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Informacje nie rodzà si´ Informacje nie rodzà si´ 
w komputerzew komputerze

Najcz´stszym oczekiwaniem lu-

dzi wobec komputerów jest do-

starczanie przez nie informacji.

Wiele osób, nie majàcych wi´k-

szych doÊwiadczeƒ w zakresie

gromadzenia i przetwarzania da-

nych, przecenia jednak rol´ ma-

szyny, nie doceniajàc jednocze-

Ênie roli cz∏owieka organizujàce-

go przetwarzane przez nià dane.

Nawet najdoskonalszy, wyposa-

˝ony w dobre oprogramowanie,

komputer nie dostarczy ˝ad-

nych informacji, jeÊli nie zosta-

nie on wczeÊniej „nakarmiony”

odpowiednià iloÊcià sensow-

nych danych, przy czym jakoÊç

i rodzaj tych danych sà cz´sto

wa˝niejsze od ich iloÊci. 

W procesie gromadzenia danych bardzo du˝o majà do zrobienia nie tylko informatycy piszà-

cy oprogramowanie, ale tak˝e, a mo˝e przede wszystkim, osoby organizujàce prac´ oÊwiaty –

od twórców prawa poczàwszy na dyrektorach szkó∏ skoƒczywszy. Bez w∏aÊciwej organizacji

pracy i ustalonych zasad wymiany informacji pomi´dzy rozmaitymi ogniwami szko∏y i organa-

mi nadrz´dnymi nie ma bowiem mo˝liwoÊci efektywnej informatyzacji. Spróbuj´ to zilustro-

waç przyk∏adami.

Przyk∏ad 1 – identyfikacja obiektów baz danych

W zesz∏ym roku wszyscy uczniowie klas ósmych szkó∏ podstawowych wojewódz-

twa wa∏brzyskiego (prawie 13000 osób) zostali poddani testowym badaniom tzw.

kompetencji. Wyniki testu zosta∏y wprowadzone do pami´ci komputera za pomo-

cà specjalnego czytnika. W ten sam sposób zebrano tak˝e wiele dodatkowych in-

formacji o uczniach, g∏ównie Êrodowiskowych. Punkty uzyskane przez uczniów

w teÊcie kompetencji by∏y podstawà rekrutacji uczniów do szkó∏ ponadpodstawo-

wych. Zgromadzone dane, poddane wielostronnej komputerowej „obróbce”, po-

zwoli∏y tak˝e oceniç wp∏yw ró˝norodnych czynników na umiej´tnoÊci, a tak˝e aspi-

racje i wybór dróg dalszej edukacji uczniów. Wyniki ca∏ego przedsi´wzi´cia opubli-

kowano w obszernym dokumencie pt. „Raport o eksperymencie wa∏brzyskim”*.

W tym roku szkolnym, w podobnej formie planuje si´ przeprowadzenie egza-

minów koƒcowych w szko∏ach podstawowych kilku województw. Bie˝àcy rok

szkolny jest przy tym wyjàtkowy – te same dzieci, które ukoƒczà teraz szko∏´

podstawowà b´dà, wed∏ug zapowiedzi MEN-u, najprawdopodobniej za cztery la-

ta pierwszym rocznikiem zdajàcym matur´ wed∏ug zupe∏nie nowej formu∏y. Wy-

daje si´ zatem kuszàce takie zorganizowanie danych, aby w przysz∏oÊci da∏o si´

porównaç wyniki testu kompetencji, przeprowadzonego pod koniec nauki

w szkole podstawowej, z wynikami egzaminu dojrza∏oÊci. Aby to jednak by∏o
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mo˝liwe, gromadzone w tym roku wyniki testu powinny nadawaç si´ do po∏àcze-

nia za cztery lata z wynikami egzaminów maturalnych. Laikowi mo˝e si´ wyda-

waç, ˝e nie powinno byç z tym ˝adnego k∏opotu. Tak jednak w istocie nie jest.

Optyczne czytniki danych, za pomocà których wprowadza si´ do komputera da-

ne zapisane na kartach odpowiedzi, wymuszajà pewien szczególny sposób kodo-

wania zawartych na nich informacji. O ile nie ma problemu z zakreÊleniem na

tych kartach prawid∏owych odpowiedzi i zakodowaniem numeru ucznia (w Wa∏-

brzychu sk∏ada∏ si´ naƒ numer gminy, numer szko∏y, numer oddzia∏u w szkole

i numer ucznia w dzienniku oddzia∏u), o tyle niezwykle k∏opotliwe jest odpowied-

nie zapisanie, a nast´pnie odczytanie danych tradycyjnie u˝ywanych do identy-

fikacji osób – imienia, nazwiska, daty urodzenia czy imion rodziców (czytniki

kart nie potrafià odczytywaç liter).

