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Rozdział 1 

Zarządzanie wiedzą 





OBSZARY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 

Zdzisław Szyjewski 
Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Uniwersytet Szczeciński 

<zszyjew@uoo.univ. szczecin.pl> 

Computer there are used to processing data. Contecst of the data it is 

information. Next of the stage where are knowledge. Area of the knowledge 
management there are topics of this lecture. The knowledge there are tacit 

and explicit. Management it is convert tacit knowledge on the knowledge 
explicit and opposite. 

Keywords: knowledge management. 

1. Wprowadzenie 

Nowoczesna technologia wykorzystywana jest do wspomagania działalności 
ludzkiej w różnych obszarach aktywności. Komputery pomyślane jako urządzenia 
do wspomagania procesów obliczeniowych, szybko przekształciły się w potężne 
magazyny gromadzonych na różne potrzeby, danych. Zgromadzone na nośnikach 
komputerowych dane były przetwarzane i wykorzystywane do wspomagania 
różnych aktywności. Wraz z zwiększającą się mocą obliczeniową komputerów, 
coraz pojemniejszymi pamięciami na nośnikach komputerowych, zwiększał się 

zakres wspomagania. Dane były strukturalizowane, poddawane coraz bardziej 
złożonym przekształceniom algorytmicznym aby sprostać wzrastającym 

wymaganiom użytkowników. 

Gromadzone dane w bazach danych i hurtowniach danych maja postać nie 
tylko znakową ale również istnieje możliwość gromadzenia zapisów dźwięku 

i obrazów. Istnieje ograniczona możliwość zapamiętania powiązań pomiędzy 

zgromadzonymi danymi. Dane są archiwizowane czyli mamy możliwość odnoszenia 
zgromadzonych danych do czasu ich powstania i wiele innych udogodnień 

potrzebnych i wykorzystywanych w działalności gospodarczej, naukowej 
i badawczej. Wiele aktywności ludzkiej w chwili obecnej byłoby niemożliwe lub 
bardzo ograniczone bez wspomagania technologią informatyczną. 

Procedury manipulowania danymi pozwalały na efektywne wspomaganie 
prostych działań ewidencyjnych, wspomagały wybrane, najczęściej dobrze 
zalgorytmizowane procedury decyzyjne ale nie można było przekroczyć pewnej 
granicy dostępnej dla mózgu ludzkiego, polegającej na łatwym kojarzeniu 
i wartościowaniu informacji posiadanych w wyniku uczenia się i zdobywania 
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doświadczeń życiowych. Systemy ekspertowe, doradcze ograniczają się jedynie do 
wspomagania procesów dobrze strukturalizowanych i algorytmizowanych. 
Wykorzystywana jest duża szybkość obliczeniowa komputerów i możliwość 

szybkiego przeszukiwania dużych masywów zgromadzonych na nośnikach 

komputerowych danych. Zapisane w systemach informatycznych reguły 

wnioskowania pozwalają na sugerowanie rozwiązań dla opisanych w tych 
systemach sytuacji. Niezależnie od przydatności takich rozwiązań i ich zakresu jest 
to zawsze skończona ilość możliwości, najczęściej mniejsza niż potrafi 
to zrealizować człowiek 1 . 

Powstające coraz to nowsze rozwiązania informatyczne wykorzystujące 

wiedzę z obszaru genetyki, są próbą przekroczenia tej granicy. Stale doskonalone są 
metody gromadzenia danych i manipulowania danymi. Powstają coraz doskonalsze 
i bardziej pojemne nośniki pamięci komputerowych, pozwalające gromadzić na 
małej przestrzeni potężne ilości danych zapisanych w postaci multimedialnej. 
Wszystko to aby lepiej wspomagać działania człowieka w prowadzonych przez 
niego aktywnościach . 

Informacje 
(kontekst-del"'lYch) 

Dane 
. (su-owe fd<tv) 

Rysunek 1. Wiedza - określenie. 

