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N a d m ia r in fo rm a c ji sld an ia d o b u d o w a n ia n a rzą d zi in fo rm a c y jn y ch ra cjo n a lizu ją c y c h p o zy s k a n ie info rm a cji. F iltry in fo rm a c ji
m o g ą s p e łn ia ć ta k ą rolę. Ich szc ze g ó ln a ro la m o że b y ć zw ią za n a
Z za sila n iem k o rp o ra c y jn y c h sy ste m ó w in fo rm a cyjn y ch zarządzania
(transakcyjnych i a na litycznych) w inform acje m akroekonom iczne.
T h e re d u n d a n c y o f in fo rm a tio n in d u ce e m erg in g o f th e in fo rm a tio n to o ls w h ic h ra tio n a lise g a th e rin g o f in fo rm atio n. Tlie in fo r m a tio n filte r s a re su c h a tools. T h e ir p a rtic u la r role is c o n n e c te d w ith su p p ly in g o f th e c o rp o ra te m a n a g e m e n t in fo rm a tio n
sy s te m s (tra n sa c tio n a l a n d a n a ly tic a l) in to m a c ro e c o n o m ic in fo rm ation.

Racjonalne narzędzia inform acyjne
Donald Rum sfeld, sekretarz obrony USA na konferencji prasowej w czerw cu 2002 roku oceniającej działalność w yw iadow czą w kontekście tragedii
11 w rześnia 2001, W ashington, DC, powiedział: Są rzeczy, o których wiemy,
że wiemy. Są znane niewiadome, to znaczy, że są rzeczy, o których wiemy, ze nic
nie wiemy. Ale są również nieznane niewiadom e - rzeczy, o których nie wiemy,
że o nich nie wiemy. Opisał w ten sposób typowe sytuacje zw iązane z zarządzaniem inform acjam i w procesach decyzyjnych. Poszukiwane są zatem narzędzia
inform acyjne, które w powszechnej obecnie sytuacji nadm iaru informacji
(inform ation overload) będą:
1. Przekazywać inform acje niezbędne do podejm ow ania decyzji bez względu
na medium, jakie jest nośnikiem informacji.
2. Nie pom ijać inform acji niezbędnych do podejm ow ania decyzji bez względu
na to, czy wiem o ich istnieniu czy nie.
3. M inim alizować ilość informacji przekazyw anych odbiorcy.
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4. Stw arzać przesłanki do ewaluacji i organizacji pozyskanych informacji.
5. Racjonalne ekonom icznie.
1 akie narzędzie nazywać będę racjonalnym narzędziem inform acyjnym.
Kom prom is zasobów inform acyjnych
Inform acji m ożna przyporządkow ać różne atrybuty takie jak pełność, aktualność, relew ancja [1]. Ich w artościowanie jest często subiektywne. Relewancja
jest zw iązana z potrzebam i inform acyjnym i każdego z użytkow ników inform acji. T a sam a inform acja może być relew antna i nierelewantna. Aktualność zależy
od miary aktualności przyjętej przez użytkow nika (np. dla m aklera giełdow ego
notow ania z przed kilku minut nie są aktualne, a dla drobnego ciułacza m ogą
mieć jeszcze ten walor) [5]. Przyswajałność informacji zależy od predyspozycji
jej użytkow nika (np. intelektualnych, em ocjonalnych). Podobnie różni użytkow nicy informacji przyjm ują różne miary jej wiarygodności. W ynikać m ogą one
dla przykładu z wiedzy, przekonań światopoglądow ych, dośw iadczenia, cech
charakteru. Dla ułatwienia przyjm uje się jednak w praktyce pewne wartości
atrybutów jak o obow iązujące dla użytkowników danego system u inform acyjnego. Przesłanką do takich ocen może być model użytkow ników systemu.
Pozyskanie inform acji zupełnej, przyswajalnej i wiarygodnej jest nierealne
ze względu na zawsze w ystępującą ograniczoność zasobów. W tym m iejscu
m ożna by przytoczyć wykres ilustrujący przyrosty światowej inform acji
w ostatnim czasie. Z tych pow szechnie znanych przykładów w ynikają trzy godne podkreślenia fakty. Ilość informacji w miarę upływu czasu rośnie przynajm niej wykładniczo. Inform acja staje się coraz bardziej redundancyjna (te same
inform acje są dostępne z wielu źródeł). Inform acja dezaktualizuje się coraz
szybciej. Dlatego trudno wyobrazić sobie sytuacje, by ktoś miał tyle czasu, pieniędzy, wykw alifikow anych pracowników i odpowiednich środków technicznych, by zgrom adzić na jakiś tem at inform acje zupełne, przysw ajalne i w iarygodne. G rom adzenie informacji jest zatem kom prom isem wynikającym z:
-

