, 
and the better one (new or old) is added to the new population. The algorithm 
stops when achieves fixed number of generations and the best matched vector 
is returned as an outcome.

2.1. classification and assessment

To analyse open-ended questions using supervised methods we need to 
build a training set at first. Therefore, we divide our evaluation process into 
two stages (Preliminary model selection and Final classification procedure). 
In the first stage we build training set and provide classifier models which best 
match this problem. In the second one, we classify all open-ended questions 
by the classifier models selected in the first stage.

Preliminary model selection. We propose a preliminary classification 
stage in order to select the appropriate models and pre-processing procedures. 
This stage involves four experiments - we denote them as experiment 1, 2, 3, 
4 in the section Results. Each experiment contains the following steps:

18 R. Storn, K. Price, Differential evolution - a simple and efficient heuristic for global 
optimization over continuous spaces, Journal of Global Optimization 1997, 11, pp. 341-359.
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1. The experts create an initial training set DTrain with the same size 
(a number of answers id ) for each subcategory scl.

2. Various classification models are tested using cross-validation pro-
cedure and the best classification model is chosen for further experiments.

3. Classification of the answers which have not been yet assigned to 
subcategory (usually 100 answers) using the model selected in the previous 
step.

4. The experts verify the experiment outcomes.
5. Based on classification errors the classification models are adjusted.
6. The training set Traind  is increased by classified answers (label 

assigned by experts), and a new experiment starts from point 2.
The training set sizes for consecutive experiments were as follows: 14 for 

experiment 1, 24 for experiment 2, 34 for experiment 3, 43 for experiment 4. 
Using the above algorithm we have tested two approaches to classification 

problem: using one classifier in comparison to using many classifiers; model 
improvements, which were discussed above. There are experiments 1-4 for 
which details can be found in the section results.

final classification procedure. After selection of an adequate classifica-
tion model, we conduct classification experiments of all answers to the open-
-ended question by repeating the following steps:

1. A classification program randomly selects 100 new answers from di, 
which have been unclassified yet.

2. The best classifier among tested in the previous experiment iteration 
classifies the answers.

3. The experts (people) verify the classification results.
4. All classifier types carry out experiments and the best one is chosen 

according to the selection criteria.
5. The classification program adds the verified answers by experts to 

the train set, and the next iteration is performed starting from point 1. 
Using the above algorithm we perform the final classification and also 
optimize the SVM classifier parameters. There are experiments 5-17, which 
details can be found in the section results.

Assessment measures. Classifiers need to be assessed on the basis 
of their outcomes. There are several measures that would be useful, but we 
should be aware of their meaning and use only the most suitable for our single 
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label and multi-label problem. Really simple and useful are measures based 
on comparison of a real subcategory and classifier decisions - as a result, 
the following values are received: true positive (TP), false positive (FP), false 
negative (FN) and true negative (TN). A combination of these values gives 
three measures: 

 – precision
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 – recall, called also sensitivity
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 – F-measure (or F-score), which is harmonic mean of precision and recall
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The evaluation of the multi-label data is difficult because it can be 
partially correct, we use Exact Match Ratio (EM)19. This measure indicates 
the percentage of examples that have all their labels correctly classified.
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where, k is test example, I is the indicator function, il  is a label subcategory 
vector of the i-th example, sci is predicted subcategory vector.

Another important issue is measuring of multi-label data, that can be 
represent (just like a single label data) by number of examples (n) and the num-
ber of subcategories (cs). We select three measures specific to the multi-label 

19 M.S. Sorower, a literature survey on algorithms for Multi-label learning, 2010.
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problem, introduced in20. Label Cardinality (lcard) is standard measure, that 
simply take the average number of labels associated witch each example:

   N
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DLD ARDENS  

  
             (10)

where il  is a number of subcategories in i-th example. 
The second one is a Label Density (ldens), relates to (lcard) and includes 

the size of the label space. These measure gives good idea how frequently 
label occurs:
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Very often we use average values counted from many experiments. 
Therefore, measures presented above are denoted with prefix Avg in the sec-
tion results.

Results

Model selection. Initial experiments focused on assessing two classifica-
tion models. We have tested MNB single multi-label classifier in comparison 
to using many classifiers by the procedure one vs others. In four experiments 
(we denote them as 1-4) 994 answers (36,1% of all answers) were classified 
using preliminary model selection procedure (see section Classification 
and assessment). Basing on the results which are presented in Table 2 we can 
conclude that the individual MNB classifier gives better or similar results 
as the procedure one vs others. Moreover this classification model is also less 
complicated and easier to implement.

20 G. Tsoumakas, I. Katakis, op. cit.
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Table 2

Comparison standard MNB classier with One vs others MNB classier

 

Assigned 
number 
of class

experiment 1 experiment 2 experiment 3 experiment 4

MNB 
classifier 

 EM Prec Rec F EM Prec Rec F EM Prec Rec F EM Prec Rec F 

one 35,7 41,1 33,8 37,1 42,5 55,8 40,4 46,8 24,7 54,9 29,1 38,1 25 48,1 30 37,2

two 0 27,7 45,6 34,5 39,8 51,1 44,9 47,8 16,1 48,5 45,7 47,1 21,2 43 46,1 44,5

three 0 20,7 51,5 29,5 39,8 48,3 46,8 47,6 14 40,5 54,9 46,6 - - - -

One vs 
others 
MNB 

classifier 
(threshold 

- 0,9)

- 28,6 41 36,2 38,5 36,3 51,1 43,1 46,8 22,1 60,9 37,4 46,4 26,7 46,1 35,8 40,3

Source: own.

After selecting the classification model we have tested three improve-
ments of the basic classification model: misspelling correction using Polish 
dictionary (SJP); finding the most important words using Polish Keyword 
Extractor (PKE); enlarging data set (see section classifiers. Model improve-
ments). In the experiments involving model improvements we used the same 
data set as in the previous experiments therefore we denote them also as 1-4. 
The results presented in the Table 3 indicate that models containing improve-
ments could be more efficient than basic Multinomial Naive Bayes classifier. 
Especially spelling correction using Polish language dictionary and large data 
set significantly improve the quality of classification.
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final classification. According to above findings, for final classification 
we decided to use the MNB classifier but enriched by Polish language dictio-
nary and larger data set (we call them MNB classifier with improvements). 
Moreover, in the new experiments we have evaluated questionnaires using 
SVM classifier with default parameters and also parameters selected manually 
in an intuitive way. Before proceeding to the final classification, the experts 
have improved the training set. They examined the shortest texts that may 
adversely affect the quality of the classifier result by adding more relevant data 
from original reviewer’s response. We carried out five experiments (we denote 
them as 5-9) by classifying in each one 100 new answers. The results presented 
in the Table 4 shows the best results are achieved when the classifier assigns 
two classes like in the case of experiments 1-4. In all cases the average recall 
and precision are between 49-52%, the F-score is about 50%. The average 
exactly match (AvgEM) is better when classifier returns only one class and is 
29,08% for SVM with gaussian kernel. There is a small difference between 
performance of SVM and MNB classifier in this case.

Table 4

Classification experiments 5-9

 
Assignet 
number 
of class

AvgEM AvgPrec AvgRec Avgf

MNB classifier with improvemnts
one 28,78 63,51 34,2 44,46

two 19,98 51,72 48,28 49,94

SVM classifier (Polynomial 
kernel, eksponent = 1; C = 1;)

one 28,61 61,26 34,64 44,26

two 18,61 51,03 49,6 50,3

SVM classifier (RBF kernel, 
gamma = 0.01; C = 21)

one 29,08 58,53 33 42,2

two 19,76 49,51 47,88 48,68
One vs others MNB classifier 

(threshold - 0,9) - 21,21 55,68 36,87 44,81

Source: own.

After analysing the results of experiments 5-9 the experts decided to join 
two subcategories (disclosure and anonymity) into one because these subca-
tegories were difficult to differentiate. Moreover, they suggested to increase 
number of answers in one experiment to 150 in order to obtain a more repre-
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sentative sample of data. Therefore, the next eight experiments (we denote 
them as 10-17) we carried out by classifying 150 new answers in each one. 
The other parameters were the same like in the previous experiments. The re-
sults are presented in the Table 5. There is no significant improvements but 
on the other hand SVM classifier with parameters selected manually achieved 
slightly better results. When we used SVM algorithm we achieved F-score 
about 1-1,5 percentage points better than MNB classifier and 6,82 percentage 
points better than model one vs others using MNB classifier.

Table 5 

Classification experiments 10-17

Assignet 
number of class AvgEM AvgPrec AvgRec Avgf

MNB classifier one 27,14 72,46 35,57 47,72

two 21,34 59,74 51,14 55,11
SVM classifier (Polynomial 
kernel, eksponent = 1; C = 1) one 27,32 72,34 35,77 47,84

two 22,57 60,47 52,43 56,13
SVM classifier (RBF kernel, 

gamma = 0.01; C = 21) one 28,92 75,06 37,12 49,64

two 23,59 60,99 52,9 56,63
One vs others MNB classifier 

(threshold - 0,9) - 26,62 65,67 40 49,81

Source: own.

optimization of Svm parameters. In the previous experiments we 
have used default parameters or manually selected for the SVM classifier. 
We believe that it is possible to find optimal parameters, which can improve 
classification quality, and it can be done by using differential evolution (DE) 
algorithm (see section classifiers. sVM classifier parameter optimization).

In order to find the optimal parameters for SVM classifier we used again data 
from experiments 10-17. The half of experiments was carried out using the training 
set, and the half using the test set. The cost function can be presented as:

   1310100cos avgFfunctiont              (12)

where 1310100cos avgFfunctiont   is an average F-score from experiments 10-13. 
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Given the fact, there was a huge number of iterations of training set’s evalu-
ations we decided to set small population size equal to 20 and maximum iteration 
equal to 100. Other parameters of the DE algorithm were chosen intuitively: stan-
dard deviation (0.1), scale factor (0.9) and recombination probability (0.9). Vectors 
created from SVM parameters were the input data for DE algorithm. Before 
evaluation, it was necessary to set minimum and maximum values for all inc-
luded parameters. Experiments involved comparing optimization on polynomial 
and RBF kernel (The best results shown on Table 6) to the primary performance.

Table 6

Optimization SVM parameters

Parameters 
settings Svm 

classifier

Assignet 
number 
of class

Training 
for de 

(experiment 
10-13)

Testing 
for de 

(experiment 
14-17)

AvgEM AvgPrec AvgRecAvgFAvgEMAvgPrecAvgRecAvgF

Primary 
performance

Polynomial  
kernel 

(eksponent =1, 
C = 1)

one 26,92 73,1 35,17 47,44 27,73 71,58 36,37 48,23

two 20,98 59,44 50,6 54,61 24,15 61,49 54,25 57,64

RBF kernel  
(gamma = 0.01,  

C = 21)

one 28,39 74,38 35,74 48,23 29,46 75,74 38,49 51,04

two 22,09 59,49 50,66 54,67 25,09 62,5 55,15 58,59

Results after 
optymalization

Polynomial 
kernel 

(eksponent = 
1.2149,  

C = 115.12282)

one 27,48 73,66 35,4 47,77 29,4 74,54 37,87 50,23

two 20,24 59,63 50,74 54,77 24,1 61,8 54,52 57,93

RBF kernel  
(gamma = 
0.001417,  

C = 70.22902)

one 29,13 77,7 37,37 50,41 30,21 76,7 38,98 51,69

two 21,92 62,21 52,98 57,17 25,98 63 55,59 59,06

Source: own.
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Dataset statistics. Increasing popularity of multi-label classification 
in academic literature causes the emergence of publicly available dataset21. 
In order to facilitate further analysis and evaluation of this dataset we present all 
multi-label specific measurements that were described in Section 2.1 (Table 7).  
Equally important in multi-label classification is knowing the label set fre-
quencies (Figure 1).