Ludzie 

Komputery, 
Systemy IT 

Graficznie obrazuje to rysunek I . Dolna część rysunku pokazuje zakres 
domeny sprzętu komputerowego i systemów informatycznych. Na nośnikach 

komputerowych mogą być gromadzone surowe fakty, które w postaci danych 
zbierane są w systemach informatycznych w postaci bardziej lub mniej 
ustrukturalizowanej. Kiedy danym tym nadamy kontekst to stanowi to informacje 
dla korzystających z nich ludzi. Przykładowo jeśli zapisana jest liczba 20, to nie jest 
to dla nas żadna informacja, gdyż może to być numer wylosowany w totalizatorze, 
może to być cena jakiegoś towaru lub rozmiar czegoś. W sytuacji jeśli wiemy, że 

1Ciekawym przykładem są zmagania szachistów z programami komputerowymi w grach 
człowieka z komputerem. 

14 



Obszary zarzadzania wiedzą 

jest to prognozowana temperatura na dzisiaj, to staje się to dla nas informacją. 
Wynikający z tego fakt, że jest ciepło i powinienem się lekko ubrać jest już wiedzą 
dostępną jedynie dla człowieka. Istnieje ograniczona możliwość zaszycia takiej 
wiedzy w bazie wiedzy ale zawsze będzie to jedynie skończona ilość wnioskowań 
z posiadanych informacji . 

Istnieje więc granica, gdzie kończą się możliwości technologii 
informatycznej a zaczyna się domena człowieka. Granica początkowo postawiona 
bardzo nisko zaczyna być przesuwana coraz wyżej wraz z zwiększającymi się 

możliwościami technologii informatycznych. Wyzwaniem obecnych czasów jest 
próba dalszego przesunięcia granicy pomiędzy domeną komputerów i systemów 
informatycznych a ludźmi z rysunku 1. 

2. Postacie wiedzy i procesy jej konwersji 

Profesor Nonaka, Takeuchi (2000) postuluje występowanie wiedzy w dwóch 
postaciach: ukrytej (tacit) i jawnej, dostępnej (explicit). Wiedza ukryta pozwala mi 
na wnioskowanie z prognozowanej temperatury na wybór odpowiedniego sposobu 
ubrania. Jeśli w jakichś dokumentach, instrukcjach byłoby zapisane, że w przypadku 
temperatury 20 stopni należy zakładać koszulę z krótkim rękawem to to byłaby 
wiedza jawna. Ten prosty przykład nie oddaje wszystkich zawiłości występowania 
wiedzy ale pozwala na prostą interpretacje podziału wiedzy na ukrytą i jawną. 

W środowisku informatycznym mamy szansę na zetknięcie się jedynie 
z wiedzą jawną zapisaną w bardziej lub mniej złożonej postaci. Wiedza ukryta 
pozostaje najczęściej w naszych głowach. Pozostaje problem jaki jest stosunek 
wiedzy jawnej do ukrytej? Czy jest możliwość przekształcenia wiedzy ukrytej 
w jawną? Jak można wreszcie zarządzać wiedzą z wykorzystaniem technologii 
informatycznych? Te pytania stają obecnie przed informatykami próbującymi 

przesuwać granicę nakreśloną na rysunku 1. 

Socjalizacja jest przekształcaniem wiedzy ukrytej w ukrytą. Następuje 

to poprzez dzielenie się wiedzą ukrytą (wewnętrzną) w czasie wykonywania 
wspólnych czynności przez członków organizacji. Typowym przykładem jest znany 
powszechnie sposób praktyk zawodowych, gdzie osobą uczestnicząca w jakichś 
procesach zdobywa nowe umiejętności jakie posiada mistrz wykonujący 

te czynności, czyli posiadający wiedzę ukrytą. Rzemiosło w ten sposób zdobywało 
następne kadry do podtrzymywania realizowanych aktywności gospodarczych. 
Konwersja wiedzy ukrytej w ukrytą realizowana jest wszystkimi zmysłami 

dostępnymi człowiekowi i nie można tego ani zautomatyzować ani opisać czy 
w jakikolwiek inny sposób przekazać. 
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ukryta jawna 

. socjalizacja uzewnętrzniaąie 

ukryta 

jawna 

uczenie się klasyfikowanie 

Rysunek 2. _procesy konwersji wiedzy. 

Rysunek 2 obrazuje procesy konwersji wiedzy. Procesy przedstawione 
w postaci kwadratu przez profesora Nonaki, obrazują cztery sposoby konwersji 
wiedzy. 

