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1. A KUTATÁS  

A jelen kutatás célja egy gyakorlati jelentıséggel bíró modell és módszertan létrehozása, mely 

lehetıvé teszi a tudásmenedzsment információtechnológiai támogatásának tudatos, a 

diszciplína fogalomvilágából kiinduló tervezését és megvalósítását.  

Mielıtt továbbmennénk, tekintsünk át néhány gondolatot, melyek a téma aktualitásával 

kapcsolatosak: Egyértelmő, hogy az emberi tudás kezelése, valamilyen formában történı 

menedzsmentje messze az információtechnológia kora elıtti idıkben létezett, sıt bizonyos 

vonatkozásaiban az emberiséggel egyidıs. Gondoljunk csak a történelmi könyvtárakra, 

iskolákra és egyetemekre, melyek végsı célja egyértelmően az emberi tudás fejlesztése és 

átadása volt, azaz lényegében a tudásmenedzsment. Tudjuk továbbá, hogy ezek az 

intézmények mőködıképesek voltak, sıt számottevı sikereket értek el, az IT megjelenése 

elıtt évszázadokkal. Felmerülhet a kérdés, hogy miért is szükséges az IT párosítása a 

tudásmenedzsmenttel? Nélküle nem lehetséges? Csak ez az egy üdvözítı út létezik? 

A válasz ezekre a kérdésekre, véleményem szerint a következı: Az IT fejlıdésének számos 

vonatkozása közül leginkább kettı az, ami forradalmi változásokat eredményezett és 

eredményezhet a tudásmenedzsment mikéntjében, valamint eredményességében.  

Az említett két vonatkozás közül az elsı az Internet penetráció elıretörésével és a 

kommunikációs technológiák nyújtotta lehetıségek bıvülésével jött létre. Az 

információtechnológia gyakorlatilag képessé vált a térbeli korlátok teljes körő leküzdésére1, 

transzparenssé tételére.  

A másik kulcsfontosságú vonatkozás az adattárolás területérıl ered: az IT által kínált tárolási 

kapacitás praktikusan végtelen. A tudásmenedzsment által a gyakorlatban kezelt területen 

nem találunk olyan problémakört, melynek kezelését az IT nem tudná tárolási kapacitással 

kiszolgálni. Szintén a tárolási technológia elınye a gyors és összetett kereshetıség, ami 

folyamatok végrehajtási idejét nagyságrendekkel csökkenti az analóg infrastruktúrához 

képest. Ez utóbbi vonatkozás, párosítva az elıbbiekben említett páratlan elérhetıségi 

lehetıségekkel úgy vélem magáért beszél, és indokolja azt az állítást, miszerint, ha nem élünk 

az IT adta lehetıségekkel az alkalmazott tudásmenedzsment terén, versenyhátrányt 

szenvedünk el. 

                                                 
1 Minden olyan esetben, amikor nincs szükség az anyagi világ elemeinek áramoltatására – a tudásmenedzsment 

körében pedig elenyészı esetszámú 
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Egy másik oldalról közelítve belátható, hogy az intellektuális tıke menedzsmentje 

napjainkban rendkívüli értékkel bír, mivel mővelıje számára fenntartható versenyelıny 

biztosítását teszi lehetıvé. A tudásmenedzsmentnek számos megközelítése ismert, ezek közül 

a következıkben bemutatjuk a kutatás szempontjából jelentısséggel bíró irányzatokat. Az 

eltérés ezen irányzatok között eredhet mind a tudás fogalmának eltérı értelmezésébıl, az 

eltérı prioritások kijelölésébıl valamint a választott menedzsment megközelítések 

különbözıségébıl.  

A jelen kutatás célja egy univerzálisan használható modell és hozzá tartozó módszertan 

kifejlesztése, amely gyakorlati jelentısséggel bír. A modell létrehozásának célja, hogy egy 

olyan keretrendszert adjunk a felhasználó kezébe, amely segítségével strukturált módon képes 

leírni saját szervezetének tudásmenedzsment szempontjából érzékeny területeit, valamint a 

módszertan alkalmazásával egy tudásmenedzsment célú szervezeti alrendszert hozhat létre, 

egyidejőleg a tudásmenedzsment célrendszert támogató IT infrastruktúra formális 

metódusokon alapuló tervezésével. 

A kutatás egyben hiánypótló jellegő is, mivel a tudásmenedzsment és annak IT támogatása 

gyakran, megfelelı módszertan hiányában komoly problémákkal vagy még inkább 

hiányosságokkal szembesíti az alkalmazó szervezeteket: 

• Marketing probléma: A tudásmenedzsment, mint diszciplína az 1990-es években 

terjedt el szignifikáns mértékben. Jelentıssége gyakorlatilag megkérdıjelezhetetlen, 

különösen igaz ez a versenyszférára. Ugyanebbıl az okból a „Tudásmenedzsment” 

mint címke az eladandó termékek számára kiemelt marketing jelentısséggel bír. A 

tudásmenedzsment címszó ilyen jellegő felhasználása fokozottan jellemzı az IT 

iparra: a piacon tucatszám vannak jelen különbözı termékek, melyek a 

tudásmenedzsment támogatását hirdetik magukról. Felmerülhet a kérdés, hogy mi is 

ezzel a probléma? Én két problémaforrást neveznék meg. Az elsı, hogy üzleti 

érdekeiknek megfelelıen számos fejlesztı cég lépett piacra „átcímkézett termékekkel” 

– azaz az adott rendszert eredetileg más célra fejlesztették ki, viszont mivel így jobban 

eladható, tudásmenedzsment céleszközként aposztrofálják. A második problémaforrás 

már a megközelítéssel kapcsolatos: a bıséges kínálat IT rendszerekbıl a 

döntéshozókban azt a téves nézetet képes kialakítani, hogy a szervezeti 

tudásmenedzsment megoldható pusztán informatikai rendszerek bevezetésével, 

semmilyen más beavatkozást nem igényel. 

• A fordított gondolkodás problémája. Ez lényegében egy helyzet, amely akkor 

alakulhat ki, amennyiben a tudásmenedzsment rendszer (nem szigorú értelemben vett 
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IT rendszer, hanem teljes vállalati alrendszer) bevezetésével megbízott döntéshozó 

nem kellı mértékben tájékozott a tudásmenedzsment diszciplína, vagy az IT piaci 

kínálat területén. Ekkor következhet be, hogy olyan IT rendszer vagy rendszerek 

kerülnek bevezetésre, melyek jól láthatóan néhány részfolyamatot képesek megoldani 

elsı lépésként, második lépésként pedig a többi szervezeti tudásfolyamatot próbálják 

úgy hangolni, hogy a rendszer támogatni tudja ıket. Jól látható az említett fordított 

gondolkodás: a megoldáshoz választunk problémát. 

A fentiekben vázolt problémák számos nem kívánt hatással járhatnak a tudásmenedzsment 

vállalati alrendszer késıbbi mőködését illetıen. A kutatás eredményeként elıálló módszertan 

egyik fı célja, hogy egyrészt a tudásmenedzsment rendszer kialakításának kezdeti fázisában 

alkalmazva kiküszöbölje ezeket a problémákat, másrészt egy kész és mőködı rendszer 

auditálását is tegye lehetıvé. 

1.1 A jelen kutatás kérdései 

A bevezetı fejezet során lényegében elhangzott a problémafelvetés, a kutatás által orvosolni 

kívánt terület mibenléte. A jelen alfejezet során a kutatás céljait kívánom pontosítani a kutatás 

kezdetekor felmerült kérdések pontos leírásán keresztül: 

1. A tudásmenedzsment, mint vállalati alrendszer milyen viszonyban áll az 

Információtechnológiával (IT), hogyan pozícionálható egymáshoz képest a két terület, 

mik a kapcsolódási pontok? 

2. A tudás mely fogalmi megközelítése az, amelyen keresztül eljuthatunk az adott tudás 

vagy tudástípus menedzsmentjét támogatni képes IT eszközig? 

3. Amennyiben a 2. kérdésben ismertetett megközelítés ismert, a tudás tipizálható-e az IT 

támogatás szempontjából? Ha igen, milyen osztályozás mentén juthatunk el egy 

releváns felosztáshoz? 

4. A tudásmenedzsment IT támogatása esetén szükséges-e új fejlesztésekben 

gondolkodni, vagy célravezetı lehet már elkészült rendszerek alkalmazása, szükség 

esetén adaptálása? Milyen esetekben célszerő az egyik vagy másik utat választani? 

5. A megelızı kérdések megválaszolása után létrehozható-e egy általános modell, amely 

gyakorlati jelentısséggel bír, felhasználásával tudásmenedzsment támogató IT 

infrastruktúra hozható létre?  

A kutatás kiindulási pontját a fentiekben leírt kérdések alkották. A kutatás menetét, valamint a 

kutatás folyamán alkalmazott módszereket, a következı 1.2-es, A kutatás módszertana címő 

alfejezet során mutatom be. 
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1.2 A kutatás hipotézisei 

A kutatás elsı fázisában a felállított hipotézisek kerültek igazolásra a kutatás során: 

1. Az információtechnológiával támogatott tudásmenedzsment leírható egy általános 

séma segítségével, amely pozícionálja a tudásmenedzsment és az IT egymáshoz képest 

elfoglalt helyzetét. 

2. Az IT által közvetlenül támogatható két alapvetı tudásmenedzsment stratégia a 

kodifikáció és a perszonalizáció. 

3. Az IT támogathatóság perspektívájából szemlélve a tudáselemek osztályzását, a 

releváns dimenzió a „Tacit-Artikulálható” dimenzió. 

4. A szervezeti tudásmenedzsment IT támogatásának szervezésénél a fı kiindulási 

pontokat a szervezeti felépítés valamint az üzleti folyamatok részletes elemzése adja. 

5. A szervezeti formákból történı kiindulás esetén a releváns osztályozás szempontot a 

szervezetben az egyes munkakörök stabil/dinamikus volta, valamint az egymáshoz 

képest értelmezett pozíciók változékonysága adják. 

6. A folyamatok tudásmenedzsmentjének IT támogatása hatékonyan megoldható, 

amennyiben lehetıvé tesszük, hogy a tudásmenedzsment az IT számára pontos, és 

emellett kellı szabadságot adó követelményspecifikációt fogalmazzon meg. 

1.3 A kutatás módszertana 

A kutatás, melynek eredménye a jelen értekezés, 2004 szeptemberében indult. A 

tudásmenedzsment, mint menedzsment irányzat, az intellektuális tıke megfelelı kezelési 

módszertanai mind bizonyították létjogosultságukat jóval a kutatás kezdete elıtt. A 

tudásmenedzsment és az információtechnológia kapcsolatát már a bevezetı részben 

említettük. . Egyértelmő, hogy az IT adta lehetıségek nagymértékben segíthetik a 

tudásmenedzsment hatékonyságáért felelıs apparátus munkáját. A jelen kutatás fı kérdése, fı 

problémája az, hogy lehetséges-e létrehozni egy keretet, egy hozzárendelési módszertant, 

amely szisztematikus módon képes támogatni a tudásmenedzsmentet szolgáló 

információtechnológiai rendszerek kiválasztását és a célnak megfelelı alkalmazását. 

A kutatás elsı fázisának fı célja a tudásmenedzsment tárgykörében használt alapvetı 

fontosságú fogalmak megismerése volt. Az irodalomkutatás során számos, egymással 
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párhuzamos, sıt olykor egymásnak ellentmondó tudásmenedzsment megközelítéssel volt 

alkalmam találkozni. Az irodalomkutatás fókuszában a következık álltak: 

• A tudás fogalmi megközelítései 

• Tudásmenedzsment iskolák 

• Intellektuális tıke és menedzsmentje 

• Tudásmenedzsment támogatása az IT oldaláról 

Az egyes megközelítési irányvonalak valamint a diszciplína általános megismerése után az 

irodalomkutatás célja megváltozott. Az új haladási irány célja a tudásmenedzsment, mint 

vállalati alrendszer, valamint az információtechnológiai rendszerek közötti lehetséges 

szemantikai kapcsolódási pontok felderítése volt. 

A különbözı tudásmenedzsment megközelítések megegyeznek abban, hogy a 

tudásmenedzsment, mint vállalati alrendszer elsıdleges célja a szervezet által valamilyen 

fokon birtokolt tudás menedzsmentje, nevezzük azt intellektuális tıkének vagy éppen 

tudáselemek győjteményének. Ahhoz, hogy a menedzselendı tudáselemeket valamilyen 

formában információtechnológiai rendszerekkel egyeztessük össze, szükség van azok 

megfelelı osztályozására. A tudás egyes fajtáinak dimenzionálás útján történı 

megkülönböztetésére számos modell létezik. Az irodalomkutatás ezen fázisában a legnagyobb 

gyakorlati jelentısséggel bíró megközelítéseket  Boisot  (Boisot 1998), Collins (Collins 

1993), Quinn  (Quinn 1997), Wiig (Wiig 1993), Winter (Winter 1987) és Snowden  

munkáiban fedeztem fel. A dimenzionálási megközelítések összefoglalója megtalálható a 

harmadik fejezetben. 

A lehetséges dimenzionálási módszerek közül természetesen nem mindegyik alkalmazható, 

amennyiben az információtechnológiai univerzum sajátosságaihoz is illeszkedni kívánunk. Ha 

belegondolunk, ez természetes, mivel az említett dimenzionálási megközelítések tisztán a 

tudásfajták szétválasztásának céljából kerültek létrehozásra, IT vonatkozások figyelembe 

vétele nélkül. A második szakasz befejezı fázisának célja ezen releváns dimenzió(k) 

kiválasztását szolgálta, melyek figyelembe veszik az informatikai univerzum kínálta 

lehetıségeket és korlátokat. 

A releváns dimenzió kiválasztásához a tudásmenedzsment fı stratégiáinak vizsgálatán 

keresztül jutottam el. A fı tudásstratégiák megismerésénél releváns mőnek tekintem a 

következıket: 

Dawenport,2001: Dawenport, T.H. –  Prusak, L: Tudásmenedzsment, Karl Erik Sveiby, . : 

Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás.  
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A dolgozat gyakorlati céljainak fényében az említett irodalmak mellett kiemelkedı 

jelentıssége volt számomra a magyarországi legnagyobb vezetı tanácsadó cégek (AAM, 

KPMG, Clarity Consulting, McKinsey consulting) által a gyakorlatban alkalmazott és 

elismert stratégiák elemzésének is.  

A következı lépés egy olyan, magas szintő osztályozási modell konstrukciója volt, amely 

lehetıvé teszi az IT rendszerek osztályozását a tudásmenedzsment szempontjából releváns 

szempontok mentén. A modell konstrukciója során nem a számítástechnika, az IT rendszerek 

mőködtetéséért felelıs alapszintő fizikai és logikai vonatkozásai játszották a fı szerepet, 

hanem egy magasabb szemantikai szint: az IT-re, mint szolgáltatást nyújtó 

információrendszerek összességére, összetett, komplex rendszerekre tekintı perspektíva. A 

nézıpont sajátosságaiból deduktív módon kerültek levezetésre az IT rendszerek megfelelı 

osztályozásának alapelvei. 

Ahhoz, hogy a modell a szándékolt gyakorlati szerepét betöltse, bizonyos területeken 

érintenünk kellett mély IT vonatkozásokat. Ezen területek bevonása szükséges volt, mivel az 

IT természeténél fogva behatárolja a mozgásterünket, determinál bizonyos alkalmazási 

lehetıségeket. 

A második fázisban tehát a modell létrehozása történt, az elsı szakasz ismereteinek, valamint 

számos gyakorlati projekt során szerzett tapasztalatok felhasználásával. A modell elsı 

verziójának konstrukciója az irodalomkutatás során a tudásmenedzsment diszciplína területén 

szerzett ismereteket felhasználva deduktív módon történt, az IT területén korábban szerzett 

ismeretekkel kombinálva.  Az így keletkezett elsı verziós modell még nem volt a 

gyakorlatban alkalmazható, mert a szervezéstechnikai vonatkozásokat nem vette kellı 

mértékben figyelembe. 

Ennek megfelelıen a modell finomítására is sor került, mégpedig a szakterület elismert 

képviselıivel folyatatott konzultációk és interjúkon keresztül.  

Ezen interjúk célja a jelenleg mőködı, tudásmenedzsmentet támogató IT infrastruktúra 

szervezési elveinek megismerése volt. Az interjúk során az interjúalanyok számára a jelen 

értekezés tárgyát képezı modellek összessége nem volt ismert, az általuk alkalmazott 

infrastruktúrát az interjú során a saját szemléletüknek megfelelıen mutatták be. A kérdıív 

(amely a mellékletben megtalálható) szerkesztése során számomra a bejövı információ 

relevanciája és teljessége mellett fontos szempont volt, hogy az általam konstruált modell 

egyes komponenseit illetıen egyértelmő választ kapjak arra a kérdésre, hogy az adott 

komponens az adott környezetben használható-e vagy sem. 

A második fázis kimenete tehát egy modell volt, melynek célja kettıs:  
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1. Tudásmenedzsment támogató infrastruktúra konstrukciójához használható eszköz 

létrehozása, amely eddig dedikált tudásmenedzsment alrendszerrel nem rendelkezı 

szervezetek ilyen jellegő, zöldmezıs projektjeit képes támogatni. 

2. Már meglévı tudásmenedzsment infrastruktúra minısége és megfelelısége 

ellenırizhetı a követelmények és az alkalmazott megoldások modellbe illesztésén 

keresztül. 

A szándékolt kettıs cél magyarázata meglehetısen egyszerő. Amennyiben gyakorlati 

elınyöket biztosító eszközt kívánok létrehozni kutatásom eredményeként, úgy annak egyrészt 

képesnek kell lennie konstrukciós szerepet betölteni, amely az elsı esetben (zöldmezıs 

projekt) gyakorlatilag triviális. Az viszont nem követelhetı meg, hogy az a szervezet, mely 

szisztematikus módon kívánja fejleszteni a tudásmenedzsment támogató infrastruktúráját, 

hogy annak építését minden új projekt esetén a nulláról indítsa újra. Ez az oka a második 

funkciónak: amennyiben már léteznek meglévı alkalmazások, azok a modell segítségével 

auditálhatók, így eldönthetı az a kérdés, hogy a jövıbeli infrastruktúra részét képezhetik-e 

változatlan formában, esetleg kombinálva további rendszerekkel, vagy módosításukra, 

cseréjükre van szükség.  

A modell kidolgozása után következett a kutatás harmadik, befejezı fázisa. A harmadik fázis 

célja a modell verifikálása volt, mindkét funkció tekintetében.  

A verifikáció céljai a következık voltak: 

• A modell esetleges belsı ellentmondásaira derüljön fény, valamint 

• Tapasztalatok győjtése a modell gyakorlati alkalmazhatóságát illetıen, valós 

szervezeteknél. 

Elsı lépésben a konstrukciós funkció került ellenırzésre egy tudásmenedzsment projekt 

keretei között. A projekt, amelyet az értekezés esettanulmányai között részletesen 

bemutatunk, pénzintézeti környezetben zajlott. A tudásmenedzsment tekintetében 

elmondható, hogy a projekt szervezéstechnikai oldalról teljes mértékben a nulláról indult, 

viszont a meglévı infrastruktúra elemeit hatékonyan fel tudtuk használni a késıbbi, dedikált 

TM infrastruktúra kialakításában. A projekt során mind az audit, mind a konstrukciós 

funkciókat sikerült kipróbálni. 

A harmadik fázis második szakaszában a modell auditálási képességeinek vizsgálatára került 

sor. Ennek végrehajtása egyrészt CKO-kal (Chief Knowledge Officer) folytatott célirányos 

mélyinterjúk segítségével, mely során nem csupán a rendszerek felépítése, de a velük szerzett 

gyakorlati tapasztalatok is az interjú tárgyát képezték. Az általuk vázolt, a szervezetüknél 

alkalmazott tudásmenedzsment rendszerek modellbe illeszthetısége képezte a vizsgálat 
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tárgyát. A modellbe illesztett rendszerek modell szerinti minısítését pedig összevetettük a 

gyakorlati tapasztalatok szerinti minısítéssel. 

A verifikációs vagy záró szakasz során a modell bizonyította használhatóságát. Tanulság volt 

továbbá, hogy mivel a modell alapvetıen az IT hozzárendelés területére fókuszál, más, 

támogató technikák kezelésére kevéssé alkalmas. Az ebbıl adódó gyengeségek valamint 

továbbfejlesztési lehetıségek az értekezés utolsó fejezetében kerülnek bemutatásra. 

1.4 A dolgozat szerkezete 

Az értekezés célja a kutatás eredményeinek bemutatása logikus, jól követhetı formában. A 

dolgozat szerkezetének meghatározásakor ezek az elvek játszották a fıszerepet. 

A kutatás általános kérdéseinek tisztázása után (elsı és második fejezet) a kutatott területnek, 

azaz a tudásmenedzsment diszciplínának azon részleteit mutatjuk be, melyek relevánsak a 

kutatott terület szempontjából. A bemutatott modellek és elvek fontos, alapozó szerepet 

játszanak a kutatás során létrejött új modellek és módszertanok bemutatásában. 

A következı fejezet során, befejezéseként a diszciplína elméleti tárgyalásának bemutatásra 

kerülnek a gyakorlatban alkalmazott tudásmenedzsment stratégiák, valamint a tárgyalt 

dimenzionálási megközelítések és stratégiák alapján szőkítjük a tudáselemek osztályozásának 

IT szempontjából jelentıséggel bíró jellemzıinek körét. A harmadik fejezet során áttekintett 

fogalomrendszerbıl és az IT világ sajátosságaiból kiindulva eljutunk a kutatás szempontjából 

releváns tudásdimenzióig. 

Az elméleti alapozó fejezetek után, közvetlenül a kutatás fı eredményét képezı modell 

tárgyalását megelızıen a negyedik fejezet során egy összehasonlítási szempontrendszert 

mutatok be, amely annak a vezetési döntésnek a meghozatalában segít, mely során az adott 

szervezet eldönti, hogy már meglévı rendszert kíván használni, vagy pedig új fejlesztésbe 

fog. 

A tényleges modell bemutatása ezek után, az ötödik fejezetben következik. A teljes modell 

elsı lépésben pontosan pozícionálja az IT tudásmenedzsmenthez képest elfoglalt helyzetét 

szemléletem szerint. A következı lépésben a kutatás fı eredményeként elıállt kettıs 

auditálási módszertan ismertetése következik, amely a logikai hidat képezi a támogatandó 

tudásmenedzsment tevékenységek/menedzselendı tudáselemek és az IT eszköztára által 

felkínált lehetıségek között.  

Az említett kettıs auditálási módszertanra, mint kulcsfontosságú eszközre épül a két 

következı fejezet. A kutatás során számottevı tapasztalat győlt össze a szervezeti 

sajátosságokat illetıen, amelyek a modell alkalmazásához adnak a gyakorlatban is 
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használható irányelveket. Az irányelvek megfogalmazása során elsı lépésben a szervezeti 

mőködés folyamataiból, mint támogatandó objektumokból indulunk ki (hatodik fejezet), majd 

a második lépésben a hetedik fejezet során a szervezeti formát, mint a modell 

alkalmazhatóságát befolyásoló környezeti tényezıket vesszük számításba. 

A modell és a hozzá tartozó módszertan mőködését a gyakorlatban bemutató fejezetek során a 

modell helyességének igazolását célzó esettanulmányok következnek. Ezen esettanulmányok 

valós projektek tapasztalatait foglalják össze, kiemelve a modell számára releváns részleteket. 

A dolgozat zárását egy, a kutatás eredményeit, tanulságait és továbblépési lehetıségeit 

összefoglaló fejezet zárja. 

A dolgozatot záró mellékletben az értekezés törzse során hivatkozott, ám az adott téma 

számára kevés relevanciával bíró ábrák és magyarázatuk, a kutatás egy mellékágaként elıállt 

modell, valamint hivatkozott szoftverfejlesztési módszertanok rövid leírása található. 
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2 A KUTATOTT TERÜLET: TUDÁSMENEDZSMENT 

A kutatás eredményeinek ismertetése elıtt tekintsük át a tudásmenedzsment diszciplína 

alapfogalmait, a szakterület nagyjai által lefektetett fıbb alapelveket. A két fejezet fı célja 

ezen alapelvek bemutatása, különös tekintettel azokra a múltbéli tudományos eredményekre, 

melyek felhasználásra kerülnek a továbbiak során. 

Már említésre került, hogy a tudásmenedzsment számos megközelítése ismert. Maga a 

témakör szintén népszerő, talán pontosan azon okból kifolyólag, hogy nincs általánosan 

elfogadott meghatározása. 

Ennek ellenére a különbözı megközelítések tartalmaznak néhány közös pontot, melyek a 

következık: 

• A tudás feltérképezésére, összegyőjtésére, rögzítésére és továbbítására irányuló emberi 

tevékenységek az emberiség történelme során mindig is jelen voltak – nyilvánvaló, 

hogy ezek hatékonysága erısen függött az elérhetı tudáselemek mennyiségétıl és 

minıségétıl, valamint a rögzítést, visszakeresést és elosztást lehetıvé tevı 

technológiák aktuális színvonalától. Lényegében e tevékenységek győjteményét 

foglalja magába a mai tudásmenedzsment is. 

• A tudásmenedzsment végsı célja megközelítéstıl függetlenül, minden esetben a 

tudásmenedzsment tevékenységet mővelı szervezet teljesítményének, 

hatékonyságának és versenyképességének növelése a szervezet által birtokolt tudás 

erıforrássá alakítása által. Tudásmenedzsment a Michael Porter által létrehozott 

hagyományos értéklánc modellben (lásd az alábbi ábrán) a támogató folyamatok közé 

sorolható be, bár az említett modell explicit módon még nem említi. 
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1. ábra: Porter hagyományos értéklánc modellje (Porter, 1985) 

A tudásmenedzsment, mint vállalati alrendszer fogalma nincs egyértelmően specifikálva, 

számos eltérı definíció létezik rá. A dolgozat további fejezetei során én a Klimkó Gábor 

(Klimkó, 2001) által adott definíciót fogom kiindulási alapként tekinteni: 

„Egy vállalatban akkor beszélhetünk TM funkcióról, ha van olyan nevesített szervezeti 

egység vagy személy, melynek feladata, hogy gondoskodjon az arra kiválasztott tudáselemek 

tervszerő fellelésérıl, rögzítésérıl és átadásáról, kövesse a vállalat és a külvilág releváns 

tudását adott szempontrendszer szerint feltérképezı folyamatokat, biztosítsa a feltérképezett 

tudás megragadhatóságát, rögzíthetıségét és átadhatóságát, valamint ezek gazdaságossága 

értékelését.” 

2.1 A tudásmenedzsment elızményei 

2.1.1 A versenyképesség erıforrás alapú megközelítése 

A menedzsmentkutatások egyik, talán legfıbb kérdése a vállalatok versenyképességéhez, 

sikerességéhez vezetı tényezık vizsgálata, feltérképezése. Ennek egy logikus manifesztációja 

a versenyképesség alapú megközelítés: az adott szervezet/vállalat meghatározott 

számú/fajtájú és mennyiségő erıforrással rendelkezik egy adott idıpillanatban. A 

versenyképesség megtartásához, vagy éppen a versenyben elfoglalt pozíció javításához 

vezetı, az erıforrások felhasználásának megfelelı stratégiája kulcsfontosságú. 

Felmerülhet a kérdés, hogy a vállalati versenyképesség mely perspektívából kerüljön 

vizsgálatra? A versenyképesség a piaci környezetben értelmezhetı, kézenfekvı a vállalatokat 

a környezet nézıpontjából vizsgálni: 
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2. ábra: A porteri 5 erı modell (Porter, 1985) 

Az ábrán látható modell a külsı erıkre fókuszál, széles körben alkalmazzák.  

Egy másik megközelítés szerint a stratégia a külvilág erıi és a belsı képességek közötti 

egyensúlyt kell, hogy megteremtse.(Zack 1999). A stratégia tervezés egyik klasszikus 

technikájában a SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) analízisben is a két 

oldal egyenrangúsága tükrözıdik. 

A külvilág és a belsı képességek vizsgálata azonban nem élvezett azonos figyelmet. Egy 

ideig a külsı erık vizsgálata volt a hangsúlyosabb, aminek jó példája a széles körben ismertté 

vált „öt erı” modell (Porter 1985). A külvilágra fókuszáló megközelítés alapfeltételezései a 

következık (Hitt-Ireland-Hoskisson 1995:14). 

• A legtöbb vállalat nagyon hasonló erıforrásokkal rendelkezik, és hasonló 

versenystratégiák között választhatnak. 

• A rendelkezésre álló erıforrások mobilak, a vállalatok között átadhatóak, így az 

erıforrásokban fennálló különbségek csak átmenetiek lehetnek. 

• A maximális profitot eredményezı versenystratégiák szempontjából a külsı környezet 

meghatározó erıvel rendelkezik. 

A nyolcvanas évektıl kezdve jelentek meg az irodalomban a fenti megközelítés kritikái. Új 

útként a belsı képességek vizsgálatára és azok helyes megválasztására építı megközelítést 
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javasolták. (Kiváló bibliográfia található a javaslattevık mőveibıl Klimkó Gábor doktori 

értekezésében (Klimkó, 2001)).  

Az erıforrás alapú megközelítés mögöttes feltételezései az alábbiak (Klimkó, 2001): 

• Az egyes vállalatok eltérı erıforrás készlettel rendelkeznek, még azonos iparágakon 

belül is. 

• Az erıforrások jelentıs része nehezen adható át a vállalatok között. 

• A vállalati versenyképesség alapvetı forrása az értékes erıforrások birtoklásából, 

illetve azoknak a versenytársakénál hatékonyabb kombinálásából és felhasználásából 

származik. 

Az elsı pont tartalma lényegében analóg a Core competences megközelítés alapgondolatával: 

a vállalatoknak fel kell deríteniük azon képességeiket, melyek megkülönböztetik ıket a 

versenytársaiktól, majd e képességek / erıforrások kiaknázásával versenyelınyt kell 

kialakítaniuk.(Leonard-Baron, 1992) 

A fentiek fényében a versenyképesség négy fı kritériuma (Grant, 1991): 

1. Tartósság (durability): az erıforrások hosszútávon megmaradnak és a külsı környezet 

változásai ellenére továbbra is rendelkezésre állnak. 

2. Transzparencia: a verseny szempontjából kritikus erıforrások láthatóak-e a 

versenytársak számára, valamint a rendelkezésükre álló információ elég lehet-e a 

maguk számára történı erıforrás reprodukcióhoz 

3. Mobilizálhatóság: a kritikus erıforrások milyen mértékben helyezhetık át a vállalaton 

belül, számolva a földrajzi, idıbeli és egyéb cég specifikus korlátokkal 

4. Másolhatóság/reprodukálhatóság: a versenytársak az adott vállalatra egyedileg 

jellemzı, versenyelınyt biztosító erıforrást képesek-e reprodukálni 

A tudással, mint kritikus belsı erıforrással, természetesen gazdálkodni kell, ez a gondolat 

vezet át a tudásmenedzsment területére. 

2.1.2 Szervezeti tanulás 

A tudásmenedzsment egyik leginkább vizsgált, kulcsfontosságú területe a szervezeti tanulás 

témaköre. A szervezeti tanulás kutatásainak eredményei nagymértékben segítik az új tudás 

létrehozásával foglalkozó kutatók munkáját. A szervezeti tanulás a jelen kutatás 

szempontjából kiemelkedı jelentısséggel bír, mivel ez a terület nagymértékben támogatható 

megfelelıen kiválasztott infokommunikációs technológiák segítségével. A bevezetésben 

említett modell képes kell, hogy legyen magába foglalni az adott szervezetnél alkalmazott 
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tevékenységek rendszerét, melyek a szervezeti tanulást hivatottak elısegíteni vagy 

megvalósítani. 

A szervezeti tanulás mechanizmusa, melyet a tudásmenedzsment berkein belül 

információtechnológiával támogatni kell, magas szinten az alábbi funkciókat kell, hogy 

megvalósítsa: 

Tanulni a vállalat már meglévı tudásbázisából: a szervezet korábbi mőködése során már 

kitermelte a szükséges tudást, a munkájához/elırelépéséhez e tudást igénylı dolgozónak ezt 

kell elsajátítani. Az ilyen jellegő feladatnál jellemzıen két aspektus játszik még szerepet: 

összetett tevékenységi körrel rendelkezı vállalat esetén fontos specifikálni, hogy a dolgozó 

esetén a tanulás a saját üzletágának már meglévı tapasztalataiból történik, vagy pedig a más 

üzletágakban alkalmazott, bevált módszerek kerülnek elsajátításra. Az eddigi tapasztalatok ezt 

mutatják, hogy fontossági sorrend nem állítható fel a két módszer között, mindkettı 

egyformán fontos.  

A már meglévı tudásbázist felhasználó tanulási folyamat szemléltetésének érdekében néhány 

példa: 

• Az új generációs Boeing B 737 és B747 gépcsaládok kezdeti szériáinál gyártási hibák 

valamint tervezési elégtelenségek sokasága nehezítette mind a cég, mind a típusok 

üzemeltetıinek helyzetét. A megoldást a szervezeti tanulás jelenleg tárgyalt formája 

jelentette: visszanyúltak a szakma által is elnyőhetetlennek aposztrofált korábbi B 

707-es típus gyártása során felhalmozódott tudáshoz: a tervezési és felülvizsgálati 

módszertant, a gyári ellenırzési rendszert szinte egy az egyben átformálták a korábban 

alkalmazott és bevált módszereket figyelembe véve – az eredmény magáért beszélt: az 

említett két típus kategóriájában a világon jelenleg a legelterjedtebb. 

• Egy negatív példa az autógyártásból: a Ford elhatározta, hogy az amerikai piacon 

megismétli a Taunus típus bevezetésekor tapasztalt eladási sikerszériát. A Boeinggel 

ellentétben, ebben az esetben a Fordnak szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy a 

Taunus tervezés és gyártási projektjét végrehajtó gárda alig 5%-a dolgozott jelenleg a 

szervezetnél – az ı tudásuk nélkül az „ismétlés” extrém nehézségeket hozott. 

(Dawenport, 2001) 

Az üzletági határokat átívelı megoldás lehet a U.S. Army tudásmenedzsment megközelítése: 

Minden végrehajtott akció küldetésnek (mission) minısül, és minden küldetésrıl kivonat 

készül, amely egy tematikus módon kereshetı elosztott adatbázisba kerül be. A kivonatnak a 

következıket kell tartalmaznia: 
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• Küldetés célja 

• Megvalósítás lépései 

• A végrehajtás után megfigyelhetı eltérés a céltól 

A küldetés nagysága széles skálán mozog: a laktanya felsöprésétıl egy egész zászlóalj hadtáp 

ellátási problémájáig terjedhet. Az így létrejött tudásbázis célja kettıs: egyrészt a best 

practice-ek elérhetıvé tétele a teljes szervezeten belül, másrészrıl a hibás elgondolások illetve 

végrehajtási módszerek teljes jegyzékét kínálja. Problémát okozhat a nagyszámú tárolt 

küldetési anyag megfelelı visszakereshetıségének biztosítása – ezzel a problémával a kutatási 

modell ismertetésekor részletesebben foglakozunk. 

Az üzletágak között átívelı, de a vállalati kereteken belül maradó szervezeti tanulási 

folyamatra jó példa a General Electric „Global Best Practices” programja, melyben az egyes 

üzletágak dolgozói csoportos szervezésben más üzletágak üzemeit látogatják meg. A 

„gyárlátogatások” eredménye minden esetben egy esettanulmány, amelyek a késıbbi belsı 

folyamatfejlesztések (BPR- Business Process Reengineering: üzleti folyamat újratervezés) 

számára szolgálnak alapként. 

• Külsı forrásból származó tudás esete: a külsı forrásból megszerzett tudásokat 

származási helyük illetve a megszerzésük módja szerint csoportosíthatjuk. Az egyik út 

üzleti hírszerzés felelıs a tudás beviteléért a szervezeti tudásbázisba (SIS  – Steal 

Ideas Shamelessly – lopj ötleteket szégyentelenül) . A mai gazdasági versenyben az a 

szereplı, amely nem él az üzleti hírszerzés lehetıségével, szinte biztosan hátrányt 

szenved. A másik út a külsı tudás bevitelére a dolgozók különbözı képzésekre 

küldése, az akadémiai szféra eredményeinek követése, konferenciákon való részvétel. 

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy mind a külsı, mind a belsı forrásból származó 

tudások esetén értelmezett az idı dimenziója. Azaz eldönthetı, hogy a jelenleg hasznosított, 

naprakész tudás van-e az aktuális figyelem középpontjában, vagy pedig egy a múltban 

létrejött és tárolt tudás újrahasznosítására teszünk kísérletet. Mindkét esetben a tudás 

rendelkezésre állhat artikulált  formában és hordozó személyeken keresztül is. Az alábbi 

táblázat ezt a csoportosítást mutatja be: 
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  Idı 

  Naprakész (jelen) Múltbeli 

Külsı 
Hol található 

Szervezeten belüli 
Tudásanyag 

 

1. Táblázat: A szervezeti tanulás forrásainak csoportosítása 

A külsı forrásokból történı tudásanyag beszerzés esetén hozzáférhetıségi problémák 

léphetnek fel – ez esetben tudásszervezetek esetén élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy a 

külsı adatforrásnál (ami akár konkurens szervezet is lehet), mőködik tudásmenedzsment, így 

az aktuális tudás magában hordozhatja a múlt tapasztalatait is. 

A téma iránt érdeklıdık számára jó kiindulási pontot adhatnak a további, a szervezeti 

tanulással foglalkozó munkák: 

Tömör áttekintést lásd pl. Argyris 1999:1-15, vagy Bakacsi 1996:299, a szervezeti tanulás 

kérdéseirıl, az uralkodó felfogásokról összefoglalás Lewitt és March 1988, Huber 1991. 

(Bibliográfia forrása: Klimkó, 2001) 

2.1.3 Az intellektuális tıke és mérése 

A bevezetésben említettük, hogy a tudásmenedzsment létjogosultságának legfıbb pillére 

annak gazdasági jelentıssége. A tudásmenedzsment eredményei jórészt számszerősíthetık is, 

ezt szolgálják az intellektuális tıke mérésére szolgáló módszerek. Ezen terület fogalomkörét 

tekintjük át röviden a jelen alfejezetben. 

Tapasztalat, hogy a vállalatok piaci és könyv szerinti értéke között általában meglehetısen 

komoly eltérés tapasztalható. Különösen igaz ez az úgynevezett tudásszervezetek esetén – 

gondoljunk csak egy tanácsadó cégre: az állóeszköz és ingatlanállomány töredékét sem teszi 

ki a részvények értéke által kiadott tényleges piaci értéknek. 

Az említett eltérés egyik, kiemelt jelentısséggel bíró komponense az adott vállalat birtokában 

lévı intellektuális tıke. A következı ábra ennek elhelyezkedését és szerkezetét mutatja be: 
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3. ábra: Az intellektuális tıke szerepe a vállalat piaci értékének kialakításában 

 

További magyarázat a fenti ábrához: 

A piaci érték egyértelmő komponense a könyv szerinti érték: a számviteli mérleg által 

meghatározott tételek értéke egyszerően és precízen meghatározható. A így meghatározott 

érték és a tényleges piaci érték közötti differencia az intellektuális tıke és a spekulációs hatás 

jelenlétének eredménye. A modellbıl nem hagyható ki a spekulációs hatás: a legtöbb tızsdei 

modell szerint a részvényárfolyam változás mozgatója a részvényvásárlók várakozása, ami 

eredhet informáltságból, de egyszerően a vásárlók hitébıl is. A részvényárfolyamok ennek 

megfelelıen ingadoznak – ez az ingadozás számos esetben nagymértékben független például 

a vállalaton belüli humánerıforrás változásoktól. Ennek markáns példája a Hewlett Packard 

multinacionális vállalat részvényárainak ingadozása a legutóbbi CEO váltáskor - Carly 

Fiorina 2005 februárjában bekövetkezett távozása után a HP részvényárak azonnal 

változással, növekedéssel reagáltak. Egyértelmő, hogy az új, várható vezetés iránti várakozás, 

és nem pedig a személy által hordozott tudástıke távozása eredményezte a változást. Ha 

jobban belegondolunk, és tudomásul vesszük a részvényárakat a részvénypiac szereplıinek 

várakozása (André Kosztolányi szerint hite) mozgatja, könnyen beláthatjuk, hogy e szereplık 

(az értékpapír-piaci vásárlóközönség) számára az illetı által birtokolt tudástıke még csak nem 

is hozzáférhetı kellı mértékben ahhoz, hogy objektív véleményt formálhassanak. A példában 

említett részvényár emelkedés egyszerően visszavezethetı a következıre: a részvényesek nem 

voltak elégedettek a HP 2005-ös évet megelızı teljesítményével (hozam), valamint 

várakozásaik szerint a következı vezetıtıl jobb teljesítmény volt várható.  

A fentiek fényében kijelenthetı, hogy a könyv szerinti érték és a piaci érék közötti 

különbségnek nem elhanyagolható része a spekulációs hatás. 
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Az intellektuális tıke – melyrıl már a bevezetı részben is szó esett – három részre bontható, 

ezek pedig: 

• Ügyfél tıke: Az ügyfél tıkét vállalat/szervezet ügyfélköre és az ezek által képviselt 

gazdasági erıforrások alkotják. Az ügyfél tıke értelmezhetı egy horizontális és egy 

vertikális perspektívában: horizontális esetben az ügyfél tıkét az adott tevékenységhez 

tartozó ügyfélkörrel kapcsolatos tudás adja (ennek részét képezik a marketing 

információk is), vertikális esetben az ügyfelekkel fenntartott viszony, az ügyfelektıl a 

vállalat irányába fennálló viszony és bizalom fenntartásához szükséges tudást értjük. 

• Szervezeti tıke: A vállalatot jellemzı egyedi szervezeti felépítés, mőködési 

módszertan, ami a vállalati tevékenység során összegyőjtött tapasztalatok alapján 

került létrehozásra. Mindez magától értetıdıen a vállalat tevékenységének 

hatékonyságát hivatott szolgálni. Nagyrészt kodifikálható (lásd szervezeti struktúra és 

mőködési szabályzatok). 

• Humán tıke: a vállalat rendelkezésére álló humánerıforrás állomány által reprezentált 

tudás– és tapasztalati vagyon. A tudásmenedzsment egyik kritikus funkciója, hogy ezt 

a megfelelı helyen és idıben minden dolgozó által elérhetıvé, hatékonyan 

felhasználhatóvá tegye. Amennyiben ez sikeres a vállalat egyetlen hatalmas „agyként” 

képes mőködni – azaz ha bármely dolgozó valamilyen – külsı vagy belsı eredető – 

problémával szembesül, a teljes szervezet tudása rendelkezésre áll a megoldáshoz. 

A részvényár alapú, gyakorlatilag hagyományosnak tekinthetı megközelítésrıl már szó esett 

az elıbbiekben: ebben az esetben a részvényárak alapján számított piaci érték és a vállalat 

könyv szerinti értékének különbségét képezve közelítjük a vállalat által birtokolt intellektuális 

tıke értékét. 

Az intellektuális tıke mérését illetıen egy újszerő, megközelítést javasol Boda György(2004): 

ezen megközelítés szerint a vállalat intellektuális tıkéje erıs korrelációt mutat a jövıbeli 

szabad cash-flow diszkontált értékével. 

Fontos megemlíteni még a prakticista megközelítést: (Klimkó Gábor, 2001), melynek 

alapgondolata az, hogy ha már vannak mérhetı mutatóink, akkor olyan célokat lehet kitőzni, 

melyek elérését objektív módon ellenırizhetjük. Ide sorolható Norton és Kaplan (1996), 

Sveiby (2001) munkássága. 

Az intellektuális tıke az én megközelítésemben az információtechnológiával megfelelıen 

támogatott tudásmenedzsment eredményének egy, talán a leginkább releváns mérıszáma. Az 

intellektuális tıke mérésére a tudásmenedzsment egészéhez hasonlóan számos kiforrott 

módszertan létezik, melyek a gyakorlatban már megállták a helyüket.  
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A jelen kutatásnak konstruktív jellegébıl adódóan nem célja új metrika meghatározása, 

viszont nem is kívánom ezek fontosságát kétségbe vonni – a konstruált tudásmenedzsment 

rendszerek hatékonysága e módszerek segítségével hatékonyan mérhetı. A továbbiakban a 

Boda György (Boda,2004) által konstruált modellt tekintem relevánsnak a tudástıke mérési 

problémáját illetıen. 

2.2 Tudásalapú gazdaság, tudás intenzív vállalatok 

Ahogy már említettük, hogy a tudás, mint erıforrás és mint versenyelınyt garantáló tényezı 

extrém fontossággal bír. Viszont arról, hogy mindez a gazdaság globális természetének 

átformálódásának következménye, nem szóltunk még. Drucker (1992) és Prusak (1996) 

szerint a környezet változása ugyan nem szünteti meg a hagyományos termelési tényezık nem 

tőnnek el, de a tudás lép az elsı helyre. A változást a következı hatások váltják ki: 

1. A gazdasági globalizáció, és az általa indukált gyorsulás a piaci versenyben, mind 

nagyobb adaptivitást, tanulási készséget és hatékonyabb mőködést követel a 

résztvevıktıl. 

2. A speciális tudás jelentısségének felismerése, amely a vállalati folyamatokban van 

jelen , beágyazott formában, és amely kulcsfontosságú lehet az alkalmazkodáshoz. 

3. A tudás, mint termelési tényezı széleskörő elismerése és egyre növekvı szerepe a 

könyv szerinti és piaci érték közötti differencia képzésében. 

4. Az olcsó, hálózatos formában mőködtethetı kommunikációs technológia 

hozzáférhetısége, mely a távolságtól függetlenül hatékony munkavégzést tesz 

lehetıvé. 

A tudásintenzív vállalat definícióját Starbuck (1992) a hagyományosnak számító tıke-

intenzív és munka-intenzív közgazdasági fogalmakra alapozva mondta ki: olyan vállalat, 

melynek termeléséhez szükséges erıforrások közül a tudás kiemelt fontosságot élvez. 

(Klimkó,2001) 

A tudásalapú vállalatokról empirikus kutatásai alapján Starbuck egy alapos áttekintést 

készített, mely keretei között megismerhetjük az ilyen jellegő szervezetek fıbb jellemzıit, 

jellegzetességeit. Starbuck munkája alapján Klimkó munkájában (Klimkó,2001) is található 

egy áttekintı jellegő osztályozás. 

