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Knowledge Management in Information System Design
Lect.dr. Marian STOICA
Catedra de Informatică Economică, A.S.E. Bucureşti
Core competencies of a large information system design company depend on the quality of its
intellectual resources and the way they are used. In a global project that involves many different systems, in each stage document content has great deal of redundancy because same
information is needed in several systems and same component is used in several systems.
Also, document content is reused when going to the next stage and documents written for a
project may serve as a basis for future similar projects. Managing the redundancy through
reuse is the major purpose of document based knowledge management architecture.
Keywords: information systems, documents, management, design.
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anagementul cunoştinţelor bazat pe
documente
Odată cu globalizarea activităţilor de afaceri,
competenţele de bază ale unei întreprinderi
depind din ce în ce mai mult de calitatea resurselor sale intelectuale şi de modul în care
sunt folosite. Resursele intelectuale sunt prezente de obicei sub forma diferitelor documente.
Etapa de proiectare începe în mod obişnuit cu
cererea de propuneri din partea clientului, care subliniază abilităţile cerute proiectului.
Contextele esenţiale sunt cunoştinţele legate
de declaraţia clientului asupra abilităţilor deciziilor tehnice, notelor, standardelor, corespondenţei şi o varietate de documente de la
alţi furnizori. Furnizorii distilează informaţiile contextuale pentru a realiza propunerea de
proiectare şi oferta financiară. Pe baza informaţiilor din studiul de proiect, clientul emite
o cerere de contracte către o listă redusă de
furnizori. Aceştia reanalizează şi extind documentaţia dezvoltată în propuneri şi includ
un răspuns comercial detaliat ca răspuns la
cererea de contract. Propunerile de proiectare
şi răspunsurile trebuie realizate într-o perioadă limitată de timp, altfel nu vor fi luate în
considerare. Dezvoltarea propunerilor şi a
ofertelor comerciale sunt elemente intense de
competiţie şi forţează minimizarea timpului
de producere a documentaţiei şi maximizarea
calităţii informaţiei şi cunoştinţelor pe care le
conţine.
După analiza ofertelor, clientul negociază un

contract cu unul sau mai mulţi ofertanţi. Negocierea contractelor cu ofertanţii preferaţi
poate să treneze, deoarece ambele părţi încearcă să îşi maximizeze avantajul comercial,
dar aceasta se face pe seama întârzierii momentului de început al producţiei. Contextele
(note, rapoarte, corespondenţă etc.) legate de
negocierea contractului pot fi foarte importante pentru explicarea detaliilor acordului în
vederea eliminării pierderii în detalii neimportante, dar pot fi uşor rătăcite odată cu modificările de personal din organizaţiile partenerilor. Negocierea subcontractelor şi a partenerilor se realizează de obicei după încheierea contractului principal. Acestea reprezintă
probleme apărute în negociere între client şi
furnizor.
În continuare trebuie dezvoltată documentaţia procedurală şi de proiectare internă (care
poate implica revizuiri din partea clientului)
pentru a da substanţă acordurilor contractuale. Aici, cunoştinţele contextuale reprezintă o
înţelegere a legăturilor dintre cerinţele şi
condiţiile contractuale şi ceea ce se face efectiv pentru a le pune în practică. Stadiul final
al ciclului documentaţiei proiectului implică
dezvoltarea documentaţiei de întreţinere şi
exploatare a produsului. Procesul este condus
de cerinţe contractuale, iar informaţia este
asimilată din documentele furnizorilor şi o
varietate de surse interne şi externe. Informaţia poate fi asimilată ca documentaţie de întreţinere.
Cunoştinţele pot fi transformate în documen-
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te în multe stadii ale ciclului de viaţă a proiectului, iar natura şi valoarea conţinutului
reutilizabil şi a cunoştinţelor contextuale va-

riază odată cu stadiul proiectului (figura 1).
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Fig. 1. O imagine simplificată a stadiilor documentelor şi fluxului
cunoştinţelor într-un proiect global
Cunoştinţa este starea internă a unui agent
(uman sau sistem de calcul) după achiziţia şi
procesarea informaţiei. Pentru a clasifica cunoştinţele umane a fost propusă o multitudine
de modele de cunoştinţe. Polanyi [2,3] identifică două mari componente ale cunoştinţelor
umane: cunoştinţe tacite şi cunoştinţe explicite. Dezvoltând conceptul lui Polanyi, Nonaka
afirmă că aceste cunoştinţe tacite constau în
relaţii personale, experienţă practică, valori
comune, iar cunoştinţele explicite constau în
proceduri şi politici formale.
Nickols clarifică mai departe sensul intrinsec
al diferiţilor termeni legaşi de cunoştinţe prin
propunerea unui model de cunoştinţe verificabil care include cunoştinţe explicite, tacite,
implicite, declarative şi procedurale. Aşa
cum se vede în figura 2, modelul lui Nickols
ilustrează şi o procedură verificabilă pentru
distingerea relaţiilor între diferitele clase de
cunoştinţe. În abordarea din continuare cunoştinţele implicate în proiectele de inginerie
şi manufactură se vor clasifica în trei categorii (bazate pe modelul Nickols).
Prima categorie este a cunoştinţelor directe (sau fapte), care sunt explicite sau de-

