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Abstrakt
Gospodarka oparta o wiedzę jest w XXI wieku podstawą konkurencyjności nie tylko
innowacyjnych przedsiębiorstw, lecz całych krajów lub wręcz regionów. Wsparcie pracy
twórczej przez odpowiednie narzędzia informatyki jest jednym z istotnych warunków
uzyskania oczekiwanych wyników.

Wstęp
Największym wyzwaniem XXI wieku jest podniesienie wydajności pracowników twórczych
stanowiących podstawę rozwoju gospodarki opartej o wiedzę [Drucker1995]. Produkty nowoczesnej
gospodarki postindustrialnej charakteryzują się wzrostem udziału kosztów praw intelektualnych w
stosunku do kosztów wytwarzania obejmujących również koszty materiałowe. Przykładem takiego
produktu może być inteligentny telefon Apple iPhone, którego wartość obejmuje w ponad 60% cenę
praw intelektualnych [Economist2014].
Powszechnie stosowane obecnie rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie, takie jak
systemy ERP (Enterprise Resource Planning) czy nowoczesne platformy BPM (Business Process
Management), są istotnym czynnikiem podniesienia wydajności pracowników realizujących zadania w
oparciu o dobrze określone procedury o dużym stopniu powtarzalności. Niestety znaczna część
elementów pracy twórczej, przeważającej w takich obszarach aktywności jak projektowanie nowych
wyrobów i związanych z ich wytwarzaniem linii produkcyjnych, obsługa zdarzeń technicznych
związanych z eksploatacją złożonych urządzeń, badania laboratoryjne, czy systemów
informatycznych, stawiają nowe wyzwania przed rozwiązaniami informatycznymi wspierającymi
zarządzanie.
Współczesne badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w latach 2011-2013 dotyczące
czynników determinujących produktywność pracy twórczej (ang. knowledge work) przeprowadzone
pod kierunkiem Nathaniela Palmera [Palmer2014] wykazują niezbicie, iż dotychczasowe rozwiązania
informatyczne wspomagające zarządzanie procesami działalności są całkowicie niewystarczające jako
platforma wspierająca pracę intelektualną. Badania powtarzane w dwóch różnych okresach w latach
2011 i 2013 wykazują całkowitą zgodność, a drobne różnice mogą wskazywać na wzrost świadomości
objętych badaniem pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe.
Podstawowym wynikiem przeprowadzonej analizy dotyczącej udziału określonych typów zadań
wykonywanych przez pracownika twórczego w przeciętnym dniu roboczym jest fakt, iż około
60% czasu obejmują działania nie dające się ująć w karby ściśle zdefiniowanych procedur.
Wyniki analizy obejmujące procentowe udziały poszczególnych typów zadań twórczych w dniu
roboczym przedstawia Rysunek 1.

Około 30% czasu pracownika twórczego obejmują zadania dla których stwierdzono brak
zdefiniowanej procedury wynikający z niepowtarzalnego przebiegu realizacji zadania. Znacząca
proporcja dnia pracy jest poświęcana na zadania, które co prawda mają dobrze zdefiniowany cel, lecz
dopuszczają różne metody osiągnięcia rozwiązania. Ta druga grupa działań jest typowa dla prac
związanych z obsługą incydentów technicznych, takich jak naprawa złożonych urządzeń czy obsługa
serwisowa oprogramowania systemów informatycznych. Charakterystyczny jest również fakt, że prace
oparte o pełne wsparcie informatyczne bez możliwości zmiany procedur reprezentują poniżej 10%
czasu twórczego dnia roboczego.
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Rysunek 1. Procentowy udział poszczególnych typów zadań w dniu roboczym pracownika
twórczego [Palmer2014]
W związku z wynikami analizy, które syntetycznie przedstawia Rysunek 1, uzasadnione może być
twierdzenie, że powszechnie obecnie stosowane rozwiązania informatyczne, takie jak systemy ERP i
platformy BPM, mają niewielki wpływ na podniesienie wydajności pracowników twórczych, a tym
samym na konkurencyjność przedsiębiorstw wytwórczych i usługowych, działających w gospodarce
„opartej na wiedzy”. De facto obszar zarządzania pracą intelektualną, wykonywaną przez
pracowników badawczych, inżynieryjno-technicznych jak i przez managerów wysokiego i średniego
szczebla, jest najczęściej pozbawiony wsparcia przez zaawansowane rozwiązania informatyczne.
Powyższe rozważania nie kwestionują metod zarządzania opartych o ściśle zdefiniowane procedury,
dla których wsparcie informatyczne oparte o klasyczne narzędzia BPM jest jak najbardziej wskazane i
użyteczne. W wielu istotnych dziedzinach gospodarki, takich jak na przykład usługi finansowe,
ubezpieczenia, czy administracja publiczna, taki sposób pracy jest zjawiskiem typowym. Natomiast
takie zajęcia, z reguły rutynowe, nie stanowią pracy twórczej, która decyduje o konkurencyjności
społeczeństw krajów uczestniczących w globalnej gospodarce opartej o wiedzę.
Drugą perspektywą przyjętą w przeprowadzonych badaniach było określenie podstawowych typów
czynników stanowiących przeszkody w wydajnej realizacji zadań wykonywanych przez pracowników

