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Wstêp
Gospodarka elektroniczna 
wprowadzenie, rys historyczny
i polskie perspektywy
Gospodarka elektroniczna rozumiana jest jako realizacja procesów gospodarczych z wykorzystaniem rodków elektronicznej
wymiany danych. Rozwijaj¹ce siê technologie teleinformatyczne sprawi³y, ¿e zmienia siê forma procesów zachodz¹cych wewn¹trz przedsiêbiorstw, pomiêdzy nimi (tzw. B2B), w kontaktach z klientami indywidualnymi (B2C), a nawet miêdzy samymi
klientami (C2C). Podstawowe procesy, jak obs³uga zamówieñ,
p³atnoæ, promocja oraz dostawa mog¹ byæ realizowane na drodze elektronicznej. Przedmiotem transakcji handlowych staj¹ siê
produkty i us³ugi cyfrowe nie maj¹ce postaci materialnej. Kluczowym elementem takich nowych form dzia³alnoci gospodarczej s¹ technologie informatyczne.
W historii istnia³ zawsze cis³y zwi¹zek miêdzy gospodark¹
a formami jej finansowania i rodkami technicznymi stosowanymi do obrotów pieniê¿nych1. Gdy pojawi³ siê pieni¹dz kredytowy (banknot), zrezygnowano z waluty kruszcowej i pokrycia
w z³ocie. Wspó³czesnym obliczem tych zale¿noci s¹ nowoczesne metody rozliczeñ miêdzy bankami i ich klientami, realizowane przez rozmaite dostêpne technologie. Te zmiany wyra¿aj¹ siê
w tym, co w³anie okrelamy jako gospodarka elektroniczna.
Powstanie systemu ekonomicznego opartego na gospodarce elektronicznej nie jest problemem technicznym, ale zagadnieniem
dotycz¹cym organizacji, zarz¹dzania, stworzenia odpowiedniego rodowiska gospodarczego. Nie jest to kwestia mody zwi¹zanej z pojawieniem siê nowych technik i wykorzystywaniem technologii teleinformatycznych, jest to kwestia zrozumienia, ¿e s¹
to tylko narzêdzia, które pojawi³y siê wskutek przeobra¿eñ w funkcjonowaniu gospodarki.
Do tych zmian w gospodarce dosz³o w chwili wprowadzenia
masowej produkcji, skrócenia cyklu ¿ycia produktów i pojawienia siê popytu na dobra wy¿szego rzêdu. Przyczyni³o siê to do
destabilizacji otoczenia przedsiêbiorstw i koniecznoci przystosowania siê do zmian. Aby to zrobiæ, firmy musia³y naruszyæ
1

Z. Stempnakowski, Problemy z wprowadzaniem gospodarki elektronicznej, referat IV Forum Teleinformatyki w Legionowie, Uniwersytet Szczeciñski, 2002.
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swoje utarte rozwi¹zania i kanony organizacyjne. Nastawienie
si³ g³ównie na produkcjê powodowa³o s³abe efekty sprzeda¿y.
Nale¿a³o zrezygnowaæ z utrzymywania izolowanych pionów operacyjnych w przedsiêbiorstwach.
W latach trzydziestych zaczêto wprowadzaæ do zarz¹dzania metody reklamy i marketingu. Powsta³a specjalizacja zwi¹zana
z badaniem rynku. W latach szeædziesi¹tych marketing sta³ siê
wiod¹cym obszarem dzia³alnoci firm, które jednoczenie koncentrowa³y siê na metodach zapewniaj¹cych wysok¹ jakoæ.
W Japonii rozpoczêto produkowanie towarów, np. samochodów,
zgodnie z konkretnymi, indywidualnymi zamówieniami klientów.
Poszczególne zamówienia trafia³y na stanowisko monta¿u, sk¹d
wysy³ano na papierze zapotrzebowanie na czêci do dostawców.
Ci ostatni produkowali zamówione czêci dopiero w chwili
otrzymania zlecenia. W ten sposób drastycznie redukowano
zbêdne zapasy, a tak¿e koszta ich wytworzenia i magazynowania oraz czas dostawy (JustInTime).
Procedury w handlu miêdzynarodowym równie¿ by³y niewydolne i nale¿a³o je zmieniaæ. W 1963 r. powsta³a Grupa Robocza Nr 4 EKG ONZ do standaryzacji wiêkszoci dokumentów
handlu zagranicznego i metody ich wystawiania. W jej ramach
wypracowano m.in. znany dokument celny SAD. Informacje
o tym dokumencie mo¿na umieciæ w formie kodów zapisywanych w okrelonych segmentach, które s¹ roz³o¿one w ustalony
sposób na jednej kartce papieru. Taka organizacja informacji
umo¿liwia mechaniczny odczyt dokumentów.
Obok tych zmian nastêpowa³y tak¿e przemiany techniczne zwi¹zane g³ównie z gwa³townym rozwojem komputerów i ich zastosowañ. Wymiana informacji miêdzy ró¿nymi systemami informatycznymi firm jest mo¿liwa tylko po uzgodnieniu odpowiednich standardów, które w technikach EDI2 zaczê³y siê nadmiernie mno¿yæ. Powi¹zania podmiotów w gospodarce s¹ jednak zbyt cis³e, by mo¿na by³o pozwoliæ na taki zró¿nicowany
system standardów. Ró¿ne bran¿e musz¹ mieæ mo¿liwoæ wymiany dokumentów elektronicznych. W cytowanej wy¿ej Grupie Roboczej ONZ zdawano sobie z tego sprawê i przyst¹piono
do ujednolicania standardów na potrzeby teletransmisji miêdzy
systemami komputerowymi poszczególnych partnerów handlowych.
2
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Electronic Data Interchange (EDI)  elektroniczna wymiana danych  standard elektronicznej wymiany dokumentów handlowych, takich jak faktury i zlecenia zakupu. Standard ten opracowa³o
Stowaryszenie ds. Normalizacji Wymiany Danych (DISA).

Obecnie wszystkie inne wiêksze standardy wymiany zapowiedzia³y i realizuj¹ migracjê w kierunku standardu EDIFACT3.
Prawie w ka¿dym kraju s¹ organizacje maj¹ce na celu integracjê dzia³añ w obszarze EDI i standardu EDIFACT4.
Dzia³aj¹ca w Polsce organizacja Centrum EDI Polska (CEDIP)
zrzesza przedstawicieli ró¿nych bran¿ gospodarki. Celem jej
dzia³alnoci jest wypracowywanie, przy wspó³pracy z innymi
jednostkami krajowymi i zagranicznymi, zaleceñ dla instytucji
gospodarczych i administracyjnych w dziedzinie EC/EDI u³atwiaj¹cych wdra¿anie i upowszechnianie w Polsce EC/EDI oraz
wprowadzanie standardu UN/EDIFACT. We wspó³czesnych
czasach miêdzynarodowy system finansowy jest oparty na elektronicznej automatyzacji, a jednym z typowych tego przejawów
jest elektroniczny pieni¹dz. Daje on mo¿liwoæ globalizacji
gospodarki i bêdzie generowa³ zanikanie gospodarczych granic. Dlatego technika EDI, pozwalaj¹ca na automatyzacjê procedur, musia³a dotrzeæ do Polski. Wszêdzie tam, gdzie nale¿y
wykonywaæ masowo te same rutynowe czynnoci, mo¿na zastosowaæ odpowiednie algorytmy, o jasnych kryteriach decyzyjnych, a przekaz dokumentów lub transfer rodków finansowych
mo¿na zautomatyzowaæ. Analiza zjawisk zwi¹zanych ze stosowaniem elektronicznej wymiany danych prowadzi³a do wniosku, i¿
stosowanie EDI wymusza procesy optymalizacji organizacji i funkcjonowania przedsiêbiorstwa, przyczyniaj¹c siê tym samym porednio do wzrostu efektywnoci gospodarowania5.

3

4

5

Ang.: electronic data interchange for administration, commerce and transport  standard elektronicznej wymiany danych (EDI) dla rozwi¹zañ w administracji, handlu i transporcie.
W Polsce czyni to Centrum EDI Polska. Ustalono polsk¹ normê zwi¹zan¹ z tym standardem, spolonizowano zasady sk³adni oraz promuje siê wdra¿anie dokumentu elektronicznego w Polsce.
Optymalizacji transakcji w e-gospodarce s³u¿y te¿ wprowadzenie ró¿nych form pieni¹dza elektronicznego. S¹ to na przyk³ad powszechnie u¿ywane karty debetu i kredytu. Gdy konsument p³aci
kart¹ za us³ugê czy towar, pieni¹dz p³ynie z jego konta na konto sprzedawcy w formie elektronicznych komunikatów, a banki automatycznie pobieraj¹ prowizjê. Nowe systemy p³atnoci stosuj¹
inteligentne karty. Mo¿na wydawaæ z nich pieni¹dze wszêdzie tam, gdzie s¹ zainstalowane odpowiednie czytniki i gdzie nie wymaga siê potwierdzenia przez bank. Teoretycznie mo¿na nawet
w ten sposób pos³ugiwaæ siê fikcyjnym pieni¹dzem, realizowanym w formie zapisów komputerowych zainteresowanych partnerów gospodarczych. Ten wirtualny pieni¹dz móg³by nie mieæ nawet
¿adnego odpowiednika w oficjalnych, bankowych zasobach, a by³by tylko form¹ wzajemnego rozliczania siê. Jest to osobny problem dla rz¹dów i instytucji, maj¹cych ustawowy obowi¹zek nadzorowania przep³ywów pieniê¿nych. Mo¿e bowiem powstaæ wiat wzajemnie konkurencyjnych walut elektronicznych, z których jedne wypychaj¹ drugie.
Szereg takich rewolucyjnych zmian doprowadziæ mo¿e do znikniêcia granic narodowych w gospodarce elektronicznej. Cyfrowa gospodarka wiatowa i elektronizacja w finansach miêdzynarodowych powstaje i bêdzie siê rozwijaæ. Odpowiednio do tego bêd¹ musia³y zmieniaæ siê i standaryzowaæ uregulowania miêdzynarodowe, a tak¿e krajowe.

9

Rozkwit EDI zwi¹zany ze zjawiskiem globalizacji gospodarki,
a tak¿e pomys³ wykorzystania do jej celów Internetu nada³y elektronicznej wymianie danych charakter filozofii prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej i zmusi³y do podjêcia prób kompleksowego uregulowania zwi¹zanych z ni¹ kwestii. Zagadnienie to zaczyna byæ pal¹cym problemem. Dobrym przyk³adem upowszechniania siê EDI w krajach wysoko rozwiniêtych jest sytuacja
w USA. EDI jest tam szeroko stosowane nie tylko w gospodarce,
ale równie¿ w administracji, przy czynnym poparciu najwy¿szych
w³adz USA. EDI stosuje siê w wymianie danych miêdzy i wewn¹trz instytucji bankowych, w administracji pañstwowej, ale
tak¿e w zarz¹dzaniu wymian¹ informacji w du¿ych przedsiêbiorstwach posiadaj¹cych oddzia³y.
wiatowa gospodarka jest w fazie globalizacji, dotykaj¹cej szczególnie elektronicznego handlu, us³ug i produkcji opartej na zaawansowanych technologiach. Systemy informatyczne, dziêki
którym te przemiany s¹ mo¿liwe, mo¿na zakwalifikowaæ do grupy systemów strategicznych, prze³omowych w osi¹ganiu przysz³ych sukcesów gospodarczych. Nieuchronnie gospodarka elektroniczna wyeliminuje gospodarkê pos³uguj¹c¹ siê papierowymi
dokumentami. Jest to spowodowane g³ównie wzglêdami ekonomicznymi, a od tych w zdrowej gospodarce rynkowej nie ma odwrotu.
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1. Podstawy prawne
e-gospodarki
na wiecie i w Polsce
• Inicjatywa Spo³eczeñstwa Informacyjnego,
• E-biznes w dokumentach organizacji miedzynarodowych,
• Podpis elektroniczny w prawie polskim.

1.1. Unormowania miêdzynarodowe
1.1.1. Prawne aspekty elektronicznego obrotu
towarowego w UE6
Pierwsze kroki na rzecz budowy spo³eczeñstwa informacyjnego
w Europie Zachodniej zapocz¹tkowano ju¿ w 1979 roku, kiedy
rozpoczêto piêcioletni program eksperymentalny pod nazw¹ Forecasting and Assessment in the Field of Science and Technology
(FAST).

FAST

Jego g³ównym zadaniem by³o wyznaczenie podstawowych za³o¿eñ, priorytetów oraz celów d³ugoterminowej wspólnotowej
polityki badañ i rozwoju. Wród wniosków i propozycji, jakie
opracowano w trakcie realizacji programu FAST, naczelne miejsce zajê³a konkluzja, i¿ rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego,
przyczyniaj¹c siê do wzmocnienia przysz³ej politycznej, spo³ecznej oraz ekonomicznej kondycji i roli Europy Zachodniej, musi
przebiegaæ w dwóch, cile zwi¹zanych czy te¿ wrêcz wzajemnie przenikaj¹cych siê wymiarach: technologiczno-przemys³owym oraz spo³ecznym (tzw. dual challenge).
Z dzisiejszej perspektywy spostrze¿enie to mo¿na uznaæ za kamieñ wêgielny polityki wspólnotowej na rzecz budowy spo³eczeñstwa informacyjnego w Europie.
Najbardziej dojrza³¹ i kompleksow¹ okaza³a siê jednak inicjatywa unijna dotycz¹ca budowania spo³eczeñstwa informacyjnego
w Europie, z grudnia 1999 roku. Okrelona zosta³a nazw¹ eEurope i zosta³a przedstawiona na szczycie Rady Europejskiej w Helsinkach. Jest to dokument ramowy wyznaczaj¹cy do realizacji
w relatywnie krótkim okresie (lata 20002005) cele s³u¿¹ce umo¿liwieniu ka¿demu obywatelowi UE wspó³uczestniczenie w two-

6

eEurope

W. Czy¿owicz, Prawo celne w gospodarce elektronicznej, KNoP SGH, Warszawa 2002.
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rzeniu spo³eczeñstwa informacyjnego oraz korzystanie z wynikaj¹cych z tego profitów. Proponowane projekty dotycz¹ bardzo
wielu dziedzin ¿ycia  pocz¹wszy od edukacji informatycznej
i ochrony zdrowia, koñcz¹c na rozwi¹zaniach s³u¿¹cych rozwojowi handlu elektronicznego czy wprowadzeniu tzw. smart cards.
Jako zadania wyznacza siê utworzenie kilku typów baz danych,
np. z aktami legislacyjnymi i administracyjnymi, z których obywatele bêd¹ mogli czerpaæ wiarygodne i aktualne informacje. Dodatkowo postuluje siê korzystanie z interaktywnych technik komunikowania w celu np. konsultacji czy opiniowania nowych projektów regulacji wielu aspektów ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego oraz politycznego7 .

Action Plan

Spo³eczeñstwo
Informacyjne

Inicjatywa
europejska
w dziedzinie
handlu
elektronicznego
7

W marcu 2000 roku w Lizbonie zosta³ przedstawiony pierwszy
raport z postêpów w implementacji inicjatywy, za w czerwcu
mia³ zostaæ przyjêty przez Radê UE eEurope Action Plan, w którym mia³y zostaæ wyznaczone konkretne rodki, jakie pañstwa
cz³onkowskie podejm¹ dla realizacji inicjatywy. Bezporednio
sprawom gospodarki elektronicznej powiêcony zosta³ rozdzia³
II tego dokumentu pt. Nowe metody pracy i handlu elektronicznego. Jednym z g³ównych zadañ, jakie postawiono w tym programie, jest: przyspieszenie handlu elektronicznego: szybkie zastosowanie ram prawnych, pozwalaj¹cych na rozszerzenie drog¹
elektroniczn¹ zamówieñ publicznych.
Tak wiêc, jak widaæ, stosunkowo niewiele problemów odnosi³o
siê do handlu elektronicznego i jego prawnych aspektów. Tym
niemniej, nie czekaj¹c na ten dokument, ró¿ne instytucje Unii
Europejskiej, zw³aszcza jej Komisji, wczeniej podejmowa³y dzia³ania na rzecz realizacji idei zawartych w Inicjatywie Spo³eczeñstwa Informacyjnego. Szczególnie aktywn¹ w tej sferze okaza³a
siê Dyrekcja Generalna III  Przemys³ w Komisji Europejskiej.
To z jej inicjatywy pojawi³y siê projekty dyrektyw odnosz¹cych
siê do handlu elektronicznego. Do najistotniejszych z nich nale¿y zaliczyæ inicjatywê zawart¹ w Komunikacie Komisji Europejskiej z 1997 r. Propozycjê Dyrektywy w sprawie niektórych prawnych aspektów handlu elektronicznego, która zosta³a przyjêta
w 1998 r.
Z kolei podjêta w 1997 r. w UE Inicjatywa europejska w dziedzinie handlu elektronicznego wskaza³a na cztery g³ówne priorytetowe wytyczne, dotycz¹ce handlu elektronicznego. Odnosi³y
siê one do:

Sam projekt eEurope umieszczony zosta³ w Internecie wraz z prob¹ o przesy³anie poczt¹ elektroniczn¹ wszelkich uwag i komentarzy na jego temat.
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• liberalizacji rynku telekomunikacyjnego;
• ustanowienia ram prawnych i administracyjnych, jasnych
i mo¿liwych do przewidzenia;
• rozwoju R&D (badañ i wdro¿eñ);
• stworzenia otwartego i konkurencyjnego rodowiska gospodarczego sprzyjaj¹cego rozwojowi handlu elektronicznego.
Komisja Europejska wskaza³a, ¿e: w ci¹gu dwóch ostatnich lat
wykonano powa¿n¹ pracê w dziedzinie prawnej i administracyjnej w celu popierania, na szczeblu europejskim i wiatowym, jasnych i daj¹cych siê przewidzieæ ram prawnych, dotycz¹cych istotnych aspektów handlu elektronicznego, a tak¿e praw autorskich,
ochrony danych, zabezpieczenia i uwierzytelnienia oraz piractwa informatycznego. (...) Propozycja ta (dyrektywa w sprawie
niektórych aspektów prawnych) powiêcona zasadniczym przeszkodom napotykanym przez przedsiêbiorstwa, które zaanga¿owa³y siê w handel elektroniczny ponad granicami, stanowi powa¿ny krok naprzód w celu ustanowienia jasnych i mo¿liwych
do przewidzenia ram, przyczyniaj¹cych siê do inwestowania
i wiêkszej konkurencyjnoci (...)
Równie pierwszoplanow¹ spraw¹ jest zniesienie niepewnoci
w dziedzinie op³at, które, jak wiadomo, stanowi¹ powa¿n¹ przeszkodê
w rozwoju handlu elektronicznego. W przewidywaniu tego, komunikat zatytu³owany Handel elektroniczny i podatki porednie, zatwierdzony przez Radê ECOFIN, da³ podstawy do miêdzynarodowego porozumienia (uk³adu) na temat wielkich tendencji skarbowych, który móg³by byæ zawarty w czasie konferencji OECD.

Handel
elektroniczny
i podatki
porednie

Na bazie wskazanych analiz i kierunków proponowanych rozwi¹zañ w dniu 18 listopada 1998 r. Komisja Europejska przyjê³a
propozycjê Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawnych handlu elektronicznego na
Rynku Wewnêtrznym.
Dyrektywa formu³uje m.in. definicjê us³ugi w ramach Spo³eczeñstwa Informacyjnego, która jest rozumiana jako
... wszelkie us³ugi, zwykle wiadczone za wynagrodzeniem,
na odleg³oæ poprzez wyposa¿enie elektroniczne, przy pomocy
wyposa¿enia elektronicznego dla przetwarzania (w tym kompresji cyfrowej) i przechowywania danych i na indywidualne
zamówienie otrzymuj¹cego us³ugê (...).

Us³ugi
Spo³eczeñstwa
Informacyjnego

Jak wiêc widaæ na definicjê tê sk³ada siê kilka elementów:
 s¹ to wszelkie us³ugi realizowane, w zasadzie, za wynagrodzeniem;
 s¹ one realizowane na odleg³oæ;
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 s¹ one realizowane za pomoc¹ sprzêtu elektronicznego;
 s¹ one realizowane na indywidualne zamówienie otrzymuj¹cego us³ugê.

Definicja Us³ug
Spo³eczeñstwa
Informacyjnego

Choæ nie mo¿na wysnuæ st¹d jednoznacznej definicji odbiorcy
us³ugi, to mo¿na zak³adaæ, ¿e dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych oraz podmiotów gospodarczych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej. Sprawa ta bez ¿adnych w¹tpliwoci wyjaniona zostaje w punkcie (18) wstêpu do tej Dyrektywy. Stwierdza siê w nim to, ¿e: Us³ugi Spo³eczeñstwa Informatycznego obejmuj¹ szeroki wachlarz dzia³alnoci gospodarczej, która, w szczególnoci, mo¿e sk³adaæ siê ze sprzeda¿y towarów w trybie on-line; jednak¿e dzia³alnoæ polegaj¹ca na dostarczaniu towarów jako takich lub prowadzenie dzia³alnoci us³ugowej off-line nie s¹ w³¹czone w tê kategoriê, ale us³ugi Spo³eczeñstwa Informacyjnego nie s¹ ograniczone wy³¹cznie do us³ug
zmierzaj¹cych do zawierania kontraktów on-line, ale równie¿, jeli tylko przedstawiaj¹ one sob¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, obejmuj¹ sob¹ tak¿e us³ugi, które nie s¹ wynagradzane przez tych, którzy
je otrzymuj¹, jak na przyk³ad us³ugi oferuj¹ce informacjê w trybie
on-line lub przekaz informacji handlowych, albo dostarczaj¹ce
narzêdzia pozwalaj¹ce wyszukiwaæ, zdobywaæ dostêp i pobieraæ
dane; us³ugi Spo³eczeñstwa Informatycznego obejmuj¹ równie¿
us³ugi polegaj¹ce na transmisji informacji przez sieci komunikacyjne, zapewnianiu dostêpu do sieci komunikacyjnej lub przechowywaniu informacji dostarczonych przez otrzymuj¹cych us³ugi; (...)
prowadzenie dzia³alnoci w rozpowszechnianiu telewizyjnym, a tak¿e rozpowszechnianie radiowe nie s¹ us³ugami
Spo³eczeñstwa Informacyjnego, poniewa¿ nie s¹ dostarczane na indywidualne zamówienie;
odmiennie od powy¿szego, us³ugi które s¹ transmitowane miêdzy dwoma punktami, takie jak obraz na ¿¹danie lub wysy³anie
informacji handlowych poczt¹ elektroniczn¹ s¹ us³ugami Spo³eczeñstwa Informacyjnego; u¿ycie poczty elektronicznej lub jej
ekwiwalentu w indywidualnym komunikowaniu siê na przyk³ad
osób fizycznych dzia³aj¹cych poza ramami swojej profesji, handlu czy biznesu, w³¹czaj¹c ich u¿ycie dla zawarcia kontraktu miêdzy takimi osobami nie s¹ us³ug¹ Spo³eczeñstwa Informacyjnego; stosunki umowne miêdzy pracodawc¹ i jego pracownikiem
nie s¹ us³ug¹ Spo³eczeñstwa Informacyjnego; dzia³alnoæ, która
ze swojej natury nie mo¿e byæ realizowana na odleg³oæ i przy
pomocy rodków elektronicznych, taka jak statutowa kontrola kont
firmy czy porada medyczna wymagaj¹ca fizycznego zbadania
pacjenta nie s¹ us³ugami Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
Ten obszerny cytat pokazuje bardzo wyranie, ¿e w ramach Spo³eczeñstwa Informacyjnego czêæ us³ug zawiera w sobie katego-
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riê towar, jednak¿e zwi¹zan¹ jedynie ze sprzeda¿¹, ale fizycznym dostarczeniem go tradycyjn¹ drog¹ (off-line). Stanowisko
to, wy³¹czaj¹ce z omawianej Dyrektywy z 8 czerwca 2000 r., regulacje handlu tradycyjnego, a dok³adniej realizowanego przy
pomocy tradycyjnych, innych ni¿ elektroniczne, rodków transportowych jest powtarzane jeszcze parokrotnie w omawianej dyrektywie (np. w Art. 2 pkt (h) podpkt (ii). Dyrektywa ta nie zawiera regulacji w sprawach celnych. I nie ma w tym nic dziwnego, poniewa¿ Dyrektywa jest skierowana do krajów cz³onkowskich UE i cile wi¹¿e siê z jednolitym rynkiem europejskim, na
którym obrót towarowy dokonywany jest bez barier celnych.

Postanowienia
us³ug

Oczywicie jej twórcy zdaj¹ sobie sprawê z globalnego charakteru Internetu. St¹d te¿ niejednokrotnie podkrelaj¹, ¿e Dyrektywa nie dotyczy us³ug dostarczanych przez providerów ustanowionych w krajach trzecich i ¿e nie ma ona zaszkodziæ dyskusjom prowadzonym w tej sprawie na forum innych organizacji
miêdzynarodowych, takich jak WTO czy OECD (pkt 58 Wstêpu). Co wiêcej, w kolejnych punktach wprowadzenia (wstêpu)
do tej Dyrektywy wskazuje siê na koniecznoæ prowadzenia konsultacji miêdzy UE i wiêkszoci¹ regionów pozaeuropejskich
w celu tworzenia zgodnych (kompatybilnych) praw i procedur
(pkt 60). Najbardziej bezporednio wskazuje siê na to w punkcie
62, kiedy stwierdza siê tak: Wspó³praca z krajami trzecimi powinna byæ zacieniona na polu handlu elektronicznego, w szczególnoci odnosi siê to do krajów aplikuj¹cych (o cz³onkostwo
w UE  CW), krajów rozwijaj¹cych siê i innych partnerów handlowych Unii Europejskiej.
Z tego sformu³owania nie wynika nic ponadto, ¿e Unia bêdzie
staraæ siê o to, by ewentualnie regulacje, jakie sama stosuje
w odniesieniu do handlu elektronicznego, ale realizowanego
w ramach jednolitego rynku, przynajmniej czêciowo, sta³y siê
standardami miêdzynarodowymi. W tym celu chce wykorzystaæ
wymianê pogl¹dów nie tylko z krajami aplikuj¹cymi o cz³onkostwo (a wiêc i z Polsk¹), ale i do ich prezentacji na miêdzynarodowych forach zajmuj¹cych siê regulacjami handlu miêdzynarodowego, przede wszystkim WTO i OECD.
A ma po temu powa¿ne powody, zw³aszcza po kolejnej nowelizacji Kodeksu celnego Unii Europejskiej.

Kodeks celny

W dniu 16 listopada tego¿ roku  Parlament Europejski i Rada
Europejska przyjê³y Rozporz¹dzenie Nr 2700/2000 uzupe³niaj¹ce i zmieniaj¹ce unijny Kodeks celny.
Zmiany i uzupe³nienia Kodeksu celnego Unii Europejskiej nie
by³y czym nieoczekiwanym. Wrêcz przeciwnie. Ju¿ w momen-
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cie tworzenia KC UE zak³adano, ¿e po pierwszym okresie jego
stosowania zostan¹ poddane analizie i ocenie przyjête w nim
i w KCW UE regulacje. Ocena ta mia³a byæ dokonana nie tylko
przez administracje celne krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej i Komitet Kodeksu Celnego (organ techniczno-doradczy
Komisji Europejskiej), ale i przez spo³ecznoæ gospodarcz¹ UE.
Prace nad zmianami i uzupe³nieniami trwa³y praktycznie permanentnie. By³o to zwi¹zane nie tylko z poszerzaniem Unii Europejskiej o nowe kraje cz³onkowskie czy poszerzaniem obszaru
celnego tego ugrupowania, ale i wymogami wynikaj¹cymi z rozwoju handlu miêdzynarodowego, jego rosn¹cej dynamiki i nowych technik informatycznych. Potrzeba z jednej strony wprowadzenia maksymalnych uproszczeñ i u³atwieñ dla zwiêkszenia
szybkoci obrotu towarowego, a wiêc i konkurencyjnoci unijnych przedsiêbiorstw na rynku wiatowym, z drugiej strony za
koniecznoæ wprowadzania nowych technik i skutecznych metod kontroli oraz zwalczania przemytu i przestêpczoci celnej by³y
punktami wyjciowymi dla zaproponowanych zmian.
Elektroniczny
przekaz danych

Wród zaproponowanych nowych metod przewidziano daleko
id¹ce uproszczenia wynikaj¹ce z zastosowania metod elektronicznego przekazu danych, przy czym zrezygnowano, z dotychczas istniej¹cego, bezwzglêdnego wymogu dostarczania wraz ze
zg³oszeniem celnym wszystkich pozosta³ych dokumentów do
urzêdu celnego. Maj¹ byæ one dostêpne dla administracji celnej.
Zawarte to zosta³o w zmianie dotychczasowego Art. 77 KC UE
przez dodanie do niego punktu 2 przewiduj¹cego tak¹ w³anie
sytuacjê.

1.2. Ró¿ne ujêcia e-biznesu w dokumentach
g³ównych organizacji miêdzynarodowych
E-biznes
w dokumentach
miêdzynarodowych
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Jeli UE skupi³a swoj¹ uwagê na rozstrzyganiu problematyki handlu elektronicznego w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego, to inne organizacje miêdzynarodowe zajmuj¹ce siê sprawami
handlu podjê³y to zagadnienie w kontekcie obrotów dokonywanych miêdzy poszczególnymi pañstwami. Do najwa¿niejszych
z nich, o powszechnym charakterze, nale¿¹ takie, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacje Wspó³pracy
Gospodarczej i Rozwoju (Organization of Economic Co-operation and Development  OECD), wiatowa Organizacja Handlu
(World Trade Organization  WTO), wiatowa Organizacja Celna (World Customos Organization  WCO) czy pozarz¹dowa
Miêdzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commers  ICC). W nich w³anie powstaj¹ i s¹ proponowane krajom

cz³onkowskim uniwersalne regulacje prawne albo ich projekty
czy modelowe propozycje aktów prawnych, odnosz¹ce siê do
nowych zjawisk w sferze miêdzynarodowych obrotów towarowych. Ka¿da z nich ma swoje specyficzne pole regulacji. Mimo
¿e wszystkie s¹ organizacjami miêdzyrz¹dowymi, to specjalizuj¹
siê w innych obszarach handlu miêdzynarodowego. WCO to organizacja skupiaj¹ca swoj¹ uwagê na przygotowywaniu i miêdzynarodowym wdra¿aniu technicznych standardów w sferze
celnej. WTO i OECD natomiast skupiaj¹ swoj¹ uwagê na polityce handlowej oraz podatkowej zwi¹zanych z handlem miêdzynarodowym, w tym i handlem elektronicznym. ONZ natomiast zajmuje siê tymi zagadnieniami na najbardziej ogólnym poziomie.

1.2.1. ONZ  UNCITRAL
ONZ, a zw³aszcza jej Komisja ds. Prawa Handlu Miêdzynarodowego (United Nations Commission on International Trade Law 
UNCITRAL) zajmuje siê przygotowaniami najbardziej uniwersalnych praw zwi¹zanych z normami i standardami reguluj¹cymi
miêdzynarodowy obrót towarowy. To w³anie w tej Komisji, powo³anej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w grudniu 1996 r.,
powsta³ najbardziej uniwersalny dokument prawny zatytu³owany Model prawny UNCITRAL dla handlu elektronicznego
z przewodnikiem realizacyjnym, który zosta³ przyjêty jako Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Model prawny
UNCITRAL

Jest to obszerny dokument s³u¿¹cy jako punkt odniesienia dla
wielu szczegó³owych regulacji przyjmowanych tak w organizacjach miêdzynarodowych, jak i na poziomie narodowym. Ju¿
we wstêpie tego wa¿nego aktu wskazuje siê na jego znaczenie
dla rozwoju handlu miêdzynarodowego i doskonalenia narodowego ustawodawstwa. Podkrela siê d¹¿enie do: ... dalszej harmonizacji i unifikacji prawa handlu miêdzynarodowego (...) oraz
ze wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê transakcji w handlu miêdzynarodowym dokonywanych przy pomocy rodków elektronicznej wymiany danych i innych rodków komunikacji, popularnie (commonly), okrelanych jako handel elektroniczny, który wprowadza w u¿ycie alternatywne do bazuj¹cych na papierze metody komunikowania siê i przechowywania informacji, (...).
To w tym akcie, bodaj¿e najszerzej ze wszystkich podobnych
dokumentów organizacji miêdzynarodowych, podchodzi siê do
handlu elektronicznego jako do zjawiska ogarniaj¹cego ogromn¹
gamê zagadnieñ ze sfery miêdzynarodowego obrotu towarowego. W zakresie jego regulacji znajduje siê ... ka¿dy rodzaj informacji w formie danych elektronicznych (data message) u¿ywanych w kontekcie dzia³añ handlowych.
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Definicja handlu
elektronicznego

Wspomniany dokument pe³en jest szczegó³owych definicji kategorii, jakimi siê pos³uguje lub do jakich siê odnosi. Jego czêæ
pierwsza to w istocie s³owniczek pojêæ. Choæ Artyku³ 1 powiêcony jest zakresowi stosowania, niemal ka¿de s³owo u¿yte
w nim jest szczegó³owo definiowane w przypisie. I tak w³anie
definiowany jest termin handlowy, przez który rozumie siê
... szerok¹ interpretacjê tego, co wi¹¿e siê ze sprawami powstaj¹cymi z ka¿dego stosunku o naturze handlowej, zarówno kontraktowego, jak i nie kontraktowego. Stosunki o naturze handlowej w³¹czaj¹, lecz nie s¹ do tego ograniczone, nastêpuj¹ce transakcje: ka¿d¹ transakcjê handlow¹ zwi¹zan¹ z dostarczeniem lub
wymian¹ towarów lub us³ug; porozumienia o dystrybucji; handlowe przedstawicielstwo lub dzia³alnoæ agencyjn¹; faktoring;
leasing; roboty budowlane; konsulting; prace in¿ynieryjne; licencjonowanie; inwestowanie; finansowanie; prowadzenie dzia³alnoci bankowej; ubezpieczenia; porozumienie o eksploatacji lub
koncesje; joint venture i inne formy wspó³pracy przemys³owej
lub biznesowej; przewóz towarów lub pasa¿erów drog¹ powietrzn¹, morsk¹, kolejow¹ lub drogow¹.
To modelowe prawo dotycz¹ce handlu elektronicznego wskazuje
na koniecznoæ zrównania tradycyjnych dokumentów papierowych i w³asnorêcznego podpisu, pod okrelonymi przez narodowe ustawodawstwo warunkami, z dokumentami i podpisem elektronicznym (Art. 6 i 7). To samo odnosi siê do koniecznoci przedstawienia odpowiednim w³adzom orygina³u jakiego dokumentu, który mo¿e byæ przygotowany i przechowywany w formie
elektronicznej (Art. 8).

1.2.2. OECD
OECD

W OECD kilkakrotnie podejmowano próby zdefiniowania pojêcia handlu elektronicznego. W rezultacie prac ró¿nych grup roboczych przyjêto w zasadzie dwie definicje. Pierwsza z nich, ustalona
w 1997 r. stwierdza, ¿e handel elektroniczny: to wszelkie formy
transakcji zwi¹zanych z komercyjnym wykorzystaniem, z uwzglêdnieniem indywidualnych, jak te¿ instytucjonalnych podmiotów, które bazuj¹ na cyfrowym przetwarzaniu i transmisji danych.
W nowszej, z 1998 r., definicji handlu elektronicznego zosta³ on
okrelony jako: biznes prowadzony w sieciach komputerowych
takich jak Internet, z uwzglêdnieniem pokrewnej infrastruktury.
W obydwu przypadkach sprawa handlu elektronicznego ogranicza siê
wy³¹cznie do operacji przeprowadzanych w drodze elektronicznej 
od kontraktu po realizacjê dostawy produktu czy us³ugi.
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Jest to ca³kowicie inne podejcie do zjawisk handlu miêdzynarodowego ni¿ zosta³o zaprezentowane w dokumencie ONZ.

WTO

1.2.3. WTO
Tak¿e WTO jako organizacja wyspecjalizowana w sprawach
handlu zagranicznego i polityki handlowej podjê³a zagadnienie handlu elektronicznego.
We wrzeniu 1998 r. Rada Generalna tej organizacji, na mocy
decyzji drugiej sesji Konferencji Ministerialnej o przyjêciu Deklaracji w sprawie globalnego handlu elektronicznego, zrealizowa³a zawarte w niej postanowienie o stworzeniu roboczego programu maj¹cego kompleksowo przeanalizowaæ zagadnienia zwi¹zane z handlem elektronicznym.

Deklaracja
w sprawie
globalnego
handlu
elektronicznego

Zgodnie z tym, niewielkim objêtociowo, dokumentem zatytu³owanym Roboczy program dzia³añ w sprawie handlu elektronicznego Rada Generalna winna poddaæ analizie szeroki kr¹g zagadnieñ dotycz¹cy handlu elektronicznego realizowanego na arenie
miêdzynarodowej.
Równoczenie w Roboczym programie dzia³añ w sprawie handlu elektronicznego przyjêto  jak podkrelono  wy³¹cznie na
potrzeby tego projektu  nastêpuj¹c¹ definicjê handlu elektronicznego: termin »handel elektroniczny« jest rozumiany jako rodki
produkcji, dystrybucji, marketingu, sprzeda¿y lub dostawy towarów i us³ug rodkami elektronicznymi.
Jak widaæ jest to jeszcze inna  w porównaniu z poprzednio przedstawionymi  definicja omawianej podstawowej kategorii niniejszych rozwa¿añ, jak¹ jest handel elektroniczny.

1.2.4. WCO a handel elektroniczny
Podstawowym, wyjciowym dokumentem dla dzia³añ WCO (World
Customs Organization  wiatowa Organizacja Celna) w zakresie
handlu elektronicznego i wykorzystania nowoczesnych technik
elektronicznych w procedurach celnych zwi¹zanych ze wspó³czesnym handlem miêdzynarodowym okaza³ siê dokument opracowany przez Sta³y Komitet Techniczny, a dok³adniej podkomitet
ds. automatycznego przetwarzania danych i jego Grupê Doradcz¹
ds. EDI (Permanent Technical Committe, ADP SubCommittee,
the EDI Advisory Group) zatytu³owany Handel elektroniczny
a c³o. Jego podstawowym celem by³o rozpoczêcie szerokiej dyskusji wród cz³onkowskich administracji celnych pañstw cz³on-

WCO
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kowskich WCO na temat tego ... gdzie, kiedy i jak te nowe
i rozwijaj¹ce siê formy technologii telekomunikacyjnych i komputerowych mog¹ byæ wykorzystane dla wspierania operacji celnych.
Dokument definiuje pojêcie handlu elektronicznego traktuj¹c tê kategoriê jako: ...u¿ycie innych form technologii informatycznej (I.T.),
które wspieraj¹ ruch danych miêdzy niezale¿nymi systemami komputerowymi partnerów handlowych. Terminem powszechnie u¿ywanym na okrelenie tego zjawiska jest handel elektroniczny.
Co to jest
handel
elektroniczny?

W innym miejscu autorzy dokumentu w rozdziale zatytu³owanym
Co to jest handel elektroniczny? odpowiadaj¹ na to pytanie nastêpuj¹co: Termin handel elektroniczny wszed³ w u¿ycie stosunkowo niedawno i w dominuj¹cym znaczeniu sugeruje, i¿ jest to
nowy sposób prowadzenia biznesu. Wiele organizacji, ³¹cznie
z Administracjami Celnymi, ju¿ wykorzystuje w swoim dzia³aniu
sporo elementów otoczenia zwi¹zanego z handlem elektronicznym. Informacje rutynowo wymieniane s¹ miêdzy partnerami biznesowymi przy u¿yciu EDI, poczty elektronicznej, faksów, etc.
Najbardziej syntetycznie mo¿na stwierdziæ, ¿e handel elektroniczny oznacza elektroniczne organizowanie dzia³alnoci biznesowej. Mo¿e to byæ definiowane bardziej formalnie jako sposób prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przy u¿yciu technologii telekomunikacyjnej i komputerowej dla wymiany danych miêdzy niezale¿nymi systemami informacji komputerowej w zakresie zawierania transakcji biznesowych

1.2.5. Stanowisko Miêdzynarodowej Izby
Handlowej (ICC)
ICC

Globalny Plan
Dzia³añ na Rzecz
Handlu
Elektronicznego
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Miêdzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce  ICC), z siedzib¹ w Pary¿u, to jedna z najbardziej powszechnych i wp³ywowych, pozarz¹dowych, organizacji krêgów
gospodarczych wspó³czesnego wiata. Nic wiêc dziwnego, ¿e
i ta organizacja zwróci³a uwagê na sprawy handlu elektronicznego i opracowa³a w³asne stanowisko w tej kwestii. Zosta³o ono
sformu³owane  przy wspó³pracy kilkudziesiêciu miêdzynarodowych i narodowych organizacji biznesowych  i przedstawione
Konferencji Ministerialnej OECD (Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju) przeprowadzonej w Ottawie w Kanadzie
w padzierniku 1998 r. Ten bardzo obszerny i szczegó³owy dokument podj¹³ najwa¿niejsze problemy handlu i gospodarki elektronicznej z punktu widzenia nie tylko krêgów biznesowych. Zawarte w nim zosta³y propozycje podjêcia przez biznes i rz¹dy
poszczególnych pañstw wspólnych akcji maj¹cych na celu pe³ne
wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych na potrzeby stabilnego rozwoju spo³eczeñstw narodowych i ca³ej ludzkoci. Zosta³ on zatytu³owany: Globalny Plan Dzia³añ na Rzecz

Handlu Elektronicznego. Dokument ten zawiera pakiet podstawowych zasad bêd¹cych baz¹ wyjciow¹ dla podjêcia dzia³añ,
jakie powinny byæ wdro¿one w zakresie polityki pañstwowej wobec handlu elektronicznego.
Oto czêæ z nich:
• Handel elektroniczny ze swej natury jest globowym. Polityka
rz¹dowa odnosz¹ca siê do niego powinna byæ miêdzynarodowo skoordynowana i zgodna z zasad¹ tworzenia u³atwieñ we
wzajemnych operacjach miêdzynarodowych w stosowaniu
uzgodnionych standardów.
• Transakcje prowadzone przy u¿yciu handlu elektronicznego
powinny otrzymaæ neutralne traktowanie podatkowe w porównaniu z transakcjami prowadzonymi rodkami nie elektronicznymi. Opodatkowanie handlu elektronicznego powinno byæ
zgodne z ustanowionymi praktykami miêdzynarodowymi [...].
Jeli chodzi o sam¹ problematykê gospodarki elektronicznej czy
handlu elektronicznego, nie zosta³a ona w omawianym dokumencie podjêta wprost. Jednak¿e przyjêto szereg ustaleñ wynikaj¹cych
z wczeniej powsta³ych definicji w WTO, ONZ czy OECD. Równoczenie wysuniêto ideê wykorzystania globalnej infrastruktury
informacyjnej i na jej bazie stworzenia wysokiego poziomu zaufania Globalnego Spo³eczeñstwa Informacyjnego (Global Information
Society  GIS) nawi¹zuj¹cego do idei Unii Europejskiej e-Europe. Pochodn¹ od GIS by³a koncepcja Stworzenia podstawowych
zasad dla rynku cyfrowego (Establishing groundrules for the digital
marketplace).

Globalne
Spo³eczeñstwo
Informacyjne

Stanowisko ICC zosta³o wyra¿one jednoznacznie w nastêpuj¹cym
stwierdzeniu: ¯¹danie dla ustanowienia wolnej strefy taryfowej
dla transmisji elektronicznych bazuje na d³ugiej tradycji redukcji
lub eliminacji barier (takich, jak c³a i obci¹¿enia celne) w handlu
miêdzynarodowym. Obni¿anie barier handlowych, ³¹cznie z taryfami celnymi, jest jednym z najbardziej obowi¹zkowych rodków,
jest nadziej¹ tak dla handlu miêdzynarodowego, jak i globowego
handlu elektronicznego.
W szczegó³owych propozycjach dzia³añ wskazuje siê na to, ¿e krêgi
gospodarcze wspó³pracuj¹ z agendami rz¹dowymi nad wprowadzeniem systemu umo¿liwiaj¹cego w najwiêkszym stopniu wolny
od barier, tak¿e taryf celnych, handel miêdzynarodowy.
Tak wiêc, jak widzimy, równie¿ miêdzynarodowa spo³ecznoæ podmiotów gospodarczych wyra¿a swoje zainteresowanie gospodark¹ elektroniczn¹ (e-biznesem), a zw³aszcza handlem elektronicznym (e-commerce).
Nie tylko stawia diagnozê istniej¹cego stanu, ale i proponuje konkretne przedsiêwziêcia, w których chcia³aby wspó³uczestniczyæ.
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Odnosz¹ siê one zarówno do zagadnieñ legislacyjnych, jak i problemów wynikaj¹cych z infrastruktury, jaka stoi do dyspozycji administracji celnych poszczególnych pañstw.

1.3. Unormowania krajowe8
1.3.1. Polskie ujêcie zagadnienia e-biznesu

Prawo
bankowe

Problematyka e-biznesu pojawi³a siê, na zasadzie pierwszej jaskó³ki, w ustawodawstwie polskim ju¿ w po³owie lat 90. Art. 7
Prawa bankowego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Dz.U. Nr
140, poz. 939 z pón. zm.). Przewiduje, ¿e owiadczenia woli 
sk³adane w zwi¹zku z dokonywaniem czynnoci bankowych,
mog¹ byæ wyra¿one za pomoc¹ elektronicznych noników informacji. Zwi¹zane z czynnociami bankowymi dokumenty mog¹
byæ sporz¹dzane za pomoc¹ elektronicznych noników informacji, je¿eli dokumenty te zostan¹ w sposób nale¿yty utrwalone
i zabezpieczone. Je¿eli ustawa zastrzega dla czynnoci prawnej
formê pisemn¹, uznaje siê, ¿e czynnoæ dokonana w (powy¿szej)
formie spe³nia wymagania formy pisemnej. Nie mo¿na przy tym
zapominaæ, ¿e zasad¹ naszego prawa jest dowolna forma dokonywania czynnoci prawnych (a wiêc zawierania umów), a gdy
ustawodawca wymaga formy pisemnej  zasad¹ jest forma pisemna dla celów dowodowych (art. 74 i 75 kodeksu cywilnego),
a nie forma pisemna pod rygorem niewa¿noci.
W rezultacie, podstawowe znaczenie w dyspozycji cytowanego
przepisu Prawa bankowego ma wymóg nale¿ytego utrwalenia
i zabezpieczenia dokumentów elektronicznych. Wymóg ten 
oznaczaj¹cy w³¹czenie do materii prawnej wielu aspektów tech-

8

Niektóre akty prawne maj¹ce wp³yw na funkcjonowanie gospodarki elektronicznej w Polsce: ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z póniejszymi zmianami)
(zgodnie z art. 7 tej ustawy owiadczenia woli sk³adane w zwi¹zku z dokonywaniem czynnoci bankowych mog¹ byæ wyra¿ane za pomoc¹ elektronicznych noników informacji. Ustawa dopuszcza
tak¿e sporz¹dzanie dokumentów zwi¹zanych z czynnociami bankowymi za pomoc¹ elektronicznych noników informacji), ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553
z póniejszymi zmianami) (wprowadza przepis (art. 115 § 14) stanowi¹cy, ¿e dokumentem jest ka¿dy
przedmiot lub zapis na komputerowym noniku informacji, z którym jest zwi¹zane okrelone prawo,
albo który ze wzglêdu na zawart¹ w nim treæ stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okolicznoci maj¹cej znaczenie prawne), ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178) (przepisy (art. 12) wprowadzaj¹ obowi¹zek podawania przez przedsiêbiorcê w ofercie sprzeda¿y za porednictwem m.in. sieci informatycznych, co najmniej danych dotycz¹cych: oznaczenia przedsiêbiorcy, numeru, pod którym jest on wpisany do rejestru przedsiêbiorców wraz
z oznaczeniem s¹du rejestrowego oraz siedziby i adresu przedsiêbiorcy), ustawa z dnia 2 marca 2000 r.
 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez
produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) (regulacje dotycz¹ce m.in. umów zawieranych na
odleg³oæ, do których nale¿y równie¿ umowa zawierana drog¹ elektroniczn¹ (Rozdzia³ 2 ustawy)),
szczegó³y i teksty ustaw: www.sejm.gov.pl/, www.kondrat.pl/e-handel/, www.kti.ae.poznan.pl/.
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nicznych, w tym nale¿¹cych do sfery kryptografii  stanowi sam
w sobie jeden z podstawowych problemów tzw. podpisu elektronicznego, a wraz z nim ca³ej gospodarki elektronicznej.
Z punktu widzenia perspektyw rozwoju handlu elektronicznego
w naszym kraju i zwi¹zanych z nim zagadnieñ najistotniejsze jest
rozstrzygniêcie dwóch podstawowych problemów prawnych:
• jak wprowadziæ regulacje prawne e-biznesu kompleksowo
reguluj¹ce to zagadnienie i
• jak rozstrzygn¹æ problem zwi¹zany z tzw. podpisem elektronicznym.
Zagadnienie problematyki gospodarki elektronicznej i handlu
elektronicznego zosta³o podjête w pracach specjalnego zespo³u
powo³anego Zarz¹dzeniem nr 27 z dnia 17 maja 1999 r. przez
Prezesa Rady Ministrów. Zadaniem powo³anego Zespo³u mia³o
byæ przygotowanie za³o¿eñ regulacji prawnych w odniesieniu do
transakcji realizowanych drog¹ elektroniczn¹.

Zespó³ ds.
gospodarki
elektronicznej

Zespó³ dokona³ analizy funkcjonuj¹cych w Polsce regulacji prawnych zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ problematyk¹ gospodarki elektronicznej, dokona³ ich porównania z regulacjami zawartymi
w prawie Unii Europejskiej, a tak¿e z wytycznymi i zaleceniami
miêdzynarodowych organizacji, których cz³onkiem jest Polska.
W rezultacie swych prac Zespó³ ten przygotowa³ raport koñcowy. Zosta³ on zawarty w Sprawozdaniu Miêdzyresortowego
Zespo³u do spraw handlu metodami elektronicznymi przyjêtym
11 lipca 2000 roku przez Radê Ministrów RP.
W dokumencie tym podjêto równie¿ próbê definicyjnego ujêcia
e-commerce. Jego autorzy stwierdzaj¹: Najpopularniejsze jest
odnoszenie pojêcia electronic commerce (e-commerce) do handlu elektronicznego. Jednak¿e ze wzglêdu na obejmowanie swoim zakresem poza handlem, tak¿e dzia³alnoci wytwórczej i us³ugowej prawid³owe jest ogólniejsze t³umaczenie tego pojêcia jako
gospodarki elektronicznej.

Definicja
e-commerce

Równoczenie jednak rozwijaj¹c to pojêcie i bardziej go precyzuj¹c dochodz¹ do nastêpuj¹cych wniosków:
W transakcjach zawieranych w obrocie elektronicznym mo¿na wyodrêbniæ dwie kategorie: pierwsza kategoria dotyczy elektronicznego zamawiania towarów materialnych, które nastêpnie s¹ dostarczane fizycznie tradycyjnymi kana³ami (poczta,
us³ugi kurierskie), druga kategoria odnosi siê do zamawiania online niematerialnych towarów lub us³ug (np. oprogramowanie
software, zestawy materia³ów, us³ugi informacyjne), przy czym
tak¿e p³atnoæ i dorêczenie odbywa siê drog¹ elektroniczn¹.
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Rozró¿nienie to, jak widaæ, nawi¹zuje do stanowiska, jakie zosta³o przyjête w tej sprawie, przede wszystkim, w wiatowej
Organizacji Celnej.
Miêdzyresortowy
Zespó³ do spraw
Handlu
Metodami
Elektronicznymi

Nale¿y stwierdziæ, ¿e w Polsce zrobiono ju¿ wiele na drodze
ukszta³towania nowego rodowiska prawnego dla rozwoju gospodarki elektronicznej i handlu elektronicznego. Tak¿e w rezultacie dzia³alnoci wspomnianego Miêdzyresortowego Zespo³u do
spraw Handlu Metodami Elektronicznymi.
Tradycyjne przepisy i regulacje prawne okaza³y siê ma³o przydatnymi w rozwi¹zywaniu problemów wspó³czesnej gospodarki,
w tym i handlu w epoce rewolucji elektronicznej.
Zjawisko gospodarki elektronicznej i handlu elektronicznego sta³o
siê przedmiotem podejmowania prób nowych regulacji prawnych,
w tym i w zakresie prawa oraz procedur celnych.
Z punktu widzenia prawnego i praktycznego do najistotniejszych
osi¹gniêæ rozwi¹zañ prawnych nale¿y rozró¿nienie handlu elektronicznego, czy nawet szerzej gospodarki elektronicznej, w jego
podwójnym znaczeniu.
• Pierwsze podejcie, szersze  wskazuje na handel elektroniczny jako zjawisko polegaj¹ce na ³añcuchu dzia³alnoci gospodarczej realizowanej przy pomocy elektronicznej, w tym i za
pomoc¹ Internetu, od momentu zawierania transakcji, przez jej
realizacjê zarówno na drodze elektronicznej, jak z wykorzystaniem tradycyjnych rodków transportu (l¹dowego, powietrznego czy wodnego, w tym linii przesy³owych energii elektrycznej czy ruroci¹gów) a¿ po zap³atê nale¿noci, tak¿e celnych
i podatkowych.
• Drugie podejcie, wê¿sze  okrela mianem handlu elektronicznego tylko taki ³añcuch dzia³alnoci gospodarczej, jaki wi¹¿e
siê z realizacj¹ wy³¹cznie za pomoc¹ sieci elektronicznych,
w tym Internetu, od momentu z³o¿enia oferty i zawarcia kontraktu, po jego realizacjê i dokonanie p³atnoci za dostarczony
drog¹ elektroniczn¹ towar lub us³ugê.

