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I. SFORMUŁOWANIE PODJĘTEGO ZADANIA KONKURSOWEGO

Koncepcja ^  Krajowego Systemu Informatycznego zostanie za
prezentowana w niniejszej pracy konkursowej w pewnym ujęciu 2/systemowym , co oznacza wykonanie następujących trzech zadań:
• sprecyzowanie składu i struktury nadsystemu względem Krajo
wego Systemu Informatycznego»

. sprecyzowanie składu i struktury systemu nazwanego Krajowym 
Systemem Informatycznym •

. sprecyzowanie składu i struktury podsystemów» których reali
zacja warunkuje urzeczywistnienie Krajowego Systemu Informa
tycznego.
Do konkursu na koncepcję Krajowego Systemu Informatycznego 

autor przystępuje na zasadach konstruktora.tego systemu przyjmu
jąc» że zadaniem konstruktora systemu, na etapie opracowywania 
koncepcji tego systemu, jest zaproponowanie takiego zamysłu roz
wiązania, który gwarantuje, że urzeczywistniony system odpowia
dać będzie kryteriom nowoczesności aktualnym w dniu urzeczywist
nienia systemu.

Krajowy System Informatyczny ma być urzeczywistniony na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych naszego 
stulecia. Stąd koncepcję tego systemu i należałoby formułować z 
uwzględnieniem horyzontów określonych prawie dwudziestoletnim 
interwałem czasu, dzielącym nas od urzeczywistnienia Krajowego 
Systemu Informatycznego /umowny rok 1990/. Przy czym urzeczy
wistniony /r/,Krajowy System Informatyczny /KSi/ to system zbu
dowany, działający, wykonujący przypisaną funkcję. Funkcję może 
wykonywać wyłącznie jakiś obiekt materialny. Np. funkcja zegara 
polega na odmierzaniu czasu i w tym sensie, a więc ze względu na 
funkcję zegara, jest zupełnie obojętne co stanowi zegar, czyli 
nie są w tym przypadku istotne jego budowa i zasady fizyczne je
go pracy, choć odpowiedni obiekt determinuje zdolność zegara do 
wykonywania przypisanej mu funkcji.



Koncepcję Krajowego Systemu Informatycznego można więc spre
cyzować bądź to w oparciu o aktualnie znane tworzywo,np. ze sta
nem rozeznania aktualnym w roku 1972, bądź w oparciu o przewidy
wane tworzywo, np. z uwzględnieniem perspektywy 1990 roku. Obie 
możliwości można zapisać w ujęciu formalnym jak następuje:

W niniejszej pracy konkursowej będzie rozważana koncepcja w 
ujęciu określonym formułą xR:KSI:1990 ^ . Dyskutowanie o budowie 
urzeczywistnionego Krajowego Systemu Informatycznego /*R:KSI: - 
1990/ jest drugorzędne jeśli rozpatruje się przede wszystkim 
funkcję tego systemu polegającą na dostarczaniu opłacalnej in
formacji dla potrzeb sterowania rozwojem ; państwa z gwarancją 
większego niż dotąd stopnia optymalności. Zatem człowiek wyko^ 
rzystujący system xR:KSI:1990, jako narzędzie dostarczające o- 
płacalne informacje, traktujące KSI jako "black-box", jako ca-

¡1/łość umożliwiającą wykonywanie funkcji przypisanej temu narzę
dziu. Podobnie jest z samochodem: właściciela interesuje zdol
ność tego przedmiotu do przemieszczania w przestrzeni materii, 
a nie nośnik fizyczny tej zdolności - czyli budowa samochodu. 
Tym problemem zajmują się konstruktorzy samochodu. Przy czym 
zdolność wykonywania funkcji przypisanej samochodowi objawia 
się dopiero z chwilą wdrożenia go do systemu zbudowanego w u- 
proszczeniu z działających stacji benzynowych, działających sta
cji obsługi, droższych drćg, a także ze zdolności kierowania po
jazdem, ktćrej nośnikiem jest jakiś podsystem. Ogólnie biorąc 
tym podsystemem może być człowiek, ale może być także automat. 
Występują więc dwie różne sytuacje o swoistych problemach, z 
których pierwszą grupę rozwiązuje konstruktor samochodu w sen
sie obiektu, a drugą ktoś, kogo można by nazwać konstruktorem 
samochodu w sensie funkcji.

Zatem, aby doprowadzić do urzeczywistnienia Krajowy System 
Informatyczny trzeba dysponować co najmniej konstruktorami dwo
jakiego typu; konstruktorami "obiektu" KSI i konstruktorami

xR:KSIs1972 
3eR: KSI: 1990

/ M

/2/



"funkcji" KSI. Zakres pracy, jaką mają do wykonania konstrukto
rzy obiektów, a także ich sposób działania jest już dostatecz
nie sprecyzowany ^ • Hatomiast nie jest sprecyzowany zakres 
pracy przewidzianej dla konstruktora funkcji systemu. Stąd 
właśnie ta kwestia została wyeksponowana w niniejszej pracy. 
Przy czym przewodnią myślą rozważań będzie próba sprecyzowania 
zasad działania kogoś, kogo nazwano by konstruktorem 
systemu, co pomyślane jest jako suma działania właściwa kon
struktorowi obiektów i konstruktorowi funkcji. Myśl ta obejmuje 
więc następującą podstawę definicji systemu w sensie ogólnym^, 
a mianowicie:

system = obiekt + funkcja
Powyższą formułę w odniesieniu do Krajowego Systemu Infor

matycznego /perspektywicznego/ można zapisać w postaci:

3tR:KSlr1990 » *W:KSI:1990 + xU:KSI:1990 /3/

gdzie przez jeR oznaczono system rzeczywisty, realny, wykonują
cy funkcje; przez *W oznaczono system wykonany» zbudowany,
urzeczywistniony w sensie obiektu; przez xU oznaczono system7/uruchomiony, urzeczywistniony w sensie funkcji .

Zgodnie z zakresem tematycznym ogłoszonego konkursu, okreś
lonym przez pojęcie "Koncepcja Krajowego Systemu Informatyczne
go" - zadanie uczestnika konkursu polega na sprecyzowaniu jedy
nie koncepcji odnoszącej się do składu i struktury tego sys
temu, czyli do wykonania pewnego fragmentu drugiego zadania, 
sformułowanego na początku niniejszych rozważań. Ale zakres za
dania konkursowego powinien być rozszerzony w celu sprecyzo
wania tła /zadanie pierwsze/ postawionego w konkursie problemu, 
a także w celu ustalenia zadań /zadanie trzecie/, których wy
konanie warunkuje urzeczywistnienie Krajowego Systemu Informa
tycznego. Z drugiej strony, czas wyznaczony terminem ogłoszenia 
konkursu i terminem doręczania pracy konkursowej określa moż
liwą pracochłonność. Determinuje to wnikliwość odpowiedniego 
opracowania-. Kompromis między należytym zakresem i wnikliwoś
cią opracowania a wynikającą stąd pracochłonnością» zamierza
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się osiągnąć w drodze zastosowania odpowiedniego sposobu przed
stawienia prezentowanej koncepcji Krajowego Systemu Informa
tycznego. Chodzi tu o wspomniany sposób ujęcia systemowego, 
którego podstawą jest odpowiedni» język formalny Ostatecznie, 
podjęte zadanie konkursowe precyzuje się w sposób następujący,

9/ *•Jest hipoteza o istnieniu systemu xR:KSI:1990t którego
skład i strukturę należy sprecyzować, przy czym odpowiedni 
skład i strukturę należy sformułować w relacji do adekwatnego 
składu i struktury nadsystemu względem systemu *R:KSI:1990 , a 
ponadto należy sprecyzować skład i struktury odpowiednich pod
systemów - wszystko w stopniu określonym przez pojęcie Koncep
cji Systemû  Należy więc sprecyzować następujący łańcuch sy
stemów:

nadsystem xR:KSI:1990 , system xR:KSI:1990 , 
podsystem xR:KSI:1990 /4/

/ Powyżej sformułowane zadanie konkursowe zapisuje się zgod
nie ze stosowaną w tej pracy notacją, w postaci formuły:

seSSET £> sSSD D xSST /5/
gdzie poszczególne wyrażenia symboliczne oznaczają:

sSSN - nadsystem xR:KSI:1990 /6/
sSSD - system xR:KSI:1990 /7/
sSSI - podsystem sR:KSI:1990 /8/

natomiast znak £) oznacza procedurę wyodrębniania dychotomicz- 
nego systemu ze zbioru wszystkich możliwych systemów

W niniejszej pracy poszczególne systemy objęte formułą /5/ 
będą rozważane ze względu na system informacyjny państwa, ale w 
aspekcie przewidywanej jego automatyzacji* Stąd zagadnienia od
noszące się do komputeryzacji, czyli do kwestii technicznych 
automatyzacji procesu informacyjnego, będą w tej pracy zaledwie 
naszkicowane. To stanowisko autora wynika z dwóch przesłanek: 
po pierwsze w znanych autorowi pracach dotyczących automaty
zacji procesów informacyjnych strona techniczna tego zagadnie
nia jest już w sensie koncepcji szeroko rozważana i pozostaje 
tylko problematykę tę uporządkować, co naturalnie można sobie
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ułatwić w oparciu o proponowany sposób jej ujęcia systemowego, 
ale jest to już zagadnienie wtórne; po drugie zidentyfikowanie 
obiektu automatyzacji w sensie jego charakterystyki,czyli cha
rakterystyki systemu informacyjnego państwa, wydaje się na
wet, jeśli odpowiednie rozważania odnosiłyby się do jej okreś
lenia w sposób sformalizowany. Wynika to stąd, że obiekt prze
widziany do automatyzacji znajduje się w ciągłym rozwoju, co 
utrudnia ustalenie odpowiedniej charakterystyki w sposób kon
kretny, stąd właśnie myśl o jej sformalizowaniu, a także myśl 
o sformalizowaniu cyklu rozwojowego, czego rozstrzygnięcie wa
runkuje w ogóle rozwiązanie postawionego w konkursie zadania.

11 -



II. PROBLEM PEŁNOŚCI CYKLU ROZWOJOWEGO SYSTEMU *R:KSI:1990 12^

A* O konstruowaniu systemu

Ogólnie, system powstaje w wyniku transformacji tworzywa w
łańcuchu: system - tworzywo, system - transformator tworzywa, 
system - twór. Konkretnie, systemy powstają w wyniku działania 
polegającego na;
• czasoprzestrzennym przetwarzaniu materii bądź też na,
• czasoprzestrzennym przetwarzaniu informacji.**

Zanim dany system powstanie, zanim sformułuje się koncepcję 
tego systemu, system taki jest jakby odzwierciedlony w intelek
cie jego konstruktora, co ogólnie nazwano zamysłem ^,

Koncepcja systemu - ściśle: dopiero zamysł systemu w swej 
pierwszej postaci, czyli zamysł pewnej całości o przypisanej 
funkcji, jest z jednej strony podstawą do opracowywania koncep
cji urządzeń technicznych realizujących system, do opracowania 
projektu technicznego tych urządzeń, co jest podstawą do podję
cia produkcji przemysłowej odpowiednich urządzeń obiektów. Z 
drugiej strony zamysł systemu jest podstawą do opracowania me
tody funkcjonowania systemu i modelu fizycznego realizującego 
przypisaną funkcję.