Ekstemalizacja (uzewnętrznianie) jest działaniem mającym na celu 
przekształcenie wiedzy ukrytej w wiedzę jawną. Polega to na wyrażaniu wiedzy 
ukrytej w publicznie dostępnej i przyswajalnej postaci. Może to być zapis słowny 
opisujący jakieś określone działanie znane tylko posiadaczowi wiedzy ukrytej. 
Szczególnym przypadkiem może to być rysunek, czy zapis dźwiękowy. Tworzenie 
instrukcji postępowania w określonej sytuacji, czy obsługi jakiegoś urządzenia jest 
takim procesem. 

Kombinacja, klasyfikowanie jest przekształcaniem wiedzy jawnej w inną 
postać wiedzy jawnej. Realizowane jest to poprzez komunikację, 

rozpowszechnianie, systematyzację wiedzy jawnej. Tworzenie zestawień, 

klasyfikacji, porównań, tabel jest takim działaniem, które pozwala wiedzę opisaną 
zestawić z inną wiedzą opisaną, co daje nową wiedzę, która może być wykorzystana 
w nowych obszarach. Ten sposób konwersji wiedzy jest najlepiej wspomagany 
przez technologie informatyczną, gdyż wykorzystywana jest szybkość działania 
komputerów w dostępie do skodyfikowanej wiedzy jawnej i wyprowadzona jest 
nowa wiedza jawna w postaci wyników działania systemu informatycznego. 

Internalizacja (uczenie się) jest to przekształcanie wiedzy jawnej w ukrytą 
(wykorzystanie doświadczeń i know-how zdobytego przez innych). Przekształcenie 
wiedzy jawnej w ukrytą to wszelkie procesy uczenia się z dokumentów, opisów, czy 
innych form jawnej prezentacji wiedzy. Powstała w wyniku uczenia się wiedza 
może zostać spożytkowana w prosty sposób poprzez zwykłe odtworzenie lub 
wzbogacona o inwencje i posiadanąjuż wiedzę ukrytą. 
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Opisane sposoby konwersji wiedzy mogą mieć postać indywidualnych 
działań poszczególnych uczestników lub mieć charakter działań zbiorowych. Można 
też mówić o konwersji wiedzy w organizacjach. Szczególnie konwersja wiedzy 
organizacji jest obiektem zainteresowań z uwagi na silna konkurencję rynkową 
i stałe dążenie do doskonalenia organizacji. Wykorzystanie w tych procesach 
technologii informatycznych jest ostatnio wyzwaniem dla informatyków. Dostępna 
technologia informatyczna i rozwój zastosowań informatyki pozwalają na efektywne 
wspomaganie tych procesów. 

Zarządzanie wiedzą i tworzenie nowej wiedzy w organizacji może być 
realizowane w różny sposób. Model (Nonaka, Takeuchi, 2000) tworzenia wiedzy 
w organizacji w postaci idealnej powinien przebiegać w pięciu fazach: 

1. Upowszechniania wiedzy ukrytej - gdzie powstaje wspólnota sposobów 
myślenia i modeli mentalnych. 

2. Szukania pomysłów - w toku burz mózgów, dialogu, powstaje koncepcja, 
która ostatecznie przybiera postać jawną - faza ta odpowiada ekstemalizacji. 

3. Potwierdzania pomysłu - należy pomysły wykreowane w poprzedniej fazie 
zweryfikować - czy będą korzystne dla organizacji. 

4. Budowania wzorca - w przedsiębiorstwach produkcyjnych odpowiada 
tworzeniu prototypu. W tej fazie koncepcja przybiera materialną postać. 

5. Wyrównywania poziomu wiedzy - zarówno w wymiarze wewnątrz jak 
i międzyorganizacyjnym. 

Koncepcje powstałe w jednym cyklu, składającym się z tych 5-ciu kroków, 
stają się zaczątkiem kolejnego procesu na wyższym poziomie. Powtarzanie takiego 
procesu powoduje wzrost wiedzy organizacji i podnoszenie jej na wyższy poziom. 

3. Odkrywanie wiedzy 

Szczególnie interesującym przypadkiem jest zamiana wiedzy ukrytej 
w wiedzę jawną. Wynika to z dużych zasobów wiedzy ukrytej, jak obrazuje to 
rysunek 3. Niezbadane zasoby wiedzy ukrytej znajdują się w różnych obszarach 
i stanowią obecnie miejsce penetracji badaczy autorów systemów 
informatycznych. 

