Elektroniczna gospodarka

Kana∏y informacyjne dla logistyki – technologie, standardy
26 marca 2002 r. ministrowie transportu paƒstw Unii Europejskiej osiàgn´li porozumienie w sprawie utworzenia systemu GALILEO. Wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej – EC (European
Commission) i Europejskiej Agencji Przestrzeni Kosmicznej – ESA (European
Space Agency) zosta∏a okreÊlona na
okres do roku 2005, w celu zrealizowania fazy rozwoju aplikacji projektu satelitarnego systemu pozycjonowania
obiektów i stworzenia koncepcji realizacji faz – wdro˝enia i eksploatacji systemu GALILEO. Po kilkuletnim pokonywaniu oporów lobby amerykaƒskiego
skupionego wokó∏ projektu GPS (Global Positioning System), podj´to decyzj´
stworzenia konkurencyjnego, w pe∏ni
europejskiego rozwiàzania w zakresie
satelitarnych systemów lokalizacji
obiektów, z po∏o˝eniem du˝ego nacisku
na opracowanie cywilnych aplikacji dost´pnych serwisów. Szczególnie istotne jest w tym przypadku wspomaganie
Systemów Inteligentnego Transportu
ITS (Intelligent Transport Systems).
Kluczowego znaczenia dla efektywnej
realizacji transportu dóbr i wykonywania
us∏ug nabiera wiedza uzyskiwana za poÊrednictwem zaawansowanych systemów Êledzenia i informowania. Obecnie poziom technologiczny stosowanych
urzàdzeƒ umo˝liwia uzyskiwania danych
o pozycji Êrodka transportu z dok∏adnoÊcià do kilku metrów. Lokalizacja i zestaw parametrów ruchu pojazdu stano-

Rys. 1. Struktura scenariusza operacyjnego dla realizacji dostawy serwisów. èród∏o: Geminus Document GSD937 D025, 3 marzec 2001 r.

wià idealnà baz´ danych do tworzenia
Bezp∏atne serwisy udost´pniajàce us∏userwisów informacyjnych, zale˝nych od
gi, takie jak: nawigacja, podawanie inaktualnej pozycji geograficznej odbiorformacji o drogach i zak∏óceniach w runika systemu GPS/GALILEO, zamocowachu drogowym, alternatywne trasy
nego na pojeêdzie. W ten sposób mo˝przejazdu, serwis aktualnego czasu –
liwe jest zrealizowanie automatycznew zale˝noÊci od aplikacji zainstalowago nadzoru nad flotà pojazdów firmy
nej w odbiorniku GPS/GALILEO.
spedycyjnej i/lub wspomaganie ze stro- 2.Serwisy komercyjne CS (Commercial
ny serwisów informujàcych o placówServices)
kach handlowych i turystycznych (hoteP∏atne serwisy z zabezpieczonym dole, banki, zabytki, stacje paliw itp.).
st´pem, oferujàce mi´dzy innymi precyRealizowany projekt systemu GALILEO
zyjne sygna∏y czasowe i parametry kozak∏ada udost´pnianie us∏ug w 5 stanrekty wspó∏rz´dnych geograficznych,
dardowych obszarach:
wynikajàce z aktywnoÊci jonosfery itp.
1. Serwisy publiczne OP (Open Services)
3.Serwisy bezpieczeƒstwa publicznego
c.d. na s. 59

