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(57) Мовна система одностороннього паралельно-
го передавання даних, яка складається з облад-
нання передавальної сторони, що містить переда-
вальний комп'ютер та факс-модем, обладнання

приймальної сторони та канал звязку, який скла-
дається з розташованого на передавальній сто-
роні передавача, з'єднаного багатоканальною
ЛІНІЄЮ зв'язку з приймачем, яка відрізняється
тим, що обладнання кожного каналу приймальної
сторони складається з автономного користуваче-
вого термінала Інтернет-мовлення, під'єднаного до
телевізора та має модем, з'єднаний входом з
приймачем і через шину вводу-виводу - з входом
кодека телевізійного сигналу та двонапрямлено з
центральним процесором, з'єднаним двонапрям-
лено через шину з постійним запам'ятовуючим
пристроєм і оперативним запам'ятовуючим при-
строєм, та контролер вводу-виводу, з'єднаний
двонапрямлено з шиною вводу-виводу, а входами
з виходами пристрою керування

Винахід стосується мовних систем передаван-
ня комп'ютерних даних групі користувачів з вико-
ристанням як провідних, так і безпровідних одно-
напрямлених каналів передавання на нерухомі і
рухомі об'єкти та може бути використана, напри-
клад, для передавання інформаційних каналів
Інтернет-мовлення, конференцій, новин, електро-
нної пошти та таке інше

В даний час ВІДОМІ системи одностороннього
паралельного передавання даних групі користува-
чів Така система описана, наприклад, в пат США
№ 5793973 по МПК Н04М 11\00, опубл 14 07 1995
Система складається з високошвидкісного каналу
передавання даних від комп'ютера передавальної
сторони до комп'ютерів приймальної сторони і ін-
дивідуальних низькошвидкісних двонапрямлених
каналів зв'язку кожного з приймальних комп'ютерів
з передавальним

Відома система передавання даних через те-
лефонну мережу, у склад котрої входять переда-
вальний комп'ютер з факс-модемом та приймальні
комп'ютери з факс-модемами (див з W 97\23083,
МПКН04М 11\00)

Найбільш близькою по сукупності ознак до за-
являемого є мовна система, яка складається з
обладнання передавальної сторони, що містить у
собі передавальний комп'ютер та факс-модем ,

обладнання приймальної сторони, що містить у
собі факс-модеми і приймальні комп'ютери та ка-
нал зв'язку, який складається з розташованого на
передавальній стороні передавача, з'єднаного
багатоканальною ЛІНІЄЮ зв'язку з приймачем на
приймальній стороні (див пат РФ № 2142209 по
МПКН04М 11\00, G06F15VI6, опукбл 27 11,1999)

Описані системи потребують використання ву-
зькоспеціального додаткового пристрою та спеціа-
льних каналів зв'язку для будування мовної сис-
теми одностороннього передавання даних, а
також використання у приймальній стороні комп'ю-
терів з факсмодемами обмежує КІЛЬКІСТЬ користу-
вачів

В основу винаходу поставлено задачу ство-
рення такої мовної системи одностороннього па-
ралельного передавання даних, який дозволяв би
забезпечити безмежну КІЛЬКІСТЬ користувачів без
особливих додаткових апаратних витрат при виго-
товленні системи

Такий технічний результат може бути досягну-
тий, як що у мовній системі одностороннього па-
ралельного передавання даних, яка складається з
обладнання передавальної сторони, що містить у
собі передавальний комп'ютер та факс-модем,
обладнання приймальної сторони та канал зв'язку,
який складається з розташованого на передава-
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льній стороні передавача, з'єднаного багатокана-
льною ЛІНІЄЮ зв'язку з приймачем, згідно з винахо-
дом, обладнання кожного каналу приймальної
сторони складається з автономного користуваче-
вого термінала Інтернет-мовлення, під'єднаного до
телевізора та має в собі модем, з'єднаний входом
з приймачем і через шину вводу-виводу - з входом
кодека телевізійного сигналу та двонапрямлено з
центральним процесором, з'єднаним двонапрям-
лено через шину з постійним запам'ятовуючим
пристроєм і оперативним запам'ятовуючим при-
строєм, та контролер вводу-виводу, з'єднаний ке-
рування двонапрямлено з шиною вводу-виводу, а
входами з виходами пристрою управління

Таким чином, введення у кожний канал систе-
ми автономного користувачевого термінала Інтер-
нет-мовлення, під'єднаного до телевізора, замість
комп'ютера з факсмодемом, дозволяє обслугову-
вати даними користувачів у безмежній КІЛЬКОСТІ

На фіг 1 зображена структурна схема мовної
системи одностороннього паралельного переда-
вання даних, на фіг 2 - структурна схема автоном-
ного користувачевого термінала

Система складається з обладнання передава-
льної сторони 1, що містить у собі передавальний
комп'ютер 2 та факс-модем 3, обладнання при-
ймальної сторони 4-4п та канал 5 зв'язку, який
містить розташований на передавальній стороні 1

передавач 6, з'єднаний багатоканальною ЛІНІЄЮ 7
зв'язку з приймачем 8-8п Обладнання кожного
каналу приймальної сторони 4-4п складається з
автономного користувачевого термінала 9-9п Ін-
тернет-мовлення, під'єднаного до телевізора Юта
має в собі модем 11, з'єднаний входом з прийма-
чем 8 та через шину 12 вводу-виводу - з входом
кодека 13 телевізійного сигналу і двонапрямлено -
з центральним процесором 14 , з'єднаним двонап-
раямено через шину 15 з постійним запам'ятовую-
чим пристроєм 16 і оперативним запам'ятовуючим
пристроєм 17,та контролер 18 вводу-виводу, з'єд-
наний двонапрямлено з шиною вводу-виводу 12, а
входами - з виходами пристрою 19 управління

Система може бути реалізована таким чином
Інформація з комп'ютера 2 через факс-модем

З поступає на передавач 6 каналу 5 зв'язку, а з
нього по лінії 7 зв'язку, наприклад, по радіотранс-
ляційній мережі - на приймач 8 Аналоговий сигнал
з приймача 8 поступає на ЛІНІЙНИЙ ВХІД модема 11
термінала 9 , де перетворюється у цифрову фор-
му і по шині вводу-виводу 12 попадає у централь-
ний процесор 14, де обробляється за допомогою
операційної системи постійного запам'ятовуючого
пристрою 16 та оперативного запам'ятовуючого
пристрою 17 Перетворені дані через шину 12 по-
ступають на кодек 13, де формується телевізійний
сигнал, який поступає на вхід телевізора 10
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