Podpis
elektroniczny

9

Wprowadzono te¿ ustawê o podpisie elektronicznym9. Podpis
elektroniczny  rozumiany jako dopuszczenie jego ekwiwalentnoci w stosunku do w³aciwego podpisu w zakresie czynnoci
cywilnoprawnych, oczywicie pod warunkiem spe³nienia okrelonych wymogów  mo¿na w tej sytuacji uznaæ za istotny, lecz
w istocie najprostszy do rozwi¹zania element problematyki prawnej gospodarki elektronicznej. Mamy zreszt¹ przyk³ady  i to niekoniecznie nowe  ustawowego uznania ekwiwalentnoci podpisu, jak uznanie ekwiwalentnoci podpisu zarz¹du spó³ki akcyjnej
na akcji oraz faksimile tego podpisu w kodeksie handlowym.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze S¹dowym (Dz.U. 01.17.209).
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Podpis elektroniczny poza sfer¹ prawa cywilnego

Podpis elektroniczny w w¹skim znaczeniu dotyczy wy³¹cznie sfery stosunków cywilnoprawnych, jednak¿e z uwagi na to, ¿e stanowi jedno z narzêdzi funkcjonowania gospodarki elektronicznej musi
byæ rozpatrywany w szeregu innych p³aszczyzn prawnych, takich
jak:
• prawo podatkowe i celne, tzn. w Polsce przepisy ordynacji podatkowej i odsy³aj¹cego do tej ordynacji kodeksu celnego, przy
czym nie mo¿na nie zaznaczyæ, ¿e przepisy te s¹ u nas bardziej
sformalizowane ni¿ w wielu innych krajach;
• akty organów administracji publicznej (decyzje, postanowienia, zawiadczenia itp.), w których zakresie podstawowe znaczenie maj¹ ogólne przepisy procedury administracyjnej zawarte
w kodeksie postêpowania administracyjnego, które znaj¹ wyj¹tki od tradycyjnej dla administracji zasady pisemnoci; pewne dowiadczenia praktyczne wystêpuj¹ ju¿ w sprawach sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego;
• akty postêpowania s¹dowego (wyroki, postanowienia, zarz¹dzenia, pisma procesowe itp.), przy czym w tym zakresie spotykamy próby wprowadzenia elektronizacji w funkcjonuj¹cych
ju¿ przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
który wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 2001 r. oraz w przepisach
o Krajowym Rejestrze S¹dowym;
• czynnoci wynikaj¹ce z prawa pocztowego.
W rezultacie lista ustaw spoza sfery prawa cywilnego, których dotyczyæ mo¿e nowa regulacja prawna zwi¹zana z wymogami gospodarki elektronicznej, mo¿e obj¹æ ponad dwadziecia pozycji, nie licz¹c bardzo istotnych ustaw dotycz¹cych notariatu  instytucji najbardziej odpornej na zmiany wynikaj¹ce z tej gospodarki10.

1.3.2. Kwestie instytucjonalne
Nie wychodz¹c jeszcze poza materiê podpisu elektronicznego,
trzeba te¿ zaznaczyæ potrzebê dokonania dog³êbnej analizy instytucjonalnej. Podpis elektroniczny  w skali ogólnej, a nie tylko ograniczonej do poszczególnych banków czy te¿ wspó³pracuj¹cych ze sob¹ banków, wymaga instytucji certyfikuj¹cych i autoryzuj¹cych.

Instytucje
certyfikujace

W tym ostatnim zakresie istnieje potrzeba stworzenia odpowiedniego organu regulacyjnego  w tym rozumieniu regulacji, jakie
powsta³o w USA i przenios³o siê do Europy, którego pewnym od10

Pomijamy przy tym obrót prawny nie dotycz¹cy wprost gospodarki, lecz bardzo wa¿ny dla obywatela  w szczególnoci nie zwi¹zane wprost z czynnociami cywilnoprawnymi akty organów
administracji publicznej.

25

powiednikiem s¹ u nas zadania Urzêdu Regulacji Energetyki,
a w przysz³oci równie¿ Urzêdu Regulacji Telekomunikacji. Wzory zachodnie  to wzory niezale¿nych agencji, wy³¹czonych ze
struktur ministerialnych, wyposa¿onych tak¿e w uprawnienia stanowienia powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
Nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e bardzo rygorystyczna pod wzglêdem systemu róde³ prawa Konstytucja RP z 1997 r., w powi¹zaniu z przepisami ustawy z 4 wrzenia 1997 r.  o dzia³ach administracji rz¹dowej, wymagaj¹c formy rozporz¹dzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo w³aciwego ministra, uniemo¿liwiaj¹ praktycznie wykonywanie przez organ regulacyjny
zadañ normodawczych.
Instytucja
autoryzacyjna

Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e krajowa instytucja autoryzacyjna wcale nie musi byæ organem publicznym  szczególnym
rodzajem organu administracji publicznej. Jak wynika z dowiadczeñ banków ze wzajemnym honorowaniem kart kredytowych,
mo¿liwe jest szerokie funkcjonowanie mechanizmów samoregulacji  na zasadzie porozumienia zainteresowanych podmiotów
oraz akredytora. Ze wzglêdu na rangê i zakres materii, potrzeba wówczas nadzoru publicznego nad dzia³alnoci¹ takiego niepublicznego akredytora: nadzoru pañstwowego typu obecnego
nadzoru bankowego czy ubezpieczeniowego, ale te¿ mo¿e nadzoru stworzonego w tym celu w drodze ustawy samorz¹du gospodarczego.
Wydaje siê, ¿e najbardziej zainteresowane omawian¹ problematyk¹ sektory: telekomunikacyjny i bankowy s¹ w stanie wypracowaæ takie instytucje i mechanizmy samoregulacji, a tak¿e wypracowaæ wspólne stanowisko w przedmiocie koniecznej instytucji nadzorczej.

Podsumowanie
Problematyka handlu elektronicznego zajmuje coraz wiêcej miejsca w regulacjach prawnych zarówno tych na poziomie krajowym, jak i ponadnarodowym. Kwestia zapewnienia bezpieczeñstwa
obrotu gospodarczego, realizowanego z wykorzystaniem technologii informatycznej, stanowi coraz wa¿niejszy aspekt wszystkich
unormowañ. Prace legislacyjne id¹ przy tym w dwóch ró¿nych
kierunkach  mechanicznego przeniesienia znanych i sprawdzonych w rzeczywstym wiecie regu³ na grunt wirtualny lub maksymalnego sankcjonowania wszelkich zachowañ charakterystycznych
e-gospodarki. W polskim systemie prawa kwestia obrotu elektronicznego dopiero siê pojawia. Uchwalona zosta³a ju¿ ustawa
o podpisie elektronicznym, a tak¿e ustawa o wiadczeniu us³ug drog¹
elektroniczn¹. S¹ to pierwsze jaskó³ki zmian w tej dziedzinie.
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2. Perspektywy rozwoju
gospodarki elektronicznej
•
•
•
•

Co to jest nowa gospodarka?
Jak du¿y jest potencja³ rynków elektronicznych?
Jakie s¹ perspektywy rozwoju e-gospodarki?
Co czeka Polskê w tej dziedzinie?

2.1. Nowa gospodarka  kluczowe zagadnienia11
Rewolucja zwi¹zana z wprowadzeniem nowoczesnych technologii informatycznych w sferze zarz¹dzania przedsiêbiorstwem daje
siê porównaæ z rewolucj¹ przemys³ow¹ w sferze rodków produkcji. Pojêcie nowej gospodarki (e-gospodarki, gospodarki elektronicznej) nierozerwalnie wi¹¿e siê z pojêciem Internetu. Zmieni³ on nieodwo³alnie oblicze wspó³czesnego biznesu, a trzeba siê
liczyæ z tym, ¿e jestemy dopiero na pocz¹tku tych zmian. Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dot¹d rozmachu. Przy
wyborze partnera czynnik geograficzny ma ju¿ znikome znaczenie. Produkty i us³ugi s¹ dostêpne niezale¿nie od fizycznego usytuowania sprzedaj¹cych i kupuj¹cych. Dobieraj¹ siê oni za porednictwem globalnych aukcji internetowych i tzw. business
marketplaces  takich, jak na przyk³ad Convisint12.
Poda¿ i popyt. W starej gospodarce zmiany popytu i poda¿y s¹
ograniczone ró¿nymi czynnikami. Stosowane metody analizy
okrelaj¹ popyt jedynie w sposób przybli¿ony, g³ównie na podstawie badañ statystycznych, co w powi¹zaniu z bezw³adnoci¹
cykli produkcyjnych i masowym, nie zindywidualizowanym marketingiem  generuje znaczne opónienie, z jakim przedsiêbiorstwa reaguj¹ na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê rynkow¹. W nowej gospodarce informacja zwrotna pozyskiwana jest wprost od klientów drog¹ elektroniczn¹ (systemy CRM) mo¿e byæ natychmiast
wykorzystana w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Sterowane elektronicznie cykle produkcyjne mog¹ niemal natychmiast adaptowaæ siê do zmiennych oczekiwañ klientów. Elektroniczny obieg
i wymiana dokumentów usprawniaj¹ zarz¹dzanie produkcj¹ i rewolucjonizuj¹ logistykê, przyczyniaj¹c siê do zwiêkszenia ela11

12

Poda¿ i popyt

J. Francik, K. Trybicka-Francik: Studia Informatica 2001, Volume 22 Number 2 (44), Politechnika
l¹ska, Instytut Informatyki.
Jest to wspólne przedsiêwziêcie przoduj¹cych firm motoryzacyjnych (GM, Daimler Chrysler, Ford,
Nissan i Renault), którego celem jest minimalizacja kosztów i czasu wyszukiwania kontrahentów
w globalnym ³añcuchu dostaw.
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stycznoci przedsiêbiorstwa na niespotykan¹ dot¹d skalê. Marketing jest kierowany ju¿ nie do okrelonych grup klientów, ale
do konkretnych klientów; nastêpuje indywidualizacja poda¿y.
Mo¿liwa siê staje  w skali globalnej  produkcja na zamówienie; klienci maj¹ mo¿liwoæ sk³adania precyzyjnych zamówieñ,
firma za mo¿e b³yskawicznie na nie reagowaæ. Z drugiej strony,
klienci zyskuj¹ te¿ wiêksze mo¿liwoci porównywania konkurencyjnych produktów. W zwi¹zku z tym walka konkurencyjna
rozgrywa siê o ka¿dego klienta, a nie  jak dot¹d  o ca³e sektory
rynku.
Minimalizacja
kosztów

Minimalizacja kosztów, maksymalizacja dochodu. Korporacja
Oracle w ci¹gu pierwszego roku korzystania z pakietu E-Business
Suite, który zreszt¹ sama wyprodukowa³a, zaoszczêdzi³a miliard
dolarów. W ci¹gu drugiego roku korzystania z pakietu zaoszczêdzi³a dwa miliardy dolarów. Oszczêdnoci wynikaj¹ z automatyzacji dostaw, planowania produkcji, usprawnienia i zautomatyzowania obs³ugi ³añcucha dostawców itd. Oszczêdnoci maj¹ ogromny
wp³yw na dochód: szacuje siê, ¿e piêcioprocentowa redukcja kosztów ma przeciêtnie taki sam wp³yw na zysk, jak trzydziestoprocentowy wzrost sprzeda¿y. Ale e-gospodarka oznacza tak¿e nowe
ród³a przychodów: pojawi³y siê one wraz z rozwojem technik internetowych. Do najbardziej oczywistych nale¿¹ przychody
z e-handlu. Do tego dochodz¹ wszelkiego rodzaju us³ugi internetowe, p³atne serwisy, hosting itp. Obecnie wartoæ firm przestaje
byæ zale¿na tylko od kapita³u. Jedn¹ z nowych przes³anek jest
liczba internautów odwiedzaj¹cych firmow¹ witrynê www. W USA
stosowany jest prosty przelicznik: jeden klient internetowy to oko³o 1000 $.

Infrastruktura
telekomunikacyjna

Uzale¿nienie od infrastruktury telekomunikacyjnej. Przedsiêbiorstwo, które nie posiada odpowiedniej infrastruktury (sprzêt,
oprogramowanie, dostêp do sieci, wiedza  tzw. know how) wypada z gry na globalnym, elektronicznym rynku. Wniosek z dotychczasowych rozwa¿añ jest jeden: Internet to ju¿ nie tylko czynnik
przewagi konkurencyjnej. Internet to po prostu warunek przetrwania na rynku. Przedsiêbiorstwo, które nie jest przygotowane do gry
na elektronicznym rynku, nie rozumie jego specyfiki, nie reaguje
b³yskawicznie na zmieniaj¹ce siê czynniki  jest skazane na zag³adê. Wkrótce wystarczaj¹cym powodem do upad³oci mo¿e byæ brak
obecnoci w internetowych aukcjach. Prowadziæ to bêdzie do niemo¿noci nawi¹zania kontaktów biznesowych z partnerami i kontrahentami. Ju¿ w tej chwili na przyk³ad dostawcy podzespo³ów
motoryzacyjnych nie maj¹ wiêkszych szans nawi¹zania wspó³pracy z czo³owymi graczami tego rynku, je¿eli nie s¹ zdolne og³osiæ
swojej oferty za pomoc¹ wspomnianego ju¿ wortalu www.covisint.com. Przedsiêbiorstwa, które mimo to nawi¹¿¹ kontakty han-
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dlowe, mog¹ je szybko straciæ ze wzglêdu na niemo¿noæ dostosowania siê do schematu elektronicznego obiegu dokumentów. Wreszcie przyczyn¹ przegranej gry konkurencyjnej mo¿e byæ niewykorzystanie szans, jakie nowa gospodarka daje w takich dziedzinach,
jak analiza popytu i poda¿y, sterowanie produkcj¹ i logistyk¹, automatyzacja dostaw itp.
Zagro¿enia technologiczne. Zagro¿enia technologiczne, które
zwi¹zane s¹ z pojawieniem siê gospodarki elektronicznej, nie s¹
nowe. Wynikaj¹ z faktu korzystania ze znanej infrastruktury, fizycznej i programowej sieci. Zmienia siê natomiast ciê¿ar spoczywaj¹cy na systemach ochrony, poniewa¿ zwiêksza siê wartoæ informacji kr¹¿¹cych w sieci.

Zagro¿enia
technologiczne

Infrastruktura systemów e-biznesu. Jak ³atwo zauwa¿yæ, mo¿na
wyró¿niæ tu kilka elementów. Pierwszym z nich jest wewnêtrzna
sieæ przedsiêbiorstwa, gdzie mamy do czynienia z takimi dzia³ami,
jak administracja, ksiêgowoæ, marketing, logistyka itp. S¹ to te
obszary, które powinny pozostaæ niewiadom¹ dla ciekawskich oczu
konkurencji. Do tej pory naj³atwiejszym sposobem ochrony tych
zasobów by³o odciêcie sieci lokalnej od zewnêtrznego systemu,
jakim w tym przypadku jest Internet. W nowej sytuacji jest to niemo¿liwe. Idea e-biznesu oparta jest na pe³nej integracji. Istotne jest,
by konsument na bie¿¹co mia³ dostêp do oferty firmy, móg³ zg³aszaæ swoje zapotrzebowanie i by³ jak najlepiej i efektywniej obs³u¿ony. To poci¹ga za sob¹ koniecznoæ wyeliminowania jak najwiêkszej liczby wêz³ów porednich. A zatem, na przyk³ad, informacja o zamówieniu ze strony klienta powinna siê niezw³ocznie
pojawiæ w dzia³ach ksiêgowoci, logistyki, marketingu itd., a zamówiony towar zejæ ze stanów magazynowych, co oczywicie
powinno mieæ swoje odzwierciedlenie w informacjach przeznaczonych dla klienta. Obejmuje on serwer bazodanowy wraz z baz¹
danych o produktach oraz serwer WWW bêd¹cy oknem na wiat 
to za jego porednictwem firma i jej oferta s¹ widoczne w Internecie. Elementem scalaj¹cym w jedn¹ ca³oæ sieæ wewnêtrzn¹ firmy,
bazê danych i serwis WWW jest serwer transakcji. W tym miejscu
nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na znaczenie serwera WWW.

Infrastruktura
systemów
e-biznesu

Okno na wiat mo¿e siê staæ równoczenie furtk¹ dla intruzów.
Dlaczego nale¿y zaj¹æ siê bezpieczeñstwem WWW?
Poniewa¿ serwery WWW s¹ atrakcyjnymi celami dla wszelkiego
rodzaju napastników. Udany atak jest wydarzeniem publicznym,
mog¹cym zniszczyæ wizerunek firmy. Wiele serwerów WWW zwi¹zanych jest z mo¿liwoci¹ dokonywania operacji finansowych. Integracja systemów firmy, zwi¹zana z ide¹ e-biznesu, sprawia, ¿e s¹
sk³adnicami wa¿nych i poufnych informacji. Internet za pored-

Bezpieczeñstwo
WWW
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Zagro¿enia

nictwem serwisów WWW wykorzystywany jest do wymiany poufnych informacji wewn¹trz firmy (pomiêdzy pracownikami), jak
równie¿ do komunikacji z odbiorcami zewnêtrznymi. Zastrze¿one informacje firmy s¹ atrakcyjnym celem zarówno dla wrogów,
jak i konkurentów. Ze wzglêdu na to, ¿e serwery WWW s¹ wykorzystywane tak przez pracowników firmy, jak i przez osoby
spoza niej, stanowi¹ one faktyczny pomost miêdzy wiatem zewnêtrznym a sieci¹ wewnêtrzn¹ firmy. Jest to niew¹tpliwie nastêpstwem ogromnych mo¿liwoci, jakie nios¹ ze sob¹ technologie
WWW. Niestety, ich elastycznoæ to równie¿ zagro¿enia. Oto niektóre z ich róde³:
• rozszerzalnoæ serwerów: mo¿liwoæ pod³¹czenia baz danych,
systemów oprogramowania starszej generacji,
• rozszerzalnoæ przegl¹darek: technologie i narzêdzia, takie jak
ActiveX, Java, JavaScript, VBscript czy aplikacje pomocnicze, pozwalaj¹ na wzbogacenie mo¿liwoci przegl¹darek o funkcje niedostêpne w standardzie HTML,
• mo¿liwoæ przerwania us³ugi: atak metod¹ blokady us³ugi,
• z³o¿onoæ us³ug pomocniczych: korzystanie z us³ug zewnêtrznych, takich jak DNS czy trasowanie, które nara¿one s¹ na b³êdy, awarie i ataki,
• popiech w tworzeniu oprogramowania (czas to pieni¹dz).
Istniej¹ce technologie nie s¹ doskona³e. Nale¿y zaakceptowaæ ich
ograniczenia i konieczne rodki bezpieczeñstwa.

Sposoby
zabezpieczenia
stron WWW

Na bezpieczeñstwo WWW sk³adaj¹ siê trzy zagadnienia:
• zabezpieczenie serwera WWW i zgromadzonych na nim danych. Proces ten mo¿na podzieliæ na etapy: zabezpieczenie samego komputera z wykorzystaniem tradycyjnych mechanizmów
bezpieczeñstwa (na przyk³ad system uprawnieñ dla u¿ytkowników) oraz zminimalizowanie liczby us³ug dostêpnych przez
komputer, na którym serwer WWW jest uruchomiony; nale¿y
siê równie¿ upewniæ, ¿e dostêp do serwera w celach administracyjnych zrealizowany jest z u¿yciem narzêdzi gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo;
• zabezpieczenie informacji przekazywanych pomiêdzy serwerem i u¿ytkownikiem. Jest wiele sposobów zabezpieczania transmisji przed pods³uchem: fizyczna ochrona sieci przed pods³uchem, ukrycie istotnych informacji wród innych b³ahych i najczêciej stosowane: szyfrowanie;
• zabezpieczenie komputera u¿ytkownika. To, wbrew pozorom,
najtrudniejsze zagadnienie.
B³êdy w systemach zabezpieczeñ przegl¹darek s¹ faktem, wirusy,
które pozostaj¹ upione a¿ do momentu, gdy u¿ytkownik wpisze
has³o udostêpniaj¹ce zawartoæ elektronicznego portfela, to równie¿ nie fikcja.
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Bezpieczeñstwo WWW, a co za tym idzie i e-biznesu, nie jest
problemem typu wszystko albo nic. To kompromis pomiêdzy dopuszczalnym ryzykiem i zastosowanymi rodkami bezpieczeñstwa.
Wbrew pozorom okazuje siê, ¿e zapewnienie bezpieczeñstwa
w WWW jest coraz ³atwiejsze i niew¹tpliwie dzieje siê tak za
spraw¹ handlu w Internecie. By osi¹gn¹æ sukces, nale¿y równie¿
pamiêtaæ, ¿e bezpieczeñstwo to nie produkt, który siê kupuje,
instaluje i pozostawia samemu sobie, to proces, który musi byæ
integraln¹ czêci¹ polityki przedsiêbiorstwa.

2.2. Wielkoæ rynku elektronicznego
2.2.1. Struktura dostêpu do Internetu
Staraj¹c siê porównaæ ró¿ne rynki wiatowe, nale¿y pamiêtaæ, ¿e
Internet jest zupe³nie nowym medium przekazu dóbr. Ca³a infrastruktura wiatowego Internetu ma oko³o 5 lat, co rok zostajemy
zaskakiwani nowociami technicznymi z dziedziny rozwi¹zañ internetowych. Internet w Stanach Zjednoczonych ma najd³u¿sz¹ historiê. Rynek ten jest bardzo podatny na nowoci, co wp³ywa na przewodnictwo tego kraju pod wzglêdem wykorzystania e-biznesu.
Ameryka Pólnocna/Stany Zjednoczone
Dynamika przyrostu nowych u¿ytkowników w Stanach Zjednoczonych w ostatnim okresie nie jest zbyt imponuj¹ca. Jednak pamiêtajmy, ¿e Stany Zjednoczone okres przy³¹czania u¿ytkowników maj¹ ju¿ za sob¹  teraz nastêpuje znaczne zwiêkszanie
dynamiki rozwoju e-commerce (patrz podrozdzia³ e-commerce).

Rynek
elektroniczny
w USA

Warto zwróciæ tutaj uwagê na liczbê u¿ytkowników Internetu
w stosunku do wszystkich mieszkañców tego kraju.Jako aktywnego u¿ytkownika zdefiniowano osobê przebywaj¹c¹ w Internecie raz w tygodniu przez godzinê. Prognozy wskazuj¹, ¿e do
roku 2002 42% mieszkañców (powy¿ej 14 roku ¿ycia) bêdzie
korzysta³o w Internetu.
Jako przyczyny dominacji Stanów Zjednoczonych (jeli chodzi
o rozwój, infrastrukturê oraz e-commerce) mo¿na wyszczególniæ:
• masowoæ dostêpu do Internetu,
• dominacja Stanów Zjednoczonych pod wzglêdem ekonomicznym na wiecie, przek³ada siê to równie¿ na p³aszczyznê Internetu,
• coraz m³odsze osoby korzystaj¹ z Internetu,
• rosn¹ca akceptacja dla zakupów on-line,
• dominacja jêzyka angielskiego na wiecie,
• tanie koszty pod³¹czenia do sieci.
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Dodatkowym aspektem jest liczba komputerów w USA. Poni¿ej
przedstawione zosta³o zestawienie niektórych pañstw europejskich
i Stanów Zjednoczonych, dotycz¹ce liczby komputerów oraz liczby hostów, czyli komputerów pod³¹czonych do sieci Internet (dane
te pochodz¹ z roku 1998).
Rynek
elektroniczny
w Europie
Zró¿nicowanie
rynku

Europa
Rynek europejski znacznie ró¿ni siê od amerykañskiego g³ównie
dynamik¹ wzrostu. Miêdzy rokiem 1998 a 2002 wzrost liczby
u¿ytkowników wyniesie oko³o 280% (rynek amerykañski odnotuje wzrost oko³o 100% dla osób powy¿ej 18 roku ¿ycia).
Badania przeprowadzone przez Arthur Andersen Consulting
wskazuj¹ na podzia³ Europy na trzy kategorie:
• kraje skandynawskie  rozwój Internetu ju¿ siê niemal¿e ustabilizowa³ i jest porównywalny z rynkiem amerykañskim. E-commerce zajmuje w tych krajach doæ siln¹ pozycjê,
• Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania  kraje wci¹¿
rozwijaj¹ce swoj¹ infrastrukturê, jednak bêd¹ z pewnoci¹ walczyæ o dominacjê w Europie,
• po³udniowa Europa (W³ochy, Hiszpania, Portugalia, ale równie¿
Belgia, Irlandia)  s¹ to kraje o stosunkowo ma³ym rynku.
Osobnym przypadkiem jest Francja ze swoim systemem e-commerce Minitel. System ten skupia wiêkszoæ biznesu we Francji.
Liczba u¿ytkowników szacowana jest na oko³o 35 milionów. Poni¿ej przedstawiona zosta³a liczba u¿ytkowników sieci w Europie.
Jako aktywnego u¿ytkownika zdefiniowano osobê przebywaj¹c¹ w Internecie raz w tygodniu przez godzinê. Firma konkurencyjna w stosunku do eMarketer IDC przewiduje podobny rozwój
Internetu w Europie (w roku 1998 szacowana liczba u¿ytkowników to 16,8 mln, w roku 2002 przewidywana to 82 mln).
Coraz wiêksze zainteresowanie Internetem wystêpuje u osób niepe³noletnich (do 18 roku ¿ycia). Jest to wa¿ny aspekt rozwoju
Internetu i z pewnoci¹ nie mo¿emy pomijaæ go w badaniach.

Bariery rozwoju
Internetu

Wa¿nym aspektem s¹ bariery wystêpuj¹ce w rozwoju Internetu
w Europie. Do najwa¿niejszych zaliczyæ mo¿na (g³ównie w porównaniu z USA):
• wiêksze ograniczenia prawne i podatkowe (ni¿ w Stanach Zjednoczonych),
• mniejsza podatnoæ na nowoci technologiczne,
• bariera jêzykowa (w Europie 28% osób zna jêzyk angielski 
³¹cznie z Europ¹ rodkow¹),
• koszty pod³¹czenia.
Data Monitor przeprowadzi³ badania odnonie do kosztów pod³¹czenia do Internetu. Wyniki zdecydowanie przemawiaj¹ na korzyæ
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Stanów Zjednoczonych. Porównuj¹c Wielk¹ Brytaniê z innymi krajami widzimy, ¿e miesiêczne koszty s¹ trzykrotnie wiêksze ni¿
w krajach skandynawskich i piêciokrotnie wiêksze ni¿ w USA.
Do czynników przyczyniaj¹cych siê do rozwoju Internetu w Europie mo¿na zaliczyæ m.in.
• zwiêkszaj¹ca siê liczba osób maj¹cych dostêp do Internetu,
• zmniejszaj¹ce siê koszty pod³¹czenia,
• konkurencja pomiêdzy Dostawcami Internetu (ISP),
• wielojêzyczne portale internetowe,
• mocno rozwiniêty rynek telefonów komórkowych (Internet i telefonia komórkowa coraz bardziej siê zbli¿aj¹ ku sobie),
• coraz wiêksza wiadomoæ istnienia e-biznesu (g³ównie na przyk³adzie USA),
• zwiêkszaj¹ca siê akceptacja dla Internetu i zakupów.
Polska
Mimo ¿e jestemy w czo³ówce krajów Europy rodkowej, to wci¹¿
wiele nam brakuje do sytuacji panuj¹cej w krajach rozwijaj¹cych
swój Internet (np. Niemcy).

Rynek
elektroniczny
w Polsce

Wed³ug HomeNet (www.home.pl) 100 najwiêkszych dostawców
Internetu w Polsce utrzymuje ponad 26.000 domen (na
10.03.2000). Liczba u¿ytkowników jest ró¿na i waha siê od 0,95
mln (Global Reach) do 2,5 mln u¿ytkowników. Serwis Informacyjny www.e-biznes.pl ocenia, ¿e na koniec roku 1999 w Polsce
by³o oko³o 2 milionów aktywnych u¿ytkowników Internetu.
Do barier rozwoju mo¿na g³ównie zaliczyæ:
• dominacja TP S.A. w zakresie pod³¹czeñ sta³ych i komutowanych,
• niewielka liczba dostawców Internetu (w porównaniu z USA),
• s³aba jakoæ us³ug oferowanych przez dostawców Internetu,
• zbyt wyrana czo³ówka portali internetowych (ONET, WP),
• brak wiary w potrzebê istnienia Internetu w firmie,
• brak zaufania do zakupów internetowych,  zbyt wolne wyjcie na wiat z Polski (wolne ³¹cze).
Pomimo barier w najbli¿szym czasie mo¿emy siê spodziewaæ
gwa³townego rozwoju Internetu w Polsce  z pewnoci¹ bêdzie
on porównywalny (jeli nie szybszy) ni¿ obecnie notowany
w Europie. Do g³ównych czynników przyczyniaj¹cych siê do rozwoju zaliczyæ mo¿na:
• ³¹czenie du¿ych firm internetowych (np. Internet Partners),
• pomimo dominacji, TP S.A. przeznacza du¿e kwoty na rozwój Internetu,
• tanie po³¹czenia z Internetem (³¹cze komutowane)  bez potrzeby wykupywania kont,

Czynniki
rozwoju
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• zapowiadane wejcia du¿ych koncernów tworz¹cych portale,
• rosn¹ca akceptacja w stosunku do Internetu wród kadry kierowniczej,
• specjalizacja serwisów na ró¿nych p³aszczyznach (np. praca,
gie³da, motoryzacja),

2.2.2. Rynek reklamy internetowej
Reklama
internetowa

W ci¹gu kilku ostatnich lat nast¹pi³ prawdziwy rozwój reklamy
w Internecie. Rozwój zarówno jakociowy, jak i ilociowy. Jeszcze kilka lat temu ogl¹dalimy statyczne bannery  dzi s¹ one
ju¿ w zdecydowanej wiêkszoci animowane i znacznie bardziej
efektowne.
Jednym z powodów coraz wiêkszej atrakcyjnoci bannerów jest
wiêksza przepustowoæ ³¹cza, pozwalaj¹ca na za³adowanie wiêkszej reklamy w krótszym czasie (dla porównania na pocz¹tku lat
90. bannery  wtedy niekoniecznie o charakterze komercyjnym 
mia³y wielkoæ oko³o 34 Kb, dzi zazwyczaj jest to powy¿ej 10 Kb).
Obok bannerów do najczêstszych form reklamy nale¿¹ (dok³adne omówienie znajduje siê w rozdziale Firma w Internecie- start):
e-mail, listy dyskusyjne, serwisy specjalistyczne, konkursy, bezp³atne us³ugi internetowe.

USA

Stany Zjednoczone
Wyranie widaæ (wed³ug prognoz eMarketer), ¿e wzrost znaczenia
reklamy Internetowej dopiero jest przed nami. Do roku 2002 amerykañskie firmy przeznacz¹ oko³o 9 mld dolarów  dla porównania na reklamê w TV w roku 1998 przeznaczono prawie 48 mld
dolarów). Reklama internetowa odznacza siê najwiêksz¹ dynamik¹ wzrostu  w latach 1996/97 wynosi³a ona 271%. W przypadku
tradycyjnych metod reklamy wzrost nie przekracza³ 15%.
Jeli przyjrzymy siê statystykom, widzimy, ¿e udzia³ Stanów Zjednoczonych w reklamie internetowej maleje  bêdzie to g³ównie
spowodowane dynamicznym rozwojem e-biznesu w Europie.
Wa¿nym aspektem jeli chodzi o kierunkowoæ reklamy jest
cel i miejsce korzystania z Internetu. Z badañ przeprowadzonych
przez eStats (1998) wynika, ¿e w Stanach Zjednoczonych oko³o
70 procent osób (maj¹cych dostêp do sieci) korzysta z Internetu
w domu, 57% w pracy. Osoby te najczêciej korzystaj¹ z Internetu w celach (wg Forrester Research):
• wysy³anie e-maili 89%,
• www 84%,
• wyszukiwarki 77%.
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Ponadto sporo czasu powiêcamy na sprawdzanie informacji,
wyników sportowych, pogody. Przysz³ociowym rozwi¹zaniem
(prace i testy trwaj¹) s¹ serwisy wyszukiwawcze, które tematycznie zwi¹zuj¹ reklamê z poszukiwanym przez nas has³em, np. bêd¹c w USA i szukaj¹c informacji o Polsce pokazywa³aby siê reklama biur podró¿y oferuj¹cych wycieczki do Polski.
Europa
W Europie wydatki na reklamê internetow¹ s¹ bardzo niskie.
Dynamiczny rozwój jest przewidywany za kilka lat. Ciekawym
zjawiskiem s¹ eBanki (oferuj¹ce mo¿liwoæ realizowania wszelkich transakcji z wykorzystaniem Internetu). W Europie ta technologia jest zdecydowanie bardziej rozwiniêta (nawet w Polsce
mamy interaktywne banki, np. BPH Sezam) ni¿ w USA.

Europa

Obecnie w porównaniu z ca³kowitymi nak³adami na reklamê, na
Internet przeznaczane jest 0,16%. Nak³ady te w ci¹gu najbli¿szych 5 lat wzrosn¹ blisko 30-krotnie (wed³ug Forrester Research). Najwiêcej w Europie na reklamê przeznaczaj¹ Niemcy 
oko³o 39 mln dolarów w 1998 roku. Nie jest to liczba imponuj¹ca, ale nale¿y jeszcze raz podkreliæ, ¿e Europa dopiero buduje
swoje oblicze internetowe. Liderzy technologii internetowej
w Europie  pañstwa skandynawskie przeznaczaj¹ doæ spore
kwoty na reklamê. Wed³ug itAfferer w roku 1998 wydatki wygl¹daæ bêd¹ nastêpuj¹co (ró¿ni¹ siê one nieco od wyników badañ
udostêpnionych przez eStats).
Polska
Wydatki na reklamê w roku 2000 w Polsce to oko³o 15 mln z³
(4,5 mln $). Nie jest to wynik imponuj¹cy  nie zapominajmy
jednak, ¿e Polska jest dopiero w okresie wzrostu znaczenia komercyjnego wykorzystania Internetu. Jeli chodzi o reklamê internetow¹ w Polsce znacz¹ce z pewnoci¹ bêdzie najbli¿sze kilka lat.
Wed³ug raportu firmy Andersen Consulting (z czerwca 1999) dotycz¹cego stanu i uwarunkowañ handlu elektronicznego w Polsce, jest
on jeszcze w powijakach. Wed³ug szacunków, ca³kowity obrót uzyskany przez Internet w Polsce wyniós³ ok. 40 mln$.

Polska

2.3. Przysz³oæ rynku elektronicznego
w Polsce
2.3.1. Zagadnienia ogólne
Rozwój komercyjnej strony Internetu przebiega w Polsce ³agodniej i wolniej ni¿ w USA czy w Europie Zachodniej. Tam pocz¹tkowy etap wprowadzania technologii internetowych do biznesowej codziennoci charakteryzowa³ siê inwestorsk¹ eufori¹, czê-
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sto pozbawion¹ racjonalnych podstaw. Inwestowano ogromne pieni¹dze w rozwój przedsiêbiorstw internetowych we wszystkich
sektorach gospodarki. Nastêpuj¹cy póniej proces racjonalnej
weryfikacji i oceny dalszych perspektyw wi¹za³ siê z nag³ym 
i dla wielu uczestników tej gry nieoczekiwanym  koñcem internetowej hossy. W Polsce uniknêlimy najbardziej drastycznych
aspektów wzlotu i upadku dot-comów. Niewykluczone, ¿e wyuczeni na b³êdach innych, unikniemy ich w przysz³oci.

B2B

B2B
Rynek B2B (business to business) jest w Polsce na wczesnym
etapie rozwoju. Wkrótce jednak sytuacja ta mo¿e siê zmieniæ,
gdy¿ jego rozwój jest pochodn¹ rozwoju tego rynku w krajach
Europy Zachodniej. Wed³ug raportu Gartner Group13 wartoæ
rynku internetowego w Europie Zachodniej bêdzie wzrastaæ
o 87% rocznie, przekraczaj¹c w roku 2004 bilion dolarów  co
stanowiæ bêdzie 15% produktu krajowego brutto PKB. W tym
samym raporcie czytamy te¿, ¿e w ramach przeprowadzonej ankiety ponad 75% respondentów zgodzi³o siê, ¿e Internet w sposób fundamentalny i nieodwracalny zmienia sposób prowadzenia interesów. Ciekawe, ¿e opiniê tê podziela tak¿e  uwa¿any za
konserwatywny  sektor produkcyjny. Z kolei z danych firmy
AMR Research wynika, ¿e penetracja rynku B2B, to jest odsetek
transakcji wykonywanych elektronicznie w stosunku do ogó³u
realizowanych transakcji, wzronie z 1% w 1999 roku do 29%
w roku 2004.
W porównaniu z krajami Europy Zachodniej przewidywany rozwój rynku B2B w Polsce przejawia zbli¿on¹ dynamikê. Mo¿na
nawet zauwa¿yæ silniejsz¹ ni¿ na Zachodzie tendencjê wzrostow¹,
szczególnie w najbli¿szych latach (w latach 20002001 wzrost
nawet dziesiêciokrotny!). Szacuje siê, ¿e firmy e-biznesowe (typu
B2B) to jedyny segment rynku internetowego, który ju¿ dzi jest
w zasadzie dochodowy. Najszybciej rosn¹ przychody firm zwi¹zanych z portalami i wortalami biznesowymi oraz z e-integracj¹. Brakuje natomiast dostawców zwi¹zanych z bezpieczeñstwem danych
i transakcji w Internecie  jest to rynek maj¹cy bardzo dobre perspektywy w najbli¿szych latach.

B2C

13

B2C
Dynamika wzrostu rynku B2C (business to customer) odznacza
siê nieco mniejsz¹ tendencj¹ wzrostow¹ ni¿ w przypadku rynku
B2B. Niektóre prognozy mówi¹ nawet o zaledwie 2030% rocznym wzrocie w perspektywie 23 lat w Polsce, co zreszt¹ po-

http://www4.gartner.com/Init
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krywa³oby siê z przewidywaniami dotycz¹cymi liczby internautów. Z drugiej strony w raporcie firmy Global eMarketing czytamy, ¿e stopa wzrostu sprzeda¿y elektronicznej w ubieg³ym roku
wynios³a a¿ 400%. Jaka jest wiêc realna sytuacja rynku B2C?
W tym samym raporcie odnajdujemy te¿ informacjê o 90 milionach PLN deficytu. £¹czna wartoæ sprzeda¿y wynios³a w tym
czasie oko³o 110 milionów z³otych, z tym ¿e zaledwie jedna pi¹ta
tej kwoty przypada na polskie e-sklepy. Prawie po³owa przebadanych sklepów wykaza³a obroty poni¿ej 10 tys. z³otych, a liczba transakcji nie przekroczy³a 20 miesiêcznie  s¹ to wyniki, które dystansuje ka¿dy wiejski sklepik.
Powy¿sze dane sugeruj¹, ¿e gotowoæ polskich konsumentów do
zakupów wyprzedza to, co oferuj¹ im w tej chwili krajowe sklepy
internetowe. W po³¹czeniu z daj¹cym siê obserwowaæ w polskim
handlu szybkim wzrostem obrotów mog³oby to sugerowaæ znakomite perspektywy dla handlu elektronicznego. Oczywicie, pod warunkiem, ¿e sklepy internetowe sprostaj¹ wymogom konkurencyjnym narzuconym przez sklepy zagraniczne. Zanim jednak damy
siê wci¹gn¹æ optymistycznym prognozom, nale¿y wzi¹æ pod uwagê czynniki ograniczaj¹ce rozwój tego sektora. Pierwszym z nich
jest penetracja rynku: obecna liczba internautów w Polsce (5 milionów) to zaledwie oko³o 11% spo³eczeñstwa  w porównaniu
z 25% na Zachodzie. Z tej liczby tylko jedna trzecia (31,5%) to
osoby, które choæ raz co kupi³y w Internecie. Jeszcze groniejsze,
bo nie zawsze rokuj¹ce poprawê w przewidywalnej przysz³oci, s¹
bariery rynku B2C wynikaj¹ce z czynników socjalnych. Istotnym
powodem, dla którego wiele osób nie decyduje siê na zakupy
w Internecie, jest brak mo¿liwoci obejrzenia, dotkniêcia czy przymierzenia kupowanego towaru. Jest to powa¿nym utrudnieniem
na przyk³ad w bran¿y odzie¿owej. wiadczy o tym niedawne bankructwo potentata  firmy boo.com. Dla wielu osób internetowe
zakupy nie s¹ atrakcyjne, gdy¿ osoby te po prostu lubi¹ robiæ zakupy w zwyk³ym sklepie (najlepsi klienci to tacy, którzy lubi¹ kupowaæ i lubi¹ byæ w sklepie). W ostatnim czasie obserwuje siê te¿
d¹¿enie do przywrócenia kontaktów miêdzyludzkich. Odhumanizowany handel elektroniczny traci na atrakcyjnoci. W Japonii,
gdzie niezwykle dynamicznie rozwija siê technologia imode  tamtejszy odpowiednik WAP  w ponad po³owie przypadków klienci
za³atwiaj¹ p³atnoæ przez telefon komórkowy, po czym odbieraj¹
zakupy osobicie, w sklepie. Z analizy struktury sprzeda¿y elektronicznej wynika, ¿e do najchêtniej kupowanych towarów nale¿¹
ksi¹¿ki, p³yty CD, oprogramowanie, a nieco rzadziej równie¿ sprzêt
komputerowy i zabawki. Wiêkszoæ zakupów to przedmioty, co
do których kupuj¹cy dok³adnie wie, czego siê spodziewaæ (na przyk³ad konkretne tytu³y ksi¹¿ek) i w niewielkim stopniu potrzebuje
ich ogl¹dania przed zakupem. Przebojem na rynku elektronicznym

Global
eMarketing

WAP
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s¹ i bêd¹ tak¿e us³ugi turystyczne. Tych z kolei w ogóle nie da siê
obejrzeæ z bliska  nawet w biurze podró¿y. Istnieje jedna jeszcze
grupa produktów, których potencjalni klienci mog¹ nie chcieæ ogl¹daæ przed zakupem  s¹ to codzienne, nudne sprawunki, jak ¿ywnoæ, pieluszki czy proszki do prania. Tu jednak pojawia siê problem natury logistycznej: wirtualny proszek nadaje siê tylko do
wirtualnego prania, a rzeczywisty towar musi byæ jeszcze dostarczony do klienta. Wysoki koszt skompletowania zakupów i wysy³ki, k³opoty z punktualnoci¹ (korki), czy choæby prozaiczny problem  co zrobiæ z zakupami, gdy klienta nie ma w domu  wszystko to skutecznie utrudnia dzia³ania sprzedawców w tej dziedzinie.
Do innych czêsto wymienianych powodów niedokonywania lub
rzadkiego dokonywania zakupów w Internecie nale¿y niski poziom
zaufania do zabezpieczeñ transakcji elektronicznych. Problem ten
zostanie przedyskutowany w nastêpnym punkcie. Podsumowuj¹c,
perspektywy rynku B2C nie s¹ a¿ tak obiecuj¹ce, jak B2B. Mimo
to i w tym sektorze  mimo istotnych barier rozwojowych  nale¿y
siê spodziewaæ rozwoju, szczególnie w Polsce, gdzie rynek ten jest
dopiero na etapie raczkowania. Nale¿y siê jednak spodziewaæ konsolidacji istniej¹cych firm (w drodze fuzji, przejêæ lub upadków),
co wydaje siê warunkiem niezbêdnym do uzyskania rentownoci
przez pozosta³e przedsiêbiorstwa.
Szansê utrzymania siê maj¹ przede wszystkim firmy najwiêksze.
Strategi¹ dla ma³ych firm mo¿e byæ wspó³praca ze znanymi adresami URL.

2.3.2. E-gospodarka w e-Polsce
Wielokrotnie zwracano uwagê na koniecznoæ wdro¿enia technologii informatycznych w Polsce. Jakie jednak s¹ perspektywy
i bariery dla gospodarki elektronicznej w polskiej rzeczywistoci. Dotychczasowe wyniki polskich firm internetowych mog³yby napawaæ sporym optymizmem, gdyby nie fakt, ¿e istniej¹ca
w naszym kraju infrastruktura techniczna, prawna, administracyjna i polityczna nie dorasta ju¿ do wymogów chwili bie¿¹cej,
a w przysz³oci mo¿e byæ istotnym czynnikiem blokuj¹cym rozwój Internetu w Polsce. Tê smutn¹ tezê uzasadnimy analizuj¹c czynniki o krytycznym znaczeniu dla rozwoju nowej gospodarki.
Infrastruktura
informatyczna
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Infrastruktura informatyczna jest w Polsce niewystarczaj¹ca
i droga. Us³ugi typu dialup nie nadaj¹ siê do zastosowañ profesjonalnych. Oferowane przez TP SA us³ugi SDI oraz Neostrada
nie s¹ wystarczaj¹co dostêpne, by móc zaspokoiæ zapotrzebowanie. S¹ one w praktyce ograniczone do centrów du¿ych aglomeracji, a i tam, jak dot¹d, wiêkszoæ wniosków o pod³¹czenie jest
odrzucanych z braku mo¿liwoci technicznych. Komórkowa
technologia GPRS jest powolna i droga, za UMTS pozostaje
w odleg³ej jeszcze perspektywie.

Wykszta³cone spo³eczeñstwo. Niestety, zajmujemy w tej dziedzinie
jedno z ostatnich miejsc w europejskich rankingach. Coroczne ciêcia bud¿etowe w zakresie owiaty i nauki nie wró¿¹ nic dobrego.

Wykszta³cone
spo³eczeñstwo

Profesjonalna administracja. Gospodarka elektroniczna staje siê
efektywna tylko wtedy, gdy obejmuje wszystkie obszary aktywnoci spo³ecznej. Stopieñ zinformatyzowania administracji pañstwowej jest wci¹¿ nik³y; istniej¹ce dowiadczenia (Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych) nie napawaj¹ optymizmem.

Profesjonalna
administracja

Elektroniczny system transakcji (e-podpis, e-dokument, e-pieni¹dz)
wymaga uregulowañ prawnych, przede wszystkim w zakresie podpisów i certyfikatów. Uregulowania takie byæ mo¿e wkrótce siê pojawi¹, na razie obowi¹zuje jedynie ustawa o podpisie elektronicznym. Komisja Europejska sformu³owa³a trzy tezy e-Europy  okrelaj¹ one sektory o kluczowym znaczeniu przy wdra¿aniu technologii informatycznych. Przyjrzymy siê ich perspektywom w Polsce.

Elektroniczny
system transakcji

Demonopolizacja sektora telekomunikacyjnego. Mimo deklaracji monopol jednej firmy jest w Polsce ci¹gle podtrzymywany formalnie
i nieformalnie. Powoduje to miêdzy innymi wywindowanie cen dostêpu do Internetu do jednych z najwy¿szych w Europie, co stanowi
niezrozumia³e kuriozum w kraju o stosunkowo niewielkim dochodzie na g³owê ludnoci. Formalnie utrzymywany jest monopol na
po³¹czenia miêdzynarodowe. Raczkuj¹ca konkurencja w telekomunikacji, jak równie¿ operatorzy komórkowi, borykaj¹ siê z licznymi
zakazami, zezwoleniami i fiskalizmem regulacyjnym (wystarczy
wspomnieæ o aferze z przyznawaniem koncesji na UMTS).

Demonopolizacja
sektora
telekomunikacyjnego

Edukacja internetowa w Polsce niemal nie funkcjonuje. Wykonuje siê g³ównie ruchy pozorowane  inwestycji jest za ma³o, te,
które s¹, oparte s¹ na technologii dial-up. Koszty ³¹cznoci z Internetem zawê¿aj¹ wykorzystanie wyposa¿onych znacznym kosztem pracowni szkolnych. Edukacja internetowa w zasadzie mija
siê z celem, je¿eli siê narzuca  z koniecznoci  drastyczne ograniczenia na czas po³¹czenia. Niebagatelnym problemem jest te¿
brak dobrych materia³ów dydaktycznych.

Edukacja
internetowa
Edukacja

Przedsiêbiorczoæ (szczególnie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw).
Z pozoru w tym sektorze sprawy uk³adaj¹ siê najlepiej  Polakom
przedsiêbiorczoci nie brakuje, pocz¹wszy od 1995 roku Polska
zyska³a sobie opiniê najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cej siê gospodarki naszej czêci Europy  wyprzedzaj¹c Czechy i Wêgry.
Jednak sytuacja prawna i polityczna nie jest sprzyjaj¹ca dla przedsiêbiorców. W Polsce nastêpuje szybki powrót do etatyzmu. Wyra¿a siê on w ograniczaniu wolnoci gospodarczej  poprzez lawinowy wzrost liczby potrzebnych koncesji i ograniczeñ, niepokoj¹co
narastaj¹c¹ liczbê obci¹¿eñ fiskalnych i formalnych, biurokracjê
niejednokrotnie przeradzaj¹c¹ siê w korupcjê, wreszcie poprzez
nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych  na przyk³ad
uprzywilejowanie sektorów deficytowych.

Przedsiêbiorczoæ

internetowa

Ograniczanie
wolnoci
gospodarczej
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Istotnym mankamentem jest brak spójnej wizji gospodarki elektronicznej w Polsce. Zagadnienia informatyczne wychodz¹ na wiat³o dzienne g³ównie za spraw¹ kolejnych skandali: komputeryzacji
ZUS czy sprawy wiat³owodu jamalskiego. Niepokoj¹cym symptomem jest, ¿e w tej ostatniej sprawie polityków nie zaprz¹ta³ problem, w jaki sposób stworzon¹ infrastrukturê wiat³owodow¹ udostêpniæ podmiotom polskim, ale raczej  jak zablokowaæ do niej
dostêp dla podmiotów zagranicznych.
Perspektywy

Rozwój Internetu na rynku polskim przebiega zgodnie z rozwojem
w krajach Europy Zachodniej i USA, z pewnym opónieniem
i w odpowiednio mniejszej skali. Z jednej strony dowodzi to, i¿ 
jak dot¹d  sytuacja w gospodarce polskiej w tym sektorze jest
stosunkowo zdrowa. Z drugiej jednak strony rozwój ten mo¿e zostaæ gwa³townie  i z op³akanym skutkiem  zatrzymany, jeli nie
podejmiemy dalszych wyzwañ i nie bêdziemy intensywnie pracowaæ nad usuniêciem barier, które ju¿ teraz coraz bardziej doskwieraj¹ przedsiêbiorstwom na internetowym rynku. Internet to wycig. Szybcy gracze pozostawiaj¹ wolnych daleko w tyle. Bez zrozumienia tej prawdy grozi nam odsuniêcie do gospodarczego trzeciego wiata. Z drugiej strony w³aciwe rozegranie szans, jakie daje
globalna konkurencja na elektronicznym rynku, mo¿e byæ kluczem
do nadrobienia strat, jakie gospodarka polska ma w stosunku do
przoduj¹cych w tym wycigu pañstw.

