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Dużo pisze się i słyszy o projektach wdrożeń systemów zarządzania wiedzą, 
które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, bo mało kto korzystał z tych które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, bo mało kto korzystał z tych 
systemów. Technologia nie jest bowiem lekarstwem na brak zarządzania wiedzą, 
a jedynie jednym z wielu czynników, których brak utrudnia zarządzanie wiedzą, 
lecz których istnienie nie gwarantuje zarządzania wiedzą. Bardziej kluczowa od 
technologii jest kultura organizacyjna.
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Jako systemy zarządzania wiedzą sprzedaje się często rozwiązania znane już od 
lat, teraz pod nową nazwą. Odróżnijmy jednak zwykłe zarządzanie dokumentami lat, teraz pod nową nazwą. Odróżnijmy jednak zwykłe zarządzanie dokumentami 
od zarządzania wiedzą. Od zarządzania wiedzą powinniśmy oczekiwać czegoś 
więcej.
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Są to definicje zasłyszane na konferencji poświęconej zarządzaniu wiedzą, 
pokazujące, czym nie jest system zarządzania wiedzą.pokazujące, czym nie jest system zarządzania wiedzą.
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Oczywiście powyższy podział ma charakter akademicki – pozwala nam 
uzmysłowić sobie różnicę, ale tak na prawdę rzadko występuje w czystej postaci 
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uzmysłowić sobie różnicę, ale tak na prawdę rzadko występuje w czystej postaci 
w przyrodzie. Często bowiem łączymy w mapie wiedzy elementy wiedzy 
abstrakcyjnej oraz operacyjnej, np. opisując w części abstrakcyjnej własności 
ubezpieczenia terminowego na życie, oraz dla konkretnych polis z części 
operacyjnej – określając ich rodzaj poprzez powiązania z obiektami części 
abstrakcyjnej.



Wybranie charakteru mapy (np. operacyjnego) nie oznacza, że nie pojawią się w 
niej obiekty abstrakcyjne. Chodzi jedynie o dominujący rodzaj pojęć.
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niej obiekty abstrakcyjne. Chodzi jedynie o dominujący rodzaj pojęć.

Określając cel modelowania trzeba też zdecydować, czy będzie ona zawierała 
wiedzę zawartą już w dokumentach, tyle że sformalizowaną, czy też będzie to 
wiedza ekstra, pozwalająca lepiej interpretować treść dokumentów osobom, które 
nie są ekspertami. Poziom szczegółowości mapy wiedzy jest silnie związany ze 
stopniem granulacji dokumentów. Duża granulacja oznacza, że mamy wiele 
dokumentów o małych rozmiarach, każdy dokument opisuje jeden 
problem/sytuację/pojęcie. Przy dużej granulacji, nawigacja po mapie wiedzy 
może być podstawowym sposobem dostępu do danych. Natomiast przy 
niewielkiej granulacji (długie dokumenty, opisujące wiele pojęć), nawigacja po 
mapie wiedzy będzie zapewne pomocniczym sposobem dostępu, zaś głównie 
będzie się korzystać z wyszukiwania wspartego modelem wiedzy.
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Docelowy użytkownik operuje w ramach ontologii zamodelowanej przez 
analityka/administratora. Dla końcowego użytkownika, ontologia jest więc 
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analityka/administratora. Dla końcowego użytkownika, ontologia jest więc 
ustalona – on sam jej nie zmienia. Analityk operuje natomiast w ramach języka, 
który jest wspierany przez serwer map wiedzy. Zapewne będzie to jeden ze 
standardowych języków, być może wzbogacony o możliwość określania 
dodatkowych informacji, parametrów (np. uprawnień użytkowników, sposobu 
wizualizacji).



Każdy zapewne słyszał hasło sztuczna inteligencja. Nie każdy wie, że jest to 
poważna gałąź informatyki, której rozwój zaowocował opracowaniem 
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poważna gałąź informatyki, której rozwój zaowocował opracowaniem 
zaawansowanych sposobów reprezentacji wiedzy (takich jak sieci semantyczne) 
oraz algorytmów wykorzystania tej wiedzy – np. poprzez automatyczne 
wnioskowanie. Mechanizmy te były i są wykorzystywane w tzw. systemach 
eksperckich, które zawierają zakodowaną wiedzę eksperta z danej dziedziny, 
dzięki czemu mogą pomóc np. w postawieniu diagnozy pacjenta na podstawie 
objawów, czy też określeniu ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie 
charakterystyki klienta.

Uczenie maszynowe polega na reagowaniu przez algorytm na bodźce uczące 
(przykładowe poprawne wyniki). Algorytm dostosowuje się do nich, potrafiąc w 
rezultacie rozwiązać przypadki podobne do nich. Najbardziej znanym 
mechanizmem uczenia maszynowego są sieci neuronowe, których podstawą jest 
matematyczny model neuronu.



Dokumenty nie należą w zasadzie do mapy wiedzy, lecz tworzą osobną warstwę 
dokumentów, które możemy dowiązać do pojęć mapy wiedzy, określając w ten 
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dokumentów, które możemy dowiązać do pojęć mapy wiedzy, określając w ten 
sposób semantykę tych pojęć.

Rozdział ten jest istotny, ponieważ wiedza jest zakodowana nie tylko w samej 
mapie wiedzy, ale także w treści dokumentów. Aby więc móc korzystać ze 
zgromadzonej wiedzy w sposób pełny, musimy potrafić w łatwy sposób znaleźć 
dokumenty zawierające interesującą nas treść.



Komplementarną do nawigacji po mapie wiedzy metodą dotarcia do właściwej 
informacji, jest wyszukiwanie w treści dokumentów. Jednak zwykłe 
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informacji, jest wyszukiwanie w treści dokumentów. Jednak zwykłe 
wyszukiwanie pełnotekstowe nie rozwiązuje problemu, ponieważ nie uwzględnia 
wiedzy, którą zawarliśmy w mapie wiedzy. Nie uwzględnia także wiedzy ukrytej, 
którą każdy ekspert posiada i na co dzień z niej korzysta, lecz z oczywistych 
powodów nie posiada jej system komputerowy. Chodzi tu np. o wiedzę o 
synonimach, terminach bliskoznacznych, czy też podobieństwach między 
podstawowymi terminami.

Wyszukiwanie wsparte modelem wiedzy pozwala wykorzystać tego typu wiedzę 
podczas wyszukiwania, skutkiem czego w wyniku wyszukiwania otrzymujemy 
nie tylko dokumenty zawierające szukany termin, ale też terminy podobne czy 
synonimy.
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Model wiedzy dla wyszukiwarki jest zbudowany inaczej niż mapa wiedzy. Nie 
chodzi w nim bowiem o nawigację, tak jak w mapie wiedzy, lecz o kryteria chodzi w nim bowiem o nawigację, tak jak w mapie wiedzy, lecz o kryteria 
pozwalające silnikowi wyszukiwania porównywać pojęcia zawarte w zapytaniu z 
pojęciami znalezionymi w treści dokumentów.
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Dla typów liczbowych podobieństwo może być określone przy pomocy funkcji.
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