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Opis
DOTERAJŠÍ STAV
V bezdrôtovom mobilnom širokopásmovom systéme, ako je sieť Dlhodobého vývoja (LTE Long Term Evolution) Projektu partnerstva tretej generácie (3GPP - 3rd Generation
Partnership Project), užívateľské zariadenie (UE - user equipment) vykonáva proces akvizície
siete, aby sa pripojilo na sieť. Proces akvizície siete zahŕňa nasledovné kroky: zapnutie UE,
zostupná (DL - downlink) synchronizácia a určenie identifikátora (ID) fyzickej bunky;
akvizícia hlavných informačných blokov (MIB - master information block); akvizícia zdrojov
zdieľaného kanálu; akvizícia riadiacich informácií; vytriedenie systémových informačných
blokov (SIB - system information block); výber bunky; a počiatočný prístup UE na sieť.
Avšak, pretože fixné UE sa všeobecne nepohybuje, bolo by výhodné, aby fixné UE preskočilo
akékoľvek kroky akvizície siete, ktoré sú zamerané na mobilné zariadenia a ktoré nemusí
fixné UE vyžadovať na urýchlenie počiatočného vstupu do siete fixným UE.
Odkazuje sa na US 6,934,544 B2, ktorý uvádza mobilnú stanicu obsahujúcu klientské obvody
na uľahčenie bezdrôtovej komunikácie s bezdrôtovým komunikačným systémom a
konfigurovateľnú systémovú výberovú jednotku, ktorý vykonáva procedúru výberu a
akvizície systému. Konfigurovateľná systémová výberová jednotka obsahuje predný koniec a
systémové výberové jadro. Predný koniec uľahčuje komunikáciu medzi konfigurovateľnou
systémovou výberovou jednotkou a klientskými obvodmi. Systémové výberové jadro je
spojené s predným koncom a obsahuje skriptovací automat a energeticky nezávislú pamäť, v
ktorej je uložená najmenej jedna skriptovacia tabuľka. Skriptovacia tabuľka obsahuje
množstvo podmienok systémových výberových udalostí a zodpovedá skriptom, ktoré definujú
procedúru výberu a akvizície systému. Skriptovací automat je prispôsobený na detegovanie
podmienky udalosti a vykonávanie zodpovedajúceho skriptu. Systémové výberové jadro je
prispôsobené na prijímanie systémového výberového skriptu a uloženie prijatého skriptu do
skriptovacej tabuľky, čím sa mení procedúra výberu a akvizície systému.
Odkazuje sa taktiež na US 7,194,264 B2, ktorý uvádza bezdrôtové zariadenia s rôznymi
spôsobilosťami, ktoré využívajú jediný súbor obsahujúci viacero databáz (napríklad dve)
preferovaných roamingových zoznamov (PRL - preferred roaming list) pre výber a akvizíciu
systému. Prvý PRL v súbore má prvý (napríklad IS-683-A) formát a obsahuje PRL
informácie, napríklad pre Ix systémy. Druhý PRL má druhý (napríklad IS-683-C) formát a
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obsahuje PRL informácie napríklad pre Ix a IxEV-DO systémy alebo len IxEV-DO systémy.
Dedičné bezdrôtové zariadenie, ktoré podporuje len IS-683-A by načítalo a využilo prvý PRL
pre výber a akvizíciu systému a ignorovalo druhý PRL. Bezdrôtové zariadenie, podporujúce
IS-683-A, by načítalo druhý PRL a (I) využilo druhý PRL samo, ak obsahuje PRL informácie
ako pre Ix tak pre IxEV-DO systémy; alebo (2) skombinovalo prvý a druhý PRL, aby
vygenerovalo kombinovaný PRL, ak druhý PRL obsahuje PRL informácie len pre IxEV-DO
systémy.
ZHRNUTIE
Vynález definujú nezávislé nároky I a 6. Závislé nároky sú smerované na voliteľné
charakteristiky a výhodné uskutočnenia vynálezu.
OPIS OBRÁZKOV NA VÝKRESE
Nárokovaný predmet je zvlášť zdôraznený a zreteľne nárokovaný v záverečnej časti
špecifikácie. Avšak takýto predmet možno pochopiť odkazom na nasledujúci detailný opis,
keď sa číta s priloženými výkresmi, na ktorých:
Obrázok I

je bloková schéma príkladu systém stroj-stroj (M2M - machine-tomachine), ktorý môže využívať vylepšenú akvizíciu systému pre fixné
zariadenia podľa jednej alebo viacerých foriem vynálezu;

Obrázok 2

je bloková schéma príkladu systému stroj-stroj zobrazeného na obrázku
I, pričom systém môže obsahovať sieť podľa normy Dlhodobého vývoja
(LTE) alebo podobne, pre širokopásmový prístup podľa jednej alebo
viacerých foriem vynálezu;

Obrázok 3

je vývojový diagram spôsobu prístupu na sieť pre fixné zariadenie na
základe modifikovanej akvizície hlavného informačného bloku podľa
jednej alebo viacerých foriem vynálezu;

Obrázok 4

je vývojový diagram spôsobu prístupu na sieť pre fixné zariadenie na
základe akvizície systémového informačného bloku fixného zariadenia
podľa jednej alebo viacerých foriem vynálezu;

Obrázok 5

je vývojový diagram spôsobu prístupu na sieť pre fixné zariadenie na
základe počúvania bitovej mapy, aby sa určila akákoľvek zmena
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sieťových prístupových informácií podľa jednej alebo viacerých foriem
vynálezu;
Obrázok 6

je schéma prechodu systémových informačných blokov mobilného
zariadenia verzus fixného zariadenia podľa jednej alebo viacerých foriem
vynálezu;

Obrázok 7

je bloková schéma informácie spracovávajúce systému spôsobilého
realizovať vylepšenú akvizíciu siete pre fixné zariadenie v mobilnej
širokopásmovej sieti podľa jednej alebo viacerých foriem vynálezu; a

Obrázok 8

je izometrický pohľad na informácie spracovávajúci systém podľa
obrázka 7, ktorý môže voliteľne obsahovať dotykovú obrazovku podľa
jednej alebo viacerých foriem vynálezu.