clarative. Această categorie de cunoştinţe este vizibilă, scrisă, transferabilă şi reutilizabilă. De obicei este documentată, stocată şi
transmisă în afara creierului uman. În procesul de licitaţie experţii asimilează informaţia
şi o transformă în documente de licitaţie care
transmit cunoştinţele asimilate. Un sistem de
management al cunoştinţelor poate ajuta experţii să absoarbă, valideze şi conserve cunoştinţele. De asemenea ar putea să asiste la
descoperirea, reutilizarea, regăsirea şi transmiterea acestor cunoştinţe.
A doua categorie o constituie cunoştinţele procedurale (sau cele mai bune practici),
care de obicei sunt implicite şi depind de
context. Această categorie de cunoştinţe este
legată de procese, metode, practici ale unor
grupuri sau profesii. Acest tip de cunoştinţe
trebuie să fie identificate, captate şi făcute
explicite pentru a fi distribuite (acest lucru nu
este posibil întotdeauna).
A treia categorie o constituie cunoştinţele
tacite, care sunt cel mai greu de înţeles şi reprezentat. Ele sunt indirecte, incluse în experienţă, aparţin indivizilor şi nu pot fi exprimate în cuvinte.
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Fig. 2. Modelul de cunoştinţe al lui Nickols
Cercetările întreprinse se concentrează asupra primelor două categorii de cunoştinţe, încercând să capteze şi să pună la dispoziţie
pentru conservare, management, descoperire
şi reutilizare cât mai mult din cunoştinţele directe şi procedurale şi să încerce să interpreteze şi să convertească cunoştinţele tacite
contextuale din preajma documentelor în cunoştinţe directe şi procedurale care pot fi
conservate, controlate, descoperite şi reutilizate.
Toate activităţile organizaţiilor mari de inginerie sunt legate de câştigarea contractelor
sau de îndeplinirea cerinţelor contractelor
existente. Pe lângă documentaţia contractuală
care specifică cerinţele care dirijează proiectul, există alte trei mari categorii de informaţii şi cunoştinţe care trebuie controlate: proiectare, producţie şi documentaţie.
Informaţiile de proiectare cuprind cunoştinţele tehnice şi modelul structural necesar
pentru descrierea şi construirea fizică a produsului din componente. Aceste cunoştinţe
sunt structurate ierarhic, produsul fiind descompus logic în componente mai mici. Componentele cu care se lucrează includ obiecte
de catalog care trebuie cumpărate sau produse şi schiţe 2D sau 3D care modelează ceea

ce trebuie asamblat. Un mediu de management al datelor despre produs oferă instrumente care pun în legătură toate datele, schiţele şi documentaţiile componentelor cu
structura produsului final. Pentru succesul
proiectului este crucial managementul atent
al schimbărilor tehnice în cadrul componentelor şi documentaţiilor aferente.
Procesul de proiectare culminează cu un
plan tehnic de materiale care descrie toate
componentele care trebuie asamblate în produsul final. Acesta se transformă într-un plan
tehnic de manoperă care descrie modul de
construire a unei unităţi din produs. Informaţiile referitoare la producţie sunt gestionate
de mediul de management al resurselor întreprinderii pentru a asigura reflectarea cunoştinţelor cuprinse în planul tehnic de manoperă în procesul efectiv de producţie. Aceasta
implică managementul resurselor, planificarea producţiei, achiziţiile şi stocarea materialelor şi componentelor şi managementul comenzilor de lucru. Producţia are legături cu
un număr de sisteme secundare precum managementul resurselor umane, contabilitate şi
costuri şi sisteme de control al planificării.
La modul ideal, cunoştinţele din documente trebuie gestionate într-un mod asemă-
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nător gestiunii cunoştinţelor tehnice. Documentaţia produselor include un număr de tipuri de documente, fiecare având un model al
conţinutului bine definit. Atunci când conţinutul documentelor este codat în SGML sau
XML, în loc să se definească stiluri de format, descrierea tipului de document defineşte
elemente permise/obligatorii care apar în document în conformitate cu tipul său şi regulile secvenţelor şi ierarhiilor din document.
Etichetele definite în descrierea tipului de
document sunt folosite pentru marcarea tipului de conţinut inclus şi pot fi folosite pentru
extragerea de informaţii semantice.
Cerinţele comune mediilor de management al
producţiei şi respectiv documentelor sunt
controlul configuraţiei şi gestiunea schimbărilor. Schimbările în conţinutul documentaţiei
trebuie gestionat în concordanţă cu schimbăCONTRACTE

