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Zastosowanie przenoÊnych
elektronicznych terminali
pami´ci w logistyce (Cz. 2)
5. Zarzàdzanie komunikacjà

JakoÊç informacji, jej zawartoÊç, poprawnoÊç, dost´pnoÊç w g∏ównej mierze zale˝y od êród∏a danych, z którego pochodzi. Ze wzgl´du na czasowy zwiàzek pomi´dzy przep∏ywem
materia∏u oraz informacji, rozró˝niamy nast´pujàce przypadki:
■ przep∏yw informacji uprzedza przep∏yw materia∏u – wyró˝niamy tu takie czynnoÊci jak wystawienie dyspozycji, zamówienia, awizacje, itp.
■ przep∏yw
informacji towarzyszy
przep∏ywowi materia∏u – dokumenty
towarowe i robocze
■ przep∏yw informacji nast´puje po ruchu materia∏owym – fakturowanie,
oferta us∏ugowa.
Przep∏yw informacji bazujàcy na
systemie dokumentacji jest drogi oraz
dodatkowo cechuje si´ wysokim odsetkiem b∏´dów, w szczególnoÊci,
gdy informacje sà przetwarzane,
bàdê wprowadzane r´cznie do systemu komputerowego. Wykorzystanie
komputerów do przechowywania danych oraz automatyzacji w identyfikacji artyku∏ów oraz ruchów towarowych (kod OCR, Dot kod, tj. kod kreskowy 2D, kody kreskowe) jest te˝
wa˝nym krokiem w kierunku bezb∏´dnego przep∏ywu informacji, wymagajàcym od uczestników ∏aƒcucha logistycznego specjalistycznego wyposa˝enia w urzàdzenia czytajàce, drukujàce. Podobnie jest z mobilnymi noÊnikami informacji, które jako „elektroniczne etykiety”, wprowadzone zosta∏y w celu uzyskania informacji w czasie rzeczywistym o przep∏ywie materia∏u. W pozosta∏ych wypadkach, tj.
gdy informacja nast´puje przed lub
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po przep∏ywie materia∏u, jej przetwarzanie realizuje si´ przy minimalnym
wskaêniku b∏´du poprzez ju˝ istniejàcà sieç komputerowà.
Struktura, wymienianych danych pomi´dzy ró˝nymi jednostkami w sieci
i protoko∏y transmisji komputerowej muszà byç standardowe, aby nie uzale˝niaç si´ od ich producenta. Przypadkowe zak∏ócenia i odchylenia funkcyjne
powinny w jak najmniejszym stopniu
wp∏ywaç na przesy∏ danych. Dla zabezpieczenia bezb∏´dnej komunikacji na
drodze przekazu przy strukturyzacji danych cyfrowych, uwzgl´dniane sà metody rozpoznawania i usuwania b∏´dów.
Podczas przesy∏u pakietu danych,
np. podzielonych na bloki, ka˝dy
z pakietów otrzymuje kod kontrolny,
zgodnie ze wspólnie ustalonà procedurà. Odbiorca mo˝e natychmiast po
otrzymaniu wiadomoÊci sprawdziç cyfr´ kontrolnà i w razie ewentualnych
niezgodnoÊci za˝àdaç ponownego
przes∏ania pakietu danych zwiàzanej
z b∏´dnym kodem kontrolnym. W ten

sposób mo˝na wykryç i dzi´ki natychmiastowej korekcie, uniknàç ok. 99%
wszystkich b∏´dów przesy∏owych.
W metodzie usuwania b∏´dów,
obok operacyjnego pakietu danych,
przesy∏ane sà równie˝ nadmiarowe informacje. W ten sposób pierwotna
grupa danych mo˝e byç ponownie
przeliczona. Informacje te sà rz´du do
20% ca∏ego komunikatu i mogà prowadziç do nieekonomicznej transmisji.
System informacyjny powinien efektywnie wspomagaç przejÊcie zlecenia
przez informacyjno-techniczne ∏àcza
miejsc pracy. Ponadto system powinien zapewniaç informacje na temat
statusu zlecenia.
6. Zastosowanie przenoÊnych
noÊników informacji w planowaniu
logistycznym