praw dopodobieństw a wykorzystania grom adzonej inform acji,

-

kosztów grom adzenia inform acji liczonych zaangażow anym i zasobam i,

-

spodziew anego zwrotu z inwestycji poniesionych na pozyskanie informacji
o pożądanych wartościach ich atrybutów.

Efekt ten będziem y nazywali kom prom isem zasobów informacyjnych.
Kom prom is ten jest trudny do osiągnięcia. Trudno w zm ieniających się w arunkach gospodarczych szacować praw dopodobieństw o w ykorzystania grom adzonej inform acji. Na koszt grom adzenia informacji w pływa wiele czynników . Jed-

nym z nich jest koszt uzyskania informacji. Należy się spodziew ać, że wobec
zw iększania się liczby płatnych źródeł informacji ich koszt będzie rósł.
R acjonalne narzędzie inform acyjne musi rozw iązyw ać kom prom is zasobów
inform acyjnych.
Biorąc pod uwagę liczbę atrybutów informacji i ich subiektyw ność sensow nym jest w prow adzenie pojęcia jakości informacji [Abram owicz 2000 b]. Jest to
tym słuszniejsze, że działalność gospodarcza coraz częściej nastaw iona jest na
działania pro jakościow e. Powstała nawet nowa nauka zw ana kw alitologią [15].
Jestem przekonany, że należałyby jej cele przenieść do zarządzania informacją.
Celami kw alitologii w zakresie zarządzania inform acją powinno być określenie,
pom iary i wartościow anie jakości informacji, organizow anie zarządzania jako ścią informacji w organizacji, tworzenie metodyki podejm owania decyzji jak o ściowych informacji z uwzględnieniem rachunku efektywności i optym alizacją
działań, tworzenie metodyki statystycznego prognozow ania i oceny jakości informacji. [11] zauw aża słusznie, że pojęcie jakości wiąże się nierozerw alnie
ze spełnianiem oczekiw ań użytkownika. W skazuje na normę term inologiczną
ISO 8402 definiującą jakość (quality) jako ogół cech i właściwości wyrobu
lub usługi decydujący o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stw ierdzonych lub przewidywanych potrzeb [17]. W tym sensie jakość inform acji
należy rozumieć, jak o stopień zaspokojenia potrzeb użytkownika. W kwalitologii jakość stanowi zbiór wartości atrybutów informacji odniesionych dla konkretnego użytkow nika [ a b a2,...,an}. Jakość informacji określona jest zatem zbiorem jej atrybutów. Każda organizacja pow inna określić sw oją politykę jakości
rozum ianą jako ogół zamierzeń i kierunków działań organizacji dotyczących
jakości, w sposób formalny wyrażony przez najwyższe kierow nictwo tej organizacji [11]. Jej elem entem pow inna być polityka jakości inform acji. W moim
przekonaniu niesłusznie twierdzi się, że celem polityki jakości jest zapewnienie
produktów i usług o najwyższej jakości. W ystarczy, że polityka jakości zapewni
produkty i usługi pożądanej jakości. Polityka jakości kształtuje zarządzanie ja kością (quality m anagem ent), w tym zarządzanie jak o ścią inform acji. Zarządzanie jak ością zw iązane jest ze wszystkimi funkcjami system u inform acyjnego.
Racjonalne narzędzie inform acyjne musi rozwiązywać kom prom is zasobów
inform acyjnych zapewniając użytkownikom inform acje o pożądanej jakości.
Będziemy interesowali się inform acją ekonom iczną która jest przedm iotem
badań inform atyki ekonom icznej. Elżbieta Niedzielska definiuje j ą jako dziedzina badań naukowych, kształcenia akadem ickiego oraz praktyki gospodarczej,
w yodrębnioną z informatyki i pośw ięconą m etodyce i pragm atyce zastosow ania
w ekonom ii środków i narzędzi techniki kom puterowej [20]. Ponieważ ekonomię postrzega się często jako naukę o tym, jak ludzie dokonują alokacji z a so -

