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Our economic and social life is becoming more and more knowledge-driven. It has by now
become a truism to say that we live in an information society. But we have only just begun to
explore and understand the very real and everyday consequences. One of these is the growing
importance of knowledge. This paper presents ongoing research, which analyzes the knowledge value and technologies in the business competitive environment.
Key words: knowledge society, knowledge technologies, learning organizations, knowledge
engineering .
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Introducere
Viata economica si sociala a devenit dependenta de cunoastere, de aceea este esential sa exploram si sa întelegem cu cât mai
multa acuratete semnificatia pr oceselor si fenomenelor reale si consecintele acesteia. Una
dintre consecinte este cresterea importantei
cunoasterii. O simpla trecere în revista a literaturii despre societatea informationala ne
convinge asupra acestei resurse de importanta considerabila.
Se discuta din ce în ce mai mult despre pr oduse inteligente, servicii bazate pe cunostinte, sisteme inteligente (sistemele conexioniste, sistemele fuzzy, sistemele multiagent,
sistemele pentru calculul evolutiv, sisteme
hibride), siste me expert si/ sisteme bazate pe
cunostinte, întreprindere inteligenta, case inteligente, muncitorii cunoasterii, organizatii
bazate pe cunoastere intensiva, organizatiile
care învata continuu, economia cunoasterii
etc.
Toate acestea nu sunt simple slogane. Ele se
refera la faptul ca produsele, serviciile si toate activitatile sociale vor contine din ce în ce
mai multa cunoastere pentru ca rezolvarea
problemelor, desfasurarea proc eselor, luarea
deciziei etc. sa aiba loc cu ajutorul celor mai
moderne tehnologii.
În unele procese, cunoasterea reprezinta chiar
materia prima de baza care face obiectul crearii, depozitarii si transferului.

2. Valoarea cunoasterii si rolul cercetarii
de informatica economica
Cunoasterea a început sa fie recunoscuta si
manipulata ca o entitate cu valoare inestimabila, a devenit un bun intangibil, un activ sau
o resursa ca oricare alta. Davenport si Prusak
o defineste într-un mod cu totul original.
Managementul executiv din organizatii considera în special know-how -ul drept singurul
factor important pentru succesul organizational. Valoarea cunoasterii poate fi exprimata
în cifre. În cartea sa Intelligent Enterprise,
James Brian Quinn (1992) prezinta rolul cheie al cunoasterii în organizatiile moderne, astfel: 1) în industriile manufacturiere, circa 6575% din valoarea adaugata se datoreaza serviciilor bazate pe cunoastere; 2) capitalul intelectual în cele mai importante companii detine o pondere de 75-80% din totalul bilantier.
Chiar si numai din aceste aspecte, se poate
conchide ca resursa cheie a organizatiei confruntata cu o competitie acerba o reprezinta
cunoasterea, iar utilizarea tehnologiilor cunoasterii a devenit o activitate cruciala. Toate
acestea reprezinta elemente care au schimbat
rolul si importanta cunoasterii în viata economica si sociala actuala si trebuie tratate cu
atentie în cercetarea de informatica aplicata
în economie. Numai o simpla incursiune în
panoplia disciplinelor care ofera cadrul stiintific în domeniul tehnologiilor cunoasterii ne
indica importanta teoriilor descriptive/comportamentale din Psihologia cognitiva, Inteli-
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genta artificiala, Sistemele expert, Stiintele
sociale, Comportamentul decizional etc., dar
si importanta teoriilor prescriptive (normative) din Economia politica, Stiinta managementului, Metodologia deciziei, ManagemenPsihologia cognitiva

tul cunoasterii, si Sistemele de asistare a deciziei. O schema care introduce cititorul în
acest angrenaj teoretic si aplicativ al ingin eriei si managementului cunoasterii este data
în figura 1.