Rozumowanie konstruktora systemu przebiega więc w dwóch 
nurtach, a mianowicie jako:
• kategoria realizacji technicznej systemu,
. kategoria realizacji funkcji systemu.

Pierwsza kategoria rozumowania odnosi się do tworzenia o- 
biektów iw tym sensie rozumowanie przebiega w sferze rzeczywis
tości. Właściwością tego rozumowania jest finalistyczne ujęcie 
rzeczywistości, co w poważnym stopniu ogranicza swobodę poszu
kiwania nowatorskich rozwiązań
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Druga kategoria rozumowania odnosi się do badania, poznawania 
podstawowej właściwości hipotetycznego systemu, czyli do badania 
sensu jego tworzenia, celowości jego przyszłego działania z« 
względu na powodzenie całości, na którą dany system ma się skła- 
dać.

W tym sensie odnośne rozumowanie przebiega w sferze abstrak
cji, rozumianej zgodnie z leninowską teorią odbicia jako pełne4 g/odzwierciedlenie rzeczywistości . Myśl konstruktora w tej ka
tegorii rozumowania przebiega zwykle w podświadomości szczegól-' 17/nie w fazie zamysłu. Badania autora nad heurezą "  wskazują na
możliwość przeniesienia tego rodzaju myślenia do świadomości, 
co może mieć miejsce w wyniku doboru odpowiednich środków wyra
zu dla zamysłu /myśli podświadomej/. Gdyby się to udało w całym 
zarysie wyłaniających się przy konstruowaniu systemu kwestii
można by mówić o konstruowaniu systemów, czyli ° łącznym kon-

* 18/ struowaniu obiektów i funkcji systemu . Zagadnienie sprowadza
się więc do umiejętności w dobieraniu właściwych środków wyrazu 
dla zamysłu lub do umiejętności ich tworzenia. Są pewne nadzieje 
opanowania odpowiedniej umiejętności poprzez rozważania formalne 
zmierzające do ustalenia formalnej budowy podejmowanych przed
sięwzięć. Powyższe rozumowanie zilustrowano w formie schematu 
blokowego na rysunku 1.

Zatem tworem powstałym w wyniku działania podyktowanego rozu
mowaniem według kategorii realizacji technicznej systemu są sys
temy w sensie obiektu; w wyniku działania podyktowanego rozumo
waniem zgodnie zs kategoriami realizacji funkcji systemu powsta
ją systemy w sensie funkcji.

W celu wskazania na istotę tych dwóch różnych podejść do 
rozwiązywania jakiegoś problemu zostanie rozważony następujący 
przykład o samochodzie.

Samochód wyprodukowany przez fabrykę jest obiektem. Ale taki 
obiekt choć namacalny, materialny, dostępny w bezpośredniej 
sprzedaży jest abstrakcją, jeśli w danym kraju nie ma dróg, a 
przy nich wyposażonych /obiekty/ i działających /funkcje/ stacji 
benzynowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Samochód 
bez tych wszystkich wykonujących swoje funkcje obiektów, co wa
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runkuje z kolei wykonywanie funkcji- przez samochód - nie może 
być traktowany jako system. Jest on co najwyżej podsystemem.

Z tego prostego przykładu wynikałoby, że określenie funkcji 
systemu jest równoznaczne ze skonstruowaniem niejako w sferze 
intelektu systemu jako całości, który jest zwykle zestawem sze
regu podsystemów. Systemem nie jest zatem cokolwiek, co jest 
rozważane w jakimś ogólnym ujęciu, lecz pewien kwant sytuacji* 
pewien kwant składników /podsystemów/ tworzących całość /sys
tem/. Zatem w oparciu o powyższe rozważanie o konstruowaniu 
systemów można postawić pytanie dotyczące liczby rodzajów pod
systemów, jakie należałoby wyspecyfikować, aby móc Krajowy Sys
tem Informatyczny traktować jako system spełniający kryterium 
całości. Zagadnienie to zostanie rozstrzygnięte w zakresie for
malnym w drodze opisu sformalizowanej budowy cyklu rozwojowego.

B . Budowa formalna cyklu rozwojowego

Jeśli Koncepcję Krajowego Systemu Informatycznego ujmie się 
również w prezentowanych kategoriach systemu, to zamysł sKSI 
jest podsystemem systemu Koncepcja x KSI.

Są dwa sposoby, występują jak gdyby dwa rdzenie, wokół któ
rych obraca się myśl konstruktora systemu, z zamiarem jej uzew
nętrznienia w postaci koncepcji systemu - wspomniane już dwa
rdzenie myślenia określone jako kategoria realizacji technicz-19/nej systemu oraz kategoria realizacji funkcji systemu .

Występują zatem dwa typy koncepcji Krajowego Systemu Infor
matycznego, z których każda ma swój początek w ogólnym zamyśle 
tego systemu. Każda z tych dwóch typów koncepcji może być roz
patrywana jako różne systemy.

20/Zgodnie z czterofazową metodą realizacji systemów - sys
tem: Koncepcja asKSI jest zbudowany z czterech podobnych podsys
temów. Pierwszym z nich jest podsystem, który określono jako 
zamysł sKSI. 7L kolei system: Koncepcja sKSI jest pierwszym z
czterech innych podsystemów składających się na rozwiązanie. - pi /System ten nazwano rezultat sKSI lub system ssKSI /por.
rys. 1 i 2/.
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Do odwzorowania Krajowego Systemu Informatycznego jako ca
łości w ujęciu systemowym, to znaczy poprzez ujęcie wszystkich 
systemów poczynając od systemu - zamysł xKSI, a kończąc na 
systemie - rezultat ssKSI z określeniem relacji poszczegól
nych systemów względem ich systemów nadrzędnych, może być jio- 
konane przy pomocy siatki macierzy metody KOMU. i Siatka ta ze 
względu na odwzorowanie całości jako systemu ma ten sam sens, 
co siatka geograficzna służąca do odwzorowania globu ziemskie
go. Przy czym siatka macierzy metody KOMU, w skrócie siatka 
macierzy, służy do odwzorowania całości w ujęciu makro, podob
nie jak siatka geograficzna odwzorowania Merkatora. Do odwzo
rowania szczegółów całości jest stosowana siatka cyklu metody 
KOMU, w skrócie siatka cyklu. Chwilowo jeszcze system sKSI 
/całość/ jest rozpatrywany w ujęciu makro, stąd na rysunku 2 
zobrazowano tylko siatkę macierzy 22/̂

Na rysunku 2 zaznaczono obszary kwestii odnoszących się do 
owych dwóch różnych sposobów precyzowania koncepcji systemu 
*KSI. Z tej interpretacji graficznej wynika, że zakres rze
czowy tych koncepcji jest różny za wyjątkiem obszaru kwestii 
określonych jako zamysł xKSI. Korzystając z oznaczeń poszcze
gólnych pól w postaci parametrów K,0,M,U oraz N,P,E,W dla 
oznaczenia odpowiednich kwestii - można poszczególne koncepcje 
zapisać w postaci następujących formułs

*N:KSI * NK + NO + ML + NU /9/
oraz
sK:KSI = KN + KP + KE+KW /10/

gdzie przez *N:KSI oznaczono system określony jako koncepcja 
xKSI według kategorii realizacji technicznej systemu; przez 
*K:KSI oznaczono system określony jako koncepcja xKSI według 
kategorii realizacji funkcji systemu.

Koncepcja xN:KSI oraz koncepcja xK:KSI powstają w wyniku 
realizacji odpowiednich cykli rozwojowych. Odpowiednie rezul
taty są jakościowo różne. Zeby wykazać istotę zachodzących 
różnic zostanie przeprowadzone następujące rozumowanie.
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Przy pomocy siatki macierzy symbolizuje się całość w sensie 
systemu rzeczywistego, realnego, istniejącego fizycznie, ale 
także istniejącego w sensie hipotezy. Są to systemy typu resy- 
stem /por. przypis 4/* Pierwsze odnosi się do obrazowania pro
cesu poznawczego, drugie - do procesu rozwojowego. W świadomoś
ci badacza lub konstruktora systemu »odpowiednie resystemy są od- 
zwierciadlane przez właściwe im systemy abstrakcyjne. Są to z 
kolei systemy typu absystem /por. przypis 4/« Systemy abstrak
cyjne są symbolizowane, w notacji graficznej metody KOMU,w up
roszczeniu, przy pomocy dwóch centrycznych kół.

Odzwierciedlenie danego resystemu w postaci jego absystemu 
uzyskuje się w wyniku działania według jakiejś procedury poz
nawczej /badanie systemu/ bądź procedury rozwojowej /tworzenie 
systemu/.

Symbolem obrazującym ogół materii i ogół informacji jakie 
poddaje się obróbce przy tworzeniu lub badaniu danego systemu 
jest trójkąt równoramienny.

Przebieg myśli konstruktora odnoszących się do rozwajsaii 
według kategorii realizacji technicznej systemu zapisuje się 
symbolicznie w postaci elementu notacji graficznej zobrazowane
go na rysunku 3bj według kategorii realizacji funkcji syste
mu - w postaci elementu zobrazowanego na rysunku 3a.

Poszczególne pola siatki macierzy, których jest szesnaście, 
obejmują różne kwestie odnoszące się do danego problemu, sytu
acji, zagadnienia, przedsięwzięcia. Pola te można interpretować 
jako sita o właściwości polegającej na przepuszczaniu tylko ta
kich elementów, które odnoszą się do kwestii zdeterminowanej 
danym polem. Zestaw elementów jakie przedostały się przez 
wszystkie sita stanowi o rezultacie odpowiedniego działania 
wedle procedury poznawczej bądź procedury rozwojowej. Są to 
jednak sita o pewnym zakresie regulacji ich przepustowości.Mak
symalny możliwy zakres przepustowości tych sit, a więc maksy
malnie możliwy rezultat, działania jest w tej interpretacją mia- 
rą odzwierciedlenia obiektywnego rzeczywistości. Imjlany kon
struktor jest lepiej wyszkolony i doświadczony, tym bardziej re
zultat jego działania zbliża się do rezultatu odzwierciedlenia 
obiektywnego.
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Okazuje się , że uzyskany przez danego konstruktora rezultat 
jego działania zależy, nawet w dużej mierze, od sposobu podej
ścia do rozwiązywania problemu. Chodzi tu właściwie o kolejność 
wykonywania poszczególnych operacji myślowych. Zdaniem autora 
metody KOMU - nadrzędna myśl konstruktora systemu powinna wy
nikać z rozważań prowadzonych w kategorii realizacji funkcji 
systemu, co uzasadnia następujące rozumowanie i

Konstruktor, mając jakiś zamysł systemu, którego miarą dla 
przykładu niech będzie zbiór % może przystąpić od razu do for
mułowania tego zamysłu w oparciu o posiadaną wiedzę, bądź może 
najpierw poszukiwać w abstrakcji i w tym sensie tworzyć nowe 
środki wyrazu dla swego zamysłu, np. poprzez stworzenie jakie
goś metajęzyka formalnego. Jeśli przez zbiór K 1 oznaczy się ak
tualną umiejętność foianułowania myśli przez konstruktora, to 
sformułowanie zamysłu jest określone przez następujący iloczyn 
zbioróws

Z O  K 1 = h ' /II/

Jeśli konstruktor wzbogaci swój zasób umiejętności formułowania 
zamysłu, np. poprzez ów metajęzyk, to odpowiedni iloczyn zbio
rów H 11 będzie zbiorem liczniejszym od zbioru H 1 . Tę drugą 
sytuację zapisuje się w sposób następujący:

z  n  K" = ff" /12/

gdzie K 1' - zbiór determinujący wzbogacenie umiejętności kon
struktora do formułowania swego zamysłu. Przy czym

E" 3  h ' /13/

Podobnie jest z dalszymi operacjami myślowymi odnoszącymi się 
do konkretyzowania zamysłu /zbiór M/ i do konfrontowania te
go zamysłu a rzeczywistością co do jego poprawności /zbiór C/^/. 
Całość powyższego rozumowania zinterpretowano grafieznie na 
rysunku 4*



Z przedstawionego rozumowania wynika, że należy spodziewać
się iż formułując Koncepcję Krajowego Systemu Informatycznego2*5/zgodnie z formułą /10/ uzyska się bardziej dojrzałe wymo
delowanie tego systemu*

Cykl rozwojowy stanowi sformalizowany zapis procedury roz
wojowej właściwej dla myśli konstruktora rozwijanej według ka
tegorii realizacji funkcji systemu nazwanego cyklem K. Jego 
uproszczoną budowę formalną przedstawiono na rysunku 5 •

W dyskusji o budowie formalnej cyklu rozwojowego, jako 
procedury właściwej dla realizacji przedsięwzięcia nazwanego 
Krajowym Systemem Informatycznym, chodziło o wskazanie pewnego 
sposobu realizowania systemu. Starano się o wykazanie walorów 
jakościowych proponowanego sposobu względem sposobów już sto
sowanych.