Mivel a jelen kutatás célja egy univerzális keretmodell felállítása, amely tudás intenzív és 

nem tudás intenzív szervezetek számára lehetıvé teszi egy tudásmenedzsment 

tevékenységrendszer és a hozzátartozó IT támogatás formális kompozícióját, a tudásintenzív 

szervezetek tárgyalásától eltekintünk. 
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2.3 A tudásmenedzsment kulcsfontosságú szerepkörei 

A mőködı tudásmenedzsmentre tekinthetünk úgy, mint egy szervezeti alrendszerre. Ez az 

alrendszer, amelynek mőködését kívánjuk támogatni az értekezés során bemutatandó 

modellek segítségével. A rendszernek részét képezik a szervezet munkatársai, és nagy 

valószínőséggel kapcsolatba fog kerülni további emberi szereplıkkel mőködése során. A 

tudásmenedzsment szemszögébıl az érintettek köre típusokra osztható, melyekhez illeszkedni 

tökéletesen csupán azok jellemzıinek ismeretében tudunk. Ezen osztályozást mutatjuk be a 

jelen alfejezetben: 

Több évtizedes, vállalati szférában összegyőjtött tapasztalataira támaszkodva Karl Erik 

Sveiby (Sveiby, 2001) négy fı szerepkört különített el, melyet a résztvevık betölthetnek. 

Ezek leírása az alábbiakban olvasható:  

• Vezér: A szervezet elsı embere, aki a merre tovább? Kérdésre képes megadni a 

választ. A sikeres mőködés érdekében rendelkeznie kell mind a menedzseri pozíció 

betöltéséhez szükséges adottságokkal, valamint a szervezet mőködési területével 

kapcsolatos magas szintő szakértelemmel. A vezérnek képesnek kell lennie 

elképzeléseit keresztülvinni a szakértık ellenállásán emellett természetesen ügyelni 

arra, hogy a kreativitási szabadságot biztosítsa számukra. A vezérek jellemzıen a 

szakértık köreibıl kerülnek ki, egy szervezeten belül nem ritka, hogy számuk egynél 

nagyobb. 

• Menedzser: elsıdleges célja az irányítás. A cégen belüli mőködési modellek, belsı 

policy-k kialakításában fı szerepet játszik, valamint felel az azokban foglalt szabályok 

betartatásáért, ellenırzéséért és felülvizsgálatáért. A fı különbség a vezér és a 

menedzser között, hogy a vezér a szervezet elıremozdításáért, a menedzser a 

színvonal és mőködés megtartásáért felelıs. A menedzser és a szakértı között hatalmi 

harc alakulhat ki, amely során a szakértelem nélkülözhetetlensége illetve a szervezeti 

ranglétra adta hatalom a két fı nyomásgyakorlási tényezı. 

• Szakértı: szakember, szakértı. Tudásszervezetek esetén nélkülözhetetlen. Jellemzıen 

a szervezeten belüli elit tagja. Fı jellemvonásai a következık: 

o Szakmai kihívást keres 

o Önálló problémamegoldásra képes 

o Taszítja a rutin 
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o Kiterjedt kapcsolati hálózat, szakmai tekintély 

o Alacsony szociális érzékenység 

• Támogató személyzet: feladatuk a szakemberek és a menedzserek munkájának 

lehetıvé és hatékonnyá tétele a tevékenységeiken keresztül. A vállalati hierarchiában 

jellemzıen alacsonyabb pozíciókat foglalnak el, a stratégiai célok valamint 

döntéshozási szintek mőködésébe közvetlenül nem szólnak bele. Egy szervezet 

mőködtetéséhez nélkülözhetetlen a támogató személyzet, viszont miután a 

kompetenciaszint itt alacsonyabb az eddig tárgyalt szerepkörök esetén látottaknál, a 

fluktuáció nem okoz problémát. Tapasztalat, hogy a jól képzett és összeszokott 

támogató gárda nagyban meg tudja növelni egy szervezet mőködési hatékonyságát. 

A fenti felosztása a szerepköröknek a leginkább komplex tudásmenedzsment környezet 

leírására is alkalmas: a tudásszervezetek tudásmenedzsment szempontjából történı leírására. 

Az IT infrastruktúra szervezése során a négy fı szerepkör sajtosságinak ismerete fı szerepet 

kap a motivációs rendszerek kidolgozásánál, valamint kritikus sikertényezı lehet egy rendszer 

bevezetési projektje során. 

2.4 Tudásmenedzsment és tudás 

Mielıtt a tudásmenedzsment szervezéstechnikai és egyéb összetettebb kérdéseit 

részletesebben tárgyalhatnánk, néhány alapfogalom esetében állást kell foglalnom, hogy mely 

definíciót tekintem relevánsnak. A jelenlegi fejezet esetén a tudásmenedzsment által kezelt 

entitás, maga a tudás egy megközelítése kerül bemutatásra. Az adat, információ és tudás 

közötti kapcsolatot leginkább egy piramis jellegő megközelítéssel mutathatjuk be. A piramis 

egyes szintjei az alábbiak szerint alakulnak:   

Legalul található az adat, közelebbrıl - ahogyan az értelmezı szótár definiálja - a "valakinek 

vagy valaminek a megismeréséhez, jellemzéséhez hozzásegítı tény, részlet". Az adatnak 

önmagában nincs sem jelentése, sem bármilyen szövegösszefüggése.– Bıgel György (2000).  

A második szint az információ, az "értelmezett adat", amelynek legfontosabb jegye, hogy 

bizonytalanságot, határozatlanságot oszlat el. Az adatból akkor lesz információ, ha valamilyen 

jelentést kap, s annak alapján valamiféle ítélet alkotható, ez pedig meghatározott célú 

cselekvést indíthat el - írja, aki arra is figyelmeztet, hogy az információ áramlását sokkal 

nehezebb nyomon követni, mint az adatokét, majd hozzáteszi: adatgyőjtési és -kezelési 

rendszerekre milliókat lehet költeni anélkül, hogy javulna az emberek informáltsága. 
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A tudás a harmadik fokozatot képezi. A tudást sokszor úgy határozzák meg, hogy felsorolják, 

mi mindent foglal magában a megfelelı tájékozottságon felül: tapasztalatot, szakértelmet, az 

áttekintés és az elemzés képességét, intelligenciát, értékrendet, döntési és cselekvési mintákat, 

intuíciót, reflexeket stb. Az információnak rengeteg definíciója van, a tudásnak végtelenül 

sok. Az információ kézzelfogható, csupán a terjedését nehéz regisztrálni; a tudás a fejekben 

lakik, és nemcsak az átadását nehéz tetten érni, hanem általában keserves dolog egyáltalán 

átadhatóvá formálni. Lényegi ismérve, hogy "nehéz explicitté tenni, rögzíteni és továbbadni. 

A tudás forrása az ember a maga összetettségével és kiszámíthatatlanságával."  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: A tudás létrejöttének fokozatai 

A jelen kutatás fı célja a tudásmenedzsment informatikai támogathatóságának vizsgálata, és 

mivel a tudásmenedzsment tényleges tárgya a tudás kezelése, a tudás fogalmát is több 

szempontból szükséges megvizsgálunk. 

Mielıtt a tudás osztályozásának irányába mozdulnánk el, tekintsük át a tudást, mint erıforrást, 

a versenyképességi jellemzık perspektívájából: 

• Tartósság (durability): Végtelenül tartós, megırzésérıl gondoskodni kell, bizonyos 

területeken meglehetısen gyorsan avul el, így értéke csökken 

• Transzparencia: megfelelı szervezés esetén nagyon nehezen másolható 

• Mobilizálhatóság: az IT oldal rohamos fejlıdésének köszönhetıen jól transzferálható, 

szinte teljes mértékben független módon a földrajzi távolságoktól2 – amennyiben a 

                                                 
2 A multinacionális cégek számára a távolságok áthidalása a tudástranszfer tekintetében mindenképpen 

létfontosságú. Fontos megemlíteni, hogy bár az IT nyújtotta lehetıségek rendelkezésre állnak, (gondoljunk csak 

az Interneten keresztül folyatatott videokonferenciára), néhány vállalat bizonyos kulcskérdések területén ezt a 

problémát más eszközökkel oldja meg. Jó példa erre a Hewlett-Packard magánrepülıgép flottája, mely 

segítségével a személyes konzultációt teszi lehetıvé munkatársai között szerte a világon. 

Tudás 

Információ 

Adat 

Esemény 
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megfelelı infrastruktúra mindkét oldalon rendelkezésre áll. Fontos vonás hogy 

megosztás során az értéke tovább képes növekedni. 

• Másolhatóság/reprodukálhatóság: tudásfajta függvénye. Az értekezés további fejezetei 

során tárgyalásra kerülnek a tudás osztályozhatósági kérdései, ezzel a jellemzıvel ezen 

fejezetek során foglalkozunk bıvebben. 

 

2.4.1 Explicit és tacit tudás 

A tudás számos tulajdonságát vizsgálva, számos dimenzió mentén osztályozható. Kutatók 

egymással párhuzamos módon alakítottak ki dimenzionálási rendszereket, abból a célból, 

hogy a tudást, a tudásfajtákat képesek legyenek csoportosítani. A jelen kutatás szempontjából 

releváns osztályozási rendszereket bemutatjuk „A tudás lehetséges dimenziói” címő 

fejezetben. A jelen fejezet során viszont egy kiemelt dimenzió kerül tárgyalásra, mely 

fontosságát tekintve, felette áll a továbbiakban bemutatandó dimenziórendszereknek. 

A tudásmenedzsment egyik leginkább hivatkozott, a terület egyik szellemi atyjának tekintett 

filozófus Polányi Károly. Polányi megítélése szerint az ember többet tud, mint amit 

elmondani képes ("We can know more that we can tell”) . A gondolat már az ókori görög 

világ értelmiségét is foglalkoztatta: Gordias, a szkeptikus filozófus okfejtése a következı volt: 

1. Semmi nem létezik 

2. Ha mégis létezik, nem ismerhetjük meg 

3. Ha meg is ismerhetjük, nem tudjuk átadni ismereteinket maradéktalanul másoknak 

A harmadik pont gyakorlatilag egybehangzó Polányi állításával. Polányi eredetileg a 

biciklizés példáját hozza fel – ezt nem lehet elmondott ismeretek alapján, vagy könyvbıl 

elsajátítani, kizárólag átélés alapján lehetséges. Az ı megközelítésében a tudás egy jéghegy, 

melynek a felszín felett látható része az explicit – artikulálható, leírható tudás, még a felszín 

alatt a rejtett – tacit tudás is létezik. A nem artikulálható tudás elnevezésére a dolgozat során a 

továbbiakban a tacit tudás elnevezést fogom használni. A tacit tudás léte véleményem szerint 

nem megkérdıjelezhetı, létét számos példával egyszerően bizonyíthatjuk: Dawenport és 

Prusak (Dawenport, 2001) a baseball játékban részt vevı ütıjátékos példáját hozzák fel (Ted 

Williams: The art of hitting) – írott irodalom alapján nem lehet elsajátítani a megfelelı 

mozdulattechnikát, amely a labda elütéséhez szükséges.  

Felmérések szerint a tudás jelentıs része azonban rejtett, tacit (lásd Nahapiet és Ghoshal 

1988). Polányi lényegében a tudás artikulálhatóságát, megragadhatóságát vizsgálta, és azt az 

álláspontot képviseli, hogy az legtöbbször nem lehetséges.  
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Ezzel el is jutottunk a címben említett tudásfajta osztályozási problémakörhöz. A tudás 

átadhatósága alapján a továbbiakban két alapvetı tudásfajtát különböztetünk meg: 

A tacit (rejtett) és az explicit (artikulálható) tudást. Ezt a felosztást az alábbi ábra mutatja be: 

 

 

5. ábra: Tudásfajták a gyakorlatban 

Tehát a teljes mértékben leírható tudásfajtát explicit tudásnak nevezzük, ennek jellemzıje, 

hogy könnyen rögzíthetı, szükség esetén maga a tudásátadás nem igényel emberi 

közremőködést, teljes mértékben automatizálható. Ezzel szemben a tacit tudás sokkal inkább 

a hordozó személyére (vagy az ıt/ıket foglalkoztató szervezetre) alapozva adható át 

hatékonyan. 

2.4.2 A Tacit tudás megközelítései 

A tacit tudás természetérıl az eddigi csoportosítás szerint annyi derült ki, hogy létezik, az 

ember birtokolhatja, explicit módon nem írható el és nem artikulálható hiánytalanul. Snowden 

egy további csoportosítását mutatja be ennek a tudásfajtának. Ebben a megközelítésben a 

tudás, mint döntés elıkészítı tényezı játszik szerepet. A Snowden féle csoportosítás szerint a 

döntési helyzetek a bizonytalansági jellemzık mentén kerülnek besorolásra: 

• Bizonytalanság léphet fel a döntési helyzet során elérendı cél mibenlétét illetıen, 

• Valamint a cél eléréséhez vezetı metódus hatásmechanizmusát illetıen (ok és okozat) 

A tacit tudás pedig ezen alapelv felhasználásával kerül csoportosításra: 
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  Cél bizonytalansága 

  Bizonytalan Nem bizonytalan 

Bizonytalan 
Intuíció Változó kontextusú 

döntés Ok-okozat 

bizonytalansága 
Nem bizonytalan 

Ösztönös Ráérzés Stabil környezetbeli 

döntés 

 

2. Táblázat: Tacit tudások csoportosítása (Snowden) 

 

Magyarázat a fenti táblázathoz: 

intuíció (intuition), amikor mind a célok, mind az ok-okozat terén magas fokú 

bizonytalanság; 

ösztönös ráérzés (gut feel), amikor a célok bizonytalanok, de hatás mechanizmus tiszta; 

olyan döntés, melynek kontextusa változik. A célok tiszták, de számos lehetıség áll 

elıttünk. Tipikusan ilyen helyzetre készítik fel az üzleti iskolák a hallgatóikat; 

stabil környezetbeli döntés (mind a célok, mind az ok-okozati mechanizmus stabil), amikor 

csak nagyon ritkán szükséges tacit tudásra támaszkodni a döntés során. 

Klimkó (2001) továbbá kiemeli, hogy a tudással, mint területtel foglalkozó kutató 

mindenképpen állást kell, hogy foglaljon az alábbi kérdésekben, ismeretelméleti szemlélete 

alapján. A döntési pontokat az alábbi kutatások eredményei implikálják: 

Polányi felvetette a tudás természetének kettısségét, a tudásra hivatkozott, mint objektumra, 

és mint folyamatra egyaránt – a két kifejezést keverten használta (Polányi 1966). 

Simon megközelítése szerint a tudást csakis egyének hordozhatják, csoportok szervezetek 

nem. Nonaka ezzel szemben létezı fogalomként kezeli a szervezeti tudást. 

A tudás a szociológia szemszögébıl vizsgálva a tudással bíró tudatába ágyazott valami, 

amelyet társas tanulási folyamatban, szocializáción keresztül kap és alkot meg egyszerre saját 

magának (Berger és Luckmann 1991). 

Ezek a kutató által megválaszolandó kérdések a következık: 

• A tudás fogalmát milyen értelemben kívánja használni a továbbiakban? (objektum, 

folyamat, esetleg mindkettı). Alkérdés: miként ragadható meg (kodifikálható)? 



 36 

• Elfogadja–e a kollektív, szervezeti tudás létét? Ha igen milyen értelemben? 

• A tudás objektívan létezik, vagy pedig szociálisan konstruált természető 

2.5 A tudásteremtés spirális modellje 

Véleményem szerint az explicit tudás mibenléte nem követel meg további magyarázatot. Jól 

látható , hogy a két alapvetı tudásfajta természetét tekintve élessen elkülönül egymástól. 

Kérdés, hogy az egyes tudásfajták között milyen kapcsolat áll fent. Ezt a kapcsolatot 

modellezendı, a tudásteremtés spirális modelljét Nonaka és Takeuchi (Nonaka and Takeuchi, 

1995) vezette be, majd Nonaka továbbfejlesztette azt a közösségi / egyéni tevékenység 

dimenziója mentén. 

A modell alapötlete a következı: bármely tudás társas felhasználása / elsajátítása során új 

tudás jön létre. A modell fázisai és azok összekapcsolási módja az alábbi ábrán látható.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6. ábra: Tudásspirál 

Magyarázat az egyes fázisokhoz: 

1. Externalizáció: Az egyén saját hallgatólagos (tacit) tudásának explicit, mások által is 

közvetlenül hozzáférhetı formába öntése, jellemzıen rögzítése valamilyen média 

segítségével. Externalizációra jó példa a tankönyvek, segédletek készítése. Fontos 

megjegyezni, hogy az így átadott tudás jellemzıen kevesebb, mint amennyit az 

externalizációt végzı egyén hordoz. Az externalizáció nem minden esetben 

alkalmazható sikerrel (erre jó példa a biciklizés problémája, amelyet pusztán tankönyv 

alapján nem lehet elsajátítani – ezen esetekben a mester-gyakornok kapcsolat 

létrehozása jelenti a megoldást). 

2. Kombináció: externalizált ismeretek kombinálása további externalizált ismeretekkel, 

ami új tudást eredményez. A kombináció jellegő tevékenységek jellemzı színterei a 

Tacit 

Explicit 

Explicit 

Szocializáció 
Externalizáció 

Internalizáció Kombináció 

Tacit 
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kutatóintézetek és felsıoktatási intézmények, de jó alapként szolgálhat a 

tudáskombinációhoz a tudományos konferencia platformja is. 

3. Internalizáció: az explicit tudást az egyén saját hallgatólagos tudásával kombinálja, 

ezáltal az bıvül, valamint a kombinációs jellegbıl adódóan új tudás keletkezik – e 

fázis során tacit formában. Jó példa az internalizációra a tanulás, különösen a 

gyakorlat során történı tanulás folyamata. 

4. Szocializáció: A tapasztalatok és a saját hallgatólagos tudás megosztása egymással. A 

közös témák és mentális modellek egyesítése és kommunikálása egymás irányába. A 

tacit tudás átvitelének legfontosabb fázisa – jó példa a szocializáció jelenségére a 

mesterek és tanítványok együttmőködése, ahol a tanítványok megfigyelésen és 

utánzáson keresztül is képesek tudást elsajátítani. Fontos megjegyeznünk, hogy a 

nyelv és a verbális kommunikáció önmagában nem elegendı a tudás szocializációs 

folyamatok sikeres véghezviteléhez. 

A tudásspirál modell elengedhetetlen a tudás születési és átalakulási folyamatainak 

megértéséhez, a tudáselemek kezeléséhez. Ezért került az értekezés általános, a 

tudásmenedzsment diszciplína kutatási területtel kapcsolatban álló elemeit bemutató 

fejezetei közt bemutatásra. Mindezek ellenére az itt bemutatott fázisok legnagyobbrészt a 

magas szintő szervezéstechnikai feladatok során bírnak jelentıséggel, az IT hozzárendelés 

során szerepük lényegesen kisebb. 

2.6 A tudás természetébıl adódó sajátosságai 

A tacit-explicit tudásdimenzió és tacit tudás sajátosságainak tárgyalása után pontosabb képet 

kaptunk a tudás azon fogalmi megközelítésérıl, melyet az értekezés során a továbbiakban 

használni fogunk. A tudás azonban nem egy elméleti fogalom. A fizikai világban létezı 

manifesztációi sajátos tulajdonságokat vonnak maguk után. Ezeket a sajátosságokat Venzin, 

von Krogh és Roos munkásságára támaszkodva mutatjuk be. İk legfontosabb TM 

alapkérdésekként hat témát azonosítanak: 

• A tudás fenntartható, heterogén erıforrás eloszlást alakít ki: Az elızı fejezetek során a 

tudásmenedzsment, mit diszciplína áttekintésénél már említésre került, hogy az 

intellektuális tıke kulcsfontosságú a fenntartható versenyelıny eléréséhez. 

• A tudás megváltoztatja az erıforrásokra vonatkozó döntések természetét: A tudás 

felértékelıdésével egy új tényezı lép be a döntéseknél figyelembe veendı tényezık 

közé – lásd Snowden megközelítését. 
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• Tudásgazdaság esetén függıség áll fenn a szervezet által korábban befutott 

trajektóriától (path dependence): A korábban meghozott döntések a jövı választható 

irányvonalait is meghatározzák. A múltban egy sikeresnek bizonyult döntés a jövıbeli 

fejlıdés gátját is jelentheti. 

• A tudás inkább pozitív visszacsatolást vált ki, mintsem negatívat: A tudás a megosztás 

által többszörözıdik, a nagyobb tudás birtokában a fejlıdés lehetıségei is tágulnak, a 

folyamat gyorsulhat.  

• A tudás megváltoztatja a munka és tulajdon természetét: A tudást minden hordozója 

egyszerre birtokolja is, így ez esetben a tulajdon elosztottá válik. A tulajdonviszonyok 

ilyen jellegő megváltozása szemléletbeli váltást követel meg a vállalatoktól, mivel a 

tudás, mint erıforrás kiemelt szerepet játszik. 

A fenti sajátosságok egyértelmően alátámasztják a tudás kezelésének a vállalat szempontjából 

elengedhetetlen voltát. Látható, hogy a tudás jelenléte minden releváns területre kihatással 

van, a piaci versenyben elfoglalt pozíciót komolyan befolyásolja. Ha ennek a tényezınek, a 

tudásnak menedzsmentjét még hatékonyabbá tehetjük az IT nyújtotta lehetıségek által, a 

szervezet piaci versenyben elfoglalt helye a tudás alaptulajdonságaiból következıen pozitívan 

változik. Mindebbıl az következik, hogy a tudásmenedzsment IT támogatása egy 

létjogosultsággal rendelkezı, kutatásra érdemes terület. Ahhoz viszont, hogy a 

tudásmenedzsment IT segítségével támogatható legyen, mélyebben meg kell ismernünk a 

tudást természetét. Ezt a tudás lehetséges osztályozási rendszereinek megismerésével kezdjük, 

amely A tudás lehetséges dimenziói címő fejezetben kap helyet. 
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3 A TUDÁS LEHETSÉGES DIMENZIÓI 

3.1 Dimenziórendszerek vizsgálata 

A megelızı fejezetek során már utaltunk rá, hogy a tudás mint entitás több lehetséges módon 

osztályozható, különbözı szempontrendszerek mentén. A legfontosabb, leginkább markáns 

osztályozási vonalat, a tacit – explicit tudásdimenziót már bemutattuk a megelızı fejezet 

során. A harmadik fejezetben áttekintést adunk a tudás legfontosabb lehetséges osztályozásai 

módjairól, dimenzionálási megközelítéseirıl. 

Winter a következı dimenziókat említi (Winter 1987): 

• Tacit – artikulálható: A tacit tudás fogalmát Polányi vezette be elsıként. A "tacit" szó 

Winter értelmezésében azt jelenti, hogy birtokosa nem tud magyarázatot adni, hogy 

milyen szabályok alapján cselekszik – ennek megfelelıen nem képes explicit formába 

önteni azt a tudást, amely alapján az adott szituációban a döntését meghozta. 

Számunkra természetesen az az eset érdekes, mikor az explicitté formálás a tudás 

természetébıl eredıen nem lehetséges – ezt példákkal illusztráltuk a megelızı 

fejezetekben. Artikulálható tudás vagy explicit tudás ezzel szemben az, amelyet teljes 

mértékben rögzíteni tudunk megfelelı médium és kommunikációs csatorna 

választásával, továbbá ezt a rögzített tudást bárki emberi segítség nélkül képes 

elsajátítani. 

• Nem tanítható – tanítható: Az adott tudás tanítható-e, vagy csak saját tapasztalatok 

segítségével sajátítható el. 

• Artikulálatlan – artikulált: Az artikulálható halmaz dimenziója (vagy a tacit-

artikulálható dimenzió aldimenziója), azt fejezi ki, hogy az explicit tulajdonságú tudás 

valóban artikulált formában rendelkezésre áll-e. 

• Megfigyelhetı - nem megfigyelhetı tudás. Az adott tudás jelenléte és tulajdonságai 

valamilyen módszer segítségével megfigyelhetık-e 

• Bonyolult – egyszerő: Az adott vonatkozásban vizsgált tudás összetettsége, 

információtartalma. 

• Rendszer része – független tudás: Az adott tudás önmagában is hasznosítható, vagy 

egy bonyolultabb rendszer részének felel meg, ahol a rendszer egésze felel meg 

önmagában használható tudásnak. 

Wiig öt dimenziót definiál a tudás kapcsán és dimenziónként rendezett szinteket határoz meg. 

A dimenziók az alábbiak (Wiig 1993:75): 
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Dimenzió neve A skála kezdıértéke A skála végértéke 

Koncepcionális tudás szint automatikust tudás célkitőzı tudás 

Manifesztáció csak fejekben létezı tudás 
teljes mértékben kodifikált 

tudás 

Információs dimenzió egyszerő jeltovábbítástól Bölcsességig 

Részletezettség tudás-atom tudás-terület (domain) 

tudásszint vagy kompetencia kezdı Nagymester 

 

3. Táblázat: Wiig tudásdimenziói 

Quinn csoportosítása a következı (Quinn et al. 1997): 

• A tárgyi tudás (know-what): pusztán információk birtoklása 

• Használati tudás (know-how): tényekre alapozott gyakorlat orientált tudás 

• Értı tudás (know-why): a jelenségek mögöttes okai is ismertek a beavatkozó számára, 

döntéseinek elıkészítésekor ezen információk is rendelkezésre állnak (mögöttes 

paraméterek, hatásmechanizmusok stb.) 

• Motivált tudást (care-why),: a tudás birtokosa a meglévı tudás folyamatos 

adaptálására és aktualizálására törekszik. 

A fenti csoportosítás értelmezhetı egyetlen, rendezett dimenzióként, ahol maga a dimenzió 

egy minıségi mutatóként funkcionál a tudást illetıen, a csoportosítás pontjai pedig a dimenzió 

értékkészletét adják – lásd az alábbi ábrát: 

 

7. ábra: Quinn tudásosztályozási dimenziója 

 

Collins Quinnhez hasonlóan egyetlen dimenziót specifikál, melyhez négy lehetséges értéket 

rendel (Collins 1993). Collins osztályozását Blacker egészítette ki egy további lehetséges 

Tárgyi tudás 
Használati tudás 

Motívált tudás 

Értı tudás 
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értékkel (Blackler 1995 – Bibliográfiai forrás: Klimkó, 2001). A kiegészített értékkészlet a 

következı: 

• Kódolt (encoded) tudás: az elızıekben említett explicit/artikulálható tudásnak felel 

meg. Teljes mértékben kodifikálható, szimbólumok mentén átadható. 

• A testbe ágyazott (embodied) tudás: bizonyos tudások megkövetelnek megfelelı testi 

adottságokat valamint az elme és a test összehangoltságát. 

• a tudatba ágyazott (embrained) tudás, amely az agy fizikai sajátosságaival, kognitív 

képességekkel hozható kapcsolatba  

• a kultúrába ágyazott (encultured) tudás: kultúrafüggı, osztott felfogású. 

• Blacker ötödik pontja: A beágyazott (embedded) tudás: a rutinszerő tevékenységek 

hátterében álló tudás. 

Boisot a tanulás oldaláról közelíti a tudást, és három dimenziót határoz meg: az I-tér 

(information space) fogalmával, melyet három dimenzióval jellemez: 

• kódolt-kódolatlan, 

• lokálisan ismert (undiffused) – globálisan ismert (diffused) és 

• konkrét–absztrakt. 

A három dimenzió egy speciális teret feszít ki, melyet Boisot Információ térnek nevez. 

Boisot a saját TM folyamat-modelljét szociális tanulási ciklusnak nevezi el (social learning 

cycle, SLC), és azt az Információ-térben történı mozgásként mutatja be (Boisot 1998:59). Az 

SLC modell az alábbi ábrán látható: 

 

8. ábra: Social Learning Cycle (Az ábra Forrása: Klimkó, 2001) 
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A jelenlegi fejezet során számos dimenzionálási megközelítést áttekintettük. A következı 

alfejezetben a tudásdimenziók és az IT rendszerek támogathatóságát összekötı logikai 

kapcsolat kerül bemutatásra, melynek elsı állomása a tudásstratégiák ismertetése, azok IT 

vonatkozásival együtt. 

3.2 Tudásmenedzsment stratégiák 

A tudásfajták bemutatása során az alábbiakban bemutatjuk a tudásmenedzsment diszciplína 

mővelıinek köreiben elfogadott, három fı tudásmenedzsment stratégiát. A tudásmenedzsment 

stratégiák foglalják össze azokat a magas szintő irányelveket, amelyeken a konkrét 

tudáselemek kezelésére irányuló tevékenységek alapulnak. A kutatás végsı célja az ilyen 

tevékenységek informatikai támogatási hátterének megszervezéséhez egy szisztematikus keret 

módszertan konstrukciója. A jelenlegi és következı alfejezetek célja a stratégiák és a 

tudásfajták IT perspektívából történı elemzésén keresztül eljutni az IT szempontjából 

releváns tudásmenedzsment stratégiákig, valamint deduktív úton megjelölni az IT támogatás 

szempontjából releváns tudásdimenziót. 

A három említett stratégia a következı:  

• Kapcsolati vagy perszonalizációs stratégia (personalization) 

• Rendszerezı vagy kodifikációs stratégia (codification) 

• Környezeti stratégia (environmental) 

• Kodifikáció: a kodifikáció eljárása hatékonyan használható az explicit tudásfajta 

menedzsmentje során: az ezen tudásfajtába tartozó tudáselemek könnyen rögzíthetık 

valamilyen média segítségével –amit a kodifikációs stratégia követ is: a tudáselem 

feltérképezésén, megragadásán, rögzítésén. (leírva, adatbázisban rögzítve) majd 

visszaadásán keresztül. Kodifikált tudásanyagra jó példa a tankönyv vagy a különbözı 

segédletek. 

• A perszonalizáció az egyetlen hatékony módja a szervezeten belüli tacit, nem 

artikulálható tudás hozzáférhetıvé tételének és transzferének. (Az artikulálhatóság 

fokozatairól a bevezetı fejezetek során szó esett.) A perszonalizációs eljárások során a 

kérdéses tudást a hordozóhoz (vagy hordozók köréhez) kötjük, az ı megtalálását és 

elérését tesszük lehetıvé – ezáltal a tudását saját magán keresztül tesszük elérhetıvé 

azon munkatársak számára, akiknek az adott, csak tacit formában létezı 

tudáselemekre a feladatuk megoldásához szükségük van. 
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• Környezeti stratégia: A stratégia elnevezése a szervezetet körülvevı üzleti 

környezethez való alkalmazkodásból származik. A különbözı irányelveket a 

környezet támasztotta igények alapján építi fel. Megvalósítását tekintve a következık 

jellemzik:  A vonalbeli szakértık egymás közötti tudáscseréjét preferálja, de a 

tudáscsere megvalósítási módja (semelyik szinten)  nem rögzített. Stratégiai szinten a 

fı prioritást a  szervezet változási képességének fejlesztése élvezi. Motivációs 

szemléletét tekintve a hozzáadott üzleti értéket ismeri el és jutalmazza. A környezetei 

stratégia által elıirányzott beruházások decentralizáltak és a terület jellegétıl függnek. 

(A környezeti stratégia itt bemutatott definíciójának forrása: www.gmconsulting.hu) 

 

A fent említett stratégia típusok közül a kodifikációs és perszonalizációs stratégia magas 

szintő IT támogatási lehetıségei egyértelmőek: 

Kodifikációs stratégia esetén: minden lehetségesen rögzíthetı tudáselemet megfelelı 

formában feltérképezni, rögzíteni a megfelelı média segítségével, majd pedig 

visszakereshetıvé tenni a tudásigénylık / felhasználók számára. Az IT vonatkozásaiban 

elsıdleges szerepet játszik az adattárolási képesség, a keresı mechanizmusok keretei között 

implementált intelligencia, továbbá a hálózati környezet nyújtotta kiváló elérhetıségi 

lehetıségek. 

Perszonalizációs stratégia esetén a feltérképezett tacit tudás metainformációit kodifikálni kell 

és ezen keresztül a hordozóhoz kötni azokat. A következı lépés a hordozó elérhetıvé tétele, 

elsısorban elérhetıségeinek kodifikációján keresztül, majd a tudástranszfer lehetıvé tétele 

lehetıleg egy mester-tanítvány kapcsolat létrehozásának segítségével. Ez esetben az IT 

oldaláról a technológia nyújtotta multimédiás, hálózat alapú kommunikációs lehetıségek 

játsszák a fıszerepet. 

A környezeti stratégia esetén a helyzet nem ilyen egyszerő. Már a stratégia jellemzési leírása 

során érzıdik, hogy az IT szemszögébıl megfigyelve a környezeti stratégiai megközelítés a 

másik két irányvonalhoz képest egy másik, magasabb szemantikai szint része: alapvetıen 

magas szintő szervezéstechnikai kérdésekben foglal állást. Természetesen a megvalósult 

környezeti stratégia is támogatható IT megoldások segítségével – viszont az IT támogatás 

teljes mértékben dekomponálható perszonalizációs vagy kodifikációs elemekre, mivel tudás 

ez esetben is két formában jelentkezik: 
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1. artikulálható – azon belül pedig kodifikált, vagy kodifikálandó: az, hogy az adott tudás 

kodifikálásra került e már, vagy ez a feladat még az elvégzendık között szerepel 

lényegtelen – a tudás a kodifikáció eszközeivel kezelhetı. 

2. nem artikulálható – a kizárólag fejekben létezik, nem rögzíthetı: A perszonalizáció 

eszköztára, és az ahhoz kapcsolódó IT támogatás lehetıvé teszi a típusnak megfelelı 

tudáselemek kezelését. 

Láthattuk, hogy a kodifikáció és a perszonalizáció is a szervezeti tudás feltérképezésének 

eredményeibıl indul ki, azaz a meglévı tudásvagyont kínálja fel a felhasználók felé. Ezzel 

szemben a környezeti stratégia az igények irányából indul ki. Felmerülhet a kérdés, hogy ezt a 

látszólagos ellentétet fel lehet-e oldani, és ha igen, megtehetjük-e mindezt a kodifikációs és a 

perszonalizációs stratégia keretein belül? 

A válasz igen, gondoljuk végig a következıt: 

• Amennyiben az igény kielégíthetı a már meglévı tudásbázis alapján, úgy a kodifikációs 

vagy perszonalizációs stratégiák eredményét felhasználva elégítettük ki a környezeti 

stratégia által támasztott igényt – tehát a környezeti stratégia IT támogatása megoldható a 

másik két stratégia támogatásához használt eszköztár segítségével. 

• Ha a meglévı tudástár nem képes megoldani a kérdésfeltevés által létrehozott problémát, 

akkor a megoldást egy újonnan indított kutatás fogja hozni. Azt, hogy a kutatás milyen 

módszerekkel, ki által kerül végrehajtásra a magas szintő szervezéstechnikai kérdésekre 

adott válaszok döntik el – ami a jelen értekezésnek nem képezi tárgyát. Amiben ez esetben 

az IT segíteni tud, az a megfelelı kutatási módszertanok elérhetıvé tétele, a probléma 

leírásának rögzítése, a hasonló és megoldott problémák információinak elérhetıvé tétele 

(kodifikáció), vagy azon személyeknek az elérhetıvé tétele, akik már hasonló 

problémával szembesültek, és tapasztalatot szereztek annak megoldásában, vagy éppen a 

probléma megoldásához szükséges tudás az ı szakterületük része (perszonalizáció). Azaz 

a kodifikációs vagy perszonalizációs stratégiák támogatása jelen esetben is kimeríti az IT 

eszköztár nyújtotta lehetıségeket. 

A fejezet összegzéseként a következı alfejezet során tekintsük át, hogy az IT természetébıl 

adódóan miben lehet segítségünkre a tudásmenedzsment támogatásában. Az IT rendszerek 

képesek adattárolásra – definíciójukból adódóan, információtárolásra – adat és metaadat 

együttesén keresztül, valamint kodifikált tudás tárolására (például szoftverek). Továbbá az 

értekezés bevezetésben említett kommunikációs áttörés az, amit mindenképpen érdemes 
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kiaknázni a tudásmenedzsment szempontjából. A két technológia (adattárolás és 

kommunikáció) együttesen adja a tárolt tartalmak széles körő elérhetıségét, ami szintén 

kiemelt fontossággal bír. 

3.3 Dimenziók elemzése az IT támogathatóság szempontjából 

Az elızı fejezetek során bemutattuk, hogy a három nagy tudásstratégia közül az IT által 

támogatható tevékenységek szintjét képes csupán kettı stratégia (a kodifikációs és a 

perszonalizációs) reprezentálni és lefedni. A jelen fejezet során az kerül vizsgálatra, hogy a 

különbözı dimenziórendszerek által kifeszített tudástér mely elemeinek kezelését tekinthetjük 

az IT által támogathatónak, és azt mely stratégiához tartozó tevékenységeken keresztül 

vagyunk képesek támogatni. A gondolatmenet bemutatásához elıször a Winter által 

konstruált öt dimenziós térben elhelyezkedı tudásfajták kezelhetıségét vizsgáljuk meg 

dimenziónként: 

A tacit – artikulálható felosztás gyakorlatilag a kodifikációs és perszonalizációs stratégiák 

ismertetése elıtt / során kezelésre került, azaz az artikulálható tudás kezelésére a kodifikációs, 

a nem artikulálható tudás esetére a kapcsolati (perszonalizációs) stratégia alkalmazandó – ez 

utóbbi esetben a tudást nem tudjuk megragadni, viszont a hordozót meg tudjuk jelölni. Mind a 

kodifikációs, mind a perszonalizációs stratégia támogatható IT eszközökkel, tehát a tacit – 

artikulálható tudásskála minden eleme támogatható az IT eszközrendszerével. 

Nem tanítható – tanítható dimenzió: Amennyiben a tudás tanítható, az vagy elsajátítható 

valamilyen médiára rögzített formában (és akkor a kodifikációs stratégiát támogató IT 

infrastruktúra hatékonyan képes támogatni a tudástranszfer folyamatát), vagy pedig egy 

mester-gyakornok kapcsolaton keresztül (perszonalizáció) adható át. Ahogy közeledünk a 

skála nem tanítható vége felé, az IT támogathatóság egyre csökken, végül megszőnik. Azaz a 

nem tanítható tudás IT segítségével nem, vagy elenyészı mértékben támogatható. 

Artikulálatlan – artikulált: a tacit-artikulálható dimenzió aldimenziója – tehát IT által teljes 

mértékben támogatható. 

Megfigyelhetı - nem megfigyelhetı tudás: a nem megfigyelhetı tudás látens módon 

jelentkezik, megragadása nem lehetséges – nem támogatható. 

Bonyolult – egyszerő: A két fı stratégia egyike vagy együttese által biztosan kezelhetı, a 

bonyolultság csupán a tudásmenedzsment tevékenység összetettségét befolyásolja. 

Rendszer része – független tudás: az IT szempontjából a dimenzió gyakorlatilag a 

bonyolult-egyszerő dimenzióval analóg, (általánosságban véve pedig annak aldimenziója) 
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mivel a rendszer részét képezı tudás megfeleltethetı az egyszerő tudáselemnek, a rendszer 

egészét képezı, pedig a bonyolultnak. 

Látható, hogy az IT sajátosságai azok, amelyek leszőkítik a dimenziók által a tudáselemekhez 

rendelhetı attribútumok információtartalmát a támogathatóság vonatkozásában. Az 

informatikai támogatást kritikusan befolyásolja a tudás átadható volta. Amennyiben a tudás 

nem megragadható, vagy kinyerhetı valamilyen formában, hanem az egyén elválaszthatatlan 

része,  és azt semmiképpen nem lehet másokkal megosztani, akkor az IT is tehetetlen, ezért az 

értekezés további részében az ilyen típusú tudáselemek kezelésétıl eltekintünk. Minden más 

esetben vagy a kodifikáció, vagy a perszonalizáció, mint stratégia, valamint azok támogató IT 

eszköztára használható. Azt, hogy ezen stratégiák közül melyik a megfelelı az adott feladat 

megoldásához, gyakorlatilag a tudáselem tacit-artikulálható skálán való elhelyezkedése adja. 

Ennek megfelelıen a továbbiakban ezt tekintem a releváns osztályozási dimenziónak az IT 

szempontjából. Az itt bemutatott gondolatmenet végsı érvelése megegyezik Snowden 

álláspontjával: a releváns tudásosztályozási dimenzió a tacit-artikulálható dimenzió.  

Az IT természetével indokolt kettıs felosztáshoz eljuthatunk egy másik gondolatmenet 

alkalmazásával is: Amennyiben egy embernek valamilyen tudásra van szüksége, a 

legmagasabb logikai szinten a következı forrásokhoz fordulhat: 

1. Egy másik, önálló intelligenciával bíró emberhez (egyénhez), aki a mester szerepében 

segít neki az igényelt tudáselem elsajátításában – lényegében ezt segíti elı a 

perszonalizáció. 

2. Valamilyen médiára rögzített forráshoz – ezt támogatja a kodifikációs stratégia 

3. Saját maga végez empirikus kísérletet és figyeli meg az eredményeit. Amennyiben a 

kísérlet csupán beavatkozás nélkül való megfigyelés, úgy az IT által adott 

kommunikációs lehetıségek (amelyek szerepelnek a perszonalizáció eszköztárában is) 

jöhetnek szóba (ez esetben a megfigyelt területet egy kodifikált tudáshalmaznak 

tekintjük, amelyben az IT a keresést támogatja – ekkor lényegében a kodifikációs 

stratégiát alkalmazzuk).  

4. Egyéb esetben a kutatás módszere teljes mértékben egyedi, amelyhez a módszer 

kidolgozásakor van lehetıség támogató infrastruktúra hozzárendelésre, szintén egyedi 

módon – ezzel az esettel a továbbiakban nem foglalkozunk. A fentieknek megfelelıen 

a kodifikációs és perszonalizációs stratégia támogatását tekintjük az általános céllal 

létrehozandó keretrendszer céljának. Ebbıl kiindulva eljuthatunk a fejezet során már 

ismertetett dimenzionálási következtetéshez: a két stratégiát támogató módszerek 
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kiválasztása során releváns tudásdimenzióként a tacit-artikulálható dimenziót fogjuk 

használni. 
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4 VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG: TESTRESZABÁS VAGY 

EGYEDI FEJLESZTÉS 

A jelen értekezés fókuszában a tudásmenedzsment információtechnológiai támogatása áll. A 

dolgozat fókuszpontját képezı, következı fejezetben bemutatásra kerül a jelen kutatás során 

létrehozott modell. Ezen modell célja, hogy a vállalati tudásmenedzsment informatikai 

rendszerekkel történı támogatását tegye szisztematikussá és tervezhetıvé. Célja továbbá az is, 

hogy az egyes tudásmenedzsment tevékenységeket a piaci forgalomban beszerezhetı, 

kulcsrakész dobozos termékek (off-the-shelf solutions) segítségével képes legyen támogatni. 

Mielıtt azonban rátérnénk a modell részletezésére, egy fontos kérdést kell megvizsgálnunk: 

A tudásmenedzsment tevékenységek információtechnológiai támogatásának kérdésében 

érdemes-e egyedi fejlesztéső rendszerekben gondolkodnunk, vagy pedig a dobozos termékek 

jelentik a megoldást? A kérdés megválaszolása során a fıszerepet egyértelmően a 

költséghatékonysági vonatkozások kapják – ennek megfelelıen a jelen fejezetben bemutatott 

összehasonlítások a tudásmenedzsment szempontjából kevésbé relevánsak, sokkal inkább IT 

fejlesztési kérdéseket vizsgálnak meg. Amennyiben az olvasó a kutatás fókuszpontjában álló 

tudásmenedzsment támogatási kérdések iránt érdeklıdik, úgy elegendı, ha a jelen fejezet 

végén található konzekvenciával tisztában van. 

Bármelyik megoldás is választjuk, a lehetıségeinket egyformán behatárolják az aktuális 

technikai színvonal nyújtotta lehetıségek. A kérdés áttekintése során azzal az egyszerősítı 

feltétellel élek, hogy mind az egyedi készítéső, mind a dobozos termékek fejlesztıgárdája 

rendelkezik minden szükséges erıforrással ahhoz, hogy a specifikált feladatnak megfelelı 

rendszert elıállítsa, a technikai korlátok figyelembevételével. 

A továbbiakban a dobozos és az egyedi készítéső szoftvereket képességek valamint a 

fejlesztésbıl adódó költségek szempontjából vizsgáljuk meg. 

4.1 Dobozos (off-the shelf termékek)  

A dobozos termékek fejlesztıi rendszerint olyan szervezetek, vállalatok, melyek fı profilja a 

szoftver rendszerek létrehozása és kiadása. A következıkben tekintsük át, hogy az ilyen 

szervezetek milyen szempontok szerint hozzák döntéseiket a termékeik fejlesztésének egyes 

fázisai során (marketing szemlélet). Fontos leszögezni, hogy az alábbiakban leírt gondolatok 

az egy adott funkciót megvalósító, szervezeteknél alkalmazott szoftver rendszerek esetére 

vonatkoznak. 
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Döntési szempontok a fejlesztık oldalán: 

 

• Vízió: mint megnevezés jelen esetben arra utal, hogy a fejlesztı szervezetnek a 

tényleges terméke tervezésének és fejlesztésének megkezdése elıtt rendelkezniük kell 

egy határozott elképzeléssel a fejlesztendı termékkel kapcsolatban (milyen igényeket 

elégítsen ki a termék, milyen technikai újításra épüljön stb.). E vízió több forrásból is 

táplálkozhat: 

o Új ötlet/heurisztika: a szervezeti mőködés során keletkezett tudás oly mértékő 

innovációt hordoz magában, ami alapján, ha kifejlesztünk egy terméket, az bár 

elızmény nélküli, komoly érdeklıdésre számíthat. 

o Újonnan felfedezett piaci rés: piackutatás során olyan igényre derült fény, 

amelyet konkurens gyártók még nem fedtek le termékeikkel. A cél ez esetben 

az adott igényt kielégítı termék specifikálása és kifejlesztése. 

o Már kiaknázott piaci szegmensbe történı behatolás: az igény már más gyártók 

által ismert, valamint annak kielégítésére már létezik mőködı megoldás. Ez 

esetben a cél az adott igénynek maradéktalanul megfelelı rendszer létrehozása, 

amely versenyképes tud lenni a konkurens termékekkel. (Akár innováció, akár 

egyéb marketing tevékenység eredményeként). 

 

• Fejlesztés 

Amennyiben a vízió rendelkezésre áll, megkezdıdhet a fejlesztés, amely indul a 

formális specifikációval, és a kitesztelt termék átadásával ér véget. A professzionális 

szoftverfejlesztı cégek elınyei ebben a fázisban: 

o Kiforrott módszertanok állnak rendelkezésre mind a fejlesztés menetét, mind 

az egyes szakaszok végrehajtását illetıen. Ezek alkalmazása gyorsítja a 

végrehajtást, jobb minıségő terméket eredményez és csökkenti a fejlesztési 

projekt költségeit. 

o Méretgazdaságosság: az összeszokott, megfelelı létszámú fejlesztıcsapatok 

jelenléte a klasszikus iparban tapasztalható méretgazdaságossági elınyöket 

biztosítja a szoftvergyártó oldalán. 

