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Dynamiczny rozwój rynku oprogramowania, pojawianie się na nim 
nowych segmentów oraz specyficznych produktów powodują, że proces 
wyboru właściwego systemu zarządzania jest złożony. Może on przyspo-
rzyć potencjalnemu użytkownikowi wielu problemów. wynikają one m.in. 
z braku znajomości rynku, gamy dostępnych produktów oraz oferowanych 
przez nie funkcjonalności. Ponadto istotnym utrudnieniem jest brak odpo-
wiednio przedstawionych informacji o poszczególnych składnikach systemów 
zarządzania [często mających postać tzw. składników cOts (commercial 
Off-the-shelf)]. utrudnia to tym samym pozyskiwanie oraz skuteczną inte-
grację poszczególnych komponentów oraz dokonanie ich szczegółowej oceny. 
Powyższe rozważania wskazują na konieczność opracowania podstaw meto-
dycznych dla potrzeb zarządzania wiedzą w systemach cOts erP. warto jed-
nocześnie zaznaczyć, że prócz zapewnienia właściwego wyboru, a następnie 
oceny produktów dostępnych na rynku, istotne pozostaje również zapewnienie 
mechanizmów technologicznych, wspierających gromadzenie wiedzy o skład-
nikach systemów zarządzania dostępnych na rynku. wobec powyższego za cel 
opracowania przyjęto próbę wykorzystania technik semantycznych dla potrzeb 
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zarządzania wiedzą o systemach cOts erP. w wymiarze praktycznym zba-
dano celowość budowy ontologii dla potrzeb systemów cOts MrP przy 
użyciu obowiązującego standardu (Goodrelations).

zastosowanie oprogramowania cots w obszarze systemów 
informatycznych zarządzania

składniki oprogramowania cOts są narzędziem wspierającym okre-
ślone funkcje w danej organizacji. za ich główny cel przyjmuje się dostarcze-
nie zbioru ściśle sprecyzowanych funkcjonalności. cOts stanowią produkty 
gotowe do sprzedaży, które są ogólnie dostępne na rynku dla użytkowników1. 
Ponadto istnieje możliwość łączenia i integracji oprogramowania cOts z wie-
loma różnymi systemami informatycznymi2. Potencjalne korzyści z wdrożenia 
obejmują m.in. skrócenie czasu budowy i rozwoju aplikacji oraz zmniejszenie 
kosztów przy zachowaniu adekwatnego poziomu jakości, co stanowi jedne 
z kluczowych czynników decydujących o wyborze oprogramowania cOts. 
systemy cOts są powszechnie stosowane zarówno do celów wojskowych 
(MOts, nOts), rządowych (GOts), jak i biznesowych (cOts). Jako moż-
liwe obszary zastosowania produktów cOts wskazać należy przede wszyst-
kim systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, obejmujące 
systemy zarządzające relacjami z klientem (crM), zarządzające łańcuchem 
dostaw (scM) czy systemy planowania zaopatrzenia (MrP) (rys. 1).

wzrost znaczenia składników cOts na rynku oprogramowania przyczy-
nił się do zwiększenia popularności i możliwości związanych z budową całego 
systemu zarządzania opartego na elementach cOts. rynek tych produktów 
oferuje szeroki wachlarz dostępnych składników oprogramowania wspoma-
gających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w różnych dziedzinach. Produkty 
cOts stanowią około 70% wydatków poniesionych przez przedsiębiorstwa 

1 J. kontio, s. chen, k. Limperos, r. tesoriero, G. caldiera, M. Deutsch, a Cots selec-
tion Method and experiences of its use, twentieth Annual software engineering workshop, 
Greenbelt, Maryland 1995; M. Morisio, A. tsoukias, iusware: a methodology for the evaluation 
and selection of software products, “iee Proceedings-software engineering”, nr 144 (3)/1997.

2 M. Morisio, M. torchiano, definition and classification of Cots: a proposal, Proceedings 
of the First international conference on cOts-Based software systems, Accepted at iccBss, 
Orlando 04.02.2002.
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na zakup rozwiązań informatycznych. wartość rynku produktów cOts jest 
szacowana na prawie 200 mld dol. na świecie3.
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rys. 1. wybrane obszary zastosowań produktów cOts

Źródło: opracowanie własne na podstawie: <http://www.flashmapsystems.com>.