twórczych. I w tym przypadku występuje duża zgodność danych uzyskanych w obu okresach badań,
to jest w latach 2011 i 2013. Wyniki tych badań podsumowuje Rysunek 2.
Dwie pierwsze grupy czynników związanych bezpośrednio z przebiegiem procesów realizacji zadań
twórczych, to jest brak informacji o statusie prac współuczestników projektu oraz trudności w
śledzeniu zadań do wykonania, wskazują, że niezależnie od braku możliwości sterowania procesem
realizacji zadań przy pomocy automatycznie wspomaganych sformalizowanych procedur pracy,
wymagane jest zastosowanie mechanizmu systemowego pozwalającego na szybkie uzyskanie
koniecznych informacji. Pierwsza przeszkoda została wskazana przez grupę 60% respondentów
badania wykonanego w 2011 roku a już przez ponad 70% w następnym badaniu przeprowadzonym
dwa lata później.
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Rysunek 2. Przeszkody w wydajnej pracy twórczej [Palmer2014]
Pozostałe grupy czynników utrudniających wydajną pracę są związane z brakiem odpowiednich
informacji typowych dla rozwiązań informatycznych, które wspierają zarządzanie zasobami wiedzy w
oparciu o sformalizowane modele dziedzinowe pozwalające na budowanie nawigacyjnej struktury
referencyjnej odsyłającej do odpowiednich obiektów wiedzy, zarówno jawnej znajdującej się w
posiadanej dokumentacji, jak i ukrytej dostępnej w głowach odpowiednich specjalistów.

Współczesne kierunki prac badawczych
Odpowiedzią na postawione powyżej problemy są intensywnie prowadzone prace badawcze i
rozwojowe zmierzające do realizacji i wdrożeń nowej generacji oprogramowania narzędziowego
umożliwiającego szybkie i elastyczne tworzenie dedykowanych rozwiązań wspierających zespołową
pracę twórczą. Istotną cechą tych platform są narzędzia oparte o semantyczne modele zasobów
wiedzy, otwarte repozytoria dokumentacji, oraz adaptacyjne platformy zarządzania procesami pracy.
Przykładem takiej architektury jest platforma oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®
[OfficeObjects2014]. Ważnym wymaganiem projektowym dla nowoczesnych platform
oprogramowania narzędziowego jest orientacja na użytkownika końcowego umożliwiająca jego silne
zaangażowanie w tworzeniu nowych rozwiązań aplikacyjnych wspierających pracę intelektualną.

