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Streszczenie Artykuł prezentuje wyniki badań w zarządzaniu informacjami w technologii 
komputerowej. Zaprezentowano kilka przykładów informacji, środków przekazu i modelu 
w zarządzaniu informacją. Artykuł zawiera również tabele z wyżej wymienionymi 
przykładami, jak również z modelami zarządzania informacją, wybranymi systemami 
wspierania decyzji, narzędziami i aplikacjami Microsoft Office. 
 
 
 
 
 
Abstract The paper presents results of the research on the information management in the 
computer technology. There are given some sources and kinds of information, transmission 
media and a model of the information management. There are given tabelary some layers in 
the model of information management, selected decision support systems, toolkits and 
Microsoft Office application. 
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Wstęp 
W warunkach gospodarki rynkowej informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów 

zarządzania. Umiejętność wykorzystania informacji w procesie podejmowania decyzji jest 
ważną cechą każdego menedżera. Dostęp do aktualnej informacji często decyduje 
o powodzeniu ekonomicznym firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga 
posługiwania się informacją na bieżąco w procesie podejmowania już konkretnych decyzji 
gospodarczych [4]. 
 
Informacja, źródła jej i rodzaje 

Nim podejmiemy się zbierania informacji powinniśmy zastanowić się jakim celom 
ona służy i co dzięki niej można uzyskać [8]. 
 Pozwala to określić, jakie informacje gromadzimy i jaką mają one dla nas wartość. 
Wyznacznikiem gromadzenia i selekcji informacji jest zapewnienie odpowiedniej jej 
wartości. Wartość informacji zależy od następujących czynników [1, 7]: 
- jakości - dokładności, zgodności z faktami, 
- ilości i kompletności - informacji, które są potrzebne do podejmowania decyzji, 
- aktualności odpowiedniej do czasu analizy danego zjawiska i podejmowania decyzji, 
- powiązania z zadaniami - istotnej dla realizacji celów i zadań. 

W przekazywaniu informacji uczestniczą takie grupy elementów jak: źródło 
informacji, jako nadawca; wiadomości jako przedmiot informacji; odbiorcy informacji oraz 
narzędzia i funkcje komunikacyjne. 

Podane elementy składają się na system informacyjny, którego podstawę stanowią: 
teoria informacji, komunikacji, regulacji i ogólna teoria systemów. 

Jeśli chodzi o źródła informacji i jej rodzaje, to do podstawowych źródeł informacji 
wg rodzaju przekazu zaliczamy: źródła piśmiennicze, wizualne i audiowizualne, 
komputerowe i osobiste kontakty. W zależności od czasu, którego dotyczy może być 
informacja opisowa lub prognostyczna (naukowa). Informacja może być też rozpatrywana 
z punktu widzenia oddziaływania jej na zachowanie się ludzi i podmiotów gospodarczych. 
Taki rodzaj informacji nazywamy informacją sterującą. Składają się na nią: informacja 
dotycząca preferencji i informacja dyrektywna. Z postawionych informacji wynika, że są one 
ze sobą wzajemnie powiązane i często zachodzą na siebie. Dotyczy to przede wszystkim 
informacji prognostycznej, która jest zarówno częścią informacji sterującej jak i naukowej 
oraz ma duże znaczenie dla potrzeb planowania. 

Istnieje zapotrzebowanie na różnego rodzaju informacje, które ze względu na sposób 
pochodzenia można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Obydwa źródła są ważne 
w procesie podejmowania decyzji, przy czym ich znaczenie zmienia się w zależności od 
charakteru decyzji. Na przykład: decyzje bieżące czy strategiczne. Im większe znaczenie mają 
decyzje strategiczne, tym bardziej wzrasta znaczenie informacji zewnętrznych i odwrotnie 
[5]. Duże znaczenie w zarządzaniu informacją mają środki przekazu informacji, poczta 
elektroniczna, intranet i Internet oraz systemy wspomagania decyzji i systemy narzędziowe. 