Obecnie jednym z najważniejszych, a zarazem najbardziej kosztownych 
procesów dla organizacji jest wdrożenie systemów cOts erP. rozwiązania 
klasy erP dostarczają wsparcia dla wszystkich danych i procesów zacho-
dzących w organizacji w jednym, zintegrowanym systemie informatycznym. 
system erP stanowi zintegrowany zestaw oprogramowania typu cOts, 
który może wykonywać wszystkie ważniejsze funkcje biznesowe w danej 

3 M. keil, A. tiwana, beyond cost: the drivers of Cots application Value, ieee software, 
ieee computer society 0740–7459/2005.
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organizacji4. systemy te zawierają określoną liczbę zintegrowanych modułów 
funkcjonalnych wspierających zarządzanie składowymi systemu informacyj-
nego w przedsiębiorstwie. Jako podstawa wdrożenia systemu cOts erP 
przyjmowana jest identyfikacja potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa.

w ostatnim czasie zauważyć należy wyraźny wzrost znaczenia oraz 
powiększenia się rynku systemów cOts erP. Opierając się na dostępnych 
danych z 2007 roku, wartość ryku systemów erP oszacowano na 11,9 mld 
dol.5 Dla porównania, w 2004 roku wartość ta wyniosła 79 mld dol.6 naj-
częściej kupowanym oprogramowaniem jest oprogramowanie cOts. zasięg 
produktów cOts erP obejmuje zarówno pojedyncze komponenty (np. kom-
ponenty interfejsu użytkownika), jak też dostarczenie złożonych systemów 
operacyjnych, aż do zestawów narzędzi (np. Ms Office) oraz złożonych zesta-
wów aplikacji (np. systemy erP takie jak sAP lub BAAn)7.

Bingi, sharma i Godla podają8, że 70% organizacji ma już lub planuje 
wdrożyć system cOts erP. z kolei Fisher i in.9 wskazują na sektor małych 
i średnich przedsiębiorstw jako główne podmioty stanowiące większość rynku 
wdrożeń systemów erP. wdrożenie systemu jest niejednokrotnie przedsię-
wzięciem wieloletnim, umożliwiającym przedsiębiorstwom inwestującym 
w system erP uzyskanie wyższej wydajności poprzez oferowanie szerokiej 
różnorodności funkcjonalności10. Jednocześnie wskazać należy trudności 
związane z wyborem i wdrożeniem. wdrożenie systemu erP jest procesem 

4 A. Glenn, s. Jajodja, Commercial off-the-shelf enterprise resource planning software 
implementation in the public sector: practical approaches for improving project success, 
“Journal of Government Financial Management”, vol. 53, nr 2/summer 2004, s. 12–19.

5 Arc Advisory Group, erp Market opportunities Change While remaining strong over-
all at $8.9 billion, <http://www.arcweb.com/community/arcnews/arcnewsasp> [data dostępu: 
16.04.2010].

6 D. Bajwa, t. Mooney, J. Garcia, an integrative framework for the assimilation of enter-
prise resource planning systems: phases, antecedents, and outcomes, “Journal of computer 
information systems”, nr 44 (3)/2004, s. 81–90.

7 s. Lauesen, Cots tenders and integration requirements, London 2005.
8 P. Bingi, M. sharma, J. Godla, Critical issues affecting an erp implementation, “informa-

tion systems Management”, nr 16 (3)/1999, s. 7–14.
9 D. Fisher, s. Fisher, M. kiang, r. chi, evaluating Mid-level erp software, “Journal of 

computer information systems”, nr 45 (1)/2004, s. 38–46.
10 L. Hitt, D. wu, X. zhou, investment in enterprise resource Planning: Business impact 