Dyskusję o formalnej budowie odpowiedniego cyklu rozwojo
wego ograniczono do powyższych rozważań ze względu na to, że
przedmiotem pracy konkursowej jest koncepcja przedsięwzięcia*a27/nie jego technologia 1 .

C. Rozstrzygnięcie pełności cyklu rozwojowego,

Rozstrzygnięcie pełności cyklu rozwojowego nie leży tylko w 
liczbie faz. rozwojowych tego cyklu, lecz także w sposobie roz
wiązywania problemu. Istnieją tylko dwa sposoby . urzeczywist
nienia tego samego zamysłu przez tego samego realizatora. Pro
cedura postępowania według jednego z tych sposobów została ob
jęta cyklem rozwojowym nazwanym cyklem K, co odnosi się do 
praktycznej realizacji formuły /10/ . Natomiast cykl rozwojo
wy odnoszący się do praktycznej realizacji formuły /9/ nazwa
no cyklem H. Cykl ten nie był dotąd omawiany z " tego względu, 
że jego budowa formalna jest analogiczna do budowy formalnej 
cyklu K.

Postępowanie według cyklu li wynika z jakiejś dyrektywy 
nadrzędnej jsUjKSI, której nośnik jest systemem typu resystem. 
Przykładem może tu być zamówienie na wykonanie urządzenia, wa
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runki techniczno-ekonomiczne na urządzenia, założenia konstruk
cyjne urządzenia itp. polecenia. Do tego typu dyrektyw nadrzęd
nych zaliczyć trzeba także niejako zamówienia na realizację 
problemów węzłowych, resortowych lub branżowych. W odczuciu 
powszechnym działanie zgodne z cyklem U jest działaniem kon
kretnym, bo sprecyzowano przecież konkretne zadania. Tę myśl 
formułuje się zwykle jako przeciwstawienie dla określenia dzia
łania wyimaginowanego, abstrakcyjnego w pejoratywnym znaczeniu 
tych określeń.

Postępowanie według cyklu K wynika natomiast z rozważań ab
strakcyjnych, niejako z wizji twórcy, odnoszącej się do oczeki
wanego rezultatu w całości /xR:KSI/. Inaczej, podstawą dzia
łania w cyklu K jest zamysł /K/ jakiegoś tworu o oczekiwa
nym kształcie użytecznym /U/. Przykładem zamysłu może tu byópo/,hipoteza o składzie i strukturze systemu . , który jest badany 
lub który ma być stworzony. Jeśli mówi się o hipotezie to ist
nieje jakby w domyśle zamiar i postanowienie jej weryfikowania. 
Taka zweryfikowana hipoteza ma właśnie owe ogólne określenie 
oczekiwanego rezultatu użytecznego. Właśnie działanie mające na 
względzie weryfikowanie /U/ hipotez /K/, od których działa
nie w ogóle rozpoczyna się - jest charakterystyczne dla cyklu 
K. Same zaś hipotezy systemów mogą powstawać jedynie w oparciu
o odzwierciedlenie w intelekcie ogółu możliwych kwestii, jakie 
odnoszą się do postawionego problemu. A więc hipoteza ma zwią
zek z rzeczywistością poprzez jej “odzwierciedlenie, co staje 
się podstawą do odpowiedniego czasoprzestrzennego przetworzenia 
materii i informacji w oczekiwany kształt użyteczny wedle skła
du i struktury systemu określonego w hipotezie. Występuje więc 
w cyklu rozwojowym K sprzężenie zwrotne między abstrakcyjną 
wizją przedsięwzięcia /K/ a jego urzeczywistnieniem /U/. To 
sprzężenie występuje w pętli określonej kolejnymi przejściami 
od rzeczywistości do abstrakcji i od abstrakcji do rzeczywis
tości. W przypadku cyklu Ii sprzężenie zwrotne występuje w pę
tli: rzeczywistość - abstrakcja - rzeczywistość. Jest to rów
noznaczne z tworzeniem coraz to nowych wyrobów, nowych rozwią
zań - pozostawiając ocenę ich przydatności życiu, czyli poza
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pętlą sprzężenia zwrotnego.
Z powyższego wynika, że działanie mające swój początek w 

abstrakcji jest w konsekwencji bardziej konkretne niż może to 
wynikać z pozoru. Organizacja pracy oparta o cykl rozwojowy K 
gwarantuje takie działanie.

29/
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IH. SYTUACJA PROBLEMOWA PAŃSTWA W ASPEKCIE AUTOMATYZACJI PRO
CESU INFORMACYJNEGO

A. Państwo - obiekt automatyzacji

Każde państwo ma swój system informacyjny /*SCI/ 3P/. g}aici 
system powstaje z chwilą powstania [jjaństwa,” ponieważ państwo 
jako całość /sSSI/ może istnieć tylko w wyniku czasoprzest
rzennego przetwarzania materii i informacji. W zależności od 
stopnia rozwoju państwa, co jest zdeterminowane społeczno-his- 
torycznymi warunkami jego kształtowania się, mają zastosowanie
różnie rozbudowane procedury czasoprzestrzennego przetwarzania 31/ * ✓materii i informacji • Współcześnie, w związku z rozwojem, 32/informatyki - a właściwie w związku z rozwojem inżynierii
informatycznej - pojawia się dążenie do automatyzacji odpo
wiednich procedur. Ogół zautomatyzowanych procedur dotyczących 
czasoprzestrzennego przetwarzania informacji niezbędnych do 
sterowania rozwojem państwa, jako całość, a więc jako system - 
nazwano Krajowym Systemem Informatycznym /ssSTI/. System taki 
nie istnieje. W tym sensie, powyższe określenie jest ogólnym 
sformułowaniem oczekiwanego zakresu automatyzacji systemu in
formacyjnego państwa, jest sformułowaniem zamysłu odpowiednie
go systemu /por. rys.1/.

Przedmiotem automatyzacji, wedle tego zamysłu, ma być ten 
fragment państwa jako obiektu, jako systemu, który odnosi się 
do procesu informacyjnego. Zatem realizację odpowiedniego za
mysłu trzeba poprzedzić identyfikacją określonego obiektu au
tomatyzacji. Identyfikacja państwa w tym względzie jest utrud
niona ze względu na złożoność jdgo procesu informacyjnego. Na
wet bezpośrednia percepcja tego procesu nie gwarantuje 
adekwatności sformułowanej charakterystyki, bo zakres percep
cji z natury rzeczy jest ograniczony. Zatem inżynieria infor
matyczna ma znikome możliwości sprecyzowania obiektu będącego
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przedmiotem automatyzacji. Z drugiej strony identyfikacja tego 
obiektu warunkuje powodzenie całego przedsięwzięcia; powodze
nie realizacji zamysłu xKSI /rys.2/.

Z powyższym zagadnieniem wiąże się następująca myśl: Pos
tawić można sobie następne pytanie w odniesieniu do systemu 
informatycznego, czy kształt jego jest jednoznacznie wyznaczo
ny przez ogólny model zarządzania państwem - czy jest więc on 
swego rodzaju "zmienną zależną", czy też możliwości techniczne 
tego systemu same wpływają na postać modelu zarządzania lub 
też może całkowicie go determinują? Zachodzi tu jednak chyba 
klasyczny przypadek potrzeby uwzględniania "sprzężenia ZWrOt-ẐL/ "nego", to znaczy zjawiska wzajemnego wpływu • Rozważania 
autora dotyczące tej kwestii prowadzone w ujęciu formalnym wy
kazują jednak, że kształt Krajowego Systemu Informatycznego w 
większym stopniu jest "zmienną zależną" niż tego można się 
spodziewać. Stąd, w celu określenia odpowiednich relacji, kon
tynuowane są prace w zakresie ustalenia formalnej budowy sys
temu informacyjnego państwa w zakresie stanowiącym absystem 
odpowiedniego systemu informatycznego /resystem/ .

Ogólny zarys, graf, schemat formalny, diagram dyrektyw i 
postulatów odnoszących się do automatyzacji procesów informa- 
cyjnych państwa można zobrazować przy pomocy macierzy, ilust
rującej odnośną sytuację problemową, zobrazowanej na rys.6. 
RysuriBk 6 stanowi zapis formalny niejako "architektury" pań
stwa. Przy czym z rozważań ogólnych o systemie wynika, że rów
nież: wyodrębnione kwestie z ogółu możliwych mają tę samą for
malną budowę » Stąd analogiczną budowę formalną ma system 
informacyjny państwa i jego postać zautomatyzowana - system in
formatyczny. Relacje pomiędzy tymi trzema systemami zobrazowa
no na rysunku 7»z jednoczesnym uwzględnieniem uproszczeń ry
sunkowych wynikających z notacji symbolicznej KOMU /patrz za
łącznik/.

Ogólna liczba elementów determinujących każdy z tych sys
temów wynosi 1024 w sensie resystemów oraz 1024 w sensie ich 
absystemów. Ogółem więc pozostaje do zidentyfikowania 2048 ele-
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elementów zapisanych formalnie przy pomocy odpowiednich kodów 
notacji symbolicznej metody KOMU. Jest to jednocześnie mini
malna liczba elementów determinujących obiekt automatyzacji, 
które trzeba sprecyzować jeśli chce się spełnić kryterium ca
łości.
B. Charakterystyka państwa jako obiektu automatyzacji

Macierz zobrazowana na rysunku 6 obejmuje 64 różne kwestie 
składające się na rozważaną całość. Macierz ta jest elementem 
notacji metody KOMU stosowanym do zapisywania rozważanych 
kwestii w makroujęciu, co nie wystarcza do konkretyzacji posz
czególnych kwestii. Do tego służą symbole cyklu rozwojowego w
postaci diagramu cyklu i grafu cyklu. W niniejszych rozważa-* 3 7 /niach można pominąć tego rodzaju szczegóły i ograniczyć się 
do stwierdzenia, że każda z tych wymienionych 64 kwestii jest 
identyfikowana przy pomocy tej samej procedury formalnej. Stąd 
charakterystyczną cechą budowy charakterystyki formalnej o- 
biektu automatyzacji jest to, iż stanowi ona sumę i/lub ilo
czyn zbiorów, skonstruowane w oparciu o 64 zbiory odnoszące 
się do poszczególnych kwestii. Zbór obejmujący 64 kwestie od
noszące się do całości można by nazwać kwantem, plikiem, blo
kiem, wsadem lub podobnie.