Znaczniki RFiD (MDS) sà elektronicznymi noÊnikami danych, które drogà radiowà poprzez punkty dost´pu (ASM)
po∏àczone sà z wewn´trznà siecià komunikacyjnà przedsi´biorstwa. Wyko-
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Ryc. 6. Cz´stotliwoÊci i system przesy∏u danych

gwarancja jakoÊci
transfer danych do maszyn, narz´dzi, serwisu i recyklingu itp.
Wprowadzenie powy˝szych systemów, umo˝liwi automatyczne sterowanie dostawami, dobór odpowiednich
magazynów cz´Êci, doglàd poszczególnych wa˝nych kroków roboczych.
Dzi´ki wprowadzeniu automatyzacji
wystàpi równie˝ zapotrzebowanie na
specjalistyczne oprogramowanie sterujàce manipulatorami oraz robotami
spawalniczymi. Znaczniki RFID umo˝liwiajà zdecentralizowany, automatyczny przep∏yw materia∏u, który bezpo■
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rzystujàc w∏asnoÊci fal elektromagnetycznych, mogà w okreÊlonej odleg∏oÊci, zale˝nie od rodzaju wykonania
urzàdzenia, odczytywaç lub zapisywaç
potrzebne dane. Aby jednak wymiana
danych mog∏a nastàpiç, znacznik musi
znajdowaç si´ w obszarze odczytu
czytnika. Pojedynczy znacznik zawiera
w sobie do 32 KB wewn´trznej pami´ci, która zale˝nie od cz´stotliwoÊci roboczej, w odleg∏oÊci od kilku centymetrów do 10 m, mo˝e byç dowolnie wykorzystana do zapisu i odczytu informacji (tab. 2). Z fizycznego punktu widzenia rozró˝niamy:
■ dla ma∏ych odleg∏oÊci, systemy indukcyjne pracujàce w zakresie kHz
■ uniwersalne systemy radiowe pracujàce w zakresie MHz
■ systemy dzia∏ajàce w zakresie mikrofal GHz, dla Êrednich odleg∏oÊci.
Znaczniki systemów indukcyjnych
najcz´Êciej nie wymagajà zasilania
z baterii i wspó∏pracujà z modu∏ami
pami´ci EEPROM. W znacznikach wykorzystujàcych zasilanie zewn´trzne,
stosuje si´ modu∏y pami´ci RAM.
Znaczniki sà wykorzystywane w ró˝nych rodzajach formy od folii, poprzez
rurki szklane a˝ do odpornych na uderzenia tworzyw sztucznych czy sta∏otemperaturowych obudów metalowych. W po∏àczeniu z czytnikiem
SLG, który w ró˝nych stacjach wewnàtrz procesu produkcyjnego odbiera
dane z MDS i znaczników które nast´pnie ASM przekazuje do modu∏u sterowania, powstaje system us∏ugowy
dla sterowania produkcjà i przep∏ywu
materia∏ów w szeroko rozga∏´zionym
systemie logistycznym. Olbrzymi potencja∏ racjonalizatorski zawiera si´ w wykorzystaniu tych technik w istniejàcych
systemów logistycznych – od kontroli
dost´pu i zabezpieczenia towaru, do
rozpoznawania obiektów i innych systemów identyfikacji ogólnego u˝ycia.
Pomimo braków standardów istnieje
wiele aplikacji znaczników RFiD.
Przyk∏ady u˝ycia znaczników MDS
sà nast´pujàce:
■ identyfikacja zbiorników
■ ewidencja magazynu
■ sortowanie
■ rozpoznawanie frachtu
■ identyfikacja samochodu w transporcie i komunikacji
■ kontrola dost´pu, wzgl´dnie systemy
antykradzie˝owe towaru w handlu

Ryc. 7. Cz´stotliwoÊci dla aplikacji RFID w logistyce. Propozycja normalizacji dla

znaczników RFID
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☛ c.d. ze s. 51
7. Program rozwoju od zarzàdzania
operacyjnego do strategicznego