and Productivity Measures, “Journal of Management information systems”, nr 19 (1)/2002, 
s. 71–98.
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wysoce kosztownym, wymagającym jednocześnie od organizacji aktywnego 
zaangażowania w ten proces. Jednakże bardzo często ponad połowa11 (lub 
niekiedy aż 75%, jak twierdzą Hong i kim12) wdrożeń kończy się niepowo-
dzeniem. z kolei scott i vesey13 wskazują na fakt, że około 90% projektów 
wdrożeń erP jest opóźnionych. Huag i in.14 natomiast oceniają, że systemy 
erP wymagają od organizacji zaangażowania ogromnych nakładów finanso-
wych oraz zasobów ludzkich. wskazuje to na wysoki odsetek niepowodzeń 
projektów erP, działających poprawnie powyżej zaplanowanego budżetu 
lub niepoprawnie z powodu oszczędności związanych z przedsięwzięciem 
i korzyści strategicznych. Ponadto większość sprzedawców oprogramowania 
erP nie jest w stanie zapewnić gwarancji powodzenia. Dodatkowo korzyści 
nie przysparza występowanie niespójności pomiędzy procesami biznesowymi 
a oprogramowaniem15. w efekcie coraz większego znaczenia nabiera prawi-
dłowa identyfikacja tych czynników, które są najistotniejsze z punktu widzenia 
prawidłowego wdrożenia oprogramowania.

zastosowanie technik semantycznych w systemach informatycznych 
zarządzania

Przedsiębiorstwa poszukujące systemów informatycznych cOts erP, 
opierając się na dostępnych na rynku rozwiązaniach, niejednokrotnie nie 
mają kompletnych danych na temat funkcjonalności i możliwości technolo-
gicznych poszczególnych systemów. Ponadto trudno jest uzyskać informacje 
odnośnie do właściwości danego produktu (np. forma sprzedaży, dostępność, 
potencjalny odbiorca). zastosowanie mechanizmów semantycznych wspoma-
gających proces wyszukiwania rozwiązań cOts ma za zadanie dostarczyć 

11 t. Barker, M. Frolick, erp implementation failure: a Case study, “information systems 
Management”, nr 20 (4)/2003, s. 43–49.

12 k. Hong, y. kim, the Critical success factors for erp implementation: an organiza-
tional fit perspective, “information and Management”, nr 40 (1)/2002, s. 25–40.

13 J. scott, i. vessey, Managing risks in enterprise implementations, “communications of 
the AcM”, nr 45 (4)/2002, s. 74–81.

14 s. Huang, y. Hung, H. chen, c. ku, transplanting the best practice for implementation 
of an erp system: a structured inductive study of an international Company, “Journal of 
computer information systems”, nr 44 (4)/2004, s. 101–110.

15 t. Gulledge, r. sommer, splitting the sap instance: lessons on scope and usiness pro-
cesses, “Journal of computer information systems”, nr 44 (3)/2004, s. 109–115.
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odpowiednich informacji potencjalnemu użytkownikowi na temat dostępnych 
produktów.

w literaturze przedmiotu podjęto wiele prób związanych z rozwojem 
i zastosowaniem sieci semantycznych w obszarze cOts erP. Propono-
wane podejścia [m.in. przez Obrst, wray i Liu (2001)16, corcho i Gomez-
-Perez (2004)17, a także przez Heppa (2006)18] opierają się m.in. na zasto-
sowaniu odpowiednich mechanizmów klasyfikujących produkty i usługi 
dostępne na rynku e-commerce (handlu elektronicznego). warto zaznaczyć, 
że w większości są to rozwiązania funkcjonujące samodzielnie, a ich uprosz-
czona złożoność semantyczna skutkuje niskim poziomem szczegółowości 
oraz ograniczoną precyzją, utrudniając tym samym ich szerokie stosowanie. 
np. niejednokrotnie trudno jest uzyskać informacje odnośnie do właściwości 
danego produktu (forma sprzedaży, dostępność, potencjalny odbiorca).

wskazanych powyżej niedostatków pozbawiona jest ontologia Goodrela-
tions. Ma ona na celu wypełnienie luki związanej z koniecznością dostarczenia 
typowych scenariuszy biznesowych i relacji w segmencie produktów i usług, 
w tym cOts erP. została ona oficjalnie wprowadzona w lipcu 2008 roku, 
dostarczając model pojęciowy dla ujednoliconego obszaru danych w dziedzi-
nie e-commerce. Goodrelations opiera się na ogólnie dostępnych standardach 
sieci semantycznej, narzędziach oraz infrastrukturze. Głównym celem jest 
wsparcie ogólnych funkcji biznesowych. Ontologia Goodrelations dostarcza 
szczegółowych informacji odnośnie do jednostek handlowych, oferowanych 
przez nie produktów, usług czy specyfikacji cen, uwzględniając przy tym 
różne typy odbiorców. Ponadto pozwala także na zdefiniowanie miar, wska-
zuje lokalizacje dostępu, metody płatności, warunki gwarancji i dostawy19. 

