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Streszczenie 

Cel: Celem niniejszej książki naukowej jest opracowanie i uporządkowanie wiedzy o najbardziej 
rozwojowych krytycznych technologiach kształtowania struktury i własności powłok i warstw 
wierzchnich różnych materiałów inżynierskich, z zastosowaniem uprzednio opracowanej i zweryfi-
kowanej doświadczalnie, oryginalnej autorskiej metodologii komputerowo zintegrowanego progno-

zowania rozwoju tych technologii, wykorzystującej badania heurystyczne strategicznego zarzą-

dzania wiedzą, metodą e-foresightu technologicznego, poprzez wieloetapowe badania opinii 
ekspertów metodą e-Delphix, z opracowaniem zamieszczonych w książce macierzy kontekstowych, 
map drogowych i kart informacyjnych technologii oraz kreowaniem alternatywnych scenariuszy 
przyszłych wydarzeń związanych z prognozowanymi kierunkami rozwojowymi tych technologii, 
wspomaganym technologią informacyjną, obejmującą organizację wirtualną, platformę internetową 
oraz sztuczne sieci neuronowe, w powiązaniu z modelowaniem metodą Monte Carlo, co ma 
prowadzić do upowszechnienia tej wiedzy i ułatwienia efektywnego transferu tych technologii do 
zakładów przemysłowych, zwłaszcza mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz komercjali-

zację tej wiedzy, m.in. poprzez rozwój autorskiej koncepcji e-transferu technologii.  
Projekt/metodologia/podejście: W książce wykorzystano złożony aparat metodologiczny, 
stanowiący autorskie osiągnięcie, służący do diagnozowania kluczowych problemów naukowych, 
technologicznych, gospodarczych i ekologicznych w obszarze inżynierii powierzchni materiałów 
inżynierskich oraz do określenia kierunków jej rozwoju strategicznego i podejmowania związanych  
z tym decyzji. Wykorzystano nowe autorskie metody e-foresightu technologicznego, związanego  
z utworzeniem oryginalnego systemu komputerowego, który bazuje na platformie internetowej  
i organizacji wirtualnej, umożliwiając przede wszystkim prowadzenie badań ankietowych on-line  

z użyciem metody e-Delphix oraz określenie alternatywnych scenariuszy przyszłych wydarzeń na 
podstawie opracowanego autorskiego oprogramowania SCENNET21 i SCENNET48, wykorzystu-

jącego sztuczne sieci neuronowe. W wyniku tego szczegółowo scharakteryzowano i porównano 
wytypowane 140 priorytetowe, spośród ok. 500 technologii, sklasyfikowane w ramach dwóch pól 
tematycznych, reprezentujących podejście procesowe i konsumenckie.   
Osiągnięcia: Zasadniczym osiągnięciem naukowym, ale również aplikacyjnym zawartym w niniejszej 
książce naukowej  jest wyłonienie i przejrzysta ujednolicona charakterystyka oraz ustalenie pozycji 
strategicznej 140 technologii krytycznych kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów 
inżynierskich oraz wytyczenie strategicznych kierunków i wielowariantowych probabilistycznych 
scenariuszy rozwoju tych technologii. Podsumowano wyniki dotychczasowych autorskich prac  
z udziałem szerokiego blisko 500-osobowego zespołu ekspertów, wykonanych w ramach zorgani-
zowanego systemu współpracy i pozyskiwania wiedzy ukrytej, którą dysponuje każdy z ekspertów, na 
wiedzę otwartą, możliwą do przetwarzania i porządkowania w celu opracowania prognoz rozwoju 
każdej z analizowanych technologii oraz tendencji ogólnych i generalnych trendów rozwojowych  
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w kontek cie rozwoju gospodarki kraju lub nawet w skali mi dzynarodowej. Interdyscyplinarna, 

autorska metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni 

materia ów, zastosowana do realizacji bada  heurystycznych, których wyniki opisano w ksi ce, ma 

przy tym walor uniwersalny i bez trudu mo e by  zastosowana do dowolnego innego obszaru 

technologicznego, wszak e pod warunkiem wykonania odpowiednich szerokich bada  e-fore-

sightowych z wykorzystaniem autorskiej metody e-Delphix i z udzia em kilkusetosobowego zespo u 

odpowiednio dobranych ekspertów. Metodologia bada  e-foresightowych komputerowo zintegro-

wanego diagnozowania i predykcji rozwoju dowolnej grupy technologii z wykorzystaniem metody  

e-Delphix i z zastosowaniem technologii informacyjnej, obejmuj cej organizacj  wirtualn , platform  

internetow  i sztuczne sieci neuronowe, mo e by  stosowana jako jedyna, bez konieczno ci 

równoczesnego wykonywania kosztownych i czasoch onnych, klasycznych bada  materia oznaw-

czych. 