Zainteresowane przedsi´biorstwa
otwartymi systemami informatycznymi
dost´pnymi dla ka˝dego wykraczajàcych poza firm´ zarzàdzania komunikacjà dla wirtualnych podmiotów gospodarczych, le˝y w redukcji kosztów zak∏adowych i przyspieszeniu przep∏ywu
materia∏u. Dost´p do Êwiatowych po∏àczeƒ komunikacyjnych powinien byç
umo˝liwiony jedynie poprzez przy∏àczenie si´ do sieci, co winno równie˝
gwarantowaç wysoki poziom obs∏ugi.
Ka˝dy upowa˝niony partner powinien
ka˝dorazowo otrzymaç informacj´
o statusie realizacji jego zamówienia.
Du˝a liczba czàstkowych jednostek od

partnerów odzwierciedla wytwórc´ jako ukierunkowanà na rynek, fabryki
o szybkiej i elastycznej, dzia∏ajàcej na
niskich kosztach przy wysokiej jakoÊci
prowadzonych w niej procesów, której
inwestycja, równie˝ w techniki komunikacyjne, musi si´ zamortyzowaç
w okresie trwania kontraktu (4 – 7 lat)
W∏aÊciwy przesy∏ danych pomi´dzy
jednostkami przedsi´biorstwa przeprowadzany jest obecnie g∏ównie przy
wykorzystaniu tzw. VAN-u (Value Added Networks) z wielostronnà wymianà przez stanowisko obs∏ugowe. Na
rynku niemieckim obecnymi dostawcami us∏ug sieciowych sà g∏ównie: Deutsche Telekom, AT&T, BT, GE Information Services i IBM.
Dlatego w wi´kszoÊci przypadków

Tab. 1.
Symbol Metoda

Zakres procesu
Radykalna przebudowa
procesów zak∏adowych
Kontynuujàce polepszanie
ma∏ymi krokami
Zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw
Zorientowane na zapotrzebowanie ustalenie oferty wydajnoÊciowej
Kszta∏towanie produktów i procesów zorientowane na cel
Kszta∏towanie produktów i procesów
zorientowane na wartoÊç
Kszta∏towanie produktów i procesów
zorientowane na zapobieganie b∏´dom
Wzrost niezawodnoÊci
produktów i procesów
Przyspieszenie obróbki zamówieƒ
Profilaktyczny dozór
surowców produkcyjnych
Wewn´trzne i ponadzak∏adowe
porównanie oferowanych us∏ug
Systematyczne Êledzenie
ofert technologicznych
Kreatywne zarzàdzanie
dla pobudzenia i wymiany pomys∏ów
Skrócenie czasu rozwoju przez
równoczesnà prac´
Ukszta∏towanie na klienta
ofert us∏ugowych
Rozwój ofert us∏ugowych
zorientowanych na klienta
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u˝ywa si´ nast´pujàcych protoko∏ów
transmisji:
■ OFTP (Odetle File Transfer Protocole)
■ X. 25 MSD (Mobiler Datenspeicher)
■ X. 400 SLG (Schrieb -/Lesegerät)
■ X. 435 ASM (Ausehalt Module)
Dla wspólnej optymalizacji kompleksowych, wi´kszych struktur w logistyce
nie rozpoznano do tej pory jeszcze
˝adnych
u˝ytecznych
procedur.
W technice systemów logistycznych dokonujà si´ wi´c podzia∏y przy pomocy
zasad dekompozycyjnych na takie
struktury, które przez dynamiczne po∏àczenie przep∏ywów materia∏u, informacji i Êrodków, na pojedyncze obszary
obserwacji w postaci mo˝liwych do
przeanalizowania wycinków systemu.
8. Podsumowanie

