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Wprowadzenie 

Technologia teleinformatyczna wywiera coraz wi kszy wp yw na sposób 
uczenia, st d mamy do czynienia ze zmian  tradycyjnego modelu nauczania. 
Popularna staje si  forma e-learningu1; wzrasta liczba uczelni wy szych, które 
wiadomie wdra aj  e-learning. Proces ten jest z o ony, bo nie chodzi tylko  

o pojedyncze zaadoptowanie narz dzia teleinformatycznego. Musz  by  wzi te
pod uwag  takie sk adowe, jak technologia teleinformatyczna, tre ci szkolenio-
we (obejmuj ce nie tylko kursy e-learningowe, ale wszystkie dane i informacje 
tworzone lub wykorzystywane w procesie szkoleniowym) oraz us ugi nauczania 
zdalnego (zwi zane z uruchomieniem, wsparciem oraz rozwojem procesów  
e-learningowych)2. Dopiero poprawne wdro enie tych trzech elementów mo e
skutkowa  ogólnym powodzeniem i przynie  korzy ci w postaci zwi kszonej
efektywno ci procesu dydaktycznego.  

Du a ró norodno  dost pnych narz dzi niesie ze sob  problem w wyse-
lekcjonowaniu tych, które b d  pasowa y do ogólnej strategii uczelni oraz 
wspomaga y osi ganie jej podstawowych celów. Ci g y problem z wyborem 
najlepszego rozwi zania spe niaj cego oczekiwania powoduje poszukiwanie 
skutecznych metod, które rozwi  go. W literaturze przedmiotu zarz dzanie

                                                          
1 E-learning, skrót wyrazów electronic learning – elektroniczne uczenie to model dydak-

tyczny, w którym wykorzystywana jest technologia teleinformatyczna.  
2 M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005. 
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jako ci  cz sto pojawia si  metoda QFD, która uwzgl dnia g os klienta przy 
projektowaniu nowych towarów lub us ug. Pobie na analiza wskazuje, e me-
toda ta mo e by  skutecznie wykorzystywana w procesie wdra ania systemów 
informatycznych e-learning. 

1. Determinanty wyboru e-learning 

Najwa niejszym miernikiem skutecznego systemu informatycznego  
e-learning b dzie to, w jakim stopniu system pozwoli na osi gni cie za o onych 
wcze niej celów. Nowy system informatyczny nie powinien zak óca  pracy 
istniej cego systemu nauczania, wzbogacaj c go o nowe w a ciwo ci i funkcje, 
które wp yn  na ogólny wzrost efektywno ci procesu nauczania. Patrz c na to 
przez pryzmat efektywno ci ekonomicznej (efekty, nak ady), mo na podzieli
determinanty wyboru e-learning na trzy grupy: 

– oszcz dno ciowe,
– produkcyjno-us ugowe,
– jako ciowe3.
Z pierwsz  grup  b dziemy mieli do czynienia, je eli wdro enie sytemu  

e-learning b dzie skutkowa o zmniejszeniem kosztów, nak adów, strat w po-
równania z tradycyjnym procesem dydaktycznym. System e-learning pozwoli 
na ograniczenie okre lonych nak adów zwi zanych z edukacj , przypadaj cych 
na jednostk . Mog  to by  koszty ponoszone przez uczelnie lub bezpo rednio
przez studenta.

Druga grupa b dzie wynikiem realizacji przedsi wzi  e-learningowych 
s u cych zwi kszeniu wolumenu istniej cych procesów dydaktycznych oraz 
uruchomieniu nowych procesów i nowych odmian us ug dydaktycznych. Sys-
tem e-learning udost pnia nowe kana y informacyjne oraz metody dydaktyczne, 
które mog  zwi kszy  liczb  studentów oraz wydajno  nauczania. Mo e si  to 
prze o y  na korzy ci w postaci finansowej.

Ostatnia grupa zwi zana jest z popraw  lub zmian  funkcjonalno ci, este-
tyki us ug dydaktycznych lub ze zmian  okre lonych parametrów u ytkowych 
procesu dydaktycznego. System e-learning wspomaga procesy zarz dzania in-
formacj  i wiedz , co mo e wp yn  na popraw  jako ci materia ów dydak-

                                                          
3 W. Kotarba, Rachunek efektów ekonomicznych projektów wynalazczych, IOPM, 

Orgmasz, Warszawa 1993, s. 36. 