Table 7

Dataset statistics

n l lcard lcens

2314 15 1,771 0,118

Source: own.

Fig. 1. The label distributions of dataset
Source: own.

21 Our dataset can be available via email: tstanislawek@opi.org.pl.
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3. Discussion

We have evaluated several machine learning methods to carry out an 
automatic classification of open-ended questions. There were presented 
the multi-label classifiers, which are responsible for labelling open-ended 
questions. In the classification experiments, we used the MNB and SVM 
methods and obtained the average precision of about 77% and the average 
recall of about 55%.

At first we have tested MNB a single multi-label classifier in comparison 
to procedure one vs others. We concluded that the individual MNB classifier 
gives better or similar results as the procedure one vs others and it is less 
complicated. Surprisingly, one vs others model has slightly higher recall than 
standard classifier with assigned only one class. 

The experiments involving model improvements (Polish language dictio-
nary and larger data set) achieved better results than basic Multinomial Naive 
Bayes classifier. In the other hand, model that using Polish Keyword Extractor 
algorithm is much worse in comparison to all others.

The reported factors shows clear improvement after we aggregate two 
most likely subcategories (experts decided to aggregate two subcategories: 
disclosure and anonymity into one because they were often mistaken). 
Compared to the previous experiments in Table 4 , F-score increased by 6%.

In order to find the best parameters in SVM classifier we used Differential 
Evaluation algorithm. After closer look at the Table 6, we noticed that there 
is no such a big difference between results achieved by SVM classifier with 
parameters selected manually and parameters selected by evaluation on DE 
algorithm (about 0,5% on AvgEM and AvgF). However, SVM classifier with 
default settings reaches much worse results than the two previously mentioned. 
This means that it is important to look for optimal parameters for SVM clas-
sifier and not necessarily use for that optimization methods like evolutionary 
algorithms.



341A classification of the questionnaire of reviewers and applicants

Conclusion

The on-going studies on the automatic classification of open-ended texts 
are still in an early stage. But the desire to use the classification or analysis 
method of response texts of open-ended questionnaires is increasing. In this 
research, we conducted automatic classification of texts of an open-ended 
questionnaire. The results show that our best classification model (SVM 
classifier with parameters selected by DE algorithm) works well for multi-
-criteria classification and can produce questionnaire categories similar to 
those produced by humans.

While questionnaires are inexpensive, quick, and easy to analyze, often 
the questionnaire produce many problems (which influenced the achieved 
results by automatic classifiers). The people conducting the research may never 
know if the respondent understood the question that was asked. Specificity 
of questions causes that, the information gained can be minimal. Questionnaires 
conducted by mail or online produce very low return rates (only 32% of our 
respondents answered open-ended questions). The other problem associated 
with return rates is that often people that who return the questionnaire are 
those that have a really positive or a really negative viewpoint and want their 
opinion to be heard. People that are most likely to be unbiased typically don’t 
respond because it is not worth their time.

Using machine learning algorithms speeded up process of questionnaires 
analysis. On the other hand the experts were still needed for models improvement 
and tuning. In future work, we plan to proceed with the analysis of characteristic 
expressions in texts of open-ended questionnaires based on these experimental re-
sults, and investigate other multi-label classification methods which can be applied 
to open-ended questions. The most critical problem is the estimation of number 
of classes (labels), which we will try to resolve by using prediction methods.
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KLASYfIKACJA ANKIET RECENZENTóW I APLIKANTóW

Streszczenie 

Artykuł opisuje metody wieloetykietowej klasyfikacji tekstów z pytania ot-
wartego ankiety przy wykorzystaniu technik uczenia maszynowego. Ma to na celu 
zwiększenie szybkości oraz redukcję kosztów analizy otwartego pytania w ankiecie.  
Na początku zostały opisane różne modele klasyfikatorów wieloetykietowych, za 
pomocą których przyporządkowuje się kategorię do tekstów. W doświadczeniach 
wykorzystywane zostały klasyfikatory jednoetykietowe: Wielomianowy Naiwny Bayes 
(MNB) oraz Maszyna Wektorów Nośnych (SVM). Za ich pomocą uzyskaliśmy średnią 
precyzję na poziomie 77% oraz średnią dokładność na poziomie 55%. Eksperymenty 
uwzględniały wiele usprawnień (wielkość zbioru uczącego, korektę słownictwa, 
optymalizację parametrów klasyfikatora SVM przy użyciu metod ewolucyjnych...), 
dzięki którym zwiększyliśmy skuteczność klasyfikacji w porównaniu do pierwotnego 
modelu. Zaproponowana metoda została użyta do automatycznego przyporządkowania 
kategorii do tekstów z otwartego pytania w ankiecie.

Tłumaczenie Tomasz stanisławek
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CLASSIfICATION Of WORDS fROM DOMAIN NAMES

Introduction

The so-called mentally method is the currently used method for the rating 
of Internet domain names by specialists. However, this method proves to be 
risky, as shown by having difficulty analysing large amounts of data, a limited 
and subjective selection of criteria for the rating of domain names and finally  
a changeable variability in time of the domains, as mentioned in literature1. 

The most important variable influencing the value of an Internet domain 
name is the kind of word form, the so-called keywords2. However, using 
the Rough Set Theory (RST)3 and/or Fuzzy Set Theory (FST)4, there is no auto-
matic analysis of words from domain names. This increases the risks of rating. 

1 D. Kesmodel, The Domain game: how People get rich from internet Domain names, 
Xlibris Corporation, Philadelphia 2008, pp. 79, 185.

2 M. Gibert, B. Śmiałkowska, wycena domen internetowych z wykorzystaniem teorii zbio-
rów przybliżonych, Metody Informatyki Stosowanej 2010, No. 4 (25), pp. 11.

3 L.A. Zadeh, granular computing and rough set Theory, Lecture Notes in Computer 
Science 2007, Vol. 4585, pp. 1-4.

4 A. Piegat, Fuzzy modeling and control, Physica, Heidelberg 2001, pp. 2.
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Therefore the expanded system of the inflectional classification of words is used 
in this article. This system is based upon the tree of inflectional classification 
of words in the Polish language. Therefore the three-layer mechanism, repre-
senting the inflectional dictionary, which recognizes one- and more-segment 
words, has been described and the algorithm for extracting words from domain 
names which uses this system of inflectional classification has been developed. 
Finally the linked RST method with developed algorithm has been presented 
by authors as an example of rating an Internet domain name.

1. characterization of the grammatical category tree of the Polish 
language

A very important element of the rating by using a method of data-
exploration is the selection of correct criteria. Concerning Internet domain 
names there are a lot of criteria which have a strong influence on the rating. 
These are, among others, the age of a domain, the extension, kind of domain, 
PageRank, mentioned in literature5.

One of the most important variables influencing the value of Internet do-
main names is the kind of word form, the so-called keywords. A correct analysis 
of domain names by using extraction and inflectional classification of words 
in these domain names allows to obtain additional criteria which influences 
the rating of a domain name6. The inflectional variant determines the classifica-
tion of words in the Polish language. By transforming a basic word different 
inflectional word forms are derived. This transformation adds inflectional 
extensions to an inflectional subject. The meaning of the word is represented 
by the inflectional subject. On the other hand the particular value of a gram-
matical category of words is being determined by the inflectional extension. This 
grammatical category of words depends on two main processes of inflectional 
variation. The first is declination – variation by case – and the second one is 
conjugation – variation by persons and times. The joint part of declination 

5 B. Anderson, Making money from domain names - the domain flipper’s bible, Lion Pride 
Publishing co. LLC 2012, pp. 24.

6 M. Gibert, B. Śmiałkowska, Method for making decisions on investing on the internet 
domain market with use of the fuzzy sets theory, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia 
Zarządzania Wiedzą 2011, No. 57, pp. 373.
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and conjugation is a grammatical category of the number, singular or plural. 
In the declination also exists the grammatical category of gender. Concerning 
conjugation are distinguished the category of time and the categories of mood, 
side and gender. In the Polish language are distinguished parts of speech, based 
upon criteria of syntax and inflectional word-classes. These are: A – nouns,  
B – verbs, C – adjectives, D – numerals, E – pronouns, F – adverbs, G – invari-
ables. Every word-class is divided into some subgroups based upon the inflec-
tional extension of each word-class, e.g. nouns are divided into three subgroups, 
according to the gender: masculine, feminine, neuter. Subsequently they are 
further divided into mood and number. The division of words into word-classes is 
the top of the grammatical category tree, presented in literature7. In this tree every 
pattern of variation of the Polish language is ordered in a logic way. Every node 
of the tree is described by a sequence of letters. By descending the tree a letter 
combination is gathered, which identifies a grammatical category and inflectional 
extension of words. The word-classes representing the highest level in the tree, 
are followed by the gender of grammatical variation of the words. For a noun 
the levels of the tree are respectively: A – masculine, B – animate, C – inanimate, 
D – feminine, E – neuter, F – Personal, G – impersonal, H – indeclinable. The la-
bel of words is complete after determining all these levels of the tree. The example 
of the word “kot” (cat) results in the label ABABAB, which means: A – Noun, 
B – Animate, A – nominative of singular – extension is missing, B – nominative 
of plural - extension “y” (s), A – genitive of singular - extension “a”, B – dative 
of singular - extension “u”.

2. description of the inflectional dictionary of the Polish language

The tree of grammatical categories is the base of knowledge used by 
the Inflectional Dictionary of the Polish Language, which was developed 
and described in literature8, 9. The Inflectional Dictionary of the Polish 

7 słowniki komputerowe i automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu, ed. W. Lubaszewski, 
Wydawnictwa AGH, Kraków 2009, p. 44.

8 ibidem, p. 107.
9 W. Lubaszewski, H. Wróbel, M. Gajęcki, B. Moskal, A. Orzechowska, P. Pietras, P. Pisarek, 

T. Rokicka, słownik fleksyjny języka polskiego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 
2001.
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Language is presented by a three-level mechanism, which is used to recognize 
the one- and more-segment and potential many-segment words. The first level 
of the dictionary is a complete set of inflectional forms, inflectional descriptions 
and identifiers of variation patterns for every word included in the inflectional 
dictionary. The pattern is a scheme of variation of a specific group of words. 
Formal notation of patterns of variation is presented in literature10. The pattern 
has been described by the sets O, F, T.

W = {O, F, T},
where: 
W – variation pattern, 
O – description of inflectional forms, 
F – aggregation of inflectional extensions, 
T – inflectional transformation. 

The description of inflectional forms of pattern W, named O, is the set 
of combinations of grammatical values for a specific groups of words.

, on} ..., o2, {o1, = O
where: 
o1, o2, ..., on – combinations of grammatical values. 

Combinations of grammatical values, e.g. for a noun, are nominative 
of singular number, genitive of singular number, dative of singular number 
etc. Every aggregation of inflectional forms is corresponding with a set of in-
flectional extensions, named F. 

F = {f1, f2, ... , fn},
where: 
f – inflectional extensions. 

The inflectional transformations T, called rules of local grammars, are 
the full description of a pattern. 