Przy temacie komunikacji logistycznej, musimy jeszcze ustaliç, ˝e przy
zorientowanej na proces organizacji
wykonania pracy, przed wprowadzeniem w ˝ycie systemu zarzàdzania komunikacjà, nale˝y wziàç pod uwag´
poni˝sze zalecenia:
■ produkcja mo˝e wytwarzaç optymalnie tylko wtedy, gdy wielkoÊci losowe
nie sà zbyt ma∏e, oraz gdy wszystkie
obszary dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa sà w pe∏ni wykorzystane
■ logistyka zaopatrzenia mo˝e pracowaç optymalnie tylko wtedy gdy b´dzie znany popyt w danym czasie
■ stany magazynowe mogà byç zredukowane tylko wtedy, gdy czas
produkcji b´dzie wystarczajàco krótki i zaakceptowany przez odbiorc´
■ komunikacja logistyczna funkcjonuje
tylko wtedy dobrze, gdy sprzeda˝
oraz monta˝ zorientowane sà na logistyk´, co objawia si´ w redukcji
rozrzutu ró˝norodnoÊci cz´Êci produkcyjnych, standaryzacji, dotrzymywaniem terminów, oraz w szczególnoÊci sprostaniem specjalnym ˝yczeniom klienta.
Wyznaczenie Êredniego czasu obs∏ugi zamówienia daje znamienny poglàd na temat istniejàcej organizacji
w zak∏adzie i pozwala w ten sposób
dokonaç pierwszej, poÊredniej oceny
u˝ywanego systemu. W ca∏ej Europie,
chwilowe problemy gospodarcze podmiotów prowadzà do ich restrukturyzacji w kierunku „szczup∏ej” produkcji, co
zawsze zwiàzane jest wprowadze-
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Tab. 2.

1. Sta∏y kod dla identyfikacji jednej osoby lub jednej rzeczy
Obrazuje klasyczny i najprostszy przypadek systemu RFID. Przyk∏ad:
• Identyfikacja osób, cz´Êci sk∏adowych lub LHM
• Kontrola wejÊcia do przedsi´biorstwa, Êrodki transportu, wyciàgi narciarskie
• Identyfikacja kegów w przemyÊle napojowym
• Butle gazowe
• Ruchome silosy dla przemys∏u budowlanego
• Elektroniczny klucz do drzwi wejÊciowych
• Zabezpieczenie przed kradzie˝à domów handlowych
• „Odcisk palców” LHM, lub innej rzeczy
2. System sta∏ych kodów numerycznych dla przydzielenia specyficznych
praw dost´pu
Umo˝liwia budow´ pewnej hierarchii dla ustalonych kodów z wy˝szymi
i ni˝szymi prawami dost´pu do systemu. Przyk∏ad: Zabezpieczajàce terminale przesuwne do kart magnetycznych z elektronicznym i mechanicznym sprawdzianem uprawnieƒ dost´pu
3. Sta∏e kody z jednostkami sensorowymi i pami´ciowymi
Umo˝liwiajà dokumentacj´ wp∏ywów Êrodowiska, kroków procesowych itp.;
mogà one przy niedopuszczalnych wahni´ciach danych informowaç central´
zarzàdzajàcà drogà radiowà, oraz powodowaç okreÊlone czynnoÊci.
Przyk∏ad: System dozoru transportu ze szczególnymi sensorami dla:
• przyspieszenia
• temperatury
• nacisku
• wilgotnoÊç powietrza
4. Systemy RFID ze zmiennà strukturà kodów
Legitymujà nie tylko jeden kod do w∏asnej identyfikacji, ale wolno konfigurowalny zakres pami´ci, który indywidualnie przez u˝ytkownika mo˝e byç
zapisywany i odczytywany. Przyk∏ady:
• Wielodro˝ne noÊniki danych dla produkcji i monta˝u
• Dokumentacja przebiegu u˝ytkowania maszyn, dane na temat:
• Produkcji
• Zabezpieczenia towaru
• Dozoru i utrzymania
• Uszkodzeƒ, napraw, przezbrojeƒ itp.

niem nowych, przysz∏oÊciowych zasad
zarzàdzania komunikacjà. Przyk∏adowo, dzi´ki tym procesom w poprzednich latach produktywnoÊç niemieckiego przemys∏u motoryzacyjnego wzros∏a o ok. 30%; równoczeÊnie dosz∏o
do wyraênej poprawy jakoÊci oferowanych produktów. Odnotowano równie˝ wzrost przyspieszenia reakcji na
zmiany popytu. Uda∏o si´ równie˝
stworzyç nowe, obarczone wi´kszà
odpowiedzialnoÊcià osobistà, miejsca
pracy na stanowiskach robotnika, in˝yniera, oraz Êredniej klasy pracownika
kadry kierowniczej, jednak z drugiej
strony, na skutek racjonalizacji struktury
dzia∏ania przedsi´biorstw oraz wprowadzenia outsourcingu dot. konstrukcji,
wykonawstwa pojedynczych cz´Êci
oraz ca∏ych zespo∏ów, utraconych zo-