16 L. Obrst, r.e. wray, H. Liu, ontological engineering for b2b ecommerce, Proceed-
ings of the international conference on Formal Ontology in information systems (FOis’01), 
17–19.10.2001, Ogunquit, Maine, usA 2001, s. 117–126.

17 O. corcho, A. Gomez-Perez, solving integration problems of ecommerce standards and 
initiatives through ontological Mappings, Proceedings of the workshop on e-Business and 
intelligent web at the seventeenth international Joint conference on Artificial intelligence 
(iJcAi-2001), 05.08.2001, seattle, usA 2001, s. 1–10.

18 M. Hepp, products and services ontologies: a Methodology for deriving oWl ontolo-
gies from industrial Categorization standards, “int’l Journal on semantic web and information 
systems (iJswis)”, 2 (1)/January-March 2006, s. 72–99.

19 M. Hepp, Goodrelations: an ontology for describing products and services offers on 
the Web, (w:) A. Gangemi and J. euzenat (red.), ekAw 2008, Lncs 5268, Berlin–Heidelberg 
2008, s. 329–346.



369Techniki semantyczne w systemach informatycznych zarządzania

Jej zadaniem jest zapewnienie zaawansowanego słownika umożliwiającego 
wytwórcom/producentom oraz obsługującym sklepy wyrażenie dokładnego 
znaczenia utworzonych przez nich ofert w sieci w odczytywalny maszynowo 
sposób. w efekcie zapewnione zostanie wsparcie w procesie wyszukiwania, 
czyniąc go bardziej dokładnym i efektywnym.

standard Goodrelations został użyty do dostarczenia przykładowej 
ontologii dla wybranych systemów cOts erP dostępnych na rynku. Anali-
zie poddano następujące systemy informatyczne cOts: subiekt Gt, Gestor 
Gt oraz Analityk. Producentem/dystrybutorem rozwiązań jest firma insert. 
każde z rozwiązań cechuje się odmienną funkcjonalnością. system subiekt 
Gt przeznaczony jest do sprzedaży, dostarczając wsparcia w obszarze działu 
handlowego, sklepu czy punktu usługowego. z kolei system Gestor Gt jest 
narzędziem wspomagającym zarządzanie relacjami z klientem. natomiast 
przeznaczeniem rozwiązania Analityk jest zapewnienie wsparcia podczas pro-
cesu podejmowania decyzji. Poniższy przykład przedstawia wybrane systemy 
informatyczne wspomagające różne obszary działalności przedsiębiorstwa, 
rozpowszechniane przez firmę insert (<http://www.insert.pl>) z siedzibą 
we wrocławiu (<http://insert.pl/goodrelations.rdf#address>). Poszczególne 
systemy różnią się między sobą szczegółowym opisem cech funkcjonalnych 
(<http://www.w3org/2000/01/rdf-schema#seeAlso>). z racji tego, że dystry-
butorem tych rozwiązań jest ten sam podmiot, dane teleadresowe, godziny 
otwarcia, sposoby płatności itp. pozostają bez zmian w przypadku każdego 
z systemów. Dla systemów subiekt Gt, Gestor Gt oraz Analityk wskazane 
zostały dostępne metody płatności: visa, Mastercard, cash, transfer in 
Advance (<http://purl.org/goodrelations/v1#acceptedPaymentMethods>). 
Ponadto wskazane zostały następujące sposoby transportu (DirectDown-
load) oraz dostępne typy odbiorców (enduser, Business, reseller, institu-
tions Public). sprecyzowano również region dostawy (Poland). Pomiędzy 
poszczególnymi instancjami zachodzą relacje (hasPaymentMethod, hasLo-
cation, hasOpeningHours, hasunitOfMeasurement, isDefinedBy). Graficzną 
reprezentację zastosowania ontologii Goodrelations wraz z występującymi 
powiązaniami pomiędzy poszczególnymi konceptami zaprezentowano 
na rysunku 2.
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rys. 2. Prezentacja graficzna zastosowania ontologii Goodrelations dla przykładu 
<http://www.insert.com.pl>