10 W. Lubaszewski, słowniki komputerowe…, pp. 39.
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where: 
t – free form of characters string. 

The rules of local grammars are ordered into pairs of character strings 
e.g. (r, rz), (t, ci), (s, si). Every pair describes one of the possible transfor-
mations of the inflectional subject in a pattern, which follows the context 
of the elements O and F. The local grammars work only in a relevant pattern. 
The transformation of the inflectional subject has been presented in the exam-
ple of the Polish word profesor. For the word profesor with label AAAAAA 
the variation pattern with the inflectional extensions and the rule of subject 
change (r, rz) has been described.

, )}t,),...(tt,(t),t,{(t = T n
2

n
1

2
2

2
1

1
2

1
1  

rz)}}, {(r,
 owie}, ach, ami, ów, om, ów, owie, e, e, em, a, owi, a, {0,
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where: 
N, G, D, A, Ab, L, V – cases: Nominative, Genitive, Dative, Accusative, 
Ablative, Locative, Vocative, 
S – singular, P – plural. 

The letter “r” in the inflectional subject profesor is changed into “rz” what 
is derived from the local grammar (r, rz). This happens after the nominative 
and vocative of the singular word. 

The next layer of representation of the Inf lectional Dictionary 
of the Polish Language is a characteristic description of many-segment words. 
The many-segment words are developed from two or more one-segment 
words. The meaning of many-segment words is determined by the composing 
segments. An example of a many-segment word is konik morski (“seahorse”). 
The generation of a dictionary of many-segment words is possible because 
of the formal description of every dictionary item. The description of many-
segment words includes:

 – keyword form – describes each segment of the keyword, the spelling 
and punctuation,
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 – structural description – describes the position and order of segments, 
which comes first etc.,

 – inflectional description – describes the inflection of the segments,
 – grammatical description – characterizes word-classes,
 – description of all variable forms – describes variants of words, e.g. 

own names like PKS are written in capital letters.
The final layer of representation of the dictionary is the regular formula 

of the description of potential many-segment words. Examples of potential 
many-segment words are: dwadzieścia cztery (twenty-four), zielono-fioletowo-
czarny (green-violet-black) etc. Because of the unlimited quantity of potential 
many-segment words it is not possible to enclose it into a lexicon of a dic-
tionary. This type of words in a dictionary is represented by a mechanism 
operating on one-segment words. This mechanism uses a relational model 
of forms of potential many-segment words11.

The other type of an inflectional dictionary, but with less precision is 
a dictionary based on the lexicon of all possible inflectional forms of words. 
Because of the expanded base of this dictionary the identification of one- 
and many-segment words is possible by comparison key words from a domain 
name with words from the lexicon. However this type of dictionaries does not 
include the potential many-segment words. The next limit is simple grammati-
cal characteristics rely on the distinction of speech parts. An example of this 
type of dictionary with a shared base of words is the Dictionary of Polish 
Language – SJP.PL12. Because of the limits this type of dictionary is not used 
in the next part of the article.

3. extraction and inflectional classification of words from domain 
names

The above description of the functionality of the Inflectional Dictionary 
of the Polish Language has been realized by Library CLP, which is writ-
ten in computer language C and described in literature13. This library has 

11 W. Lubaszewski, słowniki komputerowe…, pp. 101.
12 www.sjp.pl (28.06.2013).
13 W. Lubaszewski, słowniki komputerowe…, pp. 107.
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a layer structure. The first is the inflectional layer, which is made up by 
the base of primary words. The second is the layer of morphological rela-
tions. The base of primary words has been generated from the Inflectional 
Dictionary of the Polish Language and contents about 150,000 words. Besides, 
the base of primary words includes composing forms of many-segment words 
and abbreviations. For the automatic extraction and inflectional classification 
of words the algorithm which uses the Library CLP has been developed. This 
algorithm is presented in Figure 1. 

Fig. 1. The algorithm of extraction and inflectional classification of words from do-
main names 

Source: own.
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The algorithm generates every possible segment made from adjacent 
symbols of domain names. The specification of domain names without 
the diacritical characters forces the generating of alternative segments with 
Polish diacritical characters. The segments are candidates for identification 
of one-segment words. Every segment is being checked by using Library CLP. 
In case of recognizing a word, this word is buffered in an array of one-segment 
words. After the verification of all possible candidates one-segment words 
are checked for combining to many-segment words. In case of a positive 
verification, many-segment words are put into an array. In the next step is 
chosen from the array of many-segment words the word with the highest label. 
Finally, based upon the structure of names, the domain has been classified into 
a correct group.

4. the rating of internet domain names by using the rough Set 
theory based upon criteria obtained from the process of extraction 
and inflectional classification of words

For the rating of domain names by using the RST has been used the test 
base from the website www.cenydomen.pl, which includes the archive with 
selling of Polish Internet domains. In order to make an easier calculation only 
a set of 15 sold domain names are used from November to December 2011. 
These are domains with the extension . pl and without diacritical characters. 
In this article have been chosen only four criteria because of limited space. 
These criteria are conditional attributes: 

1. Length of the domain name – number of symbols
2. Continuity of registration – number of months counted from registra-

tion date in base WHOIS.
3. Type of domain name – word-class groups in accordance to extrac-

tion and inflectional classification of words from domain names.
4. Popularity – how many results are presented by Google for the key-

words of a particular domain name.
The arbitrary attribute in this example is the price of a domain name. 

Based upon analisies of examples of sold domain names from the test base 
the conditional attributes length of domain name (q1), continuity of registra-
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tion (q2), type of domain name (q3), popularity of words (q4) are represented 
in table 1 by the values 1, 2 and 3.

Table 1 

Values of the conditional attributes

value Linguistic 
value

Length 
of domain name 

(symbols)

Continuity 
of registration 

(months)

type 
of domain 

name 
(segments)

Popularity 
of words (results 

in google)

1 short fewer than 8 fewer than 3 One-segment 
word

less than 135000 
results

2 medium from 8 to 12 from 3 to 30 many-segment 
word

from 135000 to 
468499 results

3 long more than 12 more than 30 other 
combination

more than 
468499 results

Source: own.

The arbitrary attribute price, d, is represented in table 2 by the values 1, 
2 and 3.

Table 2 

Values of the price of domain names

value Linguistic value Price
1 low Lower than 612.5 zł
2 medium from 612.5 zł to1799 zł
3 high More than 1799 zł

Source: own.

The test base from the archive of sales domain names14, used in the cal-
culations is presented in Table 3. The combination of the value numbers 
of the four conditional attributes results in Ei where i = 1 – 81. Ei is an elemen-
tary conditional set15. Based upon the conditional set Ei and arbitrary set Xi 
the total number of positive rules has been calculated.

14 www.cenydomen.pl (28.06.2013).
15 M. Inuiguchi, S. Hirano, S. Tsumoto, rough set Theory and granular computing, 

Springer, Berlin 2003, pp. 194.
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Table 3 

Used domain names and the values of four conditional attributes 

No. Domain name
conditional attributes

dq1 q2 q3 q4 Ei Xi

1 demotywatory.pl 3 1 3 1 E1 1

X1

2 kredytgotowkowy24.pl 3 2 3 2 E2 1
3 mallegro.pl 2 1 3 1 E3 1
4 dobreubezpieczenia.pl 3 3 2 1 E4 1
5 krs24.pl 1 1 3 1 E5 1
6 agencjamultimedialna.pl 3 3 2 1 E4 2

X2

7 bekon.pl 1 2 1 3 E6 2
8 superhity.pl 2 2 2 2 E7 2
9 centrumkariery.pl 3 1 2 2 E8 2
10 elektrowniawiatrowa.pl 3 2 2 2 E9 2
11 pielucha.pl 2 3 1 2 E10 3

X3

12 tramwaj.pl 1 1 1 3 E11 3
13 bombonierka.pl 2 3 1 3 E12 3
14 bobaski.pl 1 2 1 3 E6 3
15 procesory.pl 2 3 1 3 E12 3

Source: own

Based upon the conditional set and arbitrary concepts the value γ(F) 
is determined by the number of the positive examples divided into the total 
number of examples16.

 

,
card(U)

))card(Pos(F=(F)γ

where: 
γ(F) – quality of approximation of arbitrary concepts F, 
card(Pos(F)) – the number of positive examples, 
card(U) – the total number of examples. 

The next target is to determine the accuracy β(F) of the approximation 
of arbitrary concepts F.

16 X. Yang, J. Yang, incomplete information system and rough set Theory: Models 
and attribute reductions, Springer, Berlin 2012, pp. 135.
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))card(Pos(F=(F)
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where: 
β(F) – accuracy of approximation of arbitrary concepts F, 
card(Pos(F)) – the number of positive examples, 
card(GP(Xi)) – quantity of upper approximation of concepts Xi. 

The value β(F) is calculated by the division the total number of positive 
examples into the sum of the total number of examples from the elementary 
conditional set Ei for arbitrary set X1-3.

In the next step the whole set of attributes (q1, q2, q3, q4) is tried to be 
reduced by successively one attribute. Therefore the significance of the omit-
ted attributes is calculated in table 4. The results of all mentioned calculations 
are also presented in table 4.

Table 4

Significance of deleted attributes

q1 q2 q3 q4
Significance of deleted 

attribute (qu)
Quality of concepts 

(γ(f))
accuracy of concepts 

(β (f))

q1 q2 q3 q4 - 0,733 0,579

q1 q2 q3 qu 0 0,733 0,579

q1 q2 qu q4 0 0,733 0,579

qu q2 q3 q4 0 0,733 0,579

q1 qu q3 q4 0,091 0,666 0,5

q1 q2 qu 0,273 0,533 0,2

q1 q2 qu 0,273 0,533 0,2

q2 qu q4 0,273 0,533 0,364

qu q2 q4 0,273 0,533 0,364

qu q2 q3 0 0,733 0,579

q2 q3 qu 0 0,733 0,579

q2 qu 1 0 0

Source: own.
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Based upon the calculation, shown in Table 4, two attributes, q2 and q3, 
which prove to be absolute reductors of the full set of conditional attributes, 
have been developed. The example shows that in the best case 73% of examples 
generate positive rules (quality), and the grade of understanding the decision is 
on the level of 58% (quantity). The maximum quantity of rating, based upon 
the use of the test base, can be obtained by using two attributes, q2 and q3, 
respectively continuity of registration and type of the domain name. The latter 
has been obtained by extraction and inflectional classification of words from 
a domain name. Subsequently, based upon attributes q2 and q3, unique rules 
have been defined. These rules are used to obtain a current value of arbitrary 
attribute d (price of domain). The example of rating of the domain name 
przychodnielekarskie.pl is according to the rule:

 

 

2)1q3&1(q2 d  
 

 This rule shows that continuity of registration (q2) is short and the type 
of the domain name (q3) is a many-segment word and because of these two 
attributes the price is medium. After transfering the linguistic value into a real 
value the price of this domain is between 612.50 zł and 1,800 zł.

Conclusion

An important element of automatic rating by using methods of data 
exploration, like RST, is the correct selection of criteria17. In case of a do-
main name there are many criteria which have influence on the rating. One 
of the most important criteria is the type of word, the so-called keyword from 
a domain name. 

The specification of the Polish language requires the use of advanced 
identification technics of words from domain names, based upon the tree 
of the inflectional variation of words. In this article is presented the mechanism 
of the Inflectional Dictionary of the Polish Language to generate a correct base 
of knowledge for an inflectional classification of words in domain name. 