Podsumowanie
Dynamika rozwoju e-gospodarki uzale¿niona jest w ogromnej
mierze od przechodzenia firm z dzia³alnoci tradycyjnej do
elektronicznej wymiany handlowej. Takie zmiany powinny byæ
zawsze wpisane w strategiê firmy.
Strategiczne planowanie jest pierwszym krokiem, który nale¿y
wykonaæ przed wprowadzeniem handlu elektronicznego. Wiele
organizacji ma tendencjê do popadania w gor¹czkê towarzysz¹c¹ e-commerce. Czêsto nie zastanawiaj¹ siê one nad strategicznymi mo¿liwociami, które mog³yby byæ dla nich dostêpne. Rynek internetowy wymaga przeprowadzenia wnikliwych kalkulacji, produkty powinny byæ jasno okrelone, powinien byæ przygotowany d³ugookresowy plan strategiczny na najwy¿szym poziomie organizacji. Do planów strategicznych powinna byæ do³¹czona prognoza rozwoju bezporednich konkurentów. Na tym
etapie wa¿ne jest tak¿e, aby zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e handel
elektroniczny mo¿e mieæ du¿y wp³yw na procesy biznesowe oraz
na personel wspomagaj¹cy te procesy.
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3. Zasady dzia³ania handlu
elektronicznego
•
•
•
•

Zak³adanie sklepu internetowego,
Rodzaje katalogów stosowanych w e-handlu,
Sposoby realizacji zamówieñ,
Platformy komercyjne.

Pierwszy kontakt wiêkszoci ludzi z e-biznesem to sklep elektroniczny, rozumiany jako witryna ogl¹dana na ekranie komputera.
Jak ka¿dy inny biznes, charakteryzuj¹ go pewne cechy i zalety,
jakie ka¿dy dobry sklep mieæ powinien.

Cechy sklepu
elektronicznego

Po pierwsze, musi dobrze wygl¹daæ  gdy¿ inaczej nie przyci¹gnie
uwagi ogl¹daj¹cego, a okazja zrobienia interesu bêdzie stracona. Jest
to jednak dopiero pocz¹tek. Nastêpnie nale¿y w pewien sposób
uwieæ potencjalnego klienta. W witrynie sklepu elektronicznego
powinno byæ co, co przyci¹gnie jego uwagê, lub, co lepsze, wyzwoli u niego pragnienie dokonania zakupu. Musi wreszcie istnieæ
bardzo prosty sposób sfinalizowania ewentualnej transakcji. W koñcu najlepiej sprzedaje siê to, co jest ³atwe do kupienia.
Pod wieloma wzglêdami sklep elektroniczny nie ró¿ni siê od
zwyk³ego sklepu, a zatem powinna istnieæ prosta mo¿liwoæ
przet³umaczenia wszystkich zmylnych sposobów handlowania i dobrych zwyczajów handlu tradycyjnego na obraz ogl¹dany na ekranie monitora.
Aby tego jednak dokonaæ, trzeba najpierw pomyleæ o towarach,
jakie zamierzamy sprzedawaæ i o sposobie ich prezentowania. Ró¿ne rodzaje e-biznesu wymagaj¹ ró¿nych sposobów podejcia. Nabywca dokonuj¹cy zakupów na rzecz ogromnej sieci supermarketów, dla których pracuje wielu dostawców, nie zainteresuje siê piêknym obrazkiem wie¿ych owoców. Pragnie raczej móc porównywaæ koszty i harmonogramy dostaw wszystkich dostawców. Z drugiej strony detaliczni sprzedawcy odzie¿y on-line musz¹ przekonaæ kupuj¹cego, ¿e oferuj¹ mu co naprawdê po¿¹danego.
Istniej¹ ró¿ne sposoby klasyfikacji sklepów elektronicznych:
• pod wzglêdem modelu dzia³alnoci handlowej (jedenjeden,
jedenwielu, wieluwielu),
• od wzglêdem rodzaju rynku (rynek nabywcy, rynek sprzedawcy),
• pod wzglêdem skali (du¿a czy ma³a),
• pod wzglêdem rodzaju klienta (np. hurtowy czy detaliczny).

Klasyfikacja
sklepów
elektronicznych
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Celem jest wybór prawid³owego rozwi¹zania w zale¿noci od skali
e-biznesu, bazy nabywczej i modelu rynku.

3.1. Katalogi sklepów internetowych
Katalog
sklepów
internetowych

Katalog stanowi elektroniczny odpowiednik pó³ek sklepowych,
towarów, dzia³ów itd. Jest on reprezentacj¹ on-line tego, co
jest na sprzeda¿ (lub bardziej prawid³owo tego, czym siê handluje). Niektórzy sprzedawcy stosuj¹ katalog do symulacji rzeczywistego sklepu (z dzia³ami, w których sprzedaje siê okrelone towary i pó³kami je zawieraj¹cymi). Inni tworz¹ natomiast strukturê swej witryny w oparciu o katalog drukowany,
podobny do tego, jaki otrzymuje siê na zamówienie drog¹ pocztow¹. W dalszej czêci rozdzia³u przeanalizujemy poszczególne typy katalogów i zasady ich funkcjonowania, ukazuj¹c ich
zalety i wady.
Katalogi s¹ ró¿ne  od zbioru stron internetowych i prostego
skryptu pozwalaj¹cego na zbieranie zamówieñ na towary, poprzez redniej klasy katalogi ze wstêpnie zdefiniowan¹ struktur¹ kategorii i podkategorii produktów, a¿ do katalogów wielkich korporacji, mo¿liwych do zmodyfikowania pod k¹tem okrelonego klienta. Zwykle s¹ one zintegrowane (back-end integration) z systemami ewidencji zapasów i sk³adania zamówieñ.
Uk³ad katalogów jest zwi¹zany z rodzajem prowadzonego
e-biznesu. Ni¿szej klasy witryna oferuje jedynie kilka specjalistycznych produktów i us³ug. Dane s¹ wprowadzane rêcznie
i przechowywane na kilku dyskach. Prowadzenie bardziej z³o¿onego katalogu (a wiêc wprowadzanie danych, formatowanie
i zapewnienie jakoci danych) wymaga ju¿ zatrudnienia specjalisty. Innym, dobrze znanym przyk³adem katalogu wy¿szej klasy, jest Amazon.com sprzedaj¹cy miêdzy innymi ksi¹¿ki online lub jego polski odpowiednik MERLIN14 .
Nie jest praktyczne tworzenie sklepu sprzedaj¹cego du¿o
produktów, gdy¿ odpowiednie strony je opisuj¹ce musz¹
byæ tworzone rêcznie.

14

W przypadku ma³ej firmy ³atwo zorganizowaæ proste rodowisko interaktywne za pomoc¹ kilku
stron HTML i formularza zamówieñ generuj¹cego wiadomoæ e-mailow¹ dla kupca. W tym celu
mo¿na po³¹czyæ kilka skryptów napisanych w jêzyku Perl czy Visual Basic lub w podobnym
i zbudowaæ w ten sposób prosty model karty zakupów u¿ywanej przy kupowaniu towarów
w sklepie. Tego typu rozwi¹zania opisano dok³adniej w dostêpnych podrêcznikach dotycz¹cych
HTML i Perl i nie bêdziemy siê nimi zajmowaæ. Trzeba jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e podlegaj¹
one ograniczeniom.
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Wprowadzanie zmian towaru jest skomplikowane. Dla pewnych
rodzajów produktów, modele i ceny zmieniaj¹ siê nieustannie
i dlatego potrzebny jest automatyczny system aktualizacji katalogu.Tak samo, jak w przypadku witryny internetowej o wielu
stronicach HTML, g³ównym problemem staj¹ siê koszty sta³e jej
utrzymania.Nie istnieje prosty sposób integracji z systemami ju¿ funkcjonuj¹cymi, w³¹czaj¹c p³atnoci, logistykê i kontrolê zapasów. Klient
powinien, w idealnym przypadku, móc zawsze sprawdziæ, jakie
produkty s¹ na sk³adzie, przed dokonaniem zamówienia.
Pomimo wymienionych ograniczeñ, podany sposób podejcia jest
szeroko stosowany, gdy¿ za³o¿enie i prowadzenie sklepu elektronicznego jest wówczas ³atwe i szybkie. Poznawanie takich jêzyków, jak Perl (bêd¹cy z pewnoci¹ domen¹ fanatyków komputerowych) nie jest ju¿ konieczne, gdy¿ pojawi³y siê tanie i ³atwe
w u¿yciu produkty w rodzaju Multiactive EC Builder. Daj¹ one
taki sam efekt koñcowy przy znacznie mniejszym wysi³ku. Istniej¹ na rynku komercyjne produkty e-biznesowe, za pomoc¹ których mo¿na zorganizowaæ i prowadziæ sklep elektroniczny nawet, jeli nie ma siê za³o¿onych stron internetowych.

Jêzyk
programowania

Obecnie wszystko wskazuje na to, i¿ ma³e katalogi zostan¹ prawdopodobnie w niedalekiej przysz³oci powi¹zane z podstawowym
oprogramowaniem serwera sieciowego (np. jak to zrobi³ Microsoft). Daje to bowiem mo¿liwoæ ³atwego zorganizowania niewielkiego sklepu on-line u¿ywaj¹c gotowych narzêdzi. Podstawowym zajêciem sprzedawcy jest w tym przypadku zarz¹dzanie sw¹ w³asn¹ witryn¹ WWW, a g³ównym wydatkiem jest koniecznoæ utrzymywania sta³ego po³¹czenia z Internetem.
Alternatywnie, pewna liczba firm oferuje miejsce w katalogach
rezyduj¹cych na ich serwerach, przy wykorzystaniu których potencjalny handlowiec mo¿e utworzyæ sklep elektroniczny nie prowadz¹c w³asnych stron internetowych. Przyk³ad takiego rozwi¹zania stanowi katalog prowadzony przez ICAT (firma bêd¹ca
obecnie w³asnoci¹ Intela) pod adresem www.icat.com, gdzie rezyduje wiele wirtualnych katalogów przeznaczanych dla handlowców. W modelu tym strona katalogowa gospodarza (hosta)
zawiera zbiór katalogów wirtualnych bêd¹cych w gestii wielu
firm handlowych. Firmy te mog¹ u¿ywaæ witryn on-line obs³ugiwanych przez przegl¹darki internetowe, celem tworzenia oraz
aktualizacji w³asnych katalogów wirtualnych. Narzêdzia takie s¹
zwykle ³atwe w obs³udze, lecz wymagaj¹ rêcznego aktualizowania. Dlatego nie ma mo¿liwoci integracji z innymi systemami
sprzedawcy, takimi jak kontrola zapasów.

ICAT

Klienci maj¹ dostêp do tego katalogu tak¿e przez Internet, przy czym
dla nich ka¿da z firm widziana jest jako oddzielna  nie bêd¹ wiêc w
stanie stwierdziæ, i¿ dana firma dzieli sw¹ infrastrukturê z pozosta³y-
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Host

mi. W szczególnoci dotyczy to sytuacji, w której w³aciciel serwera
(host) oferuje handlowcom nazwy domen zwi¹zane z nazw¹ danej
firmy handlowej, a nie firmy oferuj¹cej dostêp do serwera.
Oferuj¹c tak¹ kompleksow¹ us³ugê, firmy za³atwiaj¹ ponadto
wiele problemów, z którymi handlowiec musia³by siê sam uporaæ:
• posiadanie i obs³uga w³asnego serwera sieciowego wraz z odpowiednim sprzêtem komputerowym,
• utrzymywanie sta³ego po³¹czenia z Internetem,
• utrzymywanie sk³adników i procesów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem: ochrona typu firewall, monitorowanie systemu itd.,
• zapewnienie serwerów rezerwowych w przypadku awarii,
• utrzymywanie kopii zapasowych i archiwizacja danych.

Katalog
rezydentny

Metoda katalogu rezydentnego nie tylko uwalnia przedsiêbiorcê od
potrzeby utrzymywania w³asnych stron internetowych, co powoduje
wymienione powy¿ej problemy, pozwala równie¿ dzieliæ miêdzy sob¹
pewne systemy, takie jak bramy obs³uguj¹ce p³atnoci. Na przyk³ad
Wirtualna Polska zapewnia dostêp do systemu obs³ugi kart kredytowych (dla firm maj¹cych ju¿ konta handlowe) oraz wysy³anie poczt¹
elektroniczn¹ danych o ka¿dej transakcji na ich adresy e-mailowe.
Narzêdzia umo¿liwiaj¹ce customizacjê pozwalaj¹ handlowcom
uwzglêdniaæ potrzeby klienta w sensownym stopniu i umo¿liwiaj¹ wykorzystanie istniej¹cej struktury oprogramowania katalogowego.
Omawiane podejcie jest szczególnie wygodne dla firm handlowych prowadz¹cych ju¿ konwencjonalny biznes i pragn¹cych
bez du¿ego ryzyka w³¹czyæ siê do handlu elektronicznego, pozwala im utworzyæ prezentuj¹cy siê profesjonalnie sklep internetowy,
oferuj¹cy skromn¹ gamê produktów, bez potrzeby du¿ych inwestycji we w³asny sprzêt komputerowy i wiedzê informatyczn¹15.

15

Katalogi wy¿szej klasy s¹ zazwyczaj budowane wokó³ przemys³owej si³y relacyjnych systemów
zarz¹dzania bazami danych (RDBMS), takich jak Oracle lub Microsoft SQLserver. Ma to wiele zalet.
Systemy RDBMS s¹ w du¿ym stopniu skalowalne, zarówno jeli chodzi o wielk¹ liczbê danych,
jakie s¹ zdolne przetwarzaæ, jak i pod wzglêdem jednoczesnego przetwarzania du¿ej liczby wczytywanych plików. W tym ostatnim przypadku systemy RDBMS skaluj¹ siê stosunkowo ³atwo
przy ca³kiem skromnym oprogramowaniu, jak równie¿ przy systemach wieloprocesorowych
o bardzo dobrej jakoci.
Systemy RDBMS maj¹ w³asne programy narzêdziowe do takich rutynowych operacji, jak tworzenie
kopii zapasowych i archiwizacja danych. S¹ elastyczne i odporne na fa³szowanie danych, uszkodzenie
dysku itd. Zwykle s¹ te¿ wyposa¿one w elastyczne narzêdzia do generowania sprawozdañ. Podsumowuj¹c, s¹ one wyposa¿one w podstawowe, choæ niezbyt wyrafinowane narzêdzia, nie bêd¹ce g³ównym
przedmiotem zainteresowania sprzedawców pos³uguj¹cych siê katalogami.
Systemy RDBMS oferuj¹ te¿ standardowe interfejsy do integracji z innymi aplikacjami biznesowymi, np. u¿ywaj¹c SQL, LDAP, COBRA oraz innych protoko³ów i technik integracyjnych.
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Opisane wy¿ej rodzaje katalogów maj¹ wiele zalet, lecz nie spe³niaj¹ wszystkich oczekiwañ. W szczególnoci istniej¹ pewne specyficzne wymagania odnonie do katalogów wy¿szej klasy:
• bardzo du¿a liczba przechowywanych produktów,
• strony internetowe w wysokim stopniu dostosowane do potrzeb
klienta i daj¹ce wyrany obraz reprezentowanej marki,
• integracja z innymi procesami w firmie, takimi jak kontrola
zapasów.

Specyfika
katalogów
wy¿szej klasy

3.2. Katalogi nabywców i sprzedawców
Katalogi dla nabywców i sprzedawców s¹ ró¿ne  ten pierwszy jest
katalogiem wirtualnym, za pomoc¹ którego nabywca mo¿e zobaczyæ konkuruj¹ce ze sob¹ produkty od ró¿nych dostawców, ten drugi jest zbiorem informacji o tym, co dostawca ma do sprzedania.

Katalogi
nabywców

Technologia u¿yta do utworzenia katalogu powinna pasowaæ do
jednej ze struktur (tzn. byæ zoptymalizowana pod k¹tem jednego
sprzedawcy i wielu nabywców lub vice versa).
Przyk³adem katalogu nabywcy jest Buynet firmy BT, nastawiony na
firmy kupuj¹ce od wielu dostawców. Tego rodzaju firm¹ jest ³añcuch supermarketów zaopatrywanych przez licznych ma³ych dostawców. Nabywcy zatrudniani przez tak¹ firmê wol¹ dokonywaæ wyboru na podstawie jednego du¿ego katalogu (nadzbioru), zawieraj¹cego wszystkie dobra oferowane przez wielu dostawców, zamiast
uci¹¿liwego przeszukiwania licznych katalogów pojedynczych dostawców. Wszyscy sprzedaj¹cy trzymaj¹ szczegó³owe dane o swoich w³asnych produktach w katalogu nadzbioru, który nabywca
mo¿e ogl¹daæ. Sprzedawcy maj¹ natomiast dostêp tylko do ich w³asnych czêci katalogu, a z kolei ka¿dy z kupuj¹cych mo¿e obejrzeæ
ca³¹ zawartoæ katalogu, w³¹cznie z podobnymi produktami, jakie
mo¿e oferowaæ wiêcej ni¿ jeden sprzedawca.

3.3. Handel detaliczny i hurtowy
Inny sposób podzia³u katalogów polega na rozró¿nieniu miêdzy
katalogiem typu firmafirma (businesstobusiness, B2B), a katalogiem firmaklient (businesstoconsumer, B2C). W katalogach
ukierunkowanych na konsumenta bardziej zwraca siê uwagê na
prezentacjê, gdy¿ celem jest zachêcenie klienta do kupna przewa¿nie na podstawie wygl¹du towaru. Katalogi biznesowe konstruuje
siê pod k¹tem szybkiego dostêpu do poszukiwanego produktu.
Korzystaj¹ z nich najczêciej nabywcy zawodowi, dokonuj¹cy zakupu takich samych produktów wielokrotnie, a poszukiwanie odbywa siê raczej za pomoc¹ kodów przypisanych produktom, a nie
d³ugich opisów tekstowych. Zdjêcia poszczególnych towarów nie

Handel
detaliczny
i hurtowy
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maj¹ przy tym znaczenia (chyba, ¿e przy okazji specjalnych zakupów dokonywanych tylko sporadycznie). Podobne ró¿nice istniej¹ w realnym wiecie, gdzie nie oczekuje siê takiej samej fachowoci ze strony kupuj¹cego silniki samochodowe i klienta butiku przy g³ównej ulicy.

3.4. Rynki
Modele rynku

Maklerstwo
ubezpieczeniowe

System
ofertowy
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W niniejszym podrozdziale omawiane bêd¹ modele rynku typu
jedenwielu (tzn. ró¿nymi typami katalogów detalicznych
w handlu firmakupuj¹cy) oraz modelem wielujeden (tzn. katalogami nabywcy). S¹ jeszcze transakcje typu wieluwielu.
W realnym wiecie jest to okrelone mianem rynkowej koncepcji
handlu: rynek, na którym dzia³a wielu handlowców zawieraj¹cych
transakcje z du¿¹ liczb¹ konsumentów.
W wiecie e-biznesu handel wieluwielu ³¹czy siê zwykle z dzia³alnoci¹ maklerów i poredników. Przyk³adem mo¿e byæ maklerstwo ubezpieczeniowe, gdzie wielu klientów ma dostêp do stron
maklerów, a ich wymagania odnonie ubezpieczeñ s¹ konfrontowane z us³ugami oferowanymi przez liczne towarzystwa ubezpieczeniowe. Du¿a liczba stron internetowych oferuje obecnie ubezpieczenia on-line, lecz wiele z nich nie jest w istocie rynkami on-line. Dla
przyk³adu, zbiera siê dane o klientach i przekazuje e-mailem do fizycznego maklera ubezpieczeniowego lub jedynie konfrontuje zamówienia z kilkoma standardowymi polisami, wpisanymi statycznie w system. Taki system pozwala klientom na zakup ubezpieczenia domu poprzez Internet w trybie on-line. Dzia³a on w nastêpuj¹cy
sposób. Klienci chc¹cy ubezpieczyæ dom najpierw wype³niaj¹ formularz podstawowy, celem dokonania selekcji wstêpnej, po czym ewentualnie kierowani s¹ do bardziej wyspecjalizowanego serwisu manualnego, gdy nie mieszcz¹ siê w g³ównym potoku klientów ubezpieczeniowych (np. gdy wartoæ ich domu le¿y powy¿ej pewnego
progu; gdy zamieszkuj¹ w rejonie zagro¿onym powodzi¹ lub osuwaniem siê gruntu itp.). Klienci nale¿¹cy do g³ównej kategorii wype³niaj¹ nastêpnie drugi formularz internetowy, zbieraj¹cy informacje o posiadanych dobrach, rodzaju poszukiwanego ubezpieczenia
oraz ich dane osobowe. Firmy ubezpieczeniowe mog¹ wprowadziæ
dane o swych polisach, zapisane za pomoc¹ takich samych parametrów jak dane wprowadzane przez klientów (np. przedzia³y wartoci
domu), w³¹czaj¹c ceny zwi¹zane z poszczególnymi polisami.
Maklering ubezpieczeniowy dzia³a w systemie ofertowym, dokonuj¹cym konfrontacji wymagañ klienta z polisami ubezpieczeniowymi i podaj¹cym klientowi zbiór ofert alternatywnych (uszeregowanych w kolejnoci cen). Klient mo¿e teraz dokonaæ wyboru
on-line i zap³aciæ natychmiast kart¹ kredytow¹. Dane przesy³a siê
do firmy ubezpieczeniowej, która wysy³a (papierowe) polisy bezporednio pod adres klienta.

Firma maklerska przeprowadza operacjê p³atnoci klienta i pobiera
prowizjê od ka¿dej transakcji przed dostarczeniem wartoci salda
firmie ubezpieczeniowej.

3.5. Porednictwo
Porednictwo rynkowe jest cile powi¹zane z rynkiem otwartym.
Funkcja porednika polega przyk³adowo na dzia³aniu w imieniu kupuj¹cego, celem wyszukania najkorzystniejszej transakcji. Wszyscy
znamy przegl¹darki internetowe, nale¿¹ce do najprostszych produktów tego rodzaju: przegl¹darka buszuje po Internecie w poszukiwaniu informacji najbardziej dostosowanej do wymagañ konsumenta.
Ta sama zasada mo¿e zostaæ wykorzystana w przypadku sklepów
elektronicznych, kiedy serwis porednicz¹cy mo¿e w zasadzie przeszukiwaæ witryny wielu handlowców w poszukiwaniu okrelonych
towarów, znajduj¹c te¿ towary o najni¿szej cenie. W rezultacie nie
mamy tu do czynienia z rynkiem otwartym, gdy¿ us³uga porednika
jest w naszym przyk³adzie wykonywana w imieniu nabywcy.

Porednictwo

Podany przyk³ad maklera ubezpieczeniowego jest nieco inny, bo
chodzi tu o prawdziwy rynek otwarty, na którym oferty kupna
i sprzeda¿y s¹ konfrontowane ze sob¹.
Obecnie podejcie oparte na porednictwie rynkowym stosowane
jest w sposób ograniczony, gdy¿ nie ma dot¹d norm dla katalogów
on-line, a u¿ywane katalogi s¹ oczywicie dostosowane do u¿ytkownika  cz³owieka i nie oferuj¹ informacji wyjciowej z mo¿liwoci¹ odczytu automatycznego. Technologi¹, z któr¹ wi¹¿e siê
obecnie nadziejê na rozwi¹zanie tego problemu, jest jêzyk XML16.

XML

Jedn¹ z powszechnie dostrzeganych zalet biznesu prowadzonego za
pomoc¹ Internetu jest trend do zmniejszania liczby poredników 
wyeliminowanie zbêdnych ³¹czy w ci¹gu od surowca do koñcowego nabywcy, tj. profesjonalnych poredników. Internet umo¿liwia
wytwórcy budowanie globalnego kana³u sprzeda¿y bezporednio do
koñcowych u¿ytkowników, bez potrzeby tworzenia fizycznych skle16

XML jest jêzykiem oznakowañ maj¹cym wiele wspólnego z jêzykiem HTML, znanym szeroko
jako jêzyk s³u¿¹cy do tworzenia stron internetowych. W jêzyku HTML znaczniki okrelaj¹ jedynie strukturê strony, tzn. pokazuj¹, która czêæ strony powinna byæ traktowana jako nag³ówek,
która jako tablica, która jako przypis itd. Jêzyk XML dopuszcza tak¿e znaczniki wewn¹trz samej
zawartoci strony. Przyk³adowo, dana strona katalogu mo¿e mieæ znaczniki XML identyfikuj¹ce
nazwê produktu, inne znaczniki identyfikuj¹ce jego cenê, a jeszcze inne oznaczaj¹ce liczbê sztuk
znajduj¹cych siê na sk³adzie. Przez uzgodnienie norm dla znaczników XML w rodowisku sprzedawców katalogów, mo¿na tworzyæ strony katalogowe odczytywane tak przez ludzi, jak te¿ automatycznie. Ich szerokie upowszechnienie pozwoli przegl¹darkom rozumieæ sens zawartoci katalogu
w wiêkszym stopniu ni¿ obecnie. Nabywcy bêd¹ mogli wówczas wynajdywaæ produkty (i dostawców) znacznie ³atwiej ni¿ obecnie. Gdy tylko przegl¹darki zapewni¹ bardziej sensowne poszukiwanie produktów, stan¹ siê same witryn¹, poprzez któr¹ nabywca bêdzie poszukiwa³ odpowiedniego
dostawcy. Opisana wersja katalogu interaktywnego nie jest jednak pozbawiona wad.
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Agent interfejsu

Roboty
handlowe

17

pów i sieci handlu detalicznego. Otwieraj¹ siê te¿ mo¿liwoci
nowego rodzaju porednictwa, opartego g³ównie na u¿yciu technologii agentów interfejsu. Agent softwarowy ma wiele mo¿liwoci: ma pewn¹ autonomiê; mo¿e siê uczyæ; potrafi te¿ wspó³dzia³aæ z innymi jednostkami, takimi jak inni agenci (interfejsu)
lub u¿ytkownicy (ludzie). Niektóre wczesne systemy wykazuj¹ce w³aciwoci typowe dla agenta, to znane wyszukiwarki internetowe, poszukuj¹ce okrelonej informacji w imieniu u¿ytkownika.
Nastêpnym krokiem (prowadz¹cym do królestwa e-biznesu) jest
powstanie asystentów handlowych i tzw. robotów handlowych
(znanych te¿ pod nazw¹ shopping bots). Na przyk³ad maszyna handlowa Inktom jest zatrudniana przez wiele sklepów internetowych. Z perspektywy u¿ytkownika, na stronie internetowej pojawi¹ siê lista kategorii towarów (elektryczne, odzie¿owe, sportowe,
fotograficzne itd.) oraz proste pole poszukiwawcze, w które u¿ytkownik wprowadza ci¹g poszukiwawczy dotycz¹cy okrelonego
produktu. Jeli u¿ytkownik jest np. zainteresowany kupnem kamery cyfrowej, wybierze zapewne kategoriê fotograficzne i wprowadzi s³owa kamera cyfrowa bêd¹ce jego ci¹giem poszukiwawczym. W odpowiedzi robot przeszuka strony internetowe detalistów, bêd¹ce prawdopodobnym ród³em produktów zadanej kategorii (w praktyce robot17  zapisze uprzednio zawartoæ tych stron
w pamiêci podrêcznej i bêdzie przeszukiwa³ tylko w³asn¹ bazê
danych, tak jak robi to wiêkszoæ przegl¹darek internetowych).
Wyniki przedstawione klientowi to lista produktów pasuj¹cych do
opisu wraz z nazwami producentów, ceny, dostêpnoæ oraz ³¹cza
(linki) do innych stron zawieraj¹cych byæ mo¿e bardziej szczegó³owy opis produktu i wyniki badañ konsumenckich. Lista mo¿e
byæ u³o¿ona w kolejnoci cen lub innych cech produktów. Gdy
konsument wybierze jeden z oferowanych produktów, mo¿e on
klikn¹æ w podwietlany wyraz buy (kupiæ), po czym zostanie przeniesiony na stronê wprowadzania danych jego karty kredytowej celem przeprowadzenia transakcji.

W czasie oczekiwania istnieje ryzyko proliferacji DTD (Document Type Definitions), czyli b³êdu
wystêpuj¹cego przy powtarzalnych i identycznych procesach biznesowych polegaj¹cego na przypadkowym wyborze nazw znaczników bez zagwarantowania jednoznacznoci. Taka niekontrolowana proliferacja znacznie utrudnia integracjê danych wewn¹trz programów aplikacyjnych. Takie
firmy, jak Ariba i CommerceOne wypuszczaj¹ ju¿ konkurencyjne formaty DTD. Niektórzy sprzedawcy przewiduj¹ w³¹czanie tych formatów do aplikacji mog¹cych odwzorowywaæ (mapping)
nazwy znaczników XML do nazw pól aplikacji. Dostarczaj¹ te¿ narzêdzi u³atwiaj¹cych integracjê
z aplikacjami komercyjnymi. Oba te rozwi¹zania s¹ drogie i dlatego zapewne nie przyjm¹ siê na
rynku ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Program dzia³aj¹cy na zasadzie wyszukiwarki internetowej, przeszukuj¹cy w imieniu klienta dostêpne zasoby internetowe w poszukiwaniu wybranego przez u¿ytkownika artyku³u lub us³ugi.
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Ten scenariusz transakcji obejmuje strony, na których jest zakotwiczony tylko robot i jego pamiêæ podrêczna. Jest on uzale¿niony od aktualnej sieci sprzeda¿y detalicznej dostarczaj¹cej danych o poszukiwanych produktach. Robot handlowy mo¿e byæ wiêc
rozpatrywany jako agent dzia³aj¹cy w imieniu kupuj¹cego, któremu umo¿liwia chodzenie po sklepach i uzyskanie najlepszej ceny
dla poszukiwanego produktu. Obecna tendencja wydaje siê prowadziæ do po³¹czenia pracy robotów handlowych z bogatymi pod
wzglêdem informacji witrynami internetowymi. W realnym wiecie nabywca czêsto kupuje specjalistyczne magazyny i publikacje
konsumenckie oraz odwiedza sklepy porównuj¹c produkty i ceny.
W wiecie Internetu ten sam konsument uzyskuje ca³¹ informacjê
z pojedynczej witryny sklepu elektronicznego.
W przysz³oci korzystanie z agentów zapewniaj¹cych wy¿szy poziom us³ug interaktywnych stanie siê zapewne codzienn¹ praktyk¹.
Bêdziemy w szczególnoci wiadkami us³ug, w których pojedynczego robota handlowego zast¹pi¹ agenci. Na rynku zawierane bêd¹
transakcje z udzia³em wielu agentów, ka¿dy z nich bêdzie mia³ inne
zadanie: jeden bêdzie reprezentowa³ nabywcê, drugi sprzedawcê,
a trzeci maklera. Ka¿dy z nich bêdzie tak zaprogramowany, by dzia³a³ w danym zakresie optymalnie w interesie swego ludzkiego partnera. Agent sprzedawcy mo¿e d¹¿yæ do maksymalizacji zysku, podczas gdy agent kupuj¹cego bêdzie raczej d¹¿y³ do minimalizacji ceny,
a agent maklera do zmaksymalizowania jego dochodu.
Inny przyk³ad stanowi wykorzystanie agentów w biurach podró¿y
(gdzie pozycja agenta, choæ w ¿ywym wydaniu, jest ju¿ od dawna
dobrze ugruntowana!). Dostarczyciele ró¿nych us³ug podró¿nych
(rezerwacja lotów, hoteli itp.) mog¹ je oferowaæ spo³ecznoci internetowej za porednictwem agentów us³ugowych. Nabywca us³ug
podró¿nych nie bêdzie siê kontaktowaæ z nimi bezporednio, lecz
bêdzie korzysta³ z us³ug agentamaklera, dzia³aj¹cego jak zwyk³y
agent biura podró¿y18. Makler elektroniczny bêdzie otrzymywa³ od
klienta wszystkie dane, dokonuj¹c nastêpnie ich podzia³u na poszczególne elementy (takie jak loty, hotele, wypo¿yczenie samochodu itp.).
Poprzez interaktywn¹ wymianê informacji z agentami us³ugowymi
gromadzi dane o cenach oraz dostêpnoci wszystkich elementów
b¹d indywidualnie, b¹d w pakietach.

Scenariusz
transakcji

Us³ugi
interaktywne

Agenci us³ugowi

Niektórzy agenci us³ugowi mog¹ byæ wyspecjalizowani w dziedzinie rezerwacji biletów lotniczych, a inni mog¹ oferowaæ rozmaite us³ugi turystyczne. Makler bêdzie wówczas w stanie zaoferowaæ swemu klientowi zbiór opcji cenowych, po czym sfinalizuje
ca³¹ transakcjê elektronicznie. Mo¿liwoci informacyjne czyni¹

18

Polskie przyk³ady: www.traper.poznan.pl/ , www.arida.pl/ , www.exodus.com.pl/ , www.roundtour.com.pl/ , lub: www.pzm.pl/biuro_podrozy.asp/, turystyka.wp.pl/biuro-podrozy/
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tego rodzaju serwis elektroniczny niezwykle przydatnym. Witryna
mo¿e przyk³adowo zawieraæ wideoklipy pokazuj¹ce cel podró¿y,
wirtualn¹ wizytacjê hoteli lub dok³adne mapy szlaków podró¿y19.

3.6. Zamówienia
Sposoby
sk³adania
zamówieñ

Kiedy kupujemy w zwyk³ym sklepie, realizacja zamówienia odbywa siê czêsto natychmiast i opuszczamy sklep z towarem w rêku.
W przypadku sklepu elektronicznego sprawa nie przedstawia siê
tak prosto i zwykle mamy do czynienia z pewnym sposobem integracji procesów sklepowych z jakim zewnêtrznym specjalist¹
realizuj¹cym zamówienia, takim jak poczta, Federal Express itp.
Dobra miêkkie oznacza takie artyku³y, jak programy komputerowe (software), dokumenty elektroniczne, muzyka i obrazy w zapisie cyfrowym, które mog¹ byæ wystawiane na sprzeda¿
i s¹ dostarczane elektronicznie poprzez Internet.
Podczas gdy oferowanie za darmo kopii plików poprzez Internet
jest proste, to ju¿ sprzeda¿ takich samych produktów, które zostaj¹
skopiowane po dokonaniu zakupu jest nieco bardziej skomplikowane. Dzieje siê tak z nastêpuj¹cych powodów:
• jak byæ pewnym, i¿ dokonano zap³aty zanim udzielono pozwolenia na skopiowanie;
• jak postêpowaæ w przypadku b³êdnego kopiowania spowodowanego np. k³opotami z prac¹;
• jak zabezpieczyæ skopiowany produkt przed jego powtórnym
kopiowaniem przez nabywców;
• jak postêpowaæ z niezadowolonymi klientami i zwrotami towarów.

Problemy
z zamówieniami

19

Podamy teraz przyk³ady radzenia sobie z wymienionymi k³opotami.
• Darmowe przenoszenie zaszyfrowanych plików. W tym przypadku stosowane jest proste urz¹dzenie kopiuj¹ce, lecz plik jest
zaszyfrowany i nie mo¿e zostaæ wykorzystany przez klienta nie
rozporz¹dzaj¹cego odpowiednim kluczem. Nabycie danego
produktu jest po prostu równoznaczne z zakupem klucza s³u¿¹cego do odszyfrowania otrzymanego pliku. Zamówienie mo¿e
byæ przy tym realizowane rêcznie, a klucz wysy³any poczt¹ elektroniczn¹. Metoda zapewnia dostêp do pliku tylko tym, którzy

Technika wykorzystywania agentów jest jeszcze w pocz¹tkowym etapie rozwoju i musi dopiero
zdobyæ uznanie szerokich krêgów spo³ecznoci biznesowej. Choæ istnieje ju¿ wiele dobrych agencji turystycznych on-line, sprzedaj¹ obecnie tylko oferty w pakietach lub wymagaj¹ od klienta
rozbicia swego zapotrzebowania na poszczególne elementy i oddzielnego ich wprowadzania do
komputera. Opisany w przyk³adzie system pracuje tylko w formie demonstracyjnej, lecz bior¹c
pod uwagê niezwykle szybkie tempo wprowadzania nowych produktów w czasie internetowym
mo¿na liczyæ na jego komercyjn¹ wersjê w najbli¿szym czasie.
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kupili klucz oraz chroni klienta przed wadliwym kopiowaniem:
mo¿e on swobodnie kopiowaæ plik dowoln¹ liczbê razy, a dostarczanie klucza jest ca³kiem niezale¿nym procesem. Rozwi¹zuje to pierwsze dwa z wymienionych problemów. S³aboci¹ metody
jest fakt, i¿ ten sam klucz dostarczany jest wszystkim klientom,
co powoduje ryzyko jego nielegalnego rozpowszechniania (np.
na stronach internetowych hakerów) wród potencjalnych klientów danej firmy. Metoda jest jednak prosta i pozwala stosowaæ
prawie ka¿dy sposób szyfrowania, przy którym klient jest w stanie odkodowaæ plik bez u¿ycia specjalnej aplikacji.
• Wersje demonstracyjne z has³ami. Wzbogacenie metody pierwszej mo¿e polegaæ na dystrybucji pewnych dóbr (w szczególnoci oprogramowania) na zasadzie wypróbuj, zanim kupisz.
Dany program mo¿e mieæ ograniczony czas u¿ytkowania lub
byæ pozbawiony pewnych mo¿liwoci  jest jednak dawany na
próbê za darmo. Aby jednak dokonaæ aktywacji pe³nej wersji
programu trzeba wprowadziæ klucz otwieraj¹cy ca³kowicie
mo¿liwoci funkcjonalne programu. Podobnie jak w wersji
pierwszej, klucz mo¿na zamawiaæ poprzez sieæ, a otrzymywaæ
poprzez e-mail. Sam produkt nie jest w tym przypadku zaszyfrowany, lecz zawiera wewn¹trz zabezpieczenie usuwane za
pomoc¹ klucza. Podstawow¹ zalet¹ tego rozwi¹zania jest mo¿liwoæ wypróbowania produktu przed dokonaniem zap³aty, co
redukuje problem zwrotów. Nadal istnieje niestety ryzyko bezprawnego rozsy³ania kluczy. Rozwi¹zanie to nie ma zastosowania do produktów o charakterze czystej informacji, gdzie sama
koncepcja wypróbuj, zanim kupisz nie ma sensu.
• Wyspecjalizowane platformy dystrybucji dóbr miêkkich. Zamiast zezwoliæ na przenoszenie produktów, a potem stosowaæ
oddzielne rodki zabezpieczaj¹ce ich zawartoæ, mo¿na zastosowaæ bardziej wyspecjalizowan¹ platformê komercyjn¹ monitoruj¹c¹ wszystkie kroki procesu postêpowania ka¿dego u¿ytkownika (w³¹czaj¹c w to etap p³atnoci) i kontroluj¹c¹ proces
kopiowania produktu na podstawie czynnoci, jakich ten klient
dokona. Systemy te wymagaj¹ zwykle rejestracji oraz logowania siê u¿ytkowników tak, aby platforma mog³a ledziæ dzia³ania ka¿dego z nich. Przekazywanie produktu odbywa siê za porednictwem odpowiedniej aplikacji. Takim systemem jest Array firmy BT. Choæ system ten umo¿liwia znaczny stopieñ kontroli, nadal nie zapobiega w pe³ni tworzeniu nielegalnych kopii
produktu ani ich rozpowszechnianiu (co jest jednak znacznie
trudniejsze od prostego sporz¹dzania nielegalnych kopii kluczy). W celu unikniêcia wadliwego kopiowania (np. wskutek
trudnoci telekomunikacyjnych) systemy pozwalaj¹ zazwyczaj
u¿ytkownikowi na szereg prób kopiowania w zadanym czasie
(np. 24 godziny).

Wersje
demonstracyjne

Platformy
dystrybucji
dóbr miêkkich
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Intertrust

• Infrastruktury zapewniaj¹ce bezpieczne dostawy Intertrust.
W celu zapewnienia pe³nej kontroli produktów potencjalnie
mo¿liwych do skopiowania przez nabywcê trzeba uruchomiæ
infrastrukturê, której pewne elementy znajduj¹ siê po stronie
klienta. System Intertrust obejmuje klienta mog¹cego integrowaæ siê z ró¿nymi przegl¹darkami dokumentów oraz typowymi aplikacjami typu Microsoft Word. Produkty dostarczane
klientowi sk³adaj¹ siê z dwu czêci: zaszyfrowanej czêci informacyjnej, któr¹ mo¿e odszyfrowaæ tylko wyspecjalizowany
klient, oraz zbioru regu³ (te¿ zaszyfrowanych) podaj¹cych sposób wykorzystywania produktu. Klient komunikuje siê z serwerem sieciowym, nie tylko w celu skopiowania pliku, lecz w innych momentach cyklu ¿ycia tego produktu. Sam produkt nie
mo¿e byæ ogl¹dany, chyba ¿e pod kontrol¹ wyspecjalizowanego
klienta, a i to jedynie zgodnie z regu³ami ukrytymi w tym samym
produkcie. Na tym poziomie wyrafinowania mo¿na ustanowiæ
wiele elastycznych opcji, np. : treæ kasowana po pewnym czasie
(mo¿e byæ ogl¹dana przez zadany okres, a nastêpnie staje siê
niewidoczna do czasu zap³aty); op³atê trzeba wnosiæ za ka¿de
ogl¹danie produktu; p³aci siê raz po za³adowaniu, a potem za
ka¿d¹ zrobion¹ kopiê itd. Opisana metoda za³atwia wszystkie
podstawowe problemy zwi¹zane z dystrybucj¹ dóbr miêkkich
(chyba, ¿e bêdziemy mieli do czynienia ze szczególnie zdeterminowanym hakerem), lecz wszystko ma swoj¹ cenê. Konsument
musi siê wiêc pogodziæ z obecnoci¹ specjalnego klienta w swoim komputerze, który bêdzie komunikowaæ ka¿d¹ czynnoæ u¿ytkownika serwerowi u¿ytkowanej sieci.

3.7. Platformy komercyjne
Platformy
komercyjne

20

Sprzedawcy platform coraz czêciej dostarczaj¹ rozwi¹zañ komercyjnych, oferuj¹c nie tylko produkt katalogowy, lecz ca³¹ gamê
narzêdzi dla tworzenia sklepu elektronicznego, w³¹czaj¹c system
dokonywania p³atnoci, przetwarzanie dokumentów oraz integracjê zaplecza. Przyk³adem jest tu Commerce Server firmy Microsoft, stosowany te¿ przez innych sprzedawców jako podstawa tworzenia witryn handlowych i aplikacji. Microsoft Commerce Server
jest nie tylko rodzajem witryny komercyjnej: zapewnia te¿ szereg
narzêdzi do kreowania i rozszerzania mo¿liwoci handlu elektronicznego. Dalej przedstawiono jego g³ówne elementy20.
• Otwarta architektura systemu p³atnoci. Jest to architektura softwarowa zaproponowana przez Microsoft, pozwalaj¹ca na rozwi-

W zwi¹zku z potencjalnym zarzutem kryptoreklamy opisano wy³¹cznie zagraniczne rozwi¹zania
do tworzenia sklepów internetowych; wiêkszoæ polskich platform bazuje na importowanym
j¹drze takiego systemu. Opis jednej z wielu z polskich platform do tworzenia sklepu internetowego zawiera Aneks 2.
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janie przez osoby trzecie elementów umo¿liwiaj¹cych prowadzenie dowolnego systemu przetwarzania p³atnoci. Architektura ta nie tylko pozwala uwzglêdniaæ ró¿ne metody p³atnoci, lecz
ponadto bezpieczne protoko³y p³atnoci w³¹czaj¹c SSL i SET.
Protokó³ SET jest standardem popieranym przez wiele wiod¹cych
firm, takich jak Visa i Mastercard. Stanowi on dlatego wa¿n¹
inicjatywê w dziedzinie zapewnienia bezpieczeñstwa finansowego.
SET jest protoko³em trójstronnym, zarz¹dzaj¹cym interfejsami
klienta, handlowca i instytucji finansowej za porednictwem pojedynczego pliku. Wiele niezale¿nych firm oferuj¹cych oprogramowanie p³atnicze dostarcza programy SET oparte na systemach
Microsoft Wallet i Site Server oraz API Enterprise Edition.
• Microsoft Wallet. Jest to system oparty na technologii ActiveX
lub Netscape, dokonuje hermetyzacji i zapamiêtuje informacjê
o kliencie (tak¹ jak nazwisko, adres, numer karty kredytowej)
tak, aby u¿ytkownik nie musia³ wpisywaæ jej za ka¿dym razem
od nowa, u³atwiaj¹c tym samym proces kupowania. Wallet przesy³a te¿ w sposób bezpieczny tê informacjê do serwera. Przes³ana
informacja wygl¹da jak standardowa poczta HTTP i mo¿e j¹
odczytywaæ ka¿dy serwer, nie tylko Site Server Commerce. Jest
ona dostêpna za darmo w sieci WWW oraz powi¹zana z aplikacjami i systemami operacyjnymi Internet Explorer, Windows
9X i Windows NT i pochodnymi, a stosowana ju¿ przez Site
Server Commerce i inne systemy, jak Intershop i Mercantec.
• Potok zamówieñ. Potoki s¹ rozwi¹zaniem stosowanym przez
Microsoft do modelowania procesów biznesowych, takich jak
zamawianie produktów. Potok stanowi strukturê zawieraj¹c¹
pewn¹ liczbê etapów, przy czym ka¿dy etap reprezentuje oddzieln¹ operacjê na obiekcie biznesowym (jak np. formularz
zamówienia). Na ka¿dym etapie jeden lub wiêksza liczba
wyspecjalizowanych sk³adników dzia³a na obiekt, przesy³aj¹c go dalej do nastêpnego etapu potoku. W systemie Site Server Commerce 2.0 potoki by³y z góry zadane, lecz ju¿ w wersji
3.0 umo¿liwiono klientom tworzenie swoich w³asnych potoków. Site Server Commerce generuje potok zamówieñ podzielony na 14 wstêpnie zdefiniowanych etapów:
1. Informacja o produkcie,
2. Informacja handlowca,
3. Informacja sprzedawcy,
4. Zainicjowanie zamówienia,
5. Sprawdzenie zamówienia,
6. Cena jednostkowa,
7. Korekcja ceny jednostkowej,
8. Korekcja ceny zamówienia,
9. Suma czêciowa,
10. Koszty transportu,
11. Op³ata manipulacyjna,
12. Podatek,

SET

Microsoft Wallet

Potok zamówieñ
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Site Server
Commerce

Store Builder
Wizard

13. Suma ca³kowita,
14. Korekcja inwentaryzacji.
• Architektura potokowa jest bardzo elastyczna. W systemie Site
Server Commerce potok zamówieñ jest ju¿ wstêpnie skonfigurowany, jak podano. Handlowcy mog¹ jednak w razie potrzeby dodawaæ lub usuwaæ dowolne etapy. Na przyk³ad, gdy
pragn¹ uwzglêdniæ dodatkowo wiadomoæ o prezencie dodawanym do pewnego zakupu, mog¹ dodaæ do potoku etap
sprawdzania, czy by³a wiadomoæ o prezencie, a jeli tak, skontrolowaæ wysy³an¹ wiadomoæ i dodaæ odpowiedni¹ op³atê.
O elastycznoci systemu decyduj¹ elementy przetwarzaj¹ce
informacjê na ka¿dym etapie. System Site Server Commerce
sk³ada siê z zestawu domylnych elementów. Jest w nim jednak ponad 50 elementów dodatkowych dotycz¹cych wielu
etapów. Na przyk³ad, zamiast etapu dotycz¹cego spedycji,
gdzie oblicza siê op³atê za transport jako procent ca³kowitej
sumy zamówienia, mo¿na do³¹czyæ znacznie bardziej skomplikowan¹ procedurê oferuj¹c¹ kilka metod transportu (np.
l¹dowy lub lotniczy) i obliczaj¹c¹ dok³adnie koszty transportu dla wybranej opcji i danej wagi towarów. Ponadto wszystkie interfejsy u¿ywane do realizacji danej procedury s¹
dokumentowane i handlowcy mog¹ bez trudu tworzyæ w³asne
procedury, celem dalszego dostosowania swego zestawu zamówieñ do potrzeb klienta. Architektura formularza zamówienia: formularz stanowi przyk³ad obiektu biznesowego, na
który dzia³aj¹ procedury potoku. W systemie Site Server Commerce formularz jest po prostu obiektem zawieraj¹cym pary
wartoci kluczowych. Wartoci te mog¹ z kolei wskazywaæ
na listy zawieraj¹ce wiêcej par wartoci kluczowych.
• Store Builder Wizard. Jest to narzêdzie opracowane dla uproszczonych i zarz¹dzanych on-line sklepów elektronicznych.

Podsumowanie
Gdy porównujemy sklepy w realnym wiecie, jasno widzimy pomiêdzy nimi ró¿nice. Niektóre, jak banki, nie maj¹ ¿adnych towarów na wystawach, lecz widzimy tam ogromnie du¿o firm reprezentowanych jedynie przez swoje logo. Inne sklepy maj¹
atrakcyjne wystawy, a ceny wypisywane s¹ na dyskretnych metkach (jeli w ogóle s¹). Czasem piêtrz¹ siê stosy towarów i mo¿na tam kupiæ taniej ni¿ gdzie indziej. Ka¿dy styl przemawia do
innej cechy naszego ja  czasem przyci¹ga nas jakoæ, czasem chêæ posiadania, a czasem oszczêdnoæ. Subtelnoci zwi¹zane z zaspokajaniem wymagañ klientów sklepów tradycyjnych
trzeba by³o przenieæ w dziedzinê sklepów internetowych. Temu
s³u¿¹ w³anie katalogi, platformy cyfrowe itp.
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4. Rozliczenia w e-gospodarce
•
•
•
•
•
•

Sposoby dokonywania p³atnoci,
Rozliczenia finansowe w e-gospodarce,
Karty kredytowe i debetowe,
Czeki elektroniczne,
Transfer funduszy,
SWIFT.

Biznes istnieje tylko po to, aby mo¿liwe by³o zwiêkszanie udzia³u
jednostek gospodaruj¹cych w podziale dochodu. Mo¿e to oznaczaæ
wymianê wiedzy, bonów lub us³ug, lecz zwykle walut¹ biznesu jest
gotówka. Bior¹c pod uwagê p³ynnoæ i szybk¹ ewolucjê rynku wirtualnego, transfer rzeczywistego pieni¹dza nie jest spraw¹ ³atw¹.
Sprzedawcy chc¹ byæ pewni, i¿ zostanie im zap³acone; nabywcy nie
chc¹ dawaæ wiêcej ni¿ siê nale¿y (ani podawaæ tajnych danych na
temat swych kont bankowych), a obie strony poszukuj¹ bezpiecznego, niezawodnego i prostego w obs³udze mechanizmu zabezpieczaj¹cego spe³nienie ich wzajemnych zobowi¹zañ.

Transfer
pieni¹dza

Postêp technologiczny w dziedzinie elektronicznych systemów
p³atniczych by³ w ci¹gu ostatnich kilku lat powolny, lecz sta³y.
Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ tego pozornego braku popiechu w tej
tak wa¿nej dla e-biznesu dziedzinie by³a koncentracja wysi³ku
w celu zintegrowania rozmaitych elementów tworz¹cych handel
elektroniczny i umo¿liwienie dokonywania zakupów on-line,
a nie opracowywanie systemów p³atnoci. Mimo wielkiego rozg³osu regulowanie p³atnoci w systemie on-line ci¹gle nie jest
tak rozpowszechnione, jak przewidywano, brak jest zaufania do
tego sposobu p³acenia, co jest jednym z g³ównych powodów, dla
których u¿ytkownicy nie dokonuj¹ zakupów on-line.
Rozmaitoæ terminologii zwi¹zanej z biznesem elektronicznym
wykazuje z pewnoci¹ wszelkie symptomy zapêdów dyktatorskich (g³ównie ze strony rodowiska technicznego). Zanim wiêc
rozpoczniemy wyjanianie tajników pieni¹dza elektronicznego,
podamy kilka podstawowych definicji:
• Fakturowanie. Pierwszy krok procesu p³atnoci zwi¹zany
zwykle z fakturami elektronicznymi nadsy³anymi poczt¹ elektroniczn¹ lub innym systemem zapewniaj¹cym otrzymywanie rachunku on-line.
• Rozliczanie. Nastêpnym krokiem jest przesy³anie, uzgadnianie oraz, w pewnych przypadkach, potwierdzanie zlecenia
zap³aty zgodnego z faktur¹, przed uregulowaniem rachunku.
• Regulowanie rachunków. Proces zapisu ksiêgowego po stronie winien i po stronie ma uczestników zaanga¿owanych

Fakturowanie

Rozliczanie
Regulowanie
rachunków
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Inkasowanie
nale¿noci

w procesie przelewu rodków. Regulowanie rachunków mo¿e
byæ dokonywane brutto lub netto. W systemie brutto ka¿da transakcja jest regulowana indywidualnie. W systemie netto,
strony wymieniaj¹ce p³atnoci bêd¹ wzajemne zobowi¹zania
kompensowaæ tak, aby dostarczaæ identyczne pozycje (np.
EURO lub USD) w ustalonym czasie, np. na koniec dnia.
W tym punkcie tylko jedna suma netto z ka¿dej pozycji jest
wymieniana. Na przyk³ad, gdy jestem Ci winien 10 euro plus
3 dolary, a Ty mi jeste winien 6 euro i 11 dolarów, rozliczymy siê prawdopodobnie w systemie netto, gdzie ja Ci dam
4 euro (10 minus 6 ), a Ty dasz mi 8 dolarów (11 minus 3).
• Inkasowanie nale¿noci. Ostatni etap procesu p³atnoci, gdy
na jedno konto ksiêgowana jest wp³ata, a na drugie wyp³ata.
Inkasowanie nale¿noci jest zakoñczone, gdy autoryzacja nale¿noci ze strony dostarczyciela us³ug finansowych (np. banku) zostanie potwierdzona. Inkasowanie nie jest tak proste,
gdy wemiemy pod uwagê, i¿ np. okresowe obci¹¿anie za
pomoc¹ kart kredytowych nie jest dozwolone przez przepisy
obowi¹zuj¹ce w Wielkiej Brytanii. Ten w³anie problem oraz
przepisy Cardholder Not Present przewiduj¹ce mo¿liwoæ
zwrotów nale¿noci, stwarzaj¹ potrzebê ustanowienia instrumentów zarz¹dzania d³ugami.