Zastosowanie metody QFD... 23

tycznych przez skuteczniejsze ich pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarza-
nie i udost pnianie. Jako  materia ów i swobodniejszy dost p do nich rzutuje 
na zwi kszenie jako ci procesu dydaktycznego.  

W celu oceny i porównania efektywno ci systemów e-learning nale a oby 
oszacowa  warto ci efektów, korzy ci p yn cych z zaimplementowania po-
szczególnych narz dzi e-learning w procesie dydaktycznym, a nast pnie poli-
czy  koszty zwi zane z ich wykorzystywaniem. Po g bszej analizie okazuje 
si , e szacowanie zarówno kosztów, jak i efektów nie jest proste. Cz  z nich 
mo e by  wyra ona w sposób nie ilo ciowy – efekty niemierzalne. Tu nale y
zastosowa  metody jako ciowe, takie jak AHP (Analytic Hierarchy Process)4.
Osi gni cie celu niewyra onego finansowo, przy okre lonym bud ecie, tak e
stanowi o efektywnej inwestycji. Okre la j  wspó czynnik efektywno ci celo-
wej ECI, opisany przez Wargina, który nie musi by  liczb 5. Wspó czynnik ECI 
mo e informowa  o stopniu efektywno ci inwestycji i ustalany jest wed ug
nast puj cego schematu: 

– po realizacji inwestycji okre lamy stopie  osi gni cia postawionych ce-
lów oraz przekroczenie bud etu;

– osi gni cie celów przy nieprzekroczonym bud ecie pozwala na uznanie 
inwestycji za efektywn ;

– w przypadku nieosi gni cia wszystkich celów, okre lamy stopie  ich 
realizacji (przypisanie wag dla poszczególnych celów), szacuj c sto-
pie  efektywno ci6.

Pomijaj c sposób szacowania kosztów oraz okre lania poziomu realizacji 
wyznaczonych celów, nale y zastanowi  si  nad tym, jak te cele wyznaczy .
Przede wszystkim cele s  odkrywane podczas analizy wymaga  systemu. Do-
piero okre lenie wymaga  funkcjonalnych i niefunkcjonalnych mo e prowadzi
do wyodr bnienia celów. Metoda QFD daje mo liwo   konstruowania matryc, 
które s u  do porównywania mi dzy sob  wymaga  i oceny ich wa no ci.
Ostatecznie mo e to doprowadzi  do wyznaczenia celów dla systemu informa-
tycznego e-learning. 

                                                          
4 W.M. Mastalerz, E-learning system selection method for higher education institutions,

„Polish Journal of Environmental Studies”, Hard Publishing Company, Olsztyn 2007, vol. 16,  
no. 4A.

5 A. Wargin, wiczenia z rachunków... op acalno ci, „PCKurier” 2003, nr 8. 
6 T. Ordysi ski, Metody analizy inwestycji informatycznych w przedsi biorstwie, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Studia Informatica nr 18, Szczecin 2006. 
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2. Metoda QDF 

Metoda QFD (Quality Function Deployment) w t umaczeniu: rozwini cie
funkcji jako ci, nazywana jest tak e House of Quality – domem jako ci. Zosta a
opracowana w Japonii przez Yoji Akao. Po raz pierwszy wykorzysta a j  stocz-
nia koncernu Mitsubishi w 1972 roku. Stworzona zosta a na potrzeby dzia a
projektowych w przemy le. Szybko znalaz a zastosowanie w przemy le moto-
ryzacyjnym, budownictwie i IT. Wykorzystywa y j  takie firmy, jak Ford, Ge-
neral Motors, Hewlett-Packard, AT&T. G ównym jej celem jest prze o enie
potrzeb i oczekiwa  odbiorców na charakterystyk  wyrobu lub us ugi. W tak 
du ych organizacjach uzyskiwanie danych od przysz ych u ytkowników odby-
wa si  za pomoc  kontaktu po redniego (wywiady, badania opinii, testy), dlate-
go nie zawsze przedstawiaj  one fachow  wiedz . G ównie s  to wiadome lub 
nie wiadome wymagania klientów, które musz  by  prze o one na parametry 
techniczne z jednoczesnym uwzgl dnieniem mo liwo ci technologicznych, 
stopnia istotno ci poszczególnych cech oraz zwi zków pomi dzy nimi. Powi -
zanie uzyskanych danych z rzeczywistymi oczekiwaniami i stworzenie odpo-
wiedniego produktu jest nies ychanie trudne, dlatego metoda QDF ma ten pro-
ces wspomaga , wp ywaj c na zmniejszenie kosztów i czasu projektowania.   