Przykładem architektury systemu zarządzania wiedzą najbardziej zbliżonego do przedstawionej
powyżej platformy narzędziowej jest prototyp systemu KnowledgeCloud przedstawionego w
[Langenberg2011]. Podobnie jak w przypadku rozwiązania OfficeObjects®, autorzy proponują
rozproszoną architekturę systemu uzyskując jego skalowalność poprzez funkcje „rozkładania
obciążenia” (ang. load balancing). Również docelowym użytkownikiem rozwiązania są przede
wszystkim wirtualne organizacje skupiające wielu niezależnych partnerów. Platforma
KnowledgeCloud, zawiera funkcje zarządzania danymi i, w odróżnieniu od oprogramowania
OfficeObjects®, nie jest wyposażona w otwarte środowisko narzędziowe pozwalające użytkownikom
na realizację własnych rozwiązań aplikacyjnych. Propozycja rozwiązania zawierającego mapy wiedzy
oparte o model sieci semantycznej i powiązane z zasobami danych została przedstawiona w
[Doerr2008]. Obszarem zastosowań jest zarządzanie wiedzą w dziedzinie kultury i podobnie jak w
poprzednim przypadku brak jest środowiska narzędziowego dostępnego dla użytkowników systemu.
Zarządzanie wiedzą korporacyjną odwołującą się do poprzednich doświadczeń jest proponowany w
[Mancilla-Amaya2010] system SKMS (Smart Knowledge Management System). Platforma jest
wyposażona w silne mechanizmy kategoryzacji informacji lecz, podobnie jak poprzednie, nie daje
możliwości narzędziowych w zakresie procesów zarządzania wiedzą i strukturalizacji repozytorium
obiektów informacyjnych.
Wykorzystanie narzędzi zarządzania procesami (ang. workflow) w środowisku chmury
obliczeniowej, również w odniesieniu do automatyzacji procesów zarządzania wiedzą, jest
przedmiotem wielu publikacji, szczególnie omawiających środowiska narzędziowe i rozwiązania w
dziedzinie obliczeń naukowych (eScience). Zagadnienia automatyzacji wymiany danych z
eksperymentów naukowych w odniesieniu do obliczeń typu HPC (High Performance Computing) są
szczegółowo omawiane w [Juve2010, Shams2010, Vockler2011, Zinn2011]. We wszystkich
przedstawionych rozwiązaniach aplikacyjnych wykorzystywano platformę zarządzania procesami
jako warstwę koordynacji zadań obliczeniowych pozwalającą osobom planującym i wykonującym
eksperymenty naukowe na tworzenie modeli procesów przepływu pracy koordynujących równoległe
wykonywanie obliczeń i przesyłanie wyników oraz na optymalny dobór zasobów obliczeniowych w
chmurze.
Prezentowane powyżej wyniki prac badawczych dowodzą iż klasyczne techniki zarządzania
procesami pracy, wykorzystujące takie modele procesu jak BPMN i XPDL, doskonale nadają się do
zastosowania tych środowisk narzędziowych w chmurze obliczeniowej a dobre doświadczenia z
dziedziny obliczeń naukowych mogą być przeniesione na inne obszary zastosowań. Natomiast
prezentowane rozwiązania w dziedzinie zarządzania procesami nie stanowią właściwej odpowiedzi na
zagadnienia zarządzania pracą intelektualną omówione w sekcji wstępnej.
Zagadnienia bezpieczeństwa zasobów wiedzy w chmurze obliczeniowej są przedmiotem wielu
prowadzonych współcześnie projektów badawczych. Propozycja architektury zarządzania
bezpieczeństwem zastosowanej w systemie zarządzania wiedzą, realizowanym w ramach projektu
badawczego ACTIVE, obsługującego wirtualne organizacje skupiające wielu partnerów, jest
omówiona w [Ruiz2011]. Proponowany model zapewnienia poufności zasobów wiedzy jest oparty o
model ról użytkowników rozszerzony o możliwość definiowania semantyki wzajemnych relacji takich
grup oraz o formalny model wymiany danych w wirtualnym obszarze obliczeniowym. Przyjęte
rozwiązanie może być łatwo uogólnione na cała gamę rozwiązań klasy Enterprise 2.0. Innym
podejściem do zapewnienia bezpieczeństwa danych jest definiowanie „perspektyw danych” w
odniesieniu do zasobów przechowywanych w chmurze obliczeniowej prezentowane w [Sumter2010].
Wiele rozwiązań zarządzania wiedzą realizowanych współcześnie zawiera formalne modele ontologii,
przy czym modele oparte o sieci semantyczne zgodne ze standardem Topic Maps (ISO 13250), ze
względu na możliwość ich wykorzystania do asocjacyjnego wyszukiwania danych, cieszą się dużą
popularnością. Przykładem takiego zastosowania sieci semantycznych opartych o model Topic Maps
jest środowisko DREAM wykorzystywane do inteligentnego indeksowania i wyszukiwania obiektów
wizualnych zaprezentowane w [Badii2009]. Model Topic Maps może być również wykorzystany do
kategoryzacji dokumentów w oparciu o wartości ich metadanych. Przykład takiego rozwiązania jest
zaprezentowany w [Cahier2010] oraz w [Damen2009, Park2008, Vatant2001]. Model Topic Maps