17 A. Abraham, R. Falcón, R. Bello, rough set Theory: a True landmark in Data analysis, 
Springer, Berlin 2009, pp. 72.
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A three-layer structure of the inflectional dictionary has been used to 
recognize many-segment words. The presented system has made use of the in-
flectional dictionary based upon Library CLP, which allows automatic extrac-
tion and inflectional classification of words in domain names. This system al-
lows analysing additional criteria which influence the value of domain names. 
The use of these criteria in the process of rating domain names, in combination 
with methods of data exploration like RST, improves the accuracy of rating, 
proved by the given example in the article.
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EKSTRAKCJA I KLASYfIKACJA fLEKSYJNA WYRAZóW  
w SyStemie wyceny domen internetowych

Streszczenie

W artykule przedstawiono klasyfikację fleksyjną wyrazów z nazw domen inter-
netowych. Przy użyciu opisanego systemu klasyfikacji istnieje możliwość wydobycia 
dodatkowych kryteriów, które wpływają na wycenę domen. System klasyfikacji 
opiera się na słowniku fleksyjnym języka polskiego. Z tego względu został przybliżony 
trzypoziomowy mechanizm reprezentacji słownika fleksyjnego. Mechanizm ten jest 
wykorzystywany do identyfikacji wyrazów jedno- i wielosegmentowych w nazwach 
domen. Ostatecznie zarealizowano wycenę domeny internetowej przy użyciu klasy-
fikacji fleksyjnej i teorii zbiorów przybliżonych. Zaprezentowany przykład dowodzi 
skuteczności użycia klasyfikacji fleksyjnej w procesie wyceny domen internetowych.

 Tłumaczenie bożena Śmiałkowska i Marcin gilbert
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Introduction

The dynamics of the modern world force constant changes in the business 
activities of all types of organizations1. Each activity is inextricably linked to 
risks and uncertainties. In most cases when making decisions, we try, albeit 
unconsciously, to foresee the consequences of the choices we make.

The PWN Polish language dictionary defines risk in three different ways: 
the possibility that something can go wrong, also: a project whose outcome 
is uncertain, exposing oneself to such danger, the likelihood of an injury har-
ming the injured person regardless of fault, if the agreement or legal provision 
of another person does not oblige them to compensate the damage2.

Risk may involve either negative threat or positive opportunity. Often, 
risk minimization becomes unprofitable and equivalent to not taking any 
action, while greater risk is associated with the ability to accelerate the imple-
mentation of tasks received and limit losses.

1 G.P. Wójcik, Quality Management in si in Tax offices, Polish Journal of Environmental 
Studies 2009, Vol. 18, No. 3B, pp. 408-415.

2 Polish language dictionary, Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl/
slownik/2518509/ryzyko (30.04.2013).
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With the development of management science, the concept of risk ma-
nagement has emerged, aimed at mitigating the adverse effects of an activity. 
This has evolved along with changing conditions. The first mention of risk 
management appears in American literature, where it is treated as part of insu-
rance management (risk insurance management). In Europe, risk management 
has emerged as a method of formulating risk policy to be covered by insurance 
and of using means to prevent injury, and then as part of an integrated busi-
ness management system3. Over the last few years risk management has been 
gaining importance, with many signs to indicate that this is not just a fashion, 
but a real requirement for practitioners managing modern organizations.

In recent years there has been growth in the use of information technology, 
which has led to a significant increase in the speed and volume of information 
exchange between an organization and its environment. This greatly simplifies 
the prevention of crisis situations and response when they occur. In order to 
enable real-time operation, the organization must have planned, verified and 
approved procedures for risk management. It should be pointed out that the 
current international perception of risk is the possibility of an event occurring 
that will have an impact on the realization of objectives.

1. risk management in the power market

Risk management is sometimes likened to managing uncertain conditions or 
strategic control and is considered as one of the methods of management in condi-
tions of change. Institutions which implement risk management activities during 
their daily business often fail to realize their actual needs and thus do not benefit 
from the opportunities inherent in the modern phenomenon known as governance. 
However, the mere awareness of the need of risk management does not mean better 
risk management in practice. Risks arising from improper execution of tasks do not 
cover all issues, while opportunities may or may not be fruitfully used.

It is my belief that power companies can use venture management me-
thods to create opportunities for success. At the present stage of development 
of the information society, it seems necessary to know the risk management 

3 T.Z. Leszczyński, Threats to energy security of the information society, Bulletin of the 
Energy Regulatory Office 2009, No. 4, pp. 15.
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methodology and implementation of management tools to ensure the realiza-
tion of objectives, asset protection, and the efficient, economic and effective 
use of resources. Equally important is the implementation of appropriate 
standards of management in the enterprise.

Risk cannot be equated with uncertainty. Uncertainty is associated with 
an event or activity that is likely to affect the organization’s ability to achieve 
its goals, but where the possible future scenarios and the likelihood of their 
occurrence are unknown. However, in the face of risk, it is possible to identify 
all the possible alternatives, and estimate the probability of them occurring.

There are many criteria for classifying risk, including the two main 
distinctions: systematic risk and specific risk, as well as pure and speculative.

Systematic risk refers to the total members of an organization, such as citi-
zens of the state, which cannot be controlled individually. The risk is associated, 
among others, with natural forces, but also the conditions of the global market. 
Examples of sources of systematic risk may be changes in the international poli-
tical and economic situation and national regulations affecting the energy sector. 
This level of risk may be addressed by: national governments and parliaments 
or supra-national authority structures. Specific risk relates to the individual de-
cisions made by members of an organization and relates to future events, which 
can be partially predicted, even on the basis of historical data from past events.

The breakdown of risk into pure and speculative is based on distingu-
ishing between alternative scenarios. If the only possible alternative to the 
current state is the occurrence of losses, then the risk is pure. The possible 
consequences of pure risk can be reduced by insuring against, e.g. loss of life, 
health, labor or property. An example of risk which can be insured against 
would be damages resulting from mining operations. Pure risk usually affects 
the very decision to act or not to act, and it makes no significant difference 
whether the decision is made by a supervisor, or employee, is collective or 
individual. If future events could result in losses or gains, the situation is 
referred to as speculative risk, which cannot be insured against.

This risk is subject to majority decisions, for example in everyday corpo-
rate management. When the possibility of losses is due to inadequate or failed 
internal processes within an organization, its members, or technical systems 
used, as well as events in the external environment of the organization, we are 
dealing with operational risk.
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Integrated risk management requires an energy-efficient risk control system, 
which includes considering risk in management decisions, defining the division 
of powers and responsibilities in the area of risk management and risk approach 
at all levels of an organization’s operations. Integrated risk management also 
involves the prediction of risk on various time horizons, and the consideration 
of various scenarios. Therefore, it is necessary to collect real-time information 
on the activities of the organization, including contracts with suppliers of fuel 
and energy, insurance contracts, as well as operational and exploitation data. 
A huge collection of information must be collected efficiently, safely stored, 
processed extensively and rapidly transmitted to decision makers in order to 
reduce uncertainties and enable appropriate decision-making, even at risk4.

The experience of countries that have implemented competitive energy 
markets show that the major challenge of power companies was in meeting 
the need for effective risk management, as the average daily volatility of the 
energy market can be as high as 50%, while in traditional capital markets, it 
is only about 1.5%. The effective management of risks in the Polish electricity 
market means achieving the following goals: risk identification, risk measu-
rement, identifying the risk management tools to support the overall business 
strategy and enable a company to increase its value5.

The characteristics of the electricity market are: an increase in the num-
ber of market participants, an increase in trading volume, a shortening of the 
duration of the contracts, increased market transparency (e.g. due to energy 
stock exchanges, commonly available price indices and standardization of the 
market), and reduction in the unit profits of market participants.

2. types of risk

The information society cannot exist without the energy that allows the 
use of facilities for producing, processing, storing and transmitting information, 
and therefore is prone to all risks affecting energy security. Political risk refers 

4 ibidem.
5 M. Kozłowski, T. Piesiewicz, A. Weron, risk management in the electricity market, 

taking into account balancing segment, the stock exchange and oTc, Bulletin IASE in the 
monthly Energy 2003, No. 12.
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to the possibility of global or local conflicts, local acts of terror or other disturbances 
(e.g. gas wars) influencing political instability in areas of energy production, from 
transportation or in the processing of primary energy to final energy, which can 
involve difficulties in using certain technologies or energy sources and possibly 
affect the ability to meet energy needs in a whole country or certain regions.

Economic risks are associated with the deprivation of property rights, chan-
ges in existing regulations on the economy, changes in taxes, cancellation of con-
tractual obligations, inflation rates or, for example, the threat of nationalization.

Regulatory risk is associated with the degree of regulatory compliance 
to political influence, the intensity of lobbying, the effectiveness of regulatory 
interventions in areas of high competition.

Society, as a recipient of the goods on the fuel and energy market, in parti-
cular electricity, but also requiring energy for heating the home and workplace, 
as well as transport fuel to move between places of work and rest, is exposed to 
a number of risks. These include: the risk of price fluctuations, the risk of connec-
tion and distribution, liquidity risk, contractual risk, legal risk and operational risk.

The risk of changes in energy prices affects both final energy (electri-
city, heat and transport fuels) as well as certain types of primary energy, in 
particular coal and natural gas used in households, but also other sectors of 
the economy, especially the chemical industry. Changes in energy prices 
determine the level of income (revenues minus costs minus taxes) and the 
profitability of individual branches of economic activity, thus it directly affects 
the feasibility of additional contractual obligations in the course of trade and 
the opportunity to meet the consumption needs of individual families.

Connection and distribution risk is related to the inability to gain access 
to fuel or energy in certain places due to the inability or unwillingness of local 
suppliers to meet their obligations, justified, for example, by the high cost 
of network expansion, a small number of customers in relation to distribution 
costs or difficulties resulting from irregular terrain.

Liquidity risk in the energy market is present mainly in the early stages 
of market development for a small number of participants and limited turnover. 
This risk relates mainly to the Polish Power Exchange and the lack of freedom in 
trading futures contracts. However, it can also result in the disruption in the flow of 
energy supplies and fuel to the public sector or governments and is not necessarily 
due solely or even partly to the loss of financial liquidity, but to other causes.
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Contractual risk is related to the possibility of parties not meeting their 
contractual obligations. Although the individual recipient of fuel and energy 
is at a disadvantage and can easily be cut off from the energy supply, conflicts 
arising between the distributer and collective recipient can lead to much 
more complicated situations, owing to their equal capacity to force their case 
in the media, cover legal costs and, if need be, change distributor.

Legal risk is particularly prevalent in the absence of clear and unambigu-
ous legislation. Individuals have little impact on energy laws and on regulation 
of supplier – recipient relations, but organized individual clients and collective 
recipients can, in a similar way to manufacturers and distributors of fuels and 
energy, be involved in the process of developing and updating legal solutions 
in this and other areas.

Operational risk relates mainly to new or rapidly growing markets for 
fuels and energy, progress in the development of energy-efficient technologies 
and related changes in the demand for energy, the possibility of environmen-
tally friendly use of freed up financial and material resources as well as human 
resources. Operational risk is also related to the possibility of incurring losses 
due to participation in energy market transactions, including changing energy 
preferences in the information society.