4.1. P³atnoci
Formy p³atnoci
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Stosunek do ró¿nych mechanizmów p³atnoci ulega ci¹g³ym
zmianom. Najwa¿niejsze formy p³atnoci za towary i us³ugi to:
• gotówka,
• czeki,
• bezporednie obci¹¿enie rachunku,
• karta kredytowa,
• karta debetowa
• rachunek kredytowy,
• inne formy, takie jak barter, które nie s¹ powa¿nie traktowane w handlu miêdzynarodowym, lecz maj¹ potencjalny odpowiednik w e-biznesie.
Preferencje w stosunku do tego lub innego sposobu p³atnoci
zmieniaj¹ siê w zale¿noci od tego, czy jest to transakcja biznes
biznes (B2B) (gdzie rachunek kredytowy jest najbardziej rozpowszechniony), czy transakcja bizneskonsument (B2C) (gdzie
faworyzowane s¹ karty kredytowe) b¹d transakcja osobaosoba
(C2C) (kiedy to najpopularniejsz¹ form¹ jest czek lub gotówka).
Wewn¹trz samej spo³ecznoci biznesowej istniej¹ tak¿e ró¿nice,
przy czym w ma³ym biznesie u¿ywa siê zwykle kart kredytowych. W niektórych ga³êziach przemys³u istnieje szczególna niechêæ do kredytu, podczas gdy w innych jest on norm¹.

W prognozach rozwoju e-gospodarki przewiduje siê, i¿ w roku
2007 (przy za³o¿eniu 10% udzia³u w rynku transakcji drobnych
(agenci wiadomoci, automaty, sprzeda¿ biletów itd.)) nast¹pi
spadek procentowy udzia³u transakcji gotówkowych do 63%.
Zauwa¿a siê ponadto, i¿ niektóre czêci wiata i kultury s¹
w swym podejciu do poszczególnych form p³atnoci bardziej
konserwatywne ni¿ inne.
Przy rozpatrywaniu mo¿liwej ewolucji w dziedzinie p³atnoci on-line nale¿y braæ pod uwagê g³ównych graczy dokonuj¹cych p³atnoci w tradycyjnych systemach. Globalni dostarczyciele us³ug
p³atniczych, to Visa i Mastercard. Te nieliczne firmy s¹ obecnie
g³ównymi graczami na globalnym rynku us³ug p³atniczych. Na
przyk³ad, Barclayard dzia³a ju¿ w 247 krajach, obs³uguje wiêcej
ni¿ 13 milionów handlowców i ponad 650 milionów kart kredytowych. Podstawowym wyzwaniem jest tu dostateczny system
zabezpieczeñ wersji on-line ich tradycyjnych form dzia³alnoci.
Jest to dzisiaj najwa¿niejsza si³a promuj¹ca nowoczesne systemy
p³atnicze on-line21 .

4.2. Karta kredytowa i debetowa
Przygl¹daj¹c siê elektronicznym systemom p³atnoci zaczniemy
po kolei od tradycyjnych sposobów p³acenia, a nastêpnie bêdziemy rozwa¿aæ, jak ewoluuj¹ w kierunku uwzglêdniania potrzeb e-biznesu.

Karty kredytowe
i debetowe

Karty kredytowe i debetowe bêd¹ tu rozpatrywane ³¹cznie, gdy¿
przetwarzane s¹ w ten sam sposób. Na nich skupia³a siê g³ównie
uwaga w czasie tworzenia wczesnych systemów p³atniczych on-line.
Za³ó¿my, ¿e konsument pragnie nabyæ towar od handlowca i zap³aciæ zañ kart¹ kredytow¹. Aby transakcja mog³a dojæ do skutku, konsument musi najpierw otworzyæ konto z kart¹ kredytow¹
w banku, który oferuje tak¹ us³ugê dla klientów indywidualnych.
Sprzedawca tak¿e powinien mieæ konto, w tym przypadku w ban21

Narodowe zrzeszenia p³atnicze, takie jak APACS oraz LIINK. Organizacje te powsta³y w celu
zaspokojenia specyficznych potrzeb banków, bêd¹cych ich cz³onkami w dziedzinie oznaczania
mark¹, zachowania norm oraz przetwarzania informacji. Zrzeszenia p³atnicze w Wielkiej Brytanii
i w Europie maj¹ sw¹ odrêbn¹ specyfikê, jeli chodzi o ich rolê i obowi¹zki.
Dochodz¹ jeszcze przedsiêbiorstwa dominuj¹ce w dziedzinach powi¹zanych z omawianym zagadnieniem, lecz nie bêd¹ce w stanie szybko przenosiæ swej dzia³alnoci w dziedzinê systemów
p³atniczych. Najbardziej znacz¹c¹ wród nich jest Microsoft. Bêd¹c w³acicielem standardów
w dziedzinie oprogramowania klienta, firma jest potencjalnie w stanie wejæ w zagadnienia transakcji elektronicznych po stronie klienta (np. utworzyæ elektroniczny portfel wbudowany w przysz³¹ wersjê systemu operacyjnego Windows).
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ku przygotowanym do przetwarzania kart kredytowych. Bank ten
zaopatruje równie¿ handlowca w rodki rejestracji transakcji (np.
elektroniczny punkt sprzeda¿y lub urz¹dzenie obs³ugiwane manualnie wyposa¿one w czytnik kart). Dodatkow¹ stron¹ transakcji
jest operator us³ug p³atniczych (tzn. firma obs³uguj¹ca karty kredytowe, jak Visa lub Mastercard).
Rozliczanie
transakcji

Rozliczanie transakcji za pomoc¹ kart kredytowych wraz z inkasowaniem nale¿noci jest procesem trójstopniowym i obejmuje:
• autoryzacjê, gdzie bank emituj¹cy kartê potwierdza (lub odmawia potwierdzenia) transakcjê proponowan¹ w punkcie sprzeda¿y,
• inkasowanie nale¿noci, gdzie bank obs³uguj¹cy handlowca
zbiera dane dotycz¹ce transakcji od handlowca i dostarcza do
kompanii obs³uguj¹cej kartê kredytow¹, a ta z kolei przekazuje
je do banku emituj¹cego karty. Bank na tej podstawie ksiêguje
transakcjê na konto posiadacza karty,
• regulowanie rachunków, gdzie instytucja obs³uguj¹ca karty kredytowe pobiera nale¿noæ od banku emisyjnego i wp³aca je na
konto firmy handlowej.
W przypadku typowej transakcji posiadacz karty mo¿e udaæ siê do
sklepu i oferowaæ kartê kredytow¹ w zamian za okrelone towary.
Handlowiec zapisuje dane z karty kredytowej i dane dotycz¹ce transakcji, przepuszczaj¹c j¹ zwykle przez czytnik terminalu.
Dane te s¹ przesy³ane za porednictwem instytucji obs³uguj¹cej
kartê kredytow¹ do banku, który wystawi³ kartê. Bank potwierdza
lub odmawia potwierdzenia transakcji, w zale¿noci od stanu konta posiadacza karty. Potwierdzenie lub odmowa jest przekazywana
elektronicznie do sklepu za porednictwem banku przyjmuj¹cego
kartê kredytow¹. Sieæ ³¹cz¹ca punkt handlowy z bankiem jest zwykle sieci¹ PSTN lub staromodn¹, lecz niezawodn¹ sieci¹ informatyczn¹ X.25 (np. BT Cardway Service)22 .
Ostatnim etapem transakcji jest regulowanie rachunków, kiedy
kompania obs³uguj¹ca karty kredytowe inkasuje nale¿noci z konta banku emituj¹cego kartê, po czym dokonuje ich transferu na
konto handlowca w jego banku.
Po uregulowaniu rachunków bank emituj¹cy kartê umieszcza transakcjê jako pozycjê miesiêcznego wyci¹gu posiadacza karty, a gdy

22

Regulowanie rachunków odbywa siê zazwyczaj wieczorem, gdy placówka handlowa przesy³a wszystkie dane o transakcjach dokonanych za pomoc¹ kart kredytowych elektronicznie (polecenie wyp³aty)
do swego banku. Bank ten z kolei kredytuje konto handlowca sum¹ transakcji i ten znajduje siê ju¿ poza
pêtl¹. Bank obs³uguj¹cy handlowca te¿ pragnie pobraæ prowizjê za przeprowadzon¹ transakcjê i wysy³a w tym celu dane dotycz¹ce transakcji elektronicznie do kompanii obs³uguj¹cej karty kredytowe,
a ona rozsy³a te dane po kolei do odpowiednich banków emituj¹cych karty.
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ten zap³aci bankowi emituj¹cemu kartê, cykl staje siê kompletny.
£¹cze od handlowca do jego banku jest ju¿ zwykle typu elektronicznego (poprzez bezpieczn¹ sieæ prywatn¹), tak jak w przypadku ³¹cza miêdzybankowego.
Rozwój e-biznesu koncentruje siê obecnie wokó³ dwu problemów:
• doprowadzenie do tego, aby transakcja miêdzy posiadaczem
karty i handlowcem odbywa³a siê poprzez Internet,
• automatyzacja funkcji handlowca w procesie przetwarzania
karty, danych dotycz¹cych transakcji i po³¹czenie go za porednictwem interfejsu z prywatn¹ sieci¹ bankow¹.
Osi¹gniêcie tego celu napotyka na kilka wyzwañ.

Problemy
rozwoju
e-biznesu

Posiadacze kart uwa¿aj¹ Internet za niebezpieczny i nie chc¹ wysy³aæ danych z karty w sposób jawny poprzez sieæ publiczn¹,
• Posiadacz karty i handlowiec chc¹ mieæ pewnoæ, ¿e ten drugi
jest tym, za kogo siê podaje,
• Nawet maj¹c pewnoæ, ¿e handlowiec jest autentyczny, posiadacze kart s¹ ostro¿ni w podawaniu danych ze swoich kart
komu, z kim nie maj¹ osobistego kontaktu,
• Banki s¹ ostro¿ne w przyjmowaniu odpowiedzialnoci za transakcje zawierane pod nieobecnoæ posiadacza karty (CNP  Cardholder Not Present).
• Handlowcy musz¹ siê liczyæ ze zwrotami pieniêdzy klientom.
Istniej¹ pewne praktyczne strategie prowadzenia p³atnoci kart¹
kredytow¹ poprzez Internet. Przedstawimy je tutaj w kolejnoci od
najmniej do najbardziej z³o¿onej.
•

Przyjmiemy, ¿e pewna firma ma zamiar sprzedawaæ towary, akceptuj¹c sk³adanie zamówieñ i p³acenie kart¹ kredytow¹ za porednictwem Internetu.
(sposób 1) Niezabezpieczone dane kart kredytowych
W omawianym przypadku, gdy klienci wybior¹ towary do zakupu, jest im przedstawiony formularz w postaci strony WWW, na
któr¹ musz¹ wprowadziæ dane dotycz¹ce swoich kart kredytowych.
Po wype³nieniu formularza nale¿y klikn¹æ s³owo submit (przed³o¿yæ), co powoduje wys³anie danych klienta poprzez Internet do
serwera sprzedawcy, w postaci nadaj¹cej siê do przetwarzania przez
aplikacjê CGI (Common Gateway Interface)23.
23

Aplikacja CGI przetwarza tê informacjê do postaci mo¿liwej do rêcznego przetwarzania przez
handlowca. Mo¿na tego dokonywaæ na ró¿ne sposoby: aplikacja CGI mo¿e wysy³aæ sprzedawcy
dane o transakcji e-mailem; mo¿e po prostu przechowaæ je w bazie danych, do której sprzedawca
ma dostêp poprzez formularz WWW; mo¿e te¿ wydrukowaæ te dane w firmie celem ich rêcznego
przetwarzania. Po wyselekcjonowaniu danych dotycz¹cych p³atnoci handlowiec wpisuje je na
formularz w terminalu POS, sk¹d zostan¹ wys³ane poprzez zwyk³¹ sieæ bankow¹ do jego banku,
który wysy³a zwrotnie potwierdzenie wa¿noci karty. Omawiane podejcie ma pewne zalety: jest
proste w realizacji; szczególnie gdy jest dodatkiem do istniej¹cej dzia³alnoci handlowej. Detalista, maj¹cy ju¿ konto handlowe mo¿e w prosty sposób za³o¿yæ witrynê do przyjmowania zamó-
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(sposób 2) Stosowanie klucza szyfruj¹cego po stronie serwera
Jak wynika z rozwa¿añ przeprowadzonych w rozdziale dotycz¹cym zaufania i bezpieczeñstwa, tajnoæ w Internecie osi¹ga siê
zwykle przez wprowadzenie zaszyfrowanego kana³u, stosuj¹c
przyk³adowo standardow¹ warstwê zabezpieczenia ³¹czy u¿ywan¹ powszechnie w serwerach sieciowych i przegl¹darkach. Pocz¹tkowa interakcja miêdzy przegl¹dark¹ i serwerem zachodzi
z u¿yciem kryptografii z kluczem publicznym, w której jeden klucz
(klucz publiczny) jest u¿ywany do szyfrowania wiadomoci,
a inny klucz (klucz prywatny) s³u¿y do jej odszyfrowywania.
W najprostszym opisywanym tutaj przypadku jeden klucz prywatny jest przechowywany w serwerze, a pasuj¹ce do niego klucze publiczne s¹ dostêpne dla klientów. Podejcie to daje dwie
korzyci: po pierwsze transfer danych z karty kredytowej klienta
dokonywany jest poprzez zaszyfrowane ³¹cze, usuwaj¹c tym samym podstawow¹ wadê opcji I. Po drugie, pod warunkiem ¿e
handlowiec przydziela klucze publiczne, uwierzytelnione uprzednio przez godn¹ zaufania stronê trzeci¹, konsumenci mog¹ byæ
pewni, ¿e udostêpniaj¹ dane ze swych kart tylko temu, kto jest
tym, za kogo siê podaje.
Taki poziom bezpieczeñstwa mo¿e zostaæ zagwarantowany jako
opcja dla wiêkszoci serwerów sieci WWW. Certyfikat po stronie serwera mo¿na zakupiæ od godnej zaufania strony trzeciej,
takiej jak np. VeriSign w OSA i TrustWise, za równowartoæ kilkuset dolarów.
Opisywane podejcie nic jednak nie daje w dziedzinie automatyzacji procesu po stronie handlowca i nadal nie zabezpiecza danych z karty p³atniczej przed nieuprawnionym wykorzystaniem
przez nieuczciwego handlowca, mimo i¿ dane te nie s¹ w omawianym systemie dostêpne w Internecie.

wieñ internetowych równolegle z zamówieniami przyjmowanymi metod¹ tradycyjn¹. Infrastruktura handlowca mo¿e zostaæ jeszcze bardziej uproszczona, gdy us³ugi w sieci WWW i aplikacje
CGI s¹ dostarczane przez internetowe biuro handlowe nale¿¹ce do strony trzeciej, zajmuj¹ce siê
wysy³aniem zamówieñ e-mailem lub faxem. Najwa¿niejszymi wadami tego systemu, jeli chodzi
o bezpieczeñstwo, s¹: brak zabezpieczeñ dostêpu do Internetu na drodze miêdzy konsumentem
a handlowcem, przy czym ten ostatni (a niekiedy i biuro us³ugowe) przechowuje dane karty kredytowej klienta. Dane te mog¹ zostaæ nielegalnie wykorzystane przez nieuczciw¹ firmê. Z punktu
widzenia handlowca, choæ otrzymuje on potwierdzenie z banku, ¿e karta kredytowa klienta jest
wa¿na, transakcja jest nadal zawierana bez obecnoci posiadacza karty (CNP) i handlowiec ten
ponosi ryzyko, w przypadku gdy karta (b¹d tylko jej dane) zosta³a ukradziona innej osobie. Dalsz¹ wad¹ omawianej opcji jest brak automatyzacji dzia³añ po stronie handlowca.
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(sposób 3) Stosowanie zautomatyzowanej bramy p³atniczej
(card gateway)
Handlowcy sprzedaj¹cy du¿o towarów mog¹ bardzo skorzystaæ
na automatyzacji procesu, podczas którego dane z kart kredytowych s¹ pobierane z aplikacji serwera WWW i wprowadzane do
sieci banku obs³uguj¹cego sprzedawcê. Innymi s³owy, rêczny
proces pobierania danych zast¹piono tu bram¹ p³atnicz¹.
Przyk³adami bram p³atniczych s¹ Commedia SoftEFT oraz Servebase Computers Ltd. PCEFT. SoftEFT jest zbiorem programów przetwarzania p³atnoci poprzez komputer PC, stosowanym
dla kart Visa, MasterCard, Switch, American Express, JCB, Diners Club i Style. Programy te zaprojektowano w celu ³atwej integracji z aplikacjami u¿ywanymi przez handlowców.
Sieæ bankowa mo¿e w rzeczywistoci sk³adaæ siê z pewnej liczby fizycznie istniej¹cych sieci: wiêkszoæ banków obs³uguj¹cych
handlowców ma np. dostêp do sieci PSTN, ISDN i X.25. Wiadomoci przekazywane przez tê sieæ maj¹ format zdefiniowany przez
APACS (Association for Payment Clearing Services), znany jako
APACS 30 i APACS 5024 .

APACS

Najwa¿niejszym problemem, jakiego ta opcja nie rozwi¹zuje, jest sprawa przechowywania danych z kart kredytowych
konsumentów.
Istniej¹ w zasadzie dwa ró¿ne modele bram p³atniczych dla kart
kredytowych. Jeden, w którym klient pyta o pewne produkty, za³atwia sprawê z handlowcem i podaje mu dane dotycz¹ce p³atnoci,
które sprzedawca przekazuje celem zainkasowania nale¿noci.
W najprostszym przypadku handlowiec zatrzymuje u siebie na pewien czas dane z karty kredytowej (celem ewentualnego zwrotu).
W drugim modelu klient zamawia towar u dostawcy, który kieruje nabywcê do centrum rozliczeniowego (Clear Commerce, Open
Market). Dane z kart kredytowych nie s¹ tutaj w ogóle podawane
24

APACS 30 definiuje metodê stosowan¹ w elektronicznym potwierdzaniu transakcji dokonywanych za pomoc¹ kart kredytowych, podczas gdy APACS 50 definiuje transfer danych sk³adaj¹cych siê na sam¹ transakcjê. Banki, obs³uguj¹ce firmy handlowe, okrelaj¹ doln¹ granicê wartoci
dokonywanych transakcji, poni¿ej której sprzedaj¹cy mo¿e dokonywaæ autoryzacji bez udzia³u
banku, skanuj¹c czarn¹ listê kart ukradzionych; transakcje o wartociach przekraczaj¹cych podany limit s¹ za³atwiane poprzez bank za pomoc¹ protoko³u APACS 30. Ten proces zwi¹zany jest
tylko z autoryzacj¹ i nie dotyczy transferu rodków pieniê¿nych. Sposób dzia³ania systemu jest
opisywany jako w przewa¿aj¹cej mierze off-line.
Standard APACS 50 definiuje drugi zbiór protoko³ów, za pomoc¹ których bank obs³uguj¹cy handlowca ³¹czy siê z bram¹ p³atnicz¹ celem wczytania transakcji oraz zaktualizowania czarnej listy. Informacja zebrana przez bank s³u¿y tym razem do transferu rodków finansowych, co nastêpuje w ci¹gu kilku dni.
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sprzedawcy  klikniêcie opcji kupujê powoduje skierowanie
danych pod adres logiczny URL (Unique Resource Locator),
a po uaktywnieniu ³¹cza nastêpuje ich przekazanie (nabywca, handlowiec, towary, cena).
(sposób 4) Zastosowanie standardów SET
Najlepsza metoda dokonywania p³atnoci to taka, która gwarantuje tajnoæ informacji, zapewniaj¹c do niej dostêp tylko osobom
jej potrzebuj¹cym. Daje te¿ ka¿dej z zaanga¿owanych stron zaufanie odnonie to¿samoci wszystkich innych stron. Ponadto
wszystkie zainteresowane osoby powinny mieæ mo¿noæ autoryzowania transakcji (tzn. ich podpisywania). Wszystkie te problemy ujêto w standardach SET (Secure Electronic Transactions).
Ca³a transakcja mo¿e byæ prowadzona poprzez sieæ publiczn¹
Internet do punktu, gdzie dane o tej transakcji zostaj¹ zaszyfrowane (tzn. do bramy p³atniczej) tak, i¿ ma sens jej bli¿sze powi¹zanie z bankiem obs³uguj¹cym handlowca.
Ryzyko

Ryzyko w transakcjach kart¹ kredytow¹. Najwa¿niejsze rodzaje
nadu¿yæ przy transakcjach kartami kredytowymi obejmuj¹:
• nieuprawnione u¿ywanie zgubionych lub skradzionych kart
(oko³o 50% wszystkich nadu¿yæ zwi¹zanych z kartami kredytowymi),
• u¿ywanie kart w sposób przestêpczy (np. wykorzystywanie
fa³szywej to¿samoci),
• podrabianie lub dokonywanie zmian na kartach,
• nieuprawnione pos³ugiwanie siê numerem posiadacza karty
kredytowej,
• przestêpcze dzia³anie konsumenta.
Gdy posiadacz karty nie p³aci swych zobowi¹zañ, bank wydaj¹cy
kartê zmuszony jest p³aciæ bankowi obs³uguj¹cemu sprzedawcê.
Handlowiec ponosi odpowiedzialnoæ za wszystkie koszty zwi¹zane z fa³szerstwami kart kredytowych. Aby tego unikn¹æ, musi
uczyniæ przynajmniej jedn¹ z trzech rzeczy:
• otrzymaæ autoryzacjê,
• podpis w³aciciela karty lub
• elektroniczny odcisk karty.

Sposoby
redukuj¹ce
ryzyko
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Inne trendy technologiczne redukuj¹ce ryzyko w transakcjach
kart¹ kredytow¹:
• Systemy oparte na sieciach neuronowych. Pozwalaj¹ bankom
emituj¹cym karty ledziæ rodzaj wydatków w³acicieli kart
i wykrywanie wszelkich nietypowych zachowañ klientów,
a st¹d i potencjalnych nadu¿yæ. Na przyk³ad, gdy w³aciciel

•

•

karty, dokonuj¹cy zazwyczaj niewielkich zakupów spo¿ywczych, zaczyna w pewnym momencie kupowaæ drogi sprzêt
elektroniczny, system mo¿e powiadomiæ bank o potencjalnym
przestêpstwie.
S³u¿ba weryfikacji adresów AVS (Adress Verification Service) pozwala firmom realizuj¹cym zamówienia przez telefon
sprawdzaæ on-line adresy billingowe w³acicieli kart kredytowych. Ten program ma na celu ograniczenie nieuprawnionego wykorzystywania numeru karty kredytowej w³aciciela.
U¿ywaj¹c AVS, firmy realizuj¹ce zamówienia przez telefon
mog¹ porównaæ adres wysy³kowy dostarczony przez konsumenta z adresem billingowym znajduj¹cym siê w banku wydaj¹cym karty. Jeli oba adresy s¹ ró¿ne, pojawia siê podejrzenie przestêpstwa.
Us³ugi rozliczeniowe wydawców kart p³atniczych (ICS) System ICS pozwala bankom na porównywanie szczegó³ów dokonanej transakcji z baz¹ danych o niewa¿nych adresach i numerach ubezpieczeniowych (Social Security Number). Baza
danych ICS zawiera takie informacje, jak numery ubezpieczeniowe, nazwiska i daty urodzenia osób pos³uguj¹cych
siê kartami kredytowymi.

AVS

ICS

4.3. Elektroniczny pieni¹dz
Niezale¿nie od nadmiaru wyrafinowanych instrumentów p³atniczych wymylonych przez instytucje finansowe, stosowanie gotówki jest jednak ci¹gle jeszcze popularne. Ma to miejsce szczególnie w przypadku transakcji drobnych, lecz istniej¹ dziedziny
biznesu, gdzie jest to powszechnie przyjête. Koszty obrotu gotówkowego s¹ jednak wysokie: IBM szacuje, ¿e roczny koszt przeprowadzania transakcji gotówkowych na ca³ym wiecie siêga 30 miliardów euro, a jak wynika z badañ przeprowadzonych przez Boston Consulting Group, koszty ponoszone przez detalistów i konsumentów w Wielkiej Brytanii wynosz¹ 4,5 miliarda funtów rocznie. Mówienie o pieni¹dzu elektronicznym mo¿e siê komu wydawaæ pomyleniem pojêæ, lecz ca³kowicie realne jest utworzenie
rodka p³atniczego maj¹cego wszystkie cechy gotówki (chyba tylko z wyj¹tkiem takich wra¿eñ dotykowych, jak szelest banknotów
czy brzêk monet!) i przesy³anego elektronicznie.

Elektroniczny
pieni¹dz

Wiele systemów (z których najbardziej znanym jest Mondex)
pozwala konsumentowi na dokonywanie p³atnoci elektronicznych za porednictwem tak zwanej karty pieniê¿nej. Wygl¹da
ona tak samo, jak karta kredytowa, lecz ró¿ni siê od niej pod
kilkoma wzglêdami. Po pierwsze, inaczej ni¿ karta kredytowa
przechowuje ona pewn¹ wartoæ pieniê¿n¹ (a nie tylko dane dotycz¹ce konta bankowego); po drugie, w momencie dokonania

Karta pieniê¿na
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transakcji pewna suma pieniêdzy zostaje zdjêta z karty, jak pieni¹dz wyjêty z fizycznie istniej¹cego zwyk³ego portfela. Dlatego
u¿ytkownicy kart pieniê¿nych nie musz¹ posiadaæ konta w banku,
a handlowcy nie potrzebuj¹ sprawdzaæ to¿samoci posiadacza karty przy zakupach. Typowym rynkiem dla kart pieniê¿nych jest rynek transakcji o ma³ych wartociach, zbyt ma³ych, aby op³aca³o
siê korzystaæ z kart kredytowych b¹d debetowych. Rynek ten ma
wiêc du¿o wspólnego z mikrop³atnociami. Karta pieniê¿na mo¿e
wiêc byæ uwa¿ana za przedp³atowy system mikrop³atnociowy,
w którym pieni¹dze przechowuje klient.

Karty ogólnego
u¿ytku

Niektóre karty pieniê¿ne s¹ nazywane kartami celowymi w tym
sensie, i¿ mog¹ s³u¿yæ do obs³ugiwania tylko jednego rodzaju p³atnoci. Typowym przyk³adem s¹ karty telefoniczne. Karty ogólnego u¿ytku mo¿na stosowaæ przy zakupach dóbr i us³ug u ró¿nych
sprzedawców. Niektóre z nich s¹ jednorazowego u¿ytku: s¹ ³adowane wstêpnie do okrelonej kwoty pieniê¿nej, zmniejszaj¹cej siê
wraz z ka¿d¹ transakcj¹, a¿ do wyczerpania siê zadanej kwoty, po
czym karta nie nadaje siê ju¿ do u¿ytku. Inne karty s¹ jednak odnawialne i mo¿na je ³adowaæ wk³adaj¹c do odpowiedniego urz¹dzenia, takiego jak wyspecjalizowany bankomat b¹d specjalny terminal pod³¹czony do sieci telefonicznej. Jednym z celów e-biznesu
jest umo¿liwiæ klientowi ³adowanie swych kart pieniê¿nych za porednictwem komputera PC do³¹czonego do Internetu.
Ekonomiczna op³acalnoæ kart opisanego typu nie zosta³a do dzisiaj dowiedziona. Jedn¹ z g³ównych przeszkód jest obawa, ¿e dla
osi¹gniêcia pewnej masy krytycznej niezbêdne s¹ ogromne inwestycje w dziedzinie bankomatów, kas elektronicznych i innych
urz¹dzeñ niezbêdnych do obs³ugi opisywanego systemu25.

25

W Swindon zaoferowano odnawialne karty, wa¿ne w wiêkszoci miejscowych sklepów oraz przy
p³aceniu za telefony i autobusy. W praktyce u¿ywa³o tych kart 8000 osób. Sporód 1000 handlowców pracuj¹cych w Swindon, 750 zobowi¹za³o siê do akceptowania kart.
Za porednictwem franszyzy Mondex zainicjowa³ 23 wdro¿enia swego systemu w ró¿nych krajach wiata. W samym tylko Hongkongu do roku 1999 rozprowadzono 180 tysiêcy kart, akceptowanych przez 300 banków, 700 bankomatów, 7000 firm (w tym 220 supermarketów), autobusy,
baseny p³ywackie i inne instytucje.
Karta Mondex ma nie tylko zakodowane dane; zawiera bowiem komputer jednomodu³owy
z w³asnym systemem operacyjnym o nazwie MULTOS. Ten system operacyjny dopuszcza stosowanie wielu aplikacji napisanych przez ró¿ne firmy (i zapisanych na karcie w bezpieczny sposób).
Co wiêcej, aplikacje te nie musz¹ byæ zapisywane przy produkcji karty: mog¹ byæ ³adowane lub
usuwane z karty, np. poprzez w³o¿enie karty do odpowiedniego terminala. Obecnie istniej¹ dwa
typy kart Mondex/MULTOS; jedna firmy Hitachi, a druga firmy Siemens. Tym, co ró¿ni kartê
Mondex od innych jest fakt, i¿ ma ona wszystkie w³aciwoci fizycznej gotówki: np. jedna osoba
mo¿e przesy³aæ gotówkê innej osobie za porednictwem portfela, do którego mo¿na w³o¿yæ
obie karty. Tego typu transakcja mo¿e odbywaæ siê bez porednictwa osób trzecich (tzn. banku).
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4.4. Konta kredytowe
Do tej pory rozpatrywalimy sytuacje, w których natychmiast po dokonaniu zakupu dokonuje siê p³atnoci (choæ sama nale¿noæ wyp³acana z konta karty kredytowej mo¿e pozostawaæ przez pewien czas
nie uregulowana). Czêsto konwencjonalne transakcje nie s¹ regulowane w momencie sk³adania zamówienia: dobra zostaj¹ zakupione
i sprzedawca rejestruje dane na koncie kredytowym. Po pewnym czasie (lub co pewien okrelony czas) sprzedawca przedstawia nabywcy
fakturê, któr¹ trzeba uregulowaæ w okrelonym terminie. Jest to zwyczajny sposób postêpowania w wypadku transakcji biznesbiznes
(B2B) i niektórych transakcji bizneskonsument (B2C): jak np. rachunki telefoniczne i rachunki przedsiêbiorstw u¿ytecznoci publicznej.

Konta kredytowe

Czêæ tego procesu dotycz¹ca p³atnoci nie ró¿ni siê od przedstawionych uprzednio (tzn. fakturê mo¿na uregulowaæ za pomoc¹ karty
kredytowej, sta³ego zlecenia przelewu lub gotówk¹). Gdy jednak
chcemy p³aciæ nasze rachunki on-line, warto otrzymywaæ je tak¿e
on-line. Dlatego najwa¿niejsz¹ spraw¹ do rozpatrzenia jest dostarczanie faktur przez Internet. Proces ten nazywa siê przedstawianiem rachunku i tego ostatniego terminu bêdziemy dalej u¿ywaæ.
Przedstawianie rachunku elektronicznie nie tylko pozwala na bezporednie zastêpowanie rachunków papierowych, ale oferuje nowe
mo¿liwoci, takie jak sprawdzanie dowolnych rachunków w dowolnym czasie, a nie tylko ich otrzymywanie po up³ywie pewnego
ustalonego terminu. Wynikaj¹ st¹d nastêpuj¹ce zagadnienia:
• przedstawianie informacji billingowej on-line;
• integracja z systemem przetwarzania w celu umo¿liwienia
dodatkowych opcji billingowych takich, jak ogl¹danie rachunków w czasie rzeczywistym;
• spe³nienie wymagañ prawnych ³¹cznie z prawem podatkowym;
• ³¹czenie rachunku z nastêpuj¹c¹ po niej p³atnoci¹ elektroniczn¹.

Przedstawianie
rachunku

Proces billingu

Konwencjonalny proces billingu obejmuje czynnoci:
• zbieranie informacji o zdarzeniach zwi¹zanych z billingiem.
Mog¹ nimi byæ np. liczba sekund spêdzonych na wykorzystywaniu pewnego serwisu on-line, czy te¿ zakup dóbr. Informacje te nale¿y zbieraæ w czasie rzeczywistym i musz¹ one byæ
dostarczane w standardowych formatach;
• wyznaczanie ceny i obci¹¿anie kosztami. Dokonuje siê tego
na podstawie portfela produktów i us³ug, gdzie podane s¹ ceny
ka¿dego sk³adnika i pakietu (np. bezp³atne korzystanie z serwera WWW pod warunkiem jednoczesnego zakupu us³ugi
regulowania rachunków);
• obni¿anie cen. Rabaty przyznawane pewnym klientom (zwykle na podstawie ich wielkoci i si³y nabywczej);
• agregacja i zbieranie danych. Sporz¹dzanie rachunku danego
klienta przeprowadzane jest na podstawie wszystkich zaku-
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pionych przez niego towarów i us³ug oraz rabatów przyznanych temu klientowi i na towary. W przypadku indywidualnego klienta jest to operacja prosta, lecz mo¿e byæ bardzo
skomplikowana w odniesieniu do du¿ego przedsiêbiorstwa;
• drukowanie rachunku. Jest zwykle procesem wsadowym uruchamianym w odpowiednim czasie celem wygenerowania rachunku.

Rachunek
elektroniczny

W e-biznesie ten ostatni etap nale¿y zmodyfikowaæ, aby wytworzyæ rachunek elektroniczny. W najprostszym przypadku mo¿na
zmodyfikowaæ go otrzymuj¹c inny proces wsadowy, generuj¹cy
e-mail, zawieraj¹cy informacjê o billingu. Przejmuj¹c jednak proces
billingu na wczeniejszym etapie, uzyskamy mo¿liwoæ oferowania
serwisu billingowego on-line, co stanowi ju¿ znaczne zbli¿enie do
idea³u, jakim jest proces przebiegaj¹cy w czasie rzeczywistym.
Internet otwiera nie tylko mo¿liwoæ ogl¹dania swoich rachunków w trybie on-line, lecz zarazem szansê utworzenia powszechnie dostêpnej izby rozrachunkowej dla rachunków lub us³ugowego biura billingowego.
W tym wypadku klient bêdzie mia³ pojedyncze konto, na które wp³ywaj¹ rachunki z wielu róde³ (takich, jak instytucje u¿ytecznoci publicznej, firmy obs³uguj¹ce karty kredytowe, karty sklepowe itd.).
Biuro to stanowi punkt odniesienia dla wszystkiego, co klient posiada. Daje równie¿ mo¿liwoæ wgl¹du we wszystkie dotychczas otrzymane rachunki, umo¿liwiaj¹c tym samym wyszukiwanie ewentualnych anomalii.
W tym przyk³adzie us³ugi op³acane s¹ przez wielkie firmy. Ich motywacja jest jasna (i warta przedstawienia); jako klienci dokonuj¹cy
wielkich zakupów, oszczêdzaj¹ pieni¹dze na elektronicznym handlu, a ich dostawcy s¹ motywowani tym, ¿e mog¹ dostaæ siê na listê
kwalifikowanych dostawców najwiêkszych korporacji jedynie wtedy, gdy bêd¹ obecni on-line. Dlatego sprzedawcy u¿ywaj¹ swej si³y
nabywczej jako dwigni stymuluj¹cej rozwój e-biznesu.
Biuro obejmuje oddzielne konto dla ka¿dego konsumenta. Rachunki
z ró¿nych róde³ (takich jak instytucje u¿ytecznoci publicznej,
sklepy itp.) dostarczane s¹ do biura26. Instytucjom generuj¹cym rachunki daje to oszczêdnoci na kosztach druku i wysy³ki poczt¹ (s¹
firmy, gdzie id¹ one w miliony). Do tego dochodz¹ jeszcze zyski porednie p³yn¹ce z lepszego zorganizowania wierzycieli.

26

Konsument mo¿e przegl¹daæ je bez popiechu i w dowolnym miejscu. Wystarczy klikn¹æ w pole
z napisem pay, aby rachunek zosta³ zap³acony. Pojedyncz¹ skrzynkê pocztow¹ na rachunki mo¿na
tak przerobiæ na ¿yczenie klienta, aby przyk³adowo krótka wiadomoæ typu SMS mog³a byæ wys³ana
do klienta zaraz po nadejciu nowego rachunku. Klienci mog¹ tym sposobem porównywaæ nap³ywaj¹ce rachunki z zestawieniem rachunków dotychczas otrzymanych (billingiem).
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4.5. P³acenie rachunków
Przedstawienie rachunku jest dopiero pierwszym etapem ca³ego procesu. Us³ugi elektronicznego op³acania rachunków s¹ oferowane
przez wiele banków i innych instytucji, gotowych (za darmo) p³aciæ
po uprzedniej autoryzacji wyznaczone rachunki w imieniu konsumenta. Takie p³atnoci mog¹ byæ dokonywane elektronicznie lub
drukowanym czekiem papierowym. W wypadku gdy beneficjent nie
akceptuje p³atnoci elektronicznych, instytucja wiadcz¹ca us³ugi
p³atnicze drukuje i wysy³a czek w imieniu konsumenta. Ten rodzaj
systemu p³atniczego nie ró¿ni siê wiele od rêcznego wypisywania
czeku przez klienta: jedyna ró¿nica polega na dostarczaniu czeku
beneficjentowi za porednictwem scentralizowanego systemu komputerowego.

P³acenie
rachunków

Niektóre banki wiadcz¹ us³ugi p³atnicze swoim klientom lub kontaktuj¹ siê z zewnêtrznym elektronicznym serwisem p³atniczym, aby
zapewniæ tê us³ugê klientom banku. Konsumenci mog¹ siê dodatkowo niezale¿nie kontaktowaæ z elektronicznym serwisem p³atniczym;
w tym przypadku, miêdzy bankiem a serwisem nie istnieje ¿aden
kontrakt. Klient, komunikuj¹c siê z systemem p³atniczym, pos³uguje siê komputerem domowym wyposa¿onym w modem i odpowiednie oprogramowanie. Wiadomoci transmitowane s¹ za porednictwem prywatnej sieci telekomunikacyjnej (a nie przez Internet).

Us³ugi p³atnicze
banków

Operatorzy elektronicznych systemów p³atniczych zalecaj¹,
aby konsument dokonywa³ p³atnoci na trzy do czterech dni
przed up³ywem obowi¹zuj¹cego terminu, gdy¿ mo¿e zaistnieæ
koniecznoæ uregulowania nale¿noci drog¹ pocztow¹ zamiast
elektronicznej i musi byæ czas na dokonanie rozrachunku.

4.6. Czeki elektroniczne
Czek papierowy jest popularnym instrumentem p³atniczym u¿ywanym przez pojedyncze osoby, firmy i rz¹dy, przy regulowaniu
nale¿noci za towary i us³ugi.
Informacja podawana na czekach papierowych obejmuje nazwy p³atnika i beneficjenta, kwotê czeku i nazwê banku p³atnika. Pole widniej¹ce na dole czeku (Magnetic lnk Character Recognition (MICR))
zawiera bankowy kod porz¹dkowy (identyfikuj¹cy bank p³atnika),
numer konta p³atnika i numer identyfikacyjny samego czeku. Pole
MICR umo¿liwia obróbkê czeku za pomoc¹ szybkich urz¹dzeñ przetwarzaj¹cych. Na wstêpie tego procesu kwota czeku zostaje zakodowana na dole czeku za pomoc¹ atramentu magnetycznego.

Czeki
elektroniczne

MICR

Wiêkszoæ indywidualnych klientów us³ugi biura billingowego uzna za mi³¹ alternatywê dokumentu
papierowego, który zdaje siê gin¹æ, ilekroæ jest najbardziej potrzebny. Perspektywa posiadania konfigurowalnej poczty elektronicznej lub zawiadomieñ otrzymywanych poprzez SMS stwarza wielu klientom nadziejê unikniêcia dodatkowych op³at za zbyt póne regulowanie rachunków.
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Czeki na siebie

Istniej¹ ró¿ne sposoby rozliczania czeków. Gdy czeki deponowane s¹ w tym samym banku, na który zosta³y wystawione, odpowiednie transakcje reguluje siê na miejscu i takie czeki s¹ nazywane czekami na siebie (onus).
Przez ostatnie kilka lat niektóre z najwiêkszych zrzeszeñ izb rozrachunkowych w USA, przemys³ bankowy OSA i Bank Centralny USA (US Federal Reserve) aktywnie pracowa³y nad rozwojem nowej technologii, maj¹cej na celu skrócenie czasu rozliczania i regulowania czeków, polepszaj¹c w ten sposób efektywnoæ
ca³ego systemu p³atniczego.
Ta nowa technologia obróbki czeków znana jest pod nazw¹ Electronic Cheque Presentment (ECP). ECP jest procesem, w którym
informacja zawarta w polu MICR czeku jest przesy³ana elektronicznie do banku p³ac¹cego czek. Czêæ du¿ych banków komercyjnych nale¿y do utworzonej w roku 1990 organizacji o nazwie
Electronic Cheque Clearing House Organization (ECCHO).
ECCHO opracowuje przepisy i projektuje formaty elektronicznego przetwarzania czeków dla banków bêd¹cych jej cz³onkami.
Banki nale¿¹ce do ECCHO mog¹ wiêc wymieniaæ miêdzy sob¹
dane z czeków elektronicznie, zanim czeki papierowe zostan¹ fizycznie przedstawione do wyp³aty.

cinanie czeku

Technologia ECP mo¿e obejmowaæ cinanie czeku i zostaæ
wsparta technik¹ zobrazowywania czeku. cinanie jest procesem, w którym fizycznie istniej¹ce czeki papierowe zostaj¹ zatrzymane w pewnym punkcie procesu obróbki i tylko informacja
zapisana na czekach zostaje wys³ana dalej do banku p³ac¹cego za
czek. ECCHO opracowuje zbiór narodowych przepisów cinania
czeków. Zobrazowywanie czeków jest to proces, w którym tworzy siê obrazy obu stron czeku i zapisuje w sposób elektroniczny,
aby wykorzystaæ w razie potrzeby.
Choæ cinanie i zobrazowywanie czeków jest coraz czêciej stosowane, nie jest jasne, ile czeków bêdzie przetwarzane tym sposobem w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oci.
Niechêæ niektórych banków do inwestowania w rozwój technologii i preferowanie przez konsumentów czeków zwrotnych mo¿e
w istotny sposób ograniczaæ cinanie i zobrazowywanie czeków.
Jeden z urzêdników banku Federal Reserve przewiduje, ¿e cinanie czeków nie bêdzie powszechnie stosowane do czasu, a¿ konsumenci zaakceptuj¹ fakt, i¿ ich czeki nie bêd¹ im fizycznie wydawane. Ponadto, zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami, banki depozytowe musz¹ fizycznie przedstawiaæ czeki bankom je p³ac¹cym, aby otrzymaæ ich rozliczenie.
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4.7. Agregacja p³atnoci
Gdy mamy do czynienia z transakcjami elektronicznymi, spotykamy siê z rozmait¹ skal¹ p³atnoci: takie towary, jak np. ksi¹¿ki s¹
regularnie kupowane przez Internet (np. poprzez Amazon.com),
a typowy pojedynczy klient kupuje zwykle jedn¹ ksi¹¿kê dokonuj¹c jednostkowej transakcji z u¿yciem karty kredytowej. Koszt przetwarzania danych z karty kredytowej dla takiej transakcji jest jednak dosyæ wysoki i mo¿e siê nie op³acaæ w przypadku zakupu towarów o ma³ej wartoci, takich jak raporty konsumenckie lub p³yty CD. Istniej¹ specjalne metody realizacji tych niewielkich p³atnoci (zwanych mikrop³atnociami), polegaj¹ce na ³¹czeniu ich
w wiêksze transakcje. Przy cenach poni¿ej równowartoci 1 USD
mówi siê nawet o obszarze nanop³atnoci. P³atnoci tego rodzaju
mog¹ stanowiæ np. op³aty za korzystanie z pojedynczych informacyjnych stron internetowych  podaj¹cych np. bie¿¹ce ceny akcji.
Agregacja (³¹czenie) p³atnoci mo¿e zachodziæ po stronie serwera lub po stronie klienta. Obecnie pracuj¹ce systemy dzia³aj¹
zwykle z wykorzystaniem serwera, gdy¿ po stronie klienta zabezpieczenie informacji dotycz¹cej p³atnoci jest trudne. Przyk³adowo, dzia³anie prostych systemów agregacji p³atnoci po stronie klienta mo¿e zostaæ zawieszone po prostu przez usuniêcie
danego pliku. Zwyk³ym sposobem rozwi¹zania problemu jest wiêc
przechowywanie konta u¿ytkownika na serwerze i zapisywanie
tam ka¿dej transakcji dokonywanej przez tego u¿ytkownika. Systemy z agregacj¹ po stronie klienta, choæ trudniejsze do implementacji, maj¹ pewne zalety: s¹ dogodniejsze przy aplikacjach
u¿ywanych przez bardzo wielk¹ liczbê u¿ytkowników (poniewa¿
ca³a informacja o kontach bardzo du¿ej liczby konsumentów nie
musi byæ gromadzona w sposób scentralizowany). Oferuj¹ one
takie opcje, jak portfele elektroniczne noszone przez konsumenta, a co jeszcze wa¿niejsze  nadaj¹ siê do systemów p³atniczych powszechnego u¿ytku nie powi¹zanych z okrelon¹ aplikacj¹ biznesow¹. Przyk³adowo, to samo urz¹dzenie mo¿e zapisywaæ koszty korzystania z wielu ró¿nych us³ug internetowych.

Mikrop³atnoci

£¹czenie
p³atnoci

Portfele
elektroniczne

Mo¿emy wybieraæ miêdzy systemami z agregacj¹ po stronie serwera lub po stronie klienta, taki te¿ istnieje wybór miêdzy przedp³at¹ i zap³at¹ po otrzymaniu towaru lub us³ugi. Innymi s³owy, gdy
oferujemy klientom wiele tanich produktów, za które bêd¹ oni kumulowaæ mikrop³atnoci, mo¿emy ¿¹daæ od nich zap³aty za pewn¹
minimaln¹ liczbê transakcji, zanim zaczn¹ kupowaæ (a nastêpnie
rejestrowaæ wykorzystany ju¿ kredyt). Mo¿emy równie¿ rejestrowaæ wartoæ ka¿dej transakcji i czekaæ, a¿ klient osi¹gnie pewien próg, zanim obci¹¿ymy jego konto.
Przyk³ad systemu przedp³atowego mo¿na znaleæ na stronie
WWW firmy Scottish Register Office (www.origins.net). Sys-

System
przedp³atowy
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tem ten umo¿liwia klientom w trybie on-line poszukiwanie wiadectw urodzin, lubów i zgonów, a nastêpnie ich zamawianie.
Przed uzyskaniem pozwolenia na poszukiwanie konkretnego dokumentu klienci musz¹ siê zarejestrowaæ oraz dokonaæ p³atnoci
kart¹ kredytow¹. W czasie pisania ksi¹¿ki minimalna op³ata wynosi³a 6 funtów. Dokonuj¹c tej zap³aty on-line klienci otrzymuj¹
kredyt odpowiadaj¹cy przeszukaniu 30 stron wywietlanych na
ekranie. Mog¹ wówczas rozpocz¹æ poszukiwanie, np. wszystkich
osób o imieniu i nazwisku Hamish Robert Brown, których urodzenia zarejestrowano w grudniu 1851 roku. Lista takich osób
mo¿e zajmowaæ jedn¹ lub wiêcej stron ekranu i za ka¿dym razem, gdy wchodzimy na stronê, system zmniejsza liczbê stron
kredytowanych. Gdy klient przeszuka wszystkie 30 stron i licznik wyzerowano, trzeba od nowa wprowadziæ dane z karty kredytowej dokonuj¹c tym samym nastêpnej p³atnoci27 .
Agregacja ró¿nych kategorii ma³ych p³atnoci wymaga nie tylko
ró¿nych technologii, lecz w przypadku e-biznesu potrzeba tak¿e
ró¿nych strategii. Obejmuj¹ one:
Przedp³atê:
• Konsument jest obci¹¿any przed zakupem. Jego konto jest
obci¹¿ane przy ka¿dym zakupie;
• Mniejsze ryzyko dla handlowca (karta kredytowa mo¿e byæ
obci¹¿ona zanim towar zostanie zakupiony);
• Potencjalni klienci mog¹ zostaæ zniechêceni wstêpnymi kosztami. Osoby kupuj¹ce kredyty, a potem dokonuj¹ce ma³o zakupów mog¹ byæ niezadowoleni z takiej us³ugi.
Zap³atê z do³u:
Ceny zakupów s¹ dodawane, a¿ do przekroczenia pewnego progu (i/lub limitu czasowego), kiedy to nastêpuje zap³ata.

•

K³opoty z kart¹ kredytow¹ mog¹ siê pojawiæ, gdy nadejdzie termin
p³atnoci (np. niewa¿na karta). Dane z karty kredytowej musz¹ byæ
przechowywane (co stawia handlowcowi dodatkowe wymagania
odnonie bezpieczeñstwa). Niektóre regulacje prawne interpretuj¹
to jako oferowanie kredytu, co sprawia, ¿e handlowiec podlega przepisom dotycz¹cym udzielania kredytów konsumpcyjnych.

27

Przyk³adem systemu z zap³at¹ po otrzymaniu towaru lub us³ugi jest BT Array. Klienci musz¹
wprowadziæ dane z karty kredytowej przy rejestracji do systemu. Mog¹ wówczas dokonywaæ
zakupów, a ich konto w systemie bêdzie obci¹¿ane (choæ jeszcze bez dokonywania ¿adnej transakcji finansowej). Gdy suma (któr¹ s¹ winni) przekroczy pewien próg (zwykle 30 funtów), ich
karta kredytowa zostanie obci¹¿ona do wyzerowania d³ugu. W praktyce dokonuje siê takiej samej
p³atnoci kart¹ kredytow¹ po przekroczeniu pewnego limitu czasowego.
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4.8. Transfer rodków finansowych
Na pocz¹tku tego rozdzia³u powiedzielimy, ¿e bêdziemy siê koncentrowaæ na powi¹zaniach istniej¹cych pomiêdzy posiadaczem karty
a handlowcem oraz miêdzy handlowcem a jego bankiem. Pomijalimy przy tym interakcje pomiêdzy samymi instytucjami finansowymi, takimi jak bank wydaj¹cy kartê i bank obs³uguj¹cy handlowca.

Transfer
rodków
finansowych

Te zakulisowe interakcje s¹ domen¹ elektronicznego transferu funduszy EFT. Trzy najwa¿niejsze systemy transferowe to: globalny
system SWIFT oraz Fedwire i CHIPS.
Serwis transferowy Banku Rezerwy Federalnej Fedwire, u¿ywany
pierwotnie do regulowania p³atnoci na terenie USA, jest systemem
pracuj¹cym w czasie rzeczywistym, w którym Bank Rezerwy Federalnej gwarantuje zap³atê odbiorcy funduszy. CHIPS, organizacja
dokonuj¹ca rozliczeñ multilateralnych sektora prywatnego, zajmuje
siê g³ównie rozliczeniami transakcji wymiany miêdzynarodowej zdenominowanymi w dolarach.

Serwis
transferowy

W roku 1996 rednia wartoæ transakcji dziennych dokonywanych
za pomoc¹ serwisu transferowego Fedwire siêga³a 989 miliardów
dolarów, a rednia suma na jedn¹ transakcjê wynosi³a 3 miliony dolarów. rednia wartoæ transakcji dziennych przy wykorzystaniu serwisu CHIPS by³a równa 1,3 biliona dolarów, a rednia suma na jedn¹ transakcjê wynosi³a 6,2 miliona dolarów.

