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Wprowadzenie 

Oprogramowanie narzędziowe OfficeObjects® jest uniwersalną platformą służącą do realizacji 

rozwiązań aplikacyjnych w takich obszarach zastosowań jak zarządzanie dokumentacją techniczną i 

biznesową, zarządzanie wiedzą korporacyjną, zarządzanie procesami biznesowymi, oraz procesami 

wspierającymi planowanie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych. 

W okresie ponad 15 lat eksploatacji oprogramowanie OfficeObjects® było intensywnie rozwijane, 

dzięki finansowanie w ramach badawczych Programów Ramowych Komisji Europejskiej oraz w 

oparciu o inwestycje finansowe. Zrealizowane w oparciu o to oprogramowanie rozwiązania 

aplikacyjne są wykorzystywane przez dziesiątki instytucji publicznych oraz firm prywatnych. 

 

Celem tego dokumentu jest przedstawienie aspektów narzędziowych oprogramowania 

OfficeObjects®, które są nieodzowne dla modelowania i realizacji złożonych repozytoriów zasobów 

wiedzy korporacyjnej. Mechanizm pojęciowego modelowania struktury dokumentów repozytorium 

jest oparty o Mapy Wiedzy zrealizowane zgodnie z modelem reprezentacji wiedzy Topic Maps 

zgodnie wymaganiami normy ISO 13250. 

 

Architektura Repozytorium Zasobów Wiedzy 

Repozytorium zasobów wiedzy wykorzystuje platformę oprogramowania narzędziowego 

OfficeObjects®  i stanowi otwarty system zarządzania informacją pozwalający na budowanie złożonej 

architektury rozwiązań aplikacyjnych poprzez integrację z innymi platformami informatycznymi 

spełniającymi powszechnie stosowane standardy interoperacyjności. Architekturę platformy 

narzędziowej OfficeObjects® przedstawia Rysunek 1. 

 

Moduły narzędziowe OfficeObjects® dostarczają zbiór narzędzi służących do projektowania i 

implementacji rozwiązań lub dostarczają funkcjonalność technologiczną, wykorzystywaną w 
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platformach aplikacyjnych. Wszystkie produkty narzędziowe są dostępne poprzez zintegrowane 

środowisko projektowania i implementacji rozwiązań aplikacyjnych OfficeObjects®. 

OfficeObjects® WorkFlow jest narzędziem projektowania i implementacji procesów pracy zgodnych 

ze specyfikacją WfMC (Workflow Management Coalition). Graficzną notacją wykorzystywaną do 

modelowania procesów pracy jest BPMN (Business Process Modelling Notation) rozszerzony o 

funkcyjny język definiowania reguł biznesowych. Język reguł BPQL (Business Process Query 

Language) pozwala na elastyczną rozbudowę i modyfikację funkcji języka wykorzystywanych w 

wyrażeniach logicznych, teoriomnogościowych i arytmetycznych. Takie możliwości języka reguł, w 

powiązaniu z możliwościami specyfikacji ontologii procesów pracy, pozwalają na dynamiczną 

adaptację  generycznych procesów pracy. 

OfficeObjects® Ontology Manager jest narzędziem do projektowania i zarządzania dużymi zbiorami 

ontologicznymi opartymi o sieci powiązań obiektów opisywanej rzeczywistości budowanymi zgodnie 

ze standardem Topic Maps określonym w normie ISO 13250. Dodatkowo istnieje możliwość 

definiowania reguł wnioskowania oraz więzów integralności modelu ontologii w języku TMSL (Topic 

Maps Scripting Language). Funkcjonalność produktu jest wykorzystywana w projektowaniu 

generycznych rozwiązań procesowych jak również jako platforma reprezentacji wiedzy w systemach 

zarządzania wiedzą. 