3. risk management scorecard in the power industry

In my opinion, utility companies should focus on an Enterprise Risk 
Scorecard (or Risk Management Balanced Scorecard) based on the risks 
from financial, customer, internal processes, and development and growth 
perspectives. Using Scorecards in the energy sector management model can 
lead to improvements in the efficiency of a company, creating value and 
accelerating its development. After suitable modification of the methodology 
it can be used to measure risk in the company. In the classical approach, the 
Scorecard measures current financial success. Key indicators in this area focus 
on financial performance such as: return on investment, growth and revenue 
structure with examples of strategic goals such as: increasing the return on 
capital, diversification of the revenue or cost reduction.
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Table 1

Risk management scorecard in the power industry

financial risk Client risk 
Risk Rate Risk Rate

Financial 
markets

 – WACC*
 – CAPM**

Structures

 – the percentage of customers 
satisfied

 – the number of customer 
complaints

 – the quality of claims
 – changes in provisions for 
overdue receivables

Solvency
 – Debt to equity ratio
 – Cost of debt
 – Value at Risk

Competition
 – number of new competitors
 – the percentage of shares 
lost

Tax
 – current and expected tax 
levels Market

 – current and expected 
revenue

risk in internal processes risk in development and growth
Risk Rate Risk Rate

Technology

 – the number of applications 
that require support

 – the number of system 
failures

Development

 – the effectiveness of trained 
personnel

 – percentage of staff promo-
ted after training

 – percentage of recommenda-
tions implemented

Human 
Resources

 – staff turnover
 – employee satisfaction index
 – the number or proportion 
of management staff who 
leave the organization

Processes

 – the number of errors iden-
tified during the audit

 – the number of processes, 
inventions and patents

 – the degree of automation 
of processes

Growth

 – the expected growth rate 
compared to the current rate

 – synergies in mergers and 
acquisitions

 – the ratio of expected to 
actual benefits from impro-
vements in processes

Organizational
 – number of queries on the 
part of the regulator

 – the price of insurance
* WACC is the weighted average cost of equity and cost of debt. The meter is dependent on 
the structure and cost of capital. The weights are the shares of equity and debt capital used to 
finance activities.
** CAPM is the capital asset pricing model, also known as the capital market equilibrium 
model. It belongs to the methods for estimating the cost of equity, is mainly used to calculate 
the cost of capital of listed companies.

Source: own work based on: J. Calandro jr., S. Lane, insights from the balanced 
scorecard. an introduction to the enterprise risk scorecard, Measuring 
Business Excellence 2006, No. 3, p. 35.



366 Grażyna Paulina Wójcik

The Scorecard presented above divides the financial perspective into 
financial market, solvency and tax risks. The first area can be assessed by 
such measures as the weighted average cost of capital (Weighted Average Cost 
of Capital – WACC) and the capital asset pricing model (Capital Asset Pricing 
Model – CAPM). The other two areas are related to commitments outside 
the company in relation to credit institutions and institutions governing tax.

In the customer perspective, the Scorecard includes such indicators 
as: satisfaction, maintenance, acquisition and profitability of customers 
and the quantity and value share in the target market. Detailed analysis should 
include specific indicators of value offered to the target customers and market 
segments. The customer can formulate market strategy that will deliver future 
financial results. The Scorecard also investigates the risk of losing customers. 
Analyses can be expressed in terms of the degree of customer satisfaction, 
the number of complaints and the quality of the portfolio. This information 
is reflected in the structure of claims and changes in the level of reserves  
established for them. The remaining area concerns the competitiveness and risk 
of product quality and services, and can be assessed in view of the risk of loss 
of market share by direct competition with a given company. The final element 
is the assessment of marketing campaigns aimed at attracting new customers 
and developing relationships with existing ones.

Incorporating an integrated and systematic approach to risk in the above-
-described series of interdependencies, can make the process efficient, and 
thereby useful in the process of making key management decisions. The risk 
management process is closely linked with the strategy of the company, the 
main objectives and processes and the successes or failures of the company’s 
top management. In my opinion, the risk management model should relate to 
the company’s business model.

Conclusions

The activity of any enterprise is associated with risk-taking. The volatility 
of electricity prices is significantly greater than that observed in the markets of 
other goods, and is one of the factors causing entities on the energy market to 
be particularly exposed to risk. However, we should bear in mind that although 



367Creating value through efficient enterprise risk management

risk is normally associated with the possibility of loss, for people who are 
capable of managing it, risk may be the source of above-average profits. The 
presented comments regarding the security of energy systems indicate that 
they are an important part of public safety. Owing to the fact that they provide 
fuel and heat to society, and above all electricity, power systems are primary 
targets of attack. An important factor is the size of the organization when 
deciding on the type and how to deploy security solutions used. But by far the 
most common threat to the smooth functioning of society are disruptions in the 
supply of energy for heating, especially in winter, and electricity, especially 
at night. Ensuring a reliable and continuous of supply of raw fuels is of para-
mount importance, since the continuity of the electricity supply is somehow 
inherent to the proper functioning of society.

In my opinion, successful enterprises are those in which: the Board/
Supervisory Board has an understanding of and commitment to risk ma-
nagement, risk management is dealt with at the management level, there is 
provision for the effective communication of risk, risk management culture 
is characterized by commitment and responsibility, stakeholders participate 
in the management of risk; there is information regarding risks and the deci-
sion-making process, risk management is integrated with the management of 
human capital; analyses, quantification and understanding of risk takes place, 
risk management is based around creating value.
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kreowanie wartości PrzedSiębiorStwa PoPrzez 
efektywne zarządzanie ryzykiem

Streszczenie

W artykule omówiono wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w sektorze elek-
troenergetycznym. Podkreślono, że zarządzanie ryzykiem jest krytycznym elementem 
tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Stwierdzono, iż wartość przedsiębiorstwa 
jest maksymalizowana dzięki optymalizacji relacji między trzema zmiennymi: stopą 
zwrotu z inwestycji, redukcją kosztów i czynnika ryzyka. Optymalizacja ma miejsce 
wskutek podejmowania świadomych decyzji uwzględniających wymierną relację 
między efektywnością finansową a ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest elementem 
składowym budowania odporności przedsiębiorstwa wraz z funkcją zapewnienia 
ciągłości działania. Funkcje te bezpośrednio oddziałują na wartość przedsiębiorstwa, 
starając się ograniczać niepewność.

Tłumaczenie grażyna Paulina wójcik
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for human body and itS individual PartS

Introduction

Center of Mass (CoM), also known as center of gravity, is a point 
in the object where the entire mass is considered to be concentrated. Another 
word is the balancing point of an object. In the case of humans the center 
of mass varies by height and weight and is defined as the weighted average 
location of the mass particles of the body. By learning the center of mass, one 
can improve its balance and stability significantly, which is particularly im-
portant in sport. Nowadays the difference between competitors is very slight, 
that is why the coaches started taking into consideration the newest science 
accomplishments for enhancing the sport results. The good example of these 
accomplishments may be the precise analysis of the sportsman movement 
and its body position, which allows to observe and eliminate errors.

In the article the new approach to the problem of calculating the center 
of mass for whole human body is presented. The algorithm was implemented 
in the computer program which is able to calculate both center of mass for 
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whole human body and its individual limbs and additionally compare them 
with traditional methods.

1. different methods of calculating center of mass for human body 

From mechanical point of view human body should be represented 
as a solid figure with irregular form. In the case of such figures for calculating 
the center of mass the experimental approach is used. It is time consuming 
because of carrying out many tests to find a point where the solid is in equili-
brium point regardless its rotation. When the solid figure is more complicated 
the experiments required even more time, that is why this method is rarely 
used. Much easier approach is dividing a solid into several simpler elements. 
However, in the case of human body it is still difficult1.

Finding the center of mass for human body is one of the topics in which 
biomechanics is interested in from the beginning of its existence. One 
of the first researchers was Harles, who in 1860 carried out some experiments 
on corpses to find out the center of mass of the particular parts. The nowa-
days literature basis on research of Clauser who in 1969 transfered findings 
of interrelationships in cadavers to living persons during research where 13 
male cadavers were dissected into 14 segments2. The another approach had 
Zatsiorsky in 1981 where by means of a gamma-ray scanning technique the re-
lative body segment masses, center of mass positions, and radii of gyration for 
samples of college-aged Caucasian males and females were obtained3. Both 
of them are consider to be the most accurate because they take into account 
height and weight of an examined person and the adjustments to their methods 
are still developed.

1 M. Zok, C. Mazzà, U. Della Croce, Total body center of mass displacement estimated 
using ground reactions during transitory motor tasks: application to step ascent, “Medical 
Engineering and Physics” 2004, No. 26 (9), pp. 791-798.

2 C.E. Clauser, J.T.  McConville, J.W.  Yound, weight, volume, and center of mass of seg-
ments of the human body, AMRL technical report. Dayton (OH): Wright-Patterson Air Force 
Base, 1969, pp. 69-70.

3 T.C. Pataky, V. Zatsiorsky, J.H. Challis, a simple method to determine body segment 
masses in vivo: reliability, accuracy and sensitivity analysis, “Clinical Biomechanics” 2003, 
No. 18 (4), pp. 364-368.
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The calculation of the center of mass for human body can be based on an 
experiment, which is the direct reaction board method or on indirect analytical 
method (moment of force sum)4. For calculating the center of mass for limbs 
also the analytical method is used5 while for particular parts of the body 
percentage method and regression equations are the best choice.

1.1. direct method – reaction board method

A reaction board (second class lever) is a stiff beam supported from 
one side6. The rotary movement is possible in relation to the support point. 
If the reacting forces and moment of force are in balance then the reaction 
board is in equilibrium. With the help of the board it is possible to determine 
the center of mass for lying human body (fig. 1).

Fig. 1. The center of mass for human body calculation by reaction board method
Source: T. Bober, J. Zawadzki, op. cit., p. 97.

4 W. McKinon, C. Hartford, L. Di Zio, J. van Schalkwyk, D. Veliotes, A. Hofmeyr, G. 
Rogers, The agreement between reaction-board measurements and kinematic estimation 
of adult male human whole body center of mass location during running, “Physiological 
Measurement” 2004, No. 25 (6), pp. 1339-54.

5 S.J. Hall, biomechanics of the human upper extremity, in: basic biomechanics,  
MA: McGraw-Hill, Boston 2003, pp. 183-227.

6 T. Bober, J. Zawadzki, biomechanika układu ruchu człowieka, Wydawnictwo BK, 
Wrocław 2006.
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Because moments of force Q and reaction R  are in balance and moment 
of force in the support equals 0 (the arm of the force is 0) then: 

0Q rM M− =                                             (1.1)

Q rM M=                                                 (1.2)

Q · r = r · l                                                 (1.3)

Finally:

r lr Q
⋅=                                                  (1.4)

where: M – moment of force,  r – arm of the weight Q, l – beam length, 
Q – weight of the lying body, R – reaction force.

Length r measured from axis of rotation is the value of the distance to 
the center of mass from the person’s feet. During the experiment it is crucial 
to lie motionless.

1.2. indirect method (moment of force sum)

During the movement there is no possibility to find the center of mass 
for human body by applying the direct method. One should in this case use 
photos or frame movies and convert the three-dimensional image into two-
-dimensional. The transformation must be performed by keeping the constant 
scale which allows to calculate the center of mass. Taking advantage of the as-
sumption that the human body can be segmented into 14 parts (head, corpse, 
two arms, two forearms, two hands, two tights, two shanks, two feet) it is 
quite simple to calculate the center of mass for the whole human body. Every 
segmented part is a solid figure with known weight and position of the center 
of its mass. The position of the center of mass for whole human body (OSC) 
is a theoretical point where resultant force of all 14 segmented parts is placed.
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1.3. Percentage method

One of the most important factors for calculating the center of mass is 
the weight of the examined person. By knowing its value it is possible to 
determine weight of the particular parts of a human body by knowing their 
percentage participation in proportion to the weight of a whole body. The par-
ticipation is called a relative weight of a body part (tab. 1). 

