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(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) SKORUPSKI ANDRZEJ; PAWŁOWSKI MAREK;  

GRACKI KRZYSZTOF; KERNTOPF PAWEŁ

(54)

(57) Szyfrator zawiera układ odwracalny (UO) wyposażo-
ny w bramki odwracalne, którego wejścia sterujące połączone 
są z kluczem (KL). Układ odwracalny (UO) jest połączeniem kaska-
dowym bramek odwracalnych. Wejścia sterujące układu odwracal-
nego (UO) połączone jest z kluczem (KL) poprzez układ przekształ-
cenia klucza (UPK). Wejście informacyjne układu odwracalnego UO 
połączony jest z wejściem informacyjnym szyfratora (WES) poprzez 
matrycę krosującą (MK).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2012 04 02

(51) H04L 9/00 (2006.01) 
 H04M 1/68 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) WSZOŁEK JACEK; SIKORA MAREK; GŁOWACZ ANDRZEJ

(54)

(57) Sposób zabezpieczania transmisji przed podsłuchem, cha-
rakteryzuje się tym, że na poziomie warstwy fizycznej, w stacji 
nadawczej do sygnału wyjściowego z kodera konstelacji, a przed 
modulatorem dodaje się, za pomocą sumatora (S1) pseudolosową 
sekwencję zakłócająco-zabezpieczającą z generatora sekwencji 
zakłócająco-zabezpieczającej (S3) o mocy, którą zadaje się regula-
torem mocy nadajnika (S2) sterowanym przez sterownik zewnętrz-
ny nadajnika (S6), a w stacji odbiorczej od sygnału wejściowego, 
po jego korekcji, odejmuje się za pomocą substraktora odbiorczą 
sekwencję zakłócająco-zabezpieczającą wytworzoną w odbior-
czym generatorze o mocy, którą zadaje się odbiorczym regula-
torem mocy odbiornika sterowanym przez sterownik zewnętrz-
ny odbiornika. Parametry obu sekwencji z wyjątkiem ich mocy, 
są identyczne. W układzie w części nadawczej pierwsze wejście 
sumatora (S1) połączone jest z wyjściem kodera konstelacji (S4), 
drugie wejście sumatora połączone jest z regulatorem mocy nadaj-
nika (S2) wzmacniającym sekwencję zakłócająco-zabezpieczającą 
pochodzącą z przyłączonego do regulatora mocy nadajnika, ge-
neratora sekwencji (S3), a wyjście sumatora jest połączone z mo-
dulatorem (S5). W części odbiorczej pierwsze wejście substraktora 
połączone jest z wyjściem korektora sygnału, drugie wejście sub-
straktora połączone jest z regulatorem mocy odbiornika, wzmac-
niającym moc sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej pochodzą-
cej z połączonego z regulatorem mocy odbiornika, generatora 
sekwencji. Wyjście substraktora połączone jest z wejściem układu 
decyzyjnego stacji odbiorczej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2012 04 05

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) KACPRZAK TOMASZ, Włocławek
(72) KACPRZAK TOMASZ; OBERNIKOWICZ DAMIAN

(54)

(57) Istotą sposobu jest prosty sposób realizacji przekazu rekla-
mowego użyciem elementów gry, przy pomocy ogólnie dostęp-
nych systemów komunikacji, takich jak sieć komórkowa oraz sieci 
internetowe, realizujący skutecznie przekaz reklamowy, skierowa-
ny do uniwersalnej, nieograniczonej liczby użytkowników. System 
i sposób opiera się na zastosowaniu do celu przekazu reklamowego 
mechanizmów i interfejsu gry losowej z użytkownikiem. Użytkow-
nik poprzez uczestnictwo w grze staje się jednocześnie beneficjen-
tem treści reklamowych generowanych przez system, w którym ak-
tywność użytkownika - przekładająca się na skuteczność odbioru 
treści reklamowych, premiowana jest systemem nagród.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2012 04 06

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DOMŻAŁ JERZY

(54)

(57) Sposób rutingu w sieciach ze skrytą klasyfikacją przepływów, 
w którym zbiór sygnałów stanowiących pakiet przychodzący re-
prezentujący przepływ jest obsługiwany w bloku sterowania do-
stępem (BSD) i w przypadku akceptacji przekazywany przez blok 
szeregowania (BS) do bloku wysyłania (BW). Charakteryzuje się tym, 
że w bloku sterowania dostępem utrzymuje się listę przepływów 
chronionych zawierającą identyfikatory przepływów aktywnych 
oraz powiązane z nimi identyfikatory interfejsów wyjściowych z ru-
tera, które wyznacza się, w znany sposób, na podstawie podsta-
wowej tablicy rutingu w sytuacji braku przeciążenia łącza wyjścio-
wego lub na podstawie tymczasowej tablicy rutingu wyznaczanej 