 

n  

Rysunek 1. Repozytorium zasobów wiedzy 

OfficeObjects® eForms służy do projektowania i implementacji formularzy elektronicznych 

wykorzystywanych w realizowanych rozwiązaniach jako dokumenty elektroniczne sterujące 

wykonaniem procesów pracy lub w zastosowaniach statystyczno-finansowych jako arkusze 

sprawozdawcze lub wnioski elektroniczne. Formularze elektroniczne mogą być obsługiwane w sposób 

transparentny zarówno w trybie on-line jak i w trybie off-line. 
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OfficeObjects®Inteligent Document Manager jest zbiorem mechanizmów zarządzania 

repozytorium obiektów informacyjnych obejmujących między innymi takie funkcje jak wielojęzyczne 

indeksowanie i wyszukiwanie pełno tekstowe z pełną obsługą polskiej fleksji, zarządzanie informacją 

binarną, szyfrowanie i konwersja formatów plików, oraz integracja istniejących zasobów informacji. 

Repozytorium może zawierać wystąpienia obiektów informacyjnych(OI) należących do dowolnie 

zdefiniowanych klas, przy czym klasy obiektów są wyróżniane poprzez model metadanych, co 

oznacza, że wszystkie obiekty należące do danej klasy są opisywane przez te same atrybuty 

metadanych.  

Natomiast struktura fizyczna danych przechowywanych w ramach obiektów informacyjnych może 

być dowolnie złożona i różna dla wystąpień OI tej samej klasy. Wszystkie pliki przechowywane w 

ramach obiektów są traktowane jako obiekty binarna interpretowane przez zewnętrzne 

oprogramowania narzędziowe. Wyjątek stanowią pliki tekstowe, które są przetwarzane przez 

mechanizm indeksacji modułu wyszukiwania pełno tekstowego. 

Struktura repozytorium obejmuje takie klasyczne hierarchiczne mechanizmy jak foldery zawierające 

obiekty dowolnych klas oraz akta spraw grupujące dokumenty według dowolnych kryteriów 

merytorycznych. Cechą obu tych mechanizmów jest możliwość zarówno ręcznego jak i 

automatycznego przypisania zawartych w nich obiektów. 

 

 
Rysunek 2. Struktura danych obiektu informacyjnego 

Ważnym elementem budowania struktury repozytorium są drzewa kategoryzacji reprezentujące 

hierarchiczne modele taksonomii poszczególnych klas obiektów informacyjnych. Drzewa 

kategoryzacji w każdym momencie odzwierciedlają rzeczywistą zawartość struktury repozytorium 

ponieważ są materializowane dynamicznie w oparciu o wartości wybranych atrybutów metadanych. 

Również w tym przypadku istotne znaczenie ma odpowiedni projekt metadanych poszczególnych klas 

obiektów pozwalający na odwzorowanie wymaganych i użytecznych modeli taksonomicznych. 
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Struktura danych obiektu informacyjnego, którą pokazuje Rysunek 2, obejmuje zarówno metadane i 

obiekty binarne, jak również takie elementy dynamicznej informacji jak procesy pracy obsługujące 

dany obiekt, uprawnienia dostępu, oraz rejestr wszystkich zdarzeń związanych z danym obiektem. 

Sposób prezentacji obiektu, taki jak wybór automatycznie otwieranych zakładek, jak i wybór samych 

zakładek, jest elementem parametryzacji graficznego interfejsu użytkownika. 

Ponieważ typowa instancja obiektu informacyjnego  zawiera plik binarny reprezentujący dokument 

elektroniczny typy tekst, audio, lub wideo oraz zbiór atrybutów metadanych determinujący przydział 

do określonej klasy obiektów informacyjnych, interfejs użytkownika pozwala na prezentację na 

jednym ekranie zarówno okna zawierającego treść opisywanego dokumentu, jak i elektronicznego 

formularza służącego do wprowadzania i aktualizacji odpowiadających mu metadanych. Przykład 

prezentacji dokumentu tekstowego i związanego z nim formularza metadanych zawiera Rysunek 3. 

 

 
Rysunek 3. Dzielony ekran wspomagający opis obiektu informacyjnego wymaganymi metadanymi. 