A fejlesztés során a cél egyértelmően az olyan rendszer elıállítása, mely tulajdonságait 

tekintve az eladhatóságot garantálja. A felhasználói igény közvetlen kiszolgálását 

jelentı feladaton túl nagyon fontos követelmény bármilyen fejlesztett dobozos 

szoftvertermékkel szemben az interoperábilitás biztosítása. Ez utóbbi azt jelenti, hogy 
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a rendszernek képesnek kell lennie problémamentesen együttmőködni a várható 

környezetét alkotó, már piacon lévı rendszerekkel. Az interoperábilitás biztosítása 

természetesen további erıforrásigényt támaszt a fejlesztıvel szemben, viszont a 

méretgazdaságosság hatásai ezt kompenzálják. 

 

• Árképzés 

A szoftvergyártó a dobozos szoftvert a piacon kívánja terjeszteni. Ez feltételezi, hogy 

több mint egy ügyfélnek kívánja eladni – azaz a fejlesztés költségeit nem az egyetlen 

létrejött ügyletnek kell fedeznie. További befolyásoló tényezı az árképzés során a 

piaci verseny: a konkurens termékekkel árban is versenyképesnek kell lenni, ami 

rendszerint árcsökkentı hatásban nyilvánul meg. Az egyedileg fejlesztett termékek 

esetéhez képest árnövelı tényezı, hogy a dobozos terméket be kell vezetni a piacra 

reklám és egyéb marketingtevékenységek végrehajtása segítségével, ami plusz 

költségvonzatot jelent. 

 

• Terméktámogatás: 

A professzionális szoftvergyártó által hordozott szakértelem és gyakorlat jó 

színvonalú, megbízható terméktámogatást jelent (amely a gyártó érdeke is, ellenkezı 

esetben a rossz terméktámogatás negatív döntési tényezıként jelenik meg a vevıi 

oldalon). Mivel a rendszer, amit támogatni kell, várhatóan több vevınél is 

alkalmazásban áll majd,  a terméktámogatási díjak képesek a szolgáltató oldalán 

eltartani egy dedikált szakértıi stábot, pusztán a terméktámogatási feladatok ellátásra. 

Ez magas színvonalat és rendelkezésre állást garantál. A terméktámogatás oldalán is 

megfigyelhetık méretgazdaságossági vonások: ezúttal az eladott termékszéria 

nagysága befolyásolja pozitívan a díjakat. 

 

4.2 Egyedi fejlesztéső szoftverek 

Az egyedi fejlesztéső szoftver dedikáltan egy felhasználó megrendelése alapján készül, az ı 

igényei alapján történik a specifikáció, valamint maga a termék is a megrendelı vállalati 

igényeinek megfelelıen kerül testre szabásra. 

Az eddigiekben bemutatott esetektıl eltérıen a fejlesztett termék piaci bevezetésére nincs 

szükség, mivel általában az egyedi igényeknek történı megfelelés miatt a termék általános 

jelleggel nem, vagy csak részben (komponensek) adható el. Ennek megfelelıen nincs szükség 
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a piaci bevezetéssel kapcsolatos marketing mőveletek végrehajtására sem, ami 

költségcsökkentı tényezı.  

Viszont pontosan azért, mert várhatóan a termék csak egyetlen alkalommal lesz eladható, a 

teljes fejlesztési költség a megrendelıt fogja terhelni, amely nagyságrendekkel drágábbá 

teheti az adott terméket dobozos társainál. 

Az egyedi fejlesztéső szoftver rendszer készülhet külsı beszállítónál, megrendelés alapján, 

vagy amennyiben a megfelelı erıforrások rendelkezésre állnak, házon belül. A két eset fontos 

tulajdonságokban tér el egymástól, ennek megfelelıen ezek külön kerülnek tárgyalásra az 

alábbiakban. 

4.2.1 Fejlesztés saját személyzet igénybevételével 

Amennyiben a házon belüli személyzet oldja meg a fejlesztési feladatokat, a résztvevıket 

vagy jelenlegi feladataiktól kell elvonni, ami vagy túlórákat, vagy új munkaerı felvételét és 

betanítását jelenti. Bár az óradíjak nem tartalmazzák a külsı fejlesztı cég árrését, a külsı 

beszállítón alapuló megoldáshoz képest megtakarítás akkor érhetı el, ha házon belül a 

megfelelı képzettségő munkaerı állományon kívül rendelkezésre áll a professzionális 

módszertani háttér, valamint a fejlesztéshez szükséges minden erıforrás. 

Ami a házon belüli munkaerı alkalmazása mellett szól, az a vállalati folyamatok tökéletes 

ismerete (projektmenedzseri szinten mindenképpen), a napi kapcsolat a majdani 

felhasználókkal, valamint az, hogy a vállalat üzleti titkát képezı információk is részét 

képezhetik a fejlesztés alapjául szolgáló tudásanyagnak. 

A fentieknek megfelelıen az így fejlesztett rendszer a legextrémebb követelményeknek is 

képes megfelelni. Unikális mivoltából eredıen képes az alkalmazó céget versenyelınyhöz 

juttatni puszta mőködésével. 

A terméktámogatás ilyen jellegő fejlesztés esetén praktikusan kizárólag házon belül oldható 

meg, mivel csak a saját szakemberek, akik a fejlesztésben részt vettek értenek a rendszerhez 

kellı mélységben. Ebbıl fakadó elıny, hogy a támogató személyzet természetszerőleg „házon 

belül” helyezkedik el, ami kiváló rendelkezésre állási mutatókat eredményezhet. 

A karbantartás költségvonzata lényegében a rendszer karbantartásigényének függvénye: azaz 

a megfelelı szakértı a fejlesztési projekt zárása után visszahelyezhetı-e eredeti munkakörébe, 

vagy pedig a terméktámogatás- lesz e teljes munkaidıben a feladata. Azon felül, hogy az 

utóbbi esetben a méretgazdaságossági mutatók sokkal rosszabbak dobozos termékek esetén 

látottaknál, fennáll egy komoly veszély, amely a tudásmenedzsment szempontjából is komoly 

jelentısséggel bír:  
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A szakembert nem hozzák mester-tanítvány viszonyba munkatársakkal, így szakértelme, ami 

a rendszer kritikus helyzetekben történı javításánál elengedhetetlen egyszeres hibaponttá 

válik a szervezeten belül – azaz az illetıbıl pótolhatatlan munkaerı válik. 

Amennyiben az adott vállalat elsıdleges profiljában nem szerepel a szoftverfejlesztés, 

lehetséges, hogy a házon belül rendelkezésre álló gárda a hozzáférhetı technikák területén 

nem naprakész. Ez esetben a fejlesztett termék bár a követelményeknek megfelel, viszont 

elképzelhetı, hogy teljesítményét tekintve elmarad a korszerő rendszerektıl elvárt 

színvonaltól. Ugyanezen tényezı kihat az interoperábilitás kérdésre is, amely e következı 

bekezdésben kerül bemutatására. 

Az interoperábilitás a házon belüli fejlesztés esetén rendszerint csorbul: mivel a cél a házon 

belül keletkezett igények kiszolgálása, és a terméket piaci forgalomba nem szánják, a 

kompatibilitás más rendszerekkel nem elsıdleges szempont. Ehhez még adódik a 

kompatibilitást biztosító fejlesztések által képviselt plusz költség, ami együttesen az 

interoperábilitás minimális szintjét eredményezi. Ez problémát akkor okoz, ha a külsı hatások 

eredményeként az infrastruktúra részben vagy egészben lecserélésre kerül. Ekkor a fejlesztett 

rendszert módosítani vagy újraírni szükséges a kompatibilitás eléréséhez, mely igen magas 

költségekkel jár. A sikeres portolás (új platformmal való kompatibilissé tétel) esélyeit 

nagyban rontja az elızı bekezdésben említett korszerőtlen fejlesztési platform használata. 

4.2.2 Külsı fejlesztıgárda bevonásával fejlesztett egyedi szoftver 

Ez esetben feltételezhetı, hogy professzionális személyzet vesz részt a fejlesztésben, akik 

számára a technikai színvonal nyújtotta lehetıségek teljes mértékben ismertek. Azaz a 

szaktudás hiánya ez esetben nem vezethet szolgáltatás színvonalbeli problémákhoz. 

A célrendszer jelleg lehetséges, hogy valamelyest gyengébb az elızı fejlesztési forma során 

látottaknál, mivel a belsı fejlesztıgárda gyakorlatilag korlátlan tudással rendelkezhet a 

kiszolgálandó vállalati folyamatokat illetıen. Az egyedi fejlesztésnek hála a rendszer biztosan 

jobb teljesítménymutatókkal rendelkezik, mint az általános célú, késıbb testre szabott 

dobozos termékek. 

 

A fejlesztés költségvonzatait a következık jellemzik: 

Mivel a termék egyedi, nem garantálható, hogy további eladások lehetségesek. Ennek 

megfelelıen az üzlet megtérüléséhez a megrendelınek kell állnia a teljes fejlesztési költséget, 

amely a fejlesztık díjazásán kívül magában foglalja a fejlesztı cég profitját is. Az ismertetett 

esetek közül ebben az esetben a legmagasabb a termék beszerzési ára. 
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Terméktámogatás: 

A terméktámogatás ez esetben a dobozos termék támogatásához hasonló módon, viszont 

általában jóval szigorúbb szerzıdéses feltételek mellett zajlik. A terméktámogatás díja 

nagymértékben meghaladja a dobozos termékek terméktámogatási díját, mivel a szoftver 

feltehetıleg egyetlen alkalmazási helyen fog futni, így a támogató személyzet fenntartásának 

költségei sem oszlanak meg. A professzionális személyzet jelenléte garancia lehet a magas 

szolgáltatási színvonalra. 

Interoperábilitás: 

Az interoperábilitás az egyedi termék fejlesztése esetén rendszerint csorbul: mivel a cél a 

házon belül keletkezett igények kiszolgálása, és a terméket piaci forgalomban specifikus volta 

miatt várhatóan nem állja meg a helyét, a kompatibilitás más rendszerekkel nem elsıdleges 

szempont. Ehhez még adódik a kompatibilitást biztosító fejlesztések által képviselt plusz 

költség, ami együttesen az interoperábilitás minimális szintjét eredményezi. A platformváltási 

probléma jelen esetben nagymértékben hasonló a házon belüli fejlesztésnél látottakkal. 

4.2.3 Költségek 

A költségek alakulását egy egyszerősített matematikai modell segítségével mutatjuk be. A 

teljes modell leírása megtalálható a mellékletben, az itteni fejezet során a modell 

felhasználása során szerzett tapasztalatokat és következtetéseket ismertetjük. Mielıtt azonban 

ezekre rátérnénk, szót kell ejtenünk a modell konstrukciója során felhasznált egyszerősítési 

heurisztikákról: 

- Az újonnan bevezetett rendszer kezelésének oktatását és annak költségeit nem 

modelleztük, mivel az oktatás tetszıleges termék esetén szükséges, legyen az egyedileg 

fejlesztett vagy dobozos termék. Ennek megfelelıen az oktatási költség minimális 

relevanciával bír a dobozos termék vásárlása/egyedi fejlesztés indítása döntési helyzetben. 

Ami a valós esetekben eltérést okozhat az oktatási költségvonzatokban, az a beszállítók 

oldalán felmerülı, oktatási kapacitásra vonatkozó méretgazdaságossági tényezı. Ez utóbbi 

azonban gyártó, sıt olykor termék specifikus – ami egy általános költségmodellezés során 

nem a modellezendı szint része.  

- Szintén gyártó specifikus kivétel az az eset, ha egyedi fejlesztésrıl van szó, viszont a 

fejlesztıkörnyezet is a konkrét beszállító terméke. Ez esetben a beszállító gyakorlatilag 

ingyenesen fér a fejlesztı eszközökhöz, amely a piaci versenypozícióját nagymértékben 

javíthatja. Az egyedileg fejlesztett termék ez esetben sem versenyezhet a dobozos 
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termékek árával, ezért a fent említett okok miatt ez a speciális eset sem került 

modellezésre. 

- A tudásmenedzsment természetébıl eredıen várhatóan nem igényel speciális hardver 

architektúrát, amely extrém fenntartási költségekkel járhat. Ennek megfelelıen a 

fenntartási költséget az itt alkalmazott modell keretei között hagyományos, havi 

átalánydíjas karbantartási és terméktámogatási díjjal számoltunk. 

- A fejlesztésénél a fejlesztıi infrastruktúra kialakítását egyszeres fix költségként kezeltük, 

amely minden oldalon jelen van, és ezért nem vesz részt a döntéshozási folyamat során. A 

változó költséget a munkaerı kölcsönzı szervezetek analógiája szerint becsüljük meg – az 

adott rendszer fejlesztése munkaerı óradíj és az igénybeveendı idıtartam szorzataként jól 

közelíthetı. Mivel minden oldalon a fejlesztési projektben részt vevı személyzet 

összetétele és igénybevételi aránya jó közelítéssel megegyezik, egy egyszerősítı 

feltételezéssel éltünk: 

o Egyetlen univerzális óradíjjal számoltunk 

o A projekt során igénybevett munkaidı összegével számolunk, mivel számunkra a 

fejlesztés teljes összegének közelítése releváns 

- Elıfordulhat, hogy a tényleges díjazás egyes esetekben markánsan eltér a modell 

(munkaerı kölcsönzı cég szemlélet) által becsült értéktıl, az adott cég 

méretgazdaságossági vagy egyéb üzletpolitikai sajátosságai miatt. Ezek szeparált esetek, 

melyek hosszú távon versenyképtelen beszállítókat takarnak. Ezért a modell készítése 

során nem foglalkozunk velük. 

- A fenntartási költségek modellezésénél nem számoltunk az esetleges utólagos fejlesztési 

igények költségvonzatával – mivel ezek mind a dobozos, mind az egyedi fejlesztéső 

termékek esetén fennállnak, a döntési folyamatban nem vesznek részt információként. 

Fontos kiemelni, hogy utólag, a rendszer átadása után felmerülı igényekrıl van szó. A 

dobozos termék és az egyedi fejlesztéső rendszerek testre szabási igényeinek 

költségvonzat különbségét a modell kezeli 

- Valós esetekben bizonyos vevık által jelentett referencia számottevı értékkel bírhat a 

beszállítók számára – ilyenkor a költségek értékei nagymértékben torzulhatnak. Mivel 

ezek egyedi, ügylet specifikus esetek, az általános modell konstrukciójakor nem 

foglalkozunk velük. 
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 Egyedi fejlesztés 
Egyedi igény alapján, 

külsı fejlesztı 
igénybevételével 

Dobozos termék 

Fejlesztési költségek 

Saját munkaerı 
díjazása, külsı 
árrés nincs, a 
teljes költséget a 

rendszert 
alkalmazó 

szervezet viseli 

Külsı munkaerı 
díjazása, normál 
piaci árrés, a 

teljes költséget a 
rendszert 
alkalmazó 

szervezet viseli 

Külsı munkaerı 
díjazása, normál 
piaci árrés, a 

költség megoszlik 
az alkalmazó 

szervezetek között 

Beszerzési költségek 
Megegyezik a 

fejlesztés 
költségével 

Fejlesztési munkadíj 
+ árrés 

Terjesztı által 
kalkulált piaci ár 

Testre szabási 
költségek 

Átgondolt fejlesztés 
esetén nincs 

Átgondolt fejlesztés 
esetén átlag alatti 

Környezettıl függ 

Fenntartás 
minıség/költség 

Nem 
méretgazdaságos, 
jó minıségő, 

drága 

Nem 
méretgazdaságos, 
jó minıségő, 
drága (árrés 
jelenik meg) 

Méretgazdaságos, 
alacsony költségő, 

minıség a 
terjesztı 
függvénye 

Termék minısége, 
képességei 

Extrém 
követelmények 
mellett is jól 
teljesít, kiváló 

Egyedi igényeket 
teljesít, jó 
minıségő 

A testreszabhatóság 
mértéke 

behatárolja a 
képességeket 

Megjegyzés 

A fenntartást végzı 
személyzetnél 
egyszeres 
hibapontok 

alakulhatnak ki 

Fenntartási 
szerzıdéses 

problémák esetén 
függıség a 
beszállítótól! 

 

 

4. Táblázat: Beszerzési alternatívák összehasonlító szempontrendszere 

4.2.4  Konklúzió 

A fentiekben bemutatott vonatkozások, valamint a jelenlegi fejlesztıi és üzemeltetıi gyakorlat 

a következı következtetéseket vonja maga után: 

• Az elsı lépésben mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy az újonnan felmerült 

probléma megoldható-e valamely már meglévı rendszer közvetlen alkalmazásával, 

vagy kismértékő módosításának segítségével. Amennyiben ez lehetséges, 

egyértelmően a leginkább költséghatékony megoldáshoz jutottunk. 
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• Amennyiben a meglévı rendszerek között nem , de piaci forgalomban létezik dobozos 

termék, amely a problémánkat maradéktalanul képes megoldani (akár testre szabás 

árán is), úgy ez a termék a leginkább költség hatékony választás. 

• Amennyiben nincs megfelelı dobozos termék, viszont házon belül megfelelı 

fejlesztési kapacitás (mennyiségi és minıségi) rendelkezésre áll, úgy az egyedi 

terméket belsı fejlesztés segítségével érdemes létrehozni. Költségeit tekintve 

kedvezıbb, mint a külsı beszállító által végzett fejlesztés. A végtermék várhatóan a 

legextrémebb igényeknek is megfelel majd, valamint a testre szabás / a meglévı 

infrastruktúrához való igazítás a fejlesztés részét képezi majd, ezért ennek költségei 

nagymértékben csökkennek. 

• Amennyiben az elızı két pontban megjelölt feltételek nem állnak rendelkezésre, 

akkor válasszuk az egyedi fejlesztés megvalósítását külsı beszállító bevonásával. 

Mivel a termék várhatóan nem eladható több vásárló felé, a fejlesztési költség hasonló 

a házon belül végzett egyedi fejlesztésnél látottal, viszont várhatóan kiegészül a külsı 

fél árrésével. Nem publikus információk (például: üzleti titok) csak mértékkel 

használhatók fel a fejlesztés során a külsı fél jelenléte miatt – ennek megfelelıen a 

termék teljesítménye nem biztos, hogy eléri a belsı fejlesztéső termékek színvonalát. 

4.3 Szoftver fejlesztési módszertanok 

Az elızı fejezetek során összehasonlításra kerültek mind a dobozos termékek, mind az 

egyedileg fejlesztett rendszerek bevezetési esetei. Amennyiben a döntés az egyedi fejlesztés 

mellett szól, erısen ajánlott valamilyen szoftverfejlesztési módszertant követni. A 

következıkben áttekintés jelleggel a két, jelenleg leginkább elterjedt általános 

szoftverfejlesztési módszertant (Rational Unified Process és SSADM), valamint egy, a tudás 

kodifikációt direkt módon támogató módszertant mutatunk be (COMMONKADS). 

Le kell szögeznünk, hogy a jelen értekezésnek nem célja szoftverfejlesztési módszertanok 

mélyreható bemutatása vagy specifikálása. A jelen Ph.D. disszertáció fı hangsúlya a 

tudásmenedzsment tevékenységek off-the-shelf (dobozos) termékekkel történı támogatásának 

formális keretbe helyezésére esik. A megelızı fejezet során említettük, hogy a gyakorlatban 

elıállhat olyan helyzet, ahol a probléma megoldásához mindenképpen egyedi fejlesztésre van 

szükség. Mivel a disszertáció gyakorlati célja a megfelelı módszer kiválasztásának 

támogatása, az ezen döntési irányt is hasznos támogatni a megfelelı, rendelkezésre álló 

módszertanok bemutatásán keresztül. 
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Mivel a terület nem képezi a kutatás közvetlen tárgyát, az értekezés törzsében a továbbiakban 

nem foglalkozunk velük. A három módszertan összefoglaló leírása megtalálható a 

mellékletben. 

A negyedik fejezet végeztével visszatérünk a kutatás fı tárgyát képezı modell bemutatásához. 

A negyedik fejezetet megelızı részekben megjelöltük a kutatás szempontjából releváns 

területeit a tudásmenedzsment diszciplínának., eljutottunk az IT segítségével támogatható 

stratégiákig, valamint a menedzselendı tudáselemek IT szempontjából hatékony osztályozását 

garantáló dimenzióig.  

A következıkben a tudásmenedzsment - IT hozzárendelési modellt mutatjuk be.  
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5 TUDÁSMENEDZSMENT - IT HOZZÁRENDELÉSI 

MODELL  

Ahhoz, hogy a tudásmenedzsment számára bármilyen informatikai támogatást tudjunk 

biztosítani elsı lépésben specifikálnunk kell azt, hogy mit is értünk tudásmenedzsment alatt, 

és mely részét vagy részeit kívánjuk támogatni, valamint azt, hogy milyen módon. Bármilyen 

döntés is szülessen a modell mibenlétére vonatkozóan, figyelembe kell vennie azt, hogy a 

modellnek általános módon, szervezeti formától függetlenül alkalmazhatónak kell lennie. 

A következı alfejezet során az IT világát és a tudástıkét alkotó tudáselemeket elválasztó 

szemantikai őrt hidaljuk át egy részmodell segítségével. 

Ahhoz, hogy hatékony támogatási módszerhez juthassunk, elsı lépésben egy logikai hidat kell 

konstruálnunk, amely a magas szintő tudásmenedzsment tevékenységeket a megfelelı 

információtechnológiai (IT) rendszerekkel kapcsolja össze. A probléma feloldásához egy 

több, egymásra épülı rétegen alapuló megoldást javaslok. A következı alfejezetben az ilyen 

jellegő, többrétegő modellek sajátosságait, valamint a jelen esetben hozzájuk kapcsolt 

tudásmenedzsment vonatkozásokat tekintjük át. 

5.1 Logikai híd a tudás és az IT között – az IT helyének pozícionálása 

Az elsı generációs számítógép hálózatok (az Internet elıdei) fejlesztése során a mérnököknek 

egy soha nem látott problémával kellett szembenézniük: a megtervezendı architektúrának 

képesnek kellett lennie a heterogén hardver- és szoftverkörnyezetek okozta problémák 

transzparens (felhasználó által észrevétlen) áthidalására. Az ugyanazon architektúra által 

megoldandó feladatok sokszínőségét a következı példán keresztül illusztráljuk: 

Egy számítógép-hálózat mőködtetéséért felelıs szoftver rendszer – valójában együttmőködı 

szoftverek csoportja – a következı funkciókat kell, hogy ellássa (a felsorolás teljesség igénye 

nélkül készült, feladata szemléltetni a vertikális struktúra mentén elhelyezkedı feladatok 

szemantikai sokféleségét):  

• Az alkalmazás felé protokollok nyújtása a hálózati kapcsolódáshoz 

• … 

• A kommunikációt képezı adatforgalom darabolása csomagokra 

• … 

• Az átviteli kábel feszültségszintjeinek szabályozása 

A fent ismertetett problémakör esetén a betöltendı funkciók között jól látható, hogy nagyfokú 

szemantikai eltérés van. Az elmúlt három évtized igazolta a többrétegő architektúra 
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létjogosultságát a probléma megoldásában. A számítógép hálózati rendszer feladatait megoldó 

architektúra egy lehetséges rétegmodelljét az alábbi ábrán mutatjuk be: 

 

 

9. ábra: Többrétegő modellek a gyakorlatban (Tannenbaum, 2000) 

 

A párhuzam, amelyre a tudásmenedzsment tevékenységeket a nyers IT rendszerekkel 

összekapcsoló logikai híd konstrukciója során támaszkodtunk, az óriási szemantikai rés a 

logikai láncok eltérı végein található feladatok természete között, valamint a feladatok 

sokfélesége. Ezt a párhuzamot mutatjuk be a következı ábrán: 
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10. ábra: Szemantikai szakadék 

A fentiekben leírtakhoz igazodva, az alábbiakban bemutatjuk a tudásmenedzsment 

tevékenység – IT rendszer összehangolási problémára az általam javasolt megoldás 

részletezett rétegmodelljét: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra: Négyrétegő TM-IT hozzárendelési modell 

 

Magyarázat a 11.-es számú ábrához: 

A legfelsı szinten állnak az intellektuális tıke alkotóelemei, a tudáselemek. A 

tudásmenedzsment fı célja az intellektuális tıke fejlesztése és kiaknázása. A tudáselem 

fogalma alatt a továbbiakban a Klimkó Gábor (Klimkó 2001) által bevezetett fogalmat értjük. 
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Alacsonyszintő IT 

eszköztár 
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Nem csupán a tudáselemek, hanem a közöttük fennálló kapcsolatok és relációk is értékes 

információval bírnak, így ezek sem hagyhatók figyelmen kívül. 

A jelenlegi modell szempontjából viszont az ilyesfajta csoportosítás nem bír jelentıséggel, 

mivel a tudásmenedzsment tevékenységek szintjén ezeket a relációkat kezelhetjük önálló 

tudáselemként is. A következı szinten a tudásmenedzsment tevékenységek találhatók. Ezen 

tevékenységek teszik lehetıvé a szervezetek számára az általuk birtokolt különbözı típusú 

tudáselemek, vagyis a heterogén összetételő intellektuális tıke megfelelı menedzsmentjét. 

 

A tudásmenedzsment tevékenységek rétege a tudásmenedzsment szervezéstechnikai 

kérdéseire választ adó megoldásokat tartalmazza – ennek megfelelıen a továbbiakban 

bıvebben nem foglalkozunk vele, hanem az IT irányából közelítjük a problémát. A 

tudásmenedzsment tevékenység része lehet a kodifikációs vagy a perszonalizációs 

stratégiának, esetleg mindkettınek. 

Ez a legfelsıbb szint, ahol a tudásmenedzsment mint vállalati alrendszer a rétegmodell során 

megjelenik. Nyilvánvaló, hogy ez a vállalati alrendszer messze túlmutat az egyszerő IT 

rendszerek körén, mivel létezik olyan tudásmenedzsment tevékenység, amely nem igényel IT 

támogatást. 

 

A harmadik szint a már említett magas szintő IT eszköztár, mely a tudásmenedzsment 

tevékenység – IT rendszer hozzárendeléshez szükséges kritériumrendszert tartalmazza. A 

kritériumrendszert és a kompatibilitási osztályokat a következı fejezet során mutatjuk be. 

A negyedik, végsı szint az alacsony szintő eszköztár, amely a hozzárendelésekben 

potenciálisan részt vevı IT rendszereket tartalmazza. Természeténél fogva ez a szint igényli a 

legmagasabb szintő karbantartást, ezért a jelen Ph.D kutatás keretei között csupán 

demonstrációs célzattal kerül bemutatásra a használata, az attribútumok hozzárendelése. Az itt 

említett karbantartásigény, amire a késıbbiekben is hivatkozni fogunk, az IT rendszerek 

természetébıl következik. A piacon nap mint nap jelennek meg új rendszerek, új 

képességekkel. Ahhoz, hogy egy, a négyrétegő modellben alacsonyszintő IT eszköztárnak 

nevezett győjteményt naprakészen, használható állapotban tartsunk, a teljes IT szoftverpiacot 

figyelnünk kellene, az újonnan megjelent rendszereket minél hamarabb auditálni, végül pedig 

a győjteménybe illeszteni. Ez az óriási karbantartásigény, a „naprakész alacsonyszintő IT 

eszköztárat”, mint fogalmat csupán elméleti jelentıségővé fokozza le. Amennyiben viszont 

nem egy teljesen naprakész, hatalmas IT rendszergyőjteményben gondolkozunk, hanem az 

alacsony szintő eszköztár koncepciónak egy ésszerő, alternatív felhasználási módjában, akkor 
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a modell negyedik rétege használhatóvá válik, fontossága nem különbözik a felette álló 

rétegektıl. Az itt említett alternatív felhasználási módot az 5.5 számú alfejezet során mutatjuk 

be. 

 

A fejezet során bemutattuk a tudáselemek és az IT univerzuma között logikai hidat verı négy 

rétegő modellt. A következı fejezetek során az egyes rétegek részletes bemutatása következik 

– a legfelsı rétegtıl indulva és a legalsó réteg felé haladva. A tudáselemek rétegét illetıen 

már említettük, hogy a cél azok menedzsmentje, hatni rájuk indirekt módon, a 

tudásmenedzsment tevékenységeken keresztül tudunk. Az IT hozzárendelés szempontjából a 

cél az, hogy tisztában legyünk az adott szervezet által birtokolt tudáselemek mibenlétével és 

tulajdonságaival. A legfelsı réteg kezelését tekintve a modell célja irányvonal adása a 

tudásvagyon katalogizálására oly módon, hogy az a továbbiakban az IT támogatás céljára 

hasznosítható legyen. Egy ilyen katalogizálási formát mutatunk be a következı, 5.2-es 

alfejezet során. 

 

A második réteg, amely a tudásmenedzsment tevékenységek reprezentációjára szolgál, mint 

említettük tisztán szervezéstechnikai kérdésekkel foglalkozik, IT vonatkozása közvetlen 

módon nincs. Arra vonatkozóan, hogy egy szervezet a saját tevékenységi rendszerét mi 

módon építheti fel, számos kiforrott megközelítés létezik, nagy mennyiségő, jelenleg is 

rendelkezésre álló háttérirodalommal. A modellnek nem célja, hogy az alkalmazó szervezet 

számára bármilyen mértékben is megkötést adjon arra vonatkozólag, hogy a 

szervezéstechnikai megközelítések közül melyik a leginkább megfelelı. Ennek megfelelıen a 

második réteggel csupán az említés szintjén foglalkozunk, külön alfejezet a modell tárgyalása 

során erre vonatkozóan nem készül. Ahhoz, hogy a választás függetlenségét garantálni 

lehessen, a második réteggel közvetlenül kapcsolatban álló rétegeket (1. és 3.) megfelelı 

módon kell kialakítanunk. A legfelsı réteg kialakításáról már szóltunk. 

 

A modell legfontosabb komponense a harmadik réteg, amit a felosztásban magas szintő IT 

eszköztárként mutattunk be. Ezen modell lényege, miután egy osztályozási rendszer 

segítségével egy taxatív struktúrát állítunk fel a lehetségesen alkalmazható IT rendszerek fölé, 

ahol két párhuzamos meghatározást kap minden egyes besorolási osztály. Az elsı 

meghatározás az IT oldal szakembereinek szól és IT specifikus szakfogalmakat használ. 

Feladata, hogy irányvonalat adjon egy vizsgált, már piaci forgalomban részt vevı IT rendszer 

tudásmenedzsment szempontból való besorolásához, a taxatív rendszer dimenziói mentén. 
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A második meghatározás tartalmazza lényegében a hozzárendelési információt. Ez a 

tudásmenedzsment szakembereknek szól, mély IT fogalmak használata nélkül. Feladata 

megmutatni, hogy az adott tudásmenedzsment tevékenység vagy tudáselem specifikus 

tulajdonságai milyen tulajdonságokat követelnek meg a támogató IT rendszer oldaláról. Az 

osztályozás szempontjainak kidolgozásánál az IT természetébıl következı tulajdonságokból 

indulunk ki, majd az így létrejött szempontrendszert a tudásmenedzsment szempontjainak 

megfelelıen finomítjuk. A kettıs meghatározások rendszere adja a logikai összeköttetést a 

második és a negyedik réteg között. A harmadik réteg részletes tárgyalása az 5.3 fejezetben 

található meg.  

Végül az alacsonyszintő eszköztár gyakorlatban is alkalmazható modelljének bemutatása 

következik az 5.4 fejezetben. 

5.2 Tudáselem katalógus – a hozzárendelési modell bemenete 

Bármilyen IT hozzárendelési modellt is kívánunk létrehozni, annak bemenete lesz a 

menedzselendı tudásvagyon, azaz az elızı alfejezet során bemutatott négyrétegő modell 

legfelsı rétegének valamilyen reprezentációja. A jelen fejezet során bevezetünk egy 

lehetséges reprezentációt, amely a következı fejezetek során bemutatandó modell egy 

lehetséges inputját adja. 

A szervezeti tudásvagyon egy lehetséges leltárjellegő reprezentációja a tudástérkép. A 

tudástérképnek számos megjelenítési módja ismert az egyszerő táblázatos formától az 

összetett, gráf alapú megoldásokig. Számunkra gyakorlati jelentısséggel a tudástérképek 

bejegyzései által hordozott információtartalom bír. Ez egy tudástérképtıl elvárható módon a 

következıket tartalmazza: 

1. A tudáselem megnevezése 

2. A tudáselem jellemzése – a jellemzık köre a tudástérkép céljának megfelelıen 

összeállítva 

3. A tudáselem fellelhetıségi helye, lehetséges hozzáférési módja 

A tudásmenedzsmentet támogató informatikai megoldás kiválasztásánál egyértelmően a 

második pont játssza a fı szerepet - azaz tudáselem jellemzése hordozza a releváns 

információt a megfelelı megoldás kiválasztásához. Egy lehetséges összeállításhoz mutat utat 

számunkra a Klimkó Gábor (Klimkó, 2002) által javasolt tudáselem katalógus. A katalógus 

egy bejegyzése a javaslat alapján a következıket tartalmazza: 

1. Tudáselem azonosító / megnevezés – a további hivatkozásokat és a tudáselem 

megnevezését szolgálja 



 64 

2. Tacit - explicit tulajdonság – a fı osztályozási dimenzió mentén az adott tudáselem 

melyik csoportnak a tagja 

3. További dimenziók szerinti osztályozási pozíciók – a releváns dimenzió az IT 

támogatás szempontjából a megelızı pontban megjelölt tacit-explicit dimenzió. Ennek 

megfelelıen ezen további dimenziók nem bírnak jelentısséggel az IT támogatás 

szempontjából. 

4. A tudáselem verbális leírása 

5. A tudáselem fontosságának jellemzése: 

a. Mely üzletág, szervezeti egység vagy éppen folyamat számára fontos az adott 

tudáselem 

b. A jelen üzletmenet számára, vagy a jövıbeli fejlesztések esetén bír 

jelentıséggel az adott tudáselem (A BCG mátrixnak megfelelıen) 

6. Hogyan hozzáférhetı az adott tudáselem 

 

Megjegyzések a fentiekhez:  

A fenti felsorolás egy általános célú tudáselem katalógust mutat be. Ahogy azt az általános 

dimenziók pontjánál (3. pont) jeleztük, az IT támogatás megszervezéséhez nincs szükség a 

teljes információtartalomra.  

Az 5/a pontban megjelölt „fogyasztói” kör kiemelt fontossággal bír, mivel megmutatja azon 

felhasználók körét, akik számára mindenképpen elérhetıvé kell tenni az adott tudáselem 

menedzsmentjét támogató IT rendszer szolgáltatásait. Fontos kiemelni, hogy ugyanehhez az 

információhoz jutunk el, ha a szervezet mőködését dekomponáljuk a folyamatok szintjére, és 

a folyamatok vizsgálata során jegyezzük fel a mőködtetésükhöz szükséges tudáselemeket – a 

szervezeti dekompozíciós javaslatot tárgyaló fejezet során ezt bıvebben tárgyaljuk. 

Az 5/b pontban bemutatott fontossági jellemzés a jelenlegi formájában akkor hasznos, ha 

egyszerre több végrehajtandó fejlesztés elıtt állunk, és prioritásokat kell felállítanunk. 

A jelen kutatásnak a célja az elvi és gyakorlati kapcsolat megteremtése a tudásmenedzsment 

folyamatai és az IT támogatás között, magas szintő szervezéstechnikai kérdésekkel, valamint 

költségkalkulációval nem célunk foglalkozni. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy egy 

fontos továbbfejlesztési lehetısége az itt ismertetett tudáselem katalógusnak, ha az 

intellektuális tıke mérésére szolgáló módszereket igazítunk a tudáselemek szintjéhez, és 

ezáltal számszerősítjük a tudáselem kezelésétıl várható hasznot, és jelenérték jellegő 

mutatókat tudunk számolni. Ezek a mutatók kiváló döntéstámogató eszközök lehetnek abban 



 65 

az esetben, ha a szándékolt fejlesztés nem létfontosságú, és a becsült költségek pontos mutatói 

már rendelkezésre állnak. 

A hatodik pont – a fellelhetıség helye a térképezési folyamat során elıálló információ. Egy 

pusztán leltár jellegő tudáselem katalógus nem feltétlenül kell, hogy tartalmazza ezt. Ezzel 

együtt alkalmazása erısen javasolt: egyrészt a tudáselem katalógusra épülı alkalmazások csak 

ennek segítségével nyerhetik el végleges funkcionalitásukat, másrészt mivel az információ a 

feltérképezési folyamat során mindenképpen elıáll. 

Említettük, hogy a fent ismertetett tudáselem katalógus alapú megoldás nem az egyetlen út, 

amely segítségével bemenetet szolgáltathatunk a következı fejezetek során bemutatandó 

hozzárendelési modell számára, viszont a szolgáltatandó információ összetételét tekintve 

példaértékő – azaz minden olyan módszer amely legalább ennyi és az itt bemutatott sémának 

megfelelı összetételő / relevanciával bíró információt bocsát a rendelkezésünkre, teljes 

mértékben megfelelı számunkra. Az alábbi táblázat a tudáselem katalógus egy lehetséges, 

táblázatos reprezentációját mutatja be: 

Fontosság 

Tudáselem 

azonosító 
Tacit/Explicit 

További 

dimenziók 

szerint 

Leírás 
Idıbeli 

Szervezeti 

egységet 

érintı 

Hozzáférhetıség 

       

       

       

5. Táblázat: Tudáselem katalógus 

A térképezési folyamat szervezéstechnikai kérdéseire a kutatás fókuszából eredıen nem 

térünk ki, a folyamat megszervezéséhez megfelelı irányvonalat szolgáltat Klimkó Gábor 

disszertációjának V. fejezete – szintén nem egyedüli üdvözítı út jelleggel, viszont a már 

bemutatott tudáselem katalógus alkalmazásával összehangolt módon. 

A tudáselem katalógus mibenlétének bemutatása után néhány megjegyzés, ami általános 

jelleggel igaz a tudástérkép jellegő alkalmazások IT támogatására: 

A tudástérkép jellegő alkalmazás létfontosságú bármilyen IT-vel támogatott szervezeti 

tudásmenedzsment rendszer számára – mivel alapvetı információkat szolgáltat a 

menedzselendı tudásvagyonról. A tudástérkép széleskörő elérhetısége és rendszeres frissítése 

a mőködtetés elengedhetetlen feltétele. Minden további IT hozzárendelés alapja, hogy 

tudástérkép létezzen és üzemeljen az adott szervezetnél. 
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A térképnek tartalmaznia kell az explicit tudáselemek katalógusát (ideális esetben ez 

egybeesik az elektronikus tudástár tartalomjegyzékével), valamint a tacit tudáselemeket és 

azok fellelhetıségét (ami viszont a kompetenciatérkép maga). 

Összegezve az alapvetı tudásmenedzsment alkalmazásokat, melyek kiindulópontjai az IT-vel 

támogatott tudásmenedzsment rendszernek, és amelyeket kiegészít minden további fejlesztés: 

• Tudástérkép katalógus: 

o Expicit tudáselemek jegyzéke 

o Kompetencia térkép. 

A tudásmenedzsment - IT hozzárendelési modell és módszertan konstrukciójakor a példaként 

bemutatott tudáselem katalógusból, és a már említett snowdeni elvekbıl indultam ki. Az 

értekezés már bemutatott céljaival összhangban, a kutatás eredményeként létrejött akkor 

alkalmazható, ha a tudáselem katalógus már rendelkezésre áll.  

Amiben eltérnék a tudáselem katalógus kidolgozásához forrásként használt mőben (Klimkó 

2001) ismertetett elvektıl, az a tudáselemek granularitásának (legkisebb, oszthatatlan egység 

megválasztásának) területe. A jelen modellben az üzleti folyamattérkép mentén 

dekomponáljuk a szervezeti mőködést, és a részfolyamatok által közvetlenül felhasznált 

tudáselemeket tekintjük. A dekompozíció módját és következményeit bıvebben a Folyamat 

alapú megközelítés címő fejezet során tárgyaljuk. 

A másik említett elv a Snowden-féle tudásdimenzionáláson alapul: az IT rendszer tetszıleges 

tudáselem kodifikációjában vagy hordozóhoz kötésében (perszonalizáció) nyújthat segítséget. 

Elsı közelítésben problémát okozhat a Klimkó Gábor által multispektrális tulajdonságúként 

említett tudáselemek kezelése. A multispektrális tudáselem a Collins és Blackler-féle 

tudásdimenziók rendszerének megfelelıen egyidejőleg 5 különbözı dimenziós skála mentén 

vesz fel értékeket – azaz egyidejőleg rendelkezik az alábbi dimenziók szerinti természettel: 

• kódolt (encoded); 

• testbe ágyazott (embodied);  

• tudatba ágyazott (embrained);  

• kultúrába ágyazott (encultured) és 

• beágyazott (embedded).  

Jól látható, hogy a mind az öt tulajdonsággal rendelkezı tudáselem természetébıl adódóan 

csak részben kodifikálható. Viszont nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a multispektrális 

tudáselem egyben kompozit természető is, azaz tovább bontható tudáselemek együttesére, 

amelyek egyenként viszont már csupán egy-egy dimenziónak megfelelı természettel bírnak – 

ennek megfelelıen vagy kodifkálhatóak, vagy perszonalizálhatóak. Felmerülhet a kérdés, 
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miszerint ez esetben mi az értelme a multispektrális tudáselem fogalmának, ha az valójában 

nem atomi természető. Az atomiságra vonatkozó kijelentés valójában részben igaz. Ha a 

felhasználás perspektívájából közelítjük a tudáselemeket, valóban az összetett, multispektrális 

tudáselem a legkisebb használható egység. A megragadás szempontjából viszont a 

továbbosztott, egyértelmően kodifikálandó vagy perszonalizálandó egységek jelentik az 

önmagában felhasználható atomi egységet. Az értelmezések területén fennálló eltérés 

kézenfekvı. A hidat a két értelmezés között a tudáselemek menedzsmentjén keresztül kell 

megteremteni, szőkebb értelemben a tudás tárolását kell oly módon megszervezni, hogy a 

felhasználó irányába a multispektrális tudáselem egy egységként, az összes ıt alkotó 

komponens együtteseként látsszon. Erre hatékony megoldás lehet az objektumhálózatok 

segítségével megvalósított hierarchikus tárolás, ahol a hierarchiát alkotó elemek akár 

egyenként is eltérı stratégia segítségével menedzselhetık – az ilyen rendszerek bıvebb 

bemutatásra kerülnek az IT kompatibilitási osztályok rendszerének ismertetése során (5.3 

fejezet) 

Az alfejezet zárásaként meg kell említenünk, hogy a forrásmunka a jelen tudáselem katalógust 

a tudás objektumszerő megközelítésébıl vezeti le. A tudás folyamatjellegével foglalkozó 

értekezés valójában tisztán szervezéstechnikai kérdések megválaszolásánál releváns, ezért 

azzal a továbbiakban nem foglalkozunk. 

5.3 IT rendszer hozzárendelése a tudásmenedzsment tevékenységekhez 

A jelen fejezet során bemutatásra kerül a magas szintő IT eszköztár kritériumrendszere, 

valamint nevesítjük a már említésre került kompatibilitási osztályokat. Az 5.3 alfejezet a 

rendszerek összekapcsolhatóságának kérdéseit tárgyaló alfejezettel ér véget. 

Az elızı fejezetek során szóltunk arról, hogy az újonnan létrehozandó szervezeti 

tudásmenedzsment rendszer esetén elsı lépésben fel kell térképeznünk a rendelkezésünkre 

álló intellektuális tıke elemeit. Ebben a formában az intellektuális tıke felderítését célzó 

tevékenység kiemelt szereppel bír a tudásmenedzsment tevékenységek között.(Tudáselem 

feltérképezés: Ld. Klimkó, 2001) 

 

Amennyiben a tudáselemek feltérképezési fázisa sikeresen lezárult, azaz leltár jelleggel a 

szervezet tudatában van az általa birtokolt tudáselemeknek, azok jellegének, valamint 

fellelhetıségi helyüknek, el kell végeznünk az elemekhez tartózó megfelelı 

tudásmenedzsment tevékenységek hozzárendelését. Ez az elsı lépése annak a folyamatnak, 

mely során végül eljutunk az IT rendszerekig. Ez a fázis akkor tekinthetı befejezettnek, ha 
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egy tevékenységlistával rendelkezünk, amely képes a teljes tudásvagyont alkotó összes 

tudáselem menedzselésére (ez lényegében a négyrétegő modell második, szervezéstechnikai 

kérdésekkel foglalkozó rétege). Ez egyértelmően a tudásmenedzsment szervezéstechnikai 

szakembereinek feladata – nekik ezen a szinten a hatodik és hetedik fejezet során ismertetett 

általános tudásmenedzsment megközelítések nyújtanak segítséget (folyamat és szerkezeti 

felépítés alapú megközelítés) 

A szükséges tudásmenedzsment tevékenységekhez a végsı fázisban hozzá kell rendelnünk a 

megfelelı IT rendszereket. Ebben lesz segítségünkre a harmadik réteg, a magas szintő IT 

eszköztár, benne a dimenziórendszer és a kompatibilitási osztályok két nézıpontja. Az IT 

nézıpont segíti az IT szakembereket a rendelkezésre álló rendszerek auditálásában és 

besorolásában segíti, a tudásmenedzsment szakemberek munkáját pedig a kompatibilitási 

osztályok tudásmenedzsment (TM) nézıpontja segíti, az általuk megjelölt szükséges 

tevékenységeket támogatni képes IT rendszerek szükséges jellemzıinek szisztematikus 

meghatározásában. 

A végleges kiválasztás során befolyásoló tényezıként jelentkezhetnek külsı kényszerek – 

melyeket az 5.4 fejezetben mutatunk be. Továbbá el kell végezni a kompatibilitási vizsgálatot, 

amely a Rendszerek kombinációja címő alfejezet során kerül tárgyalásra. 

 

További megjegyzések a modellhez és alkalmazásához:  

1. A rétegek közötti hozzárendelés aritása (a hozzárendelésben egyidejőleg résztvevı 

elemek száma) több-több típusú, minden esetben. Ez azt jelenti, hogy minden esetben 

a felsıbb réteg egy adott eleméhez több elem is tartozhat az alsó rétegbıl, valamint az 

alsóbb réteg egy eleméhez is tartozhat több elem a felsıbb réteg halmazából. Példa 

erre: egy adott tudáselem többféleképpen is menedzselhetı, azaz az adott 

tudáselemhez többféle tevékenység is tartozhat. 

2. Le kell szögeznünk, hogy a tudásmenedzsment aktívan a rétegmodell második 

szintjétıl képes beavatkozni. Az elsı réteg az intellektuális tıkét szimbolizálja, annak 

alkotóelemeit, a tudáselemeket tartalmazva. A tudásmenedzsment célja az elsı 

rétegben található intellektuális tıke lehetı leghatékonyabb fejlesztése, valamint a 

szervezet mőködésének szolgálatába állítása. 