Zunifikowanie elementów charakterystyki obiektu automaty
zacji, a w rozważanym przypadku zunifikowanie elementów infor
macji - oznacza możliwość wprowadzenia daleko idącej typizacji 
rozwiązań systemowych łącznie z typizacją zbierania i przetwa
rzania danych.

Odpowiednie kody dla ustalenia formalnej charakterystyki 
obiektui automatyzacji obejmują w podstawowym członie 339 wyra
zów symbolicznych.

Ostatecznie można stwierdzić, że z punktu widzenia inży
nierii informatycznej, wykorzystującej do tworzenia koncepcji 
projektowanych systemów języków formalnych, kwestia braku zna
jomości charakterystyki obiektu automatyzacji nie 'stanowi pod
stawowej przeszkody w tworzeniu systemu.
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C« Pres.ia automatyzac.ii

Z rozważań dotychczasowych wynika, że na czoło wysuwają się 
ponownie zagadnienia dotyczące koncepcji państwa w sensie przy
szłościowego obiektu zautomatyzowanego w zakresie jego procesów 
informacyjnych /xR:KSI:1990/. Z tego wynikałoby, że nie można 
oddzielać działalności z zakresu inżynierii informatycznej roz
wiązującej problem automatyzacji procesów informacyjnych państ
wa od działalności zmierzającej do usprawnienia samego procesu 
zarządzania państwem /zagadnienia systemowe/. Takie połączenie 
działań jest nie tylko celowe i konieczne w związku z presją 
automatyzacji w ogóle, ale także możliwe wobec posiadania boga
tych zasobów, a w tym przede wszystkim lepiej przygotowanych lu
dzi oraz wobec bogatszego banku danych, choć jeszcze nadmiernie 
rozproszonego. Chodzi tu jakby o połączenia "architektury" i 
"urbanistyki" państwa. Sens komputerazacji systemu informacyj
nego nie leży przecież w ilości stosowanych komputerów, lec® w 
spósobie ich wykorzystywania. Automatyzować trzeba to* co ko
nieczne a nie to, co możliwe. Można to zagwarantować właśnie 
poprzez integrację działania w zakresie informatyki z, działa
niem w zakresie modelu zarządzania państwem.



IV. ZARYS KONCEPCJI KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

A. Sformułowanie funkc.ilL systemu

Krajowy system informatyczny może być rozpatrywany jako:
0 0 / ________. narzędzie usprawniające proces orientowania się/ w j życiu 

gospodarczym, społecznym i politycznym państwa, co jest nie
zbędne do zagwarantowania harmonijnego rozwoju państwa /funk
cja systemu xKSI/,

. zestaw urządzeń połączonych ze sobą wedle jakiegoś określone
go porządku gwarantującego przeetworzenie informacji /obiekt, 
systemu sKSI/.

W niniejszej pracy dyskutuje się przede ) wszystkim kwestię 
pierwszą.

W systemach zautomatyzowanych występuje sygnał błędu będący 
nośnikiem informacji o zmianie stanu systemu względem stanu 
oczekiwanego.

W państwie rozpatrywanym w ujęciu zautomatyzowanego syste
mu - nośnikiem odpowiedniego sygnału błędu może być zjawisko

39/ - -----------<pulsacji rozwojowej , ktorego rozmiar nie może przekraczac
zdolności systemu do wyregulowania jego stanu do wartości ocze
kiwanej. Operowanie w państwie czynnikami ekonomicznymi, spo
łecznymi i politycznymi w sposób gwarantujący osiąganie oczeki
wanego stanu systemu z dopuszczalną tolerancją - nazwano stero
waniem harmonijnym. Przy czym ~dopuszc żalna tolerancja leży w 
obszarze tolerancji granicznych określonych przez maksymalną 
wartość zjawiska pulsacji rozwojowej /niepokoje społeczne/ i 
przez minimalną wartość tego zjawiska /stagnacja/. Komputery
zacja państwowego systemu informacyjnego ma ułatwić odpowiednie 
sterowanie harmonijne.

Generalnie ujęta, współcześnie stosowana technologia kompu
teryzacji procesu informacyjnego państwa i analiza komputery
zacji w ogóle wskazują, że rdzeń obserwowanych zmian w tym za-
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kresie przebiega nadal jeszcze w obszarze zmian ilościowych - 
nadal jeszcze dąży się do uzyskiwania informacji liczniejszych
i szybciej dostarczanych. Takie postępowanie prowadzi w kon
sekwencji do analizy ogromnego ładunku informacji, co wobec 
ograniczonej "konsumpcji" informacji przez decydenta, może 
spowodować brak czasu na odbiór dalszych przychodzących infor
macji, które mogą być przecież istotniejsze 40/  ̂^ więC sedno 
sprawy nie leży w ilości informacji#lecz w jej syntetyczności 
o postaci konsumowalnej przez decydenta i to w systemie: pyta
nie - odpowiedź.. Oczywiście pytanie może dotyczyć każdej moź;- 
liwej kwestii przy dowolnym poziomie wnikliwości i konkret
ności, określonych na danym poziomie nadrzędności Druga 
kwestia - szybkość dostarczania informacji - powinna być roz
ważana w odniesieniu do stałej czasowej obiektu zautomatyzowa
nego.

Są więc trzy kwestie: informacja istotna, informacja do
wolna, informacja szybka. Rozważanie tych kwestijL w świetle 
analizy obiektu automatyzacji jako całości, może przyczynić 
się do tego, że rdzeń zmian odnoszących się do automatyzacji 
procesu informacyjnego państwa będzie przebiegał w obszarze 
zmian jakościowych. A więc ponownie można stwierdzić, że odpo
wiednie oczekiwane zmiany jakościowe w procesie zarządzania 
rozwojem państwa mogą wystąpić dopiero w wyniku integracji- 
działań dotyczących modelu zarządzania i informatyki.

Ostatecznie podstawową funkcję Krajowego Systemu Informa-
42/ *tycznego w jego części aktywnej można sprecyzowac jak nas

tępuje:
. wyszukiwanie informacji determinujących zjawisko pulsacji 
rozwojowej,

. określanie trendu tego zjawiska, jego modelowanie,a przez to 
szacowanie wartości dopuszczalnej,

. określanie czynników przeciwdziałających narastaniu zjawiska 
pulsacji rozwojowej poza wartość dopuszczalną.
Tak pomyślana funkcja Krajowego Systemu Informatycznego mo

że być realizowana w oparciu o różne podsystemy, w których
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dominującymi powinny być systemy resortowe i obiektowe, ale 
urzeczywistnione w oparciu o budowę pełnego cyklu rozwojowe
go. Warunek pełności cyklu rozwojowego, oczywiście w omawia
nym w tej pracy sensie, w odniesieniu do budowy systemów in
formatycznych oznacza zunifikowanie funkcji tych systemów.

Ogólna budowa kra.iowego systemu informatycznego
Budowa Krajowego Systemu Informatycznego *R:KSI:1990 jest 

więc hierarchiczna:

KSI - poziom centralny,
KSI - poziom resortowy,
KSI - poziom obiektowy I szczebla f 
KSI - poziom obiektowy II szczebla.

Z ustalonej, formalnej budowy zautomatyzowanego systemu 
informacyjnego państwa jako całości wynika, że maksymalna 
liczba resortów wynosi 16, każdemu z nich może być przypo
rządkowanych maksymalnie 16 obiektów gospodarczych I szczeb
la, z których każdy może mieć 16 obiektów gospodarczych II 
szczebla. Łącznie więc Krajowy System Informatyczny /xR:KS£i- 
1990/ obejmuje 4096 różnych systemów - obiektów gospodar
czych 44A# Każdy z tych systemów /*R:BIT1990/ pracuje z uw
zględnieniem czterech aspektów stanowiących obszar ich integ
racji, a mianowicie w aspekcie:i programowania /a/, planowa
nia /G/, realizacji /F/ i weryfikacji /R/ wykonywanych funk
cji przez te systemy.

Występuje więc czworakość funkcji  ̂ /A, G, P, R/ każ
dego obiektu dowolnego poziomu hierarchii, co jest zresztą 
podstawowym aksjomatem metody KOMU. Czworakość funkcji 
każdego obiektu obok innych aksjomatów jest podstawą unifi
kacji formalnych struktur organizacyjnych poszczególnych o- 
obiektów organizacyjnych /asR:BIT 1990/. Odpowiednią strukturę 
organizacyjną zobrazowano w sposób bardzo uproszczony na ry
sunku 8. W danym obiekcie gospodarczym ze względu na cztery 
aspekty funkcji tych obiektów można wyróżnić ! jakby cztery 
różne organizacje , z których każde urzeczywistnia odpo-
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powiedni aspekt funkcji całości. Na rysunku 9 zobrazowano, rów
nież w dużym uproszczeniu, ogół związków występujących w całym 
systemie informacyjnym państwa /xR:SSI:1990/* Do zobrazowania 
poszczególnych zależności zastosowano odpowiednie grafy rezul
tatów metody i cyklu /patrz załącznik/. / Naturalnie rysunek 9 
jest także sformalizowaną ilustracją ogólnej budowy Krajowego 
Systemu Informatycznego według koncepcji, której zarys jest 
sformułowany w niniejszej pracy.

Ale jest także zunifikowanym schematem organizacyjnym o ide
alnej płaskiej strukturze organizacyjnej, odnoszącym się do 
dowolnego obiektu gospodarczego. Na podstawie rozważań autora 
/1971r./ o organizacji pracy w aspekcie pełnego cyklu rozwojo
wego /cykl K/ można sformułować “następujący śmiały wniosek: 
schemat organizacyjny zobrazowany na rysunku 9 określa struktu
rę przyszłościowych obiektów organizacyjnych /gospodarczych/ 
ery komputerowej. Na tle wspomnianych rozważań objawia się in
tegracyjna rola komputera w organizacji pracy. Przy czym odpo
wiednia integracja będzie realizowana w oparciu o~ czworakość 
funkcji każdego systemu, każdej “organizacji, każdego obiektu 
gospodarczego, co dotyczy także systemu urzeczywistniającego 
poziom centralny Krajowego Systemu Informacyjnego, a w konsek
wencji także - informatycznego. W każdym z tych przypadków moż
na wyodrębnić cztery różne organizacje /podorganizacje/ urze
czywistniające poszczególne aspekty funkcji /A, G, F, R/ systê * 
mu jako całości /np. systemu xR:KSI:1990/.
C. Identyfikacja ogólne.i budowy systemu

Identyfikacja ogólnej budowy systemu sprowadza się do iden
tyfikacji 16 kwestii konkretnych dotyczących danego systemu, 
oznaczonych w sposób sformalizowany przez: K, ô, fi, ûf Ê, 2,£, 
là; Ń, ê, Ê, W; A, G, F,R/ w czterech ich aspektach: A, G,P,
R /rys.6/.