Table 1

Percentage participation of a body part in proportion to the weight of a whole body 
and position of the center of mass  measured from the higher joint7

Body parts

Percentage participation 
in proportion to the weight 

of a whole body 
[%]

Position of the center of mass  
measured as percentage of the body 
part length from the higher joint [%]

head with neck 7 external ear whole
corpse 43 44
arm 3 47

forearm 2 42
hand 1 50
tight 12 44

shank 5 42
foot 2 44

Source: own elaboration.

1.4. Regression method

Method of regression equations is based on relations between height 
and weight of an examined person, as well as between weight of a particular 
body part and its length, its volume and circumference. These relations create 
regression equations presented in table 2.

7 V.M. Zatsiorsky, A.S. Aruin, V.N. Seluyanov, biomechanics of the human Musculoskeletal 
system, FiS, Moskwa 1981, p. 56.
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Table 2

Regression equations for weight and for position of the center of mass measured 
from the higher joint of the body parts according to Zatsiorsky8

Body parts Regression equations for weight
Regression equations for position 
of the center of mass measured 

from the higher joint
head 1,296 + 0,0171 x1 + 0,0143 x2 8,357 – 0,0025 x1 +0,023 x2

upper corpse 8,2144 + 0,1862 x1 + 0,0584 x2 3,32 + 0,0076 x1 + 0,047 x2

middle corpse 7,181 + 0,2234 x1 + 0,0663 x2 1,398 + 0,0058 x1 + 0,045 x2

lower corpse -7,498 + 0,0976 x1 + 0,04896 x2 1,182 + 0,0018 x1 + 0,0434 x2

arm 0,250 + 0,03012 x1 – 0,0027 x2 1,67 + 0,03x1 + 0,054x2

forearm 0,3185 + 0,01445 x1 – 0,00114 x2 0,192 – 0,028x1 + 0,093x2

hand -0,1165 + 0,0036 x1 + 0,00175 x2 4,11 + 0,026x1 + 0,033x2

tight -2,649 + 0,1463x1 + 0,0137x2 -2,42 + 0,038x1 + 0,135x2

shank -1,592 + 0,0362 x1 + 0,0121 x2 -6,05 – 0,039x1 + 0,142x2

foot - 0,829 + 0,0077 x1 + 0,0073 x2 3,767 + 0,065xi + 0,033x2

x1 – body weight [kG], x2 – body length [cm].
Source: own elaboration.

2. new algorithm of center of mass for whole human body calculation 

Calculation of the center of mass for whole human body can be realized 
by the direct method (the reaction board) described above or indirect analytical 
method (moment of force sum). The percentage method and regression equ-
ations are used only for calculating the centers of mass particular body parts. 

Authors of the paper decided to create a new method for calculating 
the center of mass for whole human body by applying the percentage method 
and regression equations (used only for one body part calculation). 

It was assumed that a human body is symmetrical which applies that 
calculation results for one upper and one lower limb are sufficient. Firstly 
the center of mass for particular parts of the limb were calculated both by 
the percentage method and regression equations. Then moment of force 
equation was applied for calculating center of mass for whole body, because 
limbs were treated as levers fasten in the shoulder and pelvic joints. That is 

8 ibidem, p. 57.
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why knowledge about the centers of mass for particular body parts allowed to 
find the whole body center. 

In the algorithm at the beginning the center of mass for particular 
parts of the limb were calculated by using the moment of force sum method. 
In the case of lower limb the formulas for CoM calculating are as follows: 
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where: QLL– weight of lower limb, MLL – moment of force of lower limb, 
rLL– arm of the weight QLL.
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where: QT – weight of tight, QS – weight of shank, QF – weight of foot, MT, MS, 
MF – appropriate moments of force.
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where: rT, rS, rST – arm of the weights QT, QS, QF; lT , lS – length of tight and shank.
In the next step distance between the centers of mass for two particular 

body parts was determined. After it their weight was also compared. In that way 
a segment which connects those two chosen parts was divided proportionally 
according to the simple calculations. From the first two calculated parts the po-
sition of the  center of mass for them was found.  In the next step analogically 
the next part was added and the position of the center of mass for the three parts 
for them was found. The algorithm finished calculations after adding all parts. 
As a result the window with the values of CoM positions of all parts and whole 
body as well as their graphical representation are visible (fig. 2).  
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Fig. 2. The exemplary postions of the centers of mass in human body
Source: own elaboration.

3. implementation of the program 

Described in the section above three methods for calculating center 
of mass both for particular parts and whole body were implemented in the com-
puter program. 

3.1. the program platform 

The algorithm was implemented in an integrated development environ-
ment Microsoft Visual Studio 2010 in Express version and is dedicated to work 
in Windows system. The platform is used by programmers for creating both 
console and graphical (GUI) computer applications. It allows a programmer to 
create application for the following platforms: Microsoft Windows, Windows 
Mobile, Windows CE, .NET Framework and Microsoft Silverlight. It has also 
very useful tools like IntelliSense and refactorization code. For application 
creation C# was used. The application written in C# is compiled into Common 
Intermediate Language – special bite code which can be executed in platforms: 
.NET Framework, Mono or DotGNU. 
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3.2. Program description

The program was used by Polish students at Biomechanic Faculty 
University of Science and Technology AGH to validate the new algorithm 
in comparison to the traditional methods. That is why the menu is written 
in Polish language. 

Fig. 3. The introduction window
Source: own elaboration.

The program for calculating center of mass of human body (in Polish: 
Ogólny Środek Ciężkości OSC) is installed from the installation file OSC.
exe, which is working in MS Windows environment. The important feature 
of the program is its installation on a hard drive which eliminates need for 
the Internet connection. After installing the program the introduction window 
appears (fig. 3). 

After pressing “Dalej” button the window with the choice of action is 
available (fig. 4). There are three possibilities of calculating the center of mass: 
the particular body part, the limb or the whole body (OSC). It is possible to 
choose only one option at the time. In the program the graphical representation 
of the current body part calculation is always available, which significantly 
helps the user.
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Fig. 4. The window with the choice of action
Source:  own elaboration.

Choosing the option for calculating the CoM of the particular body part 
the window appears where the parts of the body and type of calculation are 
presented (fig. 5). 

Fig. 5. Choosing the option for calculating CoM of the particular body part with 
graphical representation 

Source: own elaboration.
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Because of the body symmetry in the percentage method the body is 
divided into 8 parts (not 14): arm, forearm, hand, tight, shank, foot, head, 
corpse. In the regression equation method additionally the corpse was divided 
into three parts.

After pressing buton “Przejdź do liczenia” in the opened window 
the place for entering the appropriate data are visible. In any time the user can 
return to the previous window by using “Wstecz” button (fig. 6).

Fig. 6. Entering data for calculating CoM of an arm
Source: own elaboration.

The percentage method required additionally only the length of the body 
part. After entering the data and pressing “Policz” the program calculates 
the position and value of the center of mass which appear in the next window. 
Results for two methods: Zaciorsky and Clauser are presented, which allows 
easily to compare the values (fig. 7).
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Fig. 7. Exemplary results of the position and value of the center of mass for arm 
Source: own elaboration.

The implementation of the regression equations are shown in listing 1. 
The formula calculates the center of mass of the upper limb.

if (rb_reg_gorna.Checked == true)
{
 doublesc_konczyny;
 string metoda, konczyna;
       metoda = „Równań regresji”;
 konczyna = „Górna”;
 //REGRESJI CIEZARY CZESCI CIALA
 cc_st_wyzszy = 0.25 + (0.03012 * waga) - (0.0027 * wzrost);
 cc_st_srodkowy = 0.3185 + (0.01445 * waga) - (0.00114 * 
wzrost);
 cc_st_nizszy = -0.1165 + (0.0036 * waga) + (0.00175 * wzrost);
 //REGRESJI PROMIENIE WADZACE CZESCI CIALA
 pw_st_wyzszy = 1.67 + (0.03 * waga) + (0.054 * wzrost);
 pw_st_srodkowy = 0.192 - (0.028 * waga) + (0.093 * wzrost);
 pw_st_nizszy = 4.11 + (0.026 * waga) + (0.033 * wzrost);
 //REGRESJA MOMENTY SIL CZESCI CIALA
 msily_st_wyzszy = cc_st_wyzszy * pw_st_wyzszy;
 msily_st_srodkowy = cc_st_srodkowy * (dl_st_wyzszy + pw_st_
srodkowy);
 msily_st_nizszy = cc_st_nizszy * (dl_st_wyzszy + dl_st_srodkowy 
+  pw_st_nizszy);
 sc_konczyny = (msily_st_wyzszy + msily_st_srodkowy + msily_st_
nizszy) /     (cc_st_wyzszy + cc_st_srodkowy 
+ cc_st_nizszy);
 Konczyny_WynikiKonczyna_Wyniki_Form = newKonczyny_Wyniki();
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 Konczyna_Wyniki_Form.Przeslij_Wyniki(sc_konczyny, metoda, 
konczyna);
 Konczyna_Wyniki_Form.Show();
}

List. 1. Implementation of the regression equations
Source: own elaboration.

If the user decides to make calculations for a limb the window appears 
as in figure 8. Analogically as in the case of a body part the user has to choose 
one of the calculating method: percentage or regression equations. 

Fig. 8. At left: Window with calculations choosing for a limb; at right: entering data 
for calculating the center of mass of an upper limb

Source: own elaboration.

After choosing the method and limb the window to enter data appears  
(fig. 9). At the beginning the algorithm calculates weights and the CoM po-
sitions of each part of a limb, then the moments of force and finally it finds 
the center of mass of a whole limb. The last option from the start window  
(fig. 4) is calculating the center of mass for whole body (OSC). 
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The user has following options to choose:
 – direct method - a reaction board (fig. 10)
 – calculating positions of the center of mass of the human body by per-

centage method 
 – calculating positions of the center of mass of the human body by re-

gression equations method 
The first option which is the direct method - a reaction board is presented 

in figure 10.

Fig. 10. Direct method – reaction board
Source: own elaboration.

The view of a test stand helps the user to measure the needed values. 
Additionally in this method the relative and absolute error are calculated.

The options for calculating positions of the center of mass of the human 
body by percentage method or by regression equations method are based 
on the idea of the authors described in section 3. As it was mentioned for 
the calculation weight, height and length of the particular parts are needed. 
After entering the data in the following bookmarks (fig. 11) and pressing 
button ”Policz” the appropriate coefficients are put into equations. After all 
calculations the results are presented as graphical representation of CoM 
together with its values (fig. 2).
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Fig. 11. Entering the data for the percentage method
Source: own elaboration.

3.3. handling errors

The last function of the program is validation of the entered data. The va-
lidation algorithm examines whether the written data is a number or if the value 
is positive. If the data are incorrect the appropriate message appears (fig. 12).

Fig. 12. Exemplary error message
Source: own elaboration.

One of the common mistakes is entering the wrong separation sign: com-
ma instead of a decimal point which is required by the program. To overcome 
this problem the additional code was written which exchanges automatically 
the commas into the decimal points in the entering data. It assures that entering 
the new data is unproblematic.
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Conclusions

The program presented in the article calculates the center of mass for hu-
man body. The body can be represented as a whole or as an object segmented 
into 14 parts. Additionally the program allows to calculate the center for an 
upper and lower limb. Variety of the calculating methods are implemented: 
the percentage methods (Clauser and Zatsiorsky), the regression equations 
as well as the direct reaction board method.