 
Środki przekazu informacji 

Informacja przekazywana jest: dźwiękiem, obrazem, pismem i innymi danymi, 
a przede wszystkim liczbami. Równocześnie, każda z tych form jest generowana, 
przetwarzana, przechowywana. 

Komputer zajmuje się przetwarzaniem wszystkich form informacji przekształconych 
w jednolitą formę cyfrową, a następnie ich umieszczeniem. Do przechowywania informacji są 
wykorzystywane: dyski twarde, dyskietki, CD-ROM i taśmy cyfrowe oraz inne pamięci. Do 
transmisji używana jest już sieć światłowodowa docierająca do poszczególnych firm oraz 
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ogólnoświatowa sieć satelitarna i radiowa. Natomiast do prezentacji wykorzystywane są 
różnorodne narzędzia multimedialne [2]. 
 
Model zarządzania informacją 

Uwzględniając pracę P. Sobolewskiego [6] architekturą zarządzania w modelu objęto 
wszystkie systemy informatyczne, których zasadniczym celem jest trwałe gromadzenie 
informacji, szybki dostęp i łatwość manipulacji. Przykładem podanej aplikacji jest model 
systemu bazodanowego realizowany w firmie Digital [6]. System cyfrowy jest widoczny 
w modelu jako składnica danych użytkownika, składowanych i pobieranych w zależności od 
aktualnych potrzeb. Zastosowanie warstw i ich opis w modelu zarządzania informacją podano 
w tabeli 2. 
 

Tabela 2. Zestawienie warstw w modelu zarządzania informacją  

  Lp.     Warstwa                                   Opis 
1. Przechowywanie informacji 

 (information storage) 
Warstwa sprzętu i oprogramowania odpowiedzialna za 
bezbłędne i niezawodne przechowywanie oraz szybki 
dostęp do fizycznych bloków danych niezależnie od 
ich struktury i znaczenia 

2. Zarządzanie 
przechowywaniem 
informacji (Information 
Storage Management) 
 

Warstwa najniższego poziomu oprogramowania 
aplikacyjnego mającego dostęp do danych, składająca 
się z podwarstw: serwisów i systemu plików. 
 

3. Zarządzanie organizacją  
 Informacji (Information 
Organization  Management) 

Warstwa definicji organizacji danych w ramach 
plików. Jest zaimplementowana w postaci dwóch 
niezależnych podsystemów systemu zarządzania bazą 
danych i systemu zarządzania rekordami. 

4. Dostęp do informacji 
 (Information access) 

Najwyższa warstwa umożliwiająca użytkownikom 
logiczny dostęp do informacji. 

5. 
 

Kontrola zarządzania  
 Informacją 
 (Information Management  
 Facililies) 

Jest zbiorem narzędzi nadzorujących organizację 
zarządzania i przetwarzania informacji w całym 
systemie. 
 

 
Warstwa przechowywania informacji odwzorowuje bloki logiczne do sektorów 

zgodnie ze specyfikacją architektury Digital Storage Architekture-DSA (właściwości pamięci 
masowych). Zalety architektury DSA, to integralność danych i ich ochrona przed 
wystąpieniem błędów transmisji, weryfikacja adresów, samonaprawa błędów dostępu, 
wysoka przepustowość, zdalny dostęp do diagnostyki i podwójne złącza do dysku oraz 
kompatybilność, gwarantująca współdziałanie z pamięciami masowymi, niezależnie od 
sprzętu i oprogramowania. 

Warstwa zarządzania przechowywaniem informacji odpowiedzialna jest za dużą 
szybkość dostępu odwzorowania informacji w podsystemie pamięci masowej. Zasadnicze 
zadania tej warstwy to: unikalność obiektów i łatwość ich lokalizacji, efektywne zarządzanie 
przestrzenią, bezpieczeństwo i możliwość odtwarzania danych po awarii, ochrona danych 
przed nieautoryzowanym dostępem. 

System zarządzania organizacją informacji realizuje określony model organizacji 
danych dostępnych przez aplikacje. Dane te mogą być zorganizowane za pomocą: systemu 
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zarządzania relacyjną bazą danych czy zarządzaniem bazą danych opartych na modelu 
sieciowym. 