Źródło: opracowanie własne.
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Przedstawiony schemat ontologii, oparty na Goodrelations, dostarcza 
istotnych znaczeniowo jednostek oraz możliwych do wystąpienia relacji 
pomiędzy nimi. Poszczególne zasoby sieciowe są charakteryzowane przez 
uri, które opisują wyszukiwanie informacji dotyczących poszczególnych 
zasobów. w ontologii Goodrelations przyjęto założenie, że zasoby sieciowe 
stanowią instancje rdfs: resource oraz użycie rdfs: seeAlso właściwości w celu 
powiązania właściwych znaczeniowo jednostek (Business entity, Offerings, 
Product instances)20. Business entity przedstawia szczegółowe informacje 
teleadresowe dotyczące prezentowanego podmiotu (<http://www.insert.com.
pl>). w tym celu typowe standardy teleadresowe (vcard) oraz dane dotyczące 
lokalizacji stanowią istotne elementy z punktu widzenia procesu wyszukiwania 
dostawcy, uwzględniając możliwy obszar dostawy w odniesieniu do lokaliza-
cji użytkownika. Offering jest definiowany przez typ produktu lub usługi, którą 
reprezentuje. w przypadku insert wskazuje na zakres oferowanych przez 
podmiot usług [gdzie dostawca systemów informatycznych – m.in. subiekt Gt 
(system sprzedaży), Gestro Gt (system zarządzający relacjami z klientem), 
Analityk (system wspomagający podejmowanie decyzji)], określenie funkcji 
biznesowych oraz określa możliwe do przyjęcia grupy odbiorców końcowych, 
dostępne metody płatności oraz formy dostawy zamówionego towaru.

Opierając się na wprowadzonych informacjach, można je zapisać w for-
macie rDF (resource Description Framework), który następnie może zostać 
umieszczony w odpowiednim miejscu w kodzie źródłowym strony. celem jest 
poprawienie trafności i precyzji wyników wyszukiwania oraz dostarczenie 
właściwej oferty użytkownikowi. zastosowanie formatu rDF oraz ontologii 
Goodrelations w serwisach e-commerce w znaczący sposób przyczynia się 
do poprawy wyników wyszukiwania.

wnioski

Dynamiczny rozwój segmentu systemów informatycznych zarządzania 
klasy erP oraz wysokie koszty zastosowania tej klasy rozwiązań przez pod-
mioty gospodarcze powodują, że problem dopasowania właściwego systemu 
do potrzeb przedsiębiorstwa jest zagadnieniem bardzo istotnym. Jednocześnie 

20 M. Hepp, Goodrelations: an ontology for describing Web offerings, semantics in 
businesess information systems, technical report, Munchen 2008. 
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wysoki odsetek niepowodzeń wdrożeń projektów it związanych z systemami 
cOts erP wskazuje, że zarówno warstwa technologiczna, jak i metodyczna 
procesu wdrożenia wymagają usprawnień. w niniejszym artykule został pod-
jęty problem wykorzystania technik semantycznych dla potrzeb zarządzania 
wiedzą o systemach cOts erP. Przeprowadzone rozważania stanowią pod-
stawę prawidłowej oceny systemów informatycznych zarządzania. w kolejno-
ści jest to podstawa standaryzacji oraz efektywnego doboru tej klasy systemów. 
zastosowanie aparatu ontologicznego opartego na standardzie Goodrelations 
pozwoliło na realizację praktyczną ontologii rzeczywistego systemu cOts 
erP.
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seMantic tecHniQues 
in ManageMent inForMation systeMs

summary

the article presents the problem of application the semantic techniques for se-
lection and evaluation of Management information systems in erP class. Dynamic 
development of Management information systems domain and high costs of erP 
systems cause that the problem of adaptation the suitable information system for the 
enterprise needs is one of the most important issues. Moreover the high percentage 
of it implementation failures indicates the huge role of proper choice of cOts erP 
systems.

in this article the problem of adaptation semantic techniques for standardization 
of effective cOts erP systems selection was proposed. Additionally, the problem of 
building an ontology for cOts erP systems based on Goodrelations was described. 
Moreover this article proposes the practical example for erP cOts system ontology 
presenting the insert information system. Generally the aim of this ontology is to sys-
tematize knowledge about system functionalities. Furthermore using the ontology is 
not necessary for a decision-maker to have a broad knowledge about systems and their 
functionalities and even so he can make a reasonable choice.

translated by agnieszka konys