Wiedza ukryta w systemach informatycznych, w zasobach baz danych 
i wreszcie w głowach pracowników to zasoby wiedzy, które mogą pomóc 
w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej w przypadku jej pozyskania. Szczególnym 
obiektem eksploracji wiedzy są bazy danych zgromadzonych i utrzymywanych 
w systemach informatycznych. Proste bazy danych wykorzystywane do zapisu 
informacji potrzebnych do prowadzenia procesów ewidencyjnych czy wytwórczych 
zaczynają być niewystarczające. Wspomaganie procesów decyzyjnych informacjami 
zapisanymi i wyszukiwanymi przez systemy informatyczne to pewna prawidłowość 
w prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej. Penetracja coraz to nowszych 
obszarów możliwości wykorzystania komputerów doprowadziło do powstania 
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nowej klasy systemów informatycznych i wyspecjalizowanych metod dostępu do 
wiedzy zaszytej w bazach danych. Systemy klasy CRM, nowa klasa systemów 
ekspertowych, czy tez metody eksploracji wiedzy w połączeniu z aktywnym 
wykorzystaniem technologii internetowej, to próby poszukiwań nowych rozwiązań. 

Wiedza jawna 

• Archiwa 
• Dokumentacje, metodologie, ma 
• Patenty, opracowania, licencje 

Wiedza ukryta 

w głowach 
• pfacowntków 
• dostawców 
• klientów 
• partnerów strategicznych 

Rysunek 3. Zakres wiedzy jawnej i ukrytej. 

Wiele przedsiębiorstw zmienia swój podstawowy obszar aktywności 

gospodarczej (core business) w dobie nowej gospodarki, w której wiedza ma coraz 
większe znaczenie (Kisielnicki, Szyjewski, 2001). Dla przykładu firma nie tworzy 
już produktów, zarabia również na usługach czyli na sprzedaży swojej wiedzy, 
wspólnie z inną firmą. Interesującym przykładem jest amerykańskie 

przedsiębiorstwo produkcyjne Chaparral Steel (http://www.chaparralsteel.com/), 
przedsiębiorstwo typowo przemysłowe, które znakomicie wykorzystuje wiedzę jako 
ważny składnik sukcesu rynkowego. Nawet pracownicy taśmowi tego 
przedsiębiorstwa są wysyłani na konferencje, mają również możliwość prowadzenia 
własnych eksperymentów w ramach pracy. Firma NEC (http://www.nec.com/) 
swego czasu wycofała roboty z produkcji telefonów komórkowych, ponieważ przy 
wyjątkowo częstych zmianach produktów, przystosowywanie ludzi do nowych 
zadań okazało się tańsze niż przystosowywanie robotów. Jest to model odchodzenia 
od automatyzacji procesów wytwórczych na rzecz większej inwencji koniecznej 
w procesach wytwarzania skomplikowanych produktów. 

Każda firma podstawą swego sukcesu powinna uczynić wiedzę, a nie 
pauperyzację czynnika ludzkiego. Podstawą nowocześnie działających firm jest 
posiadana wiedza „Zmierzch produkcji o wysokim stopniu pracochłonności sprawił, 
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że na rynku pojawiły się organizacje, które czerpią wartość dodaną z wiedzy 
ludzkiej i potencjału, a nie z siły ludzkich mięśni ( ... )". Są to organizacje mniejsze 
i młodsze niż ich poprzedniczki, a ich struktura wewnętrzna jest bardziej 
spłaszczona i mniej zhierarchizowana" (Handy, 1998). 

Firmy wykorzystujące wiedzę są organizacjami uczącymi się, przy czym 
uczenie to jest twórcze, to znaczy polega na nowatorskim tworzeniu w wyniku 
wspólnych wysiłków członków organizacji. W organizacji uczącej się ważna jest 
nauka zarówno sposobów adaptacji (adaptive learning), jak i znajdowania nowych 
rozwiązań przez uczenie rozszerzające możliwości twórcze (generative learning). 
Dzięki takiej nauce dokonują się zmiany transformacyjne i zmiany kultury 
organizacyjnej. Organizacja ucząca się jest to organizacja, która ciągle rozszerza 
możliwości kreowania swojej przyszłości, w organizacji uczącej się nauka technik 
adaptacji musi być powiązana z uczeniem się znajdowania nowych rozwiązań, 

uczeniem rozszerzającym nasze możliwości twórcze (Senge, 1998). Powstają nowe 
organizacje zwane inteligentnymi (Grudzewski i Hejduk, 2000). 