4.8.1. SWIFT
Firma Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), z siedzib¹ w Belgii, funkcjonuje na zasadach spó³dzielni, w sk³ad której wchodzi ponad 2800 banków
z ca³ego wiata, w³¹czaj¹c w to 150 banków z USA. Za³o¿ono j¹ we
wczesnych latach 70. Kieruje ona sieci¹ przetwarzania i przesy³ania
komunikatów finansowych pomiêdzy instytucjami cz³onkowskimi
i innymi u¿ytkownikami w 137 krajach. W czasie pisania ksi¹¿ki
obs³ugiwa³a ona ponad 6000 instytucji finansowych w 178 krajach.

SWIFT

W roku 1998 ogólnowiatowa sieæ SWIFT przes³a³a ponad 900 milionów komunikatów, których rednia wartoæ dzienna przekracza³a
2 miliardy dolarów USA.
Dzisiaj, poza 2800 bankami cz³onkowskimi, u¿ytkownikami systemu SWIFT s¹ zarówno cz³onkowie stowarzyszeni i tacy uczestnicy, jak brokerzy, dyrektorzy dzia³ów inwestycji, depozyty papierów wartociowych, organizacje rozrachunkowe i gie³dy.
Komunikaty systemu SWIFT przesy³aj¹ informacje lub instrukcje
miêdzy instytucjami finansowymi: komunikaty s¹ formatowane
i zawieraj¹ informacjê o nadawcy, celu, przeznaczeniu, warunkach
i odbiorcy. System SWIFT jest najczêciej u¿ywany do obs³ugi ko-

Komunikaty
systemu
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munikatów o p³atnociach, poprzez które jedna instytucja przesy³a
drugiej instytucji instrukcje dotycz¹ce dokonywania danej p³atnoci. Inne komunikaty maj¹ na celu potwierdzanie szczegó³ów kontraktów zawieranych pomiêdzy dwoma u¿ytkownikami, w ramach
miêdzynarodowej wymiany handlowej lub w dziedzinie lokat miêdzybankowych.
W dziedzinie papierów wartociowych komunikaty SWIFT mog¹
zawieraæ polecenia kupna lub sprzeda¿y b¹d przenosiæ instrukcje dotycz¹ce spedycji lub rozliczeñ28.
Jakoæ us³ug
systemu SWIFT

Jakoæ us³ug systemu SWIFT
SWIFT jest systemem pracuj¹cym prawie w czasie rzeczywistym.
Choæ jest on oparty na architekturze typu zapamiêtaj i wylij,
komunikaty i pliki s¹ przetwarzane natychmiast.
Gdy zatem nadawca i odbiorca s¹ po³¹czeni ze sob¹ on-line, przes³anie komunikatu trwa zazwyczaj mniej ni¿ 20 s, nawet w miêdzynarodowej wymianie komunikatów.
SWIFT udziela gwarancji finansowych przy dostarczaniu wszystkich komunikatów wys³anych poprzez jego sieæ. SWIFT odpowiada za bezporednie szkody materialne wynik³e na skutek uwierzytelnionych p³atnoci lub transferów, jakie nie dosz³y do skutku.
Jest tak¿e zapewniony pe³ny monitoring, a system jest dostêpny
24 godziny na dobê, przez 7 dni w tygodniu.

Aplikacje
i us³ugi systemu
SWIFT

Aplikacje i us³ugi systemu SWIFT
Podstawowy serwis komunikatów zapamiêtaj i wylij ma markê
FIN, ma równie¿ wiele rozszerzeñ takich, jak FINcopy (dostarczaj¹cy kopie komunikatów stronom trzecim, aby wspomagaæ pewne

Sieæ SWIFT oparta jest na protokole komutacji pakietów X.25 wykonywanym na liniach dzier¿awionych i komutowanych. Klienci (np. banki oraz instytucje finansowe) pod³¹czaj¹ siê do tej sieci
poprzez lokalne punkty dostêpu (tzn. punkty obecnoci), do których s¹ do³¹czeni poprzez linie
dzier¿awione lub, w pewnych krajach, poprzez publiczne sieci teleinformatyczne, takie jak Transpac, Accunet i Sprintnet. Klienci musz¹ przy tym korzystaæ z interfejsów dopuszczonych przez
SWIFT, umieszczanych miêdzy ich w³asnymi systemami a sieci¹. Interfejsy te s¹ dostarczane
b¹d bezporednio przez SWIFT, b¹d przez inne firmy.
System przetwarzania instrukcji jest sieci¹ serwerów wybieraj¹cych drogê komunikatów i monitoruj¹cych przep³yw tych informacji w sieci. Systemy komputerowe s¹ zdublowane w dwu centrach operacyjnych (jedno w USA, a drugie w Holandii) celem uzyskania ich wiêkszej elastycznoci.
Centra operacyjne zawieraj¹ trzy typy uk³adów przetwarzaj¹cych:
 Procesory regionalne bêd¹ce zewnêtrzn¹ warstw¹ przetwarzania. Steruj¹ one przep³ywem informacji od i do punktów dostêpu, monitoruj¹c komunikaty przychodz¹ce i wychodz¹ce z systemu, sprawdzaj¹c przy tym ich sk³adniê oraz integralnoæ. Przekazuj¹ komunikaty do wewnêtrznej warstwy tak zwanych procesorów segmentowych.
 Procesory segmentowe stanowi¹ rdzeñ infrastruktury typu zapamiêtaj i wylij. Ponadto generuj¹
kopie komunikatów (celem monitoringu) oraz wysy³aj¹ nadawcy potwierdzenie po odebraniu ka¿dego komunikatu.
28
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transakcje finansowe, takie jak clearing, rozliczanie i regulowanie
rachunków) oraz FINInform (umo¿liwiaj¹cy kopiowanie komunikatów dla stron trzecich w ramach tej samej instytucji finansowej).
Serwis transferu du¿ych plików umo¿liwia pracê w trybie zapamiêtaj
i wylij dla niestrukturalnych plików zawieraj¹cych dowoln¹ iloæ
danych. Jest on oparty na standardach przesy³ania komunikatów X.400.
Inne rodzaje us³ug, typowe dla sektora finansowego, to m.in. dobieranie (matching  automatyczne legalizowanie i uzgadnianie
kontraktów) oraz rozliczenia bilateralne (netting).
W finansach stosuje siê pojêcie przetwarzania kompletnego STP
(Straight Through Procecssing), oznaczaj¹cego zdolnoæ do ca³kowitego zautomatyzowania procesu bez interwencji rêcznych. Komunikaty strukturalne w systemie SWIFT s¹ podatne na automatyczny rozbiór i przetwarzanie. SWIFT realizuje to oferuj¹c us³ugê
pod nazw¹ serwis analizy ruchu, pozwalaj¹cy rozró¿niæ czyste
komunikaty od takich, które mog¹ spowodowaæ k³opoty dla zautomatyzowanego terminala.
Standard bezpieczeñstwa ISO 15022
Podstawowym obowi¹zuj¹cym obecnie standardem miêdzynarodowym dotycz¹cym dokumentów jest standard bezpieczeñstwa
ISO, a mianowicie ISO 15022 Zabezpieczenia  Schemat dla dokumentów (s³ownik pola danych). Zastêpuje on dwa poprzednie
standardy miêdzynarodowe dla dokumentów elektronicznych wymienianych miêdzy firmami dzia³aj¹cymi w sektorze zabezpieczeñ:
ISO 7775  Schemat dla typów dokumentów oraz ISO 11521 

Standard
bezpieczeñstwa

 Procesory steruj¹ce systemu zarz¹dzaj¹ ca³ym systemem, monitoruj¹ jego dzia³anie, administruj¹
sieci¹ i wspomagaj¹ zadania eksploatacyjne. Sieæ SWIFT tak zaprojektowano, by sprosta³a wielu
zagro¿eniom, takim jak z³oliwe lub oszukañcze u¿ycie sieci, ataki na zasoby fizyczne lub klêski
¿ywio³owe. Dalej podamy przyk³adowe zabezpieczenia.
 Sieæ prywatna: SWIFT jest oparta na sieci prywatnej (a nie na publicznej, jak Internet), co zmniejsza
podatnoæ na ataki przypadkowych hakerów internetowych.
 Sprawdzanie poprawnoci komunikatów: komunikaty s¹ sprawdzane na zgodnoæ z regu³ami sk³adni i formatami: obecnoæ niezbêdnych pól, ci¹gów odpowiednich znaczników, rozkazów itd.
 Sprawdzanie kolejnoci komunikatorów: wszystkie komunikaty systemu SWIFT maj¹ przypisywane jednoznacznie kolejne liczby przy wchodzeniu oraz wychodzeniu z systemu. Liczby te s¹ sprawdzane w momencie nadawania i odbioru, komunikaty odebrane w niew³aciwej kolejnoci s¹ odrzucane, a odpowiadaj¹ce im po³¹czenie z terminalem przerywane.
 Integralnoæ komunikatu: gdy komunikat trafia na wejcie sieci SWIFT, generowany jest kod uwierzytelniaj¹cy komunikatu zgodny z jego zawartoci¹. Proces ten przypomina tworzenie skrótu
komunikatu. Pozwala on upewniæ siê, ¿e komunikat jest bezpieczny pod wzglêdem przypadkowych (lub umylnych) zmian, jakie mog¹ zostaæ dokonane w czasie jego przesy³ania.
 Silne uwierzytelnienie z logowaniem: jest oparte na inteligentnych kartach i wymianie elektronicznych kluczy uwierzytelniaj¹cych.
 Szyfrowanie danych: dane s¹ szyfrowane w sieci od jednego do drugiego punktu dostêpu, a opcjonalnie tak¿e do interfejsu u¿ytkownika. Dlatego komunikaty s¹ chronione przed wgl¹dem ze strony
pracowników systemu SWIFT tak podczas przesy³ania, jak w czasie przechowywania w systemie.
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Schemat dla typów dokumentów wymienianych pomiêdzy depozytariuszami.
Standard ISO 15022 zawiera zbiór regu³ sk³adniowych i regu³ tworzenia dokumentów, s³ownik pól danych oraz katalog dla obecnych
i przysz³ych dokumentów.
Zawartoæ s³ownika pól danych i katalogu dokumentów pozostaj¹
poza standardem, lecz s¹ sprawdzane przez biuro rejestrowe. ISO
mianowa³ SWIFT jako biuro rejestrowe dla normy ISO 15022.
SWIFT doprowadzi³ zbiór swoich dokumentów do stanu zgodnoci z norm¹ ISO 15022 i rejestruje szczegó³owe pola danych
w biurze rejestrowym.
EDIF ACT

Istnieje jeszcze inny standard dokumentów, jest on kontrolowany
przez EDIF ACT (Electronic Data Interchange for Administration,
Commerce and TrancsSport). Serwis SWIFT bêdzie przesy³a³ standardowe komunikaty p³atnicze dla EDIFACT. Komunikaty SWIFT
podzielono na dziesiêæ g³ównych kategorii29:
1. Informacja ogólna,
2. Transfery klientów,
3. Transfery instytucji finansowych,
4. Handel finansowy,
5. Inkaso i listy gotówkowe,
6. Handel finansowy (papiery wartociowe),
7. Handel metalami szlachetnymi i ich reasekuracje,
8. Kredyty i gwarancje dokumentowe,
9. Czeki podró¿ne,
10. Zarz¹dzanie gotówk¹ i status klienta.

4.9. Bezpieczeñstwo i ochrona
Bezpieczeñstwo
i ochrona

Nowe technologie elektroniczne stosowane obecnie lub znajduj¹ce siê w fazie przygotowañ, takie jak internetowe transakcje finansowe, pieni¹dz elektroniczny czy karty gotówkowe obiecuj¹
konsumentowi szeroki wybór sposobów dokonywania p³atnoci.
Technologie te nios¹ jednoczenie nowe ryzyko nadu¿yæ i nielegalnej dzia³alnoci. rodowiska prawnicze zainteresowane wzmocnieniem prawa wyra¿aj¹ zaniepokojenie, wskazuj¹c na mo¿liwoæ
wykorzystania tych nowych produktów i us³ug w celach nielegalnych, takich jak pranie brudnych pieniêdzy. Niektóre formy dzia³añ przestêpczych dotycz¹cych transakcji prowadzonych za porednictwem Internetu ju¿ ujawniono. Ci¹gle trwaj¹ prace maj¹ce na
celu uczynienie elektronicznych produktów i us³ug bardziej bezpiecznymi oraz mniej podatnymi na nielegalne wykorzystanie.

29

Najpopularniejsze standardy stosowane w USA, które powoli znajduj¹ swoje zastosowania
w naszym kraju opisane s¹ w Aneksie 1.
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Klienci maj¹ teraz poprzez Internet dostêp do kartowych systemów p³atniczych, bankowoci elektronicznej i innych us³ug finansowych w stopniu, jaki nigdy nie by³ dot¹d mo¿liwy. Wymienione us³ugi oferuj¹ klientowi wiele nowych, dogodnych metod
dokonywania transakcji finansowych. Ze wzglêdu jednak na sam¹
naturê Internetu  bêd¹cego w zasadzie nie zabezpieczonym rodkiem przesy³ania informacji  klienci, handlowcy i inni dostarczyciele us³ug s¹ coraz bardziej zainteresowani sprawami bezpieczeñstwa i ochrony prowadzonych przez nich transakcji. Dla przyk³adu, jeli intruz z powodzeniem zaatakuje system kart kredytowych,
klienci zostaj¹ nara¿eni na utratê dostêpu do swych kont, a w najgorszym razie ca³y system kart kredytowych upadnie.
Firewall i inne metody filtrowania informacji przychodz¹cej z Internetu do komputera mog¹ po czêci zwiêkszyæ bezpieczeñstwo
transakcji internetowych. Firewall jest metod¹ zabezpieczenia siê
przed intruzami poprzez ograniczenie informacji przychodz¹cych
do sieci wewnêtrznych handlowców oraz instytucji finansowych.
Szyfrowanie jest innym rodkiem zwiêkszenia bezpieczeñstwa transakcji internetowych. Ani Firewall, ani szyfrowanie nie daj¹ jednak
gwarancji bezpieczeñstwa tych transakcji. O ile transakcje finansowe prowadzone poprzez Internet bêd¹ coraz mniej wra¿liwe na ataki
ze strony intruzów lub przejêcie przez nieuprawnione strony trzecie,
klienci bêd¹ siê sk³aniaæ ku zwiêkszaniu u¿ycia Internetu w dzia³alnoci finansowej, a ka¿dy wiêkszy udany atak bêdzie zmniejszaæ
publiczne zaufanie do handlu elektronicznego w ogóle.
Niezale¿nie od podstawowego problemu zapewnienia jego bezpieczeñstwa Internet stanowi te¿ dla kryminalistów ród³o nowego rodzaju przestêpstw pope³nianych na niekorzyæ konsumenta.
Przestêpstwa tego rodzaju s¹ ryzykowne dla klientów, gdy¿ Internet stanowi stosunkowo ³atwy i op³acalny ekonomicznie rodek dostêpu do milionów osób.

Firewall

Przestêpstwa
internetowe

Instytucje stanowi¹ce prawo wzmacniaj¹ swoje wysi³ki w celu
identyfikacji oraz zapobiegania takim dzia³aniom, lecz trzeba siê
dopiero przekonaæ, czy wysi³ki te nad¹¿aj¹ za narastaj¹cym wykorzystywaniem handlu elektronicznego oraz Internetu do dzia³alnoci przestêpczej.
Nowe technologie, takie jak stosowanie Internetu w transakcjach
finansowych oraz karty pieniê¿ne, stwarzaj¹ w dodatku nowe
mo¿liwoci prania brudnych pieniêdzy.
Instytucje stanowi¹ce prawo s¹ szczególnie zainteresowane internetowymi i kartowymi systemami, pozwalaj¹cymi na transfery miêdzy poszczególnymi osobami. Karty pieniê¿ne umo¿liwiaj¹
bowiem przestêpcom ³atwe przenoszenie brudnych pieniêdzy
z konta bankowego na kartê pieniê¿n¹, gdzie mog¹ byæ wydawane bez pozostawiania ladów.
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Poniewa¿ jednak karty tego rodzaju s¹ zwykle przystosowane do
transakcji o ma³ej wartoci, to przy obecnie stosowanych niskich
limitach przechowywanej na nich waluty (oko³o 500 USD) nie s¹
one zbyt ekonomicznym sposobem prania du¿ych pieniêdzy.

4.9.1. Dzia³ania standaryzacyjne

Protoko³y
p³atnicze

Protoko³y
handlowe

Standardy
czytników

30

31

Dzia³alnoæ organizacji opracowuj¹cych standardy w dziedzinie
zaufania i bezpieczeñstwa pracy organizacji p³atniczych koncentruje siê w czterech g³ównych dziedzinach30:
• Protoko³y p³atnicze: definiuj¹ dwie lub wiêksz¹ liczbê ról
przyjmowanych przez podmioty elektroniczne uczestnicz¹ce
w wymianie komunikatów dotycz¹cych transakcji tak, ¿e p³atnoæ mo¿e mieæ miejsce. Uwierzytelnianie posiadacza karty,
handlowca i banków uczestnicz¹cych w transakcji jest prowadzone przez jeden lub wiêcej takich protoko³ów. To samo
dotyczy tajnoci oraz integralnoci danych p³atniczych. Podstawowe standardy rozwijane w tej dziedzinie, jakimi nale¿y
siê zainteresowaæ i ewentualnie wprowadziæ, to SET, EMV,
Mondex i Visa Cash. Standard SSL jest obecnie szeroko stosowany przy p³atnociach dokonywanych za porednictwem
Internetu g³ównie dlatego, ¿e jest on wbudowany w ka¿d¹ przegl¹darkê. Brakuje mu jednak tej bardziej wszechstronnej struktury bezpieczeñstwa, obecnej w pozosta³ych standardach.
• Protoko³y handlowe sklepowe: o szerszym zakresie ni¿ protoko³y p³atnicze (lecz te ostatnie mog¹ byæ do nich w³¹czane),
odnosz¹ siê do zdarzeñ obejmuj¹cych ca³y przebieg transakcji, w³¹czaj¹c w to negocjacje warunków, fakturowanie, ksiêgowanie, wycenê, spedycjê itd. Najwa¿niejszym i protoko³ami tego rodzaju s¹: Internet Open Trading Protocol (IOTP)31,
przyjêty ju¿ przez firmê Internet Engineering Task Force
(IETF) oraz Open Buying Protocol (OBI) oparty na protokole
internetowym, dostosowanym przede wszystkim do dzia³alnoci typu biznesbiznes (B2B) i opisywanym jako EDI 
sieæ. Jest bardzo prawdopodobne, i¿ rz¹dy Niemiec i Wielkiej Brytanii przyjm¹ protokó³ IOTP dla transakcji internetowych obci¹¿onych podatkiem od wartoci dodanej.
• Standardy czytników i systemów operacyjnych dla kart inteligentnych: dziedzina kart inteligentnych ucierpia³a z powodu nadmiaru rozwi¹zañ stanowi¹cych w³asnoæ firm, promowanych zwykle przez wp³ywowych niegdy wytwórców kart. W zwi¹zku
z zainteresowaniem przemys³u softwarowego i technologii informacyjnej dziedzin¹ kart inteligentnych, zarówno Microsoft

Pomimo i¿ s¹ to rozwi¹zania g³ównie pochodz¹ce z USA, wszystkie te standardy znajduj¹ swoje
zastosowanie w mniejszym lub wiêkszym stopniu w polskim e-biznesie.
Protokó³ Otwartego Handlu za porednictwem Internetu  protokó³ OTP dla przeprowadzania
transakcji za porednictwem Internetu.
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•

(PC/SC) jak SUN/IBM (Opencard) promuj¹ ostatnio otwarte
rozwi¹zania konstrukcyjne interfejsów dla czytników tych kart.
Bezpieczeñstwo oparte na standardzie IP: IP Sec jest standardem sponsorowanym przez IETF.

Dzia³aj¹ obecnie ró¿ne konsorcja produkuj¹ce specyfikacje zarówno
dla ogólnej dzia³alnoci handlowej, jak i poszczególnych protoko³ów p³atniczych. Konsorcja te s¹ motorem rozwoju e-biznesu
w sytuacji, gdy obecna proliferacja (nadmiar) rozwi¹zañ stanowi¹cych w³asnoæ firm zmusza detalistów do inwestowania w co, co
ma krótki ¿ywot. Niezale¿nie od wymienionego ju¿ protoko³u SET
opiszemy jeszcze trzy konsorcja o podstawowym znaczeniu:
• Internet Engineering
Task Force: firma IETF przejê³a obec32
nie protokó³ OTP od jego pierwotnego w³aciciela konsorcjum OTP, w którym g³ówn¹ rolê odgrywa³ Mondex. Poniewa¿ Mondex jest jedynie protoko³em p³atniczym, istnieje potrzeba protoko³ów handlowych wy¿szego poziomu, okrelaj¹cych rodowisko, w którym p³atnoci mog¹ byæ realizowane.
Te protoko³y wy¿szego poziomu obejmuj¹ takie zagadnienia,
jak negocjowanie warunków, fakturowanie, ksiêgowanie, spedycjê itd. Niektórzy z g³ównych operatorów elektronicznych
systemów p³atniczych (Cybercash, Mondex, Globe ID) dzia³ali wed³ug oryginalnych specyfikacji OTP i dlatego jest bardzo
prawdopodobne, i¿ elementy ich systemów nie dotycz¹ce p³atnoci zostan¹ przeniesione do wspólnego zbioru protoko³ów.
• World Wide Web Consortium: firma W3C opracowywa³a protokó³ o nazwie Micro Payment Transfer Protocol (MPTP) od
1995 roku. Ostatnio prowadzona dzia³alnoæ grupy mikrop³atnoci W3C dotyczy³a protoko³u p³atniczego API. Ta koncepcja zak³ada istnienie portfela klienta u¿ytkownika, lecz zak³adaj¹c u¿ycie jêzyka XML, konsekwencj¹ mo¿e byæ zdefiniowanie standardowego znacznika p³atniczego, jaki mo¿e byæ
osadzony na stronach HTML publikowanych przez detalistê.
Ten znacznik by³by nastêpnie interpretowany przez klienta
w celu zainicjowania p³atnoci przy wykorzystaniu odpowiedniego mechanizmu p³atniczego.
• Open Financial Exchange: standard OFX jest owocem po³¹czonej inicjatywy firm CheckFree, Intuit oraz Microsoft z roku
1996. Format rachunku OFX jest czêci¹ tego standardu i pozwala du¿ym organizacjom rozwin¹æ system stanowi¹cy interfejs z partnerami i konsolidatorami rachunków. CheckFree
skonstruowa³ program partner ski E-Bill, aby zachêciæ do szerszego wprowadzania billingu internetowego. Firma ta oferuje
obecnie e-billing i us³ugi p³atnicze ponad dwu milionom klien32

Internet
Engineering
Task Force

World Wide Web
Consortium

Open Financial
Exchange

Protokó³ Otwartego Handlu  protokó³ wy¿szego poziomu s³u¿¹cy do okrelania rodowiska,
w którym mog¹ byæ realizowane p³atnoci  OTP zawiera wszystkie dzia³ania zwi¹zanie
z przeprowadzeniem transakcji  od negocjacji warunków przeprowadzenie transakcji, przez fakturowanie i przelew rodków a¿ do spedycji.
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tów w USA, a tak¿e ³¹cza elektroniczne do 1000 firm handlowych. AT&T wspólnie z CheckFree zaoferowa³o w po³owie
roku 1998 sta³ym klientom mo¿liwoæ ogl¹dania i p³acenia
swych rachunków poprzez Internet za porednictwem systemów elektronicznych firmy CheckFree.
Techniki
p³atnoci
elektronicznych

Techniki p³atnoci elektronicznych rozwinê³y siê do tego stopnia,
¿e osi¹gnê³y pewn¹ dojrza³oæ i s¹ coraz lepiej rozumiane. Wiele
firm oferuje ju¿ rozwi¹zania rynkowe, oparte g³ównie na systemach kartowych. W sytuacji, gdy technologia umo¿liwia w pe³ni
realizacjê p³atnoci on-line, nieufnoæ u¿ytkowników pozostaje.
Ogólna wiadomoæ stanu bezpieczeñstwa w Internecie oznacza,
¿e opory przed wprowadzaniem danych ze swych kart kredytowych do komputera pod³¹czonego do Internetu stopniowo malej¹.
Postêp w integracji dostawców katalogów i organizacji p³atniczych
oznacza, ¿e otwieranie witryn internetowych obs³uguj¹cych p³atnoci on-line sta³o siê znacznie ³atwiejsze dla detalistów. Przysz³e
schematy organizacyjne oferuj¹ce ró¿norodne metody realizacji
p³atnoci zostan¹ prawdopodobnie wprowadzone na rynek, gdy
nowe, powstaj¹ce wówczas modele biznesu, bêd¹ wymagaæ metod p³atnoci nie opartych na wykorzystaniu kart p³atniczych.

Podsumowanie
Jeszcze nie tak dawno wydawa³o siê, ¿e elektroniczna gotówka
wyprze metody oparte o karty kredytowe. To, ¿e siê tak nie sta³o
wynika zapewne z du¿ego bezpieczeñstwa pos³ugiwania siê kartami, jak i z przyzwyczajeñ klientów. Ró¿ne warianty gotówki elektronicznej posiadaj¹ jednak tak wiele zalet, ¿e w dalszej perspektywie czasowej z pewnoci¹ stan¹ siê dominuj¹c¹ form¹ p³atnoci. W przeciwieñstwie do systemów opartych o karty kredytowe
pozwalaj¹ one na realizacjê tzw. mikrop³atnoci  w przypadku
kart koszty ich obs³ugi przekroczy³yby wielokrotnie wartoæ transakcji. Mikrop³atnoci s¹ idealnym sposobem op³aty, np. za oprogramowanie dostêpne tylko w wersji sieciowej. Nie kupuje siê
wówczas licencji na jego u¿ytkowanie, ale p³aci siê wy³¹cznie za
faktyczny czas jego u¿ytkowania. Innym obszarem zastosowania
s¹ serwisy informacyjne.
Postêp w integracji dostawców katalogów i organizacji p³atniczych
oznacza, ¿e otwieranie witryn internetowych obs³uguj¹cych p³atnoci on-line staje siê znacznie ³atwiejsze dla detalistów. Przysz³e
schematy organizacyjne, oferuj¹ce ró¿norodne metody realizacji
p³atnoci, zostan¹ prawdopodobnie wprowadzone na rynek, gdy
nowe powstaj¹ce wówczas modele biznesu bêd¹ wymagaæ metod
p³atnoci nie opartych na wykorzystaniu kart p³atniczych.
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5. Bezpieczeñstwo transakcji
internetowych
•
•
•
•

Ogólne zasady szyfrowania,
Stosowanie podpisów cyfrowych,
Inteligentne karty,
Zasady i nawyki zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo.

Zwykle decyzje o skorzystaniu z oferty sklepu podejmuje siê na
podstawie jego lokalizacji, wielkoci, rodzaju lokalu, od tego, jak
d³ugo istnieje itd. Gdy siê nam to wszystko spodoba, jestemy
gotowi zostawiæ tam gotówkê w zamian za produkt. Ryzyko jest
niewielkie i mamy zaufanie do tego, co robimy. Nawet, gdy co
oka¿e siê nie tak, wiemy, gdzie wróciæ i oczekujemy zawsze uczciwego potraktowania. Kiedy jednak handlujemy za porednictwem
Internetu, sprawa nie przedstawia siê tak prosto. Rozkosze zakupów on-line mog¹ okazaæ siê iluzoryczne. Sk¹d bowiem konsument ma wiedzieæ (przed ujawnieniem danych ze swojej karty
kredytowej), ¿e firma jest godna zaufania i jest t¹, za jak¹ siê
podaje? Jaka jest pewnoæ, ¿e owa firma pozostanie tam jutro?
Z drugiej strony, sk¹d handlowiec ma wiedzieæ, czy klient nie
pos³uguje siê danymi z karty skradzionej lub podrobionej? Czy
obie strony transakcji mog¹ mieæ pewnoæ, ¿e ich transakcja odbywa siê poufnie, bez wiadków, a ponadto bez nieuprawnionej
ingerencji w czasie przesy³ania danych poprzez sieæ? A gdy sprawy siê tak le potocz¹, to jakimi dowodami dysponuj¹ obie strony przy dochodzeniu swych roszczeñ?

Zaufanie
i bezpieczeñstwo

Zaufanie i bezpieczeñstwo to dwa najwa¿niejsze elementy
ka¿dej transakcji elektronicznej, które s¹ równie¿ podawane jako najwiêksze bariery w rozwoju e-biznesu.
Nie jest to dziwne jeli zwa¿yæ, ¿e obie strony transakcji nigdy
siê nie spotykaj¹, nie znaj¹ swoich miejsc pobytu, a tylko pragn¹
zrobiæ interes; coraz czêciej opiewaj¹cy na znaczne kwoty.
Najbardziej podstawow¹ spraw¹ jest zapewnienie ochrony informacji przesy³anej poprzez sieæ. Dlatego tak wa¿n¹ rolê odgrywa
w transakcjach elektronicznych szyfrowanie  ¿adne póniejsze
wysi³ki nie pomog¹, jeli samo po³¹czenie nie jest bezpieczne.
Gdy wiêc dialog pomiêdzy konsumentem i dostawc¹ zostanie ju¿
zabezpieczony, trzeba sprawdziæ to¿samoæ obu stron, nim rozpoczn¹ w dobrej wierze zawieranie transakcji handlowej. Ka¿dy
uczestnik transakcji pragnie ponadto mieæ pewnoæ, i¿ druga strona jest godna zaufania.

Ochrona
informacji

79

Innym, czêsto spotykanym problemem jest zapobieganie uchylaniu siê od zobowi¹zañ, czyli niezaprzeczalnoæ (non reputiation). W przypadku e-biznesu potrzebne s¹ rodki pozwalaj¹ce
nam udowodniæ, kiedy i komu dany towar dostarczono.
Tak wiêc istnieje wiele aspektów zaufania i bezpieczeñstwa
w sieci, poczynaj¹c od technicznych zabezpieczeñ po³¹czeñ komunikacyjnych, poprzez udowadnianie swojej to¿samoci przez
strony transakcji, a koñcz¹c na temacie pozyskiwania zaufania
kontrahenta.

5.1. Szyfrowanie danych
Szyfrowanie
danych

Tajne szyfry u¿ywane by³y od dawna, aby zapewniæ poufnoæ
informacji przesy³anej nie zabezpieczonymi kana³ami, takimi
jak publiczna sieæ telekomunikacyjna. Niektóre z najwczeniej
znanych szyfrów siêgaj¹ czasów staro¿ytnych Egipcjan.
W e-biznesie szyfrowanie (czym zajmuje siê kryptografia) musi
byæ silniejsze z uwagi na obecny rozwój kryptoanalizy, któr¹
pos³uguj¹ siê potencjalni intruzi, maj¹cy nieraz dostêp do du¿ych komputerów i wyspecjalizowanego oprogramowania. Opiszemy teraz podstawowe techniki stosowane w serwerach WWW
i przegl¹darkach internetowych, jak równie¿ ograniczenia nak³adane przez rz¹dy wielu krajów33 .

5.2. Przed czym trzeba siê broniæ?
Bezpieczeñstwo sieci oznacza ochronê jej prawid³owego dzia³ania i zachowanie integralnoci w obliczu przypadkowego uszkodzenia lub celowego ataku. Problem bezpieczeñstwa ma wiele
aspektów, od tajnoci (zdolnoci do zachowania tajemnicy) i integralnoci, a¿ do tzw.,,3A: uwierzytelnienia (Authentication)
(wiedzy o tym kto, jest kto), autoryzacji (Authority  aby ka¿dy
robi³ tylko to, do czego jest upowa¿niony) oraz audytu (uprawnionego ledzenia tego, co siê sta³o, kto tego dokona³ i kiedy).
Przedstawimy teraz najwa¿niejsze zagro¿enia, którym powinny przeciwdzia³aæ stosowane rodki bezpieczeñstwa.
Bezporedni
atak

33

Bezporedni atak  atakuj¹cy ma na celu zalogowanie siê do
aplikacji z zamiarem pos³ugiwania siê ni¹ jak prawowity u¿ytkownik, lecz w ukrytych zamiarach. Atak mo¿e obejmowaæ wy-

W USA zezwala siê jedynie na eksport miêkkich produktów kryptograficznych; we Francji
stosowanie kryptografii by³o do tej pory nielegalne itd. Zastanówmy siê na pocz¹tek, jakie wymagania stawia siê dobremu systemowi zabezpieczeñ.
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kradanie lub odgadywanie hase³, stosowanie systemu operacyjnego lub aplikacji w rodzaju furtek (niczego nie podejrzewaj¹cy u¿ytkownicy mog¹ ³adowaæ i u¿ywaæ programy zawieraj¹ce konia trojañskiego wprowadzaj¹cego tego rodzaju furtkê, np. program Back Office atakuj¹cy komputery PC) lub
pokonywanie procedur uwierzytelniania u¿ytkownika34 .
Utrata tajnoci  dane przechwytuje siê w czasie transmisji,
a potem mo¿na u¿yæ ich w celach kryminalnych. Urz¹dzenia s³u¿¹ce do pods³uchu w sieci LAN (sniffers) i WAN (datascopes) s¹
ju¿ dostêpne i mog¹ zostaæ u¿yte do tych nielegalnych celów.

Utrata tajnoci

Modyfikacja danych  dane mog¹ byæ modyfikowane w czasie
transmisji (np. po zakupie towaru za 1000 USD atakuj¹cy zmieni
dane tak, i¿ wyka¿¹ kupno towaru za jedyne 10 USD).
Maskarada  atakuj¹cy podaje siê po prostu za uprawniony serwer. Mo¿e to byæ strona WWW o podobnym wskaniku zasobów URL (Uniform Resource Locator), przeznaczona do skompromitowania danej firmy lub zbierania pieniêdzy pod fa³szywym
szyldem.

Maskarada

Zbieranie informacji  bêd¹ce czêsto wstêpem do jednego z wymienionych rodzajów ataku. Wyrafinowane narzêdzia skanuj¹ce
mog¹ tu pos³u¿yæ do systematycznego przeszukiwania naszego
serwera w celu znalezienia s³abych punktów systemu zabezpieczeñ (np. SATAN). Wiele bardzo skutecznych narzêdzi hakerskich mo¿na obecnie za darmo ci¹gn¹æ z Internetu!

Zbieranie
informacji

Istnieje zatem bardzo wiele sposobów nara¿enia na szwank transakcji zawieranych za porednictwem sieci publicznych. Na szczêcie jest te¿ równie wiele metod przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom, a tak¿e wiele firm produkuj¹cych urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce oraz firm s³u¿¹cych odpowiednim doradztwem fachowym.
Podstawowym zabezpieczeniem jest efektywny sposób szyfrowania informacji wysy³anej poprzez Internet.

5.3. Standardy szyfrowania
G³ównym celem szyfrowania jest zapewnienie tajnoci danych
podczas ich transmisji przez sieæ publiczn¹, tak¹ jak Internet.
34

Standardy
szyfrowania

Naruszenie prawid³owego dzia³ania  uniemo¿liwia sieci b¹d aplikacji (np. serwerowi WWW)
poprawn¹ pracê. Istnieje wiele opcji, z jakich mo¿e w tym celu skorzystaæ haker dokonuj¹c ataku
(mo¿na w tym celu pos³u¿yæ siê programem u¿ytkowym, ang. ping, testuj¹cym wszystkie wêz³y
sieci lub Internetu celem uzyskania dostêpu do poszukiwanego serwera), aby pod³¹czyæ siê do
serwera (uniemo¿liwiaj¹c dostêp do gniazdek TCP/IP (Transmission Control Protocol/
/Internet Protocol) z u¿yciem TCP SYN itd.
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Dlatego jednym z najbardziej efektywnych sposobów ochrony
sieci jest szyfrowanie wszystkich danych przesy³anych w sieci
tak, aby dla hakera nie by³o ¿adnych danych nadaj¹cych siê do
odczytania.
Wiele dzieci w wieku szkolnym zapozna³o siê z szyfrowaniem 
pos³ugiwa³y siê bowiem jakim szyfrem w tajnej korespondencji
z kolegami. Przestawianie liter (bardzo proste w tym przypadku)
jest podstawowym sekretnym algorytmem. Ten sam pomys³ mo¿e
byæ zastosowany w przypadku danych cyfrowych. Na przyk³ad,
procesor Clipper skonstruowany przez si³y zbrojne USA zawiera
algorytm szyfruj¹cy o nazwie Skipjack. Dowolne dwa urz¹dzenia
wyposa¿one w ten procesor mog¹ wymieniaæ miêdzy sob¹ dane35.
DES

Ustalonym standardem kryptograficznym jest system DES. Jest
to system symetryczny z kluczem prywatnym o 56 bitach. Klucz
ten rozszerzono do 64 bitów dodaj¹c 8 bitów parzystoci i w tej
formie stosowany jest do szyfrowania danych, dzielonych na bloki
maj¹ce te¿ po 64 bity. Algorytm pobiera te 64-bitowe bloki danych i ³¹czy je z kluczem za pomoc¹ skomplikowanego ci¹gu
operacji dokonywanych na poziomie pojedynczych bitów, takich
jak LUB wykluczaj¹ce (exclussive-OR), z jednoczesnym przesuwaniem bitów.
Opisywany algorytm pierwotnie zaprojektowano do sprzêtu hardwarowego, gdzie przesuwanie bitów oraz porównywanie odbywa siê automatycznie i bardzo efektywnie. Obecnie jednak te same
zadania mog¹ byæ ³atwo wykonywane w software. 56-bitowy algorytm DES pozostaje podstawowym rodkiem kryptograficznym w wielu dziedzinach przemys³u, a szczególnie w sektorze
finansowym. Technologia komputerowa pozwala jednak obecnie
na szybkie prze³amanie 56-bitowego algorytmu DES w bardzo
krótkim czasie i dlatego istnieje wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na
skuteczniejsze metody szyfrowania.

35

Jedyn¹ wad¹ ostatniej metody jest fakt, i¿ wszystkie dane zostaj¹ ujawnione, gdy tylko algorytm
zostanie odkryty. Gdy ten algorytm jest wtopiony w krzemowy uk³ad scalony, jak w przypadku
systemu Clipper, przywrócenie bezpieczeñstwa staje siê trudne.
Klucz, bêd¹cy po prostu ci¹giem cyfr, zawiera zbiór regu³ steruj¹cych algorytmem szyfruj¹cym.
Problemem staje siê wiêc raczej ochrona klucza, a nie algorytmu, dlatego sposób zarz¹dzania
kluczem (b¹d kluczami) trzeba szczegó³owo przeanalizowaæ.
Istniej¹ dwa podstawowe sposoby zarz¹dzania kluczem. Pierwszy jest znany jako kryptografia
z kluczem prywatnym i jest systemem, w którym bezpieczeñstwo szyfrowania zale¿y od utrzymania sekretu znanego tylko dwóm komunikuj¹cym siê stronom. Sekret ten stanowi klucz prywatny, u¿ywany do szyfrowania danych po stronie nadawczej i do rozszyfrowywania ich po stronie odbiorczej. Przyk³adami systemów z kluczem prywatnym s¹ IDEA (International Data Encryption Algorithm) oraz DES (Data Encryption Standard). Ze wzglêdu na symetriê procesu szyfrowania i rozszyfrowywania, kryptografia z kluczem prywatnym znana jest te¿ pod nazw¹ kryptografii symetrycznej.
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Alternatywnym sposobem podejcia jest kryptografia z kluczem
publicznym.
Jest to system, gdzie ka¿dy u¿ytkownik posiada parê kluczy 
jeden prywatny i jeden publiczny. Wiadomoæ zaszyfrowan¹ przy
u¿yciu klucza publicznego mo¿na rozszyfrowaæ jedynie kluczem
prywatnym i vice versa, tak i¿ mo¿emy otrzymywaæ komunikaty
od ka¿dego, kto zna nasz klucz publiczny (które rozszyfrowujemy u¿ywaj¹c naszego klucza prywatnego). Mo¿emy tak¿e wysy³aæ zaszyfrowane komunikaty ka¿demu, którego klucz publiczny
znamy. Kryptografiê z kluczem publicznym nazywamy kryptografi¹ niesymetryczn¹, ze wzglêdu na ró¿ne klucze u¿ywane
w procesach szyfrowania i rozszyfrowywania wiadomoci.

Kryptografia
z kluczem
publicznym

Stosowanie systemów z kluczem publicznym mo¿e odbywaæ siê
na dwa sposoby  za ich pomoc¹ mo¿na uzyskaæ: tajnoæ  klucz
publiczny szyfruje dokument w taki sposób, i¿ mo¿e go odczytaæ
jedynie w³aciciel odpowiedniego klucza prywatnego. Podejcie
to jest czêsto stosowane jako bezpieczny sposób wymiany kluczy symetrycznych oraz podpisy cyfrowe  dokumenty podpisane za pomoc¹ prywatnego klucza osoby podpisuj¹cej mog¹ byæ
sprawdzane pod wzglêdem zgodnoci przy u¿yciu odpowiedniego
klucza publicznego. Stanowi to podstawê do uwierzytelniania,
integralnoci oraz niezaprzeczalnoci (nonrepudiation), co zostanie omówione bardziej szczegó³owo dalej.
Przypuszczalnie najbardziej znanym systemem kryptografii z kluczem publicznym jest RSA. Do generowania kluczy bardzo odpornych na atak (tzn. na z³amanie szyfru) stosuje siê w nich bardzo du¿e liczby pierwsze. W systemie RSA wykorzystuje siê fakt,
i¿ maj¹c iloczyn dwu wielkich liczb pierwszych, wyznaczenie
tych liczb jest matematycznie bardzo trudne. Ze wzglêdów praktycznych, systemy z kluczem prywatnym, których dzia³anie jest
oparte na algorytmie symetrycznym s¹ bardziej rozpowszechnione. Poniewa¿ stosuje siê w nich ten sam klucz do szyfrowania
i rozszyfrowywania, operuj¹ one blokami danych, poddaj¹c je
permutacjom bitów i operacjom logicznym wed³ug schematu zale¿nego od wartoci klucza. Systemy te s¹ z zasady szybkie i nadaj¹ siê do implementacji w technologii krzemowej. Systemy
z kluczem publicznym s¹ raczej wolne i dlatego stosuje siê je
tylko do celów specjalnych (np. do ochrony transmisji kluczy
prywatnych i do podpisów cyfrowych).

RSA

Niezale¿nie od wartoci samej techniki szyfrowania stwarza ona
jednak liczne problemy. Najwa¿niejszym jest zdobycie odpowiedniego sprzêtu komputerowego i oprogramowania, zdolnych do
wykonywania (nieraz) bardzo z³o¿onych procesów przetwarzania, jakie stanowi szyfrowanie i rozszyfrowywanie danych. Spe-
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cjalne procesory (takie jak Clipper) stworzono w³anie do tego
celu, lecz z uwagi na ich militarne zastosowanie sprzeda¿ i eksport tych urz¹dzeñ s¹ cile kontrolowane. Najbardziej znanym
przyk³adem tego rodzaju restrykcji jest nale¿¹cy do rz¹du USA
system szyfrowania DES. Sklasyfikowano go jako amunicja
i dlatego sta³ siê obiektem restrykcji eksportowych.
Prze³amywanie
szyfru

Drugim problemem zwi¹zanym z szyfrowaniem jest szybkoæ
rozwoju tej technologii  szyfry uwa¿ane za bezpieczne jeszcze
kilka lat temu, s¹ dzisiaj ³amane w ci¹gu kilku minut przy u¿yciu
najnowszych procesorów. Poniewa¿ efektywnoæ kryptografii tak
z kluczem publiczny, jak i prywatnym zale¿y od utrzymywania
kluczy w sekrecie, musz¹ one byæ odporne na atak. Poziom odpornoci klucza zale¿y od d³ugoci (tzn. liczby bitów) klucza u¿ywanego do szyfrowania danych. Niezale¿nie od tego, jak dobry
jest algorytm szyfruj¹cy, mo¿e on zostaæ ³atwo z³amany, gdy tylko klucz zostanie odgadniêty; im krótszy klucz, tym ³atwiej tego
dokonaæ. W praktyce, odgadywanie klucza sprowadza siê do
próbowania wszystkich mo¿liwych kluczy, a¿ znajdziemy w³aciwy. Jest to jak próba otwarcia zamka kombinacyjnego przez
wypróbowanie wszystkich mo¿liwych kombinacji. Takie brutalne podejcie nie jest sensowne dla pojedynczej osoby, lecz u¿ywaj¹c potê¿nego komputera zdolnego podj¹æ miliony prób na sekundê staje siê ono, jak to poka¿emy, bardzo prostym zadaniem.
Trudnoæ prze³amania algorytmu szyfruj¹cego wzrasta wraz ze
wzrostem liczby bitów klucza. Czas potrzebny do z³amania szyfru wynosi 2 do potêgi równej liczbie bitów klucza minus liczba
prób prze³amania, a wszystko podzielone przez 2.

Deep Crack

W USA skonstruowano za skromn¹ sumê 210.000 USD urz¹dzenie s³u¿¹ce do prze³amywania systemu DES, zwane Deep Crack.
Urz¹dzenie to jest zdolne do przetestowania oko³o 92 160000000
kluczy/s, co w zapisie wyk³adniczym oznacza 247 kluczy/s. Ta
liczba robi wra¿enie, a wielokrotnie przewy¿sza szybkoæ przepisywania tekstu z prêdkoci¹ kierowcy wycigowego.
Atakowany algorytm (w tym przypadku DES) charakteryzuje siê
raczej prostym sposobem wyznaczania klucza (key schedule), co
znacznie upraszcza konstrukcjê maszyny rozszyfrowuj¹cej. St¹d
oczekujemy szybkiego rezultatu i nie zawiedziemy siê.
Stosuj¹c bowiem podany wzór na czas prze³amywania szyfru
stwierdzimy, ¿e 56-bitowy algorytm DES padnie ofiar¹ maszyny
Deep Crack w ci¹gu 25647/2 sekund, co daje mniej ni¿ piêæ minut; a to przy za³o¿eniu, ¿e nie mamy szczêcia do trafienia na
w³aciwy klucz ju¿ przy pierwszej próbie.
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Czy jednak powinnimy siê tym martwiæ? Maj¹ mo¿e racjê sceptycy, gdy mówi¹, ¿e bezpieczeñstwo w Internecie po prostu nie
jest na miarê potrzeb biznesu? Gdy przyj¹æ, ¿e przeciwnik chc¹c
zbudowaæ dla naszego algorytmu urz¹dzenie analogiczne do Deep
Crack jest przygotowany na inwestycjê powiedzmy 27 milionów
dolarów (128 razy wiêcej ni¿ podana wczeniej suma), a postêp
w dziedzinie technologii spowoduje czterokrotny wzrost szybkoci dzia³ania tego urz¹dzenia, da to w sumie efektywn¹ szybkoæ prze³amywania szyfru 247 x 22 x 27 = 256 kluczy/s. Gdy
bêdziemy siê pos³ugiwaæ jednym z najbardziej dzi wyrafinowanych systemów o kluczu 128-bitowym, Deep Crack II bêdzie
w stanie znaleæ nasz klucz (rednio) po 212b56/1 sekundach,
co równa siê 74 miliardom lat. Chyba wiêc lêk zwi¹zany z bezpieczeñstwem to bardziej sugestia, ni¿ realne zagro¿enie.
Przyk³ad dobrze wyjania jedn¹ sprawê, a mianowicie dlaczego
szeroko znana metoda, potrójny algorytm DES o d³u¿szym kluczu ni¿ obecnie, bêdzie, jak siê uwa¿a, bezpieczna jeszcze przez
kilka lat. Potrójny algorytm DES szyfruje dane ród³owe trzykrotnie za pomoc¹ podstawowego algorytmu DES, najpierw jednym kluczem, potem drugim, a za trzecim razem znowu pierwszym kluczem. Wynik jest uwa¿any za równowa¿ny u¿yciu klucza 112-bitowego  dostatecznie d³ugiego, aby byæ bezpiecznym,
a przy tym na tyle krótkiego, by zachowaæ efektywnoæ systemu.
Deep Crack II potrzebowa³by ci¹gle oko³o jednego miliona lat na
z³amanie potrójnego algorytmu DES.

Deep Crack II

Nie ma jednak powodu do samozadowolenia, gdy¿ moc obliczeniowa komputerów stale ronie i jest zapotrzebowanie na klucze
o coraz wiêkszej d³ugoci, zabezpieczaj¹ce przed ewentualnym
atakiem. Dwa czynniki ograniczaj¹ jednak d³ugoæ stosowanego
klucza: po pierwsze, im d³u¿szy klucz, tym wiêksza moc obliczeniowa jest potrzebna do przeprowadzania operacji szyfrowania
i rozszyfrowywania (a wiêc im d³u¿szy klucz, tym wiêcej czasu
zabiera uprawnionym u¿ytkownikom wysy³anie zabezpieczonych
komunikatów), a po drugie, jak uprzednio zaznaczono, rz¹dy
(a szczególnie rz¹d USA) nak³adaj¹ restrykcje na eksport (a niekiedy tak¿e na u¿ywanie) silnych produktów kryptograficznych.
Pozostaj¹ wiêc ci¹gle w mocy pewne ograniczenia rz¹du USA
dotycz¹ce u¿ywania szyfru DES; 56-bitowy DES mo¿e byæ
wprawdzie stosowany bez ograniczeñ, lecz restrykcje eksportowe zezwalaj¹ tam na u¿ywanie potrójnego algorytmu DES jedynie do aplikacji s³u¿b finansowych.
Skutecznoæ stosowania technik kryptograficznych zale¿y nie
tylko od prawid³owego zarz¹dzania kluczami szyfruj¹cymi (w³¹czaj¹c w to ich regularn¹ wymianê), lecz tak¿e od bezpiecznej
lokalizacji systemów szyfruj¹cych.

Skutecznoæ
technik
kryptograficznych
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Idea³em jest, aby szyfrowanie odbywa³o siê w koñcowych serwerach i terminalach systemu tak, aby ani jeden fragment drogi
sygna³u nie pozostawa³ bez ochrony.
Nie jest to zawsze mo¿liwe, a rozwi¹zanie kompromisowe polega na szyfrowaniu danych wewn¹trz specjalnych urz¹dzeñ sieciowych (np. ruterów) b¹d umieszczaniu wolno stoj¹cych urz¹dzeñ kryptograficznych w wyznaczonych miejscach.

Szyfratory
³adunku

Wiêkszoæ wolno stoj¹cych systemów szyfruj¹cych dostêpnych
na rynku jest tak zaprojektowana, by pracowa³y poprzez dwupunktowe synchroniczne ³¹cza danych, jest jednak coraz wiêcej
systemów pracuj¹cych w sieciach zorientowanych pakietowo, jak
Internet. Te pakietowo zorientowane urz¹dzenia szyfruj¹ce nazywane s¹ tak¿e szyfratorami ³adunku (payload encryptors),
gdy¿ szyfruj¹ tylko dane u¿ytkowników, pozostawiaj¹ nag³ówki
protoko³u w postaci jawnej tak, i¿ pakiety mog¹ byæ prawid³owo
rozsy³ane po sieci36.

5.4. Podpisy elektroniczne

Podpis cyfrowy

Jak ju¿ stwierdzilimy, kryptografia z kluczem publicznym, z u¿yciem pary kluczy  publicznego i prywatnego  stanowi dogodn¹
podstawê technologiczn¹ do wprowadzenia podpisów cyfrowych.
Jeli na przyk³ad osoba X zaszyfruje wiadomoæ u¿ywaj¹c swego
w³asnego klucza prywatnego, a osoba Y jest w stanie go rozszyfrowaæ za pomoc¹ klucza publicznego X, Y mo¿e byæ niemal pewien,
¿e wiadomoæ pochodzi od X. Gdy owa wiadomoæ upowa¿nia Y
do wykonania pewnej czynnoci (takiej jak np. pobranie pewnej
sumy z konta bankowego X), fakt ¿e wiadomoæ zosta³a, jak mo¿na udowodniæ, wys³ana przez X daje podobny poziom zaufania,
jak gdyby X w³asnorêcznie podpisa³ omawiany dokument.
Opisana technika jest trochê niewygodna, gdy¿ podpis stanowi
tu zaszyfrowan¹ wersjê ca³ego komunikatu (który mo¿e byæ bardzo d³ugi). W praktyce podpis cyfrowy tworzony jest na podstawie skrótu danego komunikatu, a nie jego kompletnego tekstu.