Az általános felvezetés után bemutatjuk az IT rendszerek magas szintő eszköztárát, az 5.1. 

számú fejezetben tárgyalt négyrétegő modell harmadik szintjét:  

Az eszköztár az IT rendszerek tudásmenedzsment szempontjából releváns osztályozási 

kritériumrendszerének elemeit, valamint a kritériumrendszert teljessé tevı kompatibilitási 
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osztályok leírását tartalmazza. Az IT rendszerek számos jellemzıvel rendelkeznek, melyek 

irrelevánsak a tudásmenedzsment támogathatóságának szempontjából. Ez eredhet szemantikai 

okokból, valamint granularitási problémákból.  

• Szemantikai irrelevancia esetére szemléletes példa lehet az, hogy a megadott kiépítés 

mellett a rendszer garantálni tud-e maximális válaszidıt (hard real time), vagy jó 

eséllyel teljesíti azt, de az architektúra nem ad garanciát a végrehajtási idıre (best 

effort jelleg). Egy tudásmenedzsment támogató rendszer számára elsıdleges 

fontosságú cél valamely tudásmenedzsment stratégia támogatása valamely 

tevékenység vagy valamely tevékenység csoport közvetlen támogatási feladatainak 

ellátásán keresztül – ebben a körben az elıbbiekben említett real time tulajdonság nem 

hordoz relevanciát. 

• Granularitási probléma: memóriaigény a szerver vagy a kliens oldalán. Amikor egy 

tudásmenedzsment támogató rendszer kerül kiválasztásra, a cél mindig a cég 

stratégiáján belül valamely elem vagy elemek támogatása. Ezen a szinten a 

memóriaigény, mint IT rendszerjellemzı nem kerülhet szóba – esetleg az 

implementációs projekt végsı szakaszai során, de semmiképpen nem a magas szintő 

kiválasztási folyamat során. 

 

A fenti problémák kiküszöbölésére a magas szintő eszköztár konstrukciójának keretei között 

az alapvetı IT funkcionalitás természetébıl kiindulva levezetünk egy, a releváns 

kritériumokat tartalmazó osztályozási rendszert. A magas szintő eszköztár eddigi bemutatása 

során említésre került a kompatibilitási osztályok fogalma, amely a késıbbi érthetıség 

érdekében tisztázásra szorul – a hozzá tartozó definíciót az alábbiakban olvashatjuk. 

 

Kompatibilitási osztály (definíció): 

A kompatibilitási osztályok az IT rendszerek magas szintő eszköztárában definiált 

osztályozási kritériumok, mint dimenziók mentén helyezkednek el. Rendezési szempont 

közöttük az adott osztály sorszáma, melynek mögöttes jelentése a következı: azonos 

sorszámú kompatibilitási osztályban helyezkednek el azok az IT rendszerek az adott szempont 

vagy kritérium mentén, amennyiben a kritérium szerint a tudásmenedzsment szemszögébıl 

azonos képességekkel bírnak, azonos az általuk megoldható problémák halmaza. A magasabb 

sorszámú kompatibilitási osztályba tartozás az adott kritérium mentén több képességet, 

nagyobb teljesítményt jelent. A magasabb kompatibilitási osztályba tartozó IT rendszerek 

úgymond „felülrıl kompatíbilisak” az alsóbb osztályokba tartozó rendszerekkel, azaz képesek 
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maradéktalanul nyújtani azok szolgáltatásait, viszont vagy egyéb képességeik, vagy nagyobb 

teljesítményük révén felülmúlják azokat. 

 

A fenti definíciót kiegészítendı, meg kell említenünk, hogy az itt használt kompatibilitási 

osztály fogalma semmilyen kapcsolatban nem áll az IT iparban elterjedt kompatibilitás 

fogalmával. A kompatibilitás esetünkben a képességek mentén értelmezendı. Az itt 

kompatibilitási relációban álló rendszerek képességeik alapján helyettesíthetık egymással az 

adott tudásmenedzsment támogatási feladat megoldására. 

5.3.1 IT rendszerek dimenzionálása 

A megelızı fejezetek egyértelmően utalnak arra, hogy a megfelelı IT rendszer osztályozás 

létfontosságú a modell tényleges használhatóságának szempontjából. Az alábbiakban az 

osztályba sorolás rendszerével szemben támasztott követelmények kerülnek bemutatásra. 

Ezen követelmények rendszerébıl vezetjük le az IT rendszerek tudásmenedzsment 

szempontjából releváns osztályozásának dimenzióit. A dimenziók rendszerét kiegészítve 

következı fejezetekben bemutatott a kompatibilitási osztályok felosztásával kapjuk az IT 

rendszerek osztályozásának részletes kritériumrendszerét, vagyis az IT rendszerek magas 

szintő eszköztárát, az 5.1-es fejezetben prezentált négyrétegő modell harmadik szintjét. 

• A modell ezen részének lehetıvé kell tennie az osztályozás alapját képezı 

szempontrendszer kritériumainak tetszıleges tudásmenedzsment tevékenységekkel 

történı összeegyeztetését. 

• A modell ezen részének lehetıvé kell tennie tetszıleges IT rendszer determinisztikus 

módon történı osztályba sorolását, az osztályozási szabályok felhasználásával 

• A magas szintő kritériumrendszer konstrukciója idıtálló kell, hogy legyen, ami 

nagyon ritkán igényel módosítást az IT világ változásainak követésekor. 

Ahhoz, hogy mindezen követelményeknek eleget tegyünk, a modell ezen szakaszának 

konstrukciójakor az úgynevezett top-down megközelítést alkalmazzuk.  

A top-down megközelítés lényege, hogy magas logikai szintrıl indul egyszerősített logikai 

modellekkel, melyeket a tervezés során finomítunk egészen addig a szintig, ahol a modell 

mőködıképessé, közvetlenül alkalmazhatóvá válik. 

A bottom-up megközelítés (azaz a legrészletesebb elemekbıl indulunk ki és felfelé haladva 

egyetlen modellbe próbáljuk ıket integrálni) esetünkben nem használható, az IT rendszerek 

nagy számossága miatt. 
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A top-down tervezés végrehajtásához a legmagasabb szintő, IT rendszerek leírására modellbıl 

és annak komponenseibıl indultunk ki. Ez a modell az IBM által bevezetett IPO (input – 

process – output). A modell az IT rendszereket az adatáramlás folyamata mentén ragadja meg, 

feltételezi, hogy minden leírandó IT rendszer rendelkezik 

• Valamilyen bemenettel 

• Valamilyen belsı folyamattal, amit a bemeneti állományon végez 

• Valamilyen kimenettel, amely az elızı két ponton alapul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra: IPO diagram3 

Magától értetıdı, hogy tetszıleges IT rendszer leírható az IPO modell segítségével (ha 

túlságosan összetett a rendszer, úgy komponenseire bontva egyszerően beilleszthetı az IPO 

modellbe). Az IPO modell azon elınye, hogy teljesen általános, így alkalmas bármilyen 

rendszer (nem csupán IT) leírására esetünkben hátrány, mivel túlságosan általános ahhoz, 

hogy az így leírt rendszereket közvetlenül rendeljük hozzá tudásmenedzsment 

tevékenységekhez. 

Ennek megfelelıen a modellt finomítanunk kell, azaz a Top-down szemléletnek megfelelıen 

teszünk egy lépést lefelé: 

A finomítás gondolatmenetéhez az IT rendszerek alapvetı funkcionalitása adja az alapot. 

Tény, hogy minden IT rendszerre igazak az alábbi állítások: 

• a bemenet és a kimenet adatállománya valamilyen módon eljut a rendeltetési helyére, 

azaz a rendszer kommunikál; 

                                                 
3 Forrás: http://www.mckinnonsc.vic.edu.au/la/it/ipmnotes/probproj/02-design/designtools/index.htm 
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• a rendszer a bemeneti és tárolt adatokon mőveleteket végez, tehát az IT rendszer 

mőveleteket végez és 

• adatokat tárol. 

Ezen IT rendszer specifikus tulajdonságok adják a magas szintő IT eszköztár osztályozási 

kritériumait, oly módon, hogy a besorolandó rendszerek e tulajdonságok, mint dimenziók 

mentén kapják meg képességeiket jellemzı attribútum értékeket (amely a kompatibilitási 

osztályba való tartozást is megmutatja az adott dimenzió/kritérium mentén). 

Tekintsük át a magas szintő IT eszköztár dimenzióit (a dimenziók és az azonos dimenzióhoz 

tartozó kompatibilitási osztályok bemutatása a következı alfejezetek során következik): 

• Kommunikációs képességek 

• Adattárolási képességek 

• Mőveletvégzési képességek 

Az alábbi ábra a dimenzionálási rendszert mutatja be, az aldimenziók szintjével bezárólag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra: IT rendszerek dimenzionálása TM nézıpontból 
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5.3.2 Kompatibilitási osztályok meghatározásai – IT nézıpont 

Már utaltunk rá, hogy a dimenziók mentén az értékeket kompatibilitási osztályoknak 

elnevezett, logikailag az aldimenziónál alsóbb szintő logikai egységek adják az értékkészletet 

a Tudásmenedzsment – IT hozzárendelési modellben. A kompatibilitási osztályok 

meghatározásai két, egymástól eltérı nézıpont szerint két példányban készültek el. Az elsı 

nézıpont feladata, hogy segítse az IT oldal munkáját azzal, hogy egy auditálási keretet ad: 

egy adott rendszerrıl segítségével megállapítható, hogy mely kompatibilitási osztályba 

tartozik. A második, tudásmenedzsment perspektívájú nézıpont meghatározásai azt a célt 

szolgálják, hogy az IT szemmel informálisnak tekinthetı problémafelvetést egzakt, a 

támogató IT rendszerekkel szemben támasztott követelményekre képezzük le. A most 

következı alfejezetek során az IT nézıpont definícióit mutatjuk be. 

5.3.2.1 Kommunikációs képességek 

Egy adott IT rendszer esetében a kommunikációs képességek jelentik a rendszer 

elérhetıségének, hozzáférhetıségének kulcsát. A tudásmenedzsment szemszögébıl nézve ez 

az a dimenzió, amely mentén az alkalmazott IT rendszerek képességei behatárolják az 

adatgyőjtési és disszeminációs (újraelosztás, célba juttatási) lehetıségeket – azaz választ ad a 

„hová”, „mennyi idı alatt” és „mennyi felhasználónak” képes a rendszer a szükséges 

információt eljuttatni kérdésekre. A dimenzió mentén két aldimenziót definiálunk, amelyek 

mentén a kompatibilitási osztályokat határozzuk meg: 

 

Az elsı aldimenzió: hálózati kompatibilitás 

Az aldimenzió mentén konstruált attribútumok megmutatják, hogy a vizsgált rendszer képes-e 

hálózati kommunikációra, amennyiben igen, milyen formában. A hálózati kompatibilitás 

mentén a tudásmenedzsment szempontjából 3 fontos kompatibilitási osztály kerül 

definiálásra: 

1. „Stand alone rendszer”: A rendszer csak azon a munkaállomáson keresztül elérhetı, ahová 

telepítésre került, hálózati kommunikációra nem képes. 

2. Hálózati kommunikációra képes rendszer: több felhasználó érheti el egyidejőleg a 

szolgáltatásait, hozzáfér a hálózat nyújtotta erıforrásokhoz, továbbá az azonos hálózaton 

lévı többi alkalmazással is képes kommunikálni, amennyiben létezik megfelelı interfész 

az adatcsere lebonyolítására a két rendszer között 

3. Internet kompatibilis rendszer: a 2. kompatibilitási osztályhoz hasonló, azonban itt az 

azonos helyi hálózatot felváltja az Internet, azaz megfelelı beállítások esetén (tőzfal, 
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útválasztás) a hálózat határai nem korlátozzák a rendszer által elérhetı felhasználók 

kiszolgálását és erıforrások igénybe vételét. Meg kell említenünk, hogy a jelenleg 

használatos technikai környezet esetén a hálózati kommunikációt megvalósító 

protokollrendszer megegyezik a lokális hálózatok és az Internet esetében is – a 

rendszereket jellemzıen a szervezet által alkalmazott számítógép hálózatot az Internetrıl 

leválasztó tőzfal (forgalomszőrı) rendszerek beállításain keresztül érvényesített 

szabályozás adja. Azaz jellemzıen, ha egy IT rendszer képes a hálózati kommunikációra, 

akkor az az alkalmazó döntésének függvénye, hogy a rendszer szolgáltatásai csak a belsı 

hálózatról, avagy a teljes Internetrıl elérhetıek legyenek-e. 

A hálózati kompatibilitás aldimenzióját itt egészítjük ki egy további feltételezéssel: a hálózati 

kompatibilitás aldimenzió adott kompatibilitási osztályába sorolható rendszerek által tárolt 

tartalom (amelynek pontos szerkezetét az adattárolási képességek dimenzió mentén elfoglalt 

helye határozza meg) hozzáférhetıségét csupán a kompatibilitási osztály definíciójában 

megadott keretek korlátozzák. Például: rendelkezünk egy hálózati kommunikációra (2. 

osztály) képes rendszerrel, amely alap metastruktúrával támogatott, fájl alapú adattárolási 

képességekkel rendelkezik (adattárolási képességek 3. kompatibilitási osztályába tartozik) – 

ekkor a teljes tárolt tartalom és metaadat struktúra elérhetı arról a hálózatról, ahol a rendszert 

elhelyeztük. Például: ha fájlokat tárolunk egy szerveren, elérhetı formában, akkor az például 

egy intézı, vagy Norton Commander – hez hasonló felületen elérhetı. Ha például HTML 

tartalom kerül szerveroldalon tárolásra, akkor a hálózati kompatiblitás implikálja, hogy azt 

meg lehessen nyitni egy böngészı segítségével arról a hálózatról, ahol a tartalom elérhetı. 

 

A második aldimenzió: csoportkommunikációs képességek 

A csoportkommunikációs képességek aldimenziója azt mutatja meg, hogy milyen mértékben 

képes a rendszer támogatni a felhasználók csoportos kommunikációját. Az aldimenzió értékei 

csak akkor értelmezhetık, ha a vizsgált rendszer a hálózati kompatibilitás aldimenziója 

mentén minimum a második kompatibilitási osztályba tartozik. A csoportkommunikációs 

képességek kompatibilitási osztályai a következık: 

1. Nincs csoportkommunikációs képesség: legfeljebb két felhasználó kommunikációja 

lehetséges egyidejőleg, pont – pont jellegő összeköttetéssel 

2. üzenetszóró képesség: az elérhetı összes további felhasználó is megcímezhetı, de a kör 

nem szőkíthetı. 

3. Multicast (intelligens többesküldési képesség): A kommunikáció irányulhat egyidejőleg 

több címzett felé, és a címzettek köre is teljes mértékben kontrollálható a felhasználó által. 
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*Megjegyzés: a további aldimenziók a kommunikációs képességek dimenzióján belül 

kizárólag a második vagy harmadik kompatibilitási osztályba tartozó rendszerek esetén 

értelmezettek. 

A harmadik aldimenzió: kezelhetı médiák 

1. Csak off line kommunikáció - alfanumerikus: Valós idejő, felhasználók közötti interaktív 

kommunikáció nincs, csupán a rögzített tartalom érhetı el, alfanumerikus formátumban 

(csak karakterek) – az ilyen rendszerek ma már meglehetısen ritkák. 

2. Csak off line kommunikáció - multimédiás: Valós idejő, felhasználók közötti interaktív 

kommunikáció nincs, csupán a rögzített tartalom érhetı el, multimédiás formátumban 

(hang, álló és mozgókép) 

3. On line – csak szöveges: valós idejő, felhasználók közötti interaktív kommunikáció 

lehetséges,  de csupán alfanumerikus karaktersorok vihetık keresztül a rendszeren – ld. 

Chat megoldások 

4. on line audio: valós idejő, felhasználók közötti interaktív kommunikáció lehetséges,  de 

beszédhangok is át vihetık keresztül a csatornán – ld. Internettelefon – pédául a Skype 

elsı verziói 

5. On line multimédia: valós idejő felhasználók közötti interaktív kommunikáció lehetséges,  

kép hang és alfanumerikus átvitel is lehetséges: lásd korszerő, Internet alapú 

kommunikációs rendszerek: például MSN Messenger, Skype új verziói. 

5.3.2.2 Adattárolási képességek  

Az adattárolás fontos mind a perszonalizációs, mind a kodifikációs tudásmenedzsment 

stratégia támogatása során. Az én megközelítésem szerint a fizikai adattárolási implementáció 

irreleváns a tudásmenedzsment szempontjából, mivel annak sajátosságai legkésıbb az adott 

rendszerkonfiguráció operációs rendszerének szintjén elrejtésre, maszkolásra kerülnek. A mi 

vizsgálatunk az alkalmazások szintjére fókuszál, amely e szint felett helyezkedik el, 

irrelevánssá téve az említett tulajdonságot. 

Az adattárolási képesség dimenziója sokkal inkább a tárolt adatok strukturálási lehetıségeire, 

a tárolás elérhetı és kezelhetı logikai struktúrák komplexitásra fókuszál, mivel: 

• Ez a komplexitás dönti el, hogy a valóság, vagy az adott esetben modellezendı világ mely 

elemei milyen mértékben képezhetık le az IT rendszer által 

• Az adatstruktúrák lehetséges komplexitása határolja be a logikai összefüggések 

leképzésének lehetıségét, továbbá a rendszeren futtatható lekérdezések - gyakorlatilag az 

adatkezelı rendszernek feltehetı kérdések – lehetséges bonyolultságát. 
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Az adattárolási képesség dimenziója a kommunikációs dimenzióhoz hasonlóan két 

aldimenzióval bír:  

• Adatstruktúra komplexitási aldimenzió: azt mutatja meg, hogy a vizsgált IT rendszer 

adatstruktúrái milyen mértékő komplexitást, összetett lekérdezéseket és 

testreszabhatóságot engednek meg. 

• Idısor kezelési aldimenzió: azt mutatja meg, hogy a vizsgált IT rendszer az adatok idıbeli 

változását képes-e visszamenılegesen lekérdezhetı módon tárolni. 

 

Az adatstruktúra komplexitási aldimenzió kompatibilitási osztályai (alapértelmezésben, 

ha csak adattárolási képesség dimenzióról beszélünk a komplexitási aldimenziót értjük alatta) 

1. Nincs adattárolási kapacitás – elméleti kategória, a kimenet kizárólag a bementet, 

valamint valamilyen a rendszer beépített részét képezı transzformációt felhasználva jön 

létre. 

2. Fájlrendszer alapú tárolás: a tartalom a fájlrendszer szintjén kerül tárolásra. Releváns 

sajátosság, hogy a tárolt tartalom elsı körben csupán az állománynevek alapján 

kereshetık. A tényleges tartalom csupán a kiválasztott állomány megnyitása után válik 

elérhetıvé. 

3. Alap metastruktúra jelenléte: az állományok leíró információk mentén rendszerezettek, a 

metaadat információt tartalmaz az állományok tartalmáról. A tartalom továbbra is az 

állományok közvetlen megnyitása után lehetséges. Gyakorlati példa a 3.-as számú 

kompatibilitási osztályra az adattárolási dimenzióban: a fájlrendszer felett definiált 

könyvtárszerkezet jelenléte. A harmadik és a negyedik osztály közötti határesetként 

értelmezhetı a külön leíró adatbázist használó megoldás. Ez esetben amennyiben az 

adatbázist ténylegesen metainformációk, kivonat vagy kulcsszó jellegő információk 

tárolására használjuk (esetlegesen a tárkapacitási korlátok miatt vagy válaszidı 

optimalizálás céljából) – úgy az összetett rendszer (fájl alapú tárolás és segédadatbázis) 

egyértelmően a harmadik kompatibilitási osztályba sorolandó. Amennyiben a 

segédadatbázisba beilleszthetı a teljes kodifikációs állomány és azon a teljes 

funkcionalitás kihasználható – úgy jellemzıen a 4.osztály elemét alkotó rendszerhez 

jutunk. 

4. Full text keresési lehetıség, kulcsszó alapján: a rögzített állományok teljes tartalma 

kereshetı, a felhasználó által megadott kulcsszó, mint keresési feltétel mentén. 

5. Összetett Full text keresési lehetıség, hasonló fogalmak alapján: a rögzített állományok 

teljes tartalma kereshetı. Az induló szőrıfeltétel itt is a felhasználó által megadott 
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kulcsszó, viszont a rendszer beépített tudásbázis alapján képes a szinonimák, tartalmazott 

fogalmak, hasonló fogalmak stb. megkeresésére, és annak a felhasználó felé történı 

továbbítására. 

6. Adatrekord szervezéső adattárolás: az összetett adatelemek komponensei nem csak 

értékkel, hanem különbözı szerepekkel bírnak. A teljes adatállomány kereshetı mindezen 

információk alapján, igény szerint összetett módon is (azaz egyidejőleg több adatelemre 

definiálva szőrési feltételt). A lekérdezések részét képezhetik logikai és aritmetikai 

feltételek. A hatodik kompatibilitás osztály tovább bontható az alapján, hogy milyen 

mértékig képes az adott rendszer a struktúrák komplexitását kezelni, valamint az alapján, 

hogy mennyire flexibilisek a struktúrái, milyen mértékő testre szabást enged meg. A 

jelenleg használatos technológiák szinte kivétel nélkül a relációs adatmodellre épülnek, a 

rendszerek hátterében valamilyen relációs adatbázis kezelı rendszer végzi el a feladatokat.   

7. Objektumhálózat típusú tárolás: a háttérrendszer képes kezelni a rekord típusú tárolást 

(azaz minimum a hatodik kompatibilitási osztály tagja), a teljes rendszer pedig az egyéb 

funkcióival kiegészítve képes a modellezendı világot annak objektumaival és a közöttük 

fennálló relációk segítségével teljes mértékben leképezni. A lekérdezések 

megfogalmazódhatnak az objektumokra, mint rekordokra nézve, történhetnek a közöttük 

fennálló relációk mentén, valamint a két lekérdezés típus különbözı kombinációi is 

lehetségesek4. 

 

Az idısor kezelési aldimenzió kompatibilitási osztályai 

1. nincs idısor kezelés: a rendszer kizárólag a jelenlegi állapotot tükrözı leképezett adatokat 

képes tárolni és visszaadni 

2. idısor kezelés létezik: egy idıdimenzió mentén visszamenıleg követhetjük a 

változásokat. Az adatmodellen belül kezelt idıdimenzió vagy idısor részét képezheti a 

lekérdezésekben megfogalmazott szőrési feltételeknek. A fentiek a rendszert képessé 

teszik trendanalízis és predikció elvégzésének támogatására is. 

Az idısor kezelési dimenzió a tárolási képesség a teljes dimenzió mentén értelmezett, 

fizikailag megvalósítható. A gyakorlatban az idısor kezeléshez szükséges információk 

                                                 
4 A szakértıi rendszerek ma már nem túlságosan elterjedtek, de ennek ellenére fontosságukból kifolyólag 

említést kell tennünk róluk. Ezek a rendszerek döntéseket támogatnak, a bennük foglalt kodifikált tudás 

felhasználásával. Ennek leginkább jellemzı módja a döntési fák vagy gráfok alkalmazása – az ilyen rendszerek 

megvalósíthatók a 7 kompatibilitási osztályba tartozó rendszerek, mint IT keretrendszer felhasználásával. 
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tárolási képessége az aggregációk automatizált képzésénél nyeri el valós jelentısségét, ezt 

azonban a következı dimenzió, a mőveletvégzési képességek dimenziója határozza meg. 

5.3.2.3 Mőveletvégzési képességek dimenziója 

A tudásmenedzsment szempontjából a teljesen kiépített IT rendszer (a hardver konfigurációt 

is beleértve) alacsonyszintő mőveletvégzési képessége gyakorlatilag irreleváns (FLOPS – 

floating point operations per second – másodpercenként elvégezhetı lebegıpontos mőveletek 

száma). A továbbiakban feltételezzük, hogy nem találkozunk olyan piaci szoftver termékkel, 

melynek a mőveletvégzési igénye nem kiszolgálható az adott technikai színvonalon 

rendelkezésre álló hardver rendszerekkel. 

A felhasználó, azaz a tudásmenedzsment tevékenységeket végzı személy szemszögébıl a 

lényeges jellemzı ezen a téren az, hogy az adott rendszer a legmagasabb szinten lévı 

rétegében (alkalmazási réteg) milyen komplexitású mőveletvégzésre képes, és ezen keresztül 

milyen szolgáltatásokat képes nyújtani. Mielıtt bemutatnánk a mőveletvégzési képességek 

dimenziójának kompatibilitási osztályait, a továbbiakban használt fogalmak tisztázása 

szükséges: A jelen fejezet és a teljes modell ismertetése során a mőveletvégzési képesség alatt 

a következı jelentést / fogalmak együttesét értjük: 

Értelmezésem szerint az alkalmazási réteg a felhasználó, valamint a teljes rendszer 

adattárolási képességeit biztosító háttéradatbázis rétege között helyezkedik el. Azon 

mőveletek komplexitása adja a dimenzió kompatibilitási osztályainak logikai alapját, melyek 

ebben a rétegben kerülnek végrehajtásra. 

Meg kell említenünk, hogy az adattárolási képességek kompatibilitási osztályai esetében 

említett lekérdezési mőveletek is megkövetelnek mőveletvégzési képességet és számítási 

kapacitást, viszont mivel ezek a háttéradatbázis szintjén kerülnek végrehajtásra, ezek funkciók 

nem vesznek részt a jelenlegi dimenzió kompatibilitási osztályainak kialakításában. 
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A mőveletvégzési képességek dimenziójának kompatibilitási osztályai: 

1. Nincs ilyen képesség – a rendszerben csupán kommunikációs és adattárolási 

funkcionalitás van jelen 

2. Általános aritmetikai és logikai mőveletek végezhetik az adatállományokon az 

alkalmazások szintjén 

3. Aggregációk képzésének lehetısége: az adattárolás szintjén végrehajtott lekérdezések 

eredményei különbözı szempontok alapján összegezhetık az alkalmazás szintjén, az 

eredmény megjeleníthetı valamilyen formában 

4. Algoritmus definíciós lehetıség: a felhasználó komplex algoritmusokat definiálhat, 

melyek a tárolt illetve a bemeneti adatállományokat tekintik bemenetnek. Ezen 

algoritmusok által kodifikált tudás (és nem csak információ) rögzíthetı a rendszer keretein 

belül. 

5. Összefüggések automatizált felderítésének képessége: nagymennyiségő adat esetén az 

egyes adatelemek között bonyolult korreláció állhat fenn. A korreláció logikájának 

ismerete fontos lehet például döntéstámogatási, modellalkotási vagy éppen predikciós 

(elırejelzési) feladatoknál. Ilyen képességgel bírnak például az adatbányász eszközök 

(szekvencia és klaszteranalízis). Ebbe az osztályba sorolandók a szövegbányász eszközök 

is, melyek automatikus indexelést, valamint szövegösszefüggések felderítését és – jelenleg 

korlátozott szinten – a szöveg automatikus kivonatképzését teszik lehetıvé. Az ötödik 

kompatibilitási osztály alkalmazásának esetén a tudásmenedzsment oldaláról meg kell 

jelölni, hogy a feldolgozandó inputok szöveges vagy numerikus típusúak 

6. Kodifikált tudás létrehozásának beépített képessége: amennyiben elfogadjuk az a nézetet, 

hogy a rögzítésre került és végrehajtható számítógépes algoritmus valójában a 

számítógépes környezetre leképzett, rögzített tudás (explicit). Ezt alátámasztja, hogy a 

számítógép, amennyiben az adott tudás segítségével old meg valamilyen valós életbeli 

problémát, lényegében az algoritmus alkotójának tudását használja fel. A gondolatmenetet 

folytatva a tacit tudásnak is megvan az elektronikus párja: A tacit tudásfajta, mely már 

említésre került nehezen megragadható, lényegében csak a hordozó és közvetlen 

tanítványai diszponálnak felette. A tacit tudás csupán tapasztalás útján szerezhetı meg. 

Fizikai szinten közelítve azonban nem ennyire megfoghatatlan a tacit tudás mibenléte: az 

emberi agyban a tanulás folyamán a neurális hálózatok szinaptikus súlyai folyamatosan 

adaptálódnak, a tudás ez által kerül rögzítésre. Jelen pillanatban nem áll rendelkezésre 

technológia, amely egy ilyen bonyolultságú hálózatot képes lenne tökéletesen leképezni. 

Viszont a tudás képzıdésének modellje már számos rendszerben mőködik: gondoljunk 
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csak az öntanuló, neurális hálózat vagy genetikus algoritmus alapú rendszerekre – ezeken 

keresztül a rendszer saját, tudásra tehet szert – ami bár az emberi tacit tudáshoz hasonlóan 

képzıdik, és az automatikusan generált modell formájában kodifikált módon létezik. 

Amely rendszer ilyen képességekkel bír, a hatodik kompatibilitási osztályba sorolandó a 

mőveletvégzési képességek dimenziójának mentén. 

Aldimenzió: riportkészítés: 

Komplex riportok generálási képessége: elıre paraméterezett sablonok alapján a rendszer 

képes komplex jelentések összeállítására a felhasználó felé részben vagy teljesen automatikus 

módon – azaz mind a végrehajtandó lekérdezések logikája, mind az elvárt kimeneti formátum 

rögzíthetı és utólag felhasználható, minimalizálva a jelentéskészítéshez szükséges emberi 

munka mennyiségét. 

1. osztály: Nincs beépített riportgenerálási képesség 

2. osztály: A rendszer képes automatizált riportok elıállítására 

 

Megjegyzés a hatodik kompatibilitási osztályhoz: 

Bár a számítógépes modellek hően követik az emberi neuronok mőködését, meg kell említeni 

az emberi agy egy tulajdonságát, amely meglehetısen megnehezíti az ott rögzült tacit tudás 

leképzését: az idegsejtek együttes adaptív mőködését: az új tudás fizikai szinten 

rekombinálódik a már meglévı tudásállománnyal, így az újonnan létrejövı tudás sokkal 

összetettebb, mint azt az adott, közvetlen tapasztalás indokolná. 

5.3.3 Kompatibilitási osztályok meghatározásai – Tudásmenedzsment nézıpont 

A megelızı fejezetek során bemutattuk került az IT rendszerek egy osztályozási módját, 

melyben három fı szempont mentén kompatibilitási osztályokba soroltuk be az említett 

rendszereket (IT nézıpont).  A következıkben a tudásmenedzsment tevékenységekhez történı 

hozzárendelés támogatásához szükséges szempontokat tárgyaljuk, a kompatibilitási osztályok 

rendszere (tudásmenedzsment nézıpontú definíciókat használva) mentén. A 

tudásmenedzsment nézıpontú definíciók, amelyeket a következı fejezetek során mutatunk be, 

a tudásmenedzsment szakemberek munkáját segítik. A továbbiakban prezentált 

kompatibilitási osztály meghatározások célja kettıs: egyrészt egy szemantikai keretet adnak 

arra vonatkozóan, hogy mit is jelentenek az elızıekben leírt IT vonatkozások a 

tudásmenedzsment nyelvén. A második cél lényegesebb: az IT nézıpont esetén említett audit 

funkcióhoz hasonlóan auditálási keretet adnak, az IT nézıpontú meghatározásoktól eltérıen 

itt nem IT rendszert auditálunk, hanem a megoldandó problémákat- amit jelen esetben a 
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támogatandó tudásmenedzsment tevékenységek jelentenek. A TM nézıpont segítségével 

formalizálható az adott probléma által támasztott követelmények halmaza: ezek a probléma 

elemzése során kijelölt kompatibilitási osztályok lesznek. A TM nézıpontú definíciórendszer 

közvetlenül is alkalmas a problémából kiindulva a megfelelı kompatibilitási osztályok 

kiválasztásának támogatására – ekkor az auditot végzı TM szakemberek mozgástere 

nagyobb. 

Egy formalizáltabb, ám kevesebb munkát igénylı auditálási eljárást tesz lehetıvé a 

kompatibilitási osztályok meghatározásaira épülı auditálási kérdések rendszere – ezt a 

Kérdések a megfelelı kompatibilitási osztályok kiválasztásához címő fejezetben mutatjuk be. 

5.3.3.1 1. dimenzió: kommunikációs képességek 

Hálózati kompatibilitás 

1. Elsı kompatibilitási osztály: a tudásmenedzsment szempontjából jellemzıen 

használhatatlan, elméleti kategória. Mivel a rendszer nem képes hálózati kommunikációra, 

a tudásmegosztást csupán nagyon korlátozott mértékben képes támogatni (példa erre, ha 

több felhasználó használja ugyanazt a munkaállomást és hozzáférnek a rajta tárolt 

adatokhoz). Gyakorlatban legfeljebb nagyon fejlett mőveletvégzési képességgel párosítva 

alkalmazandó. 

2. Amennyiben tudásmenedzsment támogató IT rendszer felhasználásának célja az 

információk és a kodifikált tudáselemek megosztása, a hálózati kommunikációs képesség 

– azaz a második kompatibilitási osztályba való tartozás alapkövetelmény. 

3. A harmadik osztály rendszereinek alkalmazási módja lényegében megegyezik a második 

osztálynál látottakkal, az egyetlen különbség a világháló jelentette elérhetıségi 

paraméterekben van. Tehát amennyiben a tudásmenedzsment vállalati alrendszer által 

érintettek köre túlmutat a belsı hálózat által lefedett munkaállomásokkal kiszolgálható 

területen, az internetes elérhetıség – azaz az alkalmazott rendszerek harmadik 

kompatibilitási osztályba tartozása követelménnyé válik. Tipikusan ilyen esetek: mobil 

munkahelyek, több telephelyes vállalat, homesourcing (otthoni munkavégzés). 

 

Aldimenzió: csoportkommunikációs képességek 

1. amennyiben nem célunk a push típusú kommunikáció (azaz megengedhetı, hogy a 

felhasználó jelölje meg minden esetben a tartalmat vagy annak releváns tulajdonságát a 

lekérés indításához), úgy elegendı az 1. osztályba tartozó rendszerek felhasználása. 
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2. Hogyha a teljes szervezet számára szeretnénk lehetıvé tenni, hogy minden munkatársnak 

push jelleggel adjunk át információt (a küldı kezdeményez), a második osztály elemeinek 

képességei ezt lehetıvé teszik. 

3. A megelızı pontban említett feladat esetén, ha nem elfogadható az, hogy szőrés nélkül 

minden munkatárs megkapja ugyanazt a tartalmat (például információval való túlterhelés 

problémája áll fenn), akkor van szükség a harmadik osztályba tartozó rendszerek 

képességeire. 

 

Aldimenzió: kezelhetı médiák 

1. Amennyiben a kommunikálandó tudáselem teljes mértékben kodifikált, és az eléréséhez 

nincs szükség multimédiás kommunikációra – azaz elég az írott szöveg, ábrák, képek és 

egyéb kiegészítı információhordozók nélkül, akkor elegendı az elsı osztályba tartozó 

rendszerek felhasználása. 

2. Amennyiben a kommunikálandó tudáselem teljes mértékben kodifikált, és az eléréséhez 

szükség van multimédiás kommunikációra ábrák, képek és egyéb kiegészítı 

információhordozók formájában, akkor jó megoldás a második osztályba tartozó 

rendszerek felhasználása. 

3. 3 – 4 -5 osztály: Amennyiben a tudáselem természeténél fogva nem kodifikálható, vagy 

természetét tekintve explicit, viszont nincs idı vagy kapacitás a kodifikálásra, akkor 

szükséges interaktív kommunikáció a tudástranszfer támogatásához. A tudáselem 

természete dönti el, hogy milyen médián keresztül kommunikálható a leghatékonyabban, 

viszont meg kell jegyeznünk, hogy már jelenleg is ingyenesen állnak rendszerek 

rendelkezésre, amelyek a legmagasabb – ötödik – osztály feltételeit is teljesítik, ezért a 

hármas felosztás csupán elméleti jelentıséggel bír. Fontos megjegyezni továbbá, hogy az 

ilyen rendszerek közvetlenül is képesek támogatni a szervezet elsıdleges (vagy fı-) 

folyamatait, azaz általánosságban feltételezhetı egy kiépített informatikai 

infrastruktúrával rendelkezı szervezetnél a jelenlétük. 

5.3.3.2 2. dimenzió: adattárolási képességek 

1. osztály: a rendszer információrögzítési célokra nem használható (amennyiben mégis 

felhasználásra kerül, annak az oka vagy az on-line kommunikációs, vagy a közvetlen 

mőveletvégzési képessége) 

2. osztály: fájlrendszer alapú tárolás: amennyiben a tárolandó információt/kodifikált tudást 

reprezentáló adathalmaz csak teljes egészében alkot használható egészet, a pusztán fájl 
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alapú tárolás elégséges megoldás lehet – természetesen ez esetben a keresés teljes 

egészében a fájlnevek információtartalmára támaszkodik. 

3. osztály: Amennyiben a rögzített állományok továbbra is csak teljes egészükben alkotnak 

használható egységet (azaz elvileg egy, a második osztályba tartozó rendszer is elégséges 

megoldást jelentene), de az állományok száma meghaladja azt az értéket, amit a 

lehetségesen adható fájlnevek névtere még kezelni tudna, szükséges a metastruktúra 

alkalmazása – vagyis egy, a harmadik osztályba tartózó rendszer használata. Ugyanez a 

helyzet, ha a névtér ugyan nem korlátoz, de több olyan szemantikai területet kell 

kezelnünk, melyek nevezéktana nagymértékben hasonló vagy megegyezik. Amennyiben 

az egy egységben tárolt adathalmaz által reprezentált tudás részletei is önmagukban 

használható egységet alkotnak, elégséges megoldás lehet valamilyen kiegészítı 

metastruktúra használata: például segédadatbázisban megjelölve az állományok vonatkozó 

szegmenseit (indexelés). Meg kell jegyeznünk, hogy a harmadik kompatibilitási osztály 

nem feltételezi testre szabható segédadatbázis alapú metastruktúra kezelı alrendszer létét 

(az operációs rendszerek által felkínált könyvtárstruktúra például nem felel meg ennek a 

feltételnek, annak ellenére, hogy metaadat kezelési lehetıséget biztosít a fájlok 

elhelyezésén keresztül), ezért abban az esetben, ha ilyen alrendszer nem áll rendelkezésre, 

úgy az indexelési feladat megoldható egy dedikált fájl segítségével is. Viszont ez esetben 

az automatizálás lehetısége nagy valószínőséggel elvész. Ezért a továbbiakban a 

manuálisan kitöltött fájl alapú megoldásokkal nem foglalkozunk, mivel nagy 

adatmennyiség esetén az ilyen megoldások használhatatlanok a nagy karbantartásigény 

miatt. 

4. osztály: láthattuk, hogy a megelızı osztályba tartozó rendszerek kezelhetıvé teszik az 

állományrészletek kereshetıségének problémáját. Az ott bemutatott megoldás fı 

problémái a következı: nagy karbantartásigény, mivel a magyar nyelv esetén az index 

állomány karbantartása csak részben automatizálható. Amennyiben az említett 

karbantartás nem oldható meg vagy megoldása nem gazdaságos, kényelmesebb és 

hatékonyabb megoldást jelent a negyedik osztályba tartozó, full text (a teljes tárolt 

szövegállományt keresési területnek tekintı) keresést lehetıvé tevı rendszerek 

alkalmazása. Ez esetben a felhasználó a keresési mővelet végrehajtása során képes 

végignézni a teljes információtartalmat akár a szöveg szavainak szintjén. Bár a 

kompatibilitási osztályok modelljének konstrukciója során azzal a feltételezéssel éltünk, 

hogy a szükséges számítási és tárkapacitás minden esetben rendelkezésünkre áll, az 

értekezés gyakorlati hasznosíthatóságának érdekében meg kell említenünk, hogy 
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nagymérető és nagyszámú állomány esetén a full text keresés extrém igényeket támaszt a 

háttér infrastruktúra hardvereivel szemben. A negyedik osztályba tartozó rendszerek 

hatékony alkalmazása még egy feltételezéssel él: a kulcsszavak, amelyek a keresés alapját 

adják, egyrészt teljes mértékben ismertek a felhasználók részérıl, másrészt konzekvens 

módon, változatlan formában kerülnek felhasználásra a tudásanyagot alkotó 

dokumentumhalmazban. – ez utóbbi feltétel a gyakorlatban rendszerint nem teljesül – 

gondoljunk csak a szinonimák és azonos alakú szavak problémájára. 

5. osztály: Az elızı osztály ismertetése során említettük, hogy az egyszerő kulcsszavas 

keresés akkor sem feltétlenül nyújt megoldást, ha az adatállományok legalsó szintje is 

elérhetı a keresés során. Az ötödik kompatibilitási osztály bemutatása során említett 

megoldások akkor felelnek meg a tudásmenedzsment által támasztott követelményeknek, 

ha: 

• az állományok részletei is használható tudást hordoznak 

• nem áll rendelkezésre megfelelı indexállomány, vagy annak alkalmazása 

kényelmetlen 

• ha a kulcsszavak, amelyek a keresés alapját adják, nem ismertek teljes mértékben a 

felhasználók részérıl,  

• egy adott fogalomra való hivatkozás nem valósul meg konzekvens módon, azaz  a 

megnevezések nem egy és ugyanazon formában kerülnek felhasználásra a 

tudásanyagot alkotó dokumentumhalmazban. 

6. osztály: A kulcsszavas keresés nem jelent megoldást az olyan jellegő problémákra, ahol 

adatelemek értékeinek egyidejő kombinációi alkotják a keresés célját. Ilyen keresésre 

példa a következı kérdés megválaszolása IT támogatás mellett: „Melyik munkatársunk 

rendelkezik ECDL vizsgával, angol nyelvvizsgával és 4 év gyakorlattal?”.  Az ilyen 

esetekben a megoldást a strukturált adattárolást és összetett lekérdezést lehetıvé tevı 

rendszerek jelentik, azaz a 6. osztály elemeit képezı IT rendszerek.  

7. osztály: A hetedik osztály rendszereinek felhasználása akkor javasolt, amennyiben a 

tudáselemek között fennálló logikai relációk, kapcsolatok önmagukban is felhasználható 

értékkel bírnak, valamint a lekérdezések tárgyát nem a tényleges tudáselemek 

tulajdonságai adják, hanem a közöttük fennálló kapcsolat. Erre az esetre egy egyszerősített 

példa lehet a következı: perszonalizációs stratégia támogatása esetén, projekt csapat 

összeállításához szükségünk van szakértıkre. Az általuk végrehajtandó projekt hatáideje 

igen szoros valamilyen okból kifolyólag, ezért jelentısséggel bír az a vonatkozás is, hogy 
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a válogatott szakértık dolgoztak –e már együtt. Hiszen ha válasz igen, a projekt 

végrehajtása során nem kell számolnunk az összeszokási idıszak okozta átmeneti 

teljesítménycsökkenéssel. A válogatás során természetesen képesnek kell lennünk más 

jellemzık lekérdezésére is, elvégre az ismeretségi kör önmagában nem az egyedüli 

releváns lekérdezési kritérium. Jól látható, hogy az egyes objektumok (jelen esetben 

munkatársak) közötti kapcsolatot reprezentáló információ (a példában ez az információ 

válaszolja meg, hogy dolgoztak-e korábban együtt, és képesek-e hatékony 

együttmőködésre vagy sem) a probléma megoldásában - a példában ez a projekt team 

összeválogatása volt - komoly szerepet játszik. Ilyen esetekben az objektum-hálózatokat 

kezelni képes IT rendszerek alkalmazása jelenti a megoldást. Az objektumhálózatoknak, 

akárcsak a tudástérképeknek számos reprezentációja ismert, ezek kifejezıereje általában 

hasonló – amennyiben a rendelkezésre álló/kezelendı tudáselemek áttekintése a cél, 

jellemzıen az objektumhálózat grafikus alapú reprezentációja szolgáltatja számunkra a 

megoldást. Fontos megemlíteni, hogy az objektumhálózatok topológiai képességeiket 

tekintve lényegében irányított gráfok, komplex információtartalmú csúcspontokkal és 

élekkel. Ennek megfelelıen segítségükkel megoldható a már említett multispektrális 

tudáselemek hierarchikus módon történı kezelése: a tudáselemet alkotóelemeire bontjuk 

(objektumok hálózatára), a kodifikálható (explicit) komponensek teljes mértékben, 

csúcsként kerülnek reprezentálásra. Ez alatt azt értjük, hogy mivel a tudáselem teljes 

mértékben rögzíthetı valamilyen média segítségével, az objektumhálózat (elektronikus 

formában reprezentált gráf) csúcspontja teljes mértékben tartalmazni fogja az említett 

kodifikált tartalmat. A tacit tudáselemek esetén a forrás elérhetıségeit és az elsajátítás 

lehetséges módszereit rögzítjük – azaz perszonalizációt alkalmazunk. Az így rögzített 

eltérı típusú, de egy szemantikai egységhez tartó tudáselemek közötti kapcsolatokat 

rögzítjük. Ezután a feladatunk az objektumhálózat-kezelés képességeit kihasználva 

valahogyan reprezentáljuk azt, hogy ezek a tudáselemek lényegében egy nagyobb 

szemantikai egység részeit alkotják. Ezt egy pszeudo tudáselem rögzítésével tehetjük meg: 

a pszeudo tudáselem reprezentáció tartalmazza a tudáselem megnevezését, céljának 

leírását, valamint az aláosztott elemek reprezentációjának fellelhetıségi helyét és rövid 

leírását. A pszeudo név használata azért indokolt, mert maga az objektumhálózat - beli 

(gráf)csúcs önmagában használható információt vagy kodifikált tudást nem hordoz, 

hanem csupán rámutat a tudáselemet reprezentáló komponensekre – ellentétben például az 

explicit tudáselemek reprezentációjával, melyekbıl a teljes kodifikált tudás elsajátítható.   

Így a felhasználó a pszeudo tudáselemet mint kiindulási pontot felhasználva (melynek 



 86 

szemantikai szintje egybeesik a felhasználó által hasznosítató, legkisebb elemével), a 

tudáselemekre mutató hivatkozásokon keresztül navigálva eljuthat a tudáselem teljes 

reprezentációjának minden eleméhez. Pontosan a már hivatkozott gráf-ekvivalens 

tulajdonság teszi lehetıvé hálózatos workflow (munkafolyamat) leírások létrehozását is. 

Ameddig a workflow kezelı rendszerünkön keresztül nem kívánunk beavatkozni a 

munkafolyamatba (ami már nem a tudásmenedzsment feladata, sokkal inkább 

folyamatszabályozás), hanem csupán a folyamatok reprezentációjára, áttekintésére és 

újratervezéshez történı információszolgáltatásra van szükségünk, a 7 osztály rendszerei 

teljes mértékben képesek a feladat ellátására (egyéb esetben célrendszerre van 

szükségünk.) 