JeÊli zatem ka˝dy uczeƒ jest rozpoznawany w systemie komputerowym jedy-

nie jako obiekt o okreÊlonym numerze, to komputer potrafi wprawdzie podaç licz-

b´ punktów uzyskanych w teÊcie przez tego ucznia, nie wie jednak, ˝e uczniem

tym jest JaÊ Kowalski. Numer identyfikacyjny o takiej konstrukcji, jakà przedsta-

wiono, by∏ przy tym jednoznacznym jego identyfikatorem jedynie w dniu prze-

prowadzania testu, kiedy to JaÊ Kowalski by∏ uczniem 8B w Szkole Podstawowej

nr 3 w Widliszkach. Numer Jasia, skonstruowany wed∏ug tej samej regu∏y w chwi-

li, kiedy zosta∏ on ju˝ uczniem szko∏y Êredniej, nie b´dzie mia∏ ˝adnego zwiàzku

z jego numerem w dniu testu na koniec nauki w szkole podstawowej.

Tak wi´c, jeÊli nawet w podobny sposób zostanà zgromadzone w przysz∏oÊci

wyniki egzaminów maturalnych obecnych ósmoklasistów, to nie da si´ w sposób

automatyczny zestawiç ich z wynikami ze szko∏y podstawowej. I pomimo tego, ˝e

w tym samym komputerze b´dà wszystkie dane dotyczàce tych samych uczniów,

to jednak niejednoznaczny sposób ich identyfikacji uniemo˝liwi uzyskanie interesu-

jàcych nas informacji. Rozwiàzaniem problemu by∏oby identyfikowanie uczniów za

pomocà ich numerów PESEL (ka˝dy z nich otrzymuje takowy w kilka miesi´cy po

urodzeniu), gdyby istnia∏a formalna droga otrzymania ich przez szko∏´ dla uczniów

niepe∏noletnich – maturzyÊci b´dà je mieç w swoich dowodach osobistych.

Przygotowaniem do jednoznacznej identyfikacji uczniów w systemach infor-

matycznych móg∏by byç prawny wymóg umieszczania numeru PESEL w prowa-

dzonych w ka˝dej szkole ksi´gach uczniów. Rejonowa szko∏a podstawowa mo-

g∏aby otrzymywaç te numery na wykazach dzieci podlegajàcych obowiàzkowi

szkolnemu. Dalej mog∏yby one w´drowaç za uczniami wraz z ich arkuszami ocen

(a mo˝e tak˝e – Êwiadectwami?), wymaga∏oby to jednak zmian obowiàzujàcych

uregulowaƒ prawnych.

Przyk∏ad 2 – kategoryzacja danych

Zasygnalizowany wy˝ej problem w∏aÊciwej identyfikacji obiektów (w tym wypad-

ku uczniów) ma znaczenie wtedy, gdy chcemy ∏àczyç ze sobà du˝e zbiory da-

nych, zawierajàce ró˝ne informacje o tych samych obiektach. K∏opoty ze scala-

niem takich zbiorów danych pojawiajà si´ równie˝ wtedy, gdy chcemy utworzyç

jeden du˝y zbiór z wielu mniejszych, opisujàcych ró˝ne obiekty. 

Wyobraêmy sobie, ˝e chcemy zbudowaç jednolità, poddajàcà si´ ∏atwo anali-

zie, baz´ danych o wielu szko∏ach. Potrzeba taka pojawia si´ cz´sto w urz´dach

gminnych. ˚eby to jednak by∏o mo˝liwe, musimy wczeÊniej zadbaç o to, aby opi-

sy poszczególnych szkó∏ by∏y jednorodne. Oznacza to w praktyce, i˝ musimy za-
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pewniç odpowiednià kategoryzacj´

wszelkich danych, jakie charaktery-

zujà samà szko∏´ oraz zwiàzane z nià

inne obiekty (jakimi sà, na potrzeby

komputerowego przetwarzania da-

nych: nauczyciele, oddzia∏y, przed-

mioty nauczania itp.). Zilustrujmy to

na przyk∏adzie nazw przedmiotów.

