wydarzenia

sprzedanego certyfikatu. Jednak
w ustawie o podpisie elektronicznym
uchwalonej w 2001 r. nie znalaz∏y si´
odpowiednie zapisy, które by to
umo˝liwia∏y. W zwiàzku z tym spó∏ka
musia∏a zaoferowaç dost´p do swej
sieci za darmo. Obowiàzki Centrastu
przejmie NBP. Do tej pory sprzedano
w Polsce niewiele ponad 6 tys.
certyfikatów kwalifikowanych.
Zaopatrujà si´ w nie g∏ównie
urz´dnicy oraz firmy uczestniczàce
w przetargach i aukcjach
elektronicznych.

Getronics oferuje nowà us∏ug´
szybkiej i bezobs∏ugowej instalacji
RDX – Rapid Deployment eXpierence,
która umo˝liwia efektywnà
aktualizacj´ komputerów desktop do
najnowszych wersji oprogramowania
Microsoft. RDX pozwala tak˝e
na znacznà redukcj´ kosztów,
nawet do 30 proc. i zdecydowanie
zmniejsza przerwy w pracy zwiàzane
z migracjà oprogramowania. Us∏uga
ta powinna zainteresowaç w
szczególnoÊci tych klientów, którzy
ju˝ korzystajà z integracji rozwiàzaƒ
sk∏adowania danych, serwerów
i sieci i wymagajà bardziej
zaawansowanych infrastruktur IT.
RDX rozszerza tak˝e Êwiadczone
ju˝ przez Getronics us∏ugi
outsourcingowe dotyczàce sieci
i stanowisk komputerowych poprzez
zastosowanie zdalnych rozwiàzaƒ
spe∏niajàcych najwy˝sze standardy
jakoÊci. RDX to pierwsza wspólna
inicjatywa podj´ta przez firmy
Getronics i Microsoft na skal´
Êwiatowà.

G∏osowy SMS
Na poczàtku stycznia 2005 r.
Samsung zaprezentowa∏ dwa modele
telefonów komórkowych, które

potrafià zamieniç mow´ na tekst.
Rozwiàzanie ma usprawniç pisanie
SMS-ów oraz e-maili.
Technologia rozpoznawania mowy,
opracowana we wspó∏pracy
z VoiceSignal Technologies, uwalnia
od ucià˝liwoÊci wpisywania tekstu
z klawiatury telefonu. Wystarczy
podaç tekst SMS-a lub maila.
W przysz∏oÊci mo˝liwoÊci programu
zostanà zapewne rozszerzone
na podawanie adresów stron WWW.
Interesujàce rozwiàzanie zosta∏o
zintegrowane w telefonach Samsung
P207 i A890 (dla CDMA). Producent
nie poda∏ daty premiery ani ceny
nowych produktów.

Kryptografia kwantowa
To s h i b y
Europejskie Centrum Badawcze firmy
Toshiba zademonstrowa∏o
w dzia∏aniu pierwszy na Êwiecie
system niezawodnej kryptografii
kwantowej. Toshiba og∏osi∏a, ˝e jest
ju˝ gotowa do rozpocz´cia rozmów
z firmami telekomunikacyjnymi
i potencjalnymi u˝ytkownikami
w sprawie komercjalizacji technologii
kryptografii kwantowej, która
gwarantuje du˝o wi´ksze
bezpieczeƒstwo transmisji w sieci
komputerowej. Na razie brak jednak
danych na temat ewentualnych
kosztów i daty premiery systemu.
Idea kryptografii kwantowej polega
na przesy∏aniu pojedynczych fotonów
przez standardowy Êwiat∏owód.
Taki system jest zdolny do przes∏ania
tysi´cy kluczy szyfrujàcych
na sekund´, a transmisja mo˝e byç
realizowana na dystansie
przekraczajàcym 100 km.

Centrast do likwidacji
Spó∏ka Centrast, g∏ówne ogniwo
systemu obs∏ugi podpisu
elektronicznego w Polsce, zostanie
zlikwidowana. Decyzj´ podj´to
6 stycznia 2005 r. na walnym
zgromadzeniu udzia∏owców spó∏ki –
najwi´kszym z nich jest Narodowy
Bank Polski. Procedur´ likwidacji
spó∏ki NBP chce zakoƒczyç do koƒca
kwietnia br. Powsta∏a w 2000 r.
spó∏ka Centrast utrzymuje
infrastruktur´ niezb´dnà do dzia∏ania
podpisu elektronicznego. Muszà
z niej korzystaç wszystkie firmy
wydajàce certyfikaty podpisu
elektronicznego. W zamian za to
mia∏y odprowadzaç do Centrastu
u∏amek wartoÊci ka˝dego

Fot. Carsten Müller

RDX nowa us∏uga
Getronics

Fot. Samsung

One-2-One Mobile
Ideas GmbH
Polska spó∏ka One-2-One,
specjalizujàca si´ w us∏ugach
dodanych w telefonii komórkowej,
przeznaczonych przede wszystkim
dla radia, prasy i telewizji, otworzy∏a
swojà siedzib´ w stolicy Niemiec.
Pod koniec listopada 2004 r.
w Berlinie zarejestrowana zosta∏a
spó∏ka One-2-One Mobile Ideas
GmbH, w której One-2-One jest
wi´kszoÊciowym udzia∏owcem.
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