 

Tárolási aldimenzió: idısor kezelése: 

Az idısor kezelése abban az esetben szükséges, ha a kezelt tudáselemek idıben változó 

természetőek, és maga a változási folyamat is értékes információkkal bír, és nem csupán a 

változás eredményét szeretnénk naprakész formában viszontlátni. A változási folyamat 

követése jellemzıen elırejelzésekhez (trendanalízis) és viselkedési modellek 

konstrukciójához szükséges. 

5.3.3.3 3. dimenzió: mőveletvégzési képességek 

1. osztály: amennyiben a felvitt információhalmazon nem kívánunk az adattároló rendszer 

által lehetıvé tett mőveleteken kívül mőveleteket végezni, az 1. osztályba tartó rendszerek 

elegendıek. 

2. osztály: Amennyiben a rögzítendı adatállományon a felhasználást támogatásához további, 

alapszintő mőveletekre van szükség, a 2. osztályba tartozó rendszerek alkalmazása 

indokolt. 

3. osztály: ha a rendelkezésre álló adatok önmagukban nem, csupán összevont formában 

hordoznak használható információtartalmat, a 3. osztályba tartozó rendszerek aggregációs 

képessége követelmény.  

4. osztály: amennyiben az egyszerő, összegzés jellegő aggregációs mőveletek nem 

elegendıek, és valamilyen egyedi, komplex algoritmus szükséges a megfelelı információ 

kigyőjtéséhez, a negyedik osztály algoritmusdefiníciós képessége követelmény. 

5. osztály: Amennyiben tudjuk, hogy a bemeneti adathalmaz kodifikált tudást hordoz 

(például viselkedési vizsgálat mintavételei eredményei), de ez közvetlenül nem nyerhetı 

ki belıle (nagyszámú adat, nem triviális, bonyolult összefüggéseken alapuló korrelációk) 
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szükségünk van automatizált elemzı eszközök alkalmazására: a rendszer automatikusan 

felderíti az adathalmaz összefüggéseit, és ezeket visszaadja. Meg kell jegyeznünk, hogy 

ezen rendszerek esetén rendszerint csupán az összefüggı adathalmazok és a köztük 

felfedezett összefüggések számszerő paraméterei lesznek az analízis eredményei – azt, 

hogy az összefüggés valós-e vagy csupán véletlenszerő egybeesésrıl van szó rendszerint 

szakember dönti el. 

6. A hatodik osztály elemeire akkor van szükség, ha az ötödik osztály esetén említett 

problémához hasonlóval szembesülünk, de szükségünk van egy modellre, ami például 

elırejelzési céllal képes szimulálni egy komplex rendszer (például gazdasági) mőködését. 

A hatodik kompatibilitási osztály rendszerei az ilyen modellek létrehozását teszik lehetıvé 

nagymértékben automatizált módon  

Riportkészítési aldimenzió: 

Amennyiben a rendszerbe kerülı információ mennyisége átlépi az átláthatóság kereteit, a 

riportgenerálási képességgel rendelkezı rendszerek jelentik a megoldást. A fı különbség a 

riportkészítésre képes rendszerek és az egyéb rendszerek között abban áll, hogy a 

negyedik osztály elemeit képezı rendszerek képesek az aggregációs parancsok 

rögzítésére, és azok újbóli, aktuális adatokkal történı végrehajtására automatizált módon, 

továbbá képesek mindezt egy, a felhasználó által elızıleg definiált, egységes formában 

prezentálni. Azaz, ha olyan összetett, a bejövı adathalmazból történı kivonatképzési 

mőveletet kell elvégeznünk, ami gyakran ismétlıdik, ajánlott az 5. osztályba tartozó 

rendszerek használata. 

5.3.4 Kiegészítés az IT számára : Rendszerek kombinációja 

A külsı kényszerek során említésre kerültek a rendszerek kiválasztásánál esetlegesen fontos 

szerepet játszó kompatibilitási kérdések. (Az alfejezet során a kompatibilitás fogalma az IT 

terminológiában megszokott módon kerül felhasználásra, esetünkben az egyes informatikai 

rendszerek összekapcsolhatóságát jellemzı tulajdonságként).  

Mielıtt áttekintenénk az IT rendszerek összekapcsolási lehetıségeit, vegyük számba, hogy a 

tudásmenedzsment esetén milyen esetekben van szükség rendszerintegrációra: 

 

• Tudásmenedzsment funkció ellátása: amennyiben nem áll rendelkezésre olyan rendszer, 

amely önmagában képes lenne megoldani a kívánt feladatokat, úgy több rendszer 

integrációja jeleni a megoldást, melyek együttes képességei már lefedik az adott 
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problémakört. Ez közvetlenül alkalmazható a jelenlegi modellben is, kombináció esetén a 

rendszerek kompatibilitási osztály attribútum értékeinek a maximumát kell képezni. 

• Adat és adatbevitel deduplikáció: az újonnan bevezetendı tudásmenedzsment támogató 

rendszerek számára létezhet olyan adatállomány a már meglévı rendszerek 

háttéradatbázisában, amely közvetlenül felhasználható, és nem szükséges újra felvinni. 

További költségmegtakarítás és hatékonyságnövekedés érhetı el, amennyiben az azonos 

adatállományra vonatkozó adatbeviteli felületeket integráljuk, így a beviteli duplikáció is 

elkerülhetı. Szintén jó megoldás lehet a háttér adatstruktúrák integrálása, mivel ekkor 

ugyanaz az adat nem létezik két helyen, így a karbantartási anomáliás és a miattuk 

kialakuló inkonzisztens állapotok elkerülhetık. 

A rendszerek összekapcsolhatóságát vizsgálva a jelenlegi technikai színvonal adottságai 

figyelembe véve, a következı esetekkel találkozhatunk: 

1. A két rendszer nem kapcsolható össze: a szemantikai és strukturális különbségek olyan 

mértékőek, hogy logikailag megoldhatatlan, vagy pedig a felmerülı költségek miatt 

értelmetlen az integráció. 

2. A két rendszer egyedileg készített megoldás(ok)on keresztül összekapcsolható: egyedi 

szoftvertermék fejlesztése szükséges a probléma megoldásához. Amellett, hogy az 

integrációnak a lehetı legköltségesebb formájával állunk szemben, a megoldás ellen szól 

az a tény is, hogy az ilyen, egyedi igényeket kiszolgáló rendszerek nehezen adaptálhatók, 

azaz ha új rendszer kerül bevezetésre a vállalati infrastruktúrán belül, az összekapcsolást 

megoldó szoftvert várhatóan újra kell fejleszteni. 

3. Közvetítı célrendszeren keresztül összekapcsolható rendszerek: egymással közvetlenül 

nem összekapcsolható rendszerek esetén (ami jellemzıen az eltérı kommunikációs 

protokollokból és transzformálandó adatformátumokból ered), a rendszerek kimenı 

interfészei lehetıvé teszik különbözı célrendszerek alkalmazását. Erre jó példát 

jelentenek a dobozos adat transzformációs rendszerek és az alkalmazásközi 

kommunikációt lehetıvé tevı middleware rendszerek. Amennyiben mindkét rendszer 

módosítás nélkül illeszthetı egy ilyen közvetítı rendszerre, és az a további feladatokat 

megoldja, akkor beszélünk közvetítı célrendszeren keresztül történı 

rendszerintegrációról.  

4. Összekapcsolás natív interfészen keresztül: az integrálandó rendszereket gyárilag ellátták 

a megfelelı interfészek, kommunikációs protokollok és adat transzformációk 

megvalósításához szükséges komponensekkel. Ebben az esetben egyszerő konfigurációs 

beállításokon keresztül megoldható azok összekapcsolása és együttmőködtetése. Meg kell 



 89 

jegyeznünk, ha az alkalmazó szervezet már meglévı infrastruktúrájának részét képezi egy 

mőködı middleware rendszer, amely a kommunikációs sín szerepét tölti be, úgy natív 

összekapcsolásnak tekinthetı az is, ha a rendszert csupán a middleware rendszerhez 

illesztjük. 

 

Megjegyzés: A fent felsorolt esetek számozására azért került sor, mert szemantikailag egy 

rendezési reláció áll fenn közöttük: minél nagyobb a típus száma, annál olcsóbban és 

gyorsabban valósítható meg szervezeti környezetben. Amennyiben nagyszámú lehetséges 

rendszerkombináció áll rendelkezésre a számozási rendszer felhasználható a probléma gráf 

alapú leképzésére, ami után gráf algoritmusok (például legrövidebb út keresés) segítségével a 

legkisebb költségő megoldás automatizáltan kiválasztható. Természetesen az emberi 

közremőködés az illesztési lehetıségek vizsgálata és kiértékelése során nem küszöbölhetı ki. 

A gráfelméleti kérdések iránt érdeklıdıknek, valamint a felvetett feladat megoldásához 

tudom ajánlani Katona Gyula és Recski András gráfelmélet témában készült könyvét.(Katona, 

Recski 1997) 

 

5.4 Az alacsony szintő IT eszköztár gyakorlati jelentıssége 

Az IT rendszerek alacsony szintő eszköztára, a négyrétegő hozzárendelési modell legalsó, 

negyedik rétege a ténylegesen implementált, piaci forgalomban hozzáférhetı IT rendszereket 

tartalmazza, valamint az azokhoz tartozó a kompatibilitási osztályba sorolási értékeket. Az IT 

rendszerek osztályozásának ilyesfajta szétválasztására (alacsony és magas szintő IT eszköztár) 

a következı okok miatt volt szükség: 

• Didaktikai szempont: Amennyiben a kulcsrakész, mőködı informatikai rendszereket azok 

teljes körő fogalomvilágával egyetlen lépésben próbálnánk meg összeegyeztetni a magas 

szintő, támogatandó tudásmenedzsment tevékenységekkel, túlságosan nagy vertikumot 

próbálnánk egyidejőleg lefedni és ez fogalmi keveredéshez vezethet. 

• Változások követésének problémája: A kétszintő eszköztár bevezetése nagymértékben 

megkönnyíti a külsı környezetben végbemenı változások modell szintő, logikailag helyes 

követését. Az IT ipar termék portfoliója a leggyorsabban változók közé sorolható. Nap 

mint nap teljes termékcsaládok kerülnek kiadásra, módosulnak nagymértékben vagy 

éppen tőnnek el. Amennyiben a tudásmenedzsment tevékenység - IT rendszer 

hozzárendelést egy lépésben próbálnánk meg egy univerzális modell segítségével 

megoldani, úgy minden egyes változás esetén a modell elemeit és struktúráját is 
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módosítanunk kellene. Ez nem csupán a karbantartás munkaigényét növelné meg, hanem 

a változás gyorsaságát figyelembe véve gyakorlatilag használhatatlanná tenné a modellt, 

hiszen annak aktualitása ebben az esetben naponta avulhat el. 

 

A kétszintő megoldás e problémára a következı elgondolás szerint nyújt megoldást: minden 

IT rendszer magas szinten egy logikai feladatot old meg, legyen az egyszerő vagy összetett. A 

magas szintő eszköztár lényegében ezeket a logikai feladatokat osztályozza, és szolgáltat 

kritériumrendszert az alacsony szintő eszköztár számára. 

Az alacsony szintő eszköztár pedig közvetlenül az IT rendszereket tartalmazza, az 

osztályozási rendszer szerinti attribútumaikkal kiegészítve. Ebben a formában a gyors 

változások egyszerően követhetık az alacsonyszintő eszköztár elemeinek cseréin keresztül, 

mialatt a modell logikai váza változatlan marad. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a már említett IT portfolió folyamatos változásával és fejlıdésével 

párhuzamosan a magas szintő eszköztár (azaz a négyrétegő modell harmadik rétegének) 

tartalma is változhat. Ilyen változtatásra szükség például egy-egy újonnan megjelent, 

forradalmian új természető, az IT rendszerek által nyújtható funkció esetén. Ebben az esetben 

a kritériumrendszer új dimenzióval bıvülhet, az alacsonyszintő eszköztár elemei pedig egy új 

attribútumot kapnak, amely az adott IT rendszer új dimenzió mentén létrejött kompatibilitási 

osztályba sorolását mutatja meg.  

Gondoljuk végig az alacsony szintő eszköztár felhasználási lehetıségeit! Amennyiben egy 

szervezet a modell felhasználásával készül saját tudásmenedzsment alrendszerét felépíteni, 

úgy az utolsó fázisban kerülnek kiválasztásra a konkrét, beszerzendı IT rendszerek, miután a 

releváns kritériumok és elvárt képességek (kompatibilitási osztályba tartozás) már ismertek. A 

gyakorlatban a vállalatok nagy részét azonban kötik bizonyos külsı feltételek a kiválasztás 

során: 

• Mely gyártó termékei elérhetık az adott piacon? 

• Mely gyártó tud megfelelı szintő támogatást nyújtani a termékéhez? 

• Mely gyártó termékei kompatibilisek a jelenleg használt rendszerekkel? 

• Mely beszállító kínálja a legkedvezıbb pénzügyi konstrukciót a beszerzéskor? 

• Stb. 

A fenti feltételeket, valamint a karbantartás nehézségeit figyelembe véve az alacsony szintő 

IT eszköztár felhasználására két lehetıség kínálkozik: 
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• Külsı eszköztár igénybevétele: Akkor lehetséges, amennyiben egy külsı szervezet, vagy 

egy dedikált belsı szervezeti egység folyamatosan figyelemmel kíséri a piacon megjelenı 

IT termékeket, bevizsgálja azokat, valamint elvégzi azok besorolását egy ténylegesen 

naprakész, alacsonyszintő eszköztárba. Amennyiben ez az eszköztár a tudásmenedzsment 

rendszerét építı vállalat számára elérhetı, úgy nincs más dolga, mint beszerezni ezt az 

adatállományt, megkeresni benne a megfelelı attribútumokkal bíró rendszereket, és 

kiválasztani a számára optimális(ak)at 

• Auditálási keret jellegő felhasználás: Amennyiben nem áll rendelkezésre a teljes IT 

kínálatot lefedı, naprakész IT eszköztár, valamint a teljes körő felderítés és ily módon 

történı új, naprakész eszköztár létrehozása nem oldható meg (túlzott erıforrás igény vagy 

költségek miatt), úgy lehetséges megoldást kínál az alacsonyszintő eszköztár, mint 

auditálási keret jellegő felhasználása. Ebben az esetben az utolsó fázis során az alacsony 

szintő eszköztár egy üres halmazként áll csak rendelkezésre, megkötésekkel az elemekre 

nézve: 

o Rendszernév 

o Attribútumok listája – a magas szintő IT eszköztár kritériumai 

o Attribútumok lehetséges értékei – kompatibilitási osztályok 

A különféle külsı kényszerek nagymértékben leszőkítik a lehetségesen szóba kerülı 

rendszerek számát. Ezen szőkített halmaz elemeit kell az utolsó fázisban a magas szintő 

eszköztár kritériumainak mentén bevizsgálni (azaz meghatározni az attribútumok értékeit és 

beilleszteni az alacsony szintő IT eszköztárba). Miután az így létrejött alacsonyszintő 

eszköztár elemszáma lényegesen kisebb, mint az elızı felhasználási mód esetén, a 

kiválasztási döntés is lényegesen gyorsabb. Hátrány az viszont elızı megoldással szemben, 

hogy az IT rendszerek bevizsgálásáról a modellt alkalmazó szervezetnek kell gondoskodnia. 

5.5 Auditálási kérdések a megfelelı kompatibilitási osztályok 

kiválasztásához 

A megelızı fejezetek során bemutattuk a kompatiblitási osztályokat, definiáltuk ıket mind az 

IT, mind a TM terminológiát és szempont rendszert figyelembe véve. Ezt a meghatározás 

rendszert érheti az a jogos kritika, hogy nem eléggé közérthetı, a TM definíciók csupán arra a 

kérdésre adnak választ, hogy tudáselemek szintjén az egyes kompatiblitási osztályokba 

tartozó rendszerek milyen mértékben képesek a tudásmenedzsment tevékenységek 

támogatására, milyen területen képesek támogató tevékenységüket kifejteni. A jelen fejezet 
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célja ezt a problémát orvosolni: az itt bemutatott kérdések segítik a kompatibilitási 

osztályrendszert használhatóvá tenni valós szituációk során elıállt problémák megoldásában. 

A kiegészítés mőködési elve egyszerő: a megfelelı kompatibilitási osztályok 

meghatározásához a tudásmenedzsment szakembereknek az itt bemutatandó kérdésekre kell 

igennel vagy nemmel válaszolniuk – a válaszok pedig determinálják a  kiválasztandó 

kompatiblitási osztályokat  - ezek azonosítóit pedig továbbítjuk az IT felé, ahol azonnal 

megkezdıdhet a rendszerek auditálása ezen információk alapján. 

A következıkben dimenziónként mutatjuk be az egyes felteendı kédések köreit, majd a 

kérdés – kompatibilitási osztály hozzárendelési mátrixot. 

 

Kommunikációs képességek dimenziója: az alábbiakban a kiválasztandó rendszer elvárt 

kommunikációs képességeit determináló kérdésrendszert mutatjuk be. A komplexebb 

területekre vonatkozó, összetett kérdéseket magyarázattal látjuk el.  

1. Elegendı, ha egy felhasználó számára elérhetı a szolgáltatás? 

2. Elegendı, ha a szervezet munkatársainak számára elérhetı a szolgáltatás? 

3. Szükséges hogy az Internet bármely pontjáról elérhetı legyen a szolgáltatás? 

4. Minden felhasználási esetben a felhasználó határozza meg azt a tartalmat, melyet el 

szeretne érni? (azaz nincsen push jellegő kommunikáció) 

5. A rendszeren keresztül kommunikálandó információt minden munkatárs számára 

elérhetıvé kell tenni? 

6. Fontos, hogy az adott tartalmat csupán a felhasználók egy meghatározott de egynél több 

tagot számláló csoportja láthassa? 

7. Elegendı, ha csupán szöveges tartalmak kommunikálására képes a rendszer? (képek és 

egyéb multimédiás formában rögzített tudáselemek felhasználókhoz való eljuttatása nem 

szükséges) 

8. Szükséges multimédiás formában (kép, hang, mozgókép) rögzített tudáselemek 

felhasználókhoz juttatása? 

9. Szükséges multimédiás formában (kép, hang, mozgókép) rögzített tudáselemek 

felhasználókhoz juttatása, valósidejő, munkatársak között biztosított kommunikáció 

mellett? 

 

Adattárolási képességek dimenziója: az alábbiakban a kiválasztandó rendszer elvárt 

adattárolással kapcsolatos képességeit determináló kérdésrendszert mutatjuk be. A 

komplexebb területekre vonatkozó, összetett kérdéseket magyarázattal látjuk el. Meg kell 
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jegyeznünk, hogy az adattárolási képességeinek kérdéskörén belül kodifikált tudáselemeként 

nem csupán a kimerítı információt adó, médiára rögzített tudáselemekre hivatkozunk, hanem 

a tudáselem fellelhetıségi helyekre mutató hivatkozási információt is ide soroljuk. 

10. Szükségtelen, hogy az alkalmazott rendszer képes legyen bármilyen kodifikált információ 

tárolására? 

11. A rendszer által tárolandó tudáselemek csupán nagyobb egységekben értelmezhetık, és 

ezen egységek elérhetısége a cél? (erre az esetre jó példa például egy szakácskönyv: a 

teljes receptre szükségünk van ahhoz, hogy egy adott „használható egységet” – ehetı ételt 

állítsunk elı, a receptek részei magukban nem relevánsak) 

12. A rendszer által tárolandó tudáselemek csupán nagyobb egységekben értelmezhetık, és 

ezen egységek elérhetısége a cél, de a tudáselemek számossága meghaladja azt a 

mennyiséget, ahol még egyszerő, néhány szavas elnevezések segítségével még kézben 

tartható? – maradva az elıbbi példánál: szeretnénk rögzíteni egy, a teljes Föld bolygó 

gasztronómiai kínálatát felölelı szakácskönyvet. Elıbb-utóbb szembe találjuk magunkat 

azzal a problémával, hogy egy-egy étel elkészítési módja például országonként 

különbözik. Nem szeretnénk azonban végigolvasni ugyanazon étel receptjét és elkészítési 

módját például húsz példányban, hanem ízlésvilágunknak megfelelıen szeretnénk egy 

lépésben megtalálni azt, amelyik a többinél pikánsabb ízesítéső. Ekkor a recepthez csatolt 

plusz információk mentén kell keresnünk, hogy célunkat el tudjuk érni. 

13. A kodifikált tudáselemek reprezentációjának az egyes részei is információtartalommal 

bírnak? – amennyiben például kodifikált tudáshordozónak tekintjük egy adott autótípus 

szerelési útmutatóját, annak fejezetei, amelyek az egyes alkatrészek vagy elektronikus 

rendszerek javítási útmutatóját tartalmazzák, ott az egyes fejezetekre, fejezetcímekre, de 

akár még az alkatrészt alkotó valamely komponensre is szeretnénk rákeresni. Ennek az 

oka a példánk esetén magától értetıdı – egy teljes autó minden rendszere egyszerre a 

legritkább esetben mondja fel a szolgálatot, viszont a részrendszer megjavításához nyilván 

nem szeretnénk végigolvasni a teljes állományt, hanem lehetıleg az adott javítási 

folyamatot leíró részhez szeretnénk ugrani, azonnal. Egy másik példa ugyanerre az esetre: 

ha például egy történelmi archívumban szeretnénk életrajzi kutatást végezni – úgy az 

illetı nevével kapcsolatos összes vonatkozásra vagyunk elsı lépésben kíváncsiak. 

Amennyiben az archívum nem az illetı, mint központi szereplı köré lett szervezve, úgy 

ezek a hivatkozások szét vannak szórva a történelmi szálak mentén – és a vonatkozások 

megtalálásához nyilván nem szeretnénk a teljes archívumot végigolvasni és értelmezni. Ez 

is egy olyan eset, ahol a kérdésben említett kondíciók fennállnak 
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14. A kodifikált tudáselemek reprezentációjának az egyes részei is információtartalommal 

bírnak, de a komponensek elnevezése a felhasználó számára nem egyértelmő? – Az elızı 

kérdés esetén bemutatott, történelmi archívum alapú példát gondoljuk tovább! Ha a 

bizonyos személyre az eltérı kultúrák másként hivatkoznak, nem feltétlenül találunk meg 

a nevének beírásával minden szükséges vonatkozást. Gondoljunk csak Szavoyai Jenı 

hadvezére esetére. İt számos irodalmi forrás „Gyızhetetlen Eugénként” említi, holott 

ugyanarról a személyrıl van szó. 

15. A keresendı tudáselemek összetett természetőek, és az összetartozó részek együttesen 

szolgáltatják a kereséshez szükséges információt? – Gondoljunk bele abba az esetbe, 

amikor is valamilyen technológiai megoldást keresünk valamilyen problémára: általában 

technológiai korlátok között mozgunk, keresve az optimális kompromisszumot – azaz a 

megoldás lehetıleg már teljesítse a követelményeket, azaz oldja meg a problémánkat, de 

még megvalósítható legyen az aktuális technológiai korlátok között. Mondjuk egy 

beépítendı sugárhajtómő esetén felmerül a kérdés, hogy mely létezı típus teljesíti 

egyidejőleg a 150 KN tolóerı teljesítményt, de még alatta marad az egy tonnás önsúly 

korlátnak? 

16. Az önmagukban is használható tudáselemek közötti logikai kapcsolatok léte és/vagy 

minısége is relevanciával bír a megoldandó probléma szempontjából? – emlékezzünk 

csak a az 5.3.3.2-es fejezet hetedik kompatiblitási osztályának projektcsapat összeállítási 

példájára. 

17. Szükséges, hogy a tárolt információelem idıbeli vonatkozásait visszamenıleg követni 

tudjuk? – amennyiben nyelvészeti kutatást végzünk, jó példa lehet a kérdésben említett 

helyzetre a helyesírási szabályzat változásainak követése – hiszen egy régebbi idıkbıl 

származó szöveget az adott korszak helyesírási szabályainak megfelelıen kell 

vizsgálnunk. Ezt viszont csak akkor tehetjük meg, ha tetszıleges múltbeli állapot 

visszanézhetı. 

 

Mőveletvégzési képességek dimenziója: az alábbiakban a kiválasztandó rendszer elvárt, tárolt 

adatokat érintı manipulációs képességeit determináló kérdésrendszert mutatjuk be. A 

komplexebb területekre vonatkozó, összetett kérdéseket magyarázattal látjuk el. Meg kell 

jegyeznünk, hogy tudásmenedzsment vonatkozásait tekintve a mőveletvégzési képességek 

dimenziója kevésbé releváns, mint a másik két fıdimenzió, mivel az itt felhasználható 

funkcionalitások jellemzıen már jelen vannak a vállalati infrastruktúrában és operatív vagy 

döntés-elıkészítési funkciókat töltenek be. 
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18. Szükségtelen a már tárolt információhalmazon mőveleteket végezni? – a tárolt adatokat 

úgy kívánjuk visszakapni, ahogy azok felvitelre kerültek? 

19. Szükséges a tárolt adatokon bármilyen utólagos mővelet végzése?  - például származtatott 

adatok számítására szüksége van-e? Gondoljunk csak egy személyi nyilvántartóra – az 

illetı születési dátumát adjuk csupán meg – az életkorra vonatkozó információt a rendszer 

utólag számítja ki a jelenlegi dátum alapján. 

20. Szükséges-e statisztikai mőveletet végrehajtanunk a tárolt adatokon? – Erre a helyzetre 

példa lehet egy áruház, ahol a nap végén minden eladási tranzakció regisztrálásra kerül. 

Pontosan tudjuk tehát, hogy mikor, milyen értékben, milyen típusú árut vásároltak. Ahhoz 

viszont, hogy a napi teljes forgalomról (árbevételrıl), a tranzakciók átlagos értékérıl 

információt kapjunk, az elemi adatokat összegeznünk kell, vagy éppen egyszerőbb 

statisztikai mőveleteket kell rajtuk végrehajtanunk (a példában ez a számtani középérték 

számítása volt) 

21. Szükséges-e az, hogy a rendszer általunk definiált, komplex mőveletsorozatot hajtson 

végre a tárolt adatállományon? – példa erre az esetre, ha nem szabványos statisztikai 

mőveletek végrehajtására van szükségük – hanem valamilyen egyedileg definiált 

mutatórendszer szerint szeretnénk megvizsgálni az eredményeket. Ilyen mutatórendszer 

elıállhat az üzletági mőködés mutatóinak visszamenıleges elemzése során. 

22. Lehetséges, hogy ismeretlen a hordozott tudás kinyerésének lehetısége az adathalmazból? 

– Gondoljunk bele a következı helyzetbe: egy hipermarket-lánc vezetıi keresik arra a 

kérdésre a megoldást, hogy milyen kereszteladási lehetıségeik vannak, mit érdemes az 

üzletekben egymáshoz közel elhelyezni, hogy a vásárlónak „eszébe jusson” a másik 

terméket és a kosárba tenni a vásárlás alkalmával – ezáltal is növelve az üzletek forgalmát. 

Ebben az esetben rendelkezésükre áll egy, a 20. kérdés magyarázata során említett 

tranzakciós adathalmaz, amely biztosan tartalmazza az összefüggéseket – gondoljunk csak 

a vásárolt termékcsomagok összetételére, a vásárlások idı szerinti egymás utániságára, 

viszont nem tudjuk, hogy pontosan mit is keresünk (elvégre lehetséges, hogy egy ad-hoc 

módon kiválasztott termék egyáltalán nem áll kereszteladhatósági viszonyban egy 

másikkal sem). Az ilyen esetben áll fenn a 21. kérdés által hivatkozott helyzet. 

23. Lehetséges, hogy a vizsgált környezet belsı tulajdonságai idıvel spontán, vagy általunk 

nem feltétlenül látható külsı tényezık miatt változásokon mennek keresztül? – erre jó 

példa lehet az az eset, ha a vásárlók árérzékenysége a vizsgálni kívánt jellemzı. 

Amennyiben új helyettesítı termékek jelennek meg a piacon, vagy éppen generációs 
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technikai váltás következik be, az adott termék iránti fogyasztói árérzékenység változik. 

Amennyiben az ilyen tulajdonságú mutatók automatizált követésére van szükségünk 

(ennek oka lehet például a nagyszámú elemi adat jelenléte, ami kizárja az emberi 

elemzést) 

24. Szükségünk van-e a vizsgálatok eredményeinek összetett formában, magyarázatokkal 

kiegészített formában automatizált prezentálására, testre szabható módon? – Komoly 

erıforrásokat takaríthatunk meg az operatív mőködés megfigyelésébıl származó vezetıi 

összefoglalók automatikus vagy minimális emberi beavatkozást igénylı elıállításával. 



dimenzió, kompatiblitási osztály / 

kérdés szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Kommunikációs képességek dimenziója                         

Hálózati kompatibilitás aldimenziója                         

1. kompatibilitási osztály X                        

2. kompatibilitási osztály  X                       

3. kompatibilitási osztály   X                      

Csoportkommunikációs képességek 

aldimenziója                         

1. kompatibilitási osztály    X                     

2. kompatibilitási osztály     X                    

3. kompatibilitási osztály      X                   

Kezelhetı médiák aldimenziója                         

1. kompatibilitási osztály       X                  

2. kompatibilitási osztály        X                 

3. kompatibilitási osztály         X                

Adattárolási képességek dimenziója                         

Struktúra komplexitás aldimenziója                         

1. kompatibilitási osztály          X               

2. kompatibilitási osztály           X              

3. kompatibilitási osztály            X             

4. kompatibilitási osztály             X            
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5. kompatibilitási osztály              X           

6. kompatibilitási osztály               X          

7. kompatibilitási osztály                X         

Idısor kezelés aldimenziója                         

1. kompatibilitási osztály                                

2. kompatibilitási osztály                                

Mőveletvégzési képességek dimenziója                         

Mőveleti komplexitás aldimenziója                         

1. kompatibilitási osztály                  X       

2. kompatibilitási osztály                   X      

3. kompatibilitási osztály                    X     

4. kompatibilitási osztály                     X    

5. kompatibilitási osztály                      X   

6. kompatibilitási osztály                       X  

Riportkészítési aldimenziója                               

1. kompatibilitási osztály                               

2. kompatibilitási osztály                         

 

6. Táblázat: Kompatibilitási osztály - audit kérdés hozzárendelési mátrix 

Magyarázat a fenti táblázathoz: Amennyiben a felteendı 24 kérdés valamelyikére a válasz az adott probléma esetén egyértelmő igen, akkor a 

kérdéshez tartozó X bejegyzések mutatják meg a probléma megoldásához szükséges rendszer kompatibilitási osztályának pontos azonosítóját. 

Egy valós esetén nyilván a kérdések közül egynél többre lesz igen a válasz – a nekik megfelelı kompatibilitási osztály meghatározások fogják 

adni a támogató rendszerrel szemben támasztott követelmények összeállítását, kompatibilitási osztályok pontos megjelölésének formájában. Nem 
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triviális a színezett mezık használata: ezek esetében arról van szó, hogy az Adattárolási képességek területén, valamint a mőveletvégzési 

képességek területén a két-két aldimenzió egymástól szemantikailag független. Azaz például az adattárolási dimenzió esetén a 11-16 kérdések 

döntik el, hogy a struktúra komplexitás területén mely kompatibilitási osztály meglétét (milyen valós képességeket) követeljük meg, de 

bármelyiket is választjuk, ha a 17. (sárgával színezett) kérdésre igen a válaszunk, akkor az idısor kezelési aldimenzión belül a második 

kompatibilitási osztályt kell válasszuk. Ugyanez a helyzet a mőveletvégzési képességek dimenzióján belül a riportkészítési aldimenzió és a 24. 

kérdés viszonyát tekintve. A kommunikációs képességeken belül, a kezelhetı médiák aldimenziójában csupán a TM nézıpontnak megfelelı 

három kompatiblitási osztályt soroltuk fel – ennek az oka az, amit a kompatibilitási osztályok tudásmenedzsment nézıpontú tárgyalásánál 

jeleztünk: ez esetben a konkrét problémaleírást egészen az IT oldalig el kell juttatni, és ık döntenek a megfelelı megoldásról. Megjegyzendı 

továbbá, hogy mivel a kérdések rendszerét a kompatibilitási osztályok rendszerére építve hoztuk létre, az egyes kérdések között fennáll egy 

logikai lánc, ami a következıket foglalja magában: mivel azonos dimenziók kompatibilitási osztályai közötti választást döntik el, az 1-.2.-3., 4.-

5.-6., 7.-.8.-9., 10.-11.-12.-13.-14-15-16.,18.-19.-20.-21.-22.-23. kérdéshalmazok esetén mindegyikbıl legfeljebb egy kérdésre adhatunk igenlı 

választ. 

A 4-9 kérdések esetén több kompatibilitási osztály is ki van jelölve egyetlen kérdés esetén: itt arról van szó, hogy a kérdéses kezelhetı médiák és 

csoportkommunikációs képességek aldimenziói csak akkor értelmezhetık, ha az adott rendszer a hálózati kompatibilitás aldimenziójában 

minimum a második kompatibilitási osztályba tartozik. 



5.6 A modell felhasználása – forgatókönyvek  

Az elızıekben bemutattuk a kutatás fókuszpontját képezı tudásmenedzsment IT 

hozzárendelési modell komponenseit. A hozzárendelési modell a négyrétegő pozícionálási 

modellben a következı helyet foglalja el (a szürke színnel jelölt terület) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra: A hozzárendelési modell helye a négyrétegő modellben 

Az elızı fejezetek során utaltunk rá, hogy egy ilyen modell képes kell, hogy legyen helytállni 

mind auditálást segítı eszköz szerepében, mind konstrukciós szerepben. Auditálási szerepkör 

esetén a modell bemenetét képezik a támogatandó tudásmenedzsment tevékenységek, az 

általuk menedzselt tudáselemek, valamint a tudásmenedzsment támogatásának céljából 

bevezetett IT rendszerek adják. A modell alkalmazása során ez esetben  arra kapunk választ, 

hogy az alkalmazott rendszerek maradéktalanul alkalmasak-e a támogatási feladat betöltésére, 

vagy valamely területen fejlesztésre vagy éppen cserére van szükség. 

 A konstrukciós szerepkörben a modellnek kiválasztási döntéseket kell támogatnia: 

amennyiben a tudásmenedzsment tevékenységrendszer készen áll, az auditálási funkciók 

segítségével ellenırizzük a jelenlegi infrastruktúrát, és azonosítjuk a tudásmenedzsment 

támogatására alkalmas komponenseket. Ezután a már meglévı eszközökkel nem támogatható, 

tudásmenedzsment tevékenységekhez választunk megfelelı rendszereket a rendelkezésre álló 

kínálatból. 

A következı két alfejezet során egy-egy egyszerősített példa során mutatjuk be a modell 

mőködését, mindkét alkalmazási módban. 
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5.6.1 Alkalmazási mód auditálás során 

A tudásmenedzsment – IT hozzárendelési modellen alapuló auditálási folyamatot az alábbi 

ábra mutatja be: 

15. ábra: A modell auditálási funkciója 

Az auditálási folyamat célja annak megállapítása, hogy a támogatni szándékozott 

tudásmenedzsment tevékenységek által támasztott követelményeknek megfelel-e az 

alkalmazott tudásmenedzsment támogató informatikai infrastruktúra. Ezt a célt a fenti ábrán 

bemutatott alkalmazási mód segítségével érhetjük el- tekintsük át az alkalmazás egyes 

fázisait.  

A modell bemenetét a szervezet oldaláról a támogatandó tevékenységek leírása, valamint a 

támogatásra felhasznált IT rendszerek adják. Az IT audit során a rendszerek jellemzıit 

összevetjük a kompatibilitási osztályok meghatározásaival, és ennek megfelelıen a már 

bemutatott dimenziók mentén pontosan megjelöljük a késességeiket az által, hogy 

megjelöljük, hogy melyik dimenzió mentén mely kompatibilitási osztályba tartoznak. Ennek a 

folyamatnak az eredménye, hogy formalizált IT rendszer paraméterekhez jutunk a már 

alkalmazott rendszereket illetıen. Tehát az adott állapotban pontosan tudatában vagyunk, 

hogy rendszereink mire is képesek a tudásmenedzsment szemszögébıl. A következı lépésben 

arra a kérdésre kell választ kapnunk, hogy mit követlenek meg az általunk folytatott 

tudásmenedzsment tevékenységek az IT oldaláról. Ezt a következıképpen tudhatjuk meg: A 

tevékenységek leírása rendelkezésre áll. A leírások alapján megtehetjük, hogy kiválasztjuk a 

TM nézıpontú kompatibilitási osztályok közül a megfelelıket, de még egyszerőbb a dolgunk, 

ha a leírások alapján megválaszoljuk az 5.5 fejezet kérdéseit, majd a kompatibilitási osztály - 
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audit kérdés hozzárendelési mátrix segítségével formalizáljuk az IT-vel szemben támasztott 

követelményeinket.  

Jelen pillanatban már mind a rendelkezésre álló IT képességek, mind a tudásmenedzsment 

oldali követelmények rendelkezésre állnak, a kompatibilitási osztályok rendszerében 

megfogalmazva. Ahhoz, hogy az audit a célját elérje, a két oldalt összevetjük, a már 

bemutatott IT dimenziók és aldimenziók szintjén és ezzel jutunk az audit eredményekhez. 

Amennyiben egy adott aldimenzióban megállapított kompatibilitási osztály a formalizált IT 

rendszer paraméterek oldalán magasabb, úgy a rendszer túlteljesíti a követelményeket, 

fejlesztésre nincs szükség. Ugyanez a helyzet ha az elvárt és a rendelkezésre álló paraméterek 

megegyeznek (az IT rendszer pontosan teljesíti a feladatát).  Amennyiben egy adott 

aldimenzióban megállapított kompatibilitási osztály a formalizált IT rendszer paraméterek 

oldalán alacsonyabb, úgy a rendszer alulteljesíti a követelményeket, azaz a rendelkezésre álló 

rendszer képességei valamely vonatkozásban elmaradnak az elvárt szinttıl. Ez esetben 

magától értetıdıen fejlesztésre van szükség – kérdés, hogy milyen fejlesztés szükséges. Erre 

a kérdésre a kompatibilitási osztályok definíciói adják meg a választ: a szükséges fejlesztés 

funkcionalitását az elvárt és a létezı jellemzıknek megfelelı kompatibilitási osztályok 

definíciói mutatják meg. Azt, hogy technikai oldalon ez mit jelent, az IT nézıpontú 

definícióból tudhatjuk meg. Azaz a jelenlegi állapotnak megfelelı TM nézıpontú definíció 

megmutatja, hogy a TM szempontjából mire képes az adott rendszer. Az IT nézıpontú 

definíciója ugyanezen kompatibilitási osztálynak azt mutatja meg, hogy az adott rendszer 

milyen elvek mentén épül fel és teljesíti a követelményeket. A követelményelemzés során 

elıállt kompatibilitási osztály azonosítóhoz tartozó TM nézıpontú definíció lényegében arra a 

kérdésre ad választ, hogy a maradéktalan támogatást nyújtó rendszernek mit kellene tudnia. 

Az ugyanezen osztályhoz tartozó IT nézıpontú definíció pedig azt a kérdést válaszolja meg, 

hogy a tudásmenedzsment optimális támogatását célzó fejlesztés során meddig kell eljutnunk, 

hogy célunkat elérjük. Az alábbi táblázat röviden összefoglalja az auditálás lehetséges 

kimeneteit, egy rendszer egy tulajdonságára nézve (természetesen gyakorlati esetben minden 

releváns aldimenzió mentén a vizsgálatot el kell végezni és meg kell határozni a megfelelı 

kompatiblitási osztályokat):  
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Felmért helyzet Teendı 

Az audit magasabb kompatiblitási osztályt 

állapított meg a rendszerek oldalán az adott 

aldimenzióban, mint a követelmények 

oldalán 

Nincs szükség fejlesztésre 

Az audit azonos kompatiblitási osztályt 

állapított meg a rendszerek és a 

követelmények oldalán az adott 

aldimenzióban. 

Nincs szükség fejlesztésre 

Az audit alacsonyabb kompatiblitási osztályt 

állapított meg a rendszerek oldalán az adott 

aldimenzióban, mint a követelmények 

oldalán 

Fejlesztés szükséges. A fejlesztendı 

funkcionalitást az azonosított 

kompatibilitási osztályok definíciói közötti 

különbség mutatja meg. 

 

7. Táblázat: Lehetséges audit kimenetek 

Az itt bemutatott auditálási eljárásra szükségünk lesz a modell konstrukciós szerepben való 

felhasználása során is (a konstrukciós eljárás egy fázisa a teljes auditálási folyamat).  

5.6.2 Egyszerősített példa auditálási felhasználás esetére: 

A modell audit funkciónak megfelelı felhasználási módja bemutatásra került a megelızı 

fejezetben. Az ott leírtakat egy egyszerősített mintapélda segítségével illusztráljuk a jelenlegi 

fejezet során. 

Az illusztrációhoz szükségünk lesz egy hipotetikus szervezetre, amely egy tudásmenedzsment 

tevékenységét kívánja támogatni a rendelkezésre álló IT rendszerekkel. 

Az informális feladatspecifikáció a következı: 

A szervezet az egyes bejövı megrendeléseit projektek keretei között teljesíti. A végrehajtott 

projektek során számottevı mennyiségő tapasztalat keletkezik, amit a jövıbeli hatékonyabb 

mőködés érdekében meg kell ırizni. A szervezet tudásmenedzsment tevékenységéért felelıs 

szakemberei elérték a vezetıségnél, hogy írja elı a munkatársak számára a projektek 

zárásakor a tapasztalataik rögzítését. A tudásmenedzsment azt a célt tőzte ki maga elé, hogy a 

projekttapasztalatok megırzését és munkatársakhoz való eljuttatását IT bevonásával teszi 

hatékonyabbá. Jelen pillanatban a cég rendelkezésére MS Windows XP Home Edition 
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rendszerszoftver áll, MS Word szövegszerkesztıvel. A munkaállomások a szervezet 

telephelyein hálózatba vannak kapcsolva, valamint azon keresztül eléri az Internetet is. 

5.6.2.1 A követelmények formalizálása (TM audit):  

A megoldandó feladat tehát a munkatársak számára a tapasztalataik felviteli lehetıségének 

biztosítása, valamint lehetıvé tenni minden munkatárs számára a projekttapasztalati állomány 

olvasását és tematikus keresését.  Amennyiben az 5.5 fejezetben bemutatott kérdésrendszert 

használjuk fel a követelmények formalizálásához, a következı eredményre jutunk: 

Kérdés Szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Válasz N N I I N N N I N N N N I N N N N I N N N N N N 

8. Táblázat: TM - IT audit - I. fázis 

 

Magyarázat a fenti táblázat kitöltéséhez: 

Mivel a szervezet több telephellyel rendelkezik, szükséges, hogy a tartalom az Internetet 

felhasználva elérhetı legyen – ez garantálja, hogy mindenki a teljes tapasztalati állományt 

látja minden pillanatban. (3. kérdés – válasz: igen). 

A tartalomra vonatkozóan minden esetben a felhasználó mondja meg, hogy mit szeretne látni, 

mire kíváncsi (3. kérdés – válasz: igen, 4. kérdés – válasz: nem, 5. kérdés – válasz: nem) 

Szükség lehet grafikus illusztrációkra a leírás során. (8. kérdés – válasz: igen) 

A kodifikált tudáselemek részei is jelentısséggel bírnak: lehet, hogy csupán egy adott 

technológia felhasználási módjára vagyunk kíváncsiak. És lehetséges, hogy az adott 

technológia nem szerepel mindegyik projektben. Ekkor nem várható el, hogy a teljes 

tapasztalati állományt elolvassuk ahhoz, hogy megtaláljuk a keresett részt (13. kérdés – 

válasz: igen. Megjegyzés: a példa során feltételezzük a konzekvens névhasználatot az 

adatokat felvivı oldalról. Egyéb esetben a 14. kérdésre lenne a válasz igen). 

A felvitt állományokat változatlan formában kell visszaadni, mővelet végzésére nincs szükség 

az állományokon. (18. kérdés – válasz: igen, 19-23. kérdés – válasz: nem) 

A nemleges válaszok többsége következik a következtetési láncból, amelyet az 5.5 fejezet 

végén mutattunk be, így azok tárgyalásától itt eltekintünk. 

Az audit kérdésekre adott válaszokból a következı rendszerjellemzık következnek 

(felhasználva a kompatibilitási osztály – audit kérdés hozzárendelési mátrixot): 
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Elvárt képességek  

Dimenzió / aldimenzió neve 

kompatibilitási  

osztály száma 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 3 

Csoportkommunikációs képességek aldimenziója 1 

Kezelhetı médiák aldimenziója 2 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 4 

Idısor kezelés aldimenziója 1 

Mőveletvégzési képességek dimenziója  

Mőveleti komplexitás aldimenziója 1 

Riportkészítési aldimenziója 1 

9. Táblázat: Formalizált követelményrendszer 

5.6.2.2 A rendszerek képességei (IT audit eredménye): 

A kompatibilitási osztályok definíciói alapján a két rendszerrıl a következıket állapítottuk 

meg: 

Windows Xp  

Dimenzió / aldimenzió neve 

kompatibilitási  

osztály 

száma 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 2 

Csoportkommunikációs képességek aldimenziója 1 

Kezelhetı médiák aldimenziója 5 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 2 

Idısor kezelés aldimenziója 2 

Mőveletvégzési képességek dimenziója  

Mőveleti komplexitás aldimenziója 1 

Riportkészítési aldimenziója 1 
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MS Word  

Dimenzió / aldimenzió neve 

kompatibilitási 

osztály száma 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 1 

Csoportkommunikációs képességek aldimenziója 1 

Kezelhetı médiák aldimenziója 2 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 2 

Idısor kezelés aldimenziója 2 

Mőveletvégzési képességek dimenziója  

Mőveleti komplexitás aldimenziója 1 

Riportkészítési aldimenziója 1 

 

10. Táblázat: Rendszerek képességei formalizált rendszerben 

 

A két rendszer kombinálható, így képességeikkel egymást erısítik. Érdemes megfigyelni, 

hogy az egyesített rendszer jellemzıi gyakorlatilag tudásmenedzsment szempontból 

megegyeznek a Windows XP-nél bejelölt értékekkel. Érdekesség, de ebbıl az is következik, 

hogy a Word jelenléte a tudásmenedzsment szempontjából érdektelen. Ha belegondolunk, a 

kényelmi szempontokat figyelmen kívül hagyva  ez igaz is: szöveget vihetünk be a 

Jegyzettömb segítségével, ábrákat a Paint segítségével, a kettıt pedig összekapcsolhatjuk oly 

módon hogy a szövegben hivatkozunk az ábrák fájlneveire (mindkét rendszer a 

programcsomag része). Az egyesített rendszer paramétereit megnézhetjük az összevetés és 

konklúzió címő alfejezetben.  

