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 ABB Sp.z co., Warszawa 

(72) Wnęk Maciej, Piasecki Wojciech, Zygmunt 
Maciej, Sekuùa Robert, Kaczmarek Karol, 
Orkisz Michaù, Saj Piotr, Ciechanowski Piotr, 
Nowak Jarosùaw 

(54)  wspomagający orientację pasażera na 
dworcu komunikacji pasażerskiej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ wspomagający 
orientację pasaŜera na dworcu komunikacji pasaŜerskiej, wy
korzystujący komputerowe urządzenie sterujące, obsługujące 
poszczególne podsystemy komputerowe infrastruktury dworca 
pasaŜerskiego. 

Układ charakteryzuje się tym,  zawiera przenośny ze
spół nadawczo odbiorczy (2), składający się z jednostki centra
lnej (4), stanowiącej mikroprocesor, z modułu komunikacji z 
pasaŜerem (5) oraz z modułu komunikacji bezprzewodowej (6), 
który skomunikowany jest bezprzewodowo z komputerowym 
urządzeniem sterującym (3) poprzez rozproszone moduły komu
nikacji  Moduł komunikacji z pasaŜe
rem (5) wyposaŜony jest w czytnik biletu (7). Przenośny zespół 
nadawczo odbiorczy (2) zamocowany jest do pasaŜerskiego wó
zka bagaŜowego (1). W drugiej postaci wykonania wynalazku 
jednostka centralna (4) skomunikowana jest bezprzewodowo z 
komputerowym urządzeniem sterującym (3). 

(7 zastrzeżeń) 
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 TECSEC, INCORPORATED, Vienna, US 

(72) Scheidt Edward M., Wack C.Jay 

(54) Sposób i urządzenie do
kryptograficznej 

(57) System łączności obejmuje przestrzeń (2)
kanał (6) łączności oraz przestrzeń (4) docelową związaną z 
przestrzenią początkową via kanał łączności. Przestrzeń (2) 
początkowa zawiera maszynę szyfrującą (kodującą) dla genero
wania symbolu wyjściowego 0

(
t, bazowanego na symbolu wej

ściowym  oraz środki dla przyjmowania klucza szyfrującego, 
relacji między zaszyfrowanym tekstem i kluczem oraz symbolu 
wejściowego. Przestrzeń (4) docelowa zawiera maszynę rozszy
frowującą dla generowania rozszyfrowanego (zdekodowanego) 
symbolu  bazowanego na symbolu wyjściowym, jaki otrzymy
wany jest z przestrzeni początkowej via kanał łączności oraz 
środki dla przyjmowania klucza rozszyfrowującego i relacji
szyfrowany  Relacja  ste
ruje  szyfrującą w taki sposób, Ŝe  (t)+ 

 mod W gdzie, 
oznaczają:  aN-1,...,a1, a0 -  transformacji
zdefiniowanych przez klucz szyfrujący,  - N 

 zdefiniowanych przez klucz szyfrujący, natomiast W 
przedstawia ilość moŜliwości dla kaŜdej permutacji