Ograniczenia bada /zastosowa : W ksi ce zaprezentowano jedynie za o enia koncepcyjne idei  

e-transferu technologii, chocia  podj to ju  dzia ania organizacyjne nad jej praktyczn  implementacj , 

potwierdzaj c mo liwo , potrzeb  i konieczno  zastosowania wyników wykonanych bada   

w rzeczywisto ci gospodarczej na poziomie makro, mezo i mikro. Jest jednak przedwcze nie na 

prezentacj  wyników tych prac i dlatego b d  mog y by  uwzgl dnione w pó niejszych publikacjach.  

Praktyczne zastosowania: Z wiedzy udost pnionej w ksi ce, g ównie w postaci map drogowych 

i kart informacyjnych 140 technologii krytycznych oraz scenariuszy rozwoju in ynierii powierzchni, 

mog  korzysta  przedsi biorcy oraz inne podmioty gospodarcze w celu jej wykorzystania w prowa-

dzonej dzia alno ci gospodarczej oraz w adze samorz dowe i gospodarcze na szczeblu lokalnym  

i krajowym, mog ce j  zaaplikowa  w procesach decyzyjnych dotycz cych rozdzia u rodków 

publicznych lub opracowywania strategii rozwoju. Wykorzystanie tej wiedzy, w d ugim horyzoncie 

czasowym s u y  b dzie zapewnieniu wysokiej jako ci technologii implementowanych w przedsi -

biorstwach oraz zrównowa onemu rozwojowi i wzmocnieniu gospodarki opartej na wiedzy i inno-

wacji, wp ywaj c na konkurencyjno  gospodarki krajowej. Technologie obróbki powierzchniowej 

wymagaj  upowszechnienia poprzez ich efektywny transfer do zak adów przemys owych i komer-

cjalizacj , gdy  problem ma wa ne znaczenie gospodarcze, a liczne spo ród szczegó owych tech-

nologii obróbki powierzchniowej i ich odmian technologicznych, znajduj  lub mog  znale , zasto-

sowanie w produktach wykonanych ze wszystkich podstawowych grup materia ów in ynierskich.  
Oryginalno /warto : Oryginalno  ksi ki polega na niekonwencjonalnym podej ciu metodolo-

gicznym do rozwi zania podj tych zamiarów badawczych, sk adaj cym si  oprócz klasycznych 

metod i narz dzi analitycznych, z opracowania oryginalnych i zawartych w ksi ce, macierzy konte-

kstowych, map drogowych i kart informacyjnych technologii wraz z alternatywnymi scenariuszami 

rozwoju, wykreowanymi ze wspomaganiem sieciami neuronowymi. Zwie czeniem dokona  autor-

skich jest nowo opracowana koncepcja metodologiczna e-transferu technologii z wykorzystaniem 

nowoczesnej Platformy Internetowej e-Transferu Technologii, zawieraj cej zbiór danych o prioryte-

towych innowacyjnych technologiach obróbki powierzchniowej nowoczesnych materia ów in ynier-

skich, opracowanych w ramach niniejszej ksi ki naukowej. D ugoterminowe efekty wykonanych 

bada  e-foresightowych, szeroko rozpowszechnionych z u yciem Internetu, zgodnie z koncepcj   

e-transferu technologii, mo na zaliczy  do zasadniczych czynników przyczyniaj cych si  do 

przyspieszenia zrównowa onego rozwoju kraju i Europy, wzmocnienia gospodarki opartej na wiedzy  

i innowacji oraz statystycznego wzrostu jako ci technologii stosowanych w przemy le. 

S owa kluczowe: In ynieria powierzchni materia ów; Zarz dzanie wiedz  i informacj ; Badania 

heurystyczne; e-foresight technologiczny; e-transfer technologii; Mapy drogowe technologii; Karty 

informacyjne technologii; Scenariusze rozwoju  
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