stanowi środowisko narzędziowe dla projektowania i implementacji ontologicznej warstwy rozwiązań
aplikacyjnych realizowanych w oparciu o oprogramowanie OfficeObjects® [OfficeObjects2014].
Istotne znaczenie w proponowanych obecnie rozwiązaniach aplikacyjnych w dziedzinie zarządzania
pracą twórczą odgrywają techniki inżynierii oprogramowania oparte o wzorce rozwiązań
aplikacyjnych i rozwiązania tworzone przez końcowych użytkowników. Przegląd współcześnie
dostępnych możliwości w tym zakresie został wyczerpująco zaprezentowany w [Ko2011].
Popularność tego podejścia spowodował że powstała cała dziedzina wiedzy w inżynierii
oprogramowania on nazwie „Inżynieria Oprogramowania Końcowego Użytkownika” (ang. End User
Software Engineering (EUSE)). Przedstawiony we wskazanej pozycji literaturze zakres rozwiązań
aplikacyjnych realizowanych przez użytkowników końcowych, obejmujący poza klasycznym
programowaniem, między innymi definicje procesów pracy, modele finansowe, i obliczenia
matematyczne, wskazuje, że aktywny udział społeczności użytkowników platformy zarządzania
wiedzą do projektowaniu i implementacji rozwiązań aplikacyjnych pozwala na znaczące skrócenie
cyklu tworzenia aplikacji oraz do istotnego obniżenia kosztów.
Metodyka projektowania i adaptacji wzorców rozwiązań aplikacyjnych jest uznaną techniką inżynierii
oprogramowania pozwalającą na dokumentowanie i późniejsze wielokrotne wykorzystanie
najlepszych praktyk stosowanych w określonym kontekście aplikacyjnym. Przykładem wzorców
projektowych dotyczących procesów współpracy, który jest kluczowym obszarem dla zarządzania
wiedzą, są rozwiązanie przedstawione w [Verginadis2010]. Przykładem repozytorium wzorców
procesów pracy jest zbiór wzorcowych modeli procesów businessowych opublikowanych przez MIT
w [Malone2003].
Wykładniczo rosnące możliwości techniczne oraz znaczenie urządzeń mobilnych, takich jak
smartfony i tablety, otwierają przed nimi coraz szersze pola aplikacyjne. Tworzenie systemów
informatycznych wykorzystujących te urządzenia napotyka na barierę wynikającą nie z ich
ograniczonych możliwości technicznych, lecz z różnorodności ich oprogramowania podstawowego.
Odpowiedzią jest dynamiczne generowanie odpowiedniego interfejsu użytkownika dla
konkretnego urządzenia mobilnego po stronie serwera. Przykłady takich rozwiązań są prezentowane
w [Chmielewski2010, Lakshman2011, Walczak2012]. Przyszłościowym kierunkiem rozwoju jest
rozbudowanie oprogramowania i sprzętu urządzeń mobilnych zgodnie z wymaganiami dynamicznie
rozwijającej się dziedziny inteligencji środowiska (ang. ambient intelligence). Przykłady
możliwych rozwiązań aplikacyjnych, które mogą być wspierane przez rozwiązania aplikacyjne
realizowane na platformie zarządzania wiedzą są omówione w [Aggarwal2011, Lee2012].