In the program the new conception of the calculating the center of mass 
for whole body was implemented. Using the data determined for the particular 
body parts and connecting them together to calculate the center of mass for 
whole body was the idea of the authors which was implemented in the program. 

The complementary data obtained from our algorithm were similar to 
the experimental data form the direct method (less than 5% error). 

The program allows to save time and eliminates the possibility of making 
calculation errors. The practical application will be the usage of the program 
as an additional tool in the education especially in the biomechanics faculties. 
The calculations will be easier both for a teacher and students. In the future 
the image analysis together with the live cameras maintenance will be imple-
mented which may be very useful in professional sport training.
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komPuterowe wSPomaganie wyliczenia  
Położenia środka ciężkości ciała człowieka  

oraz PoSzczególnych jego części

Streszczenie

Artykuł prezentuje program umożliwiający wskazanie położenia środka cięż-
kości ciała człowieka, całej kończyny oraz poszczególnych części ciała. Bazuje on na 
wyznaczaniu środka ciężkości ciała człowieka metodą bezpośrednią (dźwigni jedno-
stronnej) oraz wyznaczaniu środka ciężkości całych kończyn metodą pośrednią (ana-
lityczną – sumowanie momentów sił). Ciężary i położenie środków poszczególnych 
elementów składowych ciała człowieka wyliczane są w oparciu o metodę procentową 
i równań regresji. Zaprezentowano również nowatorskie podejście wyznaczenia 
środka ciężkości całego ciała człowieka polegające na opracowaniu algorytmu i jego 
implementacji w środowisku programistycznym Visual Studio 2010 w wersji Express 
przy pomocy metody procentowej oraz równań regresji.
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conStruction and controlling of the griPPer  
for medical deviceS driven by ShaPe memory  

alloy actuatorS

Introduction

In modern medicine the new materials are continuously introduced, 
as the needs for new features and parameters are in the high demand. The 
medical mechanical devices must be safe in use both for doctors and patients, 
they must be also precise, light and energy efficient. These requirements are 
fulfilled by Shape Memory Alloy (SMA) materials, which are more and more 
commonly used in advanced technics. They are characterized by a relatively 
large strain at high values of the generated stress1.

In the case of medical robotics one of the most important issues is simpli-
city of the service by the user e.g. a surgeon. Moreover, the construction should 
try to minimalize the errors of the user like a hand shaking. For rehabilitation 
devices in turn the construction should be light, small in size and energy 
saving. That is why all mechanical elements responsible for movement which 

1 I. Dominik, advanced controlling of the prototype of sMa linear actuator, “Diffusion 
and Defect Data – Solid State Data. Pt. B, Solid State Phenomena” 2011, Vol. 177.
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consume significant amount of total energy should be considered particularly 
carefully.

1. applications of Sma in medicine

The SMA materials are characterized by ability for different type of 
actions: superelasticity, one-way effect and two-way effect. In the one-way 
shape memory effect initial geometry appears during the heating, in contrast 
to the cooling where there is no shape change. The metal “remembers” only 
high temperature shape of the parent phase. In the two-way shape memory 
effect the alloys’ shape behaves as if it remembers both the high temperature 
shape of the parent phase and the low temperature shape of the martensite 
phase. This two-way shape memory effect is connected with a cyclic process, 
which creates reversible changing of the sample, although the strain is lower 
than in one-way effect. In the research which is here presented one-way effect 
of the shape memory actuator was involved.

Nowadays a lot of researchers are looking for new industrial applica-
tions based on  shape memory alloys. From the view of applicability of shape 
memory alloys one can distinguish several important groups such as: fixed 
electrical and mechanical connections (e.g.: in aerospace), temperature sensors 
(temperature protection), control systems (e.g.: heater), dumped vibration and 
noise systems and implants in medicine. Applying SMA wires, called also 
artificial muscles2, give the possibility of creating advanced mobile robots, 
artificial limps3, as well as other devices for medical purposes4.

In medicine an interesting feature which open a wide area of application 
for SMA is constant temperature of a human body. It is possible to create 

2 A. Hadi, A. Yousefi-Koma, M. Elahinia, M. Moghaddam, A. Ghazavi, a shape memory 
alloy spring-based actuator with stiffness and position controllability, “Journal of Systems 
and Control Engineering” 2011, Vol. 225, No. 7, pp. 902-917.

3 Z.W. Zhong, C.K. Yeong, Development of a gripper using sMa wire, “Sensors and 
Actuators”, Elsevier 2006,Vol. 126, Iss. 2, pp. 375-381; Y. Shaoze, X. Feng, L. Xiajie, W. Jinhui, 
a gripper actuated by a Pair of Differential sMa springs, “Journal of Intelligent Material 
Systems and Structures” May 2007, 18, pp. 459-466.

4  J. Kwaśniewski, I. Dominik, The sMa wires application in the braille Monitor, 
“Diffusion and Defect Data Solid State Phenomena” 2010, Vol. 165, pp. 290-293.
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surgeon construction which are activated by contact with a body e.g. stents or 
surgeon clamps.

      

Fig. 1. Artificial hand and mobile robots driven by SMA wires 
Source: ht tp://www.engadget.com/2009/05/07/robotic-hand-controlled-by-

compressed-air-grasps-the-concept-of/ (left); http://skitterbot.com/images/
robolobsters.png (right). 

Grippers which are a hand-shaped end actuators designed for seizing and 
holding are becoming more and more important in medicine, especially with 
the quick development of a technique called robotic surgery. The main idea 
is that a surgeon performs surgery using a computer which remotely controls 
very small instruments attached to a robot’s gripper. One of the often used 
robotic surgical system is the da Vinci Surgical System which is designed to 
facilitate complex surgery using a minimally invasive approach. Up to date 
about 2,585 da Vinci Systems are installed in over 2,025 hospitals worldwide5. 

In the standard gripper construction either pneumatic or hydraulic ac-
tuators to achieve the gripping function are mostly used6. These actuators 
work reliably, but require a fluid such as air or oil. This fluid requirement 
makes these types of actuators difficult to adapt for use in medical applications 
because of surgical/hospital environment (high vacuum or high cleanliness 
applications). Additionally, pneumatic and hydraulic grippers are relatively 
expensive. Apart from the hydraulic/pneumatic grippers electro-mechanical 

5 http://www.intuitivesurgical.com/products/products_faq.html#18.
6 G. J. Monkman, H. Schunk, robot grippers, Technology & Engineering 2007.
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grippers are also used. In the case of electrically driven grippers lubricants 
or greases are required which is often problematic also because of required 
cleanliness. 

The alternative, developed by many research centers, are gripping devices 
for gripping or grasping small medical elements of the surgery within a set of 
jaws utilizing a shape memory alloy material. Most of the constructions based 
on the SMA materials are made in micro and mini scale in which small SMA 
wires or springs are used e.g. at the Micro Robotics Lab at the University of 
Maryland7 or the research center of the Memry Corporation8.

Fig. 2. Mini grippers driven by SMA springs 
Source: J.E. Rajkowski, A.P. Gerratt, E.W. Schaler, S. Bergbreiter, op. cit. (left);  

http://memry.com/products-services (right).

However, only few gripper constructions based on SMA materials which 
can be apply for medical purposes are developed. The main disadvantages are 
the requirement of additional cooling system e.g. two finger gripper with extra 
cooling fans9 or lengthening the SMA wire by its bending (no. 5 in fig. 3) to 
increase jaw opening which shorten the lifetime of a device10.

7  J.E. Rajkowski, A.P. Gerratt, E.W. Schaler, S. Bergbreiter, a multi-material milli-robot 
prototyping process, “Intelligent Robots and Systems” 2009, pp. 2777-2782.

8  http://memry.com/products-services.
9  Y. Shaoze, Y. Tianfu, L. Xiajie, W. Rencheng, Tactile feedback control for a gripper 

driven by sMa springs, AIP ADVANCES 2, 032134. 2012.
10  U.S. Patent no. 4,900,078 Gripping device utilizing a shape memory alloy 1990, Inventor 

Bloch; J.T. Assignee: the Boeing Company.
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Fig. 3. Grippers driven by SMA elements
Source:  Y. Shaoze, Y. Tianfu, L. Xiajie, W. Rencheng, op. cit. (left); U.S. Patent  

no. 4,900,078, op. cit.

2. SMA actuator used in construction

The main aim of the project presented in the article was to create the new 
contraction of the gripper for medical devices and medical robots which can grip 
objects in a range of centimeters. The used actuators produced by Miga Motors 
company are able to multiply the displacement which provides long strokes in small 
devices (fig. 4). In contrast to the presented gripper constructions the SMA wires 
are not bend (shortening the lifetime of a device) but are activated linearly (fig. 5). 
Additionally, the actuator housing allows SMA wires for quick heat dissipation 
so there is no need for an additional cooling system. In the gripper two actuators 
of the different construction were used: push DM0115PH and pull DM0115PL.

Fig. 4. Actuator DM series
Source: http://www.migamotors.com.
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Fig. 5. The internal construction of the SMA actuator with linear activation of SMA 
wires  

Source: own elaboration.

The internal structure of the actuator consist of moveable parts connec-
ted by SMA wires (fig. 5). The small diameter wires typically in the range 
0.025÷0.5 mm are made of nickel-titanium. During heating the contraction of 
the wires is observed. The value of the contraction depends on the length of 
the wire because typical contraction equals 5% wire length. So, the longer the 
wire the more contraction can be observed. The contraction of heated wires 
is opposite to ordinary thermal expansion and in comparison it is larger by a 
hundredfold. The most user-friendly way of applying the heating is by using 
electrical current which flows through the wire. 

Because of the titanium SMA wires are really powerful, e.g. a wire with 
0.2 mm in diameter can pull 0.6 kg. That is why SMA wires are characterized 
by one of the highest in technology weight ratio, which describes the ratio of 
a maximum external load to their own weight. It allows for building miniature 
devices which are extremely efficient. The main advantages of the actuator based 
on SMA wires besides the weight ratio are: silence, smooth motion and a really 
small size. A safe assumption is that any task requiring physical movement in a 
small space with low to moderate cycling speeds is something that most likely 
will be better done with actuator wires. Many of the tasks currently being done 
with small motors or solenoids can be done better and cheaper with SMA wires. 

The actuator DM115 with its own weight 30 grams can create force 
equal 20N. In the construction two actuators were used. The first one created 
the one-way movement of pushing and the second one of pulling. Working 
together as an antagonistic pair they allowed fully control the movement in 
both directions: for closing and opening of the gripper. The actuators are 
electrically driven only during operating the gripper, which saves the energy. 
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The reason why the SMA actuators were used in the application is their 
exceptionally good cooperation with the medical devices and in surgery envi-
ronment. The elimination of the vibrations is one of them. The used actuators 
are linear by design and most appropriate for linear motion, which can easy 
translate into movement of the gripper jaw. The creating movement based 
on the SMA wires placed in the actuators is very smooth and continuous. It 
increases the accuracy of the gripper positioning. In opposite to the classical 
devices e.g. motors there is no requirement for gearboxes and linkages and as 
result no lubricants or greases are used. The construction is entirely out of high 
strength engineering thermoplastics and stainless steel which is demanded for 
the high cleanliness applications. The last but not the least important feature 
of the actuators used in the medical applications is that actuator components 
are non-magnetic, and are even compatible with Magnetic Resonance Imaging 
(MRI) applications or other highly specialized diagnostic systems e.g. Positron 
Emission Tomography (PET).