36

Ostatnio wprowadzane standardy, maj¹ce na celu stworzenie, bezpiecznych zaszyfrowanych tuneli w publicznej sieci Internet, zosta³y stworzone przez IPSec (grupê robocz¹ dzia³aj¹ca wewn¹trz
Internet Engineering Task Force, zajmuj¹c¹ siê definiowaniem zbioru specyfikacji us³ug dotycz¹cych uwierzytelniania, integralnoci i tajnoci w warstwie datagramu protoko³u IP). W odró¿nieniu od DES, funkcjonuj¹cego zasadniczo na aplikacyjnym poziomie komunikacji, standardy IPSec
s¹ zintegrowane z poziomem IP komunikacji TCP/IP. Sk³adaj¹ siê one zasadniczo z dwu czêci
obejmuj¹cych: szyfrowanie zawartoci pakietów IP (szyfrator ³adunku IP z algorytmem typu DES)
oraz protokó³ nag³ówka pakietu (MD5/SHA), zapewniaj¹cy dodatkowe sprawdzanie integralnoci. Zarz¹dzanie kluczem odbywa siê z u¿yciem metod klucza publicznego RSA.
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Skrót ten tworzy siê przepuszczaj¹c ca³y komunikat przez funkcjê jednokierunkow¹ (nazywan¹ funkcj¹ skrótu (hash function),
o nastêpuj¹cych w³aciwociach:
• jest ona jednokierunkowa w tym sensie, i¿ ³atwo przekszta³ciæ oryginalny tekst na skrót, natomiast odtworzenie oryginalnego komunikatu na podstawie jego skrótu jest niemo¿liwe;
• skrót ma niewielk¹ i standardow¹ d³ugoæ, niezale¿nie od d³ugoci oryginalnego komunikatu;
• ka¿dy znak oryginalnego komunikatu jest istotny przy tworzeniu skrótu tak, i¿ zmiana pojedynczego znaku orygina³u spowoduje utworzenie innego skrótu;
• funkcja skrótu jest dostatecznie skomplikowana, aby dokonanie wielokrotnych zmian orygina³u celem uzyskania takiego
samego skrótu by³o bardzo trudne.

Funkcja
jednokierunkowa

Ta ostatnia w³aciwoæ jest niezbêdna, aby uniemo¿liwiæ intruzowi
dokonanie celowych zmian orygina³u (jak np. dopisanie dodatkowego zera do sumy pieniê¿nej), a nastêpnie innych kompensacyjnych zmian, by ca³y komunikat mia³ ten sam skrót, co orygina³.
Algorytm stosowany powszechnie do tworzenia podpisów cyfrowych ( u¿ywany np. w standardach bankowych SET) tworzy skróty o d³ugoci 20 bajtów, niezale¿nie od d³ugoci oryginalnego komunikatu. Algorytm ten spe³nia z za³o¿enia wymóg jednokierunkowoci, gdy¿ redukcja d³ugiego tekstu a¿ do uzyskania
20-bitowego skrótu powoduje koniecznoæ odrzucenia du¿ej czêci oryginalnej informacji gwarantuj¹c, ¿e nie ma mo¿liwoci wtórnego odtworzenia orygina³u na podstawie jego skrótu.

SET

Mimo odrzucania czêci informacji, algorytm jest tego rodzaju, i¿
zmiana pojedynczego bitu oryginalnego komunikatu zmienia rednio po³owê bitów jego skrótu.
Dlatego prawdopodobieñstwo tego, ¿e dowolne dwa komunikaty
maj¹ ten sam skrót, jest odwrotnoci¹ liczby 10 do potêgi 48 (jest
ona wiêksza od liczby atomów systemu s³onecznego). Dlatego nie
jest obliczeniowo mo¿liwe wygenerowanie dwu ró¿nych orygina³ów maj¹cych ten sam skrót.
Gdy wiêc X chce podpisaæ komunikat wysy³any do Y, musi wykonaæ podane czynnoci:
1. X tworzy komunikat,
2. X (lub jego program) tworzy 20-bajtowy skrót swego komunikatu,
3. X szyfruje skrót u¿ywaj¹c swego klucza prywatnego  otrzymany tym sposobem obiekt stanowi podpis cyfrowy komunikatu,
4. X wysy³a komunikat razem z podpisem cyfrowym do Y,
5. Po otrzymaniu komunikatu, Y generuje tak¿e jego skrót.,6. Y
rozszyfrowuje podpis stosuj¹c publiczny klucz X,
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7. Y porównuje rozszyfrowany podpis ze swoim lokalnie wygenerowanym skrótem.
Gdy oba teksty siê pokrywaj¹, Y mo¿e byæ pewien, ¿e otrzyman¹
wiadomoæ podpisa³ X i ¿e nikt inny w ni¹ nie ingerowa³.

5.5. Zaufanie w transakcjach internetowych

Klucz publiczny

37

Gdy wchodzimy na witrynê internetow¹ o nazwie American
Express, Fold lub Barclays Bank, to chcemy byæ pewni, ¿e jest to
rzeczywicie witryna firmy, za któr¹ siê podaje, zanim zaanga¿ujemy siê w transakcjê finansow¹ dokonywan¹ za porednictwem
tej strony. Mo¿na to zapewniæ, gdy witryna ma certyfikat wydany przez zaufan¹ stronê trzeci¹, która sprawdza autentycznoæ
witryny i dostarcza potwierdzone kopie jej klucza publicznego, s³u¿¹ce do bezpiecznej komunikacji z t¹ witryn¹. Grupa VeriSign Inc. jest czo³ow¹ firm¹ wiadcz¹c¹ tego typu us³ugi,
a w Wielkiej Brytanii podobn¹ dzia³alnoæ prowadzi BT (BT Trust
Wise) we wspó³pracy z VeriSign. Przyjrzymy siê teraz ró¿nym
typom certyfikatów wydawanych przez wymienione zaufane strony trzecie, by zbadaæ, do jakiego stopnia s¹ one godne zaufania
i dla jakich rodzajów transakcji elektronicznych s¹ przydatne37.

Opisane asymetryczne algorytmy szyfruj¹ce tworz¹ podstawê infrastruktur klucza publicznego. Systemy szyfruj¹ce z kluczem publicznym s¹, jak ju¿ wspomniano, szeroko stosowane do podpisywania
dokumentów elektronicznych (aby uwiarygodniæ ród³o i zapewniæ niezaprzeczalnoæ transakcji
(non-repudiation) oraz przy wymianie kluczy szyfruj¹cych. U¿ytkownik generuje parê kluczy: publiczny i prywatny, przy czym ujawnia jedynie klucz publiczny. Nie musimy jednak wiedzieæ, ¿e
dany klucz publiczny nale¿y do w³aciwej osoby, a nie do uzurpatora. Infrastruktura klucza publicznego za³atwia to za porednictwem zaufanej strony trzeciej, która podpisuje klucz prywatny u¿ytkownika po tym, jak u¿ytkownik udowodni stronie trzeciej swoj¹ to¿samoæ. Ten podpisany klucz
jest nazywany certyfikatem i jest wydawany przez centrum certyfikacyjne (Certificate Authorit (CA)),
takie jak VeriSign38. Certyfikaty powinny byæ dostêpne w formie opublikowanej ksi¹¿ki tak, aby
odbiorca komunikatu mia³ do dyspozycji wiarygodne klucze publiczne. Górna czêæ certyfikatu zawiera zwyk³e informacje (które ka¿dy mo¿e reprodukowaæ). Wa¿nym elementem jest podpis zamieszczony na koñcu certyfikatu. Skrót jest tworzony na podstawie górnej czêci certyfikatu i zostaje zaszyfrowany za pomoc¹ klucza prywatnego zaufanego CA, takiego jak np. VeriSign. Autentycznoæ certyfikatu mo¿na ³atwo sprawdziæ porównuj¹c skrót wygenerowany na podstawie górnej po³owy certyfikatu ze skrótem otrzymanym przez rozszyfrowanie podpisu kluczem publicznym wydawcy certyfikatu. S¹ ró¿ne klasy certyfikatów. Ka¿dy ma inne zastosowanie i wymaga, aby inne
elementy danych by³y zawarte w górnej po³owie certyfikatu. Podstawowy certyfikat klasy 1 wi¹¿e
nazwisko u¿ytkownika z jego adresem e-mailowym i kluczem publicznym. Jest on stosowany przez
indywidualnych u¿ytkowników Internetu do wysy³ania bezpiecznej poczty elektronicznej lub uwierzytelniania swej to¿samoci wobec serwerów sieci WWW. Certyfikat klasy 2 jest wydawany przez
tak¹ organizacjê jak bank, do ustalania to¿samoci swoich klientów. Wymaga on dodatkowych elementów danych, takich jak numery kont bankowych. Certyfikaty tej klasy s¹ te¿ wystawiane przez
CA, lecz aplikacje u¿ytkowników s¹ przetwarzane przez miejscowe centrum rejestracyjne RA (Regisstration Authority), które zajmuje siê zatwierdzaniem zamówieñ na certyfikaty (np. po otrzymaniu czeków kredytowych i pisemnych zamówieñ na us³ugi). BT TrustWise Onsite jest jednym
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5.6. Karty inteligentne
Wielu u¿ytkowników systemów kryptograficznych z kluczem
publicznym przechowuje klucze prywatne za pomoc¹ oprogramowania (np. u¿ywaj¹c zaszyfrowanych katalogów na twardych
dyskach). Jest to, jak ju¿ wspomnielimy, dalekie od idea³u, gdy¿
klucz prywatny jest tu chroniony tylko za pomoc¹ pojedynczego has³a, przy czym nie zapewnia to mobilnoci klucza.

Karty
inteligentne

Karty inteligentne stanowi¹ dogodny i zapewniaj¹cy mobilnoæ
alternatywny sposób przechowywania klucza. Bezpieczeñstwo
systemu jest w tym przypadku wiêksze, gdy¿ dostêp do klucza
prywatnego jest regulowany czym, co u¿ytkownik rzeczywicie posiada (karta), a jednoczenie czym, co u¿ytkownik zna
(has³o). Podobieñstwo kart inteligentnych do istniej¹cych kart
kredytowych/debetowych sprawia, ¿e wielu u¿ytkowników zna
ju¿ podstawowe zasady u¿ywania kart oraz zarz¹dzania nimi.

z brytyjskich operatorów RA. Operatorzy serwerów WWW bêd¹ d¹¿yæ do otrzymania certyfikatu
klasy 3. W tym przypadku CA przeprowadza szczegó³owe sprawdzenie w celu potwierdzenia to¿samoci w³aciciela serwera i jego zdolnoci kredytowej. Ten certyfikat obejmuje dodatkowe dane,
a mianowicie URL (Uniform Resssource Locator) I serwera, nazwê organizacji i jej klucz publiczny.
Gdy serwer ma taki certyfikat, u¿ytkownicy przegl¹darki internetowej mog¹ sprawdzaæ, czy komunikuj¹ siê z autentycznym serwerem, a nie z oszustem. Taki certyfikat pozwala, co wa¿niejsze, na
wymianê kluczy szyfruj¹cych i przeprowadzanie bezpiecznych sesji HTTP (np. w e-handlu i bankowoci elektronicznej). Na przyk³ad, gdy chcemy u¿yæ klucza publicznego z certyfikatu, aby utworzyæ szyfrowane ³¹cze do serwera handlowca. Symetryczny klucz sesji (zwyk³y klucz prywatny)
oraz klucz publiczny z certyfikatu stosowane s¹ ³¹cznie do szyfrowania w czasie sesji; infrastruktury
klucza publicznego PKI (Public\Key 1nfrassstructure) stosuje siê do przesy³ania ma³ych plików danych potrzebnych do wymiany kluczy, a bardziej efektywn¹ metodê klucza prywatnego do przesy³ania du¿ych plików. Pos³ugiwanie siê centrum certyfikacyjnym ma oczywicie jakikolwiek cel tylko
wówczas, gdy stanowi ono rzeczywicie zaufan¹ stronê trzeci¹ i ¿e solidnie przeprowadza adekwatne sprawdzanie danych s³u¿¹cych za podstawê wydania certyfikatu. Sk¹d zatem bêdziemy wiedzieæ,
¿e mo¿emy naprawdê ufaæ naszej zaufanej stronie trzeciej? Czy wystawca certyfikatu, z którego
us³ug ostatnio skorzystalimy, jest godnym zaufania dostarczycielem certyfikatów cyfrowych?
W odpowiedzi mo¿na stwierdziæ, ¿e sam klucz publiczny centrum certyfikacyjnego jest rozprowadzany wraz z certyfikatem wydanym przez bardziej jeszcze zaufan¹ instytucjê (zaufan¹ stronê czwart¹).
Dochodzimy wiêc do hierarchii zaufania, w której ka¿da strona jest certyfikowana przez inn¹, stoj¹c¹ wy¿ej w tym ³añcuchu. Na samym szczycie tej hierarchii stoi autorytet RSA, który udziela certyfikatu innym stronom jedynie po dog³êbnym dochodzeniu odnonie ich uwierzytelnienia. Wa¿nym
problemem technicznym infrastruktury kluczy publicznych jest sposób przechowywania kluczy prywatnych. Jeli trzymaæ je w komputerze PC, klucz bêdzie s³u¿y³ jedynie do stwierdzenia, ¿e komunikat przychodzi z danego komputera, a nie od osoby.
Zwyk³e has³a u¿ytkownika s³u¿¹ do ochrony klucza prywatnego w komputerze PC, a te stanowi¹
tylko s³abe zabezpieczenie. Znacznie lepiej przechowywaæ klucze prywatne na karcie inteligentnej, która przemieszcza siê wraz z posiadaczem od komputera do komputera.
Kiedy ma³e sekrety (klucze) s³u¿¹ do ochrony du¿ych sekretów (danych), jest to w ka¿dym razie
lepsza opcja  powiemy zatem kilka s³ów na temat kart inteligentnych.
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Obecnie istniej¹ce bariery dla ich powszechnego wprowadzenia s¹ zwi¹zane z brakiem zgody odnonie standardu kart inteligentnych (np. Microsoft i Netscape promuj¹ rozmaite standardy integracji kart inteligentnych ze swymi przegl¹darkami
WWW), a w konsekwencji z brakiem czytników kart inteligentnych w komputerach PC. Jedna z firm wyprodukowa³a tani¹
klawiaturê zastêpcz¹ do komputera PC, zawieraj¹c¹ czytnik kart
inteligentnych. Inna firma (Aladdin) proponuje klucz sprzêtowy dzia³aj¹cy analogicznie do karty inteligentnej, ale pod³¹czany do gniazda VSB na PC.
Jeszcze inna firma produkuje czytnik kart, który mo¿na w³o¿yæ
do stacji dysków. Na pytanie, czy lub które z proponowanych
rozwi¹zañ zawojuje rynek, nie ma na razie jasnej odpowiedzi.
Zarz¹dzanie
kluczem

Zarz¹dzanie kluczem jest tylko jednym z mo¿liwych zastosowañ
karty inteligentnej w e-handlu. Karty inteligentne s¹ bowiem coraz szerzej stosowane do wspomagania wielu rodzajów aplikacji,
w³¹czaj¹c uwierzytelnianie u¿ytkownika, systemy pieni¹dza elektronicznego i programy lojalnociowe. W raz z wieloci¹ zastosowañ kart inteligentnych nadejdzie moment, kiedy wszystkie te
funkcje zostan¹ zrealizowane za pomoc¹ jednej karty. Na przyk³ad instytucje, wiadcz¹ce us³ugi finansowe, bêd¹ wydawaæ pojedyncz¹ kartê inteligentn¹, maj¹c¹ cechy tradycyjnej karty kredytowej/debetowej i elektronicznej portmonetki, a zapewniaj¹c¹
silne uwierzytelnianie bankowe i zarz¹dzanie kluczem do wspomagania bezpiecznych p³atnoci elektronicznych.

5.7. Kszta³towanie nawyków bezpieczeñstwa
Kszta³towanie
nawyków
bezpieczeñstwa

W poprzednich punktach tego rozdzia³u koncentrowalimy siê
na rodkach zapewniaj¹cych bezpieczne rodowisko dla transakcji elektronicznych prowadzonych poprzez Internet. Mo¿na oczywicie podaæ wiele innych nawyków zwi¹zanych z zachowaniem
bezpieczeñstwa. Wiêkszoæ z nich nie dotyczy jednak tylko
e-biznesu.
Fizyczne bezpieczeñstwo serwera (gdzie nasze serwery siê znajduj¹ i komu ufamy na tyle, aby mu powierzyæ ich obs³ugê?).
Wszelkie dyskusje na temat bezpieczeñstwa w e-biznesie koncentruj¹ siê zazwyczaj na samej sieci oraz ochronie aplikacji. Jak
siê jednak okazuje w praktyce, wiêkszoæ nadu¿yæ dokonywana
jest przez personel samych firm, a nie przez hakerów internetowych. Najwa¿niejsza jest lokalizacja serwerów (i kto ma do
nich dostêp) oraz proces zarz¹dzania nimi. Gdzie, przyk³adowo,
przechowuje siê kopie rezerwowe i kto jest odpowiedzialny za
regularne zmiany g³ównego has³a naszego serwera.
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Zabezpieczenie Firewall i proxy (jak powstrzymaæ ataki hakerów na Twoje serwery).
Instaluj¹c serwery do³¹czone do Internetu, ustanawia siê zazwyczaj kontrolê dostêpu w postaci firewalla. Jest to szczególnie uzasadnione, gdy w serwerach przechowuje siê wa¿n¹ informacjê
handlow¹ i finansow¹. W zasadzie ogranicza siê us³ugi przechodz¹ce przez firewall tylko do tych, jakie chcemy oferowaæ naszym klientom (mo¿e on, przyk³adowo, blokowaæ wszystkie protoko³y za wyj¹tkiem HTTP i bezpiecznego HTTP).
Odmowa us³ugi (jak zastopowaæ kogo, kto zasypuje nas fa³szywymi transakcjami, blokuj¹c tym samym dostêp klientom do naszych us³ug?). Jedna z praktyk tego rodzaju stosowana w Internecie jest znana pod nazw¹ spamming i polega na wysy³aniu
z du¿¹ czêstoci¹ niepo¿¹danej korespondencji do wielu u¿ytkowników.

Spamming

Trzeba wówczas zablokowaæ adres, aby postawiæ tamê pewnej
czêci przychodz¹cego ruchu. Monitorowalnoæ (auditability) (jak
mo¿emy udowodniæ, ¿e transakcje, które naszym zdaniem mia³y
miejsce rzeczywicie zosta³y zawarte). Wiêkszoæ wyposa¿enia
sieciowego rejestruje przychodz¹ce komunikaty (kto, co i kiedy). Dane te warte s¹ przechowywania w dostêpnym miejscu38.

5.8. Infrastruktury klucza publicznego
Stosowanie par kluczy szyfruj¹cych, publicznego/prywatnego, jest
sposobem na to, aby obie strony ufa³y sobie wzajemnie. Do tej
pory nacisk k³adlimy na sposoby dystrybucji i certyfikacji kluczy. Jedno pytanie pozostaje jak dot¹d bez odpowiedzi: jak mo¿na powo³ywaæ siê na certyfikat pochodz¹cy od kogo, komu ju¿
nie ufamy. Jak tworzy siê czarne listy osób i firm niegodnych
zaufania. Co mo¿na zrobiæ dla kogo, kto zgubi swój prywatny
klucz. Co ma zrobiæ firma, która zaszyfrowa³a swoje dane, a dostêp do nich zosta³ nastêpnie zablokowany przez pracownika, do
którego utracono zaufanie (albo który zmar³ lub opuci³ firmê).
38

Infrastruktury
klucza
publicznego

Bezpieczeñstwo aplikacji (czy okrelone aplikacje s¹ chronione). Wiêkszoæ osób zauwa¿y otwart¹/
zamkniêt¹ k³ódkê lub z³amany ca³y klucz w zamku. Aplikacje, takie jak Internet Explorer
i Netscape Navigator, potrafi¹ zainicjowaæ bezpieczn¹ sesjê ustanawiaj¹c ³¹cze za pomoc¹ HTTPS,
zamiast HTTP. Sygna³ ten przywo³uje warstwê bezpiecznych ³¹czy (SSL) inicjuj¹c¹ sesjê serwera
z u¿yciem portu 443 zamiast portu 80 (dobrze znany port HTTP). SSL pracuje wówczas z protoko³em kontroli transmisji (TCP) ustanawiaj¹c bezpieczn¹ sesjê.
Wymienione zagadnienia s¹ bardzo ogólne, a ponadto ich realizacja nale¿y g³ównie do operatorów sieci i us³ug. Inni chc¹ zazwyczaj wiedzieæ, co w tych sprawach zrobiono, lecz maj¹ zarazem
wiadomoæ, i¿ nie musz¹ prawdopodobnie podejmowaæ ¿adnych bezporednich dzia³añ.
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Wszystkie te, a tak¿e inne problemy dotycz¹ implementacji infrastruktury klucza publicznego zarz¹dzaj¹cej kluczami firm
i innych organizacji.
Centrum
certyfikacyjne

Podstawowym obowi¹zkiem centrum certyfikacyjnego (CA) jest
wydawanie certyfikatów cyfrowych. Gdy Y kupuje certyfikat
osobisty (klasy l ), np. od firmy BT TrustWise, wype³nia przy
tym formularz on-line, zawieraj¹cy pewne jego dane osobiste (w³¹czaj¹c adres e-mailowy). Wówczas, za kulisami jego wyszukiwarka WWW utworzy dla niego parê kluczy: publiczny i prywatny. Klucz prywatny zostaje zapamiêtany lokalnie (jako plik
zabezpieczony has³em na dysku lub na karcie inteligentnej),
a klucz publiczny zostaje wys³any do centrum certyfikacyjnego
TrustWise.
Obs³uga TrustWise utworzy certyfikat zawieraj¹cy nazwisko Y,
jego adres e-mailowy, klucz publiczny oraz inne informacje. Podpisze nastêpnie ten certyfikat za pomoc¹ w³asnego klucza prywatnego. Wreszcie dostarczy gotowy certyfikat Y poczt¹ elektroniczn¹.
Aby Y móg³ skorzystaæ z tego certyfikatu, musi daæ jego kopie
swym przyjacio³om i znajomym, by mogli go u¿ywaæ do szyfrowania komunikatów, jakie do niego wysy³aj¹: mo¿e to zrobiæ,
wysy³aj¹c im kopie certyfikatu poczt¹ elektroniczn¹.

Bezpieczne listy
e-mailowe

Bêd¹ wówczas przechowywane w systemach e-mailowych odbiorców. U¿ytecznoæ opisanego sposobu jest jednak ograniczona: gdy Y otrzyma ju¿ certyfikat, nie jest ³atwo mu go potem
odebraæ, jeli np. stracimy do niego zaufanie. Sposób jest wygodny tylko wtedy, gdy Y ma niezbyt du¿¹ liczbê przyjació³ chc¹cych wysy³aæ mu bezpieczne listy e-mailowe.
W przypadku du¿ej firmy, zatrudniaj¹cej tysi¹ce pracowników
regularnie wysy³aj¹cych sobie nawzajem poufne informacje,
omawiane podejcie nie wystarcza i dlatego pierwszym krokiem
przy tworzeniu infrastruktry klucza publicznego jest wydanie firmowej ksi¹¿ki e-mailowej zawieraj¹cej cyfrowe certyfikaty pracowników.
Gdy jeden z pracowników zapragnie wys³aæ e-mail innemu pracownikowi, odczyta najpierw z ksi¹¿ki jego dane e-mailowe
i zrobi (przypuszczalnie za kulisami) kopiê certyfikatu cyfrowego adresata. Mamy tu do czynienia z bardziej skalowalnym
rozwi¹zaniem problemu dystrybucji certyfikatów. Ponadto ksi¹¿ka
adresowa stanowi centralny punkt, w którym mo¿na od razu na
wstêpie przyznaæ pracownikom certyfikaty i który stanowi miejsce, sk¹d mo¿na certyfikaty usuwaæ lub uniewa¿niaæ. Ta ostatnia
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funkcja wtedy tylko bêdzie dzia³aæ, jeli klienci e-mailowi sprawdzaj¹ dane z ksi¹¿ki za ka¿dym razem, gdy maj¹ wys³aæ list:
w praktyce bêd¹ usi³owali ukryæ certyfikat i dlatego opisana metoda nie jest zupe³nie zadowalaj¹cym rozwi¹zaniem problemu
uniewa¿niania certyfikatów.
Powszechnym rodkiem generowania par kluczy publicznych/
prywatnych jest, jak ju¿ powiedziano, przegl¹darka internetowa
u¿ytkownika. Dlatego klucz prywatny nie musi byæ nigdy przesy³any poprzez sieæ, a wiêc u¿ytkownik nie traci nad nim bezporedniej kontroli. Ten sposób postêpowania jest nie zawsze dogodny dla korporacyjnego u¿ytkownika infrastruktury klucza
publicznego. Tak jak firmy mog¹ nalegaæ, aby ich pracownicy
oddawali do depozytu w dziale ochrony dodatkowe kopie kluczy
do swych pomieszczeñ i biurek, tak samo mog¹ wymagaæ, aby
sk³adali tam kopie prywatnych kluczy szyfruj¹cych. Wymaganie
to zapobiega sytuacji, gdy jaki pracownik opuci nagle firmê
(lub umrze), a kto inny bêdzie zmuszony zaj¹æ siê zaszyfrowan¹
zawartoci¹ jego skrzynki e-mailowej. Podobnie, gdy pracownik
straci swój prywatny klucz (np. wskutek awarii dysku) i straci
tym sposobem dostêp do zapisanej korespondencji. Firma powinna
dlatego przechowywaæ kopie wszystkich prywatnych kluczy
w bardzo bezpiecznym miejscu: opisany proces nosi nazwê depozytu kluczy (key escrow). Niektóre rz¹dy te¿ rozwa¿aj¹ stosowanie depozytu kluczy jako warunku udzielania licencji na siln¹
technologiê kryptograficzn¹ (mia³oby siê prawo u¿ywaæ silnej
kryptografii dopiero po z³o¿eniu kopii klucza w agencji rz¹dowej). Spo³eczne i konstytucyjne aspekty problemu oddawania
kluczy do depozytu nie mieszcz¹ siê w tematyce tej ksi¹¿ki. Mo¿emy tylko zasygnalizowaæ, i¿ przechowuj¹c kopie wszystkich
prywatnych kluczy w jednym miejscu wystawiamy siê oczywicie na ataki hakerów i szpiegów, co jest g³ównym argumentem
przeciwników takiego rozwi¹zania.

Generowanie
par kluczy

Depozytu kluczy

Troska o bezpieczeñstwo Internetu, o której tak g³ono w mediach, w niewielkim stopniu przyczyni³a siê do przekonania
u¿ytkowników, ¿e Internet jest bezpiecznym miejscem handlu.
Bezpieczeñstwo jest g³ówn¹ barier¹ hamuj¹c¹ rozwój handlu on-line. Jeli wiêc liczymy na zasadniczy postêp, a nadzieje pok³adane w e-biznesie maj¹ siê zmaterializowaæ, trzeba
zaj¹æ siê problemami bezpieczeñstwa.
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Podsumowanie
W celu przeciwstawienia siê niepo¿¹danym zjawiskom spotykanym w e-biznesie wprowadza siê mechanizmy pozwalaj¹ce
sprawdziæ, czy dana osoba jest t¹, za jak¹ siê podaje, czy pieni¹dz przechodzi z rêki do rêki tak jak powinien i czy towar jest
dostarczany zgodnie z umow¹. Mechanizmy te s¹ coraz bardziej
wyrafinowane, a zatem coraz bardziej z³o¿one i kosztowne.
Troska o bezpieczeñstwo Internetu, o której tak g³ono w mediach, w niewielkim stopniu przyczyni³a siê do przekonania u¿ytkowników, ¿e Internet jest bezpiecznym miejscem handlu. Bezpieczeñstwo jest g³ówn¹ barier¹ hamuj¹c¹ rozwój handlu online. Jeli wiêc liczymy na zasadniczy postêp, a nadzieje pok³adane w e-biznesie maj¹ siê zmaterializowaæ, trzeba zaj¹æ siê problemami bezpieczeñstwa. G³ówne zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem to przede wszystkim:
• poufnoæ  dane musz¹ byæ niewidoczne dla szpiegów,
• uwierzytelnianie  komunikuj¹ce siê strony musz¹ byæ pewne wzajemnej to¿samoci i/lub uwierzytelnieñ,
• integralnoæ  komunikuj¹ce siê strony musz¹ wiedzieæ, czy
i kiedy dane zosta³y sfa³szowane,
• niezaprzeczalnoæ  trzeba móc udowodniæ, ¿e transakcja
zosta³a prawnie zawarta.
Transakcje w Internecie nie s¹ bardziej niebezpieczne od transakcji dokonanych w zwyk³ych sklepach. Kiedy p³acimy kart¹
w tradycyjnym sklepie, oprócz pieniêdzy zostawiamy w nim równie¿ dane o naszej karcie. Mo¿na je czêsto znaleæ na tzw. slipie,
czyli papierowym potwierdzeniu zawartej transakcji. Jedna kopia jest dla sprzedawcy, druga dla nas. Nieuczciwy sprzedawca
mo¿e z ³atwoci¹ wykorzystaæ nasze dane. Mimo wszystko mamy
zaufanie do sprzedawców i bez cienia w¹tpliwoci u¿ywamy kart
do p³atnoci w tradycyjnych sklepach.
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6. Moja firma w sieci 
krok po kroku
•
•
•
•
•

10 zasad innowacyjnej organizacji,
Strategia dzia³ania w Internecie,
Jak wybraæ dostawcê us³ug?
Jak zrobiæ dobry banner?
Gdzie i kiedy siê reklamowaæ?

6.1. Strategia sta³ego wzrostu i rozwoju
przedsiêbiorstwa
Pojawienie siê i gwa³towny rozwój Internetu rozpoczê³o proces,
który b³yskawicznie rewolucjonizuje funkcjonowanie ka¿dej organizacji. Istnienie jednej sieci, ³¹cz¹cej wszystkie przedsiêbiorstwa, organizacje, organy rz¹dowe oraz gospodarstwa domowe, na
zawsze zmienia istotê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Elektroniczna wspó³praca z partnerami handlowymi i klientami poci¹ga za sob¹ zmiany w kulturze przedsiêbiorstwa i wymaga przemylnego opracowania strategii wejcia w gospodarkê elektroniczn¹, a w³aciwie  strategii sta³ego wzrostu i rozwoju przedsiêbiorstwa.

Kultura
przedsiêbiorstwa

Gospodarka elektroniczna zmienia proces tworzenia wartoci.
Przyjêcie nowego modelu prowadzenia dzia³alnoci jest ³atwe dla
nowo powsta³ej firmy, z za³o¿enia przystosowanej do pracy
z Internetem. Jednak dla istniej¹cej organizacji, posiadaj¹cej ugruntowane procesy, praktyki i zakres dzia³ania nie jest w³aciwe przeprowadzenie gwa³townych zmian rewolucjonizuj¹cych jej zasady
dzia³ania. Obecnoæ w sieci i wprowadzenie elektronicznych kana³ów sprzeda¿y s¹ dzisiaj warunkiem przetrwania, ale o sukcesie
decyduje umiejêtnoæ zarz¹dzania zmianami, podejcie do innowacji i znalezienie pozycji na stale zmieniaj¹cym siê rynku.
Istniej¹cy model dzia³ania nale¿y przeanalizowaæ pod k¹tem zastosowania nowych rozwi¹zañ biznesowych i technologicznych. Proces ten
obejmuje przeprowadzenie oceny ka¿dego elementu biznesu  klientów, produktów, rynków dzia³ania, celów strategicznych, kana³ów
dystrybucji, personelu, wiedzy oraz kluczowych kompetencji, procesów organizacyjnych, systemów i mierników osi¹gniêæ, a tak¿e starannego sformu³owania planu strategicznego, którego celem jest przekszta³cenie dzia³alnoci firmy w eBusiness. Nowe technologie wyzwalaj¹ proces zmian w przedsiêbiorstwie. Nowe modele biznesowe
daj¹ szerokie mo¿liwoci ich adaptacji. Mog¹ poszerzyæ aktualnie prowadzon¹ dzia³alnoæ b¹d staæ siê now¹ ga³êzi¹ biznesu. W ka¿dym
z przypadków zmiany musz¹ byæ poprzedzone analiz¹ aktualnej sytuacji
i stworzeniem odpowiednich warunków dla integracji nowych rozwi¹zañ z szeroko pojêtym wewnêtrznym systemem przedsiêbiorstwa.

Nowe modele
biznesowe
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Model
eCommerce

Najlepsze prognozy rozwoju ma model eCommerce B2B (business to business). Elektroniczny handel miêdzy korporacjami
bêdzie mia³ najwiêkszy udzia³ w przychodach generowanych
przez Internet. B2B zastosowane zarówno w kontaktach z klientami, jak i dostawcami pozwala m.in.:
• obni¿yæ koszty zakupów i sprzeda¿y,
• obni¿yæ koszty obs³ugi klienta,
• zwiêkszyæ wydajnoæ w zarz¹dzaniu ³añcuchem dostaw.
Stanowi równie¿ dodatkowe ród³o informacji o zachowaniu
i preferencjach klientów. Rozwiniêciem modelu B2B s¹ poniek¹d gie³dy internetowe. Zgromadzenie kupców i sprzedawców
na jednej platformie stwarza nowe mo¿liwoci:
• szybszy i tañszy dostêp do informacji i produktów,
• dynamicznie zmieniaj¹ce siê ceny reaguj¹ce na zmianê popytu i poda¿y,
• ³atwiejsze wejcie na rynek dla ma³ych przedsiêbiorstw,
• rozwiniêcie kolejnych modeli dzia³ania  CSP (Commerce
Service Provider), ASP(Application Service Provider).
Paleta mo¿liwoci zale¿y tak¿e od rodzaju podjêtych dzia³añ.
W zale¿noci od strategii mo¿na zostaæ:
• organizatorem gie³dy,
• uczestnikiem,
• jednym i drugim,
• niezaanga¿owanym.
Ostatnia opcja jest raczej krótkoterminowym dzia³aniem. Nowe
kierunki rozwoju wymagaj¹ nowego podejcia strategicznego
i operacyjnego. W dobie Nowej Ekonomii, gdzie konkurencja
jest silniejsza ni¿ kiedykolwiek i gdzie modele dzia³ania zmieniaj¹ siê czêciej ni¿ kiedykolwiek, przeprowadzenie zmian nie
jest ju¿ opcj¹ dla du¿ych przedsiêbiorstw  jest wymogiem. Koncentrowaæ powinnimy siê jednak nie tyle na budowaniu samej
strategii dokonania zamian, co na stworzeniu organizacji, która
stale daje pocz¹tek nowym koncepcjom biznesowym oraz stwarza rodowisko do ich rozwoju i wdra¿ania.

Kapita³
intelektualny

Takie podejcie wi¹¿e siê ze zmian¹ postrzegania podstawowych
wartoci firmy. Nie stanowi¹ ju¿ o nich tradycyjne aktywa, lecz
przede wszystkim kapita³ intelektualny  a wiêc wiedza i kompetencje pracowników oraz baza klientów  podstawa do rozwijania nowych form dzia³alnoci. To s¹ czynniki niezbêdne do osi¹gniêcia sukcesu w warunkach nowej gospodarki.
Kapita³ z³o¿ony z wiedzy i klientów musi zostaæ poparty czynnikami powoduj¹cymi wzrost wartoci:
• zmiany musz¹ byæ przeprowadzane w odpowiednim czasie,
powinny tworzyæ nowe trendy na rynku, a nie tylko pod¹¿aæ za
ju¿ istniej¹cymi. Opónianie zmian powoduje, ¿e pozycja startowa jest o wiele trudniejsza ni¿ by³a kilka miesiêcy wczeniej,
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• podejmowane inicjatywy musz¹ mieæ dobrze okrelony bud¿et i zdefiniowane ród³o finansowania,
• istot¹ jest prezencja w sieci, jako wspólnej platformie dzia³ania  oferta us³ug i produktów oraz dodatkowa dzia³alnoæ
internetowa (rozrywka),
• globalna obecnoæ zintegrowanej korporacji pozwala na generowanie szeregu innowacyjnych rozwi¹zañ powstaj¹cych
na bazie dowiadczeñ z ró¿nych czêci wiata.
Zdolnoæ do przegrupowania wartoci i zasad dzia³ania przedsiêbiorstwa czyni je gotowym do podejmowania nowych inicjatyw
poszerzaj¹cych b¹d zmieniaj¹cych prowadzon¹ dzia³alnoæ oraz
pozwala na adaptacjê nowych technologii do realizacji zadañ.
Kreowanie kultury korporacji inspiruj¹cej innowacje
ród³em tworzenia siê idei i pomys³ów na innowacje musi byæ samo
przedsiêbiorstwo. Stworzenie w firmie kultury inspiruj¹cej innowacje nie jest proste. Jednak zastosowanie 10 przedstawionych zasad
mo¿e pomóc w wykreowaniu g³êboko innowacyjnej organizacji.
Zasady te stosuj¹ na wiecie z pomylnym skutkiem korporacje, takie jak GE Capital, Charles Schwab, Royal Dutch/Shell.

10 zasad firmy
innowacyjnej

Narzuæ nierealistyczne oczekiwania
Rozszerz definicjê swojej dzia³alnoci
Stwórz cele, nie rozwi¹zania
S³uchaj nowych g³osów
Stwórz gie³dê pomys³ów
Zaoferuj mechanizmy finansowania inicjatyw
Otwórz rynek dla talentów
Zmniejsz ryzyko eksperymentu
Dzia³aj jak komórka  przeprowadzaj podzia³y
Dobrze wynagradzaj pomys³odawców (naprawdê dobrze)
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Zasada 1

Zasada 1  Narzuæ nierealistyczne oczekiwania
Oczekuje siê, ¿e rocznie bêdziemy zwiêkszaæ przychody o 20%
b¹d wiêcej, jednak tak wygórowane oczekiwania powoduj¹ zupe³nie inny sposób mylenia na temat mo¿liwoci zrealizowania
celu. To przekonania pracowników wyznaczaj¹ granice mo¿liwoci. Trzeba wiêc wyzwoliæ w nich ambicje, pokazuj¹c na realnych
przyk³adach, ¿e mo¿na osi¹gn¹æ nieprzeciêtne efekty. Znany jest
przyk³ad Stevea Taylora, za³o¿yciela Fresh Express. Co mo¿na
zrobiæ sprzedaj¹c sa³atê. Nie jestemy w stanie zainstalowaæ w niej
procesora, ani wysy³aæ jej przez Internet. Taylor stworzy³ rynek
sa³aty w opakowaniu  wstêpnie umytej i poszatkowanej. Wartoæ rynku wzros³a od zera w 1980 do 1,4 mld USD rocznie
w 1999 roku. Jeli co takiego mo¿na zrobiæ z warzywem, to jak¹
my mo¿emy mieæ wymówkê. Tylko nieliniowy proces innowacji
prowadzi do d³ugoterminowego tworzenia wartoci.

Zasada 2

Zasada 2  Rozszerz definicjê swojej dzia³alnoci
Kim jestemy? Jest to prawdopodobnie najbardziej fundamentalne pytanie zadawane sobie przez pracowników i zarz¹d. Odpowied na nie powinna powstaæ w oparciu o posiadane przez przedsiêbiorstwo kluczowe kompetencje i strategiczne aktywa, a nie
(jak czyni to wiêkszoæ firm) na bazie prowadzonej dzia³alnoci.
Nie mamy za³o¿eñ co do prowadzenia okrelonej dzia³alnoci.
Anga¿ujemy siê w dane przedsiêwziêcie jeli stwierdzimy, ¿e:
• jest to wyzwanie dla istniej¹cych zasad,
• pozwoli zwiêkszyæ satysfakcjê klientów,
• bêdzie bardziej rozrywkowe,
• bêdzie konkurencyjne. Nasza kultura polega na stawianiu sobie pytania dlaczego nie, zamiast dlaczego tak.
Zrewidujmy obszary, które dotychczas okrelalimy jako poza
zakresem i przedefiniujmy obraz firmy bior¹c pod uwagê to, co
wiemy i posiadamy, a nie to, co robimy.
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Zasada 3

Zasada 3  Stwórz cele, nie rozwi¹zania
Przedsiêbiorstwa musz¹ okresowo zrzucaæ skórê. Ale taki proces nie mo¿e dokonywaæ siê bez okrelonego celu. W przeciwnym wypadku indywidualnoci strac¹ odwagê do przeprowadzania zmian. Ka¿dy zadaje sobie pytania  czy znajdê swoje miejsce w nowej rzeczywistoci, jak wiele bêdê musia³ siê nauczyæ,
czy moje umiejêtnoci bêd¹ adekwatne do nowych warunków,
jak du¿o czasu zajmie mi adaptacja? Na te pytania nie da siê odpowiedzieæ z góry. Odwaga do podejmowania nowych wyzwañ
nie wynika z przekonania, ¿e zamiany s¹ dobre, tylko z oddania
nowej inicjatywie, nowym celom.

Zasada 4

Zasada 4  S³uchaj nowych g³osów
GE zebra³ m³ody zespó³  wszyscy poni¿ej 30 lat. Poproszono
go, aby okrelili, gdzie le¿¹ nowe mo¿liwoci. Bez udzia³u no-

wych g³osów dyskusja na temat strategii nie przyniesie rezultatów. Jeli firma chce staæ siê autorem rewolucji, musi dopuciæ
do g³osu trzy grupy pracowników:
• ludzi z m³odzieñcz¹ inicjatyw¹  oni powinni braæ udzia³
w tworzeniu w³asnej przysz³oci,
• pracowników z odleg³ych geograficznie oddzia³ów firmy 
zdolnoæ do innowacji wzrasta z ka¿dym kilometrem oddalania siê od siedziby g³ównej,
• nowo zatrudnionych pracowników  szczególnie takich, którzy przyszli z innych bran¿y, z firm t³umi¹cych innowacje.
Spotkania z udzia³em takich grup s¹ regularnie organizowane przez
GE. Po jednej z takich sesji, grupa m³odych managerów powróci³a
z dwoma inicjatywami  strony www, gdzie klienci mog¹ znaleæ
informacje finansowe potwierdzone przez niezale¿nych ekspertów.
Odwiedzaj¹cy mog¹ równie¿ znaleæ odnonik do strony eCommerce, gdzie dowiaduj¹ siê o finansowych produktach GE, takich
jak ubezpieczenia domów, czy samochodów.
Zasada 5  Stwórz gie³dê pomys³ów
Rynek pomys³ów, kapita³u i talentów odró¿nia Silicon Valley od
wiêkszoci przedsiêbiorstw. Tam ka¿dego roku zg³aszanych jest
5000 biznesplanów. Ile takich powstaje w twojej firmie? Dopóki
pracownicy nie zrozumiej¹, ¿e pomys³y naruszaj¹ce zasady s¹
drog¹ do tworzenia nowych wartoci, rynek pomys³ów w twojej
firmie pozostanie ja³owy.

Zasada 5

Zasada 6  Zaoferuj mechanizmy finansowania inicjatyw
Nie stawiamy sztucznych przeszkód dla nowych projektów. Pytania, jakie sobie zadajemy brzmi¹, czy pomys³ jest interesuj¹cy?, czy jest innowacyjny? czy mo¿emy na nim zarobiæ? Jeli
odpowiedzi brzmi¹: tak, finansujemy go. W wiêkszoci firm dochodzi jedynie do realizacji projektów z 95% prawdopodobieñstwem sukcesu. Nie dziwi wiêc, ¿e rzadko kiedy realizowane s¹
przedsiêwziêcia innowacyjne. Celem jednak nie jest uzyskanie
pewnoci, ¿e ¿adna z inwestycji nie poniesie klêski, lecz pewnoæ, ¿e bêdzie wród nich wielki zwyciêzca.

Zasada 6

Zasada 7  Otwórz rynek dla talentów
Kultura naszej firmy pozwala ka¿demu na zajêcie siê now¹ dzia³alnoci¹, jeli tylko chce. Najlepsi ludzie nale¿¹ do korporacji,
nie do okrelonych dzia³ów. Managerowie nie mog¹ ich powstrzymywaæ. Tylko jeli talent przemieszcza siê w obrêbie przedsiêbiorstwa, jest szansa na zdobywanie nowych rynków. Kierunki
przemieszczania siê wskazuj¹ tendencje rozwoju i obszary, gdzie
potrzebne s¹ wiêksze zasoby. Jeli pracownicy chc¹ opuciæ firmê dla nowego przedsiêwziêcia  jakie ryzyko podejmujesz oferuj¹c im mo¿liwoæ zrealizowania takiego projektu we w³asnej
firmie? Stworzenie w firmie rodowiska Silicon Valley otwiera
nowe perspektywy.

Zasada 7
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Zasada 8

Zasada 8  Zmniejsz ryzyko eksperymentu
Dokonujemy setek przejêæ, ale rzadko realizujemy wielkie transakcje. Du¿a transakcja to du¿e ryzyko. Eksperymenty powinny
pomóc przedsiêbiorstwu zgromadziæ wiedzê na temat nowego
rynku i jego mo¿liwoci, aby nastêpnie w niego zainwestowaæ.
Eksperyment nale¿y rozumieæ jako portfolio zadañ do zrealizowania  przyswajaj naukê, gromad dowiadczenia i nagradzaj
odkrywców.

Zasada 9

Zasada 9  Dzia³aj jak komórka  przeprowadzaj podzia³y
Podzia³ i zró¿nicowanie s¹ podstaw¹ wzrostu. Kiedy firma zaprzestaje tych dzia³añ, innowacje gin¹ i wzrost przedsiêbiorstwa
jest wolniejszy. Podzia³ na dywizje pobudza do innowacji na wiele
sposobów. Po pierwsze, uwalnia kapita³ intelektualny i finansowy spod rz¹dów okrelonego modelu biznesowego. Osobne dzia³y
s¹ miejscem dla nowych pomys³ów i modeli dzia³ania. Po drugie, pozwala na wy³onienie utalentowanego przedsiêbiorcy. Po
trzecie, ma³e, zorientowane biznesowo dywizje pozwalaj¹ na bli¿sz¹ wspó³pracê i kontakt z klientem. I po czwarte, niweluje mo¿liwoæ niszczenia projektów przez wiêksze oddzia³y, z obawy
przed kanibalizacj¹ ród³a przychodów. Decyzja podjêta przez
Hewlett-Packard o utworzeniu osobnych dywizji dla drukarek
laserowych i atramentowych pozwoli³a na unikniêcie debaty
o kanibalizacji. Rezultat: HP sta³o siê wiod¹cym dostawc¹
w obu bran¿ach.

Zasada 10

Zasada 10  Dobrze wynagradzaj pomys³odawców (naprawdê
dobrze)
Wynagradzamy pomys³odawców jak samodzielnych przedsiêbiorców. Wiele korporacji mówi o wewnêtrznych przedsiêwziêciach
i karze pracownikom podejmowaæ ryzyko. Kiedy odnios¹ sukces, dostaj¹ tylko ma³y bonus, a gdy przegraj¹, s¹ zwalniani.
Udzia³y w przedsiêwziêciu s¹ jedn¹ z najlepszych i najefektywniejszych form wynagradzania innowacyjnych pracowników. Nie
mo¿na gromadziæ bogactwa, jeli nie chce siê nim dzieliæ. Jeli
zapytaæ venture capitalists, jaki jest najwa¿niejszy zasób w ³añcuchu tworzenia wartoci, otrzymamy jedn¹ odpowied  kto
z przedsiêbiorcz¹ pasj¹ i dowiadczeniem operacyjnym, kto móg³by byæ efektywnym CEO. Prawdopodobnie w twoim przedsiêbiorstwie jest tuzin takich pracowników. Czy musz¹ szukaæ swojej szansy gdzie indziej? Dostajesz to, za co p³acisz. Jeli nie
zap³acisz za przedsiêbiorczoæ i innowacje, nie dostaniesz ich.
Analitycy rynku twierdz¹ jednym g³osem, ¿e ju¿ wkrótce nie bêdzie pojêæ typu eBusiness czy eCommerce. One po prostu znikn¹, bo nie bêdzie innego, poza tym rozwi¹zania; nie bêdzie innego Businessu. Pytanie nie brzmi czy, lecz raczej kiedy? Mo¿e siê
okazaæ, ¿e zwlekaj¹c, twoje przedsiêbiorstwo zostanie pobite nie
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przez znanego konkurenta, ale przez przedsiêbiorstwo, o którym
jeszcze 24 miesi¹ce temu nikt naprawdê nie s³ysza³. Droga do
gospodarki elektronicznej dzi, a do sta³ej obecnoci i konkurencyjnoci na rynku prowadzi prze kilka jasnych zasad:
• stwórz w firmie rodowisko sprzyjaj¹ce rozwojowi i innowacjom,
• buduj na bazie powstaj¹cych koncepcji efektywne strategie
dzia³ania,
• dostosowuj procesy wewnêtrzne do nowych warunków biznesowych,
• realizuj przedsiêwziêcia z zastosowaniem nowych technologii,
• ci¹gle ulepszaj i optymalizuj rozwi¹zania, sprzyjaj¹c jednoczenie powstawaniu nowych.

6.2. Wybór strategii dzia³ania w Internecie
Decyduj¹c siê na rozpoczêcie dzia³alnoci w Internecie mo¿emy
wyró¿niæ cztery zasadnicze rozwi¹zania. Ró¿ni¹ siê one przede
wszystkim koszt]em dzia³alnoci oraz potencjalnymi korzyciami. Dla firm mo¿na zaproponowaæ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
• pe³en dostêp do Internetu (³¹cze dzier¿awione, obs³uga serwisu www, sprzeda¿ kont i us³ug),
• pe³en dostêp z ograniczeniami (³¹cze dzier¿awione, obs³uga
serwisu www),
• ograniczony dostêp (³¹cze dzier¿awione wraz z jednorazowym
serwisem),
• bierny dostêp (tylko wykupione konto u providera).
Wariant pierwszy (pe³en dostêp do Internetu) jest przeznaczony
g³ównie dla firm o wiêkszych zasobach finansowych (nastawionych jednak w d³u¿szym okresie czasu na zysk ze sprzeda¿y
us³ug). Jest to nie tylko wizytówka firmy w Internecie (traktowana jako czysta reklama), ale system obs³ugi klientów po³¹czony
z dodatkow¹ dzia³alnoci¹, polegaj¹c¹ np. na sprzeda¿y us³ug internetowych. Jako przyk³ady takich firm mo¿na podaæ dostawców Internetu (ISP Internet Service Provider), którzy to profesjonalnie zajmuj¹ siê obs³ug¹ kont internetowych. Poza Dostawcami Us³ug Interenetowych w ten rodzaj dzia³alnoci inwestuj¹
grupy przedsiêbiorstw o bardzo zró¿nicowanej dzia³alnoci (Castrol, PizzaHut, FoxKids, Haribo).

Pe³en dostêp
do Internetu

Wariant drugi (pe³en dostêp z ograniczeniami) przeznaczony
dla firm, gdzie Internet odgrywa du¿¹ rolê, jednak nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci. K³adziemy jednak du¿y nacisk na nasz serwis
internetowy, który to jest ród³em danych dla naszych klientów.

Pe³en dostêp
z ograniczeniami
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Jako ciekawy przyk³ad mo¿na podaæ regionalnych sprzedawców
samochodów, gdzie widaæ du¿e zaanga¿owanie w stworzenie profesjonalnej witryny internetowej.
Ograniczony
dostêp

Bierny dostêp

Wariant trzeci (ograniczony dostêp) jest to typowe rozwi¹zanie
dla ma³ych i rednich firm w dniu dzisiejszym. Wraz z niewielkimi miesiêcznymi kosztami otrzymujemy stosunkowo du¿o. Wariant ten ma jednak wadê  przejcie na wy¿szy wariant kosztuje
niemal¿e tyle samo, co zbudowanie nowej sieci. Samo istnienie
w Internecie traktowane jest jako ciekawe uzupe³nienie reklamy
 jako przyk³¹dy mo¿na podaæ gabinety odnowy biologicznej,
czy nawet niewielkie gabinety lekarskie.
Wariant czwarty (bierny dostêp)  najczêciej spotykane rozwi¹zanie w Polsce. Firma posiada tylko kupione (a nierzadko darmowe) konto u providera i stronê internetow¹ mniej lub bardziej
oddaj¹c¹ charakter dzia³alnoci firmy.