Procesy w nowoczesnej organizacji zorientowanej na cel
Złożoność zagadnień badawczych, technicznych, i biznesowych podejmowanych w ramach
codziennej działalności konkurencyjnych przedsiębiorstw rozwijających nowe produkty i technologie,
instytucji naukowych prowadzących badania podstawowe i stosowane, oraz instytucji administracji
państwowej odpowiadających na strategiczne wyzwania rozwoju społecznego inicjując kompleksowe
inicjatywy legislacyjne, wymaga zbiorowej pracy dużych, często interdyscyplinarnych, zespołów
realizujących wspólny cel.
Organizacja projektowa, zorientowana na wspólny dobrze zdefiniowany cel, stała się normą
zarządzania realizacją przedsięwzięć badawczych, inwestycyjnych, a nawet produkcyjnych.
Architektura platformy informatycznej, którą przedstawia Rysunek 3, stanowi wzorzec rozwiązania
wspierającego zarządzanie oraz pracę grupową w zespole projektowym. Przedstawiony schematycznie
zespół mechanizmów informatycznych wspierających zespołową pracę twórczą został zrealizowany w
ramach platformy oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®.
Jądrem platformy informatycznej wspomagającej zarządzanie przebiegiem projektu są funkcje
zarządzania dokumentacją projektu, obejmującą zazwyczaj zarówno dokumentację techniczną
wytwarzaną w trakcie realizacji poszczególnych zadań jak i dokumentację zarządczą taką jak
dokumenty ewidencji czasu pracy, dokumenty finansowe, umowy i porozumienia o współpracy, oraz

korespondencję. Zarządzanie dokumentacją projektu jest ściśle zintegrowane z funkcjami zarządzania
zespołem projektowym, a szczególnie takimi elementami jak model ról uczestników projektu oraz
reguły dostępu do dokumentacji elektronicznej.
Akta projektu mogą być zorganizowane hierarchicznie a zakres tematyczny poszczególnych
rozdziałów akt, jak również typy przechowywanej dokumentacji elektronicznej, zależą od dziedziny
działalności w ramach której są realizowane prace badawczo-rozwojowe. Istotnym elementem
modelowania struktury akt projektu jest definicja metadanych dla poszczególnych elementów
hierarchii, to jest metadanych projektu, metadanych teczek dokumentów, oraz metadanych
poszczególnych typów dokumentów elektronicznych.

Rysunek 3. Wsparcie prac badawczo-rozwojowym w zespole projektowym
Dobrze zdefiniowane i właściwie zarządzane repozytorium akt projektów stanowi odpowiedź na
problem 4, to jest na trudności w zarządzaniu dokumentacją projektu, zgłoszony przez ponad 50%
uczestników badań, których wynik przedstawia Rysunek 2. Zespół funkcji wpierających realizację
prac badawczych i rozwojowych, odpowiednio skonfigurowanych zgodnie z wymaganiami dziedziny
projektu, daje możliwość usunięcia, lub istotnego zniwelowania pozostałych przeszkód
ograniczających wydajność pracy twórczej. Szczególnie zagadnienia 1 i 2, to jest brak informacji o
statusie prac współuczestników projektu oraz trudności w śledzeniu listy zadań do wykonania
otrzymują silne wsparcie poprzez zastosowanie mechanizmów zarządzania wiedzą, jak również
odpowiednich rozwiązań w zakresie zarządzania pracą grupową umożliwiających elastyczną
wymianę dokumentów projektowych oraz na bezpośrednią komunikację uczestników projektu
poprzez zastosowanie platformy telekonferencji. Dobrze zaprojektowany i konsekwentnie
utrzymywany model zasobów wiedzy stanowi również odpowiedź na zagadnienia 5 i 6.
Istotnym elementem wsparcia zespołowych prac badawczych jest infrastruktura komunikacji w
ramach zespołu projektowego jak również z szeroko pojętym środowiskiem zawodowym.
Dynamiczny rozwój technik webowych oraz dedykowanych narzędzi wymiany informacji, takich jak
poczta elektroniczna czy procesu obiegu dokumentów, wspierają integrację środowisk zawodowych
(communities of practice). Otwarta wymiana informacji i wyników prac naukowych znacznie podnosi
ich poziom dzięki natychmiastowej i obiektywnej ocenie środowiska naukowego w danej dziedzinie.