sta∏o wiele tradycyjnych miejsc pracy.
Komunikacja wspomagana komputerowo wnosi we wszystkie procesy ca∏à
mas´ „aktywnej logiki”, która zauwa˝ona b´dzie najwczeÊniej tam gdzie
wprowadzi najwi´cej zmian. Zmiany te
posiadajàce charakter zmian fundamentalnych, pojawiajà si´ w wielu miejscach codziennego ˝ycia. Jest to zjawisko, które stroni od powszechnego
schematu socjologicznego, takiego jak
np. wymiana paradygmatów w nast´pstwie nowych pomys∏ów bàdê kluczowych technologii. Fenomen tkwi w tym,
i˝ wcià˝ obserwuje si´ sta∏y, wyk∏adniczy wzrost b´dàcych do dyspozycji,
a przez to równie˝ dost´pnych dla
wszystkich procesów algorytmicznych,
us∏ug komputerowych. W dotychczasowym Êwiecie jest to jedyny w swoim ro-

dzaju taki przyk∏ad. Ka˝dy silnik, czy
te˝ inne urzàdzenie elektroniczne jest
w tej chwili ÊciÊle zwiàzane kr´giem
pó∏przewodników. Niezale˝nie od
bran˝y, ˝aden z przemys∏owych procesów wytwórczych nie jest uwolniony od
fenomenu mikroprocesora, który mo˝e
znajdowaç si´ bezpoÊrednio w urzàdzeniu, lub te˝ przy powstawaniu przebiegu produkcyjnego.
Oto wy∏ania si´ „gospodarka wiedzy”, która jest g∏ównym dostawcà informacji. W tym „przemyÊle wiedzy”
pieniàdze zarabia ok. 50% niemieckiej ludnoÊci. Do koƒca wieku (troch´
po terminie) szacuje si´ przyrost kolejnych 5% – tendencja wcià˝ roÊnie.
Optymalizujàcy system przysz∏oÊci
b´dzie kontynuowa∏ linie wzrostu wykorzystania komputerów wed∏ug trendu wypracowanego przez lata:
■ lata siedemdziesiàta – wiele ludzi
dzieli si´ wielkimi komputerami
■ lata osiemdziesiàte – powstajà mikro-chipy a zaraz za nimi stacje robocze, oraz ostatecznie pierwsze
PC-ty dla nielicznych.
■ lata dziewi´çdziesiàte – komputery
pod∏àczone zostajà miedzy sobà przy
pomocy sieci intra i internetowych,
umo˝liwiajàc w ten sposób komunikacje wspomaganà komputerowo.
Kolejny krok w rozwoju na pierwsze
dziesi´ciolecie nowego tysiàclecia zosta∏ ju˝ wytyczony: s∏owo kluczowe
brzmi: sensory. Komputer, a przez to
produkty, w których one b´dà stosowane, b´dà uczyç si´ widzieç, s∏yszeç i mówiç. Maszyny i urzàdzenia
codziennego ˝ycia b´dà mog∏y wi´cej poznawaç Êwiat dooko∏a nich. Zamiast wykonywaç tylko rozkazy cz∏owieka, b´dà autonomicznie reagowaç na dostrze˝one bodêce. Lecz to
co w roku 2020 b´dzie okreÊla∏o naszà infrastruktur´ strefy produkcji, w tej
chwili musi przejÊç przez poszukiwania i testy naukowe.
Mo˝na tylko sobie po˝yczyç, aby
obok przedstawionych tu technicznych
warunków dla przysz∏oÊci gospodarki,
równie˝ zdefiniowane zosta∏y przez
komisje ustawodawcze, odpowiednie
warunki prawne i polityczne, które
przez wzrost produkcji sieciowej, prowadzi∏yby do eliminacji bezrobocia,
zarówno w naszym kraju, jak i ca∏ej
Europie.
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