 

Mapy Wiedzy  

Repozytoria dokumentów stanowią podstawowe środowisko narzędziowe służące do projektowania i 

implementacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą korporacyjną. Mimo 

wielu niezaprzeczalnych zalet, szczególnie w zakresie przetwarzania i wyszukiwania dokumentów 

tekstowych, najbardziej istotną wadą tych systemów narzędziowych jest brak możliwości 

wykorzystania pojęciowych modeli danych do modelowania ich zawartości. W konsekwencji, mimo 

bogactwa istotnej i użytecznej informacji, kojarzenie różnych zjawisk, źródeł danych, oraz aktorów 

działających w otoczeniu systemu, jest znacznie utrudnione. 

Pojęciowe modele danych, od dziesięcioleci użyteczne w projektowaniu pojęciowym dużych baz 

danych, ostatnio znalazły również zastosowanie w dziedzinie przetwarzanie obiektów częściowo-

sformatowanych (pliki XML) oraz nie sformatowanych (dokumenty tekstowe). Możliwość 

wykorzystania formalnych notacji, takich jak Topic Maps (ISO 13250) czy OWL (Ontology Web 
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Language), w projektowaniu repozytoriów dokumentów znacznie podniosły użyteczność zastosowań 

tych systemów w obszarze zarządzania zasobami wiedzy. 

 

 
Rysunek 4. Mapa wiedzy jako pojęciowy model rzeczywistości 

 

Modelowanie struktury zasobów wiedzy w oparciu diagramy klas UML implementowane w oparciu o 

notację standardu Topic Maps, w powiązaniu z mechanizmami automatycznego tworzenia i 

aktualizacji sieci pojęć, stworzyło silne narzędzie indeksowania i nawigacyjnego przeszukiwania 

wielkich repozytoriów dokumentacyjnych. Istotną cechą tych rozwiązań jest możliwość konstrukcji 

pojęciowych modeli danych odpowiadających dziedzinowej wizji rzeczywistości stanowiącej 

subiektywną perspektywę podporządkowaną potrzebom prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. 

Definicję pojęciowego modelu  mapy wiedzy zrealizowanej w systemie zarządzania wiedzą Fundacji 

„Technology Partners  prezentuje Rysunek 5.  Możliwości modelowania struktury powiązań mapy 

wiedzy są bezpośrednio uzależnione od metadanych obiektów informacyjnych zdefiniowanych dla 

poszczególnych klas zasobów wiedzy.  

Nasze dotychczasowe doświadczenie wynikające z realizacji dużych systemów zarządzania wiedzą 

wskazują na to, że nie ma istotnych ograniczeń w realizacji dużych i skomplikowanych modeli 

pojęciowej struktury Mapy Wiedzy. Zazwyczaj nawigacyjne algorytmy wyszukiwania są upraszczane 

poprzez  czynnik lokalnego zainteresowania ograniczonymi obszarami diagramu klas poszczególnych 

grup użytkowników reprezentujących różne role w systemie. 
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Rysunek 5. Diagram klas mapy wiedzy Fundacji Technology Partners  
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Wprowadzanie zasobów wiedzy do repozytorium 

Konstrukcja diagramu klas reprezentującego semantykę zasobów wiedzy repozytorium, oraz dobór 

metadanych poszczególnych klas obiektów informacyjnych umożliwiających jego realizację, stanowią 

kluczowe kroki  projektowania systemu zarządzania wiedzą. Zakres referencyjny mapy wiedzy może 

obejmować poza wewnętrznymi zasobami wiedzy, to jest instancjami obiektów informacyjnych 

zawartych w repozytorium, również zewnętrzne zasoby wiedzy, takie jak strony webowe, pliki danych 

materializowane poprzez zapytanie SQL zawarte w metadanych, jak również odwołania do 

zewnętrznych usług sieciowych poprzez skrypty TMSL (Topic Maps Scripting Language). 

Przykład elektronicznego formularza zawierającego metadane obiektu informacyjnego klasy 

„Projekty” przedstawia Rysunek 6. 