6.2.1. Pod³¹czenie do Internetu
Jednym z najwa¿niejszym aspektów dzia³alnoci w Internecie jest
szybkie i sprawne ³¹cze pozwalaj¹ce nam na korzystanie z sieci.
Wbrew pozorom nie tylko TP S.A. wiadczy us³ugê sta³ego pod³¹czenia do sieci Internet. Mo¿emy te¿ skorzystaæ np. ³¹cza Multinet S.A. (znanego g³ównie z callbacka  systemu pozwalaj¹cego
na znaczne oszczêdnoci na rachunkach telefonicznych przy korzystaniu z Internetu. Polega on na oddzwanianiu z po³¹czeniem
internetowym do klienta). Samo pod³¹czenie nie powinno zaj¹æ
wiêcej czasu ni¿ miesi¹c. Pamiêtajmy jednak o dokumencie
stwierdzaj¹cym prawo do u¿ytkowania lokalu jeli dane pomieszczenie wynajmujemy, bêdziemy potrzebowaæ zgody w³aciciela.
Dla wariantu czwartego (bierny dostêp do Internetu) w zupe³noci wystarczy dostêp do Internetu ³¹czem komutowanym (poprzez
liniê telefoniczn¹).

6.2.2. Specyfikacja wariantów
Kryterium podzia³u na poszczególne warianty by³y potencjalne
korzyci z dzia³alnoci w Internecie. Wariant I jest najbardziej
kosztowny, ale z pewnoci¹ przyniesie najwiêksze korzyci finansowe (przeznaczony g³ównie dla wiêkszych firm). Wariant
IV przeznaczony jest dla przedsiêbiorstw, które dzia³alnoæ w Internecie uwa¿aj¹ tylko za uzupe³nienie dotychczasowej dzia³alnoci i nie nastawiaj¹ siê one na wymierne korzyci z dzia³alnoci internetowej.

102

Koszty instalacji i abonamentu39
Wariant I (11900 z³)
Sprzêt niezbêdny do funkcjonowania:
Serwer internetowy  5000 z³
Router  5000 z³
Zestawienie ³¹cza  1900 z³

Koszty instalacji
i abonamentu

Wariant II (11900 z³)
Sprzêt niezbêdny do funkcjonowania:
Serwer internetowy  5000 z³
Router  5000 z³
Zestawienie ³¹cza  1900 z³
Wariant III (1400 z³)
Sprzêt niezbêdny do funkcjonowania:
Modem na ³. dzier¿.  1000 z³
Zestawienie ³¹cza  400 z³
Wariant IV (150 z³)
Sprzêt niezbêdny do funkcjonowania:
Modem na ³. komut.  150 z³
Zestawienie ³¹cza  0 z³
Miesiêczne koszty utrzymania ³¹cza
Wariant I (3500 z³)
£¹cze 1.500 z³
Pracownicy 2.000 z³ (administrator i projektant www)
Wariant II (2500 z³)
£¹cze 1.500 z³
Pracownicy 1.000 z³ (administrator)
Wariant III (700 z³)
£¹cze 700 z³
Pracownicy 0 z³
Wariant IV (200 z³)
£¹cze 200 z³ (rednia za u¿ytkowanie linii telefonicznej)
Pracownicy 0 z³

39

Po³owa 2002 r.
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6.2.3. Personel
Personel

W przypadku wariantu I (gdzie zajmujemy siê komercyjn¹ dzia³alnoci¹  sprzeda¿¹ kont i projektowaniem stron www) potrzebujemy zatrudniæ osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tej komórki w firmie. Dla sprawnego dzia³ania potrzebujemy administratora sieci (mo¿e równie¿ administrowaæ zdalnie
ca³¹ sieci¹) oraz projektanta stron www. Dla wariantu IV nie
potrzebujemy zatrudniaæ dodatkowych osób.

6.2.4. Wybór dostawcy Internetu
Wybór dostawcy
Internetu

Wybór dostawcy Internetu jest spraw¹ najwa¿niejsz¹ dla firmy
poniewa¿ jest to decyzja d³ugoterminowa.
Podobnie istotny jak zakup odpowiedniego sprzêtu oraz oprogramowania pozwalaj¹cego na korzystanie z Internetu. Podzia³
zosta³ przeprowadzony na podstawie wariantów przedstawionych powy¿ej
Opcja I i II  Pe³en dostêp do Internetu i Pe³en dostêp z ograniczeniami
Warianty te s¹ bardzo zbli¿one do siebie (ró¿ni¹ siê tylko sposobem wykorzystania, parametry i wymagania s¹ jednakowe). G³ównym problemem, na który wskazuje praktyka, jest czas pod³¹czenia ³¹cza sta³ego przez TP SA. Wed³ug zapewnieñ proces ten (po³o¿enie kabla, dostarczenie odpowiedniego modemu) nie powinien trwaæ d³u¿ej ni¿ 4 tygodnie  jednak z ró¿nych powodów
trwa nawet do 78 tygodni. Jest to z pewnoci¹ barier¹ dla firm,
które dopiero wynajmuj¹ pomieszczenie i musz¹ czekaæ kilka
tygodni na pod³¹czenie. Przy pod³¹czaniu do sieci Internet ³¹czem sta³ym nale¿y równie¿ pamiêtaæ o pozwoleniu w³aciciela
lokalu na po³o¿enie kabla.
Jeli chodzi o kartê graficzn¹ oraz CDROM, to mo¿na powiedzieæ, ¿e nie maj¹ one znaczenia w przypadku prêdkoci dzia³ania ca³ego serwera i mog¹ to byæ podstawowe karty zgodne
z systemem Linux (na którym oparty bêdzie serwer). Karta sieciowa odgrywa wa¿n¹ rolê, jednak powinnimy zakupiæ do
wszystkich komputerów jednakowe karty sieciowe (np. 3Com
zapewniaj¹cych wysoki poziom). Wykluczy to problemy z przesy³em danych pomiêdzy komputerami. Wystarczaj¹cym typem
monitora bêdzie 14" (nawet monochromatyczny), poniewa¿ na
serwerze bêdzie wykonywanych niewiele prac  wszystko mo¿na kierowaæ zdalnie.
Niezbêdnym wyposa¿eniem bêdzie router (odpowiadaj¹cy za po³¹czenie z sieci¹ Internet) oraz modem (dostarczany przez TP SA).
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TP SA zastrzega sobie, ¿e w niektórych przypadkach mo¿e odmówiæ po³o¿enia kabla (np. z³y stan techniczny budynku, czy te¿
brak zgody w³aciciela na zestawienie ³¹cza). Dodatkowym warunkiem jest zbudowanie w firmie sieci lokalnej (LAN). Ponadto
nale¿y skonfigurowaæ router (umo¿liwiaj¹cy komunikacje ze
wiatem), jak i serwer.
Opcja III  Ograniczony dostêp
Obecnie TP SA oferuje us³ugê SDI (Szybki Dostêp do Internetu
oparty na technologii HiS) o zbli¿onych parametrach (koszt instalacji 999 z³, miesiêczny abonament 160 z³, transfer 115 kB/s)
jednak z wykorzystaniem istniej¹cej lini telefonicznej. Skupmy
siê jednak na ³¹czu dzier¿awionym. Tutaj mamy ju¿ wybór dostawcy Internetu  jestemy jednak ograniczeni odleg³oci¹ od
providera (do oko³o 8 km). Nie musimy w tym przypadku stawiaæ serwera  wystarczy istniej¹ca sieæ lokalna i modem dostarczony przez providera.
Kable od providera do biura k³adzie TP SA  wi¹¿e siê to z dodatkowymi kosztami oraz z odpowiednim okresem czasu na przygotowanie ³¹cza (TP SA zapewnia, ze czas ten nie bêdzie d³u¿szy
ni¿ 4 tygodnie). Dodatkowym warunkiem jest zbudowanie sieci
lokalnej, co wi¹¿e siê z poniesieniem dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zakupem karty sieciowej.
Opcja IV  Bierny dostêp
Tutaj mamy najbardziej podstawowe po³¹czenie z Internetem, nie
wymaga ono zakupu dodatkowego sprzêtu (poza modemem). Jeli chodzi o warunki techniczne, jedynym jest posiadanie linii
telefonicznej oraz modemu.

6.3. Witryna
6.3.1. Co to jest witryna internetowa?
Witryna internetowa jest podstawowym ród³em o firmie w Internecie. Jest to swego rodzaju wizytówka, czy te¿ katalog reklamowy. Zawieraæ mo¿e ona, obok elementów statycznych, ró¿ne animacje, widok z kamery, filmy, muzykê, animacje. To
wszystko tworzy wizerunek firmy w Internecie.

Co to jest witryna
internetowa?

Zasadniczo mo¿emy wyró¿niæ trzy rodzaje witryn. Pierwszy typ
to witryny tworzone jednorazowo. S¹ one niemal¿e skopiowaniem
naszej zwyk³ej broszury reklamowej. Zamieszczone s¹ tam najczêciej informacje, takie jak: adres firmy, kontakt (równie¿ e-mail),
dziedzina dzia³alnoci, katalog produktów, czy np. wa¿niejsi klienci.
Witryna stworzona raz funkcjonuje w niezmienionej postaci przez

Witryny
jednorazowe
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ca³y okres trwania umowy z dostawc¹. Ten rodzaj witryny najczêciej wybieraj¹ firmy, gdzie brak jest wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za funkcjonowanie Internetu w przedsiêbiorstwie.
Niestety, w Polsce wci¹¿ zbyt du¿o istnieje witryn tego typu  nawet mo¿na powiedzieæ wiêcej, mo¿emy znaleæ tam nieaktualne
informacje, co niestety nie u³atwia kontaku z firm¹.
Witryna
aktualizowana

Innym rodzajem jest witryna aktualizowana w miarê potrzeby
(np. zmiany oferowanych produktów, promocje). Jest to o tyle
dobre rozwi¹zanie, ¿e klient ma pewne zaufanie w stosunku do
naszej firmy. Wie, ¿e zawsze mo¿e znaleæ aktualne informacje.
Wie, ¿e gdy napisze do nas e-mail, to z pewnoci¹ odpiszemy.

Rys. 1. Przyk³ad witryny handlowej

Witryna ci¹g³ej
aktualizacji

Kolejnym rodzajem s¹ witryny o ci¹g³ej aktualizacji. Jest to doæ
kosztowny wydatek, ale dla czêci firm wrêcz konieczny (firmy
komputerowe, sklepy internetowe, strony dostawców, serwisy
informacyjne). Czêsto na takich stronach mo¿emy znaleæ szereg dodatkowych informacji nie tylko na temat samej firmy, ale
np. o nowych produktach na wiecie w danej dziedzinie.
Na stronach takich nierzadko mo¿emy braæ udzia³ w konkursie,
pobraæ pliki (ró¿nego typu).
Po wyborze rodzaju strony (aktualizacji) przechodzimy do etapu
II  budowanie witryny. Najczêciej jednak sami nie mamy o tym
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pojêcia, w jaki sposób mo¿emy to zrobiæ, zatrudniamy wiêc równie¿ naszego providera do stworzenia witryny. Powinnimy siê
zdecydowaæ, jaka strona nas interesuje.
Jeli jestemy np. firm¹ produkuj¹c¹ kalendarze cienne,
w zupe³noci wystarczy nam strona aktualizowana w miarê
potrzeby z informacjami, takimi jak: adres (zwyk³y i internetowy), prosty katalog produktów (kilka naszych najlepszych
produkcji) wraz z ³adnie zeskanowanymi zdjêciami.
Rys. 2. Przyk³ad sklepu internetowego

Natomiast, jeli jestemy firm¹ komputerow¹, powinnimy witrynê przygotowaæ w ten sposób, aby zawiera³a ona np. najnowsze sterowniki do sprzedawanego przez nas sprzêtu, aktualny cennik, warunki rabatów etc. Taka inicjatywa wymaga ci¹g³ej aktualizacji z naszej strony.
Ponosimy dodatkowe koszty, ale przez to jestemy znacznie lepiej postrzegani przez klientów. Ponadto mo¿emy równie¿ na stronie umieszczaæ ró¿nego rodzaju krótkie zapytania (badaj¹ce preferencje), konkursy, a nawet gry. Jeli nasza witryna cieszy siê
spor¹ ogl¹dalnoci¹ (ponad 10.000 wywietleñ miesiêcznie) mo¿emy wprowadziæ na stronie zapytania dotycz¹ce preferencji
klientów. Pytania mog¹ byæ w ró¿nej formie i nie musz¹ odnosiæ
siê tylko do naszej dzia³alnoci. Jeli wype³nionych zostanie oko³o
1000 ankiet miesiêcznie, z powodzeniem mo¿emy je traktowaæ
jako badania marketingowe i wyniki tych¿e badañ powi¹zaæ
z przysz³¹ dzia³alnoci¹ firmy.
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U¿ywanie s³ów kluczowych w znacznikach TITLE
Sposoby
zaistnienia
w wyszukiwarkach
Znacznik META
name =
=description

Znacznik
META name =
= keywords

Znacznik ten jest wywietlany jako tytu³ danej strony. W jednym
zdaniu powinnimy staraæ siê zamieciæ dane szczegó³owe o naszej firmie, np. BODY  Centrum zdrowia. Tutaj mo¿emy zamieciæ znacznie wiêcej informacji na temat naszej firmy. To, co
wpiszemy w to pole, zostanie wywietlone w wyszukiwarce, dlatego starajmy siê, aby te informacje by³y jak najbardziej zgodne
z tym, co jest umieszczone na naszej stronie. Przyk³adowo: Fitness Club BODY w centrum Warszawy. Oferujemy si³owniê,
saunê, indywidualne æwiczenia, pomoc profesjonalnych trenerów.
Tutaj powinnimy zamieciæ jak najwiêcej pojedynczych s³ów
opisuj¹cych to, co oferujemy, z czym siê kojarzy nasza dzia³alnoæ.
W celu zwiêkszenia liczby trafieñ powinnimy u¿ywaæ zarówno liczby pojedynczej, jak i mnogiej (np. si³ownia, si³ownie).
Przyk³adem dobrze dobranych s³ów kluczowych mo¿e byæ: si³ownia, si³ownie, bieg, biegi, zdrowie, sauna, aerobic, callanetics, step ... itd. Powinnimy równie¿ zwróciæ uwagê na obecnoæ polskich liter, niestety niektóre wyszukiwarki ich nie rozpoznaj¹, wiêc powinnimy umieszczaæ równie¿ bez takich, np. si³ownia, silownia.

6.3.2. Sposoby zaistnienia w katalogach
Sposoby
zaistnienia
w katalogach
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Przyk³adowa droga do wyszukania przepisu na pizzê wegetariañsk¹ zosta³a pokazana powy¿ej. Jest jednak kilka rzeczy, o których powinnimy pamiêtaæ:
• pamiêtajmy, ¿e dana kategoria w ka¿dym z serwisów mo¿e
mieæ nieco inne znaczenie. Dlatego przed umieszczeniem
upewnijmy siê, czy nasza witryna bêdzie pasowa³a do danej
kategorii,
• jeli nie mo¿emy znaleæ odpowiedniej kategorii, nie bójmy
siê stworzyæ nowej (oczywicie, jeli tylko mamy tak¹ mo¿liwoæ),
• jeli w danej kategorii znajdziemy du¿o firm o podobnym profilu, to znaczy, ¿e jestemy we w³aciwym miejscu,
• jeli natomiast w danej kategorii znajduje siê zbyt du¿o firm,
nie starajmy siê znaleæ innej, gdzie jest znacznie mniej firm,
ale o opisie mniej odpowiadaj¹cym dzia³alnoci Twojej firmy,
• niektóre serwisy umieszczaj¹ strony wed³ug alfabetu, dobrze
jest wiêc dobraæ tak nazwê witryny, ¿eby znalaz³a siê na pocz¹tku. Tak wiêc nasza firma Body Center ma doæ du¿¹
szansê bycia na pocz¹tku.

6.3.3. Kiedy siê zarejestrowaæ?
Trzymajmy siê zasady, ¿e rejestrujemy siê dopiero wtedy,
gdy nasza strona jest w 100% gotowa. Gdy zrobimy to wczeniej odwiedzaj¹cy nasz¹ witrynê mo¿e uznaæ j¹ za ma³o
atrakcyjn¹ i ju¿ do niej nie powróciæ.
Kiedy zmieniæ treæ w katalogu/znaczniku?
Powinnimy to uczyniæ tylko wtedy, gdy zawartoæ naszej strony
odbiega od opisu.

Kiedy zmieniæ
treæ w katalogu/
znaczniku?

6.3.4. Nieetyczne sposoby zwiêkszania liczby
odwiedzaj¹cych
Wymienione zostan¹ tylko w celu pokazania mo¿liwoci zwiêkszenia liczby odwiedzaj¹cych. Mo¿e to jednak odnieæ przeciwny skutek do zamierzonego, tzn. osoba odwiedzaj¹ca nasz¹ witrynê mo¿e ju¿ wiêcej do niej nie powróciæ.
• Umieszczanie w znacznikach s³ów, które ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹, ale które nie s¹ spójne z nasz¹ dzia³alnoci¹. Przyk³adami takich s³ów s¹: software, download, sex.
• Czêste zmiany znacznika TITLE. Roboty odwiedzaj¹ce serwer
bêd¹ widzia³y wtedy nasz¹ witrynê jako zupe³nie now¹ stronê,
zwiêkszaj¹c tym samym liczbê wywietleñ naszej firmy.
• U¿ywanie w znacznikach META nazw konkurencyjnych firm.
Przyk³adowo, jeli jestemy dealerem Fiata, to umieszczenie
s³ów kluczowych, takich jak Opel, BMW, czy podobne, zwiêkszy liczbê odwiedzaj¹cych, ale bêd¹ oni tylko wprowadzani
w b³¹d.
• Mo¿emy stosowaæ sztuczki, takie jak umieszczanie np. znaku
!, czy liczby na pocz¹tku tytu³y naszej strony (!Body Center), jednak upewnijmy siê, czy taki znak umieci nas na pocz¹tku, nie za na koñcu.

Nieetyczne
sposoby
zwiêkszania
liczby
odwiedzaj¹cych

Dobrze jest jeli poinformujemy równie¿ uczestników grup dyskusyjnych o istnieniu nowej witryny. Tutaj jednak nale¿y znacznie bardziej uwa¿aæ. Decyduj¹c siê na wys³anie e-maila, czy
newsa do grupy, powinnimy pamiêtaæ o kilku zasadach.
Uwa¿ajmy na SPAM  nie wysy³ajmy informacji do zbyt du¿ej
liczby odbiorców. Jeli nasz list zostanie uznany za SPAM (czyli
komercyjny list skierowany do du¿ej liczby odbiorców, gdzie temat raczej nie jest zwi¹zany z grup¹ odbiorców  bez uprzedniej
zgody odbiorców), mo¿emy mieæ nawet zablokowane konto.

SPAM
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Jeli jednak chcemy wys³aæ list do grupy dyskusyjnej, to
powinnimy pamiêtaæ o zwi¹zku naszej firmy z odbiorc¹.
Przyk³adowo, jeli jestemy producentem ksi¹¿ek fantastycznych, to skierujmy nasz¹ ofertê do takich w³anie odbiorców.
Przed wys³aniem listu zachêcaj¹cego do odwiedzenia naszej
strony dobrze jest kilkakrotnie zabraæ g³os na danej licie.
Zwiêkszy to liczbê odwiedzaj¹cych. Nie zapomnijmy o umieszczeniu sygnatury pod listem.

6.3.5. £atwy sposób rejestracji
£atwy sposób
rejestracji

Rêczna rejestracja naszej witryny w oko³o 200 wiatowych serwisach by³aby zadaniem doæ czasoch³onnym. Oczywicie mo¿emy siê ograniczyæ tylko do 5 czy 10 serwisów. Jednak, gdy
chcemy zaistnieæ we wszystkich wa¿niejszych serwisach na wiecie powinnimy wydaæ kilkadziesi¹t dolarów na pe³n¹ rejestracjê. Poni¿ej przedstawiona zosta³a oferta kilku firm z kraju i zagranicy.
• 49.90 z³

Jest to godna uwagi polska oferta Start (www.start.com.pl), obejmuj¹ca ponad 150 serwisów, w tym równie¿ polskie wyszukiwarki.

• $49.95
Taka cena jest za rejestracjê w 250 serwisach. Tyle kosztuje rejestracja sharewarewego programu The Spider. Nie jest to wiêc
jednorazowa operacja, ale obejmuj¹ca nieograniczon¹ liczb¹ uaktualnieñ naszej strony.
• $60
Tak¹ cenê oferuje serwis Submitit! za rejestracjê dwóch adresów w 400 wyszukiwarkach i katalogach.
• $99.90
Program The Spider, jednak wersja profesjonalna obejmuj¹ca
ponad 400 serwisów.

Podsumowuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e koszty ponoszone na rejestracjê naszej witryny s¹ raczej jednorazowe (zak³adaj¹c w miarê
stabiln¹ dzia³alnoæ naszej firmy), nie nale¿y wiêc zwlekaæ. Pamiêtajmy równie¿, ¿e prawid³owe podanie s³ów kluczowych
znacznie zwiêkszy szansê wyszukania danej informacji przez
klienta. Dlatego te¿ zastanówmy siê, czy dane s³owa uwzglêdniaj¹ ca³¹ nasz¹ dzia³alnoæ, czy mo¿e tylko czêæ.
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6.4. Przygotowanie reklamy  na przyk³adzie
bannerów
Coraz wiêcej mówi siê o Internecie jako nowym rodku przekazu
informacji. Nak³ady firm na Internet wci¹¿ rosn¹ w bardzo szybkim tempie (w Europie w ci¹gu dwóch lat jest przewidywany wzrost
o oko³o 100% liczby u¿ytkowników Internetu). Na reklamê w roku
2000 w USA przeznaczone zostanie oko³o 2,5 mld dolarów. Tworzy to ogromny rynek dla agencji reklamowych i wymusza powstanie profesjonalnej reklamy w Internecie. Spotykamy ró¿ne
formy reklamy, jednak najpopularniejsz¹ wci¹¿ s¹ bannery.

Przygotowanie
reklamy

Rys. 3. Przyk³ady bannerów

Pocz¹tkiem reklamy internetowej by³y proste bannery (rysunki
prezentowane na stronach www reklamuj¹ce inn¹ witrynê). Internet kilka lat temu ogranicza³ wielkoæ takich reklam. Przeciêtn¹
spotykan¹ wielkoci¹ by³o oko³o 5 kB  dodatkowo bannery te
by³y statyczne, co znacznie zmniejsza³o atrakcyjnoæ takowych.
Obecnie powszechnie stosowane s¹ reklamy animowane (wielkoæ
to ju¿ oko³o 10 kB). Do najwa¿niejszych wad zaliczyæ mo¿na brak
interaktywnoci z u¿ytkownikiem. Reklamy najczêciej przedstawiaj¹ kilka s³ów kluczowych, bez mo¿liwoci wp³ywania na
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wynik klikniêcia. Jest to szczególnie uci¹¿liwe, jeli banner ma do
pokazania wiêksz¹ gamê produktów, jak ma to miejsce np. w du¿ych sklepach internetowych.

6.4.1. Sztuka przygotowania skutecznego
bannera
Skuteczny
banner

Aby nasz banner by³ skuteczny, kierujmy siê kilkoma zasadami
przy tworzeniu reklamy.
Animacja mo¿e zwiêkszyæ iloæ odpowiedzi o oko³o 3040%40.

Kolorystyka
banerów

Nasza animacja powinna wspó³graæ z ogólnym wizerunkiem reklamy. Nie powinna byæ równie¿ zbyt skomplikowana, co znacznie
wyd³u¿y czas ³adowania. Jako przyk³ad wzorowo wykonanej reklamy po³¹czonej z animacj¹ mo¿na podaæ banner firmy ICon. Pocz¹tkowo iloæ odpowiedzi wynosi³a 19%. Póniej ustabilizowa³a siê na
poziomie 15%. Powinnimy unikaæ u¿ywania nieokrelonych, zlewaj¹cych siê kolorów, jak na przyk³ad be¿owy na tle szarego. Badania przeprowadzone przez Internet Profiles Corp. i DoubleClick
wykaza³y, ¿e kolor np. zielony i ¿ó³ty przewy¿szaj¹ iloci¹ odpowiedzi czarny i bia³y. Standardowo u¿ywany jest rozmiar zbli¿ony
do 480x60. Wiêksze reklamy odznaczaj¹ siê wiêksz¹ iloci¹ odpowiedzi. Jednak nie przesadzajmy, du¿e reklamy za³adowuj¹ siê znacznie d³u¿ej. Najlepszymi miejscami na umieszczenie reklamy s¹ nag³ówek i stopka strony. Natomiast, jeli chodzi o wybranie odpowiedniej strony na umieszczenie bannera, to pamiêtaæ nale¿y o powi¹zaniu dzia³alnoci naszej firmy z treci¹ umieszczon¹ na stronie,
np. zajmuj¹c siê produkcj¹ zeszytów dobrym miejscem na umieszczenie reklamy bêd¹ strony powiêcone edukacji.
Has³o powinno byæ powi¹zane z dzia³alnoci¹ komputerow¹.

Has³o
reklamowe

40

ród³o: ZD Net.
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Przyk³adowo has³o bezp³atne oprogramowanie do ci¹gniêcia
bêdzie mia³o wiêkszy odzew ani¿eli bezp³atna oferta przesy³ana
do domu. Czêstotliwoæ wystêpowania i ¿ywotnoæ reklamy 
nie powinnimy umieszczaæ reklamy zbyt d³ugo. Powszednieje
i nie powoduje takiego odzewu. Lepiej umieszczaæ reklamy rzadziej,
ale ró¿ne. Niektóre reklamy powoduj¹ z³e odczucia, takie powinnimy natychmiast zmieniaæ. Nie umieszczajmy zbyt du¿o danych na
naszej reklamie. Powoduje to chaos i nieczytelnoæ. Jako wyj¹tek
potwierdzaj¹cy regu³ê mo¿na przytoczyæ bannery firm dostarczaj¹cych Internet do firm. Wtedy to najczêciej zobaczymy na reklamie
bardzo du¿o treci opatrzonej niewielk¹ iloci¹ grafiki.

Jeli, pomimo tych wszystkich rad, wyniki naszej pracy nie zadowalaj¹ nas, mo¿emy zg³osiæ siê do jednej z wielu Agencji Reklamowych. Koszt przygotowania reklamy animowanej bêdzie siê waha³
od 50 do ok. 300 z³.

6.4.2. Banner interaktywny
Bannery interaktywne s¹ kombinacj¹ kodu HTML, grafiki, Javy,
CGI czy ShockWavea. Powstanie tego typu reklam by³o tylko
kwesti¹ czasu, na interaktywnych bannerach nie tylko klikamy,
ale mamy mo¿liwoæ skorzystania miêdzy innymi z:
• listy wyboru (np. lista dostêpnych produktów wybierana bezporednio z bannera),
• map (klikniêcie na ró¿nych regionach bannera powoduje przeniesienie na inn¹ stronê),
• wype³nianie formularzy,
• g³osowania,
• przeszukiwanie serwisu,
• czy nawet grania w proste gry (np. kilkanie w ruszaj¹cy siê
element).

Banner
interaktywny

Rezultatem wykorzystania tych elementów jest kilkukrotne zwiêkszenie zainteresowania nasz¹ reklam¹ (na zwyk³ych bannerach liczba kilkniêæ wynosi oko³o 4%).
Ten rodzaj reklamy ma te¿ jednak wady. Przede wszystkim reklama ³aduje siê d³u¿ej, co mo¿e zniechêciæ czêæ osób do klikniêcia na niej. Ponadto bannery interaktywne korzystaj¹ z Javy
czy Shockwavea  pamiêtajmy, ¿e czêæ potencjalnych klientów
nie ma zainstalowanych odpowiednich komponentów, co uniemo¿liwi im zobaczenie naszej reklamy. Zwróciæ uwagê nale¿y
równie¿ na fakt, ¿e optycznie reklamy zwyk³e i interaktywne
siê nie ró¿ni¹ aby klient zwróci³ na to uwagê nale¿a³oby go
o tym powiadomiæ (np. Wybierz produkt z listy i kliknij!), niestety  zwiêksza to objêtoæ naszej reklamy. Ponadto kolejn¹ wad¹
jest koniecznoæ umieszczenia odpowiedniego kodu HTML na stronie, gdzie ma byæ wywietlana reklama. W Polsce wci¹¿ jest niewiele tego typu stron, gdzie mo¿na skorzystaæ z takiej oferty.

6.4.3. Gdzie mo¿na siê reklamowaæ?
W Polsce jest niewiele stron oferuj¹cych zamieszczanie interakcyjnych bannerów. Równie¿ najwa¿niejsze portale internetowe
tego jeszcze nie oferuj¹. Na wiecie jednymi z najwa¿niejszych
s¹; Yahoo, Infoseek czy OTH. Ponadto s¹ jeszcze inni, lecz mniej
znani polskiemu czytelnikowi stron, którzy oferuj¹ produkcje
bannerów interaktywnych.

Gdzie
siê reklamowaæ?
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6.4.4. Koszty przygotowania oraz utrzymania
Koszty
przygotowania

W Stanach Zjednoczonych rozs¹dn¹ cen¹ za przygotowanie takiego bannera jest cena oko³o $50. Oczywicie, mo¿na znaleæ
te¿ tañsze oferty, jednak bannery przedstawiane przez te firmy
nie s¹ najlepsze. Koszt utrzymania danej reklamy jest wiêkszy od
umieszczenia zwyk³ej reklamy. Dzieje siê tak w g³ównej mierze
dlatego, ¿e koszt przygotowania oprogramowania na serwerze
jest doæ wysoki. Pamiêtajmy, ¿e dla ka¿dej reklamy przygotowany kod bêdzie inny.

6.4.5. Banner statyczny czy interakcyjny?
Banner statyczny
czy interakcyjny?

Obecnie zauwa¿amy z pewnoci¹ potrzebê istnienia bannerów
interakcyjnych. S¹ one znacznie bardziej atrakcyjne dla klientów. Pozwalaj¹ przekazaæ znacznie wiêcej treci ni¿ tradycyjne
reklamy. Jednak wci¹¿ jest niewiele miejsc, gdzie mo¿na tak¹
reklamê umieciæ. Trudno zatem jest porównaæ oferty na rynku
polskim, poniewa¿ brakuje konkurencji. Miejmy nadziejê, ¿e ta
sytuacja ulegnie zmianie w najbli¿szym czasie.
Wszyscy ju¿ przyzwyczailimy siê do reklamy w Internecie. Mimo
¿e wzbudza ona obecnie mniejsze zainteresowanie ni¿ jeszcze
rok temu (wtedy to odsetek osób nie zwracaj¹cych uwagi na reklamê wynosi³ 39%  obecnie jest to ju¿ 49%, ród³o: eMarketer), mo¿na powiedzieæ, ¿e zastosowanie bannerów interaktywnych przyjê³o siê na sta³e w Internecie. Teraz ju¿ bêdziemy tylko
czekaæ na reklamy wykorzystuj¹ce dwiêki (z technicznego punktu widzenia nie jest to trudne, jednak g³ównym problemem wydaje siê byæ akceptacja).

6.4.6 Zamieszczenie p³atnej reklamy
Zamieszczenie
p³atnej reklamy
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Reklama p³atna powinna byæ brana pod uwagê w przypadku, gdy
Internet staje siê powa¿n¹ inwestycj¹ (g³ównie Wariant I i II). Do
g³ównych pojêæ przydatnych przy analizie efektywnoci reklamy internetowej zaliczamy: CPM  (costs per mille) wskanik
okrelaj¹cy, ile kosztowaæ bêdzie nas wywietlenie 1000 bannerów reklamowych na danej witrynie. Wywietlenie zostaje zaliczone, gdy przegl¹darka internetowa (np. Internet Explorer)
wyle rz¹danie do serwera wywietlanie bannera. Warto zaznaczyæ, ¿e kupno bannerów odbywa siê raczej w pakietach po 1000
wywietleñ (lub wiêkszych). Jeli chcemy, aby nasza reklama
zosta³a pokazana 30.000 razy i wskanik CPM wynosi $15, to
koszt ca³ej reklamy wyniesie $450 (30x$15). Wskanik CPM jest
ró¿ny dla ró¿nych stron. Zale¿y on g³ównie od odbiorcy danej

strony (w ten sposób ukierunkowana reklama jest znacznie skuteczniejsza). Na przyk³ad prowadz¹c serwis motoryzacyjny mo¿emy siê skupiæ na pozyskiwaniu klientów z bran¿y motoryzacyjnej przy znacznie wiêkszym CPM (czasami nawet do $60).
CTR  (click through rate) wskanik okrelaj¹cy, ile osób zobaczy³o i kliknê³o na naszej reklamie (pokazuje, jakie zainteresowanie wzbudza nasza reklama). I tak, gdy click rate wynosi 5%
oznaczo, to ¿e 5% osób, które widzia³y nasz¹ reklamê kliknê³o
na ni¹ i zosta³o przeniesionych na strony naszej firmy.
Aby reklama p³atna przynios³a spodziewane efekty, powinnimy przygotowaæ strategiê.
Punkty, na których powinnimy siê skupiæ to m.in.:
• zasiêg  ile osób ma zobaczyæ nasz¹ reklamê (tym samym
mo¿emy w przybli¿eniu obliczyæ koszty reklamy),
• czêstotliwoæ wystêpowania  okrelaj¹cy, czy bêdziemy skupiaæ siê tylko na jednej reklamie, czy te¿ bêdziemy czêsto przygotowywaæ nowe,
• czas  oznaczaj¹cy, jak d³ugo chcemy, aby reklama by³a wywietlana (cile powi¹zany z zasiêgiem).
Skuteczne miejsca, gdzie mo¿emy zamieszczaæ w³asn¹ reklamê, to:
g³ówne portale krajowe (www.wp.pl, www.onet.pl, www.interia.pl),
• serwisy specjalistyczne (np. prowadz¹c firmê o specjalizacji
motoryzacyjnej powinnimy umieszczaæ reklamê w³anie na
serwisach specjalistycznych, czêsto takowy jest w³¹czony do
g³ównych portali).
•

6.4.7. Zamieszczenie bezp³atnej reklamy
Ró¿nica pomiêdzy wielk¹ korporacj¹ miêdzynarodow¹ a niewielk¹ firm¹ produkuj¹ca np. d³ugopisy w Internecie zaciera siê. Dziejê
siê tak m.in. dlatego, ¿e koszty przeznaczane na promocjê w sieci
s¹ niewielkie  ma³e firmy staæ na robienie profesjonalnych stron.

Zamieszczenie
bezp³atnej
reklamy

Sposobem na jeszcze wiêksze obni¿enie kosztów promocji
s¹ serwisy oferuj¹ce umieszczanie bannerów za darmo.
Nie p³acimy nic, a nasze reklamy umieszczane s¹ w wielu miejscach na wiecie (choæ niekoniecznie  mo¿emy ograniczaæ siê
np. tylko do stron polskich). Ogólna zasada jest taka, ¿e aby kto
umieci³ nasz¹ reklamê za darmo, to i my musimy umieciæ banner na swojej stronie.
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Opis dzia³ania takich serwisów oraz g³ówne zasady przedstawione zosta³y poni¿ej.
• Musimy zgodziæ siê na umieszczenie odpowiedniego kodu
HTML na swojej stronie, tak aby mo¿liwe by³o umieszczanie
bannerów. Kodu tego nie mo¿emy najczêciej zmieniaæ bez
zgody danego serwisu.
• Wywietlany banner na naszej stronie bêdzie reklam¹ innego
cz³onka serwisu.
• Nie bêdziemy mogli reklamowaæ pornografii, przemocy i innych dzia³añ niezgodnych z prawem.
• Powinnimy umieszczaæ bannery na widocznym miejscu (tak, aby
zwiêkszaæ liczbê trafieñ, a tym samym zwiêkszaæ nasz kredyt).

6.4.8. Kredyt
Kredyt

Kredyt jest to liczba okrelaj¹ca iloæ wywietleñ naszej strony.
Najczêciej jest tak, ¿e nasz kredyt zwiêksza siê o jeden, gdy
nasz¹ stronê (wraz z reklam¹ umieszczon¹ przez serwis) odwiedz¹ dwie osoby. Tak wiêc, czym wiêcej za³adowañ ma nasza witryna, tym wiêcej razy nasza reklama bêdzie wywietlana na innych stronach. Trzeba zaznaczyæ, ¿e prosta metoda zwiêkszania
liczby odwiedzaj¹cych poprzez klikniêcie na przycisku reload
lub odwie¿ najczêciej nie powoduje zwiêkszenia kredytu.

6.4.9. Stworzenie w³asnego bannera
W³asny banner

To, jakimi cechami powinien charakteryzowaæ siê nasz banner,
zosta³o przedstawione powy¿ej. Na stronach www. serwisów znajdziemy wskazówki, jakimi programami mo¿emy siê pos³ugiwaæ,
aby stworzyæ w³asn¹ reklamê. Jeli takich programów nie posiadamy, to bêdziemy mogli je ci¹gn¹æ z miejsca wskazanego przez
serwis. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e ka¿dy serwis ma inn¹ wymagan¹ wielkoæ bannera (np. Smartclick 400x50, a LinkExchange 400x40).
Mo¿emy zleciæ stworzenie takiej reklamy firmie zajmuj¹cej siê na
co dzieñ przygotowaniem bannerów, jednak wtedy nie bêdzie to
ju¿ ca³kowicie darmowa promocja naszego przedsiêbiorstwa.
NetOns Banner Exchange
Jest to chyba jeden z najbardziej rozwiniêtych serwisów. Mo¿emy wybieraæ, na jakiego typu stronach maj¹ byæ wywietlane nasze strony. Mo¿emy ograniczaæ zakres tylko do jakiego kontynentu, a nawet pañstwa, adres: http://www.net-on.net/
Link Exchange
Serwis ten ma ju¿ ponad 200.000 cz³onków, jest wiêc chyba najwiêkszym. adres: http://www.linkexchange.com/
Smartlinks
adres: http://www.smartlinks.net.pl/
Bannermania
adres: http://www.bannermania.nom.pl/
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Oczywicie takich serwisów jest znacznie wiêcej, przytoczone
zosta³y jednak te, które s¹ najciekawsze.
Idea darmowych reklam jest idealnym rozwi¹zaniem m.in.
dla stron niewielkich firm, a nawet stron prywatnych.
Trudno powiedzieæ, czy odnosi ona takie skutki, jak reklama komercyjna na najczêciej odwiedzanych witrynach, ale z pewnoci¹ jest doskona³ym uzupe³nieniem i co najwa¿niejsze  ca³kowicie darmowym.

6.5. Promocja
Obok stworzenia profejsonalnej Strony Firmowej i reklamy powinnimy zaj¹æ siê promocj¹. Ma ona na celu czêste przyci¹ganie klientów na nasze strony. Z czasem umo¿liwi nam to zamieszczanie p³atnych reklam komercyjnych przynosz¹cych zyski. Do g³ównych
metod promocji na stronach www nale¿¹: konkursy, bezp³atne us³ugi
internetowe, specjalistyczny Serwis Informacyjny, lista dyskusyjna.

Promocja

6.5.1. Konkursy
Uruchamiaj¹c now¹ stronê z powodzeniem mo¿na organizowaæ
konkursy. Przynios¹ one nam jednak wymierne korzyci tylko
wtedy, gdy nasza strona cieszy siê sporym zainteresowaniem (czyli
np. po przeprowadzeniu reklamy  reklama mog³aby byæ przeprowadzona równoczenie z konkursem, co zwiêkszy efektywnoæ bannera reklamowego). Wzorowym przyk³adem zastosowania konkursów mo¿e byæ nowy portal Interia, który to wraz
z uruchomieniem zorganizowa³ konkursy tematyczne (biznes, motoryzacja, turystyka etc.). Z pewnoci¹ wp³ynê³o to pozytywnie
na pozyskanie sta³ych czytelników. Mo¿emy równie¿ szukaæ sponsorów do naszego konkursu (warunkiem jest tu jednak spore zainteresowanie nasz¹ stron¹). Jako przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e konkurs organizowany przez Onet.pl i BO (konkurs gry gie³dowej
http://gra.onet.pl). Maj¹c ograniczone rodki finansowe do puli
nagród, mo¿emy w³¹czyæ np. utrzymanie kont komercyjnych.
Ciekawym rozwi¹zaniem jest zak³adanie kont e-mailowych na
serwerze (dotyczy to jednak tylko Wariantu I i II). Zak³adaj¹c
darmowe konto u¿ytkownik zgadza siê na doklejanie do ka¿dego listu wiadomoci o naszej stronie. Przyk³adowo, bêd¹c dealerem samochodów BMW i posiadaj¹c domenê bmw.pl mo¿emy ka¿demu chêtnemu za³o¿yæ konto e-mailowe (ca³y proces
mo¿e odbywaæ siê automatycznie). Na dole ka¿dego listu do³¹czamy tylko ma³¹ adnotacjê w postaci:

Konkursy

Konto e-mailowe
na serwerze
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>...TREÆ WIADOMOCI...
======================
Wiadomosc zostala wyslana z wykorzystaniem
stron dealera samochodow Syrena.
http://www.samochodysyrena.pl
======================
Zak³adaj¹c, ¿e przeciêtnie otrzymujemy i wysy³amy oko³o 13 e-maili
dziennie (ród³o: eMarketer) okazuje siê, ¿e koszt tej formy promocji bêdzie naprawdê niewielki.
Fikcyjne
serwery
wirtualne

Do innej formy bezp³atnej us³ugi jest za³o¿enie fikcyjnych serwerów wirtualnych (nie mamy za³o¿onego nowego komercyjnego konta, to nowe jest tylko przekierowaniem na dotychczas istniej¹ce). Przyk³adem mo¿e byæ serwis of.pl. Bezp³atnie mo¿emy
za³o¿yæ serwer wirtualny np. http://www.wakacje.of.pl, który
bêdzie faktycznie istnia³ np. na bezp³atnym serwerze (koszty utrzymania prawdziwego serwera wirtualnego jest doæ wysoki i waha
siê w granicach 50100 z³ miesiêcznie). Ka¿dy za³o¿ony w ten
sposób adres bêdzie reklam¹ naszej firmy.

Rys. 4. Przyk³ad specjalistycznego serwisu sklepowego zawieraj¹cego serwis informacyjny o produkcie
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Zak³adaj¹c specjalistyczny Serwis Informacyjny zak³adamy jego
czêst¹ (najlepiej codzienn¹) aktualizacjê. Taki Serwis ma du¿o
zalet, m.in.:
• ca³y czas powiêksza nam siê grono u¿ytkowników, poniewa¿
posiadamy sta³¹ grupê czytelników (dziêki czêstej aktualizaji) i wci¹¿ zdobywamy nowych,
• wprowadzaj¹c listê subskrybcyjn¹ mo¿emy zbieraæ adresy
e-mail naszych Czytelników (umo¿liwi to w przysz³oci wysy³anie powiadomieñ o zmianach na stronie, reklam, informacji o promocjach czy nowych produktów),
• stworzenie specjalistycznego Serwisu pozwoli zgromadziæ
grupê u¿ytkowników Internetu zainteresowanych tylko dan¹
dziedzin¹  umo¿liwi nam to zwiêkszenie wskanika CPM
(jeli decydowalibymy siê na umieszczanie na w³asnej stronie bannerów reklamowych innych firm).
Jeli spojrzymy na g³ówne portale internetowe w Polsce (i na
wiecie), to zobaczymy, ¿e niemal¿e w ka¿dym znajdziemy nastêpuj¹ce:
• biznes,
• motoryzacja,
• film,
• muzyka,
• informacje/polityka,
• pogoda,
• sport,
• rozrywka.
Zbudowanie i utrzymanie Serwisu Informacyjnego nie jest z pewnoci¹ tanie  jednak przynosi zyski dziêki skierowaniu specjalistycznych informacji do odbiorcy.

6.5.2. Lista dyskusyjna
Jest z pewnoci¹ doskona³ym uzupe³nieniem powy¿szych form
promocji. Lista dyskusyjna pozwala zapisanym uczestnikom wymieniaæ informacje z ró¿nych dziedzin. Temat listy dyskusyjnej
definiujemy z góry (np. motoryzacja). Do zalet tej formy promocji
nale¿y g³ównie du¿y ruch generowany przez uczestników (pamiêtajmy, ¿e ka¿dy e-mail jest reklam¹ naszej firmy). Jeden temat (najczêciej wzbudzaj¹cy spore kontrowersje  np. czy zakazaæ pornografii w Internecie) mo¿e byæ poruszamy przez setki uczestników
nawet przez kilka tygodni. Lista dyskusyjna jest te¿ znakomitym
sposobem na kolekcjonowanie adresów e-mailowych, które to pozwalaj¹ przesy³aæ uczestnikom komercyjne reklamy firm zainteresowanych dotarciem do tego¿ grona.

Lista dyskusyjna
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Podsumowanie
Podjêcie dzia³alnoci w Internecie wymaga przygotowania odpowiedniej strategii postepowania. Kluczowymi elementami sukcesu s¹: wybór w³aciwego dostawcy us³ug, wybór ³¹cza, opracowanie reklamy i, ogólnie  minimalizacja kosztów przy maksymalizacji jakoci i indywidualizacji produktu. W warunkach
polskich dwa pierwsze elementy nabieraja szczególnego znaczenia ze wzglêdu na ograniczon¹ poda¿ i bardzo wysokie koszty
instalacji. Nawet w tak skromnych warunkach mo¿na jednak
dokonaæ optymalnego wyboru stosuj¹c strategiê wariantow¹.
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Aneks 1
Standardy zabezpieczeñ transakcji w USA
Fedwire
System transferów funduszy Fedwire jest jednym z dwu najwa¿niejszych elektronicznych systemów p³atniczych obs³uguj¹cych du¿e transakcje dolarowe w Stanach Zjednoczonych.
W roku 1996 rednia wartoæ transakcji dziennych dokonywanych za pomoc¹ serwisu
transferowego Fedwire siêga³a 989 miliardów dolarów, a rednia suma na jedn¹ transakcjê wynosi³a 3 miliony dolarów. System Fedwire umo¿liwia instytucjom bêd¹cym
depozytariuszami transferowaæ fundusze w swoim w³asnym imieniu lub w imieniu
swoich klientów; wiêkszoæ p³atnoci realizowanych poprzez system Fedwire to transakcje krajowe. Departament Skarbu USA i inne agencje federalne te¿ wykorzystuj¹
Fedwire do wyp³acania oraz inkasowania funduszy.
Fedwire jest systemem dokonywania rozliczeñ na du¿¹ skalê, pracuj¹cym w czasie
rzeczywistym RTGS (RealTime Gross Settlement (RTGS). Sk³ada siê z dwu elementów: szybkiej sieci telekomunikacyjnej (FEDNET), obejmuj¹cej swym zasiêgiem ca³e
USA, ³¹cz¹cej wszystkie banki rezerwy federalnej i ich oddzia³y z instytucjami depozytowymi oraz zbioru komputerów przetwarzaj¹cych i rejestruj¹cych poszczególne
transfery funduszy klientów indywidualnych, w miarê ich dokonywania.
Centrum komputerowe systemu Fedwire EROC (East Rutheford Operation Center)
kieruje g³ównym systemem komputerowym z rezerw¹ dynamiczn¹ (typu hot standby), która jest w stanie przej¹æ pracê niemal natychmiast w przypadku katastrofalnego
uszkodzenia systemu g³ównego. Istnieje te¿ dodatkowe centrum rezerwowe (Bank
Rezerwy Federalnej w Richmond) zdolne podj¹æ pracê w ci¹gu 60 do 90 minut od
ca³kowitej awarii systemu g³ównego. Jest ponadto trzecie centrum zapasowe w przypadku, gdyby pierwsze dwa uleg³y awarii. Ochrona przed katastrof¹ jest w tym systemie spraw¹ najwa¿niejsz¹.
Wiele rodków bezpieczeñstwa zapewnia integralnoæ i tajnoæ informacji oraz ci¹g³oæ systemu. rodki te obejmuj¹ kontrolê dostêpu, uwierzytelnienie i weryfikacjê;
szyfrowanie danych; kontrolê proceduraln¹ procesów dokonywania zmian w aplikacjach, bankach danych i wprowadzania danych; bezpieczeñstwo fizyczne oraz wymagania odnonie personelu. Wymienione rodki kontroli systemu Fedwire maj¹ na celu
zapobieganie fa³szerstwom, niszczeniu lub ujawnianiu danych przez personel Rezerwy Federalnej b¹d przez hakerów zewnêtrznych. Na przyk³ad, aby uniemo¿liwiæ
przejmowanie i fa³szowanie danych, komunikaty Fedwire przesy³ane miêdzy instytucjami obs³uguj¹cymi depozytariuszy a Rezerw¹ Federaln¹ s¹ szyfrowane i poddawane
uwierzytelnieniu.
Takie rodki kontroli dostêpu, jak indywidualne kody identyfikacji u¿ytkowników
i has³a s¹ podstawowymi sposobami zapobiegania niedozwolonym transferom. Dla przy-
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k³adu, ka¿dy pracownik instytucji depozytowej musi u¿ywaæ wa¿nych kodów identyfikacji u¿ytkownika oraz has³a, by zalogowaæ siê do systemu Fedwire i wys³aæ komunikat. Ten komunikat musi pochodziæ od instytucji, w której dany urzêdnik pracuje.
Bardzo istotn¹ cech¹ systemu Fedwire jest to, ¿e oferuje on odbiorcy natychmiastow¹
ostatecznoæ (tzn. ostateczny i nieodwo³alny kredyt). Bank Rezerwy Federalnej gwarantuje dokonanie p³atnoci na rzecz instytucji depozytowej, w przypadku obs³ugi tej
transakcji przez Fedwire, przyjmuje równie¿ na siebie ka¿de ryzyko kredytowe, o ile
w Banku Rezerwy Federalnej na koncie banku wysy³aj¹cego zap³atê nie ma dostatecznych rodków finansowych.
Miêdzybankowy system p³atniczy izby rozrachunkowej (CHIPS)
CHIPS (Clearing House Interbank Payments System) jest drugim elektronicznym systemem p³atniczym dla obs³ugi du¿ych kwot w USA. Stanowi w³asnoæ prywatn¹
i funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Izb Rozrachunkowych w Nowym Jorku NYCHA (New York Clearing House Asociation). Rozpocz¹³ on dzia³alnoæ w roku 1970
jako elektroniczny ekwiwalent czeków papierowych w miêdzynarodowych p³atnociach dolarowych, podczas gdy p³atnoci dokonywane za porednictwem systemu
Fedwire dotycz¹ g³ównie transakcji krajowych, p³atnoci w dolarach USA zwi¹zane
z transakcjami zagranicznymi przechodz¹ g³ównie poprzez system CHIPS.
Mimo i¿ transfery dokonywane poprzez CHIPS s¹ nieodwo³alne, s¹ one ostateczne
tylko po zakoñczeniu rozliczenia dziennego. CHIPS rozlicza swe transakcje na zasadach multilateralnych. Jeli wiêc bank otrzymuj¹cy transfer CHIPS udostêpnia fundusze swym klientom zanim rozliczenie dzienne zostanie zakoñczone, nara¿a siê tym
samym na ryzyko strat, gdy CHIPS nie dokona rozliczenia. Podczas 27 lat dzia³alnoci systemu CHIPS nigdy siê to jednak nie zdarzy³o (to odró¿nia system CHIPS od
Fedwire oferuj¹cego natychmiastow¹ ostatecznoæ rozliczenia  Rezerwa Federalna
gwarantuje p³atnoæ i przyjmuje na siebie ka¿de ryzyko kredytowe.) Przebieg transakcji CHIPS poznamy na przyk³adzie handlowca europejskiego, który pragnie zap³aciæ 2 miliony dolarów pewnemu dostawcy z USA za dostawê dóbr konsumpcyjnych.
Handlowiec zleca swemu bankowi, aby obci¹¿y³ jego konto sum¹ w euro, stanowi¹c¹
równowartoæ 2 milionów USD i aby dokona³ p³atnoci w dolarach dostawcy amerykañskiemu na jego konto w USA. Transakcja miêdzy tymi dwoma bankami nie zostanie rozliczona, zanim CHIPS nie dokona rozliczenia dziennego.
Z technicznego punktu widzenia bank w USA bêdzie wystawiony na ryzyko, jeli
wyp³aci klientowi sumê 2 milionów USD w dniu przeprowadzenia transakcji.
W typowym dniu uczestnicy CHIPS mog¹ w sposób ci¹g³y wymieniaæ p³atnoci miêdzy
sob¹, a system CHIPS bêdzie obliczaæ na bie¿¹co stan konta ka¿dego z nich vis-a-vis
wszystkich innych uczestników. Proces ten nazywany jest rozliczaniem multilateralnym.
Uczestnicy procesu bior¹ udzia³ w rozliczeniach systemu CHIPS wysy³aj¹c i otrzymuj¹c p³atnoci Fedwire niezbêdne do realizacji rozliczenia. Uczestnicy nie dokonuj¹cy
rozliczeñ musz¹ wyznaczyæ uczestnika rozliczaj¹cego, aby dokonaæ rozliczenia w ich
imieniu, a ten musi wyraziæ zgodê na przyjêcie roli rozliczaj¹cego.
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Po tym, jak wszyscy rozliczaj¹cy siê uczestnicy bêd¹cy na debecie dokonaj¹ wyp³aty
rodków pieniê¿nych, a uczestnicy bêd¹cy w stanie kredytu otrzymaj¹ transfery funduszy Fedwire od NYCHA, konto rozrachunkowe CHIPS w Nowojorskim Banku
Rezerwy Federalnej (FRBNY) osi¹gnie stan bilansowy zerowy. W tym w³anie momencie transakcja dokonana poprzez CHIPS miêdzy uczestnikami zostaje rozliczona,
a rozliczenie staje siê ostateczne.
CHIPS utrzymuje centrum rezerwowe w stanie rezerwy dynamicznej. Pozwala mu to
podj¹æ proces p³atniczy w ci¹gu piêciu minut od chwili ewentualnej awarii g³ównego
centrum przetwarzania. Gdy baza danych systemu CHIPS ulegnie awarii, CHIPS ma
mo¿liwoæ komputerowej odbudowy tej bazy danych. Ka¿dy uczestnik jest w stanie
automatycznie powtórzyæ komunikat o p³atnoci wys³any ju¿ uprzednio, jeli CHIPS
zasygnalizuje utratê tego komunikatu, wysy³aj¹c odpowiednie zawiadomienie.
Zgodnie z dokumentem NYCHA, system CHIPS testuje kwartalnie swoje plany akcji
pod k¹tem rozmaitych symulowanych zdarzeñ w ramach obowi¹zkowych æwiczeñ
obejmuj¹cych wszystkich uczestników.
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Aneks 2
Platforma Supersam B2B
Platforma Supersam B2B jest to oprogramowanie sklepu internetowego klasy B2B.
Bazuje na platformie Akopia Interchange TM, rozpowszechnianej na zasadach Open
Source. Integralnymi czêciami systemu jest baza danych POSTGRES SQL oraz Apache Web Server. Dziêki szerokim mo¿liwociom, otwartej architekturze i du¿ej elastycznoci system SUPERSAM jest trafnym wyborem.
Cechy podstawowe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inteligentne sprzedawanie,
mechanizmy uczenia siê upodobañ klientów,
³atwy dostêp do podzielonych na grupy oraz szczegó³owo opisanych artyku³ów,
podpowiadanie klientowi ofert uzupe³niaj¹cych i komplementarnych; oferowanie
sprzeda¿y wi¹zanej i promocyjnej,
szybki proces kupowania; dostêpne listy zakupowe,
wbudowana wyszukiwarka,
kreowanie nowych kana³ów dystrybucji dziêki programom partnerskim,
system rabatów oparty o indywidualne profile klienta, umowy handlowe, upusty
ilociowe oraz promocje,
zaawansowana obs³uga klienta, w³¹cznie z listem elektronicznym oraz personalizowan¹ stron¹ przedstawiaj¹c¹ historiê transakcji,
mo¿liwoæ integracji z systemami ERP,
mo¿liwoæ kreowania sieci dystrybucji.