Za∏ó˝my, ˝e chcemy wiedzieç, ile go-

dzin wychowania fizycznego i religii

odbywa si´ na terenie ca∏ej gminy,

w poszczególnych szko∏ach i klasach.

Odpowiedê na to niespecjalnie skom-

plikowane pytanie mo˝e jednak byç

dla komputera problemem nie do

rozwiàzania, jeÊli wczeÊniej nie za-

dbamy o to, aby nazw: „WF”, „W-F”

i „wych. fiz” oraz „religia”, „RELIGIA” i „rel” nie postrzega∏ on jako szeÊciu ró˝nych

przedmiotów. Sposobem na unikni´cie takiej wieloznacznoÊci jest np. utworzenie

listy przedmiotów wyst´pujàcych w badanych szko∏ach i nadanie im powszech-

nie obowiàzujàcych nazw. W podobny sposób nale˝a∏oby skategoryzowaç tak˝e

takie cechy, jak np. wykszta∏cenie nauczycieli, specjalnoÊci i profile nauczania,

i wiele innych. Brak jednoznacznej kategoryzacji danych niezwykle utrudnia nie

tylko ∏àczenie ze sobà zbiorów danych, ale równie˝ ich póêniejszà analiz´. 

O jednolità kategoryzacj´ danych nale˝y dbaç na tym szczeblu organizacyj-

nym oÊwiaty, na którym majà byç one wykorzystywane. Jest to wi´c zadanie i dla

organów prowadzàcych szko∏y, i dla organów je nadzorujàcych, z MEN-em

w∏àcznie. 

Przyk∏ad 3 – jednoznaczna interpretacja poj´ç

Gromadzàc wszelkiego rodzaju dane, trzeba tak˝e koniecznie zwróciç uwag´ na

prawid∏owe i u˝yteczne definiowanie wielkoÊci, które opisujà interesujàce nas

obiekty. Nale˝y równie˝ rozwa˝yç, czy dane, którymi dysponujemy odpowiadajà

naszym potrzebom. Ciekawym, wzi´tym z ˝ycia przyk∏adem definicji, która unie-

mo˝liwia udzielanie precyzyjnych odpowiedzi na istotne pytania, jest sposób

okreÊlania sta˝u pedagogicznego w znanym wszystkim systemie gromadzenia da-

nych o nauczycielach EWIKAN. Otó˝ twórców EWIKAN-u interesuje wy∏àcznie

tzw. sta˝ pracy pedagogicznej w I kategorii zatrudnienia. Do sta˝u tego nie wlicza

si´ np. okresów pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego. Oznacza to, ˝e

informacji o tak rozumianym sta˝u pracy pedagogicznej, zawartych w EWIKAN-ie,

nie mo˝na (i wr´cz nie wolno) wykorzystywaç do symulacji p∏acowych, gdy˝, jak

wiadomo, o stawce wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli decyduje nie tylko

sta˝ na stanowisku nauczyciela (w tym sta˝ pedagogiczny w rozumieniu EWI-

KAN-u), ale tak˝e okresy pracy na innych stanowiskach (w tym nauczyciela aka-

demickiego) oraz inne okresy pracy, np. w szko∏ach na stanowiskach niekoniecz-

nie pedagogicznych. Jak mi wiadomo, próby wykorzystania zestawieƒ „ewikano-

wych” do szacowania wynagrodzeƒ nauczycieli – prowadzàce do oczywistych

b∏´dów – by∏y podejmowane w niektórych gminach przejmujàcych szko∏y.
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Przyk∏ad 4 – organizacja procesu nape∏niania systemu danymi

Je˝eli ju˝ uda nam si´ zapewniç w∏aÊciwà identyfikacj´ obiektów, kategoryzacj´

danych oraz ich jednoznacznà interpretacj´ przez osoby je wprowadzajàce, zo-

staje jeszcze jedna, bardzo istotna sprawa – konieczne jest zorganizowanie na-

pe∏niania systemu danymi. Jak wiadomo, wprowadzanie danych jest niezwykle

˝mudnà i pracoch∏onnà czynnoÊcià. Niekompletne lub nierzetelnie wype∏nione

bazy danych sà, niestety, ma∏o u˝yteczne. 