5.6.2.3 Összevetés és konklúzió: 

Az alábbi táblázatban összevetjük a teljes IT infrastruktúránk kínálta lehetıségeket és a TM 

audit során feltárt elvárásokat – ezekbıl pedig következtetést vonunk le a fejlesztés 

szükségességét illetıen: 
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Összehasonlítás   

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Követelményeknek 

megfelelı 

kompatibilitási 

osztály száma 

Kommunikációs képességek dimenziója   

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 2 3 

Csoportkommunikációs képességek aldimenziója 1 1 

Kezelhetı médiák aldimenziója 5 2 

Adattárolási képességek dimenziója   

Struktúra komplexitás aldimenziója 2 4 

Idısor kezelés aldimenziója 2 1 

Mőveletvégzési képességek dimenziója   

Mőveleti komplexitás aldimenziója 1 1 

Riportkészítési aldimenziója 1 1 

 

11. Táblázat: Összevetési táblázat 

A táblázatban azokat a sorokat szürkével jelöltük, amelyekben a követelményeknek a 

rendelkezésre állónál magasabb kompatibilitási osztályba tartozó rendszerek felelnek meg. A 

konklúzió során ezeket elemezzük. A rendszereink hálózati kompatibilitása nem megfelelı: 

valóban, mivel a megosztott könyvtárakon alapuló képesség (Windows XP beépített funkció) 

nem teszi lehetıvé a tartalom megfelelı publikálását az Interneten, pedig ez szükséges lenne a 

több telephelyen dolgozó munkatársak támogatásának érdekében. A második nem 

megfelelıségi pont a tárolható adatstruktúrák komplexitási szintjében jelentkezik. Ez 

gyakorlatilag az MS Word fájlszervezéső adattárolási képességébıl következik: ahhoz 

például, hogy megtudjuk hogy egy adott technológia, vagy éppen projektvezetési módszertan 

mely projektben és mi módon került felhasználásra, minden fájlt meg kell nyitnunk és 

végigkeresnünk. Ugyanez a helyzet tetszıleges, fogalomközpontú, célzott keresés esetén, ami 

nem elfogadható. Fontos megjegyezni, hogy a fentiekben bemutatott auditálási folyamatot a 

támogatandó tevékenységekbıl kiindulva, minden tevékenységre nézve egyenként kell 

végrehajtani. 
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5.6.3 Alkalmazás konstrukciós szerepben  

 

Az elızı fejezetek során bemutattuk a modell auditálási funkcióját. Ez a funkció a 

konstrukciós alkalmazási mód során is felhasználásra kerül, úgy tekinthetünk rá, mint a 

projekt funkcionális magjára, amely további mőveleti fázisokkal kiegészítve képessé teszi a 

modellt konstrukciós szerepkör betöltésére. Az alábbiakban a konstrukciós mőködést 

mutatjuk be, kezdve a folyamatot magas szinten áttekintı ábrával: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16. ábra:A modell konstrukciós felhasználási módja 

A konstrukciós folyamat fázisainak bemutatása során gyakorlatilag a fenti ábrán haladunk 

végig lépésrıl lépésre. Az alap infrastruktúra ellenırzése során azt vizsgáljuk, hogy az 5.2-es 

fejezetben említett alapvetı tudásmenedzsment támogató infrastruktúra elemek jelen vannak–

e a szervezeti IT infrastruktúrában. Alapvetı infrastruktúraelemnek tekintem az elektronizált 

tudástérképet vagy tudáselem katalógust, valamint a kompetencia térképet, mivel ezek az 

elemek teszik lehetıvé kellı rugalmassággal azt, hogy leltár jelleggel át tudjuk tekinteni a 
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menedzselendı intellektuális tıke elemeinek összességét (lásd: négyrétegő pozícionálási 

modell, legfelsı szint).  

Amennyiben ezek nincsenek jelen, csak a pótlásuk után léphetünk tovább: a választható 

megoldások széles spektrumából válogathatunk a probléma megoldására: az egyszerő excel 

táblázattól egészen az objektumhálózatos adatkezelésig. Amennyiben ez sikeresen 

megvalósult, és a rendszerek fel lettek töltve a megfelelıen végrehajtott tudástérképezési 

folyamatok (szervezéstechnikai vonatkozás, nem része a modellnek) eredményeként, 

továbbléphetünk.  

A következı fázisban gyakorlatilag az elızı alfejezetek során bemutatott modell alapú 

auditálási folyamatot hajtjuk végre. Az itt kapott eredményeket figyelembe véve haladunk 

tovább: amennyiben nem megfelelıséget találunk, azt fejlesztéssel kell orvosolni, amennyiben 

nincs ilyen, fejlesztésre sincsen szükség, azaz további feladatunk nincs. Természetesen 

újonnan kiépítendı tudásmenedzsment támogató infrastruktúra esetén minden ponton „nem 

megfelelıséget” fogunk találni, mivel nincsen rendszer, amely bármely kompatibilitási 

osztálynak megfelelne. Amennyiben tehát van javítandó jellemzıje az infrastruktúrának, egy 

második auditra kerül sor, ami lényegében a konstrukciós folyamat záró lépése. A második 

audit során felhasználjuk az elızıekben feltárt nem megfelelıségeket. Ezt oly módon tesszük, 

hogy azokat a támogatandó tevékenységeket tekintjük csupán támogatandónak, amelyek a 

meglévı infrastruktúra vizsgálata során (elsı TM-IT audit) nem bizonyultak megfelelıen 

támogatottnak, és egyidejőleg felhasználjuk a belılük levezetett formális 

követelményspecifikációt (kompatibilitási osztály azonosítók halmaza) – a második audit 

során ezeket mint formalizált követelményeket (ld. 15. ábra) használjuk fel. Az IT audit 

bemenetét ez esetben nem a rendelkezésre álló IT rendszerek adják, hanem az alacsony szintő 

IT eszköztárban megtalálható, potenciálisan bevezethetı IT rendszerek köre. Ezek 

auditálásának eredményeként egy formális képességleírást kapunk az egyes rendszereket 

illetıen. Ezután a rendszerek képességeit a már látott módon össze kell vetnünk a formalizált 

követelményekkel. Az audit funkcióval ellentétben itt az összevetés bár formailag 

megegyezik az ott látottal, célja eltérı. Nem azt válaszoljuk meg, hogy az adott rendszer 

megfelel-e a feladatnak, hanem a követelményekhez keresünk azokat minden tekintetben 

kielégítı rendszereket (azaz a kompatibilitási osztály azonosítók minden jellemzı területén 

egyenlık a követelményeknél szereplıkkel, vagy meghaladják azokat). Amennyiben egynél 

több megfelelı rendszert találtunk, a költséghatékonysági szempontok válnak döntıvé. Ezzel 

gyakorlatilag elérkeztünk célunkhoz: kiválasztásra kerültek azok az IT rendszerek, amelyek a 

szervezeti tudásmenedzsment tevékenység IT támogatottságát optimális szintre emelik. 
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5.7 A modell összegzése 

Az ötödik fejezet során bemutattuk a tudásmenedzsment - IT hozzárendelést lehetıvé tevı 

négy rétegő modellt. A modell komponenseinek részletes tárgyalása során kitértünk a 

bemenetet szolgáltató tudáselem katalógus mibenlétére, a szemantikai hidat alkotó és egyben 

a tudásmenedzsment feladat – IT rendszer hozzárendelést lehetıvé tevı harmadik és negyedik 

rétegre (kétszintő IT eszköztár), végül a modell mőködését követtük végig mindkét 

szerepkörében. 

Mivel az értekezés célja az IT hozzárendelés folyamatához egy, a gyakorlatban használható 

keret módszertan konstrukciója, nem szabad, hogy az itt konstruált modell a 

szervezéstechnikai szakember kezét bármilyen szinten is megkösse, ezért a második réteg 

csupán a kapcsolódási pontok szintjén került említésre. 

A modell funkcióját tekintve kettıs szerepet tölt be: 

1. Konstrukciós szerep: A tudáselem katalógus bejegyzéseibıl ( a modell bemenete ez 

esetben)kiindulva a szervezet tudásmenedzsment szakemberei meghatározzák, hogy mely 

tudáselemekkel kívánnak közvetlenül, dedikált tevékenység formájában foglalkozni. Az 

adott tudáselem természete alapján a tudásmenedzsment oldal számára készített 

kompatibilitási osztály meghatározásokat (ld 6/c Tézis) felhasználva megállapítható, hogy 

a támogató IT rendszernek milyen tulajdonságokkal kell bírnia – azaz az egyes dimenziók 

mentén mely kompatibilitási osztályba kell, hogy tartozzon. 

Ezzel párhuzamosan is végezhetı akár az IT oldali auditálási folyamat: az IT szakterület 

képviselıi vizsgálják be a potenciális támogató rendszereket, és kompatibilitási 

osztályokba sorolják azokat jellemzıik alapján. A kompatibilitási osztályok itt 

gyakorlatilag attribútum szerepet töltenek be. 

A következı fázisban a rendelkezésre álló rendszerek már meghatározott attribútumait 

vetjük össze a tudásmenedzsment oldal által meghatározott követelményekkel, amelyek 

szintén kompatibilitási osztályok azonosítói. Egyezés, vagy kínálat (IT) oldali túllépés 

esetén a rendszert vagy rendszerek csoportját, mint megfelelıt kiválasztjuk. Azonos 

jellemzéső rendszerek esetén jellemzıen a költség alapú összehasonlítás dönt.  

2. Auditálási szerep: Az auditálási funkciót akkor alkalmazzuk, ha már egy létezı 

rendszerrıl szeretnénk megtudni, hogy maradéktalanul képes-e feladatainak ellátása, 

sajátosságaiból eredıen nem korlátozza-e a szervezeti tudásmenedzsment 

tevékenységeket. Auditálási esetben a rendszer bemenetei az igények, valamint az 

alkalmazott rendszerek. A konstrukciós folyamathoz hasonlóan itt is végrehajtjuk mindkét 
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oldalon az auditálási folyamatot. Az alkalmazott IT rendszer jellemzıi megállapításra után 

összevetjük azokat a bevizsgált, támogatni kívánt tevékenység által támasztott 

követelményeknek megfelelı attribútumokkal (kompatibilitási osztály azonosítók). 

A vizsgálat eredményei lehetnek:  

1. Az IT rendszer megfelel vagy túlteljesíti a kívánalmakat – a jelenlegi struktúra 

nem követel változást. 

2. Az IT rendszer valamely jellemzıjében elmarad a kívánt szinttıl. Ez esetben az 

audit eredményként információként elıáll a megfelelı és a jelenleg alkalmazott 

rendszer közötti különbség is – amely alapján eldönthetı, hogy rendszercsere 

szükséges-e vagy a probléma megoldható a jelenlegi rendszer továbbfejlesztésével. 

A modell ismertetése során bemutattuk a kutatás fókuszpontját képezı hozzárendelési 

folyamatot. Meg kell említenünk azonban, hogy a kutatás során elıállt számos elv és 

tapasztalat, amely egyrészt a tudás feltérképezése során, másrészt szervezéstechnikai 

megoldások kiválasztásánál segítheti a szervezet által alkalmazott tudásmenedzsment 

szakemberek munkáját. 

Ezen elveket és tapasztalatokat foglalom össze a 6. és 7. fejezetek során. A hatodik fejezet 

során azt mutatjuk be, mi módon lehet egy szervezeti értéklánc modellbıl kiindulva eljutni 

azok teljes folyamattérképéhez. Bemutatjuk, hogy a feltérképezett folyamatok egyes 

csoportjai milyen elvek alkalmazását követelik meg a tudásmenedzsment oldaláról. 

A hetedik fejezet során a szervezeti formából indulunk ki, vizsgálat alá véve a 

munkafolyamatok során keletkezı tapasztalok idıtálló rögzítésének lehetıségeit, az egyes 

szervezeti formák által megkövetelt kommunikációs csatornák rendszerét, valamint a már 

meglévı tudás elérhetıvé tehetıségének IT szempontból releváns szervezéstechnikai elemeit 

is. A dolgozat zárásaként az ötödik fejezet modelljét és a 6. és 7. fejezetben leírt elveket 

verifikáló esettanulmányok következnek. A modell bemutatása során végigkövethettük a 

teljes auditálási folyamatot. A dolgozat terjedelmi korlátai miatt az esettanulmányok során a 

releváns problématerületet és az auditálási eredményeket mutatjuk be csupán. 
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6 FOLYAMAT ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS 

Az ötödik fejezet során bemutatásra került az IT világa és a tudásmenedzsment között logikai 

hidat képezı hozzárendelési modell. A modell, mint láttuk a következı képességekkel 

rendelkezik: segítségével egyrészt megállapítható, hogy egy adott tudásmenedzsment 

tevékenységet a már használt IT rendszer képes-e megfelelıen támogatni (audit funkció), 

másrészt pedig a meglévı tudásmenedzsment tevékenység támogatásához megfelelı IT 

rendszer kiválasztásának szisztematikus támogatására (konstruktív funkció). 

A jelen fejezet során egy lehetséges megközelítést ajánlok, amely egy magasabb szinten segíti 

a modell használatát, elıkészíti annak közvetlen felhasználását. Az általam folyamat alapú 

megközelítésként elnevezett eljárás lényege a következı: egy jól ismert szervezeti folyamat 

modellbıl kiindulva jussunk el az elemi folyamatok szintjéig. Az így létrejövı folyamattérkép 

elemeibıl kiindulva, folyamatonként vizsgálódva a teljes szervezeti mőködéshez szükséges 

kompetenciák és tudáselemek győjteménye összeállítható. A menedzselendı elemekhez 

szükséges tevékenységek kiválasztása a négyrétegő modell szemléletének megfelelıen a TM 

szakemberek dolga, és az elızıekben bemutatott hozzárendelési modell csak ezután 

hasznosítható. A jelen fejezet ajánlása a tudásmenedzsment szakemberek munkáját hivatott 

megkönnyíteni a feltérképezési folyamat során. 

Amennyiben az adott szervezet elsıdleges mőködését kívánjuk tudásmenedzsmenttel 

támogatni, akkor tudnunk kell, melyek azok a tudáselemek, amelyek a mőködés során 

érintettek, és mi a pontos szerepük. Elsı lépésben ehhez szükségünk van az elsıdleges 

mőködést alkotó folyamatokat taxonómiaként magába foglaló modellre.  

A folyamat alapú megközelítés modellje a Michael Porter által létrehozott hálózatos 

szerkezető szervezetekre vonatkozó értéklánc modellbıl indul ki. Az eredeti modell három 

szintet különböztet meg, ezek a következık: 

• Irányító folyamatok 

• Elsıdleges vagy termelı folyamatok 

• Támogató folyamatok 

Amennyiben a vállalati tudásmenedzsment alrendszert egy önálló értéklánccal rendelkezı 

entitásnak fogjuk fel, úgy a következı felosztást tehetjük: 

• Irányító folyamatok: a tudásmenedzsment szervezéstechnikai vonatkozásai 

• Elsıdleges folyamatok: a tudásmenedzsment tevékenységek végrehajtása, az 

irányításnak megfelelıen 

• Támogatás: IT, papír alapú adatfeldolgozás, logisztika 
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Az elsıdleges mőködés tapasztalataim szerint hatékonyan dekomponálható üzleti 

folyamatokra, amelyek jellegüket tekintve szinte biztosan nem unikálisak, hanem analógok 

más szervezeteknél sikerrel menedzselt folyamatokkal. Nagy mennyiségő kodifikált tudás áll 

rendelkezésre a hatékonyabbá tételükhöz. Az ilyen tudás forrása többféle lehet: 

• Tapasztalt munkatársak más szervezetektıl „hozott” tudása 

• Cégen belüli, adaptálható best practice-ek 

• Menedzsment iskolák tanulmányai 

• Szakfolyóiratok cikkei 

• Esettanulmányok  

• Stb. 

Azaz a folyamat alapú megközelítés esetében a szervezeti folyamatokból indulunk ki, 

meghatározzuk a hatékony végrehajtáshoz szükséges tudást, majd az ennek megfelelı 

tudáselemeket menedzseljük és tesszük elérhetıvé.  

A fentiekben említett tudásfajták megfelelı szervezettségő tudásmenedzsment segítségével 

hatékony módon tehetık a szervezet által diszponált intellektuális tıke részévé, vagyis a 

szervezeti tudásvagyon egy komponensévé. A vertikális megközelítési módszertan célja ezen 

tudások hatékony, a szervezet fıfolyamataiba való beépítését segítı IT támogatás 

szisztematikus tervezési elveinek meghatározása. 

Az elıbbiekben azt a kijelentést tettük, hogy a szervezeti folyamatok hatékonyan 

dekomponálhatók elemi folyamatokra. Felmerülhet a kérdés, hogy milyen szempont mentén 

végezzük el a dekompozíciót? Véleményem szerint jelenleg a dekompozíció magas szintő 

irányelveinek meghatározásához megfelelı modell a Michael Porter által elkészített hálózatos 

szervezetekre vonatkozó értéklánc modell, amelyet következı alfejezetben mutatunk be. 

6.1 A Porteri értéklánc modell – Hálózatos struktúrájú szervezetek esetére 

A hálózatos szervezetekre értelmezett porteri értéklánc modell kiterjeszti a klasszikus 

értéklánc kifejezıerejét. Elıny, hogy amennyiben egyetlen csomóponttal rendelkezı hálózatot 

kívánunk modellezni, gyakorlatilag visszajutunk a klasszikus értéklánc modellhez. 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség mindenképpen a hálózatos jelleg 

modellezésére? A mai gazdaság, és a tipikus vállalatok szerkezete adja meg a választ a 

kérdésre: ha belegondolunk, hogy egy hipotetikus vállalat, amely üzemeltet egy interaktív 

website-ot, amely kétirányú kommunikációt tesz lehetıvé a vállalat és a kliensei között, 

gyakorlatilag egy kommunikációs hálózatot üzemeltet a letöltıdı a honlapok és böngészık 
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kombinációján keresztül. Már ez az egyszerő megoldás is megköveteli a hálózatos modellezés 

kifejezıerejét. A hálózati modell alkotóelemeit az alábbi ábra mutatja be: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra: Hálózati értéklánc modell (Kósa,2005) 

Az ábrán fıfolyamatként jelölt folyamatok egyesítik azokat a tevékenységeket, amelyek a 

vállalat elsıdleges mőködését teszik lehetıvé. A fıfolyamatok az irányító folyamatokon 

keresztül kontrollálhatók, valamint a fıfolyamatok mőködését a támogató folyamatok teszik 

lehetıvé. A folyamatok pontos logikai kiosztását az alábbiakban mutatjuk be. 
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• Ügyfélszolgálat 

Támogató folyamatok 

• Épületek fenntartása, raktározás 

• Bérszámfejtés és könyvelés 

• Informatikai rendszerek fenntartása 

• Informatikai infrastruktúra biztosítása 

• Egyéb, üzletág-specifikus támogató folyamatok 

A támogató folyamatok egy fontos, közös tulajdonsággal bírnak. A támogató folyamatok 

mindegyike kiszervezhetı (outsourcing). Ezek a folyamatok nagymértékben uniformizáltak, 

és számos esetben érdemes (méretgazdaságossági megfontolások alapján) végrehajtásukat 

kiszervezni szakosodott szervezetekhez. Amennyiben így teszünk, nem szabad 

megfeledkeznünk egy fontos tudásmenedzsment vonatkozásról sem:  

Az outsourcing a saját szervezetünk határain túlra helyezi az adott folyamat végrehajtását. Az 

értéklánc sémán jól látható, hogy akárcsak az irányító folyamatok, a támogató folyamatok is 

adatokat cserélnek az elsıdleges folyamatokkal – azaz az adat és információáramlási 

csatornák esetünkben túlmutathatnak a szervezetünk határain. A tudástıke maradéktalan 

megırzése érdekében gondoskodnunk kell róla, hogy stratégia fontosságú információk ne 

áramolhassanak ezeken a csatornákon keresztül. Ezzel a kérdéssel a vertikális megközelítés 

további tárgyalása során foglalkozunk részletesebben. 

Irányító folyamatok: 

• Tervezés 

• Üzleti stratégia 

• Szervezetfejlesztés 

• HR 

• Belsı erıforrás allokáció 

• Motivációs rendszer kialakítása 

• Döntés elıkészítés 

A támogató folyamatokkal ellentétben az irányító folyamatok nem szervezhetık ki, mivel 

lényegében ezek adják a szervezet identitását, mőködésének alapelveit. Jól látható, hogy a 

folyamatok végrehajtása nem igényel olyan mérető erıforrásokat, amelyek 

méretgazdaságossági kérdéseket vetnének fel. Sokkal jelentısebb viszont az irányító 

folyamatok végrehajtásánál mozgósítható intellektuális tıke, a szakértelem, a kompetencia 
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szerepe – ennek megfelelıen az irányító folyamatok szegmense kiemelkedı prioritást élvez a 

vertikális tudásmenedzsment megközelítésének végrehajtása során. 

6.2 Folyamatcsoportok tulajdonságai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra: Kommunikációs példák az értéklánc elemei között5 

6.2.1 Irányító folyamatok 

Az irányító folyamatok általános ismertetése során jeleztük azok kiemelt fontosságát: ezen a 

szinten történik azoknak a kritikus, kiemelt fontosságú döntéseknek a meghozatala, amelyek 

kialakítják a teljes mőködést, az adott szervezet identitását. Az irányító folyamatok 

tudásmenedzsmentjének informatikai támogathatósága, hasonlóan a többi területhez, a 

rendelkezésre álló tudásforrásokból indul ki. Tekintsük át ezeket az irányító folyamatok 

szintjét, mint környezetet feltételezve: 

Szervezeten belüli források: 
                                                 
5 A kommunikáció irányát jelzı vonalak a teljesség igénye nélkül kerültek megjelölésre. Tetszıleges komponens 

kommunikálhat tetszıleges komponenssel, mindkét irányban. 
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• Humán tıke – tudás a fejekben: az irányítási szinten kiemelt szerepet kap a vezetı 

beosztású munkatársak kompetenciája, tapasztalata és az ezek alapján formálódott 

szakmai tudása. Az itt említett tudásfajta gyakran nem kodifikálható, és ez csak részben 

köszönhetı a tudás esetleges tacit voltának. Az esetek számottevı hányadában a vezetıi 

tapasztalatok kiemelt üzleti értékkel bírnak, így a hordozó nem teszi lehetıvé azok 

kodifikációját, a tudás csak a hordozó bevonásával (perszonalizáció) férhetı hozzá és 

használható fel. Az itt említett eset utal a tudásmegosztás motivációs lehetıségeinek 

problémakörére, viszont a jelen értekezésnek nem célja a problémakör részletesebb 

tárgyalása – (Lásd: Vázsonyi, 2002 ). A jelen dolgozat során ezt az empirikus tapasztalatot 

tényként fogadjuk el, és ezt feltételezve teszünk javaslatot az IT támogatás megoldására. 

• Saját tudásarchívum: az intellektuális tıke középsı komponensének (szervezeti tıke) egy 

manifesztumát képezi az összegyőlt tapasztalati állományt kodifikált formában magába 

foglaló tudásbázis. A tudásbázis létjogosultsága magától értetıdik: számos 

történelemkönyv kezdıdik az ısi latin idézettel: Historia est magistra vitae – azaz a 

történelem az élet tanítómestere. Ez a megállapítás igaz mind társadalmi, mind szervezeti 

szinten: a múltban elkövetett hibákra emlékezni kell és a jövıben el kell kerülni ıket, 

vagy a másik oldalról közelítve: a bevált megoldásokat, amikor csak lehet, fel kell 

használni. Az IT szerepe a tudásarchívum tekintetében a következı: lehetıvé kell tenni a 

rögzítést és a hatékony visszakeresését, minél szélesebb körő elérhetıséget biztosítva.  Bár 

belsı tudásarchívumként aposztrofáljuk, természetesen tartalmazhat olyan külsı forrásból 

származó tudáselemeket is, amelyek korábban kerültek megszerzésre és rögzítésre. A 

tudásbázis szervezésének IT vetületei a fejezet késıbbi részei során kerülnek tárgyalásra. 

• Visszacsatolás az alsó szintekrıl: az értékláncot bemutató ábrán az interakciók vonalát 

követve jól látható, hogy az elsıdleges folyamatok közvetlen interakcióban állnak az 

irányító folyamatokkal. Az irányító információk mellett kiemelt szerepe van a 

visszacsatolásnak: az elsıdleges folyamatok végzése során közvetlenül azok 

végrehajtóinál keletkezik tudás, ami más körülmények között nem, vagy csak nehezen 

reprodukálható. Ezen tudás eljuttatása a felsı döntéshozói réteg irányába kiemelt 

fontosságú, és nem csupán a tudás unikális mivoltából eredıen. Említettük, hogy a 

vertikális megközelítés hierarchikus szervezeti forma esetén alkalmazandó. A hierarchikus 

szervezetek egy magyarországi viszonyok mellett tipikusnak nevezhetı tulajdonsága a 

következı: számtalan esetben, amikor az innováció létjogosultsága már bizonyított, és az 

innováció végrehajtásához elegendı lenne a közvetlen, az elsıdleges folyamatok 

végrehajtási szintjéhez tartozó, legfeljebb középvezetıi státuszban lévı munkatársak 
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interakciója és hatáskörének felhasználása, az innováció mégsem megy végbe. Ennek az 

oka a felsıvezetıi szint abszolutisztikus hatalma a szervezeten belül – csak az onnét jövı 

változtatási utasítás végrehajtandó, minden más változtatási kísérlet teljes mértékben 

tiltott, vagy éppen a középvezetık a saját pozíciójukat féltve teszik lehetetlenné a 

változtatást, amennyiben az utasítás nem felsıbb szintrıl érkezik. Ilyen esetben az 

egyetlen megoldás az innováció elfogadtatása a felsıbb vezetıi szinttel, amelyhez az 

egyetlen út a visszacsatolási csatorna. Felmerülhet a kérdés, hogy érdemes e dedikált 

csatornákat létrehozni erre a célra, elvégre a teljes szervezetet lefedı megoldások 

tulajdonképpen képesek a kommunikáció tárgyát képezı információkat és tapasztalati 

tudást célba juttatni. Amiért tapasztalataim szerint érdemes a dedikált kommunikációs 

csatornákat tudásmenedzsment jelleggel is használni az a következı: amennyiben arra 

hivatkozunk, hogy a teljes szervezetet lefedı csatornák bármit képesek eljuttatni bárkihez 

a szervezeten belül, szembesülnünk kell a következı problémával: minden eljut 

mindenkihez. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a felsıvezetıi körök is leginkább 

kompetens kollégáik véleményére alapoznak, úgy el is jutottunk a megoldás fı 

gyengeségéhez: amennyiben az univerzális, teljes szervezetet lefedı csatornákat 

használjuk, úgy az adott szakterület kompetens vezetıjének kellene kiválogatni az ı 

szakterületéhez tartozó információkat és tudáselemeket egy óriási halmazból. Ez nem 

csupán felesleges terhelés, hanem egyben demotíváló tényezı is – nem túlzunk, ha azt 

mondjuk, hogy a teljes visszacsatolási tudásforrás mőködését tesszük lehetetlenné egy 

ilyen jellegő alkalmazással. A probléma természetesen áthidalható, ha ugyan a hozzáférést 

meghagyjuk, de jól strukturált módon, tematikusan leválogatva tesszük elérhetıvé a 

tartalmat. 

 

Külsı tudásforrások 

 

• „Vett tudás”: továbbképzések igénybevétele, könyvek vásárlása, elıfizetés elektronikus 

szakirodalomra, adatbázis hozzáférésekre. Természetesen ez esetben a tudásmenedzsment 

tevékenységek fontos részét kell, hogy képezze a külsı források figyelése, felderítése. Az 

adott szervezet tudásmenedzsmentjének szempontjából releváns külsı források 

kiválasztása és igénybevétele magas szintő szervezési kérdés, ezért mélyebben nem 

foglalkozunk vele. Az IT támogatás tervezésekor abból kell kiindulnunk, hogy a 

kiválasztás valamilyen módon megtörtént. Az IT feladata ez esetben a kommunikációs 

csatornák biztosítása, valamint a belsı tudásbázis megnyitása az újonnan szerzett 
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tudáselemek számára. Fontos a külsı tudásforrások folytonos minıségi revíziója, valamint 

a revíziók eredményeinek elérhetıvé tétele és beépítése a kiválasztási folyamatba. 

• SIS – Steal Ideas Shamelessly: a másik fontos forrás a versenytársak megfigyelése. Az 

irányító folyamatok szintjén releváns a vezetési módszertanok alkalmazási formáinak 

területe. Különösen a nagy szervezetek esetében jellemzı, hogy releváns módszertani 

eredmények kerülnek publikálásra, melyek szabadon átvehetık és alkalmazhatók. 

6.2.2 Elsıdleges folyamatok 

Hierarchikus szervezetek esetén az elsıdleges mőködés jól definiált, szabályzat alapú. A 

tudásmenedzsment feladata ezen a szinten az operatív mőködés közvetlen támogatása. Az itt 

kezelendı tudáselemek nagyrészt az explicit tudásfajtához tartoznak és kodifikálhatók – a 

klasszikus kodifikációs stratégia ezen a szinten kiválóan alkalmazható. Kiemelten fontos 

szerepe van a tudáselemek feltérképezésének (a térképezési folyamat kérdésében Klimkó 

Gábor munkáját tekintem irányadónak).  Amennyiben explicit, de kodifikálatlan tudáselemet 

találunk, az annak a jele, hogy valamely tudáselem, ami a mőködés szempontjából fontos csak 

egy vagy több munkatárs fejében létezik. Ez egyértelmően veszélyes jelenség, amit a 

szervezési szinteken kell kiküszöbölni. Az IT dolga itt a tudástérkép áttekinthetıségének 

garantálása és a kodifikáció lehetıvé tétele. 

Amennyiben a tudástérkép készítés során tacit típusú, nem kodifikálható tudáselemre 

bukkanunk, úgy ezeknek a kivételes eseteknek a kezelésére a perszonalizációs stratégia 

alkalmazandó. Mielıtt azonban a kapcsolati stratégia eszköztárát bevetnék, érdemes 

megvizsgálni a munkafolyamat leírását is abból a szempontból, hogy átszervezhetı–e oly 

módon, hogy az említett tacit tudás szükségessége eltőnjön – amennyiben a válasz igen, ezt 

feltétlenül érdemes megtenni, az alábbi okok miatt: 

• Az elsıdleges folyamatok szintjén nem szükséges a perszonalizáció – egyszerősödik a 

támogató eszköztár 

• A tacit tudás jelenléte szinte mindig nélkülözhetetlen munkaerı jelenlétére utal – ami a 

szervezet szempontjából egyértelmően káros. 

 

Amennyiben az adott szervezet elsıdleges folyamatainak végrehajtása projektszerő, ez 

esetben a projektszervezetekre vonatkozó fejezetben leírtaknak megfelelı megoldások 

alkalmazandók. 

Meg kell még említenünk egy fontos, mőködés természetétıl függetlenül megvalósítandó 

funkciót. Az irányító folyamatokkal foglalkozó alfejezetben már említést tettünk az elsıdleges 
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folyamatok irányából érkezı visszacsatolásra. A visszacsatolási csatorna bemeneti felét 

mindenképpen itt, az elsıdleges folyamatok szintjén kell implementálnunk. 

6.2.3 Támogató folyamatok 

A támogató folyamatok nagymértékben hasonlóak az elsıdleges folyamatokhoz, 

természetüket tekintve. Eljárásaik, szabályozásuk nagymértékben hasonlít az ott látottakhoz. 

A fı logikai különbség abban áll, hogy a támogató folyamatok kimenete nem közvetlenül 

eladható termék, hanem a fıfolyamatok mőködését teszi lehetıvé. A tudásmenedzsment 

szempontjából a támogató folyamatok témaköre gyakorlatilag analóg az elsıdleges vagy 

fıfolyamatok témakörével abban az esetben, ha a támogató folyamatok a szervezet határain 

belül kerülnek implementálásra. 

Amennyiben a támogató folyamatokat kiszervezzük, úgy a tudásmenedzsment támogatásról 

sem nekünk kell gondoskodnunk, hanem a folyamatokat ténylegesen végrehajtó szervezetnek. 

A kiszervezés esetében gondoskodnunk kell a saját vállalatunk határain kilépı információk és 

tudáselemek megfelelı szőrésérıl – ami viszont már szabályozási és szervezéstechnikai 

kérdés. 

6.3 A folyamat alapú megközelítés IT támogatása - összegzés 

A megelızı fejezetek során bemutattuk a folyamatok dekompozíciójának egy lehetséges 

irányvonal rendszerét, a hálózatos szerkezető szervezetek esetében értelmezett porteri 

értéklánc mentén.  A fentiekben bemutatott támogatandó tevékenységek és példaként 

felhozott megoldások az általános és mindenütt alkalmazható módszerek eredményei. A 

vertikális megközelítés lényege ezzel szemben a célirányos, szemantikai mélységeket célzó 

megoldások nyújtása. Ha belegondolunk, hogy a teljes értéklánc minden egyes elemének 

teljes körő tudásmenedzsment támogatása akár egyenként egy-egy teljes Ph.D kutatás 

terjedelmét ölelné fel. Ennek megfelelıen a következı alfejezetben egy auditálási módszertant 

mutatunk be, amely akkor nyújt segítséget, ha az adott szakterület elemei megfelelıen fel 

lettek térképezve. Az auditálási módszertan bemutatása elıtt a megelızı alfejezetek 

zárásaként összegzést adunk a fent említett támogatási módszerekrıl: 

 

Irányító folyamatok: vezetıi kompetenciakezelés 

Mint említettük, az irányító folyamatok esetén kiemelt fontossággal bír a munkatársak által 

hordozott tudás és kompetencia. Ezen esetekben a perszonalizációs stratégia elsıdleges 

fontossággal bír. Az IT ebben az esetben egyrészt a kompetenciák közötti eligazodást segítı 
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kompetencia térkép segítségével nyújthat támogatást, másrészt pedig az érintett felek közötti 

kommunikáció lehetıvé tételével – Itt emelném ki, hogy projekttapasztalataim szerint 

perszonalizációs stratégia alkalmazása esetén a kommunikációt támogató infrastruktúra az IT 

oldalán minden esetben elsıdleges fontosságú. 

Általánosan igaz az, hogy a meglévı kompetenciák fejlesztése közvetlenül járul hozzá a 

szervezet intellektuális tıkéjének növeléséhez. Ennek egy lehetısége a már említett 

továbbképzések megszervezése – a „vett tudás” témaköre. Ahhoz, hogy ez a tevékenység 

hatékonyan véghezvihetı legyen, a szervezıknek megfelelı információkkal kell 

rendelkezniük a továbbképzési lehetıségek kínálatáról. Ezen tudás megszerzését az IT 

leginkább a kodifikációs stratégia támogató eszköztárának alkalmazásával segítheti elı: 

• A figyelı személyzet számára kommunikációs csatornák, Internet hozzáférés 

biztosítása 

• Elıfizetés szakterületi adatbázisok hozzáférésére 

• Információbrókerek alkalmazása – mint szervezéstechnikai vonatkozás 

A kompetenciafejlesztés esetén szerepet kaphat a perszonalizációs stratégia is: új, speciális 

kompetenciákkal bíró kollégák átcsábításán keresztül. 

A kodifikációs stratégia alkalmazásának szükségessége egyértelmő: a mőködés során szerzett 

tapasztalatokat valamilyen formában rögzíteni kell, majd visszaforgatni azokat a szervezet 

mőködésébe – az IT hatásköre az információ elérhetıvé tételénél végzıdik. A mőködés, az 

egymásra épülı folyamatok rögzítésének jelenleg IT oldalról nézett, legkifinomultabb módja 

az elektronizált workflow menedzsment eszközök használata. A kodifikált tudáshalmaz 

elemeit képezı tudáselemek természetesen a külsı forrásból is származhatnak. A külsı 

források automatikus kiaknázásához a kommunikációs lehetıségek biztosításán felül az IT 

szövegbányász rendszerekkel járul még hozzá. 

A Módszertanok leírásának tematikus kodifikálására a központi tudásbázis ideális eszköz.  

Érdemes továbbá a vezetık és a végrehajtók között valamilyen perzisztens, azaz a 

kommunikáció során továbbított információkat tárolni és egy késıbbi idıpontban visszaadni 

képes kommunikációs csatornát nyitni, ezzel hatékony visszacsatolást valósíthatunk meg, ami 

kiemelten hasznos lehet új eljárások bevezetése során. 

BPR célok támogatásához, valamint a megelızı, hatodik fejezet során bemutatott folyamat 

alapú megközelítés lehetıvé tételéhez szükséges még a vezetık által létrehozott folyamatok 

térképének áttekinthetı, kodifikált változata is. Erre általánosságban az objektumhálózatot 

kezelni képes rendszerek megfelelı, valamint céleszközként merülnek fel a workflow 

menedzsment eszközök is. 
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7 SZERVEZETI FORMÁBÓL KIINDULÓ, HORIZONTÁLIS 

MEGKÖZELÍTÉS 

Az elızı fejezet során a szervezeti folyamatok néhány vonatkozását használtuk fel a 

négyrétegő tudásmenedzsment támogató modell felhasználásának elıkészítéséhez. Ez a 

megközelítés viszont lényegében figyelmen kívül hagyta a szervezeti felépítésbıl adódó 

sajátosságokat. 

A tudásmenedzsment alapvetı sajátossága, hogy egy több munkatársat magába foglaló 

struktúra (egy szervezet) keretein belül értelmezzük. Ez a sajátosság nagyon egyszerően 

igazolható: egy egyszemélyes vállalat/szervezet esetén az illetı tudatában van saját tudásának, 

saját ilyen irányú erıforrásainak, kompetenciáinak valamint az általa elérhetı kodifikált 

tudásanyag körének is – azaz nincs szüksége dedikált tudásmenedzsment tevékenységekre 

ahhoz, hogy tevékenységeit végezze, mivel mindenhol saját tudását használja fel. A 

tudásmenedzsment egyik leglényegesebb célja kiaknázni a több szereplı által birtokolt 

heterogén tudásvagyont, a szervezeti mőködés valamint az egyéni munkavégzés 

hatékonyságának növelése érdekében. 

A modell kísérleti alkalmazása során tapasztaltam, hogy a szervezeti struktúra komolyan 

befolyásolja a tudásmenedzsment - IT hozzárendelési modell alkalmazási módját. a szervezeti 

formából irányelvek vezethetık le a modell alkalmazására vonatkozóan. 

A jelen kutatás elsıdleges célja a tudásmenedzsment összeegyezetése az IT támogatás 

lehetıségeivel. A kutatásnak nem célja elmélyülni a szervezeti formák és a 

tudásmenedzsment kapcsolatának vizsgálatában, a fejezet tartalma a teljesség igénye nélkül 

készült. A következıkben felsorolt szervezeti vonatkozások gyakorlati tapasztalatokon 

alapulnak, céljuk, hogy a már bemutatott modell alkalmazását hatékonyabbá tegyék, 

elıkészítsék azt egy magasabb szemantikai perspektívából kiindulva. 

 

A jelen fejezet során tehát a szervezeti formával foglalkozunk. A tudásmenedzsment 

szempontjából a szervezeti felépítés fı kérdései a következık: 

• Az adott pozíciót elfoglaló munkatárs számára elérhetı-e a szervezet által birtokolt tudás? 

• Képes-e konzultálni a számára szükséges tudással rendelkezı kollégákkal? 

• İ maga elérhetı-e amennyiben a tudására valakinek szüksége van a szervezeten belül? 

• A munkatársak képesek-e tapasztalataikkal idıtálló módon bıvíteni a szervezeti 

tudásbázist? 
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Ezen kérdések megválaszolásánál természetes, hogy a tudásmenedzsment számára 

kidolgozott irányelv nem szólhat bele sem az adott szervezet információáramlási politikájába 

sem belsı szabályozásába. A kidolgozott irányelveknek azt kell garantálniuk, hogy a fenti 

négy kérdésre igen legyen a válasz, amennyiben az irányelveknek megfelelıen kidolgozott IT 

támogató infrastruktúrát a szabályozási rendszer nem korlátozza. 

A fenti kérdésekre releváns választ tapasztalataim szerint leginkább úgy tudunk találni, ha a 

szervezeti formát a munkahelyek és feladatkörök mobil voltának és egymáshoz képest nézett 

elhelyezkedésének szempontjából vizsgáljuk.  Ebbıl a nézıpontból szemlélve, a 

feladatköröket, két nagy csoport megkülönböztetését javaslom: 

1. Dinamikus feladatkiosztási rendszerrel rendelkezı szervezetek: a munkatársak feladatköre 

a szervezet környezettel folytatott interakcióinak megfelelıen folyamatosan változik – ide 

sorolnám a Mintzberg által adhokráciaként említett szervezeti formát (Mintzberg, 1983), 

valamint a tisztán projekt alapú szervezeti formát – ahol a projekt teamek összetétele és a 

munkatársak konkrét feladata is változó tényezı. A továbbiakban a projektek 

tudásmenedzsmentjének IT támogatásának szervezése során javasolt általános 

irányelveket mutatjuk be a 7.1-es fejezet során 

2. Stabil feladatkiosztású szervezeti struktúrák: az a feladatok kiosztása jól definiált mint az 

egyéni pozíciókhoz kapcsolt munkakörök, mind a szervezeti egységek feladatainak 

szintjén. Erre jó példa a funkcionális szervezet és a divízionális szervezeti forma. Ezen 

esetekben a horizontális megközelítés (Bıgel,1999) a tudásmenedzsment IT 

támogatásának esetében is  értelmezhetı és hasznosítható. Ezt a 7.2.1 számú fejezetben 

mutatjuk be részletesen. 

 

A mátrix szervezeti forma nem sorolható be egyértelmően egyik csoportba sem, mivel bár a 

funkcionális egységek jelen vannak, az ügyfélgazdák lényegében projektszerő mőködést 

végeznek. 

 

A Mátrix szervezet rövid jellemzése 

A tudásmenedzsment IT támogatásának szempontjából tehát a mátrix szervezet a jelen fejezet 

során a fentiekben említett két fı struktúracsoport közötti átmenetnek tekinthetı. Figyeljük 

meg azonban az összes mátrix struktúrában megtalálható közös vonást: minden típusban 

egyaránt szerepelnek a stabil és a dinamikus szervezet sajátosságai. Ebbıl viszont az 

következik, hogy mivel az IT támogatás területén nem létezik a „kicsit vagy részben” 

megvalósítás fogalma, mindkét oldalnak megfelelı támogató infrastruktúrára szükség van, 
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amennyiben maradéktalanul ki kívánjuk aknázni a mártix struktúrájú szervezet teljes 

tudásvagyonát. A következıkben a fı csoport esetét tekintjük át az IT számára alapvetı 

irányelvek mentén. 

7.1 Projektszervezet esete - Projektek általános tudásmenedzsmentje 

A projektszervezet munkaköreit jellemzi, hogy az adott team változatlan összetétellel és 

változatlan formában csak az adott projekt idejére áll össze. A további projektek során nem 

csupán az elérendı cél, de az egyén szerepe is megváltozhat az elızıkhöz képest. A 

projektszervezet esetén a tudásmenedzsmentnek az említett változó munkakör mellett kell a 

lehetı legnagyobb mértékben támogatni az egyes résztvevık munkavégzését.  

Mint írtuk, a projekt alapú mőködés tudásmenedzsment támogathatóságának szempontjából 

legfontosabb jellemzıje, hogy a szerepkörök és az adott munkatárs által végzett 

munkafolyamatok sokfélék és változékonyak, valamint a csapatok összetétele nem állandó. 

A két legfıbb tudásmenedzsment stratégia közül a mind a kodifikáció, mind a perszonalizáció 

alkalmazható, az alábbi módon. 

Projekt esetén a kodifikáció elsıdleges célja kell, hogy legyen a projekt egyedi végrehajtása 

során keletkezett tapasztalatok teljes körő rögzítése azok újrafelhasználhatóságának 

érdekében. Amennyiben tisztán projektszervezettel állunk szemben, felmerül a kérdés, hogy a 

tiszta értelemben vett adhokráciában (Mintzberg) hol található meg az a bizonyos fix pont, 

ahol a projekttapasztalatok perzisztens módon tárolásra kerülhetnek. Erre a problémára 

megoldást jelenthet egy konvencionális archívum, amely a projekt dokumentációk tárolására 

is szolgál. A tudásmenedzsment támogatás érdekében az archívumot on-line módon 

kereshetıvé kell tenni, valamint lehetıséget kell biztosítani a tematikus keresésre. Ez 

utóbbiakra a jelenlegi projekt során, a megelızı projektek eredményeinek felhasználásának 

érdekében van szükség. Amennyiben a projekt pontos céljai ismertek, a céllal kapcsolatos 

minden lehetséges információt kodifikált formában a megfelelı személyzet számára 

elérhetıvé kell tenni. Amennyiben a projekt végrehajtási módja ismert, a módszertannal 

kapcsolatos minden lehetséges információt kodifikált formában a megfelelı személyzet 

számára elérhetıvé kell tenni. Ennek megfelelıen a tudásmenedzsmentnek a projekt alapú 

mőködés során a következı célokat kell kitőznie (és ezeknek alárendelni az IT 

megoldásokat): Az adott projekt sikeres végrehajtásának érdekében a perszonalizációs 

stratégia végrehajtása elsıdleges fontossággal bír. A rendelkezésre álló kompetenciák teljes 

körő ismerete nem csupán az egyes részfeladatok végrehajtását gyorsíthatja meg, hanem a 

projekt sikerét közvetlenül befolyásoló sikertényezı is egyben. Hiszen amennyiben a 
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rendelkezésünkre álló kompetenciákat nem tudjuk maradéktalanul kiaknázni a célok elérése 

érdekében, akkor választhatunk a külsı szakértı bevonása (költségnövekedés), vagy a saját 

személyzet kiképzése (költségnövekedés és idıigény) között. Mindkét választás esetén, 

valamely szabott keret (projekthez rendelt idı és költségkeret) átlépésének irányába teszünk 

lépéseket. Elıállhat továbbá olyan helyet, hogy a projektcsapaton belül olyan kulcsfontosságú 

kompetencia van jelen, amely önmagában döntı jellegő a projekt sikerességét tekintve – ami 

teljes mértékben indokolja a tudás vagy kompetencia térkép létjogosultságát. A megfelelıen 

kialakított és hozzáférhetı tudástérkép nem csupán a projektvezetı, hanem minden projekt 

résztvevı számára nagy biztonsággal lehetıvé teszi a munkafolyamathoz szükséges 

kompetenciával rendelkezı személy megtalálását és elérését. A perszonalizációs 

tevékenységek körébe sorolható még a résztvevık közötti kommunikáció biztosítása és a 

csoportmunka koordinált támogatása is – ez azonban általánosságban nem igényel külön 

támogatást, mivel a projektirányítási módszertanok elıírják a projekt végrehajtásához 

szükséges kommunikációs infrastruktúra meglétét, ami az itt említett feladatokat 

maradéktalanul képes ellátni. 