*QtWstępnie 7, w ujęciu bardzo ogólnym, powyższe kwestie 
można sprecyzować w następujący sposób:

K - zamysł koncepcji systemu sR:KSIs1990j
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O - zamysł obrazu, systemu xR:KSI:1990,
M - zamysł modelu systemu xR:KSI t1990,
0 - zamysł urzeczywistnienia systemu xR:KSI:1990,
£ - wizja systemu w sensie hipotezy teoretycznej sys

temu *RsKSI:1990, hipoteza teoretyczna systemu,
AZ - opis wizji systemu w sensie hipotezy teoretycznej 

systemu sRtKSI:1990, zobiektywizowanie hipotezy 
teoretycznej systemuj

AL - model wizji systemu w sensie hipotezy teoretycz
nej systemu ssRsKSIs 1990, model techniczny hipo
tezy teoretycznej systemu,

£ - weryfikacja eksperymentalna modelu wizji systemu 
3ERtKSI:1990, konfrontacja modelu technicznego wi
zji systemu z rzeczywistością,

TS - projekt koncepcyjny systemu xR:KSI:1990^
^  - projekt techniczny systemu xR:KSI:1990*
E' - urządzenia składowe systemu xR:KSI: 1990*Aw - system jako obiekt techniczny systemu *R:KSI:1990, 

potencjalny nośnik funkcji systemu,
A - urzeczywistnienie systemu; x:KSI:1990 w odniesie

niu. do zamysłu tego systemu /ZAMYSŁ SYSTEMU/}
G - urzeczywistnienie systemu xR:KSI:1990 w odnie

sieniu do hipotezy technicznej tego systemu /WI
ZJA SYSTEMU/,

AF - urzeczywistnienie systemu xR:KSI:1990 w odnie
sieniu do modelu urządzeń technicznych tego sys
temu /MODEL SYSTEMU/,

R - urzeczywistnienie systemu xR:KSI:1990 w sensie 
działania systemu jako całości /SYSTEM; rezultat/.

Wymienione kwestie spełniają łącznie kryterium całości, 
przy czym każda z tych kwestii, na swój sposób złożona, odnosi 
się do tworzywa, transformatora tego tworzywa i tworu f czyli 
rezultatu, jaki uzyskuje się w wyniku rozwiązania /transfor
macji/ zagadnień objętych daną kwestią. Odpowiednie procedury 
stosowane w tym względzie, w metajęzyku KOMU, objęte są poję-
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ciem cyklu fazowego, co oznacza, że identyfikacja wchodzących 
w rachubę zagadnień sprowadza się do przypisania poszczegól
nym wyrazom odpowiednich kodów - treści merytorycznej Jeśli 
uwzględni się cztery aspekty funkcji /A, G, F, R/ systemu, 
to odpowiednich cykli fazowych jest łącznie 6 4. Każdy cykl 
fazowy jest opisany przy pomocy 64 wyrazów symbolicznych od
noszących się do elementów obiektywnych. 1 Łącznie występuje 
więc 4096' zagadnień merytorycznych co do których musi zająć 
stanowisko konstruktor systemu, ujmując jeszcze poszczególne

jm o o ozagadnienia w czterech aspektach /A, G, F, R/. Uzewnętrznie
nie przez konstruktora systemu pierwszego z rozważanych as
pektów, co jest równoznaczne z rezultatem uzyskanym w wyniku 
odpowiedniego działania - nazwano koncepcją lub ZAMYSŁEM SYS
TEMU; drugiego - obrazem lub WIZJA SYSTEMU; trzeciego - mo
delem lub MODELEM SYSTEMU; czwartego - urzeczywistnieniem lub 
SYSTEM. W metajęzyku KOMU stosuje się, w ramach jego no
tacji graficznej, dla oznaczania poszczególnych rezultatów, 
symbole zobrazowane na rysunku 10.

Z powyższego wynika, że droga do sprecyzowania lub "wymo
delowania dojrzałej Koncepcji Krajowego Systemu Informatycz
nego" w sensie systemu przyszłościowego /xR:KSI:1990/ jest 
jeszcze bardzo daleka. W tej chwili, w oparciu o proponowaną 
metodę, udało się zaledwie sprecyzować i to w sposób sforma
lizowany tylko obszar problematyki składający się na pojęcie 
koncepcji systemu. Z tego też ‘powodu identyfikacja budowy 
Krajowego Systemu Informatycznego, precyzowanego praktycznie 
według zamysłu koncepcji systemu /k/, mogła być zaledwie 
sprecyzowana w sposób ogólny.
D, gm-ys organizacyjnych i funkcjonalnych powiązań systemu

Teoretycznie, jeśli organizacja Krajowego Systemu Infor
matycznego *R:KSI:1990 będzie oparta o metodę KOMU to sys
tem ten będzie zestawem 64 podsystemów, integrowanych na pła-50/szczyźnie funkcji. Oznacza to, że budowa banku danychr ' nie 
musi mieć formy scentralizowanej. Przeciwnie, uwzględniając 
fakt, że budowa systemu charakteryzuje się czterema poziomami
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hierarchii - bank danych systemu 3ERiKSI:1990 powinien być zde
centralizowany, ale w sposób gwarantujący pełny dostęp do da
nych każdemu abonentowi systemu. W związku z tym najistotniej
sze są zagadnienia komunikacji!, między poszczególnymi podsyste
mami, które będą rozlokowane przestrzennie w sensie źródeł in
formacji, czyli elementów systemu informacyjnego. Odpowiednie 
podsystemy powinny być rozlokowane zgodnie z prognostyczną kon
cepcją zagospodarowania kraju do 2000 roku w przekroju 92 re
gionów opracowaną przez Komisję Planowania.Jeśli zaś chodzi o 
system informatyczny to rozlokowanie jego obiektów składowych 
/węzłów systemu/ nie musi być naniesione na mapę odpowiedniego 
podziału administracyjnego państwa.

Ha poziomie centralnym systemu xR;KSI:1990 powinny praco
wać ośrodki /centralne węzły sieci informatycznej systemu/ roz
lokowane np. w tak zwanych centrach nadregionalnych, których 
obecne rozlokowanie umożliwia praktyczne wykorzystanie obwodni
cy telekomunikacyjnej. Jest to bardzo ważne zagadnienie ponie
waż; poszczególne węzły centralne systemu *RsKSI:1990 powinny 
być o takiej budowie, która umożliwiłaby przejęcie wszystkich 
operacji systemu sR:KSI:1990 przez poszczególne węzły cent
ralne lub przez g;rupę tych węzłów

Poszczególne węzły centralne systemu, w więc nie wszystkie 
węzły, powinny być sprzężone z odpowiednimi węzłami realizują
cymi system informatyczny na poziomie resortowym lub na obu po
ziomach obiektowych. W tym względzie nie wydaje się celowe ja
kakolwiek unifikacja,ponieważ stopień unifikacji systemu jest
i tak maksymalnie możliwy w związku z realizacją integracji je
go podsystemów na płaszczyźnie funkcji systemu xR:KSIs1990.

— W prezentowanej koncepcji Krajowy System Informatyczny 
*R:KSI:1990 może być porównywany do systemu transportowego, w 
którym odbywa się bez przerwy ziarnisty ruch materii po wy
tyczonych szlakach. W przypadku awarii, np. powstałej w wyni
ku chwilowej niedrożności niektórych szlaków, odpowiedni ruch 
w systemie przejmują inne szlaki systemu transportowego, o czym 
użytkownicy powinni dowiadywać się natychmiast. Jest to podsta
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wowy postulat odnoszący się do Krajowego Systemu Informatycz
nego. Ua czoło wysuwa się ponownie telekomunikacyjny aspekt 
tego systemu.

Łączność pomiędzy poszczególnymi węzłami systemu ssR:KSI:- 
1990 powinna być zagwarantowana przez jednolitą sieć teleko
munikacyjną państwa, ze względu jednak na zagwarantowanie od
powiednich priorytetów łączą sieci telekomunikacyjnej dla po
trzeb Krajowego Systemu Informatycznego powinny być a/ wy
dzielane, b/ komutowane, c/ komutowane zdalnie w wydzielonym, 
sterowanym przez system sR:KSI:1990, zestawie podcentral ko
mutacyjnych.

Ostatecznie na organizację systemu xR:KSI:1990 składają
się:
. sieć informacyjna państwa w przekroju 92 regionów,
. sieć węzłów systemu informatycznego,
. sieć telekomunikacyjna integrująca system informacyjny z 
systemem informatycznym na płaszczyźnie funkcji systemu.
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V. ZAKOŃCZENIE

Koncepcja Krajowego Systemu Informatycznego została sfor
mułowana w tej pracy na tle rozważań ogólnych o pełnym cyklu 
rozwojowym. Przy czym chodzi tu o czterofazowy cykl rozwojowy 
sformułowany w oparciu o metodę KOMU. Poprzez przeniesienie 
problematyki dotyczącej Koncepcji Krajowego Systemu Informa
tycznego na odpowiednio szersze tło, można było wyodrębnić po 
raz pierwszy w tej pracy kolejną trzecią już płaszczyznę inte
gracji działania gospodarczego , określoną jako płaszczyznę 
funkcji /rys. 6/.

Pierwsze dwie płaszczyzny integracji działania wcześniej 
już sprecyzowane to płaszczyzna podmiotu i płaszczyzna przed
miotu. Dotąd działanie gospodarcze integrowano przede wszyst
kim na płaszczyźnie podmiotu. Objawiało się . to tworzeniem <*u“ 
żych organizacji gospodarczych zdolnych do realizacji zadań 
kompleksowych. Tego rodzaju tendencje są charakterystyczne dla 
pierwszej połowy XX wieku. Ostatnio starano się wdrożyć do 
praktyki zasady integracji realizowanej na płaszczyznie przed
miotu. Jest tu na uwadze tzw. działanie przedmiotowe w odróż
nieniu od działania podmiotowego,charakterystycznego dla wspo
mnianych dużych organizacji gospodarczych. Przykładem odpo
wiedniego działania przedmiotowego może być realizowanie przez 
różne podmioty tego samego zadania gospodarczego, sformułowane
go w sposób kompleksowy w postaci problemów węzłowych różnego 
rodzaju i o różnym zakresie merytorycznym.

Zasady integracji gospodarczej realizowanej na płaszczyź
nie funkcji można było sprecyzować dopiero na gruncie rozważań 
formalnych odnoszących się do pojęcia pełnego cyklu rozwojowe
go, a także dopiero w oparciu o analizę proponowanej metody re
alizacji systemów - a w tym także Krajowego Systemu Informa
tycznego xRr.KSI:1990 - ze względu na jej zgodność z dyrekty
wami leninowskiej teorii odbicia. Z tych rozważań wynika, że
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integracja działania gospodarczego realizowana na płaszczyźnie 
funkcji może doprowadzić do oczekiwanych zmian jakościowych w 
działalności gospodarczej w ogóle. Wyrajem tego jest między 
innymi sformułowana w tej pracy idealnie płaska, właściwa dla 
ery komputerowej, struktura organizacyjna obiektów gospodar
czych dowolnego szczebla hierarchii, a więc każdego szczebla. 
Oznacza to, że elementem integrującym wszelkie organizacje 
gospodarcze, społeczne i polityczne ze względu na ich fun
kcje jest komputer - ściśle odpowiedni system informatycz
ny 3eR:KSI:1990.