Procedury zarządzania projektem, w odróżnieniu od prac twórczych skoncentrowanych na
rozwiązywaniu problemów badawczych i rozwojowych, takie jak na przykład zarządzanie finansami
projektu czy procedury zapewnienia jakości, wymagają zastosowania dobrze zdefiniowanych,
powtarzalnych procedur zarządczych, które mogą być wspomagane przez klasyczne mechanizmy
zarządzania procesami biznesowymi. W ramach platformy wspierającej realizację projektów dostępne
są również odpowiednie narzędzie pozwalające na definiowanie i zarządzanie procesami pracy
zgodnymi z ogólnie stosowanym modelem BPMN (Business Process Modeling Notation).

Zasoby dokumentacji technicznej
Repozytorium dokumentacji technicznej stanowi rozwiązanie problemu dostępu do zasobów wiedzy
jawnej przechowywanych w formie elektronicznej dokumentacji, obejmującej tekst, rysunki
techniczne, dane eksperymentalne, czy takie zaawansowane formy jak pliki audio i video. Natomiast
identyfikacja osób, których wiedza specjalistyczna jest w danym momencie poszukiwana, wymaga
gromadzenia i aktualizacji informacji o wiedzy i umiejętnościach pracowników twórczych
wynikających z wykształcenia oraz z doświadczenia zawodowego w odpowiednich dziedzinach.
System Repozytorium Dokumentacji Technicznej (RDT) zrealizowany na platformie oprogramowania
narzędziowego OfficeObjects® stanowi propozycję umożliwiającą rozwiązanie najbardziej istotnych
problemów zidentyfikowanych w omówionych powyżej badaniach. Otwarte interfejsy systemu RDT
pozwalają na integrację z zewnętrznymi systemami ERP oraz BPM. Natomiast rozbudowane funkcje
narzędziowe oprogramowania OfficeObjects® obejmują narzędzia do definiowania i wykonywania
procesów pracy zgodne z wiodącymi standardami, takimi jak BPMN i XPDL, definiowanie i
publikacja formularzy elektronicznych opartych o struktury danych XML, definiowanie i
wykorzystywanie złożonych modeli sieci pojęciowych opartych o standard Topic Maps (ISO 13250).

Rysunek 4. Struktura zasobów dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna stanowi podstawowy zasób działalności projektowej, inwestycyjnej i
produkcyjnej występujący coraz częściej wyłącznie w postaci elektronicznej. Repozytorium
dokumentacji technicznej powala na tworzenie i udostępnianie upoważnionym użytkownikom
dowolnie złożonej, hierarchicznej struktury dokumentacji technicznej obejmującej metadane oraz pliki
dokumentów technicznych wytwarzanych przez informatyczne systemy projektowania CAD/CAM lub
uzyskiwanie w procesie skanowania dokumentacji papierowej.
Hierarchiczna struktura zasobów dokumentacji technicznej, którą przedstawia Rysunek 4, jest
zorganizowana trójpoziomowo obejmując elektroniczne akta projektu zawierające teczki
dokumentacji technicznej, które z kolei stanowią zbiory dokumentów elektronicznych
przechowywanych w odpowiednich formatach źródłowych.
Dostęp do przechowywanej w repozytorium dokumentacji technicznej jest reglamentowany przez
zbiór reguł dostępu uprawniających użytkowników, lub grupy użytkowników, systemu do
selektywnego wykonywania operacji przeglądania, pobierania, i aktualizacji dokumentów.
Aktualizacja dokumentów technicznych przechowywanych w repozytorium jest wspierana przez
mechanizm wersjonowania.
Elektroniczny dokument techniczny może zawierać dowolną liczbę plików, których formaty wynikają
ze stosowanych informatycznych systemów projektowania, opisanych łącznie metadanymi przyjętymi
dla danego typu dokumentu. Pliki dokumentu są prezentowane, lub udostępniane do pobrania przez
upoważnionych użytkowników, w standardowych formatach prezentacyjnych (pdf lub img)
uzyskanych w wyniku automatycznej konwersji formatów źródłowych. Listę dokumentów
technicznych zawartych w teczce oraz prezentację pliku dwg programu Autocad wybranego z jednego
z dokumentów przedstawia Rysunek 5.