Stiintele sociale

Structura memoriei umane
Operatiile mentale
Învatarea

Economia politica

Interactiuni în grup
Presiunea sociala
Relatiile de putere

Functia de utilitate
Probabilitati subiective
Maximizarea utilitatii

Rafinamentul uman
Solutionarea problemelor umane
Cautarea euristica
Spatiul problemei
Spatiul solutiei
Expertiza

Stiinta managementului
Judecata
Solutionarea incertitudinii
Euristicile
Intuitia

Modelarea
Optimizarea
Tehnici cantitative

Comportamentul decizional
Inteligenta artificiala
Tehnicile de cautare
Tehnici de rationament
Procesarea simbolica
Conexionismul, calcul evolutiv
Logica fuzzy, agenti

Metodologia deciziei

Procesul decizional
Rationalitatea limitata
Satisfacerea necesitatii
Decizia organizationala

Proceduri logice
Modele de preferinta ale riscului
Peoria probabilitatii
Ontologia

Sisteme de asistare a deciziei
Teoria
sistemelor

Sisteme bazate pe cunostinte
Solutionarea problemelor
Reguli de inferenta
Cunoastere din domeniu

Date
Modele
Controlul dialogului

Teoria
organizatiei

Vocabularul domeniului
Definitii abstracte
Reutilizare
Partajarea cunoasterii

Managementul cunoasterii

Integrare si
Cooperare
Cooperare
Utilizare

Metode si abordari despre cunoastere
Continutul cunoasterii
Oportunitati si strategii de utilizare

Proiectarea sistemelor

Fig. 1. Cadrul stiintific al abordarii metodologice în ingineria cunoasterii
Cele mai interesante opinii revin profes orului
Peter Druker care, în cartea sa Postcapitalist
Society (1993), arata ca schimbarile în semnificatia si importanta cunoasterii au început cu
250 de ani în urma când s-au observat transformari importante ale economiei si societatii
ca urmare a avansului stiintelor. Cunoasterea
formala este considerata atât o resursa a individului cât si o resursa a organizatiei sau a
economiei în ansamblu, ia r astazi cunoasterea este singura resursa semnificativa. Factorii de productie traditionali cum sunt pamântul (resursele naturale), munca si capitalul nu
au disparut, dar au numai o importanta secundara. Acestia pot fi obtinuti usor numai
daca exista cunoa stere adecvata despre ei. În
acest sens, cunoasterea primeste o noua semnificatie, cunoasterea ca utilitate, c unostintele
ca mijloc de obtinere a rezultatelor în economie si societate. La nivelul organizatiei,
cunoasterea este fundamentul tuturor politicilor, strategiilor, sistemelor si procedurilor,
proceselor si operatiilor de productie/afaceri.

În plus, activitatile specifice fluxului cunoa sterii sunt binecunoscute si folosite efectiv în
cele mai moderne organizatii (figura 2).
Achizitia cunoasterii se refera, în acest context, la activitatea de identificare în mediul
organizational a cunoasterii si transformarea
ei într-o reprezentare care sa poata fi
internalizata si utilizata eficient în interiorul
organizatiei. Selectia se refera la activitatea
de ide ntificare numai a cunoasterii absolut
necesare din volumul mare al resurselor cunoasterii existente în organizatie si oferirea ei
într -o forma adecvata utilizatorului care o solicita. Internaliza-rea este activitatea care
receptioneaza fluxuri de cunoastere din activitatile de achizitie, selectie sau generare si
produce la iesire fluxuri cu impact asupra starii cunoasterii organizatiei. Utilizarea este
activitatea care din cunoasterea existenta genereaza cunostinte noi si/ produce o
externalizare a cunoasterii. Asemenea idei,
fie ca sunt convenabile fie ca nu, constituie
raspunsuri adecvate la o schimbare
ireversib ila foarte bine configurata : în tot
mai multe domenii se foloseste cunoasterea
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menii se foloseste cunoasterea pentru descr i-

erea, organizarea si executia proceselor.