Zatem integrująca rola komputera objawia się dopiero na 
płaszczyźnie funkcji, jakie przypisuje się poszczególnym orga
nizacjom gospodarczym, społecznym i politycznym. Automatyzac
ja procesów informacyjnych występujących w działalności pod
miotowej. lub przedmiotowej oznacza praktycznie automatyzację 
procesów technologicznych, a więc automatyzację obiektów. Od
nośnie systemy informatyczne nie koniecznie są zautomatyzowa
nymi. systemamiL informacyjnymi zł punktu widzenia sterowania 
harmonijnego rozwojem kraju. Takie systemy mogą być co najwy
żej systemami usprawniającymi działanie poszczególnych obiek
tów, ale to nie musi oznaczać, że suma sprawnie działających 
obiektów twoszy obiekt sprawnie działający - sprawnie działa
jące państwo.* Można przecież, zautomatyzować systemy informa
cyjne we wszystkich organizacjach gospodarczych, społecznych
i politycznych o strukturach sformułowanych na płaszczyźnie 
podmiotu lub przedmiotu, a mimo to nie urzeczywistnić Krajowe
go Systemu Informatycznego xR:KSI:1990.

Problem ten można - zdaniem autora - rozwiązać dopiero na 
trzeciej płaszczyznie integracji! działania - na płaszczyźnie 
funkcji.

Są to wnioski, sformułowane na gruncie rozważań formalnych 
z uwzględnieniem gnoseologii materialistycznej. Mimo to autor, 
poprzez wyeksponowanie w tej pracy elementów formalnych nie 
miał zamiaru wywołać wrażenia, że jest to jedynie słuszne po
dejście do rozwiązania problemu oraz wrażenia, że bagatelizu
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je podejście do rozwiązania problemu na bazie rozeznania rea
liów dnia dzisiejszego xR:KSI: 1972. Przeciwnie, ten kierunek 
rozważań w odczuciu autora jest oczywisty, przy czym jest to 
kierunek działania stosunkowo dobrze rozeznany. Autorowi cho
dziło natomiast o wywołanie nowych, dotąd jeszcze nie rozważa
nych, elementów odnoszących się do Krajowego Systemu Informa
tycznego xR:KSI:1990 i to przede wszystkim po to, aby wyka
zać, że prace nad Koncepcją Krajowego Systemu Informatycznego 
xRsKSI:1990 mogą się dopiero rozpocząć i to, że należy je wy
konywać w sposób metodyczny i kompleksowy. Natomiast autor nie 
zajmuje stanowiska co do Koncepcji Krajowego Systemu Informa
tycznego typu xR:KSI:1972.



JLR Z. Y P I S Y

1/ "Obecnie znajdujemy się w okresie intensywnych prac nad wy
modelowaniem dojrzałej koncepcji Krajowego Systemu Informa
tycznego. Stoimy również wobec konieczności operacyjnego 
zdefiniowania szeregu podstawowych pojęć związanych z tym 
przedsięwzięciem tak, aby można przystąpić do praktycznej 
jego realizacji" /z; referatu Z.Gackowskiego wygłoszonego w 
dniu 29.5.19 72 r.z okazji i Dni^lnformatyki Radzieckiej w 
Polsce/. Autorowi niniejszej pracy chodzi o rozwiązanie obu 
kwestii jednocześnie, tzn. o wymodelowanie odpowiedniej 
koncepcji Krajowego Systemu Informatycznego z uwzględnie
niem jego perspektywy rozwojowej oraz, niejako w wyniku 
tych prac, o sformułowanie odnośnych pojęć. Przy czym w 
niniejszej pracy może być zaprezentowany zaledwie zarys od
powiedniej koncepcji i odnośnej 1 terminologii. Wynika to 
stąd, że najprawdopodobniej sens znaczeniowy pojęcia koncep
cji systemu jest przez autora interpretowany odmiennie. Me 
jest bowiem rzeczą jasną o jakiego rodzaju "Wymodelowanie 
Koncepcji Krajowego Systemu Informatycznego" chodzi szcze
gólnie, gdy problematykę dotyczącą modelowania roz
patruje się szerzej /Sztoff W.: "Modelowanie i Filozofia" 
PWN. 1971/. Jest więc domysł, że przez wymodelowanie kon
cepcji KSI rozumie się dokument oficjalny pt. Koncepcja 
Krajowego Systemu Informatycznego, przy czym chodziłoby tu 
o dokument będący podstawą do rozpoczęcia prac konstrukcyj
nych, a więc podstawą do praktycznej realizacji Krajowego 
Systemu Informatycznego. Zważywszy, że przedsięwzięcie to 
jest rozległe zarówno w sensie problemowym,jak i w sensie 
czasu - zastrzeżenie o formułowaniu zaledwie zarysu kon
cepcji systemu, czy nawet dopiero tylko zamysłu tego syste
mu - wydaje się być uzasadnione.
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2/ Współcześnie realizowane systemy są przeważnie systemami 
bardzo złożonymi /’’Teoria i zastosowania wielkich systemów” 
Zakł. Ossolińskich 1972/.
Jest bardzo trudno ogarnąć wyłaniające się w takich przy
padkach kwestie jedynie w oparciu o język konwencjonalny 
/por. Czerniak J.I.s "Pojęcia systemu wielkiego i systemu 
złożonego w aspekcie teoretyczno-poznawczym", Zakł.Ossoliń
skich, 1972/. W związku z tym stosuje się różne tzw. podej
ścia czy ujęcia syjstemowe przedmiotu w oparciu o jakiś apa
rat formalny, /por, mat. z Konferencji P M  w 1971 r.nt. Me
todologii projektowania inżynierskiego/. W rozważanym przy
padku jest na uwadze pewna szczególna formalizacja procesu 
realizacji przedsięwzięć, powstała jako wynik uogólnienia 
działania konkretnego w zakresie szeroko pojętego konstru
owania i produkowania systemów. Chodzi tu o ujęcie syste - 
mowe według metody opracowanej przez autora między innymi w 
oparciu o rozważania dotyczące: konstruowania w ogóle 
/1959/» elementów topologicznych modelu systemu /1965/» po
jęcia systemu /1968/, analizy i syntezy sytuacji rzeczywis
tych w oparciu o pojęcie systemu /1969/, heurezy /1970/,te
chnologii. w ujęciu systemowym /1971a/, najprostszego modelu 
matematycznego państwa /1971b/, pojęcia systemu w świetle 
leninowskiej teorii odbicia /1972a/, metod rozwiązywania 
problemów /1972b/ itp. Jest to metoda uwzględniająca pod
stawowe zasady gnoseologii materialistycznej, czyli dyrek
tywy leninowskiej teorii, odbicia /Lenin W.I.: Tom 14/ i dy
rektywy wynikające z zasady jedności przeciwieństw /Lenin W. 
I. "Zeszyty filozoficzne"/. Oznacza to, że język formalny 
metody, którą zamierza się zastosować w tej pracy do opisu 
koncepcji- Krajowego Systemu Informatycznego, mimo dużego 
stopnia jego formalizacji, odnosi się do sytuacji rzeczywi
stych oraz, że proponowana metoda spełnia kryterium ca
łości w sensie jedności przeciwieństw.

3/0dpowiedni język formalny stosowany w tej pracy, określony 
jako metajęzyk KOMU /por. u Czerniaka przyp. 2/ oparty jest

- 42 -



o dwie notacje: symboliczną i graficzną. Podstawowe elemen
ty notacji graficznej zostały zestawione w załączniku do 
niniejszej pracy. Natomiast w toku opisu koncepcji KSI będą 
wprowadzone odpowiednie elementy notacji symbolicznej, któ
ra jest oparta o różne kody literowo-cyfrowe. Przy czym 
każde wyrażenie symboliczne jest poprzedzone gwiazdką /*/ 
w celu odróżnienia wprowadzanej symboliki formalnej od 
zbliżonej symboliki stosowanej w opracowaniach, w których 
nie stosuje się metajęzyka KOMU. W stosowanym wyrażeniu sym
bolicznym o postaci: xR:KSI:1990 przez xR /realny, ist
niejący/ oznaczono zdarzenie urzeczywistnienia, a przez KSI 
przedmiot urzeczywistniony fliczba 1990, oznaczająca umow
ny rok urzeczywistnienia Krajowego Systemu Informatycznego, 
jest symbolicznym zapisem określającym perspektywę spojrze
nia.

4/ Kwestie odnoszące się do pojęcia całości mogą być rozstrzy
gnięte w omawianym zakresie w świetle leninowskiej 'teorii 
odbicia z uwzględnieniem rozważań np. Oskara Langego /Ca
łość i rozwój w świetle cybernetyki/, Tadeusza Kotarbiń
skiego /Dzieła/, Jana Zieleniewskiego /Organizacja i zarzą
dzanie/. Na tle takich rozważań /odpowiednie opracowanie w 
druku/ pojawiają się walory praktyczne leninowskiej teorii 
odbicia, które można sformułować w kategoriach systemu jak 
następuje: człowiek nie może ogarnąć odbić, odzwierciedlić 
/absystem/ całej przyrody w pełni, nie może odzwierciedlić 
jej bezpośredniej CAŁOŚCI /resystem/. Może natomiast wiecz
nie się do tego zbliżać, tworząc abstrakcje, ̂ p̂ojęcia, pra
wa, naukowy obraz świata,czyli może tworzyć odzwierciedle
nie coraz mniej subiektywne '/imsystem/. Odzwierciedlenie 
jest elementem sfery abstrakcji, które może stać się ele
mentem sfery rzeczywistości poprzez materialne nośniki od
powiednich odzwierciedleń. Takie nośniki to nic innego jak 
modele gnoseologiczne /obsystem/. Poszczególne twory /re
system, absystem, obsystem, imsystem/, uzyskane wr wyniku 
takiego działania, zestawione w CAŁOŚĆ /sysystem/nazywa się 
rzeczywistością, która objawia się poprzez wykonywanie funk
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cji. przez dany twór ze względu na 'działanie CAŁOŚCI. Ca
łość w tym ujęciu zapisuje się jako sumę następujących sys
temów: system * gesystem + pesystem = resystem + absystem + 
imsystem + obsystem.

5/ Zakres roboty przewidzianej dla konstruktorów obiektów /ob- 
systemów/ jest dostatecznie sprecyzowany i to w takim zakre
sie, że w niniejszym opracowaniu odnośnych kwestii dyskuto
wać nie trzeba. Ale już tylko przegląd niektórych opracowań 
wskazuje, że ocena o tym dostatecznym sprecyzowaniu zakresu 
roboty jest optymistyczna.

6/ Zagadnienie funkcji systemu jest podstawowym przedmiotem roz
ważań autora o systemie w ogóle. Rzecz tę szerzej dyskutuje 
się przede wszystkim w opracowaniu /1969; patrz przypis 2/. 
Podobnie zagadnienie to rozpatruje Czerniak /patrz przypis 
2/.

7/ System x W można porównać z lampą elektryczną /obiekt/ pod
łączoną do sieci. System * U - do światła wywołanego energią 
elektryczną, która powstaje w sieci w wyniku pracy elektrow
ni w sensie całego systemu energetycznego /system x R/.Jeśli 
wytworzone światło /system x U/ jest spożytkowane do oświet
lenia to spełnia ono swoją funkcję /system * R/, której noś
nikiem jest lampa /system x W/.