Warstwa dostępu do informacji polega na tym, że użytkownik zarządza informacjami 
korzystając bezpośrednio z produktów tej warstwy. Ze względu na rodzaj użytkowników 
produkty te podzielić można na systemy wspomagania decyzji i systemy narzędziowe. 

Systemy wspomagania decyzji to produkty dla użytkowników końcowych, gotowe do 
natychmiastowego współdziałania z systemem zarządzania danych. Wybrane pakiety 
systemów wspomagania decyzji zestawiono w tabeli 3. Natomiast wybrane pakiety 
narzędziowe podano w tabeli 4. 
 

Tabela 3. Zestawienie wybranych systemów wspomagania decyzji (SWD) 

Lp.              SWD                                         Opis 
   1 DECdecision Jest  to  zintegrowany  pakiet  do  analizy  danych 

pracujących   w   graficznym środowisku DECWindows.  
Pakiet  składa  się  z  modułów dostępu  do  danych  
QUERY,  arkusza  kalkula-        cyjnego CALC, 
Tworzenia grafiki generatora sekwencji działań BULDER                                           

2. VAXTEAMDATA Jest zintegrowanym pakietem   pracującym na 
terminalach alfanumerycznych lub terminalach 
graficznych. Moduły pakietu udostępniają 
użytkownikowi tablice dla zarządzania danymi 
(Rdb/VMS), arkuszem kalkulacyjnym do ich analizy oraz 
grafiką dla wyświetlania wykresów w oparciu o te dane. 

3. DEC InstantSQL 
 For Rdb/VMS 
 

Jest to pakiet umożliwiający dostęp do bazy danych 
Poprzez   przyjazny  graficzny  interfejs.  Pytanie  
w języku   SQL  generowane  jest  poprzez  graficzny 
opis  związków  pomiędzy  tablicami  i  polami  
w tablicach 

4.   DECQuery Jest programem pracującym na komputerze użytkownika 
i umożliwia dostęp do bazy danych z serwera. Program 
pracuje korzystając z pośred-nictwa SQL/Services 
w środowisku DOS, MS-Windowes, Macintosch, 
ULTRIX i UMS. Wykonanie kolejnych opcji menu 
i okien dialogowych generuje zdanie języka SQL, które 
może być niezależnie zredagowane 

 

Tabela 4. Zestawienie wybranych pakietów narzędziowych. 
 

  
Lp. 

Pakiety narzędziowe 
Opis 

1. Graphical Schema 
Editor 
 For Rdb/VMS 

 Pakiet wspomaga projektowanie tablic w sposób 
graficzny w środowisku DECWindows Motif, 
a w rezultacie produkuje kod w języku SQL do 
definiowania schematu bazy danych. 

2. DECforms Jest zbiorem narzędzi umożliwiających progra-
miście stworzenie formularzy i menu 
niezbędnych w każdej bazodanowej aplikacji. 
Pakiet umożliwia tworzenie bardzo 
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skomplikowanych formularzy, niezależnie od 
rodzaju monitora. 

3. DECRALLY Pakiet umożliwia tworzenie pełnej aplikacji 
w postaci menu, formularzy, raportów za pomocą 
przyjaznego interfejsu. 

4.  SQL Multimedia 
 For Rdb/VMS 
 
 
 

Jest pakietem umożliwiającym manipulacje, 
gromadzenie i dostęp do obiektów typu 
multimedia przechowywanych na serwerze bazy 
danych VAX Rdb/VMS, z komputerów klientów. 