Ocem sa, že kvôli zjednodušeniu a/alebo zrozumiteľnosti ilustrácie prvky zobrazené na
obrázkoch neboh nevyhnutne nakreslené v mierke. Napríklad rozmery niektorých prvkov
môžu byť zveličené voči ďalším prvkom kvôli zrozumiteľnosti. Ďalej, ak sa považuje za
primerané, referenčné čísla sa opakujú medzi obrázkami, aby naznačili zodpovedajúce a/alebo
analogické prvky.
DETAILNÝ OPIS
V nasledujúcom detailnom opise je uvedené množstvo špecifických detailov, aby sa
zabezpečilo dôkladné pochopenie nárokovaného predmetu.

Avšak budú rozumieť

kvalifikovaní v technike, že nárokovaný predmet možno uskutočniť bez týchto špecifických
detailov. V ďalších prípadoch dobre známe metódy, procedúry, komponenty a/alebo obvody
nie sú detailne opísané.
V nasledujúcom opise a/alebo nárokoch sa môžu používať pojmy spojený a/alebo pripojený
spolu s ich odvodeninami. V konkrétnych uskutočneniach vynálezu termín „pripojená“ sa
môže použiť na indikovanie, že dva alebo viac prvkov sú navzájom v priamom fyzickom
a/alebo elektrickom kontakte. Spojené môže znamenať, že dva alebo viac prvkov sú v
priamom fyzickom a/alebo elektrickom kontakte. Avšak spojený môže taktiež znamenať, že
dva alebo viac prvkov nemusí byť navzájom v priamom kontakte, ale stále môže navzájom
spolupracovať a/alebo interagovať. Napríklad "spojený" môže znamenať, že dva alebo viac
prvkov sa navzájom nedotýka, ale nepriamo sú sú spojené pomocou iného prvku, alebo
pomocou medziprvkov. Nakoniec, pojmy "na", "ležiaci" a "nad" sa môžu používať na

4

indikovanie, že dva alebo viac prvkov je navzájom v priamom fyzickom kontakte. Avšak
"nad" môže taktiež znamenať, že dva alebo viac prvkov nie je navzájom v priamom kontakte.
Napríklad "nad" môže znamenať, že jeden prvok je nad druhým prvkom, ale navzájom sa
nedotýkajú a medzi dvomi prvkami môžu mať ďalší prvok alebo prvky. Ďalej pojem
"a/alebo" môže znamenať "a", môže znamenať "alebo", môže znamenať "exkluzívne alebo",
môže znamenať "jeden", môže znamenať "niektorý ale nie všetky", môže znamenať "žiadny"
a/alebo môže znamenať "oba", hoci rozsah nárokovaného predmetu nie je v tomto ohľade
obmedzený. V nasledujúcom opise a/alebo nárokoch pojmy "zahŕňa" a "obsahuje" spolu s ich
odvodeninami sa môžu používať a sú určené ako vzájomné synonymá.
Odkazujúc teraz na obrázok I, preberieme blokovú schému príkladu systému stroj-stroj
(M2M), ktorý môže využívať vylepšenú akvizíciu systému pre fixné zariadenia podľa jednej
alebo viacerých foriem vynálezu. Ako je zobrazené na obrázku I, M2M systém 100 môže
obsahovať základňovú vysielaciu/prijímaciu stanicu (BTS - base transceiver station) 110
pripojenú na sieť 114 cez chrbticu 112. Základňová vysielacia/prijímacia stanica 110 môže
zabezpečovať vzduchové rozhranie 124 medzi jedným alebo viacerými mobilnými
zariadeniami, ako je mobilné zariadenie 116 a/alebo jedno alebo viac fixných zariadení ako je
prvé fixné zariadenie 118, druhé fixné zariadenie 120, až N-té fixné zariadenie 122.
Základňová vysielacia/prijímacia stanica 111 sa môže nasadiť v bunke mobilnej
širokopásmovej siete ako je sieť Dlhodobého vývoja (LTE), ako je tu preberaná. Fixné
zariadenia a/alebo mobilné zariadenia a základňová vysielacia/prijímacia stanica 110 spolu
zahŕňajú vzduchové rozhranie 124 a chrbtica 112 a sieť 114 zahŕňajú jadrovú sieť 130. V
niektorých uskutočneniach vynálezu, ako sa detailne preberie ďalej vzhľadom na obrázok 2
nižšie, M2M systém 100 môže zahŕňať mobilnú širokopásmovú sieť podľa normy LTE,
pričom základňová vysielacia/prijímacia stanica 110 zahŕňa vylepšený uzol B (eNB) a
mobilné zariadenia a fixné zariadenia zahŕňajú užívateľské zariadenie (UE). Ďalej, v
niektorých uskutočneniach vynálezu, sieť 114 môže zahŕňať