8/ Odpowiedni język formalny stosowany do opisu przedsięwzięcia 
pt. Krajowy System Informatyczny można by dla wygody nazwać 
metajęzykiem * KSI. Oczywiście na podstwie dotychczasowych 
rozważań można mówić tylko o pewnym zamyśle w tym: względzie. 
Jakkolwiek wprowadzenie odpowiedniego metajęzyka mogłoby w 
znacznym stopniu usprawnić przebieg urzeczywistniania syste
mu.

9/ Przez system rozumie się wszelki skoordynowany wewnętrznie i 
wykazujący określone powiązania porządek elementów. System 
rozpatrywany od zewnątrz jest całością /por. przypis 4/«Roz
patrywany od wewnątrz zbiorem. Ogół elementów objętych sys-



ternem nazwano jego składem. Ogół; związków między elementa
mi uwarunkowanymi przez ich przynależność do systemu nazwano 
jego strukturą. Skład i strukturę systemu występujące w da
nej chwili nazwano łącznie stanem systemu.

1O/Chodzi tu o sens znaczeniowy pojęcia koncepcji systemu okre
ślony w dalszej części tej pracy jako zamysł systemu, czyli 
pewien kwant przemyśleń odnoszący się do funkcji systemu i 
jego obiektu będącego nośnikiem tej funkcji. I w tym sensie 
chodzi tu o kwant przemyśleń dotyczących pewnej całości.

11/Wyodrębnienie dychotomiczne systemów można porównać z rela
cją inkluzji między zbiorami. Mówimy mianowicie, że zbiór A 
jest podzbiorem zbioru B, jeśli każdy element zbioru A jest 
elementem zbioru B. Podobnie system x SSD jest podsystemem 
systemu * SSN, jeśli każdy element systemu x SSD /składu i 
struktury/ jest elementem systemu x SSN z tym, że pojęcie 
wyodrębniania dychotomięznego odnosi się do wyodrębniania 
zdeterminowanego kwantu odpowiednich elementów. A więc po
jęcie wyodrębniania dychotomicznego systemów łączy w sobie 
aspekty jakościowe i ilościowe odnoszące się do wyodrębnio
nych elementów /resystemów, absystemów, imsystemów, obsyste- 
mów/.

12/Ze względu na ekonomizację działania, a także ze względu na 
działanie w ogóle, przed przystąpieniem do konstruowania sy
stemu, szczególnie systemu złożonego, trzeba w pierwszej ko
lejności rozstrzygnąć problem pełności cyklu rozwojowego te
go systemu. Jest tu na uwadze kwestia całości w sensie ogółu 
elementów, których współdziałanie warunkuje spełnianie funk
cji jaką przypisuje się projektowanemu 'systemowi. W wielu 
przypadkach praktycznych kwestia pełności cyklu rozwojowego 
nie występuje jako problem. Rzecz przedstawia się zgoła od
miennie, jeśli przedmiotem tworzenia jest system, którego 
urzeczywistnienie ze względu na zakres przedsięwzięcia,jest 
przewidziane w dalszej perspektywie czasu. Ponadto, jeśli 
stawia się warunek, że system dziś konstruowany ma być nowo-
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czesny jeszcze za lat 20 i to zgodnie z kryteriami nowoczes
ności aktualnymi w chwili urzeczywistniania konstruowanego 
systemu. W takich przypadkach rozstrzygnięcie problemu peł
ności cyklu rozwojowego staje się zagadnieniem kardynalnym. 
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku konstruowania Krajo
wego Systemu Informatycznego.

13/ Są to syntetyczne wnioski natury ogólnej, wynikające z szer
szej analizy metod działania i metod rozwiązywania proble
mów, czemu poświęcono odrębne opracowanie. Przy czym warto 
podkreślić, że informacja nie istnieje bez nośnika w postaci 
materii. Stąd praktycznie zawsze zachodzi jednocześnie cza
soprzestrzenne przetwarzanie materii i informacji.

14/ Zamysł naturalnie charakteryzuje się właściwym danemu kon
struktorowi zakresem konkretności i wnikliwości ujęć rozwa
żanego systemu. Mechanizm powiększania /świadomego/ obszaru 
kwestii objętych w zamyśle jest dyskutowany w pracy /1969» 
patrz przypis 2/. W systemowym ujęciu leninowskiej teorii 
odbicia /praca 1972aj patrz przypis 2/ zamysł jest systemem 
typu absystem.

15/ Nad finalistycznym ujęciem rzeczywistości jako czynnika og
raniczającego obszair i intelektualnych dociekań rozważał 
H.Swienko w ramach swych’ wykładów na temat wybranych zagad
nień metodologii- badań naukowych i technicznych /PW rok aka
demicki 1970/71/. Badania nad heurezą /opracowanie 1969/» 
patrz przypis 2; Puszkin B.r "Heurystyka", 1970 KiW/ wska
zują na pewną dominację tego czynnika w procesie działania 
współczesnego. W literaturze światowej Ł ten aspekt sprawy 
jest prezentowany, choć trochę w innym ujęciu, przez Nad- 
lera G. /Work Syptem design: the ideals Concept/.

16/ W opracowaniu /1972a; patrz przypis 2/ sferę abstrakcji naz
wano odzwierciedleniem obiektywnym, co wynika z zasady jed
ności przeciwieństw. Natomiast odzwierciedleniem subiektyw
nym nazwano odzwierciedlenie rzeczywistości właściwe kon
kretnemu człowiekowi.
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17/ Dla przypomnienia : " [...] przez heurezę należy rozumieć 
taki rodzaj myślenia ludzkiego, dla którego charakterys
tyczne jest wypracowanie nowych systemów działań lub odkry
wanie nie znanych dotychczas prawidłowości" /Puszkin B./

18/ Przez system rozumie się w niniejszej pracy, poza ogólnym 
określeniem podanym w przypisie 9/> taką szczególną całość 
w sensie konkretnym, którą można rozpisać na cztery fazy 
jej rozwoju stanowiące system typu absystem, imsystem,obsy- 
stem, resystem /opracowanie 1972 a; patrz przypis 2/. Ale 
na obcym etapie prezentowania koncepcji Krajowego Systemu 
Informatycznego /sR:KSI:1990/, szczegóły tego rodzaju mo
głyby zaciemnić jej obraz.

19/Wyjaśnienie w sposób konkretny jakościowej różnicy między 
tymi dwoma sposobami postępowania wykracza poza ramy ni
niejszej pracy konkursowej. Odnośne zagadnienia są szcze
gółowo dyskutowane w opracowaniach autora /patrz przypis 2̂  
które odnoszą się do stosowanej w tej pracy metody formuło
wania koncepcji Krajowego Systemu Informatycznego.Stąd jest 
prośba autora, aby powyższe i dalsze podobne stwierdzenia 
traktować jako aksjomaty.

20/Charakterystyczną cechą metody KOMU jest jej czterofazowość 
co wynika z czworakiej postaci . heurezy, stąd określenie; 
czterofazowa metoda realizacji systemów. Sformułowanie, że 
heureza ma postać czworaką jest syntetycznym wynikiem badań 
autora w tym względzie. Czworakość heurezy została sformu
łowana na gruncie rozważań formalnych odnoszących .się do 
uogólniania konkretnego działania inżynierskiego. Jeśli po
szczególne postacie heurezy opisze się np. zbiorami C,Z,K,- 
M to jej czworakość można zapisać jak następuje: (5̂  -
M =& 0 , przy czym CnloKoM = 0. Ale jeśli przez C, 
Z, K, M oznaczy się systemy determinujące poszczególne pos
tacie heurezy to: C^Z\i/K^M = S oraz CCiZi?iKr?>M = R, 
gdzie przez S oznaczono, całość /zbiór adekwentny/, a przez
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R osiągnięty rezultat /iloczyn adekwatny/. W opracowaniu 
/1969; patrz przypis 2/ powyższe rozważania mają rozbudo
waną interpretację graficzną. Dla przykładu zbiór adekwat- 
ny /system S/ i iloczyn adekwatny /system R/ są inter
pretowane tak jak to zobrazowano na rysunku a cytowanego 
opracowania. Całość w sensie rzeczywistości obiektywnej 
została z kolei zobrazowana przestrzennie na rysunku b, 
gdzie współrzędne zostały umownie określone jako wyobra
źnia »intelekt, wnikliwość. Są to określenia.ogólne, które w 
omawianym konkretnym przypadku /system * R: KSI : 1990/ od
powiadają pojęciu podmiotu działania, przedmiotu działania, 
funkcji /ale o tym dalej/. Jeśli uwzględnia się czworakość 
heurezy, to całość w sensie rzeczywistości obiektywnej ma 
już interpretację graficzną zobrazowaną na rysunku c.W za
leżności od poziomu wnikliwości rozważania przedmiotu /ry
sunek d/ mogą zachodzić różne ̂ ewentualności, wśród których 
także przypadek braku rozwiązania /na przykład braku roz
wiązania systemu xR:KSI:1990/, mimo usilnych starań /Po
ziom/3 i y /. W tej interpretacji tylko na poziomie wnikli
wości (A istnieje oczekiwane rozwiązanie *R:KSI:1990. Gdy
by ¿biór adekwatny S był miarą nakładów,a iloczyn adekwat
ny R miarą uzyskanych efektów ekonomicznych to stosunek 
R:S mógłby być miarą sprawności realizacji systemu w cyklu 
od koncepcji do urzeczywistnienia. W oparciu o metodę KOMU 
formułuje się procedury gwarantujące uzyskanie jak najko
rzystniejszego stosunku R:S w danych konkretnych okolicz
nościach. Odpowiednie rozważania odnoszą się do pojęcia re
lacji. Autor spodziewa się, że powyższy przypis nasunie 
czytelnikowi oczekiwane skojarzenia /heurystyk powiedział
by - olśnienia/•

2 \J Chodzi tu oczywiście o system, który oznaczono już jako 
*R:KSIs1990.

22/Konstrukcja siatki macierzy i siatki cyklu metody KOMU zos
tała opisana w pracach wymienionych w przypisie 2. siatki
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te powstały w wyniku syntezy przeprowadzonych retrospektyw
nie analiz wielu różnych zrealizowanych przedsięwzięć. Przy 
czym odpowiednie analizy przeprowadzono ze względu na 
wykrycie mechanizmu heurezy. Obie siatki są elementami no
tacji graficznej metody KOMU. Jedną z funkcji tych środków 
wyrazu jest określenie związków między elementami całości 
zapisanej w notacji graficznej a elementami całości zapisa
nej w notacji symbolicznej /załącznik 1/.

23/ Porównaj pracę Nadlera /przyp. 15/»

24/ Powyższe uzasadnienie jest raczej tylko informacją o sposo
bie argumentowania omawianych kwestii,jakii stosuje się przy 
opisie metody KOMU.

25/ Warto tu choćby marginalnie zaznaczyć, że obecnie zalecony 
cykl rozwojowy, tzw. triada rozwoju, ma budowę ¡logiczną 
opartą o formułę /9/ /patrz: "Strategia intensywnego roz
woju gospodarki" praca zbiorowa, PWE 1970/.