Metoda QDF sk ada si  z kilku kroków: 
– planowanie,
– zbieranie wymaga ,
– analiza7.
Planowanie polega na okre leniu obszaru dzia ania. Na etapie zbierania 

wymaga  dotycz cych systemu okre la si  zakres zastosowania systemu oraz 
jego jako , opieraj c si  g ównie na preferencjach u ytkowników oraz eksper-
tów. Wykorzystuje si  tu zazwyczaj badania ankietowe. Analiza polega na ba-
daniu zebranego materia u wed ug wskazówek metody, co pozwala na wyzna-
czenie wag istotno ci i charakterystyki jako ci elementów infrastruktury infor-
matycznej przedsi biorstwa.

                                                          
7 B. King, Belter Designs in Half the Time, Implementing QFD quality function deploy-

ment in America, GADL-QPC 1989. 
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Podstaw  metody jest macierz analityczna, która jest zbudowana z kilku 
cz ci nazywanych pokojami (rysunek 1): 
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Rys. 1. Schemat domu jako ci
ród o: opracowanie w asne na podstawie  B.M. Krzysztofik, J. Bagi ski, Quality 

Function Deployment (QDF) – Projektowanie sterowane przez klienta, Wy-
dawnictwo Bellona, Warszawa 1995. 

1. Wymagania klienta – tu umieszcza si  potrzeby i oczekiwania klienta 
(odpowied  na pytanie: co?). Dane uzyskiwane s  w drodze bada  marketingo-
wych – kontakt po redni. Zapisane s  one j zykiem nietechnicznym, w formie, 
jak  pos uguj  si  odbiorcy. Pole to zawiera od kilku do nawet kilkuset wyma-
ga .
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2. Wa no  wymaga  klienta – pole to pozwala na okre lenie istotno ci
potrzeb i oczekiwa . Polega to na przypisywaniu poszczególnym wymaganiom 
wag, w celu wyodr bnienia tych, które s  najistotniejsze. Wa ne jest, aby wagi 
reprezentowa y prawdziwe opinie klienta, a nie przekonania ludzi wewn trz
przedsi biorstwa.

3. Okre lenie parametrów technicznych badanego obiektu – tak zwane 
wymagania projektowe (odpowied  na pytanie: jak?). W tym sektorze ka demu 
wymaganiu klienta przyporz dkowuje si  jedn  lub wi cej cech technicznych 
produktu.

4. Tablica powi za  mi dzy wymaganiami klienta a parametrami tech-
nicznymi. Warto zauwa y , e niektóre wymagania mog  mie  silniejszy 
wp yw na cechy techniczne, a inne s abszy. Mo e si  tak e zdarzy  wp yw od-
wrotny. Zale no ci mo na opisa  za pomoc  symboli graficznych lub liczbami 
od –9 do +9. 

5. Ustalenie warto ci liczbowych poszczególnych cech technicznych pro-
duktu. Powinny one odpowiada  takiemu poziomowi parametrów jako ci, który 
w przysz o ci spe ni oczekiwania klienta. 

6. Prównanie parametrów technicznych – matryca korelacji technicznych, 
ma na celu wyznaczenie obszarów, dla których b d  musia y zosta  podj te
kompromisowe decyzje dotycz ce warto ci poszczególnych parametrów. Pokój 
odpowiada na pytanie: które? 

7. Ocena produktu przez klienta odbywa si  na tle konkurencji. Zbierane 
s  informacje o tym, jak postrzegane s  produkty konkurentów i w jakim stop-
niu spe niaj  oczekiwania klienta. Nast pnie porównuje si  zebrane wyniki  
z ocen  naszego produktu. Pokój drugi i siódmy odpowiada na pytanie: dlacze-
go?