SURSE EXTERNE

UTILIZARE

RESURSE DE CUNOASTERE

Retroactiune

ACHIZITIA

SELECTIE

INTERNALIZARE

GENERARE

EXTERNALIZARE

SARCINI EXTERNE

Flux major de cunoastere

Fig . 2. Activitati majore de manipulare a cunoasterii în organizatiile care învata continuu
Societatea informationala a revolutionat
munca transformând-o din ce în ce mai pronuntat în munca intelectuala, la care pentru
eficienta este ne voie de tot mai multe cunostinte. Asa se explica de ce au aparut muncitorii cunoasterii sau de ce au aparut noi disc ipline specializate în procesarea cunoasterii.
Una dintre ele poarta numele de ingineria c unoasterii si îsi propune diseminarea metodologiei de analiza si de zvoltare a sistemelor

bazate pe cunostinte, a sistemelor informationale inteligente, respectiv
formarea
dezvoltatorului de asemenea sisteme sau
cognoticianului. În organizatiile cu comportament inteligent (Liebowitz,1999, p.3-3), rolul personalului, pieselor de cunoastere, învatarii si inovarii, ca si operatiile interne din
compartimente se desfasoara în conformitate
cu o logica specifica (figura 3).

Organizatia care actioneaza inteligent

Permisivitati

Personal care actioneaza
inteligent

Personal în legatura directa
cu extteriorul

Rezultate din actiunea
inteligenta a personalului

Motivatie
Oportunitati
Operatii interne

Capacitati

Rezultate din utilizarea
inteligenta a cunoasterii
structurale

Clienti

Învatarea si
inovarea

si
Creare
cunoastere

Produse si Servicii
Sisteme si Proceduri
Operatii practice
Practici manageriale
Structura organizationala