 
Obszar kontroli zarządzania informacją obejmuje narzędzia konieczne do organizacji 

systemu informacyjnego. Problemy wspomagające zarządzanie tą warstwą, to zarządzanie 
metadanymi, generacja fizycznej struktury bazy danych, analiza i monitorowanie wydajności, 
bezpieczeństwo i planowanie. Trudno jest tu określić granicę pomiędzy zarządzaniem 
aplikacjami, informacją, systemem operacyjnym i systemem sieciowym. Użytkownik staje się 
odpowiedzialny za poprawne i efektywne funkcjonowanie systemu. W zależności od potrzeb 
wybiera on elementy dające w rezultacie kompletne środowisko dla określonego systemu 
informacyjnego. Inną formą zarządzania informacją w technologii informatycznej jest model 
pracy grupowej w Microsoft Office [3]. Pakiet ten pozwala na wszechstronne rozwiązania 
pracy grupowej w zakresie obsługi wszystkich poziomów komunikacji w przedsiębiorstwie, 
począwszy od prostego porozumiewania się i wymiany pomysłów, a kończąc na najbardziej 
formalnym i strukturalnym poziomie wymiany informacji. Te same zasady zarządzania 
informacją w Microsoft Office, jak łatwość użytkowania, integracja i dostosowywalność 
przenoszone są na całe spectrum działalności grup roboczych. Pozwala to na pracę 
w przyjaznym środowisku, które dostosowuje się do stylu pracy i nawyków użytkowników 
oraz nie wymaga zestawu nowych narzędzi. 

Oprogramowanie dotyczące komunikacji jest elastyczne oraz odzwierciedlające 
nieformalny sposób pracy. Dokumenty są dzielone między wielu użytkowników podczas ich 
tworzenia lub jako środek prezentacji wyników. Dzielenie informacji staje się coraz bardziej 
strukturalne. Istnieją trzy główne rodzaje dzielonej informacji. Są to kalendarze (terminarze), 
kontakty oraz zadania. Praca grupowa oznacza tworzenie terminarzy, kontaktów i zadań dla 
całych zespołów pracowników. Oprogramowanie pracy grupowej obsługuje tę najbardziej 
strukturalną część obiegu informacji, taką jak biblioteki dokumentów, aplikacje śledzące 
informacje, bazy danych, dyskusje. Najczęściej wymaga to jednak odpowiedniej wiedzy 
programistycznej.  

Aplikacje wchodzące w skład pakietu Microsoft Office zestawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5. Zestawienie aplikacji Microsoft Office 

 Lp.           Aplikacje                                     Opis 
1. Microsoft Outlook 

 (menedżer informacji  
 biurowej) 

Umożliwia użytkownikom dostęp do poczty 
elektronicznej, kalendarza, kosztów zadań 
dokumentów oraz plików. Pozwala na 
organizację wszystkich danych w jednym 
miejscu. 

2. Microsoft Word (edytor 
tekstów) 

Pozwala pracować nad dokumentami 
elektronicznymi w analogiczny sposób jak nad 
dokumentami papierowymi. 

3. Microsoft Excel 
 (arkusz kalkulacyjny) 
  
 

Wykorzystuje model dzielonych skoroszytów, 
które pozwalają na dostęp i edycję jednego pliku 
jednocześnie przez wielu użytkowników. 

4. Microsoft Power Point 
 (konferencje 
prezentacyjne i  
wyszukiwacz slajdów 
aplikacji) 
 

Upraszcza użytkownikowi proces przeszu-
kiwania firmowej sieci oraz przeglądania 
i stawiania zestawu slajdów, bez konieczności 
otwierania oryginalnych prezentacji 

5. 
 
 
 

Microsoft Access 
 (wielodostępne bazy 
danych) 
 

Pozwala na tworzenie aplikacji dla grup 
roboczych i na śledzenie kontaktów czy 
systemów kierowania produkcją w gotowych 
aplikacjach baz danych. 

 
Wnioski 

Przedstawiany system zarządzania informacją w technologii informatycznej jest 
uproszczeniem istniejącej rzeczywistości, ale wskazuje na konieczność stosowania tej 
technologii oraz wzajemnego powiązania ze sobą poszczególnych rodzajów informacji 
i sprzężenia między nimi. W warunkach polskich jest jeszcze dużo do zrobienia w tym 
zakresie, począwszy od systemu informacji naukowej, poprzez informację rynkową, a ończąc 
na sterowaniu informacją. 
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