bów, proponuję rozum ieć inform ację ekonom iczną jak o inform ację o sytuacji
m akroekonom icznej bądź m ikroekonom icznej, pozw alającą zm niejszyć niepew ność w podejm owaniu decyzji o alokacji zasobów [25].
Inform acja ekonom iczna może pochodzić z różnych źródeł [Tjoa 1998]:
system ów transakcyjnych, np. system y sprzedaży (point-of-sales), systemów
finansowych; system ów w spom agania decyzji, np. hurtowni danych; systemów
zarządzania dokum entam i, np. poczta elektroniczna, listy dyskusyjne, bazy danych działu badań i rozwoju; system ów zew nętrznych, np. system ów informacji
banchm erkingowej, system ów giełdowych.
Rozgraniczm y aktyw ne i pasywne źródła informacji ekonom icznej.
Te pierwsze są źródłem informacji przekazujących je natychm iast po ich uzyskaniu lub po zajściu warunków uzasadniających ich przekazanie [1]. Źródła,
które nie są aktywne, nazywam y pasywnym i.
System y wyszukiw aw cze
Systemy wyszukiw aw cze (inform ation retrieval) są specjalną klasą systemów inform acyjnych. Ich definicja nie ulega zasadniczym zm ianom od czasu jej
zaproponow ania przez G erarda Salton’a, którego fundam entalna praca jest mimo
upływu lat najbardziej cytow aną m onografią pośw ięconą system om w yszukiwawczym [23]. Z niej właśnie pochodzi proponowana definicja: system y wyszukiwawcze są rodzajem system ów inform acyjnych służącym do pozyskiw ania, organizow ania, wyszukiw ania i udostępniania inform acji zgodnie
z potrzebami inform acyjnym i użytkowników.
Om aw iając funkcje system ów wyszukiwawczych m ożna posłużyć się metam odelem , który wykorzystuję ju ż ponad dw adzieścia lat wykładając przedm iot
System y wyszukiwawcze.
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Rys. 1. Metamodel systemów wyszukiwawczych
Żródlo: W. Abramowicz, P. Kalczyński and К. Węcel, Filtering the Web
to Feed Dala Warehouses, Springer, London 2002, 270 pp. ISBN 185233-579-3.

Filtry inform acyjne
Filtry inform acyjne (inform ation filter) są specjalną klasą system ów wyszukiwawczych. Na podstaw ie profili użytkowników opisujących w formalny
sposób ich potrzeby inform acyjne dostarczają informacji w formie dokum entów
elektronicznych. Dokum enty elektroniczne są nośnikiem inform acji. Relewancja
dokum entu dla użytkow nika może być przedm iotem subiektywnej oceny. Postulujem y, by każdy dokum ent był zrozum iały przez użytkow nika bez konieczności sięgania do innych dokum entów. Filtry inform acyjne m ogą być traktow ane przez użytkow ników jako aktywne źródło informacji.
Dobrze skonstruow ane filtry inform acyjne m ogą być racjonalnym narzędziem inform acyjnym rozwiązującym kom prom is zasobów inform acyjnych
zapew niających użytkownikom inform acje o pożądanej jakości.
Bardziej form alnie filtr inform acyjny przedstawiam y jako czw órkę {D, P,
F, R el(P.dj)}, gdzie:
1. D jest strum ieniem reprezentacji dokum entów (np. ich indeksów) pew nego
strum ienia dokum entów.
2. P jest zbiorem reprezentacji potrzeb inform acyjnych użytkowników nazywanych profilam i (profiles).