Zarz¹dzanie produktami
• maksymalizowanie zysków dziêki mo¿liwoci kreowania polityki cen w oparciu
o atrybuty produktu,
• ³atwa aktualizacja zawartoci witryny dziêki ³atwemu aktualizowaniu opisów produktów i mo¿liwoci wgrywania zdjêæ,
• prezentowanie klientom dostêpnoci towarów oraz czasów realizacji w oparciu
o systemy magazynowe.
Zarz¹dzanie witryn¹
• ³atwe dodawanie nowych stron do witryny z wykorzystaniem szablonów,
• prezentowanie klientom oczekiwanych przez nich produktów, dynamiczne generowanie zawartoci, indywidualnie dla ka¿dego klienta,
• ³atwa edycja zawartoci i wygl¹du witryny poprzez administratora opartego o przegl¹darkê internetow¹.
Monitorowanie transakcji
• ewidencjonowanie listy zamówieñ,
• mo¿liwoæ implementowania schematu obiegu dokumentów oraz praw dostêpu do
funkcji programu,
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• oferowanie klientowi ca³oci informacji w momencie sk³adania zamówienia,
• mo¿liwoæ akceptacji ró¿nych form p³atnoci w³¹cznie z kartami p³atniczymi, czekami, przelewem, zaliczeniem pocztowym,
• powiadamianie listem elektronicznym o sk³adanych zamówieniach,
• automatyczne naliczanie prowizji e-partnerom.
Obs³uga klientów
• umo¿liwienie klientom samodzielnego modyfikowania w³asnych danych,
• podniesienie satysfakcji klientów dziêki obs³udze 24 h na dobê z mo¿liwoci¹ ledzenia stanu realizacji zamówieñ,
• redukcja kosztów obs³ugi klienta dziêki udostêpnieniu on-line archiwalnych danych zwi¹zanych z obs³ug¹ klienta,
• redukcja czasu zwrotu towaru dziêki autoryzacji zwrotów on-line.
Raportowanie
wszechstronne analizy zamówieñ,
mo¿liwoæ eksportowania raportów w celu zewnêtrznej analizy,
mo¿liwoæ definiowania raportów,
raporty odwiedzalnoci sklepu.

•
•
•
•

Administracja techniczna witryn¹
• pe³na kontrola nad zarz¹dzan¹ witryn¹ dziêki panelowi kontrolnemu zabezpieczonemu systemem hase³,
• mo¿liwoæ definiowania u¿ytkowników z dowolnie okrelonymi prawami dostêpu
• mo¿liwoæ bezporedniej edycji danych,
• dowolna skalowalnoæ systemu mo¿liwoæ pracy w oparciu o bazê danych ORACLE.
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Aneks 3
Centrum Certyfikacji Unizeto Certum
1. Podpis elektroniczny wg Unizeto
Centrum Certyfikacji Unizeto Certum jest struktur¹ wydzielon¹ w ramach Unizeto Sp.
z o.o. Jednostka macierzysta zosta³a utworzona w 1965 roku, jako jeden z Zak³adów
Elektronicznych Technik Obliczeniowych. Szczeciñskie ZETO, podobnie jak inne przedsiêbiorstwa tej grupy, w pierwszym okresie dzia³alnoci zajmowa³o siê przede wszystkim wiadczeniem us³ug obliczeniowych dla podmiotów maj¹cych potrzebê wykonywania du¿ej liczby operacji liczbowych, nie dysponuj¹cych ku temu odpowiednim sprzêtem. Wraz z rozwojem technologii informatycznych, upowszechnieniem dostêpu do komputerów i wzrostem ich mocy obliczeniowej zmienia³ siê profil dzia³alnoci firmy.
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych przedsiêbiorstwo zosta³o sprywatyzowane i przyjê³o nazwê Unizeto.
Unizeto jest aktywnym na terenie ca³ej Polski integratorem bezpiecznych rozwi¹zañ teleinformatycznych, dostawc¹ oprogramowania i sprzêtu komputerowego oraz wykonawc¹
instalacji (sieci komputerowe, instalacje inteligentnego budynku). Firma wiadczy równie¿ us³ugi serwisowe i szkoleniowe. W 2001 r. Unizeto utworzy³o Ogólnopolsk¹ Sieæ
Orodków Szkoleniowych w zakresie podpisu i dokumentu elektronicznego  UCATC.
Centrum Certyfikacji Unizeto Certum powsta³o w roku 1998. Pierwsza dedykowana,
ogólnopolska infrastruktura klucza publicznego, dla Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych zosta³a uruchomiona na pocz¹tku 1999 roku. W czerwcu 2002 r. Unizeto rozpoczê³o wdro¿enie najwiêkszej w Polsce wydzielonej infrastruktury dla PZU ¯ycie SA
(docelowo 5.000.000 u¿ytkowników).
W dniu wejcia w ¿ycie ustawy o podpisie elektronicznym Centrum Certyfikacji Unizeto Certum: zarz¹dza oko³o 210.000 certyfikatami klucza publicznego, odnotowuje rednio 120 000 ods³on w ci¹gu doby (w serwisie www), obs³uguje ponad 150 000 klientów
indywidualnych i firm komercyjnych, poprzez swych konsultantów i operatorów udziela porad i konsultacji oraz obs³uguje proces certyfikacji dla kilkuset klientów dziennie.

1.1. Charakterystyka PKI Centrum Certyfikacji Unizeto Certum41
Infrastruktura Klucza Publicznego, któr¹ pos³uguje siê CC Unizeto Certum jest rozwi¹zaniem autorskim, stworzonym we wspó³pracy z kadr¹ naukow¹ Politechniki Szczeciñskiej oraz niezale¿nymi ekspertami z zakresu kryptografii.
41

W marcu 2003 nale¿¹ce do TP Internet centrum certyfikacji Signet zosta³o, jako drugie przedsiêbiorstwo, wpisane do rejestru kwalifikowanych podmiotów, wiadcz¹cych us³ugi certyfikacyjne.
Procedura uzyskania wpisu trwa³a kilka miesiêcy, mniej wiêcej od po³owy zesz³ego roku. Sk³ada³o siê na ni¹ z³o¿enie wniosku o wpis z podaniem wyczerpuj¹cego opisu dzia³ania orodka certfikacyjnego, w wyniku którego stosowne czynniki pañstwowe przeprowadzi³y audyt bezpieczeñstwa. Signet uzyska³by wpis prawdopodobnie wczeniej, gdyby nie fakt odwo³ania ministra Jacka
Piechoty i likwidacji Ministerstwa Gospodarki, które prowadzi rejestr. Procedur¹ finalizowa³o ju¿
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej. Jako pierwszy na listê kwalifikowanych podmiotów wci¹gniête zosta³o Unizeto. Wniosek sk³ada³a równie¿ Pañstwowa Wytwórnia Papierów
Wartociowych, ale nie zosta³ on rozpatrzony pozytywnie.
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Podstawowe za³o¿enia, zwi¹zane z rol¹ CC Unizeto Certum jako zaufanej strony trzeciej, zasadami bezpieczeñstwa towarzysz¹cymi wydawaniu certyfikatów, obowi¹zkami subskrybentów oraz organizacj¹ Centrum Certyfikacji okrelaj¹ Polityka Certyfikacji oraz Kodeks Postêpowania Certyfikacyjnego. Obydwa dokumenty, w obowi¹zuj¹cej aktualnie wersji, wraz z okreleniem daty, od której obowi¹zuj¹ mo¿na znaleæ
na stronach internetowych CC Unizeto Certum, pod adresem http://www.certum.pl.
CC Unizeto Certum wydaje ponad 50 typów certyfikatów do ró¿nych zastosowañ.
Podstawowe produkty to:
• certyfikaty bezpiecznej poczty elektronicznej, s³u¿¹ce do podpisywania i szyfrowania przesy³ek ekspediowanych przez Internet. Stosowanie certyfikatów pozwala na osi¹gniêcie poufnoci przesy³anych danych oraz ich integralnoci,
• certyfikaty serwerów www, s³u¿¹ce do zabezpieczenia dostêpu do serwerów internetowych, bankowych serwerów dostêpowych oraz hostów korporacyjnych WWW.
Certyfikaty wymuszaj¹ siln¹ kryptografiê 128-bit SSL Server Gated Cryptography. Stosowane przede wszystkim w sytuacji, gdy u¿ytkownicy zewnêtrzni przekazuj¹ przez Internet dane personalne, has³a i inne poufne informacje,
• certyfikaty serwerów SSL/TLS, znajduj¹ce zastosowanie dla serwerów pocztowych
SMTP, serwerów odbioru poczty POP3, IMAP, korporacyjnych us³ug NNTP, hostów LDAP oraz serwerów SMB. Certyfikaty wymuszaj¹ce siln¹ kryptografiê
128-bit SSL Server Gated Cryptography. Pozwalaj¹ na przep³yw informacji miêdzy oddzia³ami firmy z wykorzystaniem mechanizmów szyfrowania i autoryzacji,
• certyfikaty do podpisywania kodu, daj¹ce pewnoæ, ¿e stworzone oprogramowanie dociera do odbiorców bez modyfikacji (hakerzy, infekcja wirusem),
• certyfikaty Strong Internet, s³u¿¹ce do uwierzytelniania siê i nawi¹zywania bezpiecznego po³¹czenia miêdzy serwerem korporacyjnym (Enterprise Server) a klientem znajduj¹cym siê w dowolnej lokalizacji. Zastosowanie certyfikatu pozwala na
zast¹pienie klasycznej metody autoryzacji z u¿yciem has³a i nazwy u¿ytkownika,
umo¿liwia zastosowanie kart kryptograficznych zarówno do logowania siê na stacje robocze, jak i silnej autoryzacji przez Internet. Pozwala na utworzenie sieci
intranetowych, ekstranetowych oraz autoryzowanego dostêpu do serwera WWW,
SMTP, POP3 czy LDAP, do zasobów bazy danych bez obawy o naruszenie poufnoci przekazywanych informacji,
• certyfikaty VPN, s³u¿¹ce do zabezpieczania przep³ywaj¹cych danych w sieciach
korporacyjnych VPN. Certyfikaty obs³uguj¹ce routery i klientów, wspó³pracuj¹ce
z rozwi¹zaniami: Cisco, Windows 2000, VPN1 Family, Contivity VPN.
CC Unizeto Certum sk³ada siê z 5 odrêbnych urzêdów certyfikacyjnych Certum Level
I, Certum Level II, Certum Level III, Certum Level IV, CANAD, przeznaczonych do
podpisywania certyfikatów i list CRL w ró¿nych klasach wiarygodnoci.
Certyfikaty wystawiane przez urzêdy poszczególnych poziomów (levels) ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ procedurami weryfikacji to¿samoci podmiotu (osoby, organizacji) ubiegaj¹cego siê o przyznanie certyfikatu, okresem wa¿noci certyfikatu oraz poziomem
gwarancji finansowych ze strony Unizeto.
Gwarancje finansowe dotycz¹ sytuacji, w których u¿yty certyfikat:
zosta³ wystawiony dla nieprawid³owego u¿ytkownika  czyli wyst¹pi³a sytuacja
nieprawid³owej weryfikacji to¿samoci osoby ubiegaj¹cej siê o certyfikat;

•
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•

•

konkretna para kluczy prywatnego i publicznego zosta³a wystawiona dla wiêcej
ni¿ jednego u¿ytkownika  czyli powsta³a mo¿liwoæ odczytania treci korespondencji przez osobê nieuprawnion¹ (rozszyfrowanie w³asnym kluczem prywatnym
treci przesy³ki szyfrowanej kluczem publicznym innej osoby, identycznym z w³asnym kluczem publicznym);
mimo zastosowania mechanizmów szyfrowania informacja zosta³a rozszyfrowana
przez nieuprawnionego u¿ytkownika (tzn. osobê inn¹, ni¿ w³aciwy odbiorca przesy³ki, dysponuj¹cy wa¿nym, w³asnym kluczem prywatnym wystawionym przez
CC Unizeto Certum).

Dla ka¿dego z poziomów certyfikatów ró¿ne s¹ te¿ op³aty za wystawienie i odnowienie certyfikatu.
W ramach Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dzia³a siedem porednich urzêdów
certyfikacyjnych dostarczaj¹cych u¿ytkownikom (subskrybentom) us³ugi dodatkowe:
• Kurier Elektroniczny, bêd¹cy odpowiednikiem tradycyjnej przesy³ki poleconej
z potwierdzeniem odbioru. Klient us³ugi dysponuje przechowywanymi przez CC
Unizeto Certum dowodami nadania przez nadawcê i odbioru przez adresata korespondencji elektronicznej. Wymienione dowody s¹ niepodatne na próby modyfikacji przez strony korespondencji,
• Elektroniczny Datownik, bêd¹cy us³ug¹ polegaj¹c¹ na znakowaniu czasem przesy³ki
lub innego obiektu, w sposób pozwalaj¹cy na jednoznaczne stwierdzenie prób póniejszej modyfikacji lub antydatowania dokumentu. Dok³adnoæ czasu wykorzystywanego przez Elektroniczny Datownik zapewniana jest dziêki wykorzystaniu
zegarów atomowych za porednictwem odbiornika satelitarnego,
• Skarbiec Elektroniczny, polegaj¹cy na udostêpnieniu u¿ytkownikowi osobistej skrytki, w której przechowywane mog¹ byæ: certyfikaty osób trzecich wydane przez
inne urzêdy certyfikacyjne, podpisy elektroniczne, klucze i znaczniki czasu. Us³uga gwarantuje integralnoæ przechowywanych obiektów, a tak¿e ich bezpieczny
transfer przez Internet,
• Elektroniczny Notariat, bêd¹cy us³ug¹ powiadczania niezaprzeczalnoci wykorzystywan¹ w transakcjach elektronicznych w celu: powiadczenia dowodu posiadania danych i ich wa¿noci, powiadczenia wa¿noci identyfikatora cyfrowego
(certyfikatu), powiadczenia wa¿noci podpisu elektronicznego.
Jednym ze sposobów pozyskania certyfikatów, np. dla poczty e-mail, jest u¿ycie typowej przegl¹darki internetowej. Procedura jest w znacznym stopniu zautomatyzowana
 odpowiednie formularze prowadz¹ u¿ytkownika za pomoc¹ czytelnych komunikatów. Rozwi¹zania dostarczane przez Unizeto s¹ wspierane przez zdecydowan¹ wiêkszoæ popularnych, dostêpnych na rynku aplikacji (serwerów, klientów poczty) i instrukcje uwzglêdniaj¹ ich specyfikê. W przypadku wykorzystywania rzadziej spotykanego oprogramowania oraz jakichkolwiek innych problemów, do dyspozycji klientów jest telefoniczna pomoc techniczna.
Wygenerowane certyfikaty s¹ instalowane na komputerze, na którym by³a prowadzona procedura certyfikacji. Certyfikaty mog¹ byæ eksportowane na inne komputery, na
dyskietkê lub na kartê mikroprocesorow¹.
W ramach dzia³alnoci CC Unizeto Certum publikuje listy certyfikatów uniewa¿nionych
oraz daje mo¿liwoæ zweryfikowania w trybie on-line statusu konkretnego certyfikatu.
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2. System SET
Podamy tu bardziej szczegó³owy opis architektury systemu SET. Warto go przeledziæ, gdy¿ system ten daje dobre podstawy do zrozumienia zagadnieñ dotycz¹cych
p³atnoci elektronicznych oraz podstawowe elementy technologiczne, z jakimi siê tam
spotykamy.
SET jest zbiorem technicznych unormowañ, do których prawa maj¹ wspólnie firmy
Visa i Mastercard. Specyfikacje techniczne opracowano w firmach GTE, IBM, Microsoft, Netscape, RSA, SAIC, Terisa i VeriSign. System SET korzysta w du¿ym stopniu
z technologii zabezpieczeñ, w³¹czaj¹c w to certyfikacjê oraz podpisy cyfrowe.

2.1. Wymagania biznesowe systemu SET
SET identyfikuje siedem wymagañ odnosz¹cych siê do biznesu, proponuj¹c rozwi¹zania techniczne zapewniaj¹ce ich spe³nienie.
l. Poufnoæ informacji
SET identyfikuje potrzebê poufnoci informacji, zarówno dotycz¹cej zamówieñ, jak
i towarzysz¹cej jej informacji odnosz¹cej siê do p³atnoci. Aby j¹ zaspokoiæ, stosuje
siê szyfrowanie wiadomoci. Podejcie to zak³ada, co nale¿y podkreliæ, szyfrowanie
samych wiadomoci, a nie tylko zabezpieczenie kana³ów s³u¿¹cych do ich przesy³ania.
Zaszyfrowany transport, jak warstwa zabezpieczenia ³¹czy, s³u¿y utajnieniu treci przed
szpiegami, lecz odbiorca wiadomoci mo¿e odczytaæ j¹ w ca³oci.
Szyfruj¹c same komunikaty, mo¿na je potem bezpiecznie przesy³aæ za porednictwem
ró¿nych osób trzecich pe³ni¹cych rozmaite role, bêd¹c pewnym, i¿ ka¿da z nich bêdzie
w stanie odczytaæ jedynie tê czêæ komunikatu, jaka jej dotyczy. Przyk³adowo: handlowiec bêdzie w stanie odszyfrowaæ czêæ informacji dotycz¹c¹ zamówienia, lecz
nie odczyta towarzysz¹cej jej informacji na temat p³atnoci.
2. Integralnoæ wszystkich przesy³anych danych
Wszystkie strony zaanga¿owane w transakcjê elektroniczn¹ musz¹ byæ pewne, i¿ dane
nie uleg³y manipulacji ze strony osób niepowo³anych lub modyfikacji w czasie przesy³ania. SET u¿ywa podpisów cyfrowych, za pomoc¹ których podpisuje siê dane przed
ich wys³aniem.
3. Uwierzytelnienie faktu, ¿e posiadacz markowej karty jest uprawnionym u¿ytkownikiem konta p³atniczego powi¹zanego z t¹ kart¹.
Gdy kto p³aci kart¹ kredytow¹, wa¿ne jest, aby handlowiec móg³ skojarzyæ tê osobê
z jej kontem kartowym. Przy transakcji w obecnoci klienta (np. w sklepie), handlowiec ³¹czy posiadacza karty z kart¹ prosz¹c go o z³o¿enie podpisu maj¹cego pasowaæ
do znajduj¹cego siê na karcie, a nastêpnie ³¹czy kartê z kontem jej posiadacza. W tym
celu ogl¹da kartê sprawdzaj¹c czy jest autentyczna, a w wielu przypadkach kontaktuje
siê z wydawc¹ karty, sprawdzaj¹c tym samym, czy konto jest wa¿ne.
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W transakcjach internetowych powszechnie stosuje siê prosty sposób polegaj¹cy na
¿¹daniu od osoby dokonuj¹cej zakupu podania numeru swej karty, daty jej wa¿noci
oraz innej informacji osobistej. Sposób ten uznaje siê za wystarczaj¹cy do skojarzenia
danej osoby z kontem bankowym, lecz nie jest to zbyt bezpieczne i umo¿liwia nadu¿ycia. Jeli uda mi siê uzyskaæ numer czyjej karty kredytowej i jej datê wa¿noci (mo¿na tego dokonaæ szybko ogl¹daj¹c kartê), to mogê ³atwo dokonaæ transakcji elektronicznej w imieniu posiadacza tej karty.
SET za³atwia ten problem u¿ywaj¹c kombinacji certyfikatów posiadacza karty oraz
podpisów elektronicznych. Certyfikaty posiadacza karty s¹ w systemie SET e-biznesowym odpowiednikiem karty p³atniczej. Przy ich wydawaniu s¹ podpisywane cyfrowo przez bank, który je wydaje. Tym sposobem zostaj¹ zabezpieczone przed modyfikacj¹ lub fa³szerstwem. Jak podano w odniesieniu do fizycznych kart p³atniczych,
tajna  informacja na nich zapisana (która dlatego uwierzytelnia jej u¿ycie w wielu
praktycznych okolicznociach), to numer konta i data wa¿noci karty. W przypadku
certyfikatu posiadacza karty, informacja dotycz¹ca konta oraz tajna wartoæ (tzn. PIN
lub has³o) s¹ zaszyfrowane przy u¿yciu jednostronnego algorytmu skrótu. Dane te s¹
wiêc ³atwe do weryfikacji przez porównanie z zawartoci¹ certyfikatu, lecz nie mog¹
zostaæ odtworzone na jego podstawie.
4. Uwierzytelnienie faktu, ¿e handlowiec mo¿e zaakceptowaæ transakcjê dokonywan¹ za pomoc¹ markowej karty p³atniczej, na podstawie jej zwi¹zku z bankiem obs³uguj¹cym tego handlowca.
Posiadacze kart potrzebuj¹ sprawdziæ, czy dany handlowiec posiada konto w banku,
pozwalaj¹c mu tym sposobem na zaakceptowanie kart kredytowych. Ci posiadacze
kart musz¹ byæ w stanie potwierdziæ to¿samoæ handlowca. Oznacza to, ¿e jeli p³acê
firmie X, to muszê byæ pewien, i¿ dana strona internetowa jest rzeczywicie stron¹
jednej z tych firm, a nie inn¹ witryn¹ o podobnej nazwie, lecz zarz¹dzan¹ przez jakiego oszusta bez skrupu³ów. SET za³atwia ten problem u¿ywaj¹c podpisów cyfrowych
i certyfikatów handlowca. Certyfikaty handlowca s¹ w systemie SET e-biznesowym
odpowiednikiem nalepki Visa, jaka widnieje czêsto na szybach wystaw sklepowych,
lecz ich zawartoæ, jest nieco bardziej bogata. Przy wydawaniu certyfikaty handlowca
s¹ podpisywane przez bank i dlatego gwarantuj¹, i¿ handlowiec ma umowê z tym
w³anie bankiem.
5. Zagwarantowanie u¿ycia najlepszych zasad bezpieczeñstwa i technik projektowania systemów do ochrony wszystkich stron uprawomocnionych do brania udzia³u
w elektronicznej transakcji handlowej.
Jak ju¿ stwierdzono, SET oferuje pe³n¹ architekturê systemu p³atniczego. W zgodzie
z zasadami SET spe³ni³ wymaganie zachowania najlepszych zasad bezpieczeñstwa
odwo³uj¹c siê do ekspertyz takich wiod¹cych firm, jak GTE, IBM, Microsoft, Netscape, RSA, SAIC, Terisa i VeriSign.
6. Stworzenie protoko³u niezale¿nego od mechanizmów bezpieczeñstwa transportu,
lecz nie wykluczaj¹cego ich u¿ycia.
Intencj¹ SET jest raczej przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa w odniesieniu do aplikacji oraz komunikatów przekazywanych pomiêdzy tymi aplikacjami ni¿ poleganie na
bezpiecznej infrastrukturze transportowej.
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7. U³atwienie i zachêta do wspó³pracy pomiêdzy operatorami softwarowymi i sieciowymi
SET definiuje w tym celu otwarty zbiór specyfikacji dotycz¹cych przesy³anych wiadomoci. Szczegó³owe dane na ten temat podano w raporcie: SET Secure Electronic
Transaction Specification Version 1.0.

2.2. Przyk³ad transakcji SET
Architekturê SET omówimy na przyk³adzie posiadacza karty kupuj¹cego pewne dobra on-line i p³ac¹cego kart¹ kredytow¹. Ominiemy pewne z³o¿one problemy, np. to,
¿e wszyscy uczestnicy transakcji mog¹ akceptowaæ p³atnoci dokonywane przy u¿yciu ró¿nych kart p³atniczych wydanych przez ró¿ne instytucje handlowe. Bêdziemy
wiêc zak³adaæ, ¿e p³atnoæ zostanie dokonana za porednictwem bramy p³atniczej,
której operatorem jest bank przyjmuj¹cy p³atnoci. Od razu na pocz¹tku przyjmiemy
pewne za³o¿enia.
•
•
•

•

Posiadacz karty ma ju¿ konto w banku wydaj¹cym karty i otrzyma³ certyfikat posiadacza karty.
Handlowiec ma ju¿ konto w banku i otrzyma³ od niego certyfikat handlowca.
Posiadacz karty i handlowiec maj¹ ju¿ klucz podpisuj¹cy s³u¿¹cy do podpisywania komunikatów. Ka¿dy klucz podpisuj¹cy sk³ada siê z dwu czêci: klucza publicznego i klucza prywatnego.
Brama p³atnicza ma certyfikat, którego kopia znajduje siê u handlowca. Ten certyfikat jest w istocie podpisan¹ kopi¹ klucza publicznego bramy p³atniczej.

Przebieg tej transakcji ledzimy od momentu, gdy posiadacz karty przeszuka³ witrynê
internetow¹ handlowca, wybra³ produkty do zakupu, wype³ni³ on-line pewien formularz zamówienia, a teraz pragnie dokonaæ p³atnoci.
Komunikat o zamówieniu wstêpnym
Komputer posiadacza karty wysy³a do komputera handlowca wiadomoæ zamówienie wstêpne.
Komunikat o odpowiedzi wstêpnej
l. Gdy komputer handlowca otrzymuje wiadomoæ zamówienie wstêpne, generuje najpierw jeden unikalny identyfikator transakcji, który bêdzie odt¹d u¿ywany w czasie ca³ego procesu.
2. Nastêpnie generuje on wiadomoæ odpowied wstêpna (zawieraj¹c¹ identyfikator transakcji).
3. Komputer handlowca podpisuje cyfrowo komunikat odpowied wstêpna (tworz¹c jego skrót i szyfruj¹c go za pomoc¹ prywatnego klucza podpisuj¹cego
handlowca).
4. Komputer handlowca wysy³a podpisany komunikat odpowied wstêpna do
posiadacza karty, razem z certyfikatem handlowca oraz certyfikatem bramy
p³atniczej.
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Komunikat o zleceniu zakupu
1. Gdy komputer posiadacza karty otrzyma komunikat odpowied wstêpna, sprawdza najpierw integralnoæ komunikatu za pomoc¹ podpisu handlowca, tzn. komputer posiadacza karty tworzy jego skrót i porównuje go z podpisem rozszyfrowanym za pomoc¹ publicznego klucza podpisuj¹cego handlowca. Oba powinny byæ takie same, jeli tylko wiadomoci po drodze nie sfa³szowano.
2. Komputer posiadacza karty weryfikuje certyfikaty handlowca i bramy p³atniczej przechodz¹c (traversing) przez ³añcuch zaufania (trust chain) do klucza g³ównego (root key). Zdobywa w ten sposób pewnoæ, ¿e handlowiec
oraz brama s¹ tymi, za których siê podaj¹, oraz ¿e certyfikat handlowca wyda³ autentyczny bank.
3. Komputer posiadacza karty generuje nastêpnie informacjê o zakupie (Order
Information (0I) oraz instrukcje p³atnicze (Payment Instructions (PI).
4. Generuje on podwójny podpis dla OI oraz PI tworz¹c ich skróty, dokonuj¹c
z³¹czenia (konkatenacji) obu liczb, tworz¹c skrót wyniku, szyfruj¹c go prywatnym kluczem podpisuj¹cego posiadacza karty. Ten podwójny podpis bêdzie stosowany dla indywidualnej oraz ³¹cznej ochrony integralnoci komunikatów OI oraz PI.
5. Komputer posiadacza karty generuje przypadkowy symetryczny klucz szyfruj¹cy (K) stosuj¹c go nastêpnie do zaszyfrowania komunikatu PI. Ten krok
jest konieczny, aby zapewniæ tajnoæ informacji p³atniczej, szczególnie gdy
p³atnoci dokonywane s¹ poprzez poredników, takich jak handlowiec.
6. Informacja o koncie posiadacza karty jest szyfrowana ³¹cznie z kluczem K
z u¿yciem publicznego klucza bramy p³atniczej (wziêtego z jej certyfikatu).
7. Komputer posiadacza karty generuje komunikat zlecenie zakupu zawieraj¹cy OI, zaszyfrowane PI, skrót wiadomoci PI oraz podwójny podpis.

Komunikat odpowiedzi na zlecenie zakupu
l. Gdy komputer handlowca otrzyma zlecenie zakupu, weryfikuje certyfikat podpisuj¹cy posiadacza karty przechodz¹c przez ³añcuch zaufania do klucza g³ównego.
2. Nastêpnie sprawdza on integralnoæ zamówienia u¿ywaj¹c podwójnego podpisu. Mo¿na tego dokonaæ rozszyfrowuj¹c je kluczem publicznym posiadacza
karty i porównuj¹c ten wynik z konkatenacj¹ (z³o¿eniem) skrótu OI (który
handlowiec mo¿e obliczyæ) ze skrótem PI (do³¹czonym do komunikatu zlecenia zakupu).
3. Komputer handlowca kieruje zaszyfrowan¹ informacjê p³atnicz¹ do bramy p³atniczej.
4. Zamówienie jest przetwarzane przez handlowca zgodnie z zawartoci¹ komunikatu OI.
5. Komputer handlowca generuje i podpisuje cyfrowo komunikat odpowiedzi na
zakup. Sk³ada siê on z kopii certyfikatu podpisuj¹cego handlowca oraz wiadomoci, ¿e zamówienie posiadacza karty zosta³o odebrane przez handlowca.
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Komputer posiadacza karty

Zamówienie wstêpne
1. Zweryfikowaæ podpis handlowca.
2. Zweryfikowaæ certyfikaty przechodz¹c przez ³añcuch zaufania.
3. Utworzyæ informacjê o zamówieniu (OI) oraz instrukcjê p³atnicz¹ (PI).
4. Utworzyæ podpis podwójny na podstawie OI oraz PI (konkatenacja obu skrótów,
skrót wyniku zaszyfrowaæ prywatnym kluczem podpisu posiadacza karty).
5. Utworzyæ przypadkowy symetryczny klucz szyfruj¹cy (K), zaszyfrowaæ nim PI.
6. Zaszyfrowaæ informacjê o stanie konta posiadacza karty wraz z K, za pomoc¹ publicznego klucza bramy p³atniczej, wziêtego z jej certyfikatu.
7. Utworzyæ komunikat zlecenie zakupu.
Zweryfikowaæ certyfikat podpisu handlowca przechodz¹c przez ³añcuch zaufania. Sprawdziæ integralnoæ komunikatu przy u¿yciu podpisu cyfrowego.

Odpowied wstêpna + Certyfikat handlowca + Certyfikat bramy p³atniczej
Zlecenie zakupu + OI + Zaszyfrowane PI
Odpowied na zakup

Komputer handlowca
1. Przyznaæ unikalny ID transakcji.
2. Wygenerowaæ komunikat Odpowiedzi wstêpnej (obejmuj¹cy ID).
3. Podpisaæ komunikat kluczem prywatnym.
4. Wys³aæ komunikat plus certyfikat handlowca i certyfikat bramy p³atniczej.
5. Zweryfikowaæ certyfikat podpisu posiadacza karty, przechodz¹c przez ³añcuch zaufania.
6. Zweryfikowaæ podpis podwójny.
7. Przekazaæ zaszyfrowany ID do bramy p³atniczej.
8. Przetworzyæ informacje o zamówieniu.
9. Utworzyæ komunikat odpowied na zakup i podpisaæ go cyfrowo.
10.Gdy komputer posiadacza karty otrzyma odpowied na zakup od handlowca, sprawdza najpierw integralnoæ komunikatu za pomoc¹ podpisu cyfrowego handlowca. Weryfikuje nastêpnie certyfikat podpisuj¹cego handlowca
przechodz¹c przez ³añcuch zaufania do klucza g³ównego.
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2.3. Podsumowanie dzia³ania systemu SET
Opisany schemat dzia³ania jest dosyæ z³o¿ony, ale ma zalety:
• Integralnoæ komunikatów jest sprawdzana na wszystkich etapach poprzez zastosowanie podpisów cyfrowych.
• Odpowiednie poziomy tajnoci s¹ zachowane poprzez szyfrowanie komunikatów
(np. handlowiec nie mo¿e zobaczyæ szczegó³owych instrukcji p³atniczych wysy³anych do banku przyjmuj¹cego zap³atê).
• Mimo niezale¿nego traktowania informacji dotycz¹cych zamówienia i p³atnoci,
s¹ one zintegrowane za pomoc¹ podwójnego klucza chroni¹cego je ³¹cznie,
a integralnoæ mo¿e zostaæ zweryfikowana nawet przez tych, którzy (jak handlowiec) nie maj¹ dostêpu do ca³ej zawartoci komunikatu.
• To¿samoæ wszystkich stron jest zapewniona za spraw¹ certyfikatów (podpisanych
przez zaufane strony trzecie).
W czasie pisania tej ksi¹¿ki standardy SET nie by³y jeszcze zbyt rozpowszechnione
i nic na przyk³ad nie wiadomo o ich ewentualnym zastosowaniu gdziekolwiek w Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie podstawow¹ przyczyn¹ tego stanu jest koniecznoæ
uzyskania (i pos³ugiwania siê nim) certyfikatu i klucza podpisuj¹cego przez posiadacza karty.
Pos³ugiwanie siê kart¹ plastikow¹ jest ³atwe zarówno dla jej wydawcy, jak i dla posiadacza, inaczej jest w przypadku certyfikatów elektronicznych. Dane te mog¹ siê np.
znaleæ na komputerze u¿ywanym przez inne osoby; mo¿na je wówczas przypadkowo
lub celowo skopiowaæ. Nie nadaj¹ siê te¿ do wygodnego przenoszenia (np. miêdzy
prac¹ a domem).
Prawdopodobnie najwa¿niejszym warunkiem przyjêcia standardu SET oka¿e siê
wprowadzenie fizycznego sposobu przechowywania certyfikatów, takiego jak karty
inteligentne oraz zintegrowanie u¿ywanych rodków z komputerami PC tak, aby mo¿na by³o za ich pomoc¹ odczytywaæ niezbêdne dane. Ten ostatni warunek nie jest bez
znaczenia, gdy¿ musi zostaæ zrealizowany za porednictwem godnych zaufania sk³adników systemu.

3. Instant office, czyli gotowe biura  nowy sposób
prowadzenia biznesu
Na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych korzystanie z us³ug typu instant
office jest tak popularne, jak rezerwacja pokoju hotelowego czy wynajêcie samochodu, w Polsce  prawie nikt o tym nie s³ysza³.
Instant office w wolnym t³umaczeniu: biuro/siedziba firmy od rêki jest to us³uga
umo¿liwiaj¹ca szybkie otwarcie i elastyczne prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
Pod tym terminem kryje siê kompleksowe wsparcie w postaci: w pe³ni wyposa¿onych
pokoi biurowych, sal konferencyjnych, recepcji i sekretariatu, a tak¿e tzw. consierge  dostaw biurowych, cateringu, organizowania podró¿y oraz doradztwa biznesowego (obs³uga prawna, finansowo-ksiêgowa...).
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Dla osób myl¹cych o za³o¿eniu swojego interesu oznacza to mo¿liwoæ natychmiastowego rozpoczêcia dzia³ania, bez koniecznoci zaci¹gania d³ugoterminowych zobowi¹zañ (jak to siê ma chocia¿by w przypadku wynajmu powierzchni biurowej) oraz
bez ponoszenia wysokich kosztów zwi¹zanych z profesjonalnym wyposa¿eniem i utrzymaniem swojej siedziby. W dzisiejszych czasach, gdy wszyscy poszukuj¹ oszczêdnoci, us³uga gotowe biuro jest sposobem na optymalizacjê wydatków i podniesienie
sprawnoci dzia³ania.
Z punktu widzenia organizacji dzia³añ, mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to odmiana outsourcingu. W tym przypadku dostawcy zewnêtrznemu przekazuje siê prowadzenie biura
i sprawowanie funkcji administracyjnych. Zgodnie z zasad¹ niech ka¿dy robi to, na
czym zna siê najlepiej, korzystanie z instant office niesie ze sob¹ wiele korzyci:
• umo¿liwia skoncentrowanie wysi³ków na podstawowej dzia³alnoci,
• obni¿a koszty,
• zwiêksza elastycznoæ dzia³ania (umo¿liwia szybkie reagowanie na zmiany otoczenia,
• redukuje ryzyko,
• zapewnia profesjonaln¹ obs³ugê, gwarantuje okrelony poziom jakoci.
Badania przeprowadzone przez UK Chartered Institute of Purchasing and Supply wykaza³y, i¿ przedsiêbiorcy korzystaj¹cy z gotowych biur mog¹ oszczêdziæ nawet do
66% kosztów w porównaniu z tradycyjnym wynajmowaniem powierzchni biurowych.
Dla niewielkich firm rozpoczynaj¹cych swój biznes i niepewnych sukcesu, podpisywanie d³ugoterminowych umów najmu, inwestowanie w sprzêt i wyposa¿enie mo¿e
byæ du¿ym obci¹¿eniem. Gotowe biuro zapewnia niezbêdn¹ elastycznoæ oraz dostêp do szerokiej gamy us³ug wspomagaj¹cych, co umo¿liwia szybkie rozpoczêcie dzia³alnoci i natychmiastow¹ reakcjê na pojawiaj¹ce siê potrzeby.
Dodatkow¹ wartoci¹ oferowan¹ przez firmy instant office jest profesjonalny wizerunek. W dzisiejszym otoczeniu biznesowym jest to wymóg konieczny dla ka¿dego,
kto chce uchodziæ za wiarygodnego i rzetelnego partnera. Siedziba firmy, adres i telefon, obs³uga korespondencji i rozmów z klientami to podstawowe wyznaczniki, na
podstawie których oceniamy, z kim mamy do czynienia. Dostawcy gotowych biur
dysponuj¹ pomieszczeniami zlokalizowanymi w presti¿owych dzielnicach, dbaj¹ o ich
nowoczesne i eleganckie wyposa¿enie, zatrudniaj¹ wykwalifikowany personel, który
zapewni fachow¹ obs³ugê klientów. Dziêki temu korzystaj¹cy z ich us³ug pierwszy
krok do stworzenia w³aciwego image maj¹ ju¿ za sob¹.

4. Czym s¹ wyszukiwarki i katalogi
W katalogach mo¿emy umieszczaæ adres swojej witryny wraz z krótkim opisem. Do
najpopularniejszych katalogów wiatowych nale¿y m.in. www.yahoo.com. Osoba szukaj¹ca informacji na dany temat wybiera z dostêpnej listy po kolei s³owa kluczowe,
coraz bardziej zawê¿aj¹c dane, np. gdy szukamy informacji nt. przyrz¹dzania wegetariañskiej pizzy, nasza droga mo¿e wygl¹daæ nastêpuj¹co: jedzenie > przepisy > wegetariañskie > pizza. Jest to oczywicie czysto hipotetyczna droga, ale uwidacznia,
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w jaki sposób zawê¿amy poszukiwania. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jeli nie zarejestrowalimy naszej witryny, to nie pojawi siê ona w katalogu.
Natomiast wyszukiwarki same znajduj¹ informacje na dany temat (np. www.infoseek.com), bez koniecznoci rejestracji, po wpisaniu kilku s³ów.
Wyszukiwarki
Poni¿ej przedstawione zosta³y najbardziej popularne wyszukiwarki wraz z krótkim
opisem.
Infoseek (www.infoseek.com)
Jest to obecnie jeden z lepszych serwisów wyszukiwawczych. Oferuje natychmiastowe umieszczenie danej witryny w swoim serwisie.
HotBot (www.hotbot.com)
Od czasu rejestracji do czasu umieszczenia naszej witryny nie powinno min¹æ wiêcej
ni¿ 48 godzin.
Altavista (www.altavista.com)
Jeden z bardziej zaawansowanych serwisów. Oferuje nawet t³umaczenie stron na wybrany jêzyk. Czas zarejestrowania nie powinien przekroczyæ dwóch dni.
Onet (www.onet.pl)
Polski portal wraz z oprogramowaniem Infoseeka. W Polsce tworzy zdecydowanie
najwiêksz¹ bazê danych. Po³¹czony jednoczenie z katalogiem.
WP (www.wp.pl)
Zbli¿ony do Onetu, jednak o mniejszej skutecznoci.
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S³ownik terminów e-gospodarki
CGI

Common Gateway Interface (CGI)  wspólny interfejs bramkowy 
standard opisuj¹cy, w jaki sposób serwery WWW zgodnie z HTTPD
powinny siê odwo³ywaæ do zewnêtrznch programów, by zwracaæ u¿ytkownikowi ich wyniki w formie automatycznie generowanych stron
WWW.

COBRA

Common Object Request Broker Architecture (COBRA) wspólna architektura komunikowania siê obiektów  standard oprogramowania
porednicz¹cego, który pozwala obiektom komunikowaæ siê wzajemnie, nawet jeli sieæ ³¹czy komputery o ró¿nej architekturze, a obiekty napisane s¹ w ró¿nych jêzykach programowania.

Cyfrowe
pieni¹dze

Metoda zapewniania poufnoci w wiecie, w którym handel elektroniczny staje siê powszechny. Polega ona na tym, ¿e osoba maj¹ca
konto bankowe dokonuje zakupów przez sieæ komputerow¹, a zap³ata jest automatycznie przelewana z jej konta na konto sprzedawcy.

DES

Data Encryption Standard (DES)  standard szyfrowania danych 
opracowane przez IBM technologia szyfrowania danych, zaadaptowana przez rz¹d USA do szyfrowania danych nie opatrzonych klauzul¹ poufnoci i szeroko stosowana przez indtytucje finansowe do
elektronicznego przesy³ania du¿ych kwot pieniêdzy.

DNS

Domain Name Service (DNS)  domenowa us³uga nazewnicza  program dzia³aj¹cy w systemie komuterowym pod³¹czonym do internetu, wykonuj¹cy automatyczne t³umaczenie nazw domen na adresy IP.

DTD

Document Type Definition (DTD)  definicja typu dokumentu 
w SGML pe³na definicja jêzyka za³¹czników, która definiuje elementy dokumentu oraz znaczniki u¿ywane do ich identyfikacji.

EDI

Electronic Data Interchange (EDI)  elektroniczna wymiana danych
 standard elektronicznej wymiany dokumentów handlowych, takich
jak faktury i zlecenia zakupu. Standard ten opracowa³o Stowaryszenie ds. Normalizacji Wymiany Danych (DISA).

EDIFACT

Electronic data interchange for administration, commerce and transport  standard elektronicznej wymiany danych (EDI) dla rozwi¹zañ
w administracji, handlu i transporcie.

Ethernet

Standard sprzêtu, okablowania i sposobu komunikowania siê w sieci
lokalnej (LAN), zaprojektowany przez Xerox Corporation.
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Etyka
hakerska

Zbiór moralnych zasad wspólnych dla wczesnej generacji hakerów
(w latach 19651982). Zgodnie z nim wszystkie informacje techniczne
powinny byæ z zasady swobodnie dostêpne. Z tego wzglêdu wchodzenie do jakiego systemu w celu przejrzenia danych i zwiêkszenia
wiedzy nie mo¿e byæ nieetyczne.

Etyka
Ga³¹ etyki ukierunkowana specjalnie na problematykê etycznego
komputerowa wykorzystywania zasobów komputerowych.
FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)  czêsto zadawane pytania 
w Usenecie dokument regularnie publikowany w grupie dyskusyjnej,
mog¹cy pomóc nowym u¿ytkownikom.

FTP

File Transfer Protocol (FTP)  protokó³ transmisji plików  internetowy standard przesy³ania plików. Jest on zbiorem regu³ opisuj¹cy
konkretny protoku³ transmisji plików. Do korzystania z FTP s³u¿y
klient FTP, czyli program u¿ytkowy, pozwalaj¹cy na kontaktowanie
siê z innymi komputerami w Internecie i wymianê danych.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) to technologia transmisji danych
metod¹ pakietow¹. Pozwala na przesy³anie danych z symetrycznie prêdkoci¹ do 115 kb/s, jednak prêdkoæ jest ograniczona mo¿liwociami
telefonu. Polega na pakietowym przesy³aniu danych  kana³ jest wykorzystywany tylko w momencie transferu danych, a op³ata pobierana za
iloæ przes³anych danych, a nie za czas trwania po³¹czenia.

HTML

HyperText Markup Language (HTML)  jêzyk znaczników hipertekstowych  jêzyk deklaratywny s³u¿¹cy do opisu sposobu formatowania fragmentów dokumentu, tak aby wywietlane za pomoc¹ przegl¹darki WWW zachowywa³y nadany format niezale¿nie od producenta
komputera, systemu operacyjnego i systemu samej przegl¹darki.

ISDN

Integrated Services Digital Network (ISDN) sieæ cyfrowa ze zintegrowanymi us³ugami  wiatowy standard obejmuj¹cy udostêpnianie
cyfrowych us³ug telefonicznych i transmisji danych do domów, biur
i szkó³.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)  uniwersalny protokó³ dostêpu do katalogu  internetowy standard umo¿liwiaj¹cy przeszukiwanie  za pomoc¹ przegl¹darki WWW  katalogowych baz
danych.

MRO

ang. MRO (Maintenance, Repair, and Operating Equipment)
system eksploatacji, napraw i obs³ugi kierowany przez nabywcê, rutynowe zakupu us³ug, takich jak dostawy materia³ów biurowych, obs³uga podró¿y s³u¿bowych.
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Oracle
Corporation

Jeden z wiod¹cych producentów UNIXowych systemów zarz¹dzania relacyjn¹ baz¹ danych (RDBMS) przeznaczonych dla wielou¿ytkownikowych rodowisk obliczeniowych. Oracle by³ pierwsz¹ du¿¹
firm¹, która zastosowa³a SQL jako standardowy jêzyk zapytañ.

PDN

Sieæ prywatna  niezwykle bezpieczna, choæ droga sieæ rozleg³a
(WAN) wykorzystuj¹ca linie dzier¿awione, które s³u¿¹ do transmisji
danych tylko jednego przedsiêbiorstwa.

PSTN

Public Switched Telephone Network (PSTN)  publiczna komutowana sieæ telefoniczna  ogólnowiatowa sieæ komutowanych ³¹czy
telefonicznych umo¿liwiaj¹cych nawi¹zywanie bezporednich po³¹czeñ telefonicznych milionom u¿ytkowników na wiecie.

RDBMS

Relational Database Management System (RDBMS)  system zarz¹dzania relacyjn¹ baz¹ danych  program do zarz¹dzania relacyjn¹
baz¹ danych dostarczony wraz z niezbêdnym oprogramowaniem pomocniczym, narzêdziami programistycznymi i dokumentacj¹ potrzebnymi do tworzenia, instalowania i obs³ugi aplikacji bazy danych.

RSA Public
Key
Encryption
Algorithm

Algorytm szyfrowania RSA z kluczem publicznym  najbardziej popularny algorytm szyfrowania z kluczem publicznym  de facto ogólnowiatowy standard. Mimo swej poufnoci zosta³ w³¹czony do wielu protoko³ów (miêdzy innymi SSL).

SDI

Jest to stosunkowo nowa us³uga oferowana miêdzy innymi przez TP
SA, polegaj¹ca na udostêpnieniu u¿ytkownikowi nieograniczonego
czasowo dostêpu do Internetu. W du¿ym uproszczeniu polega ona na
zainstalowaniu u u¿ytkownika pewnego urz¹dzenia (nieco podobnego do modemu), które za pomoc¹ zwyk³ej linii telefonicznej przesy³a
dane pomiêdzy central¹ telefoniczn¹ a komputerem.

Sieæ publiczna PDN  sieæ rozleg³a (WAN) udostêpniaj¹ca firmom i u¿ytkownikom
indywidualnym daleko zasiêgowe us³ugi transmisji danych. Sieci takie znajduj¹ zastosowanie w du¿ych korporacjach, zapewniaj¹c bezpieczne komunikowanie siê miêdzy oddzia³ami firmy, agencjami bran¿owymi a dostawcami.
SQL

Structural Query Language (SQL)  strukturalny jêzyk zapytañ 
w systemie zarz¹dzania baz¹ danych opracowany prze IBM jêzyk
zapytañ, który sta³ siê standardem zapytañ zadawanych bazom danych w sieciach klientserwer.

SSL

Secure Sockets Layer (SSL)  warstwa bezpiecznych gniazdek  standard zabezpieczeñ internetowych zaproponowany przez Netscape
Communication, w³¹czony do przegl¹darek Netscape. SSL jest nie-
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zale¿ny od aplikacji, wspó³pracuje ze wszystkimi narzêdziami internetowymi, nie tylko z sieci¹ WWW. SSL dzia³a w warstwie sieci,
a nie w warstwie aplikacji i dzieki temu jest dostêpny dla wszystkich
aplikacji przystosowanych do wspó³pracy z nim.
UMTS

Uniwersalny System Komunikacji Ruchomej, UMTS (z jêzyka angielskiego Universal Mobile Telecommunications System), to system
komunikacji ruchomej i bezprzewodowej trzeciej generacji, umo¿liwiaj¹cy w szczególnoci realizacjê nowatorskich us³ug multimedialnych w skali wykraczaj¹cej poza mo¿liwoci systemów drugiej generacji (GSM).
UMTS pozwala na szybki dostêp do Internetu (z prêdkoci¹ do dwóch
megabitów na sekundê), dokonywanie skomplikowanych operacji bankowych i zakupów. W³aciciel telefonu  terminala UMTS bêdzie
mia³ mo¿liwoæ ogl¹dania rozmówcy.
Uruchomienie pierwszych europejskich sieci planuje siê w 2002 roku,
a w Japonii ju¿ w 2001. Wed³ug prognoz Miêdzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) w 2005 roku 15 procent u¿ytkowników telefonii komórkowej w Europie bêdzie korzysta³o z UMTS, a w 2010
nawet 45 procent.

WWW

World Wide Web  ogólnowiatowa sieæ WWW  globalny system
hipertekstowy wykorzystuj¹cy Internet jako mechanizm transportowy.

X25

Miêdzynarodowy standard sieci z komunikacj¹ pakietów, powszechnie stosowany w sieciach publicznych (PDN)
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