Utilizare

Mediul extern

cunoastere

Tehnologie
Patente si Licente
Baze de Cunostinte

Vânzari directe de
cunoastere structurala

Permisivitati
Programe de învatare
si instruire

Fig . 3. Rolul personalului, cunoasterii, învatarii si inovarii
si operatiile interne ale organizatiei
În activitatile lor, toti stiu ca organizatia se cad sub auspiciile managementului cunoastesprijina pe o resursa fundamentala – cunoa s- rii. Întregul personal stie ca pe acest fundaterea, la care toate elementele sale definitorii ment are permisivitatile, motivatia, oportunicum ar fi învatarea, inovarea, crearea si actu- tatile si capacitatile de a actiona inteligent.
alizarea eficienta a pieselor de cunoastere etc.
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3. Cunoasterea în context aplicativ
În disciplinele mentionate mai sus, si nu numai, un concept esential utilizat este conceptul de cunoastere. De peste doua milenii, de
când si filozofia si-a pus aceasta problema,
nu s-au dat definitii definitive. Pentru specialistii în informatica economica termenii de
date, informatii si cunoastere se utilizeaza
deseori împreuna, uneori confuz, chiar daca
au semnificatii diferite. Pentru date, autorii
arata ca sunt semnale neinterpretate, care sosesc asupra simturilor noastre zilnic si în fiecare minut. De exemplu, în cazul calculatoarelor, semnalele sunt siruri de numere, litere,
caractere speciale, imagini si semnale audio,
manipulate automat si afisate pe ecrane sau la
alte dispozitive de iesire. Informatiile sunt
date dotate cu semnificatie. Datele îsi conserva permane nt forma, pe când informatia îti
poate schimba semnificatia în functie de cine
este receptorul si de competenta de care dispune el. Cunoasterea cuprinde întregul ansamblu al datelor si informatiilor pe care
omul trebuie sa-l posede pentru ca sa poata
actio na inteligent într-un anumit domeniu, ca
sa execute o sarcina sau o activitate data sau
pentru a crea noi informatii si/ cunostinte.
Cunoasterea adauga doua aspecte distincte:
1) sensul scopului, deoarece cunoasterea implica o activitate intelectuala menita sa realizeze scopul prestabilit în cadrul unei anumite competente si 2) capacitatea de generare
(creativa) a unei actiuni, datorita faptului ca
una dintre functiile majore ale cunoasterii
consta în producerea unor noi informatii si/
cunostinte. Din acest motiv nu este întâmplatoare afirmatia conform careia cunoasterea
reprezinta un nou factor de productie. Exista
si un alt raspuns la întrebarea refer itoare la
definitia cunoasterii. Dar de ce doua raspunsuri? În practica noastra de zi cu zi, multi
dintre noi recunosc usor care sunt persoanele
mai pregatite si de ce cunostinte dispun daca
îi observa în actiune. Acest aspect este suf icient pentru demersul nostru. În multe discipline stiintifice recunoscute, practicienii au
nevoie de mult timp daca li se cere sa raspunda la întrebari teoretice. Vom solicita
degeaba unor categorii de cercetatori ca sa
raspunda cu definitii precise la întrebarea re-
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feritoare la obiectul stiintei pe care o reprezinta si o practica atât de bine, de exemplu
economia, arta, muzica, civilizatia, intelige nta, evolutia, cultura organizationala, valoarea
economica a activelor intangibile etc.
Nu este nimic special sau mistic în privinta
cunoasterii si sunt de înteles orice definitii
neadecvate, eventual incomplete. Cunoasterea depinde foarte mult de contextul domeniului abordat sau al utilizarii ei. Acuratetea cu
care se raspunde la asemenea întrebari tine si
de incertitudine. Este importanta pentru creativitatea sa viziunea lui Davenport si Prusak
(1998) asupra progresului cunoasterii. Iata în
figura 4 schema progresului de la date la informatii, de la informatii la cunoastere si de
la cunoastere la întelepciune.
Observatia noastra referitoare la dependenta
de contextul organizational este valabila
indiferent de disciplinele care se ocupa cu
studiul si procesarea cunoasterii. În domeniul
ingineriei cunoasterii, a devenit obligatoriu
pentru cercetatori sa ia în consideratie acest
concept atât în sens larg cât si în sens
restrâns, cu referire la un anumit domeniu
aplicativ. Daca organizatia clasica îsi
orienteaza proiectele în special pe procese,
organizatia
mare
consumatoare
de
cunoastere,
knowledge
intensive,
se
concentreaza pe proiectarea si configurarea
proceselor de creare a cunoasterii si optimizarea utilizarii capitalului intelectual.
Într-un mediu organizational, agentii sunt cei
care produc, rafineaza si utilizeaza cunoasteDe exemplu, daca obiectivul unei organizatii
rea.
consta în obtinerea cât mai rapida a ideilor
despre un produs nou, atunci managementul
cunoasterii va trebui sa ofere ni strumentele,
factorii favorizanti si metoda de crestere a ratei de productie a ideilor despre produs catre
grupul care se ocupa cu dezvoltarea produs ului.
Ingineria cunoasterii este una dintre disciplinele
cele mai noi si mai fascinante specifice societatii
informationale. Peter Druker arata, pe buna dreptate, ca ceea ce trebuie sa întelegem prin cunoastere este informatia în actiune, informatia focalizata pe rezultate, ca urmare a actiunilor sale efectorii. Rezultatele îsi pun amprenta asupra economiei si societatii sau asupra cunoasterii însesi.
Pentru a percepe orice din universul cunoasterii
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este nevoie de o înalta specializare. Este nevoie
de o experienta aprofundata si nu numai de un
Valoarea adaugata:

Valoarea adaugata:

• Contextualizata
• Clasificata
• Calculata
• Corectata
• Condensata

DATE
Fapte obiective, separate,
despre un eveniment

Cantitativ:
• Cost
• Viteza
• Capacitate
Calitativ:
• Oportunitate
• Relevanta
• Claritate

simplu exercitiu de învatare sau ni struire într-o
scoala oarecare.
Valoarea adaugata:…
Orientarea pe actiune

•Comparare
•Consecinte
•Conexiuni
•Conversatii

• Masurarea eficienta
• Decizii întelepte

INFORMATII

CUNOASTERE

ÎNTELEPCIUNE

Un mesaj adresat
unui receptor

Experienta, valori,
context
aplicate
asupra unui mesaj

Activitate colectiva
de utilizare a
cunoasterii.
Cunoasterea în actiune

Cantitativ:
•Conectivitate
•Tranzatii
Calitativ:
•Grad de infomare
•Utilitate

Cantitativ:
•Contextual
•Evaluativ
Calitativ:
•Intuitiv
•Informativ

•Experienta
•Înalta specializare
•Diferite grade de adevar
•Complexitate
•Judecata
•Perspicacitate
•Euristici
•Valori si credinte