rile tehnice ale produsului, ca proiectare şi
construire. Managementul proceselor de
schimbare tehnică şi în documentaţie poate fi
realizat cel mai eficient prin intermediul unui
sistem electronic de flux al muncii.
Proiectele mari cuprind foarte multe cunoştinţe, regăsite în diferite documente, atât în
interiorul proiectului cât şi livrabile clientului. Multe tipuri de documente trebuie păstrate timp de zeci de ani. De exemplu, scrierea
documentaţiei de întreţinere pentru produsul
respectiv începe cu mult timp înainte de livrarea lui. Documentaţia trebuie actualizată
cu schimbările produse în configuraţia tehnică până când ultimul produs va ieşi din serviciu. Costurile pentru producerea, gestiunea şi
livrarea documentaţiei legate de proiect reprezintă câteva procente din costurile totale
de achiziţie.
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Fig. 3. Fluxul informaţiilor în producerea documentaţiei de întreţinere
Un domeniu care a cauzat dificultăţi deosebite este colectarea cunoştinţelor, scrierea şi întreţinerea documentaţiei suport pentru sistemele şi echipamentele tehnice. Figura 3 însumează procesul prin care aceste informaţii
sunt asamblate dintr-o varietate de surse.
Cerinţele pentru documentaţia suport sunt
specificate în contract şi documentele conexe. Acestea sunt extinse şi detaliate în planul
integrat de suport logistic. Manualele tehnice

şi alte documentaţii pentru sisteme şi echipamente oferă informaţii despre acestea. Detaliile despre ierarhia sistemelor, materiale,
componente, instrumente, fluide şi lubrifianţi
şi alte elemente şi echipamente de test sunt
asamblate şi gestionate în baza de date a sprijinului logistic integrat.
Inginerii de logistică şi întreţinere transformă
documentaţia primită într-o versiune iniţială
a planului de întreţinere tehnică pentru sis-
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temele proiectate, care stabileşte filosofia de
bază pentru întreţinerea fiecărui sistem. Planurile de întreţinere tehnică descriu două tipuri de întreţinere: specificaţii tehnice de reparaţie (care descriu sarcini de întreţinere
realizate de obicei de agenţi externi) şi proceduri de întreţinere (care descriu sarcini de
întreţinere periodică efectuate de personalul
beneficiarului).
Arhitectură pentru sisteme de management al cunoştinţelor pentru întreţinere în
serviciu
Implementarea sistemului descris anterior a
oferit o platformă pentru o arhitectură care a
rezolvat cu succes problemele majore legate
de procedurile de întreţinere, atât intern cât şi
pentru client. Contractele cu valoare fixă
pentru proiectele mari au o serie de caracteristici unice care forţează compania să se
concentreze nu numai pe gestiunea fluxului
CONTRACTE

de cunoştinţe în proceduri de management,
dar şi pe sprijinirea şi actualizarea acestor
cunoştinţe şi după livrarea produselor şi intrarea în serviciu.
Figura 4 ilustrează fluxul de informaţii pentru actualizarea cunoştinţelor pentru suport
logistic în partea de întreţinere în serviciu a
ciclului de viaţă al proiectului. Săgeţile indică o buclă de reacţie între cunoştinţele operaţionale despre performanţa pachetului de suport logistic (inclusiv documentaţii) în timpul
serviciului şi modificările adaptive ale diferitelor forme de documentaţie care descriu
cum trebuie întreţinute sistemele în timpul
serviciului. Aceste cunoştinţe au fost rafinate
prin experienţa acumulată în serviciu şi poate
fi folosită în alte proiecte similare. Totuşi,
pentru alte tipuri de documentaţie, cunoştinţele autorului rămân implicite şi se pierd uşor
odată cu schimbările de personal.
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Fig. 4. Cunoştinţele operaţionale pentru optimizarea suportului în timpul serviciului
O arhitectură generică de sistem dezvoltat
pentru menţinerea fluxurilor de informaţii şi
cunoştinţe pentru faza de serviciu a proiectelor majore conţine o serie de specificaţii
obligatorii. Sistemul central al furnizorului
este mediul de gestiune a datelor de producţie/inginerie, care include, în mod ideal, fluxul responsabilităţilor de coordonare a tutu-

ror modificărilor de documente legate de inginerie. Conţinutul documentelor este gestionat fie în interiorul sistemului la nivel de fişier şi pentru distribuire către client, fie în interiorul sistemului de gestiune a conţinutului
documentelor pentru gestiunea procesului de
scriere a documentaţiei.
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