3. F jest ontologią użytą do m odelowania reprezentacji dokum entów, profilów
i ich relacji.
4. Rel(P, dj) jest funkcją relewancji (relevance function), która przypisuje
liczbę rzeczyw istą parze złożonej z zapytania p t e P i reprezentacji dokumentu cI j E D .
Spróbujm y sform ułow ać założenia, jakie należy przyjąć budując filtry informacyjne i ich zastosowania.
Antycypow any użytkownik filtrów inform acyjnych korzysta najczęściej
z dwóch rodzajów źródeł informacji. Inform acje wewnątrz korporacyjne pochodzą najczęściej z system ów transakcyjnych lub analitycznych takich jak dla
przykładu hurtownie danych. Projektując system y inform acyjne korporacji poświęca się im dużo uwagi. Dużo m niejsze przy projektowaniu pośw ięca się zewnętrznym źródłom inform acji. W kontekście najbardziej nas interesującej informacji ekonom icznej m ożna powiedzieć, że inform acje wewnętrzne
szczególnie dobrze zaspokajają potrzeby inform acyjne w zakresie m ikroekonom icznym, a inform acje zew nętrzne pokazują kontekst m akroekonom iczny. M ówimy zatem o dualizm ie informacyjnym.
Z ciągłości działania filtrów inform acyjnych [1] wynika, że użytkownicy
otrzym ując coraz to nowe dokum enty odpowiadające ich zainteresowaniom .
System dostarcza określonym użytkownikom dokum entów zgodnych z ich zainteresowaniam i, a odrzuca dokum enty, które ich nie interesują. Taki sposób
przekazywania dokum entów jest szczególnie korzystny dla użytkowników
o dobrze wykrystalizow anych potrzebach inform acyjnych zainteresow anych
otrzym yw aniem informacji w długim czasie. Użytkownikam i filtrów inform acyjnych są najczęściej osoby w ykorzystujące wyfiltrowane dokum enty dla potrzeb zawodowych lub dla uprawiania w sposób zaawansow any hobby. Praktyka
wskazują, że tylko tacy użytkownicy są w stanie dobrze określić sw oje potrzeby
inform acyjne. Przykładem takiej grupy zawodowej m ogą być prawnicy [19].
Doświadczenia w użytkowaniu filtrów inform acyjnych przez użytkowników
o bardziej zróżnicow anych zainteresow aniach nie są zachęcające [9]. W ogólności każde źródło informacji i każdy użytkownik filtrów m ogą posługiw ać się
inną ontologią. Dlatego nie wierzę w filtry inform acyjne niezależne od dziedziny
wiedzy, której m ają dotyczyć filtrowane dokum enty. Kom petencja Katedry Informatyki Ekonom icznej Akademii Ekonom icznej w Poznaniu zw iązana jest
z filtrowaniem inform acji ekonom icznej i prawnej. Specjalizacja ta ma szczególne znaczenie, od kiedy na rynku pojawili się dostawcy inform acji ekonom icznych i prawnych o szczególnie wysokiej jakości oraz wolum enie przekraczającym zdolności percepcyjne użytkowników.