c.d. ze s. 57
doÊç szybki przyrost wartoÊci tych wskaêPorównanie Êredniej wartoÊci wskaêniników, choç relatywnie mniejszy ni˝ w kra- ków dla krajów kandydackich ze Êrednià
jach Unii. I tak oba te wskaêniki ros∏y:
wartoÊcià w Unii Europejskiej jest w∏aÊciwie bezcelowe. Wi1999
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kandydackich obWskaêniki charakteryzujàce spo∏eczeƒ- cià˝ona jest niskimi wartoÊciami dotyczàstwo informacyjne w poszczególnych kra- cymi Bu∏garii, Litwy, Rumunii, Turcji, a takjach kandydackich wykazujà bardzo du˝e ˝e Polski. Wyró˝niajà si´ wi´c wyraênie
zró˝nicowanie. Pod koniec roku 2001 tyl- trzy grupy krajów o ró˝nym zaawansoko wartoÊci wskaênika na Cyprze, Malcie waniu informatyzacji. Najbardziej zaawani w S∏owenii zbli˝a∏y si´ do Êredniego sowana grupa to: Cypr, Malta i S∏owenia,
wskaênika dla Unii Europejskiej, ale by∏y Êrednio zaawansowana: Czechy, Estonia,
te˝ kraje, gdzie by∏y one znaczàco ni˝sze. W´gry, ¸otwa, S∏owacja i na koƒcu Polska
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oraz najmniej zaawansowana: Bu∏garia,
Litwa, Rumunia i Turcja.
W przypadku u˝ytkowników Internetu wyst´pujà dodatkowo tylko ma∏e
zmiany. Do krajów najbardziej zaawansowanych dochodzi Estonia, do najmniej
– ¸otwa. Stosunkowo niewysokie wartoÊci wskaêników Internetu w KK t∏umaczone sà zazwyczaj relatywnie wysokimi
kosztami dost´pu do Internetu w gospodarstwach domowych, co skutecznie ogranicza liczb´ u˝ytkowników. Ocenia si´, ˝e w roku 2001 odsetek gospodarstw domowych korzystajàcych z Internetu wyniós∏: na ¸otwie 2%, Litwie
3%, W´grzech 3%, w Estonii 10%, S∏owenii 24% oraz w Polsce 3.8%.
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SAS (Safety-Of-Life Services)
Pracujàce ze szczególnym podwy˝szonym poziomem zabezpieczeƒ (z parametrami potwierdzonymi przez certyfikaty mi´dzynarodowych organizacji
transportowych: ICAO – transport lotniczy, IMO – transport morski, jak równie˝ spe∏niajàce warunki wynikajàce
z regulacji UE (Common Transport Policy),
serwisy odbierane przez wyspecjalizowane odbiorniki z odpowiednio dobranym systemem przekazu informacji
zakodowanych. Us∏ugi przewidziane
sà jako wspomaganie w przypadku:
transportu substancji niebezpiecznych,
zarzàdzania w transporcie ko∏owym
i szynowym, zabezpieczania i monitorowania VIP-ów i akcji humanitarnych.
4.Serwisy ∏àczone CS (Combined Services)
Do obs∏ugi tych serwisów w∏àczone b´dà us∏ugi telekomunikacyjne oferowane przez sieci GSM i UMTS, dajàc mo˝liwoÊç uzyskania szeregu dodatkowych
informacji o trasie przejazdu, objazdach i wnoszeniu stosownych op∏at za
korzystanie z urzàdzeƒ drogowych.
5.Serwisy administracji publicznej PRS
(Public Regulated Services)
Serwisy oferowane w warunkach odpowiadajàcych opisanym w pkt. 3, lecz

ograniczone do aplikacji udost´pnianych dla poszczególnych instytucji
i bran˝ gospodarki:
• us∏ugi wykorzystywane przez policj´
i instytucje rzàdowe
• aplikacje dla energetyki, transportu
i telekomunikacji
• us∏ugi w strategicznym dla Europy zakresie dzia∏alnoÊci ekonomicznej
i przemys∏owej.
Us∏ugi te b´dà dost´pne równie˝ w sytuacjach kryzysowych.
Z punktu widzenia realizacji poszczególnych za∏o˝eƒ systemu GALILEO, okreÊlono nast´pujàce projekty z przydzielonymi zadaniami:
1. GALA – majàcy zdefiniowaç generalnà
architektur´ systemu.
2. GEMINUS – dla zdefiniowania serwisów systemu GALILEO.
3. INTEG – okreÊlajàcy sposób integracji
systemu EGNOS i GALILEO.
4. SAGA – w celu osiàgni´cia standaryzacji w systemie GALILEO.
5. GalileoSat – majàcy opracowaç architektur´ segmentu satelitarnego.
6. GUST – wypracowujàcy specyfikacj´
i certyfikacj´ odbiorników satelitarnych.
7. SARGAL – opracowujàcy aplikacje systemu GALILEO w zakresie ratownictwa.

W fazie operacyjnej eksploatacji systemu GALILEO zak∏ada si´ utworzenie firmy prywatnej GVC (Galileo Vehicle Company), która b´dzie odpowiedzialna za eksploatacj´ zasobów i udost´pnianie serwisów informacyjnych (rys. 1). W ten
sposób Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) uzyskajà wsparcie w zakresie
okreÊlania lokalizacji geograficznej
obiektów, co w powiàzaniu z przekazywanymi do bazy informacjami o stanie
technicznym i parametrach ruchu pojazdu, zwi´kszy efektywnoÊç i bezpieczeƒstwo eksploatacji Êrodków transportu.
Obecnie eksploatowane sà rozwiàzania oparte o mo˝liwoÊci, jakie oferujà:
1. amerykaƒski system satelitarny GPS
2. rosyjski system satelitarny GLONASS
3. europejski system satelitów geostacjonarnych EGNOS
4. system lokalizacji w sieciach telefonii
komórkowej GSM.
Ze wzgl´du na wysokie koszty uruchomienia poczàtkowa faza realizacji
systemu GALILEO zak∏ada finansowanie
prac z funduszy Unii Europejskiej (np.
w ramach 6 Programu Ramowego).
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czytniki kodów kreskowych,
terminale przenoÊne, komputery typu Palm
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zbieranie danych w terenie,
gospodarka materia∏owa,
obs∏uga procesów produkcyjnych.

drukarki, aplikatory, etykiety, RFID
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