Rysunek 5. Przeglądanie rysunków technicznych

Korzystanie z rysunku technicznego prezentowanego na ekranie komputera lub urządzenia
przenośnego może odbywać się w trybie pełnego ekranu pozwalającego na lepszą prezentację
szczegółów złożonych rysunków technicznych. Przykład takiego trybu prezentacji pliku dokumentu
technicznego przedstawia Rysunek 6. Obsługiwane pliki rysunków technicznych poddawane
automatycznej konwersji obejmują takie formaty jak: doc, xls, docx, xlsx, jpg, tiff, pps, dxf, dwf,
dwg, eps, png, DjVu, psd, cdr, mpp, pdf
Pliki przechowywane w repozytorium mogą być zapisane w dowolnych formatach obsługiwanych
przez odpowiednie oprogramowanie, takie jak na przykład pliki audio i video. W przypadku plików
nie poddawanych automatycznej konwersji na format prezentacyjny ich wykorzystanie wymaga
instalacji odpowiedniego oprogramowania kompatybilnego z pobranym formatem pliku.

Rysunek 6. Przeglądanie widoku rysunku technicznego

Model pojęciowy zasobów wiedzy (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 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 Language), w projektowaniu
repozytoriów dokumentów znacznie podniosły użyteczność zastosowań tych systemów w obszarze
zarządzania zasobami wiedzy.

Modelowanie struktury zasobów wiedzy w oparciu o notację Topic Maps, w powiazaniu z
mechanizmami automatycznego tworzenia i aktualizacji sieci pojęć, stanowi silne narzędzie
indeksowania i asocjacyjnego 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.

Rysunek 7. Mapa wiedzy

Rysunek 8. Fragment prezentacji obiektu mapy wiedzy repozytorium zabytków Warszawa

Schematyczną prezentację takiego modelu przedstawia Rysunek 7. Natomiast Rysunek 8 prezentuje
zawartość metadanych na przykładzie pojęcia „Obiekt Zabytkowy” zapisanego w repozytorium
zabytków Warszawy.
Prawie 50% populacji ankietowanych pracowników twórczych uznało, że jedną z istotnych przeszkód
utrudniających wydajną pracę są trudności w śledzeniu listy zadań do wykonania. To zagadnienie jest
szczególnie widoczne w sytuacjach, gdzie brak jest silnie sformalizowanej procedury osiągania celu
podejmowanej pracy twórczej. Rysunek 9 pokazuje wykorzystanie modelu Topic Maps stanowiącego
ontologiczną platformę zarządzania mapą wiedzy w systemie OfficeObjects®, do wspierania
planowania i zarządzania pracami nad oprogramowaniem użytkowym realizowanymi zgodnie ze
„zwinną” metodyką SCRUM.

Rysunek 9. Śledzenie stanu wykonania zadań projektu
Opracowanie takiego rozwiązania wymagało sformułowania pojęciowego modelu metodyki SCRUM,
przygotowania odpowiedniej struktury pojęć i ich wzajemnych powiazań, oraz stworzenia skryptów
raportujących. Żadna z tych prac nie wymagała konstrukcji oprogramowania aplikacyjnego z
wykorzystaniem klasycznych języków programowania. W podobny sposób można stworzyć i
zaimplementować dowolny model realizacji prac zorientowanych na ustalony cel nie zmuszający
pracowników twórczych do ograniczania się do jednej ustalonej a priori ścieżki jego osiągnięcia.

