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(54) Urządzenie telekomunikacyjne, system 
telekomunikacyjny i sposób obsługi systemu 
telekomunikacyjnego

(57) Urządzenie telekomunikacyjne, zawierające: wejściowy inter-

fejs użytkownika zawierający przyciski szybkiego wybierania nu-

meru, którym przypisane są numery telefoniczne; interfejs do sieci 

komunikacyjnej przystosowany do nawiązywania połączeń tele-

fonicznych wychodzących; charakteryzujące się tym, że urządze-

nie jest przystosowane do: odbioru, za pośrednictwem interfejsu 

do sieci komunikacyjnej komunikatów konfi guracyjnych, określają-

cych co najmniej numer telefoniczny, który ma zostać przypisany 

do określonego przycisku szybkiego wybierania numeru; nawiązy-

wania połączeń telefonicznych wychodzących jedynie z numerami 

telefonicznymi przypisanymi do przycisków szybkiego wybierania 

numerów.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 410390 (22) 2014 12 04

(51) H04L 12/705 (2013.01)

 H04L 12/70 (2013.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KAMISIŃSKI TADEUSZ; JAJSZCZYK ANDRZEJ; 

DOMŻAŁ JERZY; WÓJCIK ROBERT

(54) Sposób rozwiązywania pętli w rutingu pakietów 
w sieci teleinformatycznej

(57) Sposób usuwania pętli w rutingu pakietów, polega na utrzy-

mywaniu przez każdy ruter (R) tablicy przekazywania przepły-

wów (FFT) zawierającej jednoznaczne przypisanie aktywnych 

przepływów do wyznaczonych interfejsów wyjściowych rutera, 

przy czym każde przypisanie składa się z ustalonej listy deskryp-

torów (DL). Charakteryzuje się tym, że listę deskryptorów (DL) opi-

sujących przepływ rozszerza się o co najmniej jeden deskryptor 

określający indeks i’ (i’) interfejsu rutera, na którym został przyjęty 

pierwszy pakiet należący do powiązanego przepływu (f). Pakiet 

przychodzący do rutera na interfejsie oznaczonym przez indeks 

i (i), a reprezentujący powiązany przepływ (f) analizuje się w zakre-

sie wybranych pól nagłówka i przyporządkowuje do tego przepły-

wu poprzez nadanie unikalnego w ramach tablicy przekazywania 

przepływów (FFT) identyfi katora przepływu (FID). W przypadku, 

gdy powiązany przepływ (f) został już wcześniej zarejestrowany 

w tablicy przekazywania przepływów (FFT), nowy wpis nie jest 

tworzony, ale zamiast tego z tablicy przekazywania przepły-

wów (FFT) pobiera się indeks i’ (i’) interfejsu, na którym przyjęto 

pierwszy pakiet powiązanego przepływu (f). Pobiera się również 

indeks j (j) interfejsu, na który zostanie skierowany pakiet. Równo-

cześnie, w pamięci rutera przechowuje się indeks i (i) interfejsu, 

na którym przyjęto pakiet, przy czym każdemu z zewnętrznych in-

terfejsów sieciowych przypisuje się różne między sobą indeksy bę-

dące liczbami nieujemnymi. W przypadku, gdy pakiet został wyge-

nerowany lokalnie w danym ruterze i nie został przyjęty na żadnym 

z zewnętrznych interfejsów sieciowych, przypisuje się indeksowi 

i (i) wartość -1. Jeśli indeks i (i) interfejsu, na którym przyjęto pakiet, 

oraz indeks i’ (i’) interfejsu wejściowego zapisany w tablicy przeka-

zywania przepływów (FFT) dla pierwszego pakietu powiązanego 

przepływu odnoszą się do tego samego interfejsu sieciowego ru-

tera, czyli nie stwierdzono pętli w rutingu, to aktualizuje się wartość 

deskryptora zapisanego w tablicy (FFT) i określającego czas przyję-

cia ostatniego pakietu dla powiązanego przepływu (f), a następnie 

pakiet wysyła się przez interfejs o indeksie j (j). W przypadku, gdy 

porównanie indeksu i (i) interfejsu, na którym przyjęto pakiet, oraz 

indeksu i’ (i’) wejściowego interfejsu, zapisanego w tablicy (FFT) dla 

pierwszego pakietu powiązanego przepływu (f), wykaże ich nie-

równość, stwierdza się wystąpienie pętli w rutingu. Ponadto, jeśli 

interfejs o indeksie j (j), na który w ogólnym przypadku kierowany 

jest pakiet, jest tym samym interfejsem co interfejs o indeksie i (i), 

na którym faktycznie przyjęto pakiet, to wówczas wysyła się pakiet 

przez interfejs o indeksie i (i’), a następnie usuwa się z tablicy prze-

kazywania przepływów (FFT) wpis dotyczący powiązanego prze-

pływu (f). Gdy jednak interfejs o indeksie j (j), na który w ogólnym 

przypadku kierowany jest pakiet, jest innym interfejsem niż interfejs 

o indeksie i (i), na którym faktycznie przyjęto pakiet, to wtedy wy-

syła się pakiet przez interfejs o indeksie i (i), na którym faktycznie 

przyjęto pakiet, po czym usuwa się z tablicy przekazywania prze-

pływów (FFT) wpis dotyczący powiązanego przepływu (f). Gdy 

w momencie przyjęcia pakietu, powiązany przepływ (f) nie jest za-

rejestrowany w tablicy przekazywania przepływów (FFT), indeks (j) 

interfejsu, na który zostanie skierowany pakiet, ustala się na pod-

stawie aktualnej zawartości tablicy rutingu, a następnie do tablicy 

przekazywania przepływów (FFT) dodaje się nowy wpis skojarzony 

z tym przepływem. Następnie aktualizuje się wartość deskryptora 

określającego czas przyjęcia ostatniego pakietu dla powiązanego 

przepływu (f) i wysyła się pakiet przez interfejs o indeksie j (j).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 410291 (22) 2014 11 27

(51) H04N 13/00 (2006.01)

 G02B 27/22 (2006.01)

 G06T 15/00 (2011.01)

(71) 3D VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) HOFMAN RADOSŁAW; MAĆKOWIAK SŁAWOMIR; 

ZIELONKA TOMASZ

(54) Stereoskopowa kamera internetowa oparta 
o niejednorodne układy optyczne

(57) Przedmiotem wynalazku jest stereoskopowa kamera inter-

netowa oparta o niejednorodne układy optyczne, która może być 

wykorzystywana do komunikacji audiowizualnej z wykorzystaniem 

komunikatorów internetowych. Wynalazek realizowany jest przy 

pomocy urządzenia pełniącego rolę kamery internetowej wyko-

rzystującej dwa różne (w sensie konstrukcyjnym i elektronicznym) 

układy optyczne (1, 2) oraz układ przetwarzający obraz, eliminujący 

różnice w strumieniach wideo na podstawie automatycznie po-

zyskanych danych o różnicach pomiędzy układami optycznymi. 

Efektem działania urządzenia jest przesłany do komputera obraz 

stereoskopowy.

(2 zastrzeżenia)
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