3. construction of the gripper

The base of the gripper was designed to ensure stability and possibility 
of fixing moveable parts. There are two parts which create a foundation and 
side walls. All elements of the gripper were made out of sheet metal 1mm 
thick (fig. 6).

Fig. 6. 3D gripper project made in Solid Works and the real construction
Source: own elaboration.
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The gripper size is depends on the actuators size which is 86 × 22 × 7,5 mm.  
The construction was optimized to restrict the size of the gripper. The diame-
ters are presented in fig. 7.

Fig. 7. The gripper diameters
Source: own elaboration.

The whole construction consist of 9 parts and it is symmetrical. The angle 
irons with arms were fixed to the one side walls. The linear movement of the 
actuators is transferred into rotary movement by a curved pivot jaws.  

The construction was designed in Solid  Works software. After drawing 
single parts the assembly project was built. Next the simulation of the move-
ment was conducted which allowed any collisions to be located. In that way the 
accurate selection of the diameters of the single parts as well as modification 
of  their shapes and joints location were performed. Finally the 12 mm stroke 
of the actuators allowed the gripper jaw to be opened in the range 0÷17 mm 
which is completely sufficient to grip and hold any small medical elements of 
the surgery set e.g. scalpel, surgical suture or surgeon’s tourniquet. 

The metal chosen for the construction has to be strictly selected because 
of the surgeon environment in which should operate. It should be biocompatible 
and resistant to corrosion. In the prototype version the stainless steel AISI 303 
was chosen. Because of the material stiffness and high precision requirement 
the parts of the gripper were cut out by a CNC machine11.

11 R. Łuszczak, controlling of actuators with shape memory alloy used in medical devices, 
master thesis, supervisor I. Dominik, AGH – University of Science and Technology 2011.
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4. controlling of the gripper

As it was mentioned to move the gripper an energy must be applied 
to the actuators which in the DM series electrical current is used. The first 
actuator DM0115PH model creates push movement an DM0115PL model pull 
movement – in that way the position of the  gripper is controlled.

The internal resistance of the single actuator was 4.4 Ω. The 12V DC 
power supplied was chosen for safety reason. 1 A current value was the 
threshold value from which the actuator started moving. For the maximum 
12 mm stroke of the actuator 1.3 A must be applied. However, the actuator 
worked quite slowly. Further current value increasing ended at 1.6 A value 
above which there was no faster actuator movement observed. Summarizing 
this part of the experiment 12 V DC  voltage and 1.5 A current values gave the 
maximum speed of the actuator stroke which did not cause any damage. Next 
it was decided to use PWM controlling. 

The duty factor should be about 60%, so the maximum current value in 
the high state was calculating from the formula:

 
          (4.1)

where: – duty factor value, nominal current value, maximal current value.
The calculated maximum current value in the high state was 2,85A. 

The value seems to be high, however with 12 V power supply the energy 
consumption is still acceptable. 

The position of the gripper was controlled directly by DAQ measurement 
cards made by National Instruments. The first model NI 9263 was analog 
output card working as a generator in the range 0÷10V and second model NI 
9215 was analog input card with signals range 0 ÷ +/-10V. The SMA actuators 
needed over 2 A current for activation so the additional electronic circuit was 
built. It was decided to use NPN transistors for amplifying the output signal 
of the DAQ card. The problem was to low value of the gain (maximum 40dB). 
Taking into account that maximum current generated by the card was 1 mA 
the maximum amplified signal was 100mA, so it was too low. The solution 
was to use a Darlington Pair (BDW42) which can amplify signal even a few 
thousand times which was sufficient for the task. 
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Having solved the problem of power supply the next step was to measure 
the current value flowing through the actuator. To fulfill the task a special 
standard ceramic resistor with 1Ω value was connected in series to the actu-
ator. The voltage drop value on the resistor is directly the value of the current 
in the circuit. 

The voltage drop on the actuator can be calculated from the formula:

 

 

         (4.2)

where: voltage drop on the actuator, voltage between Darlington base and 
circuit ground, voltage drop between base and emitter of transistor,  
actuator resistance, standard resistor resistance.

Fig. 8. Control circuit of SMA actuators 
Source: own elaboration.

During testing the circuit presented in fig. 8 it was observed that dur-
ing longer periods of feeding the actuators the Darlington Pair increased its 
temperature. To ensure the safety of the circuit additional two temperature 
measurement chips LM35 were fixed to the transistor drains made of metal. 
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The output signal of the chip is calibrated in such a way that 10 mV indicates  
1 °C, which means that the value 0.214 V equals 21.4 °C. For protection against 
any unstable states in the circuit which may influence the measurements the 
4,7 µF capacitors were connected parallel to the power source.

5. controlling application

The controlling application was created in LabView software made by 
National Instrument which is a commonly used in controlling and measu-
rements area. From the beginning it was decided to build the multithread 
application, where different events have different priorities. The firs thread 
was connected with a reliable user interface. The delay time between pressing 
the buttons and the device reaction was assumed to be shorter than 10 ms, 
which is about ten times faster than reaction time of the user. Moreover the 
indicators and control switches of the interface have to be placed logically and 
friendly for a user.

The second thread was responsible for sending data to the output card. 
The task was to not overload the system resources and avoid losing data. 
Similarly the third thread was created to cooperate with the inputs signals. 
The buffering operation was required as well as decoding received data. Not 
all data gathered by the third thread were presented to the user in the interface 
(the first thread), there was no need because with a higher sampling time a user 
could not see any difference, the visible plots were just for orientation while 
the full data were saved on a disc.
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Fig. 9. Data flow between program events
Source: own elaboration.
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According to the described above assumptions each of the threads must 
have been realized in the separate loop. The first thread responsible for run-
ning the interface was chosen for the master loop. The loop was created with 
an event structure often called an interruption structure. Depending on the 
event which occur in the interface e.g. a button pressing the structure will 
run an appropriate minor event. In the case of starting a new event while the 
previous one is running the queuing operation is executed. The data flow 
between program events are presented in fig. 9.

The threads responsible for servicing the measurement cards were loca-
ted in two other loops. In the structure they are considered as slave loops. The 
used environment allows many threads to be executed parallel. Additionally 
modern CPUs are constructed as multicore with hyper-treading feature, which 
significantly decrease the cycle time of the program. To reach the maximum 
program efficiency minimum three core CPU is required. In the case of two 
core processor it is recommended to assign the master loop for one core and 
the slave loops for the second. 

Fig. 10. The main program of the implemented in LabView application 
Source: own elaboration.

The communication between the master loop and the slaves loops was 
realized by synchronic operation “Notifier”. In that way both slave loops 
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received the same data bunch and after processing it they are waiting for  
a next bunch. This structure caused no data loss. The return transmission from 
the slave loops to the master one is controlled by “User Event” structure. The 
transmission is realized by an event structure together with dynamic events. 
Every user event is registered by the event structure. Sending the bunch to the 
master loop led to execute the appropriate event in it. The architecture does 
not allow slave loops to communicate between each other. The communication 
from the one slave loop must be sent to the master loop via user event and 
after verification via notifier is send finally to the second slave loop. Thus the 
used architecture prevent a bunch of circulating between the slave loops when  
an errors occur. 

The structure of the implemented in application consist of the main 
program (fig. 10) and 22 subprograms e.g. Init, Gen Loop, Acquire Loop or 
errors handling (fig. 12).

The interface of the program “Manipulator Control Application” was 
created to maximize the simplicity (too many options are often difficult to 
work with) with the full functionality (fig. 11).

Fig. 11. The interface of the program „Manipulator Control Application”
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The three most important switches are “STOP” which closes the ap-
plication while “OPEN” and “CLOSE” operate the gripper adequately. The 
indicator “Power ON/OFF” shows whether the power supply is connected or 
not. At the left bottom side a section with measured signals values is placed. 
Two data columns match two actuators, where for each of the actuator the 
current value flowing through the actuator, the temperature of the Darlington 
Pair, current output of the DAQ card and gain of the Darlington are presented. 
The main part of the window presents a graph where four different plots may 
be presented. The selection of the plot is available below the graph: Actuator 
Current Graph and Transistor Temperature Graph both of them available for 
opened and closed jaws action.

Apart from the events controlled by a user from the interface panel the 
program operates also with dynamic events. The error arising activates a 
subprogram “Error” which displays an error message (fig. 12). In the pop-up 
error window short information about the type of the error is shown as well 
as its code number.

     

Fig. 12. Error message and its source code (one of the 22 subprograms)

If the error occurs in any of the slave loops it will close this loop and send 
the information to the master loop. Otherwise if the error occurs in the master 
loop the three variable responsible for closing all three loops are activated.
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Summary

In the article the prototype construction of the gripper for medical devices 
was presented. The main advantage of the new solution is exchanging the tra-
ditional drive e.g. an electrical motor for SMA actuator. The main advantage of 
the SMA actuators is their weight ratio, one of the highest in modern technics. 
In the case of used actuator which weights 30 grams force equal 20N can be 
created. Other advantages especially important in surgeon environment are: 
silence, smooth motion and a small size. What is more actuator components 
are non-magnetic, and are compatible with Magnetic Resonance Imaging 
(MRI) applications or other highly specialized diagnostic systems e.g. Positron 
Emission Tomography (PET). 

The gripper controlling was realized by created application which allo-
wed for simple manual controlling of the jaws as well as observing the crucial 
values in the system e.g. current and temperature. Currently the research on 
controlling accurately the jaws position and the gripping force are in progress. 
The precise distance and force sensors were already installed. 

The application for controlling the gripper jaws was built not as a simple 
serial executed source code but as the multithread program. It was prepared 
for further development where the cycle time of the application is crucial e.g. 
force controlling of the gripper holding an object. 

The built prototype is the first step in creating the whole series of the 
SMA grippers. The size and force of the gripper is determined by used SMA 
actuator. Nowadays the actuators are available in wide variety of size from 
a few millimeters to decimeters and force up to 70 N (with own 30 grams 
weight).
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konStrukcja chwytaka medycznego wykorzyStującego 
Siłowniki z Pamięcią kSztałtu i Sterowanie nim

Streszczenie

W artykule przedstawiono nowy typ konstrukcji chwytaka medycznego dla 
urządzeń i robotów medycznych. Tradycyjny aktuator, tj. silnik elektryczny, został 
zastąpiony przez aktuator (siłownik) zbudowany ze stopu z pamięcią kształtu (SMA). 
Zastosowany komercyjny typ siłownika wyprodukowany przez firmę Miga Motors 
zdolny jest do zwielokrotnienia przemieszczenia elementu SMA, co pozwala na wy-
dłużenie zasięgu wysuwu siłownika przy pozostawieniu zwartej obudowy. Aktuator 
potrzebuje energii tylko podczas operacji zamknięcia i otwarcia szczęk, dzięki czemu 
jest energooszczędny. Wysuw siłownika o długości 12 mm pozwala na chwytanie 
niedużych elementów chirurgicznych, np. skalpela, nici chirurgicznej lub pensety 
anatomicznej. Podczas projektowania konstrukcji wykorzystano oprogramowanie 
Solid Works, a samo kontrolowanie położenia chwytaka zrealizowano, stosując 
oprogramowanie LabView.
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