Wspomaganie procedur zarządczych i pro-jakościowych
Model środowiska zarządzania projektem badawczo-rozwojowym, który przedstawia Rysunek 3,
przewiduje zastosowanie mechanizmów pracy grupowej do wsparcie realizacji projektów. Poza
klasycznymi mechanizmami współpracy członków zespołu projektowego jak lista dyskusyjna, portale
społecznościowe, czy telekonferencje, istnieje możliwość wykorzystanie automatycznego wsparcia
procedur zarządczych przez zastosowanie platformy zarządzania procesami pracy. Przykładem takich
predefiniowanych procesów pracy, mogą być procedury kontroli jakości, jak na przykład proces
wewnętrznej recenzji opracowań prezentujących wyniki badań, czy proces przebiegu badań
laboratoryjnych wymagających certyfikacji.

Przykład fragmentu procesu wykonywanego w ramach systemu repozytorium dokumentacji
technicznej przedstawia Rysunek 10.

Rysunek 10. Fragment modelu wykonawczego instancji procesu pracy (OfficeObjects®
WorkFlow)
Graficzny model wykonywanego procesu prezentujący ścieżkę wykonania poszczególnych czynności
(zielone wypełnienie) zawiera informacje obejmujące między innymi takie dane jak wykonawca
czynności, oraz czas rozpoczęcia i zakończenia czynności. Zapisy każdego wykonywanego procesu
pracy są dostępne jako metadane procesu w relacyjnej bazie danych co pozwala na budowanie
dowolnych raportów analitycznych informujących o przebiegu realizowanych prac.
Wsparciem środowiska badawczego indywidualnych członków zespołu jest możliwość wykorzystania
„prywatnego” obszaru zarządzania dokumentacją opartego o mechanizm folderów. Model folderów
może być definiowany przez jego właściciela, analogicznie do mechanizmu folderów systemu
Microsoft Windows, i poza wykorzystaniem go do przechowywania własnych danych, może być
dowolnie udostępniany innym użytkownikom platformy.
Zaletą rozwiązanie polegającego na wykorzystaniu repozytorium dokumentacji do przechowywania
pośrednich wersji dokumentów i innych roboczych materiałów wytwarzanych w trakcie
realizowanych prac badawczo-rozwojowych jest zwiększone bezpieczeństwo danych, zarówno w
zakresie ich poufności jak i integralności, wynikające z zastosowania zaawansowanych technik
kontroli dostępu do repozytorium dokumentów oraz z centralnej administracji i ochronie zasobów
wiedzy.
W przypadku dużych projektów badawczo-rozwojowych często zachodzi konieczność wprowadzania
dedykowanych procedur zarządczych wynikających z charakterystyki prowadzonych prac lub z
wymagań istotnych dla danej dziedziny działalności. Spełnienia takiego wymagania może prowadzi

do wdrażania dedykowanych procedur automatycznie wspomaganych przez zaprojektowane ad hoc
procesy prac. Fragment definicji procesu pracy wykonany w narzędziu OfficeObjects® WorkFlow
przedstawia Rysunek 11.

Rysunek 11. Fragment definicji procesu pracy w edytorze OfficeObjects® WorkFlow.

Konkluzja
Dziedzina zarządzania procesami pracy (BPM) po osiągnieciu dojrzałości w pierwszym
dziesięcioleciu XXI dzięki sukcesom wdrażania rozwiązań wspierających rutynową pracę umysłową
przechodzi obecnie okres dynamicznych zmian. Konieczność zmian wynika z niepowodzeń w
zastosowaniach klasycznych metod i narzędzi zarządzania procesami biznesowymi w najbardziej
newralgicznym obszarze globalnej gospodarki jakim jest tworzenie i wykorzystywanie innowacji w
badaniach naukowych oraz w działalności projektowej i produkcyjnej.
Zastosowanie oprogramowania narzędziowego zorientowanego na tworzenie nowoczesnych
rozwiązań aplikacyjnych w dziedzinie zarządzania wiedzą i pozwalającego na aktywny udział
użytkowników końcowych w ich realizacji, jakiego przykładem jest platforma oprogramowania
narzędziowego OfficeObjects®, przyczyni się niewątpliwie do spełnienia postulatu Petera Druckera
mówiącego o konieczności podniesienia wydajności pracy twórczej między innymi poprzez
wykorzystanie odpowiednich technik informatyki.
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