Fig . 4. Progresul cunoasterii
S-a înregistrat o mare schimbare în istoria intelectuala. Orice disciplina dispune de o metodologie, o metoda stiintifica capabila sa
realizeze conversia experientei într-un sistem, în ceva care poate fi însusit si învatat.
Din experienta construirii calculatoar elor, a
dezvoltarii programelor pentru calc ulatoare, a
bazelor de date si multor alte sisteme s-au
materializat discipline cum sunt informatica,
telematica, ingineria cunoasterii, managementul cunoasterii, sistemele expert sau sistemele bazate pe cunostinte si alte ca tegorii
de sisteme inteligente.
Ingineria cunoasterii a evoluat cu începere
din deceniul 8 al secolului trecut tocmai din
arta construirii sistemelor expert, a sistemelor
bazate pe cunostinte si a sistemelor informationale care integreaza sisteme expert. Acesti
termeni se mai utilizeaza înca unul în locul
celuilalt, dar pot fi denumiti cu expresia si steme expert, expresie potrivita pentru acea
categorie de sisteme inteligente care proceseaza cunoasterea si recunoscuta drept tehnologie inteligenta maturizata si probata pentru
caracterul ei aplicativ si ef icienta.
În aceste conditii, este evident ca disciplina
de Sisteme expert materializeaza un domeniu
tehnologic avansat industrial si comercial derivat din inteligenta artificiala, ca stiinta si
tehnologie. Pe buna dreptate, specialistii prezinta beneficiile sistemelor bazate pe cunostinte.

De exemplu, dintr-un studiu realizat de catre
Martin si colaboratorii sai (1996), rezulta ca
la cele doua întrebari adresate specialistilor
din industrie si afaceri si anume 1) Care sunt
beneficiile la care se pot astepta din utilizarea
sistemelor expert, respectiv 2) Se pot astepta
la beneficii în urma unei investitii în sisteme
expert pentru organizatia lor ? raspunsurile
sunt pozitive si demne de luat în seama (vezi
tabelul nr.1). În topul beneficiilor se afla trei,
citate de intervievati cel mai adesea: decizii
mai rapide; productivitate crescuta si cresterea calitatii deciziilor.
În afara unor asemenea efecte si beneficii,
cunoasterea si ingineria cunoasterii deschid
calea catre realizarea unei pozitii strategice
de invidiat pentru orice organizatie. Se poate
vedea în figura 5 o sincronizare între managementul cunoasterii si strategia organizatiei
pentru mentinerea avantajului competitiv.
Dupa cum observam, cercetatorii au efectuat
cele mai diferite cercetari empirice demne de
a fi continuate si completate, eventual mai
bine partic ularizate si pentru tari cum este
România. Lasam la libera vointa a cititorului
studiul altor rezultate ale cercetarii în domeniu, oferite permanent de catre publicatiile de
specialitate. Este important ca managerii si
dezvoltatorii unor asemenea sisteme sa examineze cu atentia cuvenita oricarei te hnologii
de vârf mediul organizational în care vor decide implementarea acestor sisteme.
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Tabelul 1. Categorii de beneficii datorate utilizarii sistemelor expert
Categoria
Beneficii
- decizii mai rapide
- productivitate crescuta
- îmbunatatirea rezolvarii problemelor
- solutionarea problemelor complexe
Productivitatea
- fiabilitate
- operarea optima a echipamentelor
- reducerea timpilor morti
- captarea expertizei rare
- distribuirea expe rtizei
- folosirea expertizei în locuri periculoase pentru om

Tezaurizarea cunoa sterii

- cresterea calitatii deciziei
- lucrul cu incertitudine
- beneficii educationale substantiale

Îmbunatatirea calitatii
Instruirea

- mai multa flexibilitate
- integrarea cunostintelor de la mai multi e xperti

Îmbunatatirea muncii

Ponderea cunoasterii codificate poprii în totalul cunoasterii c odificate de
competitorii principali