7.2 Funkcionális szervezet- stabil struktúra 

A funkcionális szervezetet hierarchikus szervezeti struktúra jellemzi, fix munkakörök, 

munkaköri leírások megtartása mellett. Jelenleg nem térünk ki az átszervezés, leépítés, 

racionalizálás során létrejött új szervezeti formára. Napjainkban, a rendszerváltás kora óta ez 

egy nagyon fontos téma, de ez egy újabb dolgozat témája lehetne, hogyan menthetı át 

sérelem nélkül a tudás, a tudásátadás láncolata és IT háttere. A funkcionális szervezet is 

hatékonyan dekomponálható a már bemutatott Porteri értéklánc mentén, szeparálva az 

értéklánc egyes elemeit alkotó vállalati funkciókat / szervezeti egységeket. Miután a funkciók 

leválogatása elkészült, a hozzájuk rendelt munkakörök összegyőjtése után megkezdhetjük az 

azokat közvetlenül támogató IT megoldások feltérképezését, ami már közvetlenül a 

bemutatott négyrétegő modell felhasználásnak elıkészítı lépése.   

7.2.1 Horizontális megközelítés 

A már hivatkozott horizontális megközelítés (Bıgel,1999) célja divízionális szervezetek 

esetén az önálló célokkal, felelısséggel, hatáskörrel és elszámolással rendelkezı üzletágak 

versenyképességének növelése azáltal, hogy a közöttük folyó együttmőködést erısítjük és 

ezáltal lehetıvé tesszük, hogy a teljes szervezet erejét kihasználva lépjenek fel a piacon 

egymást támogatva. A funkcionális szervezet egységei, vagy éppen a divízionális szervezet 
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egyes divíziói szerkezetüket tekintve ismétlıdı struktúrát alkotnak, hasonló hierarchiaszint és 

feladatkör elosztással. A horizontális megközelítés szerint az azonos hierarchiaszinten lévı 

munkatársak/szervezeti egységek feladatköre is nagyon hasonló vagy esetekben megegyezik. 

Az ı egymásközti tudástranszferüket támogatni kell, mégpedig közvetlen módon. A fentiek 

alapján lényegében összefoglalható az általam javasolt, tudásmenedzsment területén 

értelmezett horizontális megközelítés: 

Közvetlenül támogassuk az azonos feladatkörrel rendelkezı munkatársak és/vagy szervezeti 

egységek közötti tudástranszfert, szinergikus hatások elérése érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ábra: Horizontális TM megközelítés illusztrációja funkcionális szervezet esetére 

 

Az értekezés bevezetı fejezeteiben utaltunk rá, hogy a tudásmenedzsment területén a 

szervezéstechnikai vonatkozások6 kiemelt fontossággal bírnak, kifejtésük messze meghaladja 

a jelen disszertáció kereteit – a jelen értekezés célja továbbra is az IT támogatási 

vonatkozások bemutatása. A horizontális megközelítés IT támogatása viszonylag egyszerően 

körvonalazható: a cél az azonos szinteken lévı munkatársak közötti tudásáramlás lehetıvé 

tétele: a csoportmunka szoftverek, az internetes fórumok, a korszerő kommunikációs 

lehetıségek – mint például videokonferencia – széles körben elterjedtek és elérhetık, 

kombinációjukkal a feladat teljes mértékben megoldható. A horizontális megoldás 

                                                 
6 A horizontális megközelítés esetén az egyik legfıbb szervezéstechnikai kérdés, hogy mely hierarchiaszinttıl 

felfelé kezdjük el támogatni a munkatársak egymásközti tudásmegosztását. 
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sikerességéhez azonban a puszta IT bevetése nem elegendı: kulcskérdés az illetı személyek 

egymással való megismertetése, a bizalom megteremtése – amennyiben ezt sikerült felépíteni 

az emberi dimenzióban, a fent említett megoldások képesek az IT támogatás feladatainak 

maradéktalan megoldására. A humán dimenzió által szabott feladatok megoldására számos 

tudásmenedzsment metódus ismert - ezek közül talán a legegyszerőbb módszer a közös 

szocializációs platform biztosítása. Példa erre a közös kávézóhelység biztosítása (amennyiben 

lehetséges), valamint a munkaidı / munkarend szünetekkel történı ellátása, hogy a közös, 

kötetlen beszélgetések lehetıvé váljanak. A megközelítés összefoglalásakor utaltunk rá, hogy 

a horizontális megközelítés nem csupán egyes munkatársak szintjén, de teljes vállalati 

alegységek szintjén is értelmezhetı. Az üzletáganként ismétlıdı üzletágak közötti tömeges 

tapasztalatcsere – például konferenciák keretében nagyban javíthatja a vállalati 

hatékonyságot. Az IT támogatás kérdésében a konferenciák jól közelíthetık a projektek 

tudásmenedzsmentjénél tárgyalt módszerekkel és prioritásokkal. A projekt megvalósítási 

módja és célja is adott: a módszer a konferencia szervezés bevett gyakorlata, a cél pedig azon 

állapot elérése, hogy a résztvevık az egymás számára releváns tudást kicseréljék egymással. 

Mivel a teljes rendezvény tudásmenedzsment tevékenységnek tekinthetı, a konkrét 

tudásmenedzsment támogató IT infrastruktúra gyakorlatilag egyrészt a konferencia 

végrehajtáshoz szükséges IT eszközök összessége, másrészrıl nem szabad elfeledkezni a 

konferencián átadott tudás prezervációjáról sem- kereshetı archívum létrehozása a 

konferencián elhangzott elıadásról – amennyiben lehetséges, multimédiás formában 

(kodifikáció), valamint a konferencia elérthetıségeirıl. Fontos megjegyezni, hogy számottevı 

értékkel bír a konferenciák során létrejövı informális kapcsolati hálózat, amit direkt módon, 

szervezeti kerek között támogatni nem mindig lehetséges – mivel elképzelhetı, hogy pont a 

szervezeti jelenlét az, ami demotíválja a résztvevıket. Az ilyen kapcsolati hálózatok 

támogatására jó példát jelentenek a közösségi oldalak7. A horizontális megközelítés hiánya 

magától értetıdıen a hatékonyság hiányához vezet, ami leginkább eklatáns módon a 

termékfejlesztés területén jelentkezik – ekkor a fejlesztés költségét corporate szinten az adott 

vállalat többször fizeti meg. A többletköltség hatása természetesen nem áll meg a 

fejlesztıintézetek kapuin belül: a vállalat egyetlen lehetısége ezt a vásárlókkal / a fejlesztett 

termék felhasználóival megfizettetni – vagyis a fejlesztési többletköltséget beleépíteni az árba 

– ami viszont piaci versenyhátrányt is jelent egyúttal. Az ilyen problémákra két példát hoznék 

fel: 

                                                 
7 Példák közösségi oldalakra: iWiW, LinkedIn, MyVIP 
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1. Hewlett-Packard (HP, divízonális szervezet, számos üzletággal) – 90-es évek vége: A HP 

fı bevételi forrása az eladott nyomtatókba való festékpatronok értékesítése. A cég számos 

üzletággal (79) rendelkezik, ezek fontos hányadának célja az irodák nyomtatási 

kapacitással való kiszolgálása, valamint ipari és építészeti nyomtatási megoldások 

szállítása. A horizontális megközelítés szinte teljes hiánya pont a húzóágazatban 

jelentkezik: a tintasugaras nyomtatók fejlesztési részlege nem kommunikál például a 

tintasugaras plotter üzletág fejlesztıivel, holott a nyomtatási technológia, amint a két 

üzletág által gyártott eszközök mőködése alapul – a fejlesztésbıl adódó többletköltség 

magáért beszél. 

2. Volkswagen csoport – 2006: az immár hét autómárkát tömörítı autógyártó óriásvállalat a 

2006. év folyamán leváltja topmenedzserét: az új vezetı Dr. Martin Winterkorn (Az Audi 

AG eddigi igazgatóságának elnöke, a BME tiszteletbeli doktora) az általa tervezett 

reformok között az elsık között emelte ki a cégcsoporton belül egymással versengı 

alegységek helyzetének racionalizálását. A konkurens fejlesztés a VW csoporton belül is 

jelen van: Winterkorn példája szerint a Volkswagen és az Audi egymástól függetlenül 

fejlesztett ki dízelmotorokat, melyek teljesítménye és egyéb paraméterei is szinte teljes 

mértékben megegyeztek. 

 

Fontos lehet még a horizontális megközelítés által egységesített hierarchiaszintek számára egy 

feedback (visszacsatolási) lehetıség a vezetıség felé – tetszıleges kommunikációs megoldás 

segítségével megvalósítva. A horizontális megközelítés aleseteként kezelhetıek azok a 

metódusok, melyek alkalmazása során a teljes szervezet, pozícióra való tekintet nélkül történı 

bevonásával próbáljuk meg a cég intellektuális tıkéjét növelni. Az effajta megközelítésre jó 

példa a szakmai közösségek (Klimkó Gábor) létrehozásának támogatása és elérhetıvé tétele a 

teljes vállalaton belül, vagy éppen a T-com ötletpiac megoldása, ahol a motivációt az 

elismerésen kívül egy kidolgozott pénzügyi motivációs rendszer is segíti.  Tapasztalataim 

szerint a teljes szervezetre kiterjedı tudásmenedzsment tevékenységek két lényeges csoportra 

oszthatóak az IT támogatás szemszögébıl: 

1. A teljes intellektuális tıkét permanens módon támogató tevékenységek  

2. Ad-hoc jellegő, egy konkrét probléma megoldását célzó tevékenységek 

Megjegyzendı, hogy a második csoportba tartozó tevékenységek eredményeként elıálló tudás 

kodifikáció vagy perszonalizáció alkalmazásával beépíthetı az elsı csoport tevékenységei 

által létrehozott permanens tudásvagyonba, például egy univerzális szervezeti tudáselemeket 

kezelı adatbázis vagy egy kompetencia térkép segítségével. Az ad-hoc megoldások, akárcsak 
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a lokális körben szervezett tudásmenedzsment célú konferenciák, felfogható projektként (ez 

esetben a végrehajtás módja nem feltétlenül elıre meghatározott, a cél pedig az adott 

probléma megoldásához szükséges tudás összegyőjtése/létrehozása és elérhetıvé tétele). 

Ennek megfelelıen a projektek tudásmenedzsmentje címő fejezetben bemutatott prezervációs 

technológiák alkalmazhatóak. 

Tapasztalat továbbá, hogy a többszörösen kipróbált ad-hoc tudásmenedzsment módszerek 

hatékonyságát amennyiben az alkalmazó szervezet felismeri, intézményes, állandósult keretek 

alkalmazásával teszi többszörösen végrehajthatóvá. Ez utóbbi folyamat teljes összhangban 

van Mintzberg adhokrácia elméletével – a hatékony adhokrácia elıbb - utóbb  törvényszerően 

jól definiált szervezeti formát ölt – fejlıdésének következı állomásaként. 

A teljes szervezetre kiterjedı tudásmenedzsment IT támogatásával kapcsolatban a következı 

megállapításokat tehetjük: 

• Egyértelmően ez IT elérhetıségi elınyét kell kihasználnunk, azaz hálózati alkalmazások 

segítségével a tudásmegosztást segítenünk kell a szervezet tetszıleges tagjai között. 

• A kommunikáció tartalmát historikus módon kell rögzíteni és kereshetıvé tenni, mivel a 

vállalati keretek között nagyrészt mőködési tapasztalatokon alapul, ennek megfelelıen 

közvetlen módon a szervezeti tıkét növeli. 

• A kodifikáció és a perszonalizáció egyszerre fedhetı le bizonyos megoldásokkal: például 

amennyiben a kollektív problémafelvetés hozzászólóinak az elérhetıségeit is csatoljuk az 

adott tudáselem reprezentációjához. 

A fentieknek a dolgozat írásának idıpontjában rendelkezésre álló technológiák közül 

maximálisan megfelelnek a közösség oldalak által nyújtott szolgáltatások, a fórumok valamint 

valósidejő kommunikáció esetén a sokszereplıs chat megoldások és videokonferenciák 
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8 ESETTANULMÁNY: PÉNZINTÉZETI KÖRNYEZET, TM 

PILOT PROJEKT 

8.1 Az esettanulmány összefoglalása 

Az esettanulmány egy valós fejlesztési projekt tapasztalatait foglalja össze. A projekt során a 

feladat egy kiindulási tudásmenedzsment támogatási infrastruktúrának kidolgozása volt. A 

szervezet egy pénzintézet, a kiindulási állapotban vállalati tudásmenedzsment alrendszer 

nélkül. Az esettanulmány során bemutatom a modell felhasználási módját mind audit, mind 

konstrukciós szerepkörben, végül az esettanulmány zárásaként a felhasználói oldal által a 

létrehozott tudásmenedzsment támogató IT infrastruktúrát illetı visszajelzéseit összegzem. 

8.2 Cégleírás/ történet 

A vállalat jelenlegi formájában 2001-ben jött létre. A részvénytársaság kizárólagos 

tevékenysége a pénzügyi lízing típusú finanszírozások, ill. a hozzá kapcsolódó kiegészítı 

pénzügyi szolgáltatások nyújtása. A vállalat többségi tulajdonosa, egy ausztriai székhelyő 

bank. 

A vállalat nyitott szellemő, univerzális lízingcég, amelynek ügyfélköre a nagy nemzetközi 

vállalatoktól, a nagy ill. közepes vegyes tulajdonú, magántulajdonban lévı vállalatokon 

keresztül a kis- és egyéni vállalkozókig terjed. A finanszírozás mellett még más átfogó 

szolgáltatásokat is nyújt, például támogatást a szállítókkal folytatott ártárgyalásokon, a 

lízingtárgyra vonatkozó biztosítás megkötését, az import és vámügyintézést stb. A cég 

finanszírozási háttere, a kedvezı pénzügyi kondíciók a magyarországi anyabank révén 

megfelelıen biztosítottak. Az együttmőködés alapján a lízing és a banki szolgáltatások jól 

kapcsolhatóak egymáshoz.  

A külföldi anyacég 40 éve sikerrel foglalkozik ingó-, illetve ingatlan finanszírozási 

ügyletekkel Ausztriában, Olaszországban, Lengyelországban illetve a közép-európai 

országokban, mint pl.: Magyarországon, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban.  

A vállalat az ügyfelei részére számos szolgáltatást nyújt: az optimális telephely bel- és 

külföldön történı keresésétıl kezdıdıen az építési tervek és költségek ellenırzésén, az 

optimális refinanszírozási feltételek kialakításán át, az adó-, számviteli és jogi kérdésekben 

történı segítségnyújtásig terjed. 
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8.3 A TM projekt elızményei 

A vállalat vezetısége szakmai fórumokon találkozott a tudásmenedzsmenttel, mint 

menedzsment megközelítési lehetıséggel. A TM által kínált elınyök felkeltették 

érdeklıdésüket, és egy külsı szakértıi csapat bevonásával (amelynek magam is tagja voltam), 

egy tudásmenedzsment pilot projekt elindítása mellett szóló döntés született. A pilot projekt 

során alkalmam nyílt a gyakorlatban kipróbálni a Ph.D. kutatásom során létrejött IT 

támogatási modellt, amely tapasztalatait a jelen esettanulmány keretei között mutatom be. 

8.3.1 Tudásmenedzsment háttérhelyzet 

A bevezetésbıl már kiderült, hogy tudatos tudásmenedzsment kezdeményezésrıl nem 

beszélhetünk, viszont az elızetes felmérés kimutatta, hogy más fogalmi keretben, más 

névhasználat mellett ugyan, de vannak tudásmenedzsment tevékenységek a vállalatnál. E 

tevékenységek közül a két legfontosabbat emelném ki: 

1. E-dokumentummenedzsment rendszer bevezetése 

A vállalat egy korszerő, internetes elérhetıséget biztosító dokumentumkezelı rendszert 

vezetett be, amely jelenlegi konfigurációja szerint csupán a belsı vállalati hálózatról 

elérhetı (intranet jelleg). A vállalat ezen a téren meglehetısen elırelátónak bizonyult, 

mivel a bevezetett rendszer nem csupán a szők értelemben vett elektronikus 

dokumentumkezelés problémáinak megoldására képes, hanem rendelkezik egy általános, 

fogalmi hálózatokat kezelni képes adatbázis modullal is, amely mind a kodifikációs, mind 

a perszonalizációs stratégia hatékony támogatására alkalmassá teszi. 

2. CRM mint vállalati alrendszer jelenléte. A CRM rendszer adatbázisai, valamint a CRM 

mint ügyfélkapcsolat menedzsment vállalati alrendszer közvetlenül támogatják a 

tudásmenedzsmentet, mivel az ügyfél tıke nagyságát növelik a klientúráról megszerzett 

tudás, az ügyfelekkel fenntartott minıségi viszony valamint az ügyfélkör számosságának 

növelésén keresztül. 

A pénzintézet rendelkezik továbbá a teljes, elsıdleges mőködést lefedı ERP (Enterprise 

Resource Planning) rendszerrel. Ezen rendszer célja az operatív mőködés közvetlen 

támogatása, dedikált tudásmenedzsment vonatkozás vagy modul nincsen.  

Ami a tudásmenedzsment szempontjából releváns az ERP rendszer vonatkozásában, az a 

következı: 



 132 

• Az ERP rendszer teljes mértékben lehetıvé teszi az elsıdleges folyamatok követését – 

ennek megfelelıen egy jó támpontot ad a vállalati folyamat, adat és információáramlási 

térképek létrehozásához. 

• Az ERP rendszer belsı adatbázisai, mint például az ügyféltörzs, amennyiben 

tudásmenedzsment alkalmazások számára láthatóvá válnak, további 

hatékonyságnövekedés érhetı el. 

• Az ERP rendszer a lezárt ügyletekre vonatkozóan historikus adatbázissal rendelkezik, 

amely lehetıvé teszi az adatbányászatot, valamint a trendanalízist. 

8.4 Konkrét feladat, tapasztalatok 

A szervezet oldaláról támasztott követelmény egy önmagában is kimutatható eredményességő 

szervezeti tudásmenedzsment alrendszer konstrukciója volt, ami kiindulási alapként 

szolgálhat további, célzott tudásmenedzsment projektek véghezviteléhez, valamint szintén a 

projekt célja volt a meglévı IT infrastruktúra kiterjesztése a tudásmenedzsment irányába. 

Azaz a cél, hogy képessé tegyük a jelenlegi hardver és szoftverparkot a jövıben esetlegesen 

felmerülı, tudásmenedzsment irányából érkezı igények kiszolgálására. Ez utóbbi feladat 

támogatására alkalmas a jelen értekezés fejezetei során bemutatott módszertan. A bevezetı 

részben említettük, hogy a projekt indulásakor meglévı infrastruktúra egyes komponensei 

már alkalmasak voltak tudásmenedzsment célú alkalmazásra. Ennek megfelelıen az IT 

infrastruktúra fejlesztési irányvonalait kijelölı projekt két fázisban zajlott: 

1. Auditálási szakasz: a módszertan segítségével megvizsgáltunk, hogy mire képes a 

jelenlegi infrastruktúra, valamint azt, hogy mely területeken állnak fenn gyengeségek, 

amelyeket a fejlesztési fázis során orvosolni kell. 

2. Konstrukciós szakasz: a vállalati folyamattérképen végighaladva, a tudásmenedzsment 

tevékenységek IT támogatásának összeállítása elıbb a horizontális megközelítést 

követve, majd a folyamat alapú megközelítés elvei szerint eljárva. 

8.4.1 Auditálási szakasz 

Mint azt a bevezetıben írtuk, a vizsgálat során három rendszert találunk tudásmenedzsment 

célokra alkalmasnak a vállalat jelenlegi infrastruktúráján belül. A fejezet során bemutatjuk, 

hogy a négyrétegő modell magas szintő IT eszköztárának kritériumrendszerét felhasználva 

milyen auditálási eredményhez jutottunk, valamint az esetleges gyengeségek azonosítási 

módját is. 
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CRM adatbázis: a CRM adatbázis integrált formában, mindhárom szervezeti egység számára 

elérhetı módon mőködik – mindhárom osztály képes mind az adatok feltöltésére, mind 

lekérdezések indítására.  

A rendszer feladatai a belsı szervezés szerint a következık: 

• A releváns ügylet és partner adatok tárolása megfelelıen kereshetı módon. A rendszer 

tegye ezeket az adatokat összetett módon lekérdezhetıvé, akár több jellemzı mentén 

is.  

• A keresés valamint az adatok betöltése a rendszerbe legyen lehetséges a cég 

telephelyén található munkahelyek bármelyikérıl.(a cég egy telephellyel rendelkezik) 

A TM audit a fenti pontok alapján megállapította a követelményeket a CRM rendszerrel 

szemben – ezeket az IT rendszer képességeivel összevetve az alábbi táblázat tartalmazza. 

A cég oldaláról megfogalmazott követelményrendszer esetében a szervezéstechnikai 

kérdésekbıl következı releváns dimenziók: adattárolási képesség és elérhetıség. Az IT audit 

szerint a rendszer a következı paraméterekkel bír (azaz a rendszert az IT nézıpontnak 

megfelelı definíciók szerint kompatibilitási osztályokba soroltuk és összevetettük a tm audit 

eredményeivel): 

 

Összehasonlítás – CRM rendszer   

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Követelményeknek 

megfelelı 

kompatibilitási 

osztály száma 

Kommunikációs képességek dimenziója   

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 2 2 

Adattárolási képességek dimenziója   

Struktúra komplexitás aldimenziója 6 6 

 

12. Táblázat: TM – IT audit: CRM adatbázis 

Ha áttekintjük a fenti táblázat értékeinek megfelelı, tudásmenedzsment szemlélető 

kompatibilitási osztályok definícióit, jól látható, hogy gyakorlatilag a szervezet oldaláról 

megfogalmazott igényeket kapjuk vissza, esetleg más megfogalmazásban. Esetünkben ez azt 

jelenti, hogy az auditált rendszer maradéktalanul megfelel a szervezéstechnikai oldal által 

támasztott követelményeknek. 
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Az E-dokumentummenedzsment rendszer, ami elızıleg bevezetésre került a vállalatnál, a 

következı filozófiát követte:  

A rendszer mőködtetésének elsıdleges célja az operatív mőködés támogatása – ezzel 

valójában tudásmenedzsment funkciót lát el mindhárom folyamatszinten (hálózatos porteri 

értéklánc – irányító, fı és támogató folyamatok). A jelenlegi alkalmazási rend szerint 

dedikáltan tudásmenedzsment célú dokumentumokat a rendszer nem tárol.  

Az IT audit a következıket állapította meg a rendszerrıl: 

A dokumentumok tárolási módja a következı formában történik: a dokumentumok egy 

központi számítógépen kerülnek tárolásra mind eredeti formátumukban, mind egy adatbázis – 

táblába beolvasott formában. A logikai szempontból a dokumentumok felett elhelyezkedı 

rétegben található a metaadatokból képezett objektumhálózat, amely lehetıvé teszi mind a 

hasonlóság alapú keresést (szinonimák és egyéb hasonlósági problémák kiküszöbölhetık), 

mind az objektumként kezelt metaadat halmazok közötti navigációt. A metaadat hálózat 

szintjén a rendszer képes az idısorok kezelésére is, valamint a metaadat tárolást lehetıvé tevı 

keret képes tényleges információtartalommal bíró adathalmazok kezelésére is, teljes 

mértékben testre szabható formában. A rendszer teljes mértékben alkalmas Internet alapú 

kommunikációra – jelenleg mivel a vállalat egyetlen telephellyel rendelkezik, a szolgáltatás 

csak a saját hálózatról érhetı el. A fentieknek megfelelıen a rendszer IT audit besorolása a 

következı: 

E – dokumentummenedzsment rendszer  

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 3 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 7 

13. Táblázat: IT audit: E - dokumentummenedzsment rendszer 

Jól látható, hogy mind a CRM, mind az E-dokumentummenedzsment rendszer esetében 

ugyanazokat a dimenziókat tekintettük relevánsnak – ennek az oka a következı: mindkét 

rendszer célja tartalom rögzítése és visszaadása – ennek megfelelıen a leginkább lényeges 

attribútumok a tartalom elérhetıségének mutatói, valamint a tartalomszervezési lehetıségei 

(azaz az adattárolási képességek dimenzió kompatibilitási osztályai – a definíciónak 

megfelelıen).  
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Az E-dokumentummenedzsment rendszer tehát a legmagasabb kompatibilitási osztályba 

sorolható a hálózati kompatiblitási illetve a tárolt adatszervezés területén – ennek megfelelıen 

a rendszer cseréje, vagy nagymértékő továbbfejlesztése várhatóan nem indokolt. Pontosan e 

mutatókból kiindulva a rendszer használati körének kiterjesztését javasoltuk: 

Mivel a rendszer az objektumhálózatok nagymértékben automatizált kezelésén keresztül 

alkalmas a fogalmi és perszonalizációs térképek létrehozására, a vállalati tudásmenedzsment 

alrendszert megalapozó lépéseknél mindenképpen javasoltuk használatát: 

1. Elektronizált vállalati folyamattérkép létrehozása, egészen a munkafázisok 

szintjéig, a késıbbi vertikális megközelítés alkalmazását is megalapozva ezzel 

2. Elektronizált szervezeti diagram létrehozása, egészen a konkrét munkatársak 

szintjéig részletezve: alapként a késıbbi kompetencia-térképhez, a 

perszonalizációs stratégiát elıkészítendı 

3. A Tudástérképezési folyamat végtermékeként elıálló tudáselem katalógus 

létrehozása, objektumhálózatos formában* 

4. A kompetenciák térképének létrehozása – a kompetenciák fogalmi térképét 

összekapcsolva a személyi térképpel, amely az adott munkatárs helyét is 

megmutatja a szervezeti struktúrában 

*a tudáselemek feltérképezése során a folyamattérkép számottevı segítséget nyújthat a 

térképezési folyamat szisztematikussá tételében. A konstrukciós folyamat gyakorlatilag már 

itt elkezdıdik: az elektronikus dokumentummenedzsment rendszert felhasználva építjük fel az 

alap tudásmenedzsment támogató infrastruktúrát (lásd 5.2 fejezet) – a tudás és kompetencia 

térképet. 

Továbbá kijelenthetjük, hogy az e-dokumentummenedzsment rendszer rugalmasságából 

adódóan jó eséllyel kielégíti a jövıben ad-hoc jelleggel felmerülı tartalomszolgáltatási 

igényeket, mind a kodifikáció, mind a perszonalizációs stratégia oldaláról.  

8.4.2 Horizontális megközelítés alkalmazása 

Mivel a szervezet tudásmenedzsment szempontból teljesen érintetlennek tekinthetı, a 

megrendelıi oldal nem rendelkezett konkrét elképzelésekkel a szervezéstechnikai kérdések 

tekintetében. Ennek megfelelıen segítségül hívtuk a hatodik és hetedik fejezetek során leírt 

megelızı tapasztalatokat a szervezéstechnikai irányelvek kidolgozásához. 

Említésre került, hogy a jelenlegi esettanulmány alapját képezı projekt során kielégítı 

formában nem állt rendelkezésre kompetencia térkép, tudástérkép, de még folyamattérkép 

sem. Ezek hiányában a folyamat alapú, részletekbe menı megközelítés nem alkalmazható – 
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szerencsére ez nem is volt része a tudásmenedzsment alap infrastruktúrát célzó projekt 

céljainak. 

Triviális módon, rendelkezésre állt viszont a szervezeti struktúra teljes ismerete, amelyre 

alapozva alkalmazhatjuk a horizontális megközelítés ismertetése során ismertetett szervezési 

elveket, továbbá javaslatot tehetünk az ezeket kiszolgáló támogató IT infrastruktúra 

létrehozására is – ez következik az jelen alfejezet során. 

Mivel a szervezetre alapvetıen a divízionális szervezeti forma a jellemzı, a vizsgálat 

kezdetekor ebbıl indultunk ki A meglévı rendszerek auditálása után a kommunikációs 

csatornák kerültek átvizsgálásra, a horizontális megközelítés szellemében. A kommunikációs 

csatornák auditálásának eredménye a következı volt: 

A felsıvezetıi szint kivételével a három üzletág munkatársai között nincs kommunikáció 

kiépítve, az osztályok postafiók rendszerrel kommunikálnak egymással (a küldı osztály 

dokumentumát a fogadó osztály recepciója veszi át, és juttatja el a címzetthez). A 

felsıvezetık heti rendszerességő értekezletek során cserélnek információt. 

A horizontális kommunikáció hiánya egyértelmő hátrány, mivel elıfordulhat hogy két, vagy 

éppen mindhárom osztály egy ugyanolyan típusú problémával szembesül és a megoldásában 

nem képesek a teljes cég tudását felhasználni, hanem párhuzamosan haladnak a megoldás 

felé, pazarolva az erıforrásokat.  

Elsı lépésben megvizsgáltuk a horizontális kommunikációhoz szükséges IT hátteret. A 

következı eredményre jutottunk: 

A horizontális kommunikáció, amennyiben elızmény nélkül valósul meg, hasznos, ha off-line 

(azaz nem valós idejő, minden részvevı megválaszthatja a felhasználásra szánt idıpontot – 

így az nem szakítja félbe a munkavégzést) módon történik, egyéb esetben az új lehetıség 

érdekes mivoltának megfelelıen, valamint a valós idejő kommunikációból adódó sajátosságai 

miatt túlságosan sok idıt vesz el a munkaidıbıl – ami a vezetıség ellenállásához és ennek 

megfelelıen a kezdeményezés kudarcához veszet. Ennek megfelelıen a követelmények a 

kezdeti horizontális kommunikációt megvalósító rendszerrel szemben a következık (azaz az 

igényeket formalizálva, a probléma TM auditálása során a következıkre jutottunk): 
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Követelmények  

Dimenzió / aldimenzió neve 

Követelményeknek 

megfelelı 

kompatibilitási 

osztály száma 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 2 

Csoportkommunikációs képességek aldimenziója 1 

Kezelhetı médiák aldimenziója 1 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 5 

Idısor kezelés aldimenziója 2 

Mőveletvégzési képességek dimenziója  

Mőveleti komplexitás aldimenziója 1 

Riportkészítési aldimenziója 1 

14. Táblázat: TM audit : horizontális kommunikáció 

A vállalatnál a jelenleg használt IT megoldások közül egyedül az E-mail alapú 

levelezırendszer jöhetett szóba, mint már meglévı, potenciális megoldás. Minden munkatárs 

saját munkaállomással rendelkezik, Internet hozzáféréssel és E-mail postafiókkal. Az E-mail 

levelezırendszer képességei a tudásmenedzsment szemszögébıl nézve a következık (az IT 

audit szerint): 
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Összehasonlítás   

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Követelményeknek 

megfelelı 

kompatibilitási 

osztály száma 

Kommunikációs képességek dimenziója   

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 3 2 

Csoportkommunikációs képességek aldimenziója 3 1 

Kezelhetı médiák aldimenziója 2 1 

Adattárolási képességek dimenziója   

Struktúra komplexitás aldimenziója 1 5 

Idısor kezelés aldimenziója 1 2 

Mőveletvégzési képességek dimenziója   

Mőveleti komplexitás aldimenziója 1 1 

Riportkészítési aldimenziója 1 1 

 

15. Táblázat: TM-IT audit: E-mail rendszer 

A céges E-mail rendszer a kitőzött TM feladatok ellátására csupán korlátozott mértékben 

alkalmas, mivel az alábbi vonatkozásokkal számolnunk kell: 

• Amíg a kompetencia térkép nem elérhetı minden érintett számára, addig új típusú igény 

esetén (valamilyen, eddig nem tapasztalt eset elıfordulása esetén), az e-mail rendszer 

magában nem képes garantálni a megfelelı kompetenciával bíró munkatárs megtalálását – 

ennek megfelelıen az auditálási szakasz során a kompetencia térkép létrehozása és 

elérhetıvé tétele a legfontosabb teendık közé lett sorolva a konstrukciós folyamat elvei 

szerint, az elsı fázisban sor kell hogy kerüljön a konstrukcióra.. 

• Az – E mail csak korlátozottan alkalmas tudáselem kodifikációra (lásd az eltérést az elvárt 

és a teljesített rendszerjellemzık között)– elvégre semmi nem garantálja, hogy a 

megfelelı tartalom minden igénylı számára elérhetı (azaz a megfelelı 

információtartalommal bíró levél eredeti címzettje(i) és a jelenlegi igénylık 

megegyezzenek) – ennek megfelelıen szükséges valamilyen off-line tudástár létrehozása, 

amely ezt a problémát kiküszöböli. – adattárolási képesség a kompatibilitási osztályok 

definíciójának megfelelıen nem került feltüntetésre – mivel a tartalom nem feltétlenül 

hozzáférhetı a kommunikációs képességekbıl következı módon. 
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Továbbgondolva a horizontális megközelítés alkalmazását, az on - line kommunikáció 

kérdése is felmerült (on-line kommunikáció: Kommunikációs képességek dimenzió, 

Kezelhetı médiák aldimenzió, 3, 4 és 5. kompatibilitási osztály). Kétségtelen, hogy a tacit 

tudáselemek átvitelére ez a platform a leginkább alkalmas, amennyiben a személyes jelenlét 

mindkét fél (a tudást átadó és fogadó) részérıl nem valósítható meg. Itt a javaslat 

megfogalmazása során az IT oldaláról (és nem TM oldalról!) szembesültünk egy 

problémával: a kompatibilitás osztályok tudásmenedzsment szempontú bemutatása során 

jeleztük, hogy ingyenesen rendelkezésre állnak kiváló képességő alkalmazások (5. osztály), 

melyek a probléma lehetı legmagasabb szintő megoldására képesek. A probléma ezen 

alkalmazások legtöbbjével, hogy a kommunikációs hálózat központi szerepét betöltı 

szerverfunkciók pozíciója kívül esik a céges hálózat határain – azaz szükségszerő, hogy a 

kommunikáció a nyilvános hálózaton haladjon keresztül, titkosítatlan formában – ez olyan 

kockázatot von maga után, amelyet az adott pénzintézet nem vállalt. Két megoldás 

kínálkozott: 

1. Keressünk egy olyan alkalmazást, amely képességeit tekintve megfelel, de biztonsági 

kockázattól mentes. 

2. A vállalati belsı telefonos hálózatot használjuk fel – a kompetencia térképet kiegészítve a 

telefonos elérhetıségekkel. Az analóg telefonos hálózat alkalmazása felvet egy, a 

témakörök határait érintı problémát: a hagyományos, analóg telefonhálózat nem 

tekinthetı a szők értelemben vett IT (információtechnológiai rendszerek) rendszernek. Ez 

természetesen megváltozik, ha ICT – infokommunikációs területrıl beszélünk. 

Visszakanyarodva az eredeti gondolatmenethez, számos esetben elıállhat, hogy a 

tényleges megoldást az IT rendszerrel párosított, valamilyen analóg megoldás szolgáltatja, 

de ezek bemutatása nem célja a jelenlegi értekezésnek. 

Az ajánlásban mindkét alternatíva helyet kapott, gyakorlati tanulsággal bír a tény, hogy a 

szervezet a második pontban megjelölt utat választotta. Esetünkben ez érthetı, mivel a 

személyes jelenlét megoldásának kérdése egyáltalán nem lehetetlen – a cég csak egy 

telephellyel rendelkezik. A meglévı analóg hálózat elmarad az elsı pontban javasolt 

megoldásoktól a kezelhetı médiák területén (amit viszont a személyes jelenlét ellensúlyoz), 

viszont már egy kiépített hálózatról beszélünk, ami plusz költségek nélkül képes ellátni ezt a 

feladatot. 

Az auditálási fázis során elıállt igények megvalósítása, valamint az auditálási szakasz során 

elıirányzott alap tudásmenedzsment infrastruktúra továbbfejlesztését célzó lépések 

végrehajtása a következı, konstrukciós szakasz során történt. 
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8.4.3 Konstrukciós szakasz 

Elsı lépésben a személyzeti és kompetencia térkép került megvalósításra, felhasználva az E-

dokumentumkezelı rendszer objektumhálózat kezelı képességeit. A Döntés, amiért a 

kompetencia térkép megvalósítása elsıbbséget élvezett minden további feladattal szemben, a 

következın alapul: 

1. Közvetlen hatékonyság növekedés: a többi komponens meglététıl függetlenül 

felhasználható, azonnali könnyebbséget hoz a munkavégzésbe.  

2. Ez utóbbinak megfelelıen növeli a tudásmenedzsment kezdeményezés népszerőségét, ami 

a további projektek sikerét tekintve döntı fontossággal bírhat. 

3. Számos további projekt nem indítható el, amíg a kompetencia-térkép nem mőködıképes. 

A kompetencia térkép elkészültével és rendszerbeállításával párhuzamosan folytak a 

következı folyamatok: 

• Vállalati folyamattérkép létrehozása a dokumentumkezelı rendszer objektumhálózatára 

alapozva – ez esetben szükséges volt kismértékő egyedi fejlesztés: vizuális modellt 

implementációja, amely a konkrét folyamatleírások hálózatával össze van kapcsolva. 

• Vállalati struktúra elektronizálása és összekapcsolása a kompetencia térképpel. 

• A folyamattérkép készítési tapasztalatai alapján a tudáselem katalógus szerkezetének 

kialakítása, valamint a tudáselemek elızetes katalogizálása. 

A konstrukciós fázis következı ütemében a horizontális megközelítés elemeinek támogatására 

koncentráltunk, amihez jó alapot adtak az elızıekben megvalósított fejlesztések használható 

alapot biztosítottak. Elsı lépésben a kompetencia-térkép egészült ki a telefonos mellékek 

számaival, majd az off line kommunikációs megoldások áttekintése következett. Említettük, 

hogy a közvetlen off-line kommunikációra az E-mail nem alkalmas teljes mértékben. A 

problémát a kommunikáció során történı információ és tudásátadás tartós átadása és teljes 

körő elérhetıségének biztosítása jelenti. Ennek orvoslására egy ingyenesen hozzáférhetı, 

webes fórumrendszert alkalmaztunk, amely következı jellemzıkkel bírt: 
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IT audit - fórum  

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 3 

Csoportkommunikációs képességek aldimenziója 3 

Kezelhetı médiák aldimenziója 2 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 4 

Idısor kezelés aldimenziója 2 

Mőveletvégzési képességek dimenziója  

Mőveleti komplexitás aldimenziója 1 

Riportkészítési aldimenziója 1 

16. Táblázat: IT audit: fórum 

 

Jól látható, hogy ami a rendszert az E-mail alapú megoldástól megkülönbözteti, az 

adattárolási képesség, ami lényegében választ is ad a tartós tárolás jelentette kihívásra. A 

rendszer, bár alkalmas lenne a teljes Internetes hálózatra kiterjedı kommunikációra, kizárólag 

a vállalati belsı hálózatra nyújt szolgáltatást.  

A horizontális megközelítés során felmerült igények utána projektszerő mőködés támogatási 

lehetıségeinek vizsgálata következett – annak szervezéstechnikai vonatkozásaival együtt. A 

kompetencia térkép hiánya jelentette probléma eddigre kiküszöbölésre került. A tapasztalati 

adatbázis a US. Army által alkalmazott séma mentén, az elektronikus dokumentumkezelı 

rendszer objektumhálózatos struktúráit felhasználva került megvalósításra – a konkrét projekt 

bejegyzések összekapcsolásra kerültek a személyi adatbázissal (résztvevık) és a CRM 

partnertörzsével (megrendelık). A tapasztalati adatbázissal szemben támasztott alapvetı 

követelmények a kompatibilitási osztályok nyelvére lefordítva gyakorlatilag megegyeznek a 

CRM rendszernél látottakkal. Ezeket a követelményeket a rendkívül rugalmas E-

dokumentummenedzsment rendszer jól láthatóan teljesíti. 

Az ezt követı fázisban a tudáselem katalógus feltöltése következett, több felhasználó által 

párhuzamosan – a folyamat jelenleg is tart. 



 142 

8.4.4 Tapasztalatok és konklúzió 

A rendszerek bevezetése után interjúsorozaton keresztül került megvalósításra a felhasználói 

visszacsatolás. A tapasztalatok szerint egyértelmően az azonnal hasznosítható rendszerek 

voltak a legnépszerőbbek az érintettek körében. A kompetencia térkép fogadtatása 

egyöntetően pozitív, a középvezetık érezhetı teljesítménynövekedésrıl számoltak be.  

A belsı, céges fórum szintén népszerő, mivel a gyors problémamegoldás eszköze, amely 

segítségével akár a teljes munkaerı állomány is bevonható a problémamegoldásba. 

Ahogy az várható volt, a tudástár és a projekttapasztalati adatbázis feltöltési munkáit az 

érintettek nagy része a kezdeti fázisokban felesleges pluszmunkának tekintette. A jelenlegi 

fázisban a felmérések szerint a tárolt adatmennyiség átlépte azt a kritikus határt, amelytıl 

számítva a rendszer gyakorlati használhatósággal bír. Ennek megfelelıen a munkatársak 

részérıl tapasztalható passzivitás is csökken. A folyamat alapú megközelítésnek megfelelı 

tudáselem katalogizálás az értekezés írásának idıpontjában is folyamatban van. 

Az esettanulmány alapját képezı projekt volt az elsı alkalom a kutatás során elıállt modell 

gyakorlati kipróbálására. A tapasztalatok a következıket mutatták: 

• Az általános horizontális megközelítés és projektek javasolt támogatásáról szóló fejezet 

során elıirányzott általános minimumszint céljának megfelelıen használható alapot 

szolgáltatott a további projekteket lehetıvé tevı támogató IT infrastruktúra létrehozásával 

• A négyrétegő modell ismertetése során javasolt kétfázisú audit módszertan hatékonyan 

alkalmazható az IT szakértık és tudásmenedzsment szakemberek tevékenységének 

összehangolásához azáltal, hogy nem követeljük meg egyik oldalon sem a kettıs 

szaktudást. A kompatibilitási osztályok segítségével sikeresen írtuk le a mind a 

rendszereket, mind a velük szemben támasztott követelményeket. 

• Amennyiben nagy rugalmasságú adattárolási képességő rendszert alkalmazunk, amely 

széleskörő elérhetıséggel rendelkezik, az mind a perszonalizációs, mind a kodifikációs 

feladatok nagy százalékát oldja meg, sikeresen (esetünkben 70% felett), valamit 

problémamentesen birkózik meg újabb TM jellegő projektek kiszolgálásával. Ez abból 

adódik, hogy az IT oldallal szemben sok esetben merül fel a különbözı célú, tudástár 

jellegő feladatok megoldási igénye, amire az ilyen típusú rendszerek kiemelten 

alkalmasak. 

• Az ON–Line kommunikációs megoldások bár korszerőek, az esettanulmány során 

bemutatott TM keretében a környezeti sajátosságok miatt nagy valószínőséggel nem 
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kerülnek bevezetésre, mivel ezeket a feladatokat jellemzıen az elsıdleges mőködés 

biztosításához szükséges infrastruktúra már megoldotta. 

A gyakorlati kipróbálás során a modell egy lehetséges gyengeségére, vagy továbbfejlesztési 

lehetıségére derült fény: a modell nem kezeli az IT világán kívül esı, a tudásmenedzsment 

támogatására valamilyen formában alkalmas, analóg rendszereket – példa erre a hagyományos 

telefon és a papír alapú iroda megoldásai. 
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9 ESETTANULMÁNY: TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ, 

AUDIT 

9.1 Az esettanulmány rövid összefoglalása 

A második esettanulmány szintén egy valós projekten alapszik, ahol is alkalmam nyílt 

kipróbálni az értekezés során bemutatott tudásmenedzsment- IT hozzárendelési modellt. Az 

elızıektıl eltérıen a modell itt kizárólag auditáló eszköz szerepben kerül kipróbálásra, egy az 

elızı esettanulmány során bemutatottnál lényegesen több munkatársat foglalkoztató, 

sokktelephelyő szervezetnél. A szervezet tevékenységét tekintve Magyarország egyik vezetı 

telekommunikációs szolgáltatója. Az esettanulmány célja tehát a kutatás során létrehozott 

modell tesztelése az auditálási szerepkörben. A modell helyességének ellenırzése a 

következı: a tudásmenedzsment tevékenységeket és a meglévı infrastruktúrát auditáljuk a 

már bemutatott módon, majd az audit eredményt összevetjük a rendszer felhasználóinak 

tapasztalataival. 

9.2 Általános vállalati információk  

A vizsgált vállalat egy multinacionális szervezet, Magyarország vezetı telekommunikációs 

szolgáltatóinak egyike. A közelmúltban ment keresztül több fúzión, napjainkban a 

telekommunikáció minden szolgáltatói üzleti területén jelen van. Több ezer alkalmazottal 

rendelkezik, éves árbevétele az 1000 milliárdot közelíti. 

Szervezeti felépítését tekintve klasszikus funkcionális szervezetnek tekinthetı, szervezeten 

belüli, eseti projektekkel. A szervezeti tudásmenedzsment struktúra a közelmúltban alakult át, 

hatékonyságát nagymértékében növelték az új irányelvek és a tudásmenedzsment 

megnövekedett szervezeti hatásköre. 

 

9.3 Szervezeti forma, küldetés 

A vállalat 2 éve módosítást hajtott végre a szervezeti felépítésében, ennek eredményeképpen a 

tudásmenedzsment egy saját igazgatóságot kapott, így a szakemberek számára rendelkezésre 

álló hatáskör jelentısen megnıtt. A tudásmenedzsmentért felelıs vezetık szerint ettıl a 

ponttól beszélhetünk hatásos tudásmenedzsmentrıl a szervezetnél. A korábbi, középsı 

szintrıl induló kezdeményezések rendszerint a hagyományos funkcionális szervezet 
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sajátosságainak és a felsıvezetıi erıfölénynek estek áldoztául. A jelenlegi tudásmenedzsment 

szervezet küldetését interjúk során a következıképpen foglalták össze: 

• A belsı tudás kodifikálása a lehetı legnagyobb mértékben 

• A tacit tudáselemek és kompetenciák hozzákötése a hordozókhoz 

• A belsı tudásteremtés támogatása és serkentése 

• A szükséges külsı tudások szervezeten belülre hozása 

A fenti célok elsı két pontja lényegében a kodifikációs és perszonalizációs stratégiák 

egyszerősített megfogalmazásai – ennek megfelelıen ezen célok elérése teljes mértékben 

támogatható az IT oldaláról. A második két pont leginkább szervezéstechnikai kérdéseket vet 

fel, valamint kihasználja az elsı két pontban foglaltakat támogató infrastruktúrát. 

Elsı lépésben a négyrétegő modell ismertetése során alapvetı, kiindulási pontként szolgáló IT 

rendszerek léte kerül ellenırzésre. 

Ezután a szervezeti formából kiindulva ellenıriztem a horizontális megközelítés elemeinek 

jelenlétét, egyrészt verifikálva ezzel a horizontális megközelítés címszó alatt összeállított 

irányelveket, másrészrıl az ilyen tevékenységeket kiszolgáló IT rendszereket auditálhatjuk. 

Végül a fejezet zárásaként a folyamat alapú megközelítés került az auditálási folyamat 

fókuszába. 