Jak zatem zapewniç w∏aÊciwe nape∏nianie baz danymi? Najwa˝niejsza sprawa

to zadbanie o w∏aÊciwà motywacj´ ludzi. Rozwiàzaniem optymalnym jest takie

zorganizowanie gromadzenia danych, aby osoba je wprowadzajàca by∏a osobi-

Êcie zainteresowana zrobieniem tego dobrze i szybko. Inaczej mówiàc – dane po-

winny byç u˝yteczne w wielu miejscach – zarówno tam, gdzie je wprowadzono,

jak i np. po ich scaleniu z innymi danymi w wi´kszà baz´. 

Przyk∏adem takiej organizacji mo˝e byç rozwiàzanie proponowane przez firm´

VULCAN w wypadku gromadzenia i przetwarzania danych o uczniach i ich oce-

nach za pomocà programów SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 2000 oraz STATYSTYKA

SEMESTRALNA 2000. Dyrektor szko∏y jest zainteresowany szczegó∏owà analizà

wyników klasyfikacji. Mo˝e jej dokonaç za pomocà wy˝ej wymienionych progra-

mów. Aby to jednak by∏o mo˝liwe, do komputera nale˝y wprowadziç dane zawar-

te w arkuszach ocen uczniów. W trzydziestooddzia∏owej szkole jest to jednak kil-

kanaÊcie tysi´cy liczb (15 przedmiotów x 30 uczniów x 30 oddzia∏ów). Kto w szko-

le podejmie si´ wprowadzania co semestr takiej liczby danych? Okazuje si´, ˝e

znalezienie ch´tnych do tej pracy nie jest takie trudne – mogà nimi byç po prostu

wychowawcy klas. Po wprowadzeniu ocen swoich uczniów (oko∏o 450 liczb, któ-

re mo˝na wpisaç do komputera w przeciàgu mniej wi´cej pó∏ godziny) komputer

„w nagrod´” przygotuje im gotowe zestawienia ocen na ostatnià stron´ dziennika

oraz wydrukuje dla rodziców ka˝dego ucznia kartk´ z ocenami semestralnymi (na

wywiadówk´) lub te˝ (za pomocà odr´bnego programu) – Êwiadectwo promocyj-

ne. Przygotuje równie˝ list´ rankingowà uczniów w klasie (patrz rys. 1. na str. 18). 
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Rys. 1. Automatyczne uszeregowanie uczniów wed∏ug Êredniej ocen obliczonej przez kompu-

ter to tylko jeden z przyk∏adów rozmaitych, praktycznych rezultatów zdecydowania si´ 

na wprowadzenie danych (tu: ocen semestralnych uczniów z poszczególnych przedmiotów)

do pami´ci komputera.

Na Êwiadectwie umieszczone zostanà dane osobowe ucznia, które wpisze

wczeÊniej pani sekretarka, zainteresowana tym, poniewa˝ komputer pomo˝e jej

prowadziç ksi´g´ uczniów i ksi´g´ dzieci (wraz z ca∏à dokumentacjà zwiàzanà z

nadzorowaniem przez szko∏´ realizacji obowiàzku szkolnego). Te same dane

zostanà równie˝ wykorzystane do przygotowania pierwszych stron dziennika

oraz za∏o˝enia arkuszy ocen uczniów. Z wszystkich tych danych skorzystaç

mo˝e wspomniany na poczàtku dyrektor szko∏y (niczego do komputera nie

wprowadzajàc), analizujàc np. wyniki klasyfikacji. Komputer pozwoli mu dotrzeç

– bez wysi∏ku – mi´dzy innymi do rozk∏adów ocen wystawianych przez

poszczególnych nauczycieli, z podzia∏em na oddzia∏y, przedmioty lub ich grupy.

Wska˝e równie˝ uczniów najs∏abszych i najlepszych (szczegó∏owo mo˝liwoÊci

STATYSTYKI SEMESTRALNEJ 2000 opisano w numerze 3/96 naszego Biuletynu). 

Taka organizacja gromadzenia i przetwarzania danych, polegajàca na tym, ˝e

ró˝ni u˝ytkownicy systemu informatycznego wprowadzajà ró˝ne dane, korzysta-

jàc przy tym z danych wpisanych wczeÊniej przez inne osoby, sprawia, ˝e

wdro˝enie tego systemu jest znacznie mniej ucià˝liwe, ni˝ mo˝e si´ to wydawaç

na pierwszy rzut oka. Szanse powodzenia wzrosnà zdecydowanie wtedy, gdy nad

ca∏ym tym procesem czuwa dyrektor szko∏y, stwarzajàcy odpowiednie ku temu

warunki.
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