Si în cazul managementului cunoasterii efectele si beneficiile sunt deosebit de importante. În societatea informationala, sistemele expert alaturi de celelalte categorii de sisteme
inteligente dispun de un loc aparte în panoplia tehnologiilor informationale de vârf.
Acum, analistii si managerii cunostintelor,
dezvoltatorii de sisteme si managerii unor
asemenea proiecte dispun de metodologii bine puse la punct, atât pentru dezvoltarea sistemelor expert cât si pentru managementul
cunoasterii.
Pozitia strategica A

Pozitia strategica B

Siguranta interna
Vulnerabilitate externa
(Este nevoie de masuri de
securitate)

Siguranta externa
Vulnerabilitate interna
(Se impun studii de
managementul cunoasterii)

Mare avantaj competitiv

Mare avantaj competitiv
Pozitia strategica B

Pozitia strategica C

Nici un avantaj competitiv
(Se impune solutionarea urgenta
a problemelor managemntului
cunoasterii)

Mare

Avantaj competitiv temporar
(Este nevoie de investitii
într-un sistem de
management a cunoasterii)

Nici un avantaj competitiv

Managementul cunoasterii
este necesar

Mic

Mare

Mic

% Cunoasterii tacite în totalul cunoasterii

Fig. 5. Momentul când este necesar
un sistem de management al cunoasterii
în organizatie

Concluzii
Cercetarea în domeniul tehnologiilor cunoa sterii este benefica pentru organizatiile care
depun eforturi în materie de informatizare inteligenta a proceselor specifice. Noi am insistat numai asupra principalelor fapte stiintifice
relevante care le ajuta sa faca fata cât mai bine în competitia specifica globalizarii afacerilor. Dar si învatamântul si cercetarea de informatica economica mai au multe de facut
în directia unui curriculum adecvat noilor
orientari pentru aprofundarea si utilizarea
tehnologiilor cunoasterii.
Bibliografie
1. Adeli, H., Knowledge Engineering,
Vol.I+II, McGraw Hill, New York, 1990;
2. Andone, I., Sisteme inteligente hibride,
Ed. Economica, Bucuresti, 2002;
3. Andone, I., Mockler, R.J., Dologite,
D.G., Tugui, Al., Dezvoltarea sistemelor inteligente în economie. Metodologie si studii
de caz, Ed. Economica, Bucuresti, 2001;
4. Argyris, C., Knowledge for Action,
Jossey-Bass, San Francisco, 1993;
5. Argote, L., Organizational Learning.
Creating, Retaining and Transferring
Knowledge, Kluwer Academic Pub., Boston,
1999;

Revista Informatica Economica, nr. 1(25)/2003

6. Carter, B.C., Infinite Wealth. A New
World of Collaboration and Abundance in
the Knowledg e Era, Butterworth Hainemann,
Boston, 1999;
7. Davenport, Td.D., Prusak, L., Working
Knowledge, Harvard Business School Press,
Boston, 1998;
8. Draganescu, M., Societatea informationala si a cunoasterii. Vectorii societatii cunoasterii, Academia Româna, Sectia de Stiinta
si
Tehnologia
Informatiei,
http://www.racai.ro/~dragam;
9. Drucker, P., Post-Capitalist Society, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK, 1993;
10. Leibowitz, J. The Handbook on Expert
Systems, Crc Press, 1997;

13

11. P rusak, L., Knowledge in Organizations,
Butterworth-Heinemann, Boston, 1997;
12. Quinn, J., Intelligent Enterprise, Free
Press, New York, 1992;
13. Rosca, I.Gh., Stoica M., Noi forme de
munca si activitate în SI-SC, http://acade
miaromana.ro/pro_pri

14. Schreinemakers, J., (Ed.), Knowledge
Management-Organization, Competence and
Methodology, Ergon Verlag, Wür zburg,
Germany, 1996;
15. Tiwana, A., The Knowledge Manag ement
Toolkit. Practical Techniques for Building a
Knowledge Management System, Prentice
Hall, 2000.