Wykorzystanie technik komputerowych a w szczególności technologii 
sieciowej i Internetu to coraz popularniejsze zdalne nauczanie (distance learning). 
Najprostszą formą tej formy uczenia się są nagrane na nośniku komputerowym 
szkolenia udostępniane pracownikom do samodzielnego uczenia się. Bardziej 
zaawansowane metody to wykorzystanie wybitnych specjalistów w zdalnie 
umieszczonych centrach dydaktycznych połączonych technikami multimedialnej 
komunikacji w celu prowadzenia pełnego cyklu szkoleniowego z możliwością 
interakcji poprzez łącza telekomunikacyjne. Dynamiczny rozwój takiej formuły 

szkolenia pozwala nawet na realizację pełno wymiarowych studiów uniwersyteckich 
w trybie zdalnego nauczania. 

Dynamicznie rozwijane są metody eksploracji wiedzy z baz danych (data 
mining). Jest to sposób pozyskiwania wiedzy ukrytej z wiadomości zapisanych 
w bazach danych. Przykładowo z informacji o transakcjach wykonanych przez 
jakiegoś klienta sklepu internetowego można wnioskować o jego zainteresowaniach 
i dedykować właśnie jemu specjalną ofertę nowych towarów. Wiedza zapisana 
w transakcjach wcześniej wykonanych w zestawieniu z nową ofertą pozwala na 
precyzyjne definiowanie oczekiwań, co skutkuje lepszym trafianiem w gusty 
klientów i daje większą efektywność działania. 

Metody zwiększające lojalność klienta, jego specjalne traktowanie 
w procesach obsługi, stała komunikacja z klientem z wykorzystaniem nowoczesnej 
technologii internetowej, to obszary działań systemów zarządzania relacjami 
z klientem. Systemy klasy CRM (Customer Relationship Management) pozwalają 
na wykorzystanie nowoczesnej technologii do poprawy kontaktów z klientami 
lepszą obsługą oraz pozyskiwaniem nowych klientów. Systemy te wykorzystują 
wiedzę jawną zgromadzoną w bazach danych łącząc ją z wiedzą ukrytą występującą 
w głowach pracowników, dostawców, partnerów oddziaływują skutecznie na 
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klientów firmy podnosząc efektywność działania. Utrzymywanie stałych kontaktów 
z klientami jest źródłem nowej wiedzy dla organizacji. 

Podsumowanie 

Wykorzystanie technologii informatycmych a w szczególności technologii 
internetowej otwiera zupełnie nowe możliwości wynikające z globalizacji i nowych 
kanałów informacyjnych. Podnoszenie poziomu wiedzy jawnej wśród pracowników, 
zamiana rozproszonej wiedzy jawnej na skodyfikowaną wiedze jawną w połączeniu 
z zaszyciem jej w systemy informatyczne daje nowe efekty. Szerokie stosowanie 
wiedzy jawnej i ukrytej w połączeniu z metodami wyzwalania inwencji 
pracowników pozwala na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. 

Obszary wykorzystywania wiedzy są ściśle związane z możliwościami 

technologii. Nowoczesne technologie komunikacyjne a w szczególności Internet 
i techniki multimedialne pozwalają na realizacje zadań wcześniej nieosiągalnych. 
Szybkość komputerów, duże zasoby pamięciowe pozwalające na zapamiętanie 

masywu danych., stwarzają nowe szanse bimesowe. Metody szybkiego 
wyszukiwania w komputerowych bazach danych, pozwalają na stosowanie 
efektywnych metod wnioskowania. Dzięki zastosowaniu technologii 
informatycmych coraz więcej wiedzy ukrytej staje się wiedzą jawną i możliwą do 
stosowania przez pracowników firmy w szerszym niż dotychczas zakresie. 
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