Filtry inform acji są coraz powszechniej stosowanym narzędziem pozyskiwania informacji z Internetu [2].
Filtrowanie do transakcyjnych system ów inform acyjnych zarządzania
Korzystanie do podejm owania decyzji z różnych system ów inform acyjnych
nie wpływ a pozytyw nie na jakość podejm owanych decyzji. Użytkownicy m uszą
zbyt dużo czasu poświęcić na pozyskiwanie inform acji z różnych systemów.
Trudno zbudow ać narzędzia integrujące pozyskane w ten sposób informacje.
Jestem zdania, że system y inform acyjne zarządzania można wyposażyć
w filtry inform acyjne pozw alające na dodatkowe ich zasilanie w informacje.
M oże to być szczególnie interesujące dla korporacyjnych system ów inform acyjnych zarządzania, które w ten sposób zasilane są w inform acje m akroekonomiczne. W moich zespołach prowadzim y badania w tym zakresie od kilkunastu
lat. Jedną z pierw szych na świecie implementacji filtrów inform acyjnych w sieci
kom puterowej łączącej kom putery osobiste był system Athene zrealizowany
w Politechnice Konfederacyjnej w Zurychu w Szwajcarii [10]. Było to na początku lat osiem dziesiątych jedno z najbardziej innowacyjnych m iejsc do tw orzenia oprogram ow ania na świecie. Cały system został napisany w języku Modula 2 dla kom puterów Lilith połączonych w sieć. Prócz implementacji
zbudow ano model m atem atyczny filtrów inform acyjnych w ykorzystujący teorię
grafów, który z czasem pozwolił zbudow ać model filtrowania dokum entów h ipertekstow ych w ykorzystujący grafy bipartitne [8].
Pierwsze badania w zakresie zasilania system ów inform acyjnych zarządzania dotyczyły system ów transakcyjnych zarządzania. Jako obszar eksperym entów wybraliśm y moduł kadrowo-płacowy. Korzystaliśmy z system u SAP R/3.
Dla tej klasy zastosow ań konieczne jest zbudow anie narzędzi autom atyzujących
tworzenie profili potrzeb inform acyjnych modułu systemu inform acyjnego zarządzania. Profil ten musi być budowany z uwzględnieniem części deklaratyw nej, czyli analizy grom adzonych danych, oraz części proceduralnej pokazującej
na funkcje modułu w ykorzystujące wyfiltrowane informacje. Poniew aż transakcyjne system y zarządzania są mało podatne na zm ianę m odelu danych, konieczne jest zbudow anie aplikacji adaptującej wyfiltrowane inform acje do modelu
danych systemu. Dobre przeprowadzenie tego procesu ogranicza konieczność
tworzenia nowej funkcjonalności systemu transakcyjnego. W ramach tego projektu m ożna w yróżnić kilka szczególnych wątków badawczych. Przetestow ano
szereg zastosow ań analizy skupień dla badania struktury powiązań dokum entów
dla oceny relewancji oraz doskonalenia profilów. A nalizow ano metody budowy
profili z wykorzystaniem ontologii i ich doskonalenia. Badano zastosow anie

inteligentnych agentów dla oceny relewancji dokum entów. Dokonano testowych
im plem entacji zastosow ania filtrów inform acyjnych dla zastosow ań w benchm arkingowych i m arketingu bezpośrednim . Badano m ożliwości zastosow ania
dla dokum entów ekonom icznych i prawnych. Dokonano także eksperym entów
z filtrowaniem dokum entów graficznych. Pełną listę publikacji zainteresowany
czytelnik znajdzie w [1].
Z badań tych w yniknęła potrzeba analizy procesów, które w ykorzystują filtrowane inform acje, np. [4]. Doszliśm y do wniosku, że korzystniejsze m oże być
w szeregu zastosow ań (choćby we wspom nianej autom atyzacji procesów kadrow o - płacow ych w zintegrow anych system ach inform acyjnych na przykładzie
SAP R/3) bezpośrednie zasilanie w filtrowane inform acje procesów a nie systemów inform acyjnych zarządzania, które w ykorzystywane są w realizacji procesów. Dokonaliśm y niezbędnych rozszerzeń m odelu przepływu pracy. Pozwala
on na dw ojakie sterow anie procesam i. Pierwszym sposobem jest inicjowanie
instancji procesu po wyfiltrowaniu dokum entu. Takie podejście jest szczególnie
korzystne dla procesów , które m ają reagować na inform acje otrzym yw ane zewnątrz w formie dokum entów. Drugie podejście zw iązane jest z obsługą zainstancjonow anych procesów. Ich elem entem jest oczekiw anie na wyfiltrowane
dokum enty. Zaw arta w dokum entach inform acja wpływa na przebieg procesu.
M odele procesów m ogą dopuszczać różne sterow ania procesam i w zależności
od wyfiltrowanej informacji. Obecne badania prow adzą do opracow ania nowych
metod sterow ania procesam i w zależności od ich ontologii i ontologii źródeł
dokum entów.
H ltrow anie do analitycznych system ów inform acyjnych zarządzania
K olejną klasą system ów inform acyjnych zarządzania, które m ogą być zasilane filtrowanym i inform acjam i są system y analityczne. Hurtownie danych są
bardzo silnym narzędziem analitycznym wspom agającym zarządzających
w podejm owaniu decyzji. M imo że ich wdrożenie jest bardzo trudnym i często
kończącym się niepowodzeniem procesem , są one osadzane jak o elem ent je sz cze bardziej złożonych system ów inform acyjnych. Koncepcja business intelligence zakłada integracje wielu narzędzi przetw arzania wiedzy w jedno służące
wspom aganiu decyzji w biznesie [22]. C entralną rolę przypisuje się w niej hurtowniom danych. N ajprostszą architekturą, którą m ożna traktow ać jak o business
intelligence są wirtualne hurtownie danych. W irtualizacja danych w przekonaniu
twórców tej idei przyspiesza udostępnianie danych [21] i ze względu na otw artość architektury pozw ala na prowadzenie eksperym entów nad przydatnością
poszczególnych źródeł danych oraz modelami meta danych [18]. Zbliżonym
podejściem do rozproszonego zarządzania dobrze strukturalizow anym i danymi