9.4 Általános, teljes szervezetet érintı megoldások – IT alapkövek 

A nem funkcionális alegység(ek)hez rendelt tudásmenedzsment támogató IT infrastruktúra a 

felmérés tanulsága szerint a következı rendszereket foglalja magában: 

Általános tudástár: 

A rendszer lényege a következı: a tudáselemek egy nagy központi adatbázisban kerülnek 

tárolásra, melyek a teljes vállalati hálózatról webes felületen keresztül érhetık el. A feltöltés 

teljes mértékben adminisztrátori oldalról történik, a tartalom pedig alapértelmezésben szőrésre 

kerül üzleti területenként. A szőrés ellenére a teljes tartalom elérhetı minden pontról, viszont 

ekkor egy külön keresési modult kell a felhasználónak igénybe vennie. A tartalmak lehetnek 

egyrészt célzottan a központi tudástár részei, másrészrıl pedig lehetnek a projekttapasztalati 

adatbázis fájljai8, kiegészítve adatbázisban tárolt metainformációkkal, amelyek a keresést 

teszik hatékonnyá. Az általános tudástár IT audit szerinti paraméterei: 

 

                                                 
8 a metaadatokkal kiegészített fájl alapú szolgáltatás részletes bemutatása a 9.4.2-es fejezetben található 
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Általános tudástár  

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 3 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 5 

17. Táblázat: IT audit: általános tudástár 

 

Jól látható, hogy az elérhetıség terén meglévı paraméternek megfelelıen a rendszer teljesíti a 

kívánalmakat. Az adattárolás területén a rekord szervezéső tárolás megfelelı kulcsszavas 

kereséseket tesz lehetıvé, valamint a kommunikációs képesség, ami esetünkben a testre 

szabásból ered szintén jó szolgálatot tesz. 

A szervezet az általános tudástár tartalmát kiegészítendı, üzemeltet egy projekttapasztalati 

adatbázist is. Ez alapvetıen egy adatbázisban tárolt metainformációkkal kiegészített, fájl 

szervezéső projektleírásokat tartalmazó adatbázis, amely az IT audit szerint a releváns 

dimenziók mentén a következı paraméterekkel bír: 

 

Projekttapasztalati adatbázis  

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 3 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 5 

18. Táblázat: IT audit: Projekttapasztalati adatbázis 

A követelmények megegyeznek az auditálási folyamat bemutatása során tárgyalt 

mintapéldában (5.6.2 fejezet) foglaltakkal. Ami a mintapélda során specifikált formális 

követelményekkel egybevetve elmondható: nincsen a fájlokon belül full text kereshetıség, és 

hasonlósági alapú keresés pedig egyáltalán nincs jelen a rendszerben – ami megkönnyíthetné 

az információkinyerést – ez javaslatként merült fel a továbbiakat illetıen. (Az, hogy fizikailag 
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a fájlok metainformációit tartalmazó rekordok az univerzális tudástárat is tartalmazó 

adatbázisban kaptak helyet, a mi szemszögünkbıl érdektelen.) 

Meg kell jegyeznünk továbbá, hogy a háttér adatstruktúrák, bár jelenleg univerzális szerepet 

töltenek be, nem szabhatók testre a rendszer szolgáltatásain keresztül, hanem 

rendszermódosításra van szükség, ha ilyen igény felmerül. A rendszermódosítás a vállalatnál 

viszonylag egyszerően megoldható, saját személyzet bevonásával. 

Körülbelül egy évvel ezelıtt a vállalat kísérleti jelleggel egy fejlesztésbe fogott, melynek célja 

egy a központi tudástárral együttmőködı, automatizált szövegbányás eszköz létrehozása lett 

volna – jelenleg e projekt leállt, többek között a magyar nyelv automatizált feldolgozásából 

eredı bonyolultsági problémák miatt. A rendszer hipotetikus paraméterei a következık lettek 

volna: 

Szövegbányászati alkalmazás  

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 3 

Csoportkommunikációs képességek aldimenziója 1 

Kezelhetı médiák aldimenziója 1 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 1 

Idısor kezelés aldimenziója 1 

Mőveletvégzési képességek dimenziója  

Mőveleti komplexitás aldimenziója 5 

Riportkészítési aldimenziója 2 

 

19. Táblázat: Tervezett szövegbányászati alkalmazás 

Látható, hogy a modell képes a rendszer leírására, viszont a verifikációt itt nem tudtuk véghez 

vinni, mivel a modell hiába ad ki bármilyen eredményt, azt nem tudjuk összevetni a 

felhasználók tapasztalataival és elégedettségével. 

Kompetencia térkép 

A kompetencia adatbázis önkéntesen kitöltött, sablonszerő adatlapokon, központosított 

moderáción és Internetes kereshetıségen alapul. Az attribútumok az IT audit szerint a 

következık: 
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Kompetencia adatbázis  

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 3 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 6 

20. Táblázat: IT audit: kompetencia adatbázis 

A tárolási struktúrák rugalmassága nem éri el a kompetencia térképek esetén általánosan 

javasolt értéket. Ennek az oka a következı: a térkép nem kezel kapcsolati hálózatokat, a 

kompetenciákat pedig egyszerő attribútumnak, jellemzınek tekinti. Másrészrıl meg kell 

említenünk, hogy a sablon alapú megoldás azért elégíthet ki minden igényt, mert a vállalatnak 

jelentıs saját fejlesztési kapacitása van, ennek megfelelıen az adott specifikus szervezet 

esetében a rendszerrel szemben nem követelmény a beépített rugalmasság – ez a rendszer 

módosításával is megoldható. A projektek tudásmenedzsment oldali támogatásánál már 

bemutatásra került a rendszer. Amit a tudástérkép globális alkalmazási profiljáról még meg 

kell említenünk, az a penetrációs probléma a szervezeten belül: bizonyos üzletágak 

kultúrájukból adódóan elutasítják a csatlakozást ehhez a rendszerhez – ezért a teljes céget 

tekintve a térkép jelenleg hiányos. 

A teljes cégre kiterjedı tudásmenedzsment megoldások között meg kell említenünk az E-

learning támogató környezetet. A kurzusokat on-demand (igény szerinti) alapon szervezik. A 

támogató infrastruktúra a következı elven épül fel: 

1. A kodifikálható tudásanyag a központi tudástárban megtalálható 

2. Az on-line kurzusokat a következı alfejezet során bemutatásra kerülı fejlett, 

multimédiás, IT alapú telekommunikációs rendszer segítségével oldják meg. 

A modell auditálási funkciójának segítségével könnyen belátható, hogy a fenti 

rendszerkombináció maradéktalanul képes a kitőzött feladatok megoldására. Az alap IT 

megoldásokról elmondható, hogy a tudástérkép birtoklásánál kedvezıbb állapot áll fenn – 

mivel tudástérkép helyett univerzális tudástárral rendelkezik a vállalat – ahol a visszakeresés 

néhány területen nincs az optimális szinten, de kielégítı.  A kompetencia adatbázis viszont IT 

szinten nem kellıen rugalmas rendszerrel került támogatásra, amit a vállalat folyamatos 

fejlesztéssel egyensúlyoz. 
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9.5 Horizontális megközelítés 

Az alap infrastruktúra jelenlétének ellenırzése után a vállalat divízionális szervezetnek 

megfelelı tulajdonságaiból indulunk ki. Az egyes üzletágak közötti kommunikáció jelen van, 

IT támogatása fórumokon és dedikált kommunikációs csatornákon keresztül valósul meg. A 

horizontális megközelítés vizsgálata során ezeket a rendszereket auditáltuk a modell IT audit 

módszertanának segítségével. Az elsı vizsgált rendszer a belsı vállalati fórum volt. 

Az alkalmazó cég tudásmenedzsment szakemberei a következı követelményeket fogalmazták 

a már bevezetett rendszerrel szemben: 

1. Legyen elérhetı tetszıleges munkaállomáson, az arra jogosítvánnyal rendelkezı 

felhasználók számára 

2. Tetszıleges elosztásban tegye lehetıvé a csoportkommunikációt 

3. A kommunikáció elemei (az úgynevezett fórumfonalak vagy eredeti nevükön thread-

ek) legyenek utólagosan követhetık és kulcsszavak segítségével visszakereshetık. 

A kompatibilitási osztályok formalizmusára lefordítva a tudásmenedzsment szempontjából 

ezek a következı értékeket jelentik (követelmények oszlopa): 

Összehasonlítás - fórum   

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Követelményeknek 

megfelelı 

kompatibilitási 

osztály száma 

Kommunikációs képességek dimenziója   

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 3 3 

Csoportkommunikációs képességek aldimenziója 3 3 

Kezelhetı médiák aldimenziója 2 2 

Adattárolási képességek dimenziója   

Struktúra komplexitás aldimenziója 5 6 

Idısor kezelés aldimenziója 2 2 

Mőveletvégzési képességek dimenziója   

Mőveleti komplexitás aldimenziója 1 1 

Riportkészítési aldimenziója 1 1 

21. Táblázat: TM-IT audit: fórum képességek és követelmények 

A rendszer az itteni tapasztalatok szerint maradéktalanul ellátja feladatát. Az IT audit ezzel 

ellentétben az adattárolási képességek mentén az 5. osztályt állapította meg, mint 
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attribútumot. Ez természetes nyelvre lefordítva annyit jelent, hogy az alkalmazott rendszer 

képes ugyan a kulcsszavas keresésre, viszont szinonimák kezelésére nem. Fórum esetében 

pedig semmi sem garantálja a következetes fogalomhasználatot, ennek megfelelıen 

szinonimák eseteinek kezelése nélkül a visszakeresések során a lehetséges találati halmaznak 

csupán töredékét kapjuk majd vissza. Ebbıl következik egy logikus továbbfejlesztési igény – a 

szinonimák és az egymáshoz hasonló fogalmak kezelése a keresések során. 

Dedikált, belsı IT alapú kommunikációs rendszer: 

A szervezet egy minden jellemzıjében nagyon fejlett rendszert használ, melynek IT oldalról 

auditált jellemzıi a következık: 

 

Belsı kommunikációs rendszer  

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 3 

Csoportkommunikációs képességek aldimenziója 3 

Kezelhetı médiák aldimenziója 5 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 1 

Idısor kezelés aldimenziója 1 

Mőveletvégzési képességek dimenziója  

Mőveleti komplexitás aldimenziója 1 

Riportkészítési aldimenziója 1 

22. Táblázat: IT audit: Belsı, IT alapú telekommunikációs rendszer 

 

A rendszer célja videokonferenciák, konzultációs és E-learning rendszerek kommunikációs 

támogatásának ellátása. Erre mind a tapasztalatok, mind a modell szerint maximálisan 

megfelel. 

Érdekesség, hogy amíg az elızı esettanulmány során biztonsági kérdésekbıl kifolyólag 

elvetésre került a modern, IT alapú telekommunikációs rendszerek használata, a jelen 

szervezetnél a rendszer nagy népszerőségnek örvend. A fı szervezeti és egyéb környezeti 

különbségek, amik ezt a differenciát okozzák, a következık (az auditálás során ezeket 

azonosítottam): 
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• A szervezet nagyobb és több telephellyel rendelkezik, a munkatársak jobban rá vannak 

utalva a kommunikáció lehetıségére 

• A felhasznált rendszer saját fejlesztéső, a központja a szervezeti hálózat határain belül 

helyezkedik el, és a teljes kommunikáció titkosított –ennek megfelelıen az említett 

biztonsági aggályok itt nem léptek fel. 

Már említettük, hogy az egyik legfontosabb szervezéstechnikai kérdése a horizontális 

megközelítésnek a kiindulási hierarchiaszint meghatározása. Ez, az adott szervezet esetén a 

középvezetıi szint. A középvezetıi és az attól felfelé esı munkatársak által definiált csoport 

kiegészül még egy csoporttal, ami érdekes módon nem hierarchiaszint függı (pedig 

funkcionális szervezetrıl beszélünk): a különleges, unikális tudást hordozók körével. 

9.5.1 Projektek támogatása  

A projekt megközelítés a vállalatnál jelen van, leginkább a fejlesztési tevékenységek folynak 

projektszerően. A vállalat saját projektirányítási módszertannal rendelkezik, ezt a 

projektszervezési (és nem a tudásmenedzsment) oldalról szolgálja ki az MS Project szoftver 

rendszer, mint céleszköz. A dokumentációk, melyek a projekt véghezvitele során születnek, 

szintén a projektirányítási módszertan elıírásainak megfelelıen jönnek létre. 

Ami a szervezetnél a tudásmenedzsment oldaláról dedikált módon támogatja a projekteket az 

a következı: Tapasztalati adatbázis, melynek célja a projekt dokumentációk tárolása. 

Alapesetben file szervezéső, beszédes fájlnevekkel. Az IT audit alapján a rendszer besorolása 

a következı: 

 

File service  

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 2 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 2 

23. Táblázat: IT audit: file service 

 

Ez az adatbázis egészül ki metainformációkkal az univerzális tudástár részérıl, ami az 

attribútumokat a következıképpen változtatja meg. 
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Metaadatokkal kiegészített File service  

Dimenzió / aldimenzió neve 

Kompatibilitási osztály 

száma – rendelkezésre 

álló IT infrastruktúra 

Kommunikációs képességek dimenziója  

Hálózati kompatibilitás aldimenziója 3 

Adattárolási képességek dimenziója  

Struktúra komplexitás aldimenziója 3 

24. Táblázat: IT audit: kiegészített file service 

Az attribútumok fényében a modell tudásmenedzsment oldala szerint a következı mondható 

el: A kulcsszavas keresés hatékonyabbá válik, mivel a metaadatok kezelésével kiegészült 

rendszer esetén nem vagyunk a fájlnevekre utalva. Problémás, hogy a keresést csak az utólag 

csatolt metainformációk segítik, melyek nem feltétlenül fedik le a teljes tartalmat. Egy 

minimum 4. osztályba tartozó rendszer bevezetése javasolt. A minimum jelzı használata az 

elızı mondat során nagyon is indokolt, mivel a tapasztalatok a következıt mutatják: a 

kulcsszavas keresés népszerő, de a találati halmazok valóban eltérnek a tényleges tudásanyag 

megfelelı elemeinek halmazától. Esetünkben kívánatos lenne a full text keresés, de még 

inkább a hasonlósági alapú keresés (5. osztály) 

A tapasztalati adatbázissal kapcsolatban szervezéstechnikai (azaz nem a modellen alapuló 

audit eredménye) megjegyzés: számos, nem formalizálható információ nem kerül 

kodifikálásra – általában motiváció hiányában. Ilyen esetben az adott projekttapasztalatot, 

mint kodifikálatlan tudáselemet a hordozóhoz kötik (perszonalizáció). A vezetık is 

egyetértettek abban, hogy a kodifikált forma a szervezet számára elınyösebb volna, viszont a 

demotiváltság miatt ennek minısége feltehetıen nem lenne kielégítı. 

A Projektek során felhasználásra kerül az általános, teljes céget lefedı kompetencia adatbázis 

is – ez bemutatásra kerül a tudásmenedzsment – IT támogató infrastruktúra alappilléreit leíró 

9.4. alfejezetben.  

A projektek direkt támogatása a tudásmenedzsment oldaláról ennél a vállalatnál az 

Infokutatás intézményén keresztül valósul meg. Az infokutatás egy célirányos „mini projekt”, 

ahol a tudásmenedzsment osztály adja a dedikált személyzetet. Az Infokutatás célja általános 

háttér információk győjtése és átadása a projekt személyzetének részére. A kutatás célterületei 

az Internet,  a belsı tudástár, valamint a már említett kompetenciatérkép segítségével a belsı 
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szakértık csoportjai. Amennyiben a megjelölt források nem eredményesek, a vállalat külsı 

szakértıi segítséget vesz igénybe. 

Az utolsó tevékenység, amely a tudásmenedzsment oldaláról kerül kivitelezésre a projekt 

nyitást követı ismerkedési / összeszokási fórum – ami viszont a személyi jelenlétre épül, ezért 

nem virtuálizálható, a szervezést a már bemutatott belsı kommunikációs megoldás segíti.  

9.6 Folyamat alapú megközelítésbıl kiinduló verifikáció 

A folyamatok tudásmenedzsment oldaláról való támogatása megközelítés két formában van 

jelen a vállalaton belül: 

1. Projektek esetén – a konkrét részfolyamatot az Infokutatás és a perszonalizáció 

(kompetencia térképen keresztül) szolgálja ki – bıvebb leírás a 9.4.1-es fejezetben 

található. 

2. Reguláris mőködés: a kodifikálható (és már kodifikálásra került) tudáselemek összessége 

megtalálható a központi tudástárban. Ezen felül a projektekhez hasonlóan itt is a 

kompetencia térkép segíti a feladatok megoldását. A szervezet nagyon erısen hagyatkozik 

a központi tudástár képességeire, a konkrét folyamatok támogatásához a 

szervezéstechnikai megoldások kiegészítıjeként használja fel azt. A szervezeti folyamatok 

közvetlen tudásmenedzsment támogatása  a két IT alappilléren kívül más dedikált 

támogató eszközzel nem rendelkezik. 

9.7 Távlati célok, várható IT fejlesztések 

A tudásmenedzsment igazgatóság a jelenlegi megoldásokat kielégítınek tartja, elsıdleges cél 

jelenleg a megoldások kiterjesztése lehetıleg a teljes szervezetre, ahol többek között a már 

említett szervezeti problémákkal – léginkább a passzivitással – kell szembenézniük. Az 

informatikai infrastruktúrát megfelelınek találják, nagymértékő fejlesztés a közeljövıben nem 

várható – kivéve a szövegbányász rendszer fejlesztési projektjének újraindítását, de ez jelen 

pillanatban még felsıvezetıi döntés kérdése. 

9.8 Konklúzió 

A modell sikerrel teljesítette az auditálási feladatokat, azaz egyrészt nem volt olyan rendszer –

tevékenység párosítás, amit ne tudtunk volna leírni vele, másrészrıl az auditálási 

eredményekbıl implikált irányelvek megegyeztek a gyakorlati tapasztalatokból 

következıkkel – ennek megfelelıen a jelenlegi auditálási esettanulmány a modell auditálási 

szerepben való helyességét igazolta. 
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A konkrét esettanulmány plusz, gyakorlati tanulságai a következık voltak: 

 

• Ha a biztonsági problémákat kiküszöböljük, a modern, IT alapú multimédiás 

kommunikáció népszerővé válik és hatékonyan alkalmazható. 

• Amennyiben számottevı fejlesztési kapacitás áll rendelkezésre, és minimális plusz költség 

mellett mobilizálható (fıállású munkatársak, havi bérezéssel), a rendszerek 

rugalmatlansági problémája egy bizonyos mértékig ellensúlyozható. 

• Nagy szervezet esetén a szervezeti kulturális problémák lényegesen nagyobb problémát 

jelentenek, mint az IT technológiai határai. 

Az auditálási esettanulmány zárásaként fel kell hívnunk a figyelmet a modell egy fontos 

sajátosságára. A modell a kész tevékenység halmaz elemeinek megfelelı IT támogatásáért 

felelıs. A modell alkalmazásának nem célja sem a tudástérkép, sem a tevékenységi halmaz 

összeállításának, teljességének valamint hibátlan voltának garantálása – a tevékenységi körbıl 

eredı követelmények az IT-vel szemben minden esetben a modell bemenetét adják. A modell 

feladata az eldöntött tudásmenedzsment stratégia által implikált tevékenységek támogatása 

megfelelı IT rendszerekkel a konstrukciós szerepben, valamint a meglévı, támogató IT 

rendszerek megfelelıségének ellenırzése auditáló eszköz szerepben. 
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10 KONKLÚZIÓ ÉS ÖSSZEFOGLALÁS 

A dolgozat során bemutatásra kerültek kutatásom legfıbb eredményei. A kutatás 

pozícionálásakor kifejtésre került, hogy a kutatás célja egy gyakorlatban használható eszköz, 

egy módszertan létrehozása, amellyel segíthetjük tudásmenedzsment rendszerek kidolgozását 

és azok IT támogatásának megszervezését. Szervezéstechnikai kérdésekkel csak 

elengedhetetlen esetekben foglalkoztam, a kulturális és motivációs problémák lehetséges 

leküzdési módjai nem szerepeltek a kutatás céljai között. 

A kutatás során elıállt, gyakorlati jelentısséggel bíró elemek a következık: 

- Taxatív definíciórendszer az IT részérıl általánosan biztosítható képességek 

osztályozásához, mind az IT szakértıi oldal, mind a tudásmenedzsment oldal számára 

- A kettıs definíciórendszeren alapuló auditálási módszertan, amely segítségével 

feltárhatók az IT oldal támogatási kapacitásának elégtelenségei a támogatandó 

tevékenységek pontos ismeretében 

- Általános tudásmenedzsment keret infrastruktúra létrehozását célzó konstruktív 

módszertan. Célja, hogy a tudásmenedzsment vállalati alrendszerrel nem rendelkezı 

szervezetek számára egy módszertani keretet adjon irányelvek megfogalmazásán 

keresztül ahhoz, hogy egy önmagában mőködıképes és az elsıdleges mőködéshez 

hatékony segítséget nyújtó tudásmenedzsment rendszerhez jussanak 

- Folyamat alapú megközelítés - tapasztalati összefoglaló: egy jó alapot szolgáltathat a 

formális TM-IT hozzárendelési modell alkalmazásához, ha a tudásmenedzsment 

tevékenységeket az elsıdleges vállalati folyamatok által felhasznált tudáselem köré 

szervezzük. Az így kapott tevékenységrendszer hasznos bemenete a konstrukciós 

modellnek. A folyamattérképbıl kiinduló megközelítés területén a kutatás 

eredményeként számottevı tapasztalat győlt össze, melyeket irányelvek formájában 

foglaltam össze. 

- Szervezeti formából kiinduló megközelítés: számos esetben a vállalati tevékenység 

pontos ismerete nélkül is következtethetünk elvégzendı tudásmenedzsment 

tevékenységekre, pusztán a szervezeti felépítésre alapozva. A szervezeti formából 

következı tevékenységrendszer kidolgozásának irányelveit külön fejezet foglalja 

össze. Az elsıdleges cél itt is a bemenet szolgáltatása a konstruktív modell számára. 

A fent említett módszertanok mind auditálási, mind konstrukciós szerepben kipróbálásra 

kerültek az esettanulmányok alapját képezı projektek során. A tapasztalatok szerint a modell 

kifejezıereje kielégítı, a valóság megragadására alkalmas. Az esettanulmányok megmutatták 
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továbbá, hogy a modell irányelvei által implikált megoldások hatékonyak, vagy éppen 

egybeesnek a gyakorlati tapasztalatok visszacsatolással létrejött tudáson alapuló 

megoldásokkal – azaz a modell konstruktív eszközként is jól használható. 

Mivel a modell, vagy modellek célja a tudásmenedzsment IT támogatásának formalizálása 

volt, ezért a modell nem foglalkozik az IT világán kívül esı, analóg, tudásmenedzsmentet 

támogatni képes megoldások rendszerbe vonásával. Természetesen nem kérdıjelezem meg 

ezek létét és fontosságát, viszont szemléletüket és a feltérképezésükhöz szükséges kutatandó 

területet tekintve oly mértékben kívül esnek a kutatás vonalán, hogy a jelenlegi modellbe nem 

foglalhatók be. Egy másik Ph.D kutatás témájaként az említett analóg rendszerekhez alkotott 

hozzárendelési modell véleményem szerint értékes kiegészítıje lehetne a jelen dolgozat 

tartalmának. 

A dolgozat elsıdleges céljai közé tartozott, hogy bemutassa, mikor érdemes egyedi 

fejlesztésbe fogni, és mikor kifizetıdıbb kész, dobozos termékeket használni. A választási 

szempontrendszer bemutatásra került a fejezetek során, melynek kidolgozásakor leginkább az 

IT világban szerzett gyakorlati tapasztalataimra támaszkodtam. Egy számítási modell 

megtalálható a mellékletben és a CD mellékleten, mely segítségével ellenırizhetıek a fejezet 

során elhangzott állítások. 

Végül meg kell említenünk, hogy a kutatás vonalának voltak oldalágai is, melyekrıl késıbb 

bebizonyosodott, hogy a gyakorlatban különbözı okokból kifolyólag nem hasznosíthatók. 

Ezek közül a legjelentısebb a tudásmenedzsment tevékenységi mátrix, melynek eredeti célja 

az volt, hogy osztályozási keretet adjon szervezéstechnikai szinten a tudásmenedzsment 

tevékenységek teljes halmazának. Sajnos karbantartásigénye miatt a gyakorlatban való 

felhasználását el kellett vetnem – a koncepció leírása megtalálható a mellékletben. 
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11 MELLÉKLET 

11.1 Szervezeti felépítések győjteménye 

Az általános megközelítések során utaltunk rá, hogy a következıkben a PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) módszertan által definiált projektmenedzsment 

struktúrákat tekintjük mérvadónak. Ezen struktúrák bemutatása nem része a kutatás 

eredményeit összefoglaló értekezés törzsének, ezért itt, a melléklet során mutatjuk be ıket. 
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11.2 Tudásmenedzsment tevékenységi mátrix 

A módszertan elsı lépése egy szisztematikus osztályozási keret létrehozása, amely alkalmas a 

tudásmenedzsment tevékenységek teljes körő befogadására és áttekinthetı rendszerezésére. 

Ez a keret esetünkben TM (tudásmenedzsment) tevékenységi mátrix néven az alábbiakban 

kerül bemutatásra  

A szervezeti tudásmenedzsment rendszerek számos, rendkívül szerteágazó tevékenységet 

végezhetnek, a cél azonban minden esetben azonos: 

• A szervezeti tudás feltárásának 

• Transzferének 

• És fejlesztésének hatékonyságát a lehetı legnagyobb mértékben növelni 

Példák ezekre a tevékenységekre: 

• Képzések szervezése 

• Tudástérképek és egyéb adatbázisok üzemeltetése 

• Önszervezıdı szakértıi csoportok támogatása 

• Stb. 

A tudásmenedzsment tevékenységi mátrix szerkezete az alábbi ábrán látható: 
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20. ábra: TM tevékenységi mátrix 

A mátrix egyes cellái a már említésre került tudásmenedzsment tevékenységeket 

tartalmazzák. Az, hogy az adott tevékenység mely cellába kerül besorolásra, attól függ, hogy 

a három dimenzió (amelyekre támaszkodva a koordináta rendszer készült) mely értékeinek 

felel meg. A megfeleltetés lényegét, valamint a dimenziók konstrukciós elvét a továbbiakban 

ismertetjük.  

11.3 A TM tevékenységi mátrix dimenziói 

A dimenziók szemléletüket tekintve kettıs eredetőek. Az elsı két tengely gyakorlatilag 

azonos értékkészlető (vezér, menedzser, támogató személyzet, szakértı). Az azonos 

értékkészlet ellenére a két tengely szemantikája nem egyezik meg minden esetben – ezt a 

késıbbiekben látni fogjuk. Maguk a dimenziók a tudásmenedzsment kulcsfontosságú 

szervezeti szerepköreinek elméletére épül, mely Karl Erik Sviby nevéhez főzıdik 

(Sveiby,2001) 

A harmadik tengely konstrukciója a tudásteremtés spirális modelljén alapul. A következı két 

alfejezet során ezen modell is bemutatásra kerül. 

Az adott cella tartalma az alapján, hogy milyen szerepkörő szereplık között megy végbe, 

valamint természetét tekintve a spirális tudásteremtési modell mely szakaszának felel meg.  
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A meghatározásban segítségünkre lesz az IT tevékenységgyőjtemény, amelyben az egyes 

tevékenységek mellett feltüntetésre kerülnek a kiszolgálásukhoz szükséges IT rendszerek 

attribútumaival szemben támasztott követelmények (azaz a magas szintő IT eszköztárban 

meghatározott kritériumok szerinti szükséges kompatibilitási osztály értékek). Ezen 

követelmények meghatározása után, mintegy „szőrve” az alacsony szintő IT eszköztár 

tartalmát megkaphatjuk azon rendszerek listáját, amelyek a feladatot sikerrel elláthatják. 

 

 

21. ábra: TM tevékenységi mátrix cella 

Attól függıen, hogy milyen tudásfajtával állunk szemben, választhatunk a kodifikációs 

valamint a perszonalizációs tudásmenedzsment stratégia között. Attól függıen, hogy a cellába 

tartozó adott tevékenység mely stratégiát hivatott támogatni (lehetséges, hogy mindkettıt) 

11.4 Egyszerősített költségkalkulációs modell 

A következıkben egy screenshot segítségével mutatom be az egyszerősített 

költségkalkulációs modellt, amely segítségével az ötödik fejezet költségekre vonatkozó 

állításait ellenırizhetjük. A mőködı modell Microsoft Excel munkalap formájában 

megtalálható a CD mellékleten. 
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22. ábra: költség-összehasonlítási modell 

11.5 Rational Unified Process (RUP) 

A Rational Unified Process módszertan egy iteratív szoftverfejlesztési metodológia, amelyet a 

Rational Software Corporation dolgozott ki (jelenleg az IBM része). A módszertan nem 

határoz meg merev irányvonalakat, sokkal inkább egy adaptív keretrendszer nyújt a fejlesztés 

támogatáshoz. 

*megjegyzés: a RUP módszertan nem keverendı össze az IBM azonos nevő termékével. 
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Alapelvek 

 

A teljes módszertan fejlesztési alapelvek halmazát tekinti irányadónak. Ezek közül a 

legfontosabbak: 

1. A fejlesztés legyen iteratív 

2. Követelmények menedzsmentje 

3. Komponens alapú architektúra felhasználása 

4. A szoftver vizuális modellezése 

5. szoftver minıség ellenırzése 

6. változtatások irányítása 

 

Iteratív fejlesztés  

 

Az igazán nagy és összetett rendszerek túlságosan bonyolultak ahhoz, hogy egyetlen lépésben 

definiáljuk teljes funkcionalitásukat, valamint az egyes funkciók közötti teljes 

kapcsolatrendszert. A fejlesztendı rendszerrel szembeni követelmények a fejlesztés során 

várhatóan változni fognak. A változások okai lehetnek architektúrális korlátok, vevıi igények 

változása vagy éppen a megoldandó feladat magasabb szintő megértése.  

Az iteráció lehetıvé teszi a projekttel szemben felmerülı irányváltoztatási igények sikeres 

végrehajtását, valamint megfelelı prioritási sorrend meghatározását az egyes, különbözı 

kockázati szinteket képvisel problémák között. 

Az iteratív fejlesztés ideális esete, amikor a megrendelı az adott iteráció végén használható 

terméket kap kézhez, és ez által lehetıvé válik az ütemenkénti visszacsatolás. 

A RUP iteratív és inkrementális fejlesztési módszertant határoz meg: 

• Az integráció folyamata lépésrıl lépésre valósul meg, ezáltal redukáljuk a lépések 

részét képezı elemek számát. Ezáltal az integráció komplexitása csökken, 

költséghatékonysága nı. 

• A részrendszerek külön-külön kerülnek megtervezésre. Ezek karbantartása és 

újrafelhasználása így hatékonyan végrehajtható.  

• Követelményváltozás rögzítése és beépítése a folyamatba 

• Kockázat azonosítás a korai fázisokban, kimerítı elemzés 

• Ismételt ellenırzés fázisonként: javított szoftver architektúra 
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Az iterációk felhasználásnak eredményeképpen a projekt során elıáll egy átfogó, minden 

fázist tartalmazó magas szintő projekt terv, valamint a részletesebb, iterációnkénti 

végrehajtási tervek is. Az iterációs lépések végpontjai a mérföldkövek – a mérföldköveknél 

végzett vizsgálatok pontos képet adnak a projekt elırehaladásáról. 

Követelmények menedzsmentje 

A követleménymenedzsment elve a RUP terminológiájában a végfelhasználók igényeinek 

felderítését és kielégítését jelenti, szem elıtt tartva azt, hogy a projekt idıtartama során 

bekövetkezett változásokat ezen igényekben a projektnek reaktív módon követnie kell. 

 

A követelménymenedzsment az alábbi tevékenységeket foglalja magában  

• Probléma analízis 

A probléma meghatározása (a felek megegyezésén keresztül), valamint 

mutatórendszer meghatározása az adott probléma volumenének és tulajdonságainak 

számszerő meghatározásához. 

• Résztvevık szükségleteinek azonosítása 

A probléma analízis követı lépése – az érintettek körének konkrét, akár 

személyenkénti szükségleteinek azonosítása, amelyek a meghatározott problémából 

erednek, és amelyekre a megoldásnek koncentrálnia kell. 

• Rendszerdefiníció 

A rendszer funkcionalitásának magas szintő definiálása, amely a támogatandó 

tevékenységekbıl, valamint a lehetséges felhasználási esetekbıl (use-case) indul ki. 

• A rendszer célterületének menedzsmentje 

A magas szintő rendszerdefinícióból kiindulva szeparáljuk a megoldandó 

problémakör-részhalmazt, amelyek szematikailag hatékonyan lefedhetı a fejlesztendı 

rendszerrel. 
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• Rendszerdefiníció finomítása 

A felhasználói esetek modelljei bemutatára kerülnek az érintrttek köre elıtt, így 

visszacsatolás érvényesülhet a megrendelı részérıl a tervezési fázisban. 

• A változó követelmények menedzsmentje 

A projekt végrehajtási fázisa során, újonnan keletkezett változtatási igények kezelése, 

valamint a projekt irányvonalának finomhangolása az új igények alapján 

Komponens alapú architektúra felhasználása 

 

A komponens alapú architektúra felhasználása könnyen érthetı, áttekinthetı felépítéső 

rendszert eredményez, amely könnyen bıvíthetı, valamint az egyes komponensek késıbbi 

fejlesztések során újrafelhasználhatóak. Az architektúra kialakítása a korai iterációk feladata. 

Ezen iterációk során létrejön egy, az architektúrát megvalósító keretrendszer, amely a 

késıbbiekben prototípusként funkcionál. 

Az architektúra megfelelı megválasztása a rendszerekkel szemben állított komplexitási 

követelmények miatt létfontosságú. 

A szoftver vizuális modellezése 

A rendszer funkcionalitásának, implementációjának valamint az alkalmazási környezetbe való 

illeszkedésének absztrahálása, vizualizálása jelenleg az egyetlen eszköz, amellyel a komplex 

rendszert áttekinthetıvé tehetjük a projekt résztvevıi számra. 

A RUP jelen pillanatban az egyik legelterjedtebb modellezési eszköztárat, az UML-t  (Unified 

Modeling Language) használja fel erre a célra. 

Szoftver minıség ellenırzése 

Számos szoftver projekt vall kudarcot a minıség ellenırzés fázisában. Ezek oka számos 

esetben az utólag összeállított felmérési terv, valamint a fejlesztıgárdától gyakran teljesen 

független stáb. A RUP nem használ a feladat elvégzésére dedikált személyzetet – az itt 

használt szemlélet szerint a projekt összes résztvevıje felelıs a minıségellenırzésért a teljes 

projekt minden fázisában. Ennek megvalósítását a RUP módszertana teszi lehetıvé. 
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Változtatások irányítása 

 

Tetszıleges szoftverfejlesztési projekt esetén a változások elkerülhetetlenek. A RUP esetén a 

javasolt megoldásnak két alappillére van: 

 

• Módszertan, amely lehetıvé teszi a változtatások irányítását, követését és 

monitorozását 

• A szeparált munkaterületek, amelyek lehetıvé teszik, hogy az egyes fejlesztık 

munkájára a más munkaterületeken bekövetkezett változások ne legyenek kihatással. 

Ezt nagyrészt a komponens alapú architektúra alkalmazása teszi lehetıvé. 

 

11.6 CommonKADS 

Az elızıekben említésre került, hogy szemléletem szerint egy számítógépes program, amely 

valamilyen feladatot old meg, valójában kodifikált tudás. Ezt a gondolatmenetet követve 

eljuthatunk a szoftverkészítés fogalmához, mint egy speciális kodifikációs tevékenységhez. A 

szoftverfejlesztés számtalan strukturált megközelítéssel rendelkezik, ezek teljes körő 

tárgyalása nem célja a jelen értekezésnek. 

A jelen Ph.D kutatás fı célja a szervezeti tudásmenedzsment informatikai 

támogathatóságának kutatása, valamint megoldások prezentálása e célra. A CommonKADS 

mint szoftverfejlesztési keretrendszer és módszertan kiemelt jelentısséggel bír a kutatott 

területen. A következıkben áttekintést nyújtunk a Commonkads történetérıl, felhasználásáról, 

a benne felhasznált modell elemeirıl. 

 

A Commonkads története és háttere 

 

Az informatikai fejlesztések eredményei megbízhatatlanok és nem reprodukálhatók 

amennyiben a fejlesztés ad hoc módon történik, és strukturált módszertan nem kerül 

alkalmazásra. Ezek elfogadhatatlan hátrányok, mind az ipari, mind az akadémiai szférában. A 

CommonKADS ilyen projekteknél jól hasznosítható módszertant kínál, egyedi vonása, hogy 

mind a szigorú értelemben vett IT rendszerfejlesztés és az emberi/szervezeti környezeti 

adaptáció is támogatott speciális modellekkel a keretrendszeren belül. 
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A fejlesztés története 

 

A KADS (Knowledge Acquisition and Design Support) módszertant két az ESPRIT program 

részét képezı projekt keretei között fejlesztették ki (ESPRIT – European Strategic Programme 

in Research in Information Technology), valamint egy a módszertan kivitelezését támogató 

eszköz a CKWB (CommonKADS Workbench) több, egymásra épülı projekt keretében került 

kifejlesztésre: 

Project 12,304,1098,5248, Copernicus: CP-7599 (PEKADS) 

 

A CommonKADS kifejlesztésének céljai  

 

Az elsıdleges cél a szoftveripar támogatása egy megfelelı, a fentiekben említett 

követelményeknek megfelelı strukturált módszertannal, amely megfelelıen képes támogatni 

a mesterséges intelligenciát használó rendszerek szakterületén végzett fejlesztéseket, szem 

elıtt tartva a szoftver projektek iteratív mivoltát, a fejlesztési életciklust, valamint azt a nem 

elhanyagolható tényezıt, hogy a kifejlesztett rendszert egy humán felhasználókból álló 

szervezet saját céljainak megfelelıen kívánja felhasználni és ehhez megfelelı adaptáció 

szükséges. 

A fejlesztési megközelítés teljes egészében modellbázisú. A modellek a valóság strukturált és 

absztrakt leírását adják, mely leírás jól használható a fent említett követelményrendszer 

kielégítésére és célok elérésére. 

A módszertan gerincét egy spirális életciklus modell adja, amely fokozottan alkalmas iteratív, 

azaz az elızı szakaszok eredményeit a következı szakaszok során szervesen felhasználó 

projektek támogatására. A spirális modellszervezés az iteratív fejlesztési, valamint a valóság 

állapotváltozásait követni hivatott projektek során a mai napig a leginkább helytálló. Innét is a 

hasonlóság a Nonaka által felállított szervezeti tudástranszfer spirális modelljével. 

A keretrendszer felhasznál továbbá egy úgynevezett könyvtárat, amely kész sablonokat 

tartalmaz. A sablonok, valamint a könyvtárszemlélet alkalmazása a szoftverfejlesztı eszközök 

világában már régóta ismert és bevált gyakorlat. A cél a CommonKADS esetében sem volt 

más, mint a szoftveripar esetén: meggyorsítani a tervezési és implementálási fázist, továbbá 

kiaknázni azt a gondolatmenetet, hogy a már bevált részmegoldásokat a kockázat 

minimalizálásának céljából változatlanul át lehet emelni és alkalmazni új projektekben. 
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A CommonKADS modelljei 

 

A CommonKADS alapvetıen két modelltípust hasznosít: 

 

1. Életciklus modell: az életciklus modell a projekt megszervezésébe, a munkafázisok 

kialakításába, valamint a kész rendszer életciklusának követésében nyújt segítséget.  

2. Implementációs modell, a rendszer és a környezet komponenseinek modellezéséhez 

 

Életciklus modell 

 

 

 

23. ábra: CommonKADS életciklus modell 

 

Az életciklus modell elemei: 

 

Szemle: 

A szemle fázis célja minden ciklusban a projekt pillanatnyi állapotának kiértékelése, globális 

célkitőzések átértékelése, a következı fejlesztési ciklus céljainak és feladatainak 

meghatározása. 
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Kockázatelemzés:  

Azon kockázatok elemzése, melyek sikertelenséghez vezethetnek mind az adott ciklus, mind a 

teljes projekt vonatkozásában. Az elemzési szekvencia célja ezen kockázatok lokalizálása, 

megjelölése és prioritizálása. 

 

Tervezés: 

A projekt következı mérföldkövéig vezetı lépések részletes tervezése, erıforrás, idı és 

költségek vonatkozásában. A tervezési fázis feladata továbbá az átadandó termékek elfogadási 

kritériumrendszerének kidolgozása is. 

 

Nyomon követés: 

A tervezési fázis során elıállt termékek és modellek nyomon követése, valamint az elfogadási 

és az életciklus során produkált eredményeik alapján a következı ciklusra gyakorolt hatásuk 

becslése. 

 

A szerkezeti modellek a CommonKads keretrendszerén belül 

 

A modell komponenseket és a közöttük fennálló logikai összefüggéseket az alábbi ábrán 

követhetjük nyomon: 

 

 
24. ábra: A CommonKADS szerkezeti modellei 
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A teljes életciklus menedzsmentjén kívül kiemelendı a COMMONKADS szakértelem 

modellje, amely ontológiák felhasználásával az adott szakterület tudásának célzott és 

formalizált felhasználását teszi lehetıvé a termék tervezése során. 

11.7 SSADM (Structured Systems Analysis and Design Methodology) 

Az SSADM feladata a termék-meghatározás és a hozzá kapcsolódó feladatok számára a 

formális kivitelezési keret biztosítása, egészen a fizikai rendszertervezéssel bezárólag. Az 

SSADM fejlesztési projektben elfoglalt helyét azt alábbi ábra mutatja be: 

 

25. ábra: az SSADM pozícionálása 

Fontos megjegyezni, hogy az SSADM módszertannak nem integrált része az általános 

projektirányítás – azaz az SSADM módszertant valamely projektirányítási metodológiával 

együttesen szükséges alkalmazni – ehhez kézenfekvı választás a PRINCE (PRojects IN 

Controlled Environments) módszertan, a PRINCE 2 – amely egy szoftverfejlesztési projektek 

irányítására specializált módszertan vagy éppen a PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) 

A stratégiai tervezés esetében az SSADM nem használható, bár a technikái közül néhány 

hasznos lehet a szervezeti mőködés (üzleti/mőködési terület) néhány modelljének az 

elkészítésénél (pl. logikai adatmodellezés és adatfolyam-modellezés). Az SSADM technikái 

nem alkalmasak stratégiai szintő SWOT analízis elvégzésére, valamint stratégiai szintő célok 

meghatározására.A követelmény feltérképezés során végzett teljes körő vizsgálat adja a 

rendszer üzleti/mőködési követelményeinek összes részletét, ami három területet érint:  
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• részletesen meghatározott funkcionális és adatokra vonatkozó követelmények, a 

minıség mérését lehetıvé tevı objektív mértékekkel,  

• logikai rendszerterv, a mőködés eseményeit és a lekérdezési követelményeket 

kezelı mőveletekkel, illetve a felhasználó kölcsönhatásokkal,  

• a technikai környezet leírása, a rendszert megvalósító hardver, szoftver és 

szervezeti elemek leírásával.  

A fejlesztési tevékenység továbbviszi a projektet. Tartalmazza az SSADM 6. szakaszának 

("Fizikai rendszertervezés") tevékenységeit, valamint a kivitelezést és a tesztelést. Ide 

tartoznak a felhasználók elfogadási eljárásai, valamint a hardver és szoftver beszerzés. 

 

Az SSADM-projektindítás alapfeltételei 

 

Ahhoz, hogy egy projekt sikerre viteléhez az SSADM egy lehetséges választás legyen, az 

alábbi kérdésekre kell igenlı választ kapnunk a projekt indításakor: 

 

Elegendı információnk van a modellalkotáshoz?  

• a rendszer által megoldandó problémáról elegendı információnk van a 

modellezéshez?  

• Lehet erre a problémára egy formális adatszerkezettel választ adni? 

• A javasolt rendszer által végzendı egzakt módon modellezhetık a rendelkezésre álló 

információ alapján. 

• Lehet egy magas szintő adatfolyam-ábrát rajzolni?  

 

A rendszer terjedelme világosan behatárolható?  

• Lehetséges egzakt kiterjedés meghatározása az adott alkalmazásra nézve 

• Lehetséges kontextus ábrát elkészítése?  

A három nézet modellje  

Az SSADM-et úgy tervezték, hogy termékek és szolgáltatások infrastruktúrájára épüljön. Egy 

átfogó módszer, ami segít az elemzınek olyan keretek felépítésében, amellyel a mőködési 

terület igényének világos megértését lehet dokumentálni. 
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 Ami ebben segít, az a következı három nézıpont:  

• funkciók  

• események  

• adatok  

 

26. ábra: Az SSADM három nézõpontja 

Ez a három nézıpont lehetıvé teszi a hibák korai kiszőrését, mind a felhasználói 

követelmények megértésében, mind pedig a követelmények részletes meghatározásában. Egy 

projekt-munkacsoportnak kell elvégeznie azokat a szerteágazó tevékenységeket, amelyek a 

rendszerelemzéstıl és rendszertervezéstıl a projektirányításig, pénzügyi tervezésig és 

szervezeti irányításig terjednek.  

Az SSADM termékei 

Az SSADM módszertan követése mellett megvalósított projekt termékeit három csoportba 

oszthatjuk: 

1. Vezetıi termékek 

A vezetıi termékek felépítése a projekt tervezéséhez és ellenırzéséhez szükséges 

termékek dokumentumaiból áll. A fontos stratégiai kérdéseket tartalmazó termékeket 

is ide kell sorolni. 

2. Technikai termékek 
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A technikai termékek felépítésének felsı szintje a fejlesztési folyamat nagyobb 

termékeit tartalmazza.  

Meg kell jegyezni, hogy ez a termék felépítési szerkezet tartalmazza egy kezdeti 

erıforrás (ember) végsı felhasználható termékké (kiképzett emberré) alakítását is. Egy 

felhasználó, vagy operátor megfelelı kiképzés nélkül nem fogja tudni teljes körően 

kihasználni a rendszert. Ezért a kiképzett felhasználók és kiképzett operátorok 

szükséges "termékeknek" tekinthetık. Ez arra is mutat, hogy a kiképzés szükséges 

rendszerfejlesztési tevékenység, melyet ütemezni kell, és erıforrásokkal kell ellátni a 

projekt céljainak elérése érdekében. 

3. Minıségbiztosítási termékek 

A minıségbiztosítási termékek egy sor olyan állományból állnak, melyek a projekt 

elırehaladásával növekednek. Ezeket a termékeket használják annak a bemutatására, 

hogy a minıség beépült a rendszerbe. 
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