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Kana∏y informacyjne dla logistyki - technologie i standardy (Cz. 1)
Obecne zaawansowane rozwiàzania
techniczne i stosowane technologie pozwalajà projektowaç i wdra˝aç aplikacje
w sposób znaczàcy poprawiajàce jakoÊç
informacji dost´pnych dla zarzàdzajàcych zasobami w rozleg∏ych sieciach
dystrybucyjnych. AtrakcyjnoÊci nabra∏y
rozwiàzania opierajàce si´ o wykorzystanie technologii dla fal radiowych zarówno w przypadku identyfikacji obiektów – RFID (Radio Frequency Identification),
jak i komunikacji systemów informacyjnych (sieci komputerowych).
Szczególnie atrakcyjne jest w∏àczenie
publicznej telefonii komórkowej do typologii rozwiàzaƒ systemów informacyjnych kana∏ów dystrybucyjnych.
Techniczne mo˝liwoÊci przesy∏u danych za poÊrednictwem sieci telefonii
komórkowej zale˝à od wykorzystywanego standardu. Obecnie stosowane i wdra˝ane rozwiàzania udost´pniajà klientom
nast´pujàce szybkoÊci transmisji danych:
• GSM – (Global System for Mobile Communication) ok. 9,6 kbit/s (op∏ata za czas
dost´pu)
• GPRS (General Pocket Radio Services)
do 115 kbit/s (op∏ata za przes∏ane dane)
• EDGE (Enhanset Data for GSM Evolution)
do 384 kbit/s (standard opracowywany przez ETSI, alternatywa dla UMTS)
• UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) do 2Mbit/s (standard
wdra˝any w celu zapewnienia komunikacji multimedialnej)
Obserwowany wzrost liczby u˝ytkowników telefonów komórkowych spowodowa∏ wzrost zainteresowania tym medium komunikacji ze strony us∏ugodawców. Dodatkowo wprowadzenie nowego
dost´pu do sieci Internet (protokó∏ WAP,
GPRS) u∏atwi∏o komunikacj´ z u˝ytkownikiem w zakresie przekazywania informacji lokalnych (rozk∏ady jazdy, repertuar placówek kulturalnych, informacje turystyczne, oferty us∏ug) oraz przeprowadzania
operacji bankowych czy gie∏dowych,
wzgl´dnie uczestnictwa w aukcjach i loteriach. Szczególnie operacje finansowe wymagajà zastosowania wysokiego poziomu
zabezpieczeƒ i ten fakt spowodowa∏ pod-
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Technologie telefoni komórkowej (êród∏o: Internet, mSign Consortium, http://www.msign.org)

j´cie prac w ramach Konsorcjum mSign.
(W poczet cz∏onków przyj´ta zosta∏a mi´dzy innymi znana firma VeriSign Inc.)
Przeprowadzone prace zaowocowa∏y
przedstawieniem propozycji specyfikacji
protoko∏u mSign version 1.0, która zosta∏a
opublikowana na stronie WWW Konsorcjum.
Protokó∏ mSign
Protokó∏ mSign jest standaryzowanym
interfejsem definiujàcym komunikacj´
pomi´dzy operatorem sieci dost´powej
(np. GSM) i us∏ugodawcà (banki, biura podró˝y, firmy aukcyjne, operatorzy logistyczni, itp.). Rozwojem standardu zajmuje si´ Mobile Electronic Signature Con-

sortium (Konsorcjum utworzone w celu
opracowania zasad stosowania podpisu
elektronicznego w przypadku urzàdzeƒ
przenoÊnych). Celem pracy tego Konsorcjum jest zintegrowanie podpisu elektronicznego, stosowanego w sieciach mobilnych z ca∏ym Êrodowiskiem aplikacji e-Commerce. W ten sposób stworzona zostanie platforma do implementacji obs∏ugi procesów biznesowych w zabezpieczonym Êrodowisku. Dodatkowà korzystnà sytuacjà jest odseparowanie zabezpieczeƒ od eksploatowanych aplikacji. Ni˝ej
przedstawiono schemat powiàzaƒi umiejscowienie interfejsu mSign w strukturze
sieci informacyjnej.

Elektroniczna gospodarka

W dalszej perspektywie protokó∏ mSign
b´dzie realizowa∏ dodatkowe us∏ugi dla
wszystkich u˝ytkowników sieci. Dostawca
us∏ug mo˝e zabezpieczyç dokonywane
p∏atnoÊci i przeprowadzane transakcje, stosujàc podpis elektroniczny, który powinien
byç wykorzystywany przez operatora sieci dost´powej do kontroli poprawnoÊci
przekazu wa˝nych danych. U˝ytkownik
wskazuje numer telefonu komórkowego,
do którego majà byç przekazane istotne informacje, korzystajàc z komputera pod∏àczonego do Internetu lub telefonu komórkowego z protoko∏em WAP. Pozwala to
na sprawdzenie tekstu do przes∏ania
w miejscu jego tworzenia i opatrzenie
podpisem elektronicznym, w przypadku
stwierdzenia jego poprawnoÊci. Taka metoda rozszerza funkcjonalnoÊç telefonu komórkowego, przekszta∏cajàc go w przenoÊne urzàdzenie do potwierdzania istotnych
danych biznesowych i jest znaczàcym
uatrakcyjnieniem platformy biznesu elektronicznego (e-Business enabler of the future).
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W artykule opublikowanym w numerze
6/2001 „Logistyki” pt. „˚egluga Êródlàdowa w systemie transportowym krajów UE”
autorstwa Ryszarda Rolbieckiego pojawi∏y si´ nieÊcis∏oÊci w opisie tabel i rycin:
• na str. 84 zamiast tytu∏u: „Ryc. 4. Struktura przewozów ˝eglugi Êródlàdowej
w Niemczech wed∏ug relacji przewozowych”, powinno byç „Tab. 4. Stan dróg
wodnych w Niemczech w 1997 r.”;
• na str. 85 tytu∏ tabeli 5 podany jest poprawnie, jednak nie podano, ˝e dane
dotyczàce tona˝u i mocy sà wyra˝one
w tys. oraz nie wyjaÊniono „gwiazdki”
podanej w pozycji statków pasa˝erskich
(„gwiazdka” oznacza, ˝e dane dotyczà
liczby miejsc siedzàcych);
• na str. 86 jako tytu∏ ryc. 5 wstawiono tytu∏: „ZdolnoÊç przepustowa ¸aby w za-
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kresie ˝eglugi kontenerowej”, natomiast
rycina ta powinna byç potraktowana jako rycina o numerze 6 i mieç nast´pujàcy tytu∏: Udzia∏ Niemiec w handlu zagranicznym Polski w latach 90. èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Rocznik
Statystyczny Handlu Zagranicznego
1999. GUS, Warszawa 1999;
• na str. 86 jako tytu∏ ryc. 6. wstawiono tytu∏: „Udzia∏ Niemiec w handlu zagranicznym Polski w latach 90., tymczasem rysunek ten powinien byç rycinà 4 o nast´pujàcym tytule. Ryc. 4. Struktura przewozów ˝eglugi Êródlàdowej w Niemczech
wed∏ug relacji przewozowych”. èród∏o:
opracowanie w∏asne na podstawie: Wirtschaftliche Entwicklung... op. cit.
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Za b∏´dy redakcja przeprasza
Autora i Czytelników.
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