w hurtowniach danych są pom ysły super hurtowni danych (Super Data W arehouse lub Inform ation Data Superstore) [12]. Kolejną koncepcją rozszerzającą
hurtownie danych o m ożliwość zasilania w ykraczającą poza system y transakcyjne są eksploracyjne hurtownie danych (exploration warehouse) [16]. Web
fa n n in g ' oznacza system atyczne doskonalenie internetow ych źródeł informacji
zasilających business intelligence [14]. Pojęcie web fa rm ing należy rozumieć
w kontekście drążenia sieci (web m ining)2, które oznacza pozyskanie informacji
dostępnej z Internetu. Fazami web farm ing jest odkryw anie (discovery) inform acji w sieci, jej pozyskiwanie (acquisition) i strukturalizacja (structuring),
a w końcu rozpow szechnianie (dissem ination). Cały proces określany bywa
DASD (od pierw szych liter angielskich nazw faz procesu).

Rys. 2. Fazy web farming
Źródło: R. Hackathom, http://www.webfarming.com

Odkryw anie polega na identyfikacji pożądanych informacji w Internecie.
Pozyskanie polega na jej przeniesieniu ze źródła do system u organizującego web
farm ing. Strukturalizacja jest w moim przekonaniu pojęciem zbyt mało pojem nym. Jak w skazują nasze doświadczenia, nie może to oznaczać tylko um ieszczenia pozyskanej inform acji w system ie informacyjnym. Rozpowszechnienie
oznacza udostępnienie pozyskanej informacji użytkownikom . Rysunek 2. wska-

1 Dotychczas nie wykreowano polskiego odpowiednika web farm ing.
2

.

.

.

Jest to własna propozycja autora wynikająca z ugruntowania się pojęcia drążenia danych (data
mining).

żuje na dwa przepływy informacji. Przepływ od odkryw ania do rozpow szechniania ilustruje pozyskanie informacji z Internetu. Przepływ informacji od rozpowszechniania do odkryw ania ma poprawić jakość inform acji pozyskiwanej
w czasie pierw szego przepływu.
W [13] pokazano jedynie wizję web farming. Kiedy Hackathorn opublikował sw oją wizję, byliśmy ju ż w trakcie im plementacji koncepcji eD W [3].
Bardziej złożoną koncepcją jest pomysł Corporate Information Factory
(CIF) [16]. Zakłada on zasilanie hurtowni danych z wielu źródeł. Kom unikują
się one z C IF za pom ocą API. Rysunek 3. przedstawia także zew nętrzne zasilanie CIF, którym m ogą być źródła internetowe.
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Rys. 3. Architektura Corporate Information Factory
Źródło: С. Imhoff, Intelligent Solutions: Exploration Warehouse, the Final
Frontier, DMReview.com, http://www.dmreview.com/

Zakończenie
Przyszłość inform atyki ekonom icznej to poszukiwanie racjonalnych narzędzi inform acyjnych. Ich budowanie jest nierozerw alnie zw iązane z kom prom isem zasobów inform acyjnych. Filtry informacji jako specjalna klasa system ów
wyszukiw aw czych może być narzędziem zasilania system ów inform acyjnych
zarządzania tworzącym z nich rozwiązania będące poszukiwaniem racjonalnych
narzędzi inform acyjnych. Ich szczególną rolą może być zasilanie korporacyjnych system ów inform acyjnych w inform acje m akroekonom iczne. Filtry informacji m ogą być narzędziem pozyskiw ania inform acji o pożądanej jakości
w zależności od określenia wartości miar precyzji i dokładności filtrow ania [1].
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