26/ Jest to tzw. diagram zracjonalizowany cyklu pełnego metody 
KOMU. Na rysunku 5a poszczególne systemy zostały oznaczone 
trzyliterowymi wyrazami symbolicznymi. Wyrazy te składają 
się na odpowiedni Kod. Warto nadmienić, że ogólna liczba 
elementów determinujących cykl rozwojowy metody KOMU wyno
si 339.

27/W dalszych rozważaniach prezentowana koncepcja Krajowego 
Systemu Informatycznego będzie interpretowana graficznie w 
oparciu o elementy notacji graficznej metody MOMU. Stąd, do 
niniejszej pracy załączono wykaz obejmujący podstawowe sym
bole tej notacji.

28/W tym przypadku przez hipotezę systemu rozumie się uargu- 
mentowaną wizję całego przedsięwzięcia rozpisaną na cztery 
fazy rozwoju.

29/Jest to zagadnienie samo w sobie, któremu poświęcono odręb
ne opracowanie na przykładzie «rozwoju telekomunikacji w
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świetle rewolucji naukowo-technicznej w elektronice / mate
riały niepublikowane/.

30/ Do skrótowego zapisywania rozważanych kwestii stosuje się 
wyrazy symboliczne kodu S metody KOMU.

31/ Przez procedurę rozumie się sprecyzowane sposoby, metody, 
technologie jakie określają postępowanie realizowane w łań
cuchu c tworzywo, transformator tworzywa, twór.Procedurę od
noszącą się przetwarzania materii i /lub informacji, jaką 
precyzuje się ze względu na tworzenie systemów - nazwano 
procedurą rozwojową /od cyklu rozwojowego/; precyzowaną ze 
względu na poznawanie - procedurą poznawczą /od cyklu poz
nawczego/. Jeśli odpowiednie procedury ujmuje się w kate
goriach systemu /por. przypis 9 i 18/ to nie zachodzi pot
rzeba opracowania odrębnych procedur ze względu na two
rzenie i ze względu na poznawanie, jeśli chodził o ich budo
wę logiczną.

32/ Tadeusz Kotarbiński /"Zagadnienia Naukoznawstwa" 3/19/,1969/ 
akceptuje pogląd Henryka Skolimowskiego - wykładowcy z Ka
lifornii - odnośnie ¡różnicy, między inżynierią /która re
prezentuje wszystkie kunszty { praktyczne/ a nauką /która1 
reprezentuje dociekania teoretyczne/. W nauce rzeczywistość 
wyprzedza jej charakterystykę; w inżynierii koncepcja wy
przedza realizację. " . .1 zabieg teoretyczny sprowadza 
się w istocie do poznania tego, co już przedtem było, gdy 
zabieg praktyczny - do wytworzenia czegoś, co przed tym nie 
istniało, tylko było możliwe" /T.Kotarbiński/. Przedmiotem 
pracy konkursowej jest Koncepcja Krajowego Systemu Informa
tycznego, co ma wyprzedzać realizację 1 tego systemu, a co 
jest zabiegiem praktycznym . Stąd, przez pojęcie inżynierii 
informatycznej zamierza się podkreślić praktyczny aspekt 
niniejszych rozważań, choć prowadzonych z: pewną dozą forma
lizmu. Przy czym przez inżynierię informatyczną! chciałoby 
się rozumieć wszystkie kunszty praktyczne odnoszące się do 
urzeczywistniania funkcji tworzonego systemu informatycz
nego.
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33/ Autor miał sposobność bezpośredniego oglądu różnych organi
zacji poczynając od najniższego szczebla zarządzania po 
szczebel centralny i to w przekroju merytorycznym od przy
słowiowego "pomysłu do przemysłu”. "W wielu systemach zło
żonych, zwłaszcza publicznych, wydaje się niemal, że orga
nizacja służy właśnie temu, aby ukryć osobę decydenta i 
wprowadzić w błąd tych, którzy chcieliby go zidentyfikować. 
Schematy organizacyjne rzadko dostarczają wiarogodnych in
formacji pod tym względem /określenie miejsca powstania de
cyzji/; mogą one wskazywać, kto jest odpowiedzialny za za
rządzenie, ale na ogół nie ujawniają tego, kto je w rzeczy
wistości realizuje” /Ackoff R.L. t  "Decyzje optymalne w ba
daniach stosowanych", PWN 1969 s; 98/.,

34/ Z referatu min. E. Kowalczyka wygłoszonego w NOT w dn.17 ma
ja 1972 r.

35/ Równolegle z tymi rozważaniami rodzi się przekonanie, że w 
sposób pośredni, lub bezpośredni dyrektywy i postulaty kie
rowane do świata nauki i inżynierii informatycznej odnośnie 
automatyzacji procesów informacyjnych w państwie - wywodzą 
się od ludzi odpowiedzialnych za zarządzanie państwem. Do 
tego wniosku dochodzi się również po rozważeniu warunków 
wdrażania nowych ideii, co formułuje w swej autobiografii 
Max Planck.

36/ Powyższe stwierdzenie ma poparcie w rozważaniach odnoszą
cych się do cyklu poznaw.czego ujmowanego w sposób sformali
zowany.

37/ Dyskutowanie odpowiednich szczegółów będzie celowe w przy
padku uznania za słuszne realizowania przedsięwzięcia pt. 
Krajowy System Informatyczny, w oparciu o dyrektywy metody 
KOMU.

38/ Z natury rzeczy Krajowy System Informatyczny nie może tyć 
tak niezawodnym narzędziem jak tego oczekuje się.System ten

- 55 -



może "rozregulować się" pod wpływem czynników wewnętrznych i 
zewnętrznych systemu podobnie jak może "wypaść" z synchroni
cznej pracy system energetyczny. Przy budowie tego systemu, 
szczególnie w odniesieniu do banku danych, należy przewi
dzieć odpowiednie podsystemy zabezpieczające.

39/ Pojęcie zjawiska pulsacji rozwojowej zostało wprowadzone 
przez autora w związku z rozważaniami odnoszącymi się do naj
prostszego modelu matematycznego państwa /1971r/. Rozważania 
te podjęto w celu sprecyzowania struktury gałęzi sprzężenia 
zwrotnego,, występującego w systemie sterowania rozwojem pań
stwa typu socjalistycznego.

40/ Jest tu analogia w postępowaniu studenta, który ma określić 
eksperymentalnie napięcie zapłonu, danego tyratronu z dokład
nością np. do 0,2 V. Niewprawny student będzie, zmieniał po
tencjał. odpowiedniej elektrody z dokładnością 0,2 V poczy
nając od zera w całym zakresie ■ możliwej regulacji napięcia 
zasilacza, natomiast doświadczony - ustali najpierw rząd 
.wielkości napięcia zapłonu i tylko w takim odpowiednim zak
resie będzie zmieniał potencjał elektrody z wymaganą dokład
nością. W pierwszym przypadku ćwiczenie może trwać godzinę; 
w drugim - kilka minut.

41/Pojęcia poziomu wnikliwości, konkretności i nadrzędności są 
pojęciami metody KOMU stosowanymi w sensie parametrów usta
lających rozważaną kwestię danego problemu.

42/ Część bierna funkcji Krajowego Systemu Informatycznego nie 
jest w tej pracy rozważana z uwagi na jej charakter konwen - 
cj onalny.

43/ Liczba 16 resortów wynika z przyjętej budowy hierarchicz
nej, która w rozważanym przypadku jest zresztą zdeterminowa
na czterofazowym cyklem działania w ogóle. W tym sensie hie- 
rarchiczność. ustala się zawsze w kwancie czterech poziomów 
hierarchii. Ale w poszczególnych przypadkach konkretnych mo
że wystąpić mniejsza liczba poziomów hierarchii w danym jej
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kwancie, co oznaczać b§dzie, że uwzględnione obiekty w hie
rarchii przyjęły funkcje obiektów nieuwzględnionyc-h.

44/ Przy omawianiu koncepcji systemów /tworów/ przyszłościowych 
np. o przewidywanym urzeczywistnieniu dopiero w 1990 roku 
nie zawsze udaje się uniknąć powstawania skojarzeń konkret
nych odnoszących się do zdarzeń'np.1972 r. Skojarzenia tego 
rodzaju wywoływane są poprzez określone słowa. "Wywoływa
czem" takich niekorzystnych skojarzeń może być rzeczownik 
"obiekt gospodarczy". Gdy tymczasem w niniejszych rozważa
niach przez obiekt gospodarczy rozumie się obiekt składowy 
państwa wykonujący przypisane mu funkcje merytoryczne w as
pekcie prognozowania /A/, planowania /G/, realizacji /F/ i 
weryfikacji /R/ przypisanej funkcji. Budowa takiego obiek
tu o określonej funkcji merytorycznej wyrażonej np., symbo
licznie przez liczbę 13172, zapisana w metajęzyku i KOMU ma 
postać następującej formuły ogólnej:
x 13172BIT = x 13172BIA^x 13172BIGU* 13172BIFU* 13172BIR 
lub w stosowanym w niniejszej pracy uproszczeniu zapisu w 
postaci formuły: x R : BIT1990.

45/ Czworakość funkcji każdego obiektu została sprecyzowana w 
wyniku sformalizowanego retrospektywnego oglądu urzeczy
wistnionych obiektów również w oparciu o bezpośrednią per
cepcję konkretnego działania na czterech poziomach ustalo
nej hierarchii.

46/ Są to następujące aksjomaty: aksjomat o czterech fazach roz
wojowych systemu, aksjomat o czterech stanach sprecyzowania 
zbiorów cech charakteryzujących system, aksjomat o czterech 
właściwościach /funkcjach/ systemu, aksjomat o trzech dro
gach sprzężenia systemów.

47/Przykładem może tu być w uproszczeniu zakład przemysłowy 
złożony z działu konstrukcyjnego, działu technologiczne
go, wydziału produkcyjnego oraz działu kontroli technicz
nej .
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48/ Zastrzeżenie do wstępnego charakteru sformułowania tych 
kwestii wynika z faktu, że odnośne zagadnienia są aktualnie 
przedmiotem rozważań.

49/ W tym przypadku koncepcję interpretuje się jako abstrakcyj
ną wizję systemu, jego ideę, niemal jako podświadomą myśl 
o systemie.

50/ "Obiekty, które potencjalnie mogą zostać odwzorowane w Pań
stwowym Banku Danych pożna podzielić na cztery w zasadzie 
nieporównywalne grupy: człowiek i bezpośrednio związane z 
nim czynniki, zasoby materialne, zasoby informacyjne oraz 
obiekty zasegregowane. (De grupy obiektów jak dotąd nie zos
tały uszeregowane według jakiegokolwiek racjonalnie uzasad
nionego kryterium. Stąd dla każdej z tych grup powinny rów
nolegle zostać uruchomione prace przygotowawcze" /Założenie 
do koncepcji KSI, marzec 1972, OBHI, s. 7/. Zdaniem auto
ra powyższe ujęcie kwestii odnoszących się do banku danych 
wskazuje na pewne elementy integracyjne na płaszczyźnie fu
nkcji.

51/ Potrzeba przejmowania przez niektóre węzły centralne zadań 
przewidzianych w normalnej pracy dla wszystkich węzłów cen
tralnych systemu xR : KSI : 1990 wynika ze względów nie
zawodnościowych systemu ,a także ze względu na zewnętrzne za- 
zakłócenia pracy systemu np.i wywołane wojną.