8. Techniczna ocena konkurencji to ocena konkurencji przez konstrukto-
rów. Opracowywana jest na podstawie parametrów jako ciowych wyrobów 
konkurencyjnych na tle wyrobu w asnego. Rezultaty uzyskane w pokoju siód-
mym i ósmym powinny by  w miar  zbli one do siebie. Zaobserwowana 
sprzeczno  wskazuje, e co  zosta o przeoczone lub kryteria oceny fachowców 
nie id  w parze z tym, co jest wa ne dla klienta. 
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Rys. 2. Przyk adowy dom jako ci
ród o: jak pod rysunkiem 1. 
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9. Ustalenie wska ników wa no ci parametrów technicznych. Ten pokój 
jest wa ny z punktu widzenia spe nienia oczekiwa  klienta. Obliczenie warto ci
wspó czynników wa no ci poszczególnych cech wyrobu jest realizowane przez 
przyznanie symbolom z pokoju czwartego warto ci liczbowych (chyba, e war-
to ci liczbowe zosta y nadane wcze niej) i przemno enie przez wagi przyznane 
wymaganiom klienta (pokój drugi). Nast pnie zsumowanie w kolumnach8.

S  to g ówne sk adowe domu jako ci; w zale no ci od rozwi zywanego 
problemu mo e by  wi ksza liczba pokoi. 

Podsumowanie

Zastosowanie metody QFD mo e na pocz tku u atwi  proces wdra ania
systemu informatycznego e-learning, wp ywaj c na zwi kszenie jego efektyw-
no ci. W pierwszym etapie wdra ania bardzo du  rol  odgrywa analiza wyma-
ga  systemu. Je eli funkcje systemu nie b d  pokrywa  si  z oczekiwaniami 
u ytkowników, wdro enie systemu mo e nie przynie  oczekiwanych rezulta-
tów. W QFD jest stosowana dog bna analiza wymaga  klienta, która przek ada
si  na funkcjonalno  projektowanego wyrobu lub us ugi. W przypadku wyboru 
systemu informatycznego e-learning przysz y klient-u ytkownik powinien mie
tak e zdanie o jego funkcjonalno ci. Uwzgl dnienie zdania u ytkownika po-
zwoli okre li  oczekiwania wobec nowego systemu, a tak e cele stawiane przed 
systemem. Skuteczno  wykorzystania metody QFD w praktyce b dzie weryfi-
kowana w odr bnej pracy naukowej. 

Literatura

Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005. 
Kotarba W., Rachunek efektów ekonomicznych projektów wynalazczych, IOPM, 

Orgmasz, Warszawa 1993. 
Krzysztofik B.M., Bagi ski J., Quality Function Deployment (QDF) – Projektowanie 

sterowane przez klienta, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995. 
Lowe A.J., Ridgway K., Quality Function Deployment, University of Sheffield, Shef-

field, England 2000. 

                                                          
8 B.M. Krzysztofik, J. Bagi ski, Quality Function Deployment...



Zastosowanie metody QFD... 29

Ludwiszewski B., Metoda doboru i wdra ania systemów informatycznych zarz dzania 
w ma ych i rednich przedsi biorstwach, IOiZ, Orgmasz, Warszawa 2002.  

Mastalerz M.W., E-learning system selection method for higher education institutions,
„Polish Journal of Environmental Studies”, Olsztyn 2007, vol. 16, no. 4A.   

Ordysi ski T., Metody analizy inwestycji informatycznych w przedsi biorstwie, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Studia Informatica nr 18, Szczecin 2006. 

Pa kowska M., Zarz dzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001. 
Wargin A., wiczenia z rachunków... op acalno ci, „PCKurier” 2003, nr 8. 

THE USE OF THE QFD METHOD, IN AN E-LEARNING SYSTEM 
IMPLEMENTATION PROCESS 

Summary

The article shows capability of the QFD method (Quality Function Deployment) 
as a means of support for choosing an e-learning system for a higher school. The 
method is typically used in quality management during the new article design process 
and can be successfully applicable in the demand definition phase and its further con-
version to the system’s aims. 

Translated by Marcin W. Mastalerz
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