 

 
Rysunek 6. Fragment elektronicznego formularza zawierającego metadane klasy „Projekt”. 

Projektowanie i implementacja elektronicznych formularzy zawierających metadane poszczególnych 

klas obiektów odbywa się z wykorzystaniem Edytora Formularzy modułu OfficeObjects® eForms, 

którego interfejs graficzny przedstawia Rysunek 7. Za wyjątkiem złożonych algorytmów walidacji pól 

formularza, które w przypadku metadanych występują rzadko, tworzenie elektronicznych formularzy 

nie wymaga umiejętności programowania. 

Poszczególne atrybuty metadanych tworzące pola formularza są pobierane ze słownika metadanych 

dostępnego w ontologii systemu i tworzonego centralnie do wykorzystania przez wszystkie 

definiowane klasy obiektów informacyjnych. Graficzne atrybuty pól, ich dziedziny wartości, oraz 

reguły walidacyjne są definiowane przy pomocy menu widocznego po prawej stronie ekranu edytora. 
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Rysunek 7. Formularz edytowany w narzędziu projektowania OfficeObjects® eForms. 

Elektroniczne formularze są również wykorzystywane do tworzenia dokumentów stanowiących 

graficzny interfejs użytkownika procesów pracy projektowanych i implementowanych w środowisku 

platformy narzędziowej OfficeObjects®. 

 

Prezentacja zasobów wiedzy w mapie wiedzy 

Obiekty informacyjne przechowywane w repozytorium zasobów wiedzy są automatycznie 

odwzorowywane w instancje sieci pojęć Topic Maps zarządzanej przez moduł OfficeObjects® 

Ontology Manager. Stworzenie nowej instancji obiektu informacyjnego, lub aktualizacja istniejącej 

instancji, w Repozytorium Zasobów Wiedzy automatycznie powoduje utworzenie, lub aktualizacją, 

instancji pojęcia Mapy Wiedzy zawierającego wybrane atrybuty metadanych odpowiedniej klasy 

obiektów. Powiązania pojęć tworzące sieć odpowiadającą semantycznie diagramowi klas Mapy 

Wiedzy są tworzone automatycznie w oparciu o reguły materializacji powiązań zdefiniowane w 

ramach schematu Mapy Wiedzy. 

Mechanizm Nawigatora Mapy Wiedzy obsługuje graficzny interfejs użytkownika, a w szczególności 

menu kontekstowe, którego zadaniem jest odwzorowanie powiązań i obsługa przejść pomiędzy 

powiązanymi węzłami sieci pojęć. W Nawigatorze Mapy Wiedzy można wykorzystywać dwa 

podstawowe typy interfejsów; natywny interfejs generowany automatycznie w oparciu o definicję 

struktury atrybutów danej klasy pojęć, lub zaprojektowany na zamówienie interfejs graficzny. 

Przykłady obu typów interfejsów przedstawiają odpowiednio Rysunek 8 i Rysunek 9. 
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Rysunek 8. Prezentacja obiektu mapy wiedzy w standardowym interfejsie nawigatora. 

Ze względu na to, że projektowany na zamówienie interfejs graficzny musi być zrealizowany dla 

każdej klasy pojęć Mapy Wiedzy, tworzenie takiego rozwiązania jest znacznie bardziej pracochłonne. 

Istnieją jednak rozwiązania aplikacyjne, jak na przykład mapa zabytków Warszawy zrealizowana w 

oparciu o moduł OfficeObjects® Ontology Manager, które ze względu na swój charakter i 

przeznaczenie nie mogą być realizowane w oparciu o standardowy interfejs graficzny Nawigatora 

Mapy Wiedzy. Natomiast użytkownicy systemów zarządzania wiedzą realizowanych w oparciu o 

repozytoria dokumentacji najczęściej bez zastrzeżeń akceptują natywny interfejs oparty o standard 

Nawigatora MW. 

 

 
Rysunek 9. Prezentacja obiektu mapy wiedzy w interfejsie zaprojektowanym graficznie 

Projektowanie repozytoriów zasobów wiedzy wykorzystujących mechanizmy mapy wiedzy przebiega 

zgodnie z formalną metodyką projektowania rozwiązań aplikacyjnych OfficeObjects® opracowaną w 

oparciu o wieloletnie doświadczenia projektowania i wdrażania dużych systemów zarządzania 

informacją. 
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Przykład nawigacji w mapie wiedzy 

Wyszukiwania zasobów wiedzy poprzez nawigację w sieci powiązań mapy wiedzy przebiega w 

oparciu o mechanizm Nawigatora modułu OfficeObjects® Ontology Manager. Omawiany poniżej 

prosty przykład nawigacji w zasobach wiedzy reprezentowanych przez model pojęciowy, którego 

diagram klas przedstawia Rysunek 5, ilustruje zasadę funkcjonowania algorytmu nawigacyjnego 

wyszukiwania zasobów wiedzy.  

Kolejne kroki nawigacji opartej o powiązania obiektów informacyjnych, odpowiadające 

zdefiniowanym w diagramie klas powiązaniom, przedstawia Rysunek 10.  

 

 
Rysunek 10. Przykład nawigacji w mapie wiedzy. 

Początkowym krokiem wyszukiwania jest wybranie „punktu wejścia” do sieci pojęć mapy wiedzy, w 

przypadku naszego przykładu jest to obiekt informacyjny stanowiący instancję klasy „Pracownik”. 

Wyszukanie odpowiedniego pojęcia może się odbywać w trybie wyszukiwania pełnotekstowego, na 

przykład w oparciu o nazwisko poszukiwanej osoby, lub przez odpowiednie przefiltrowanie listy 

pojęć klasy „Pracownik”. Fragment metadanych wyszukanego pojęcia przedstawia Rysunek 11. 

Mechanizm przejścia do następnych obiektów dostępnych w mapie wiedzy z wybranego już pojęcia 

stanowiącego startowy punkt nawigacji jest oparty o menu kontekstowe specyfikujące wszystkie 

powiązania zdefiniowane dla odpowiedniej klasy pojęć, w tym przypadku dla klasy „Pracownik”. Po 

wybraniu pozycji „Projekty” uzyskamy dostęp do listy wszystkich projektów badawczych w których 

uczestniczy, lub uczestniczyła w perspektywie czasowej objętej mapą wiedzy, wybrana osoba. 

Kolejne kroki nawigacji zmierzającej do wyszukania opracowań badawczych, których autorem jest 

wybrana osoba ilustrują kolejne ekrany Nawigatora, które przedstawiają Rysunek 11 do Rysunek 16. 
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Rysunek 11. Fragment metadanych obiektu reprezentującego „Użytkownika” systemu. 

Po wybraniu interesującego nas dokumentu, którego metadane przedstawia Rysunek 16, możemy 

przejść do repozytorium zasobów wiedzy wykorzystując odpowiedni przycisk uzyskując dostęp do 

pełnych informacji o tym obiekcie zgodnie ze strukturą obiektu informacyjnego (patrz Rysunek 2) 

 

 
Rysunek 12. Lista projektów w których uczestniczy wybrany pracownik badawczy 

Zgodnie z parametryzacją interfejsu użytkownika, przyjętą w systemie zarządzania wiedzą FTP, 

dokument jest prezentowany na dzielonym ekranie obejmującym jego treść oraz metadane. Dalsze 

informacje na temat tego obiektu można uzyskać otwierając odpowiednie zakładki struktury danych 

dokumentu, 
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Rysunek 13. Metadane wybranego projektu badawczego 

 

 
Rysunek 14. Lista dokumentów opracowanych w ramach wybranego projektu. 
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Rysunek 15. Metadane wybranego dokumentu. 

 

 

 

 
Rysunek 16. Prezentacja zawartości oraz metadanych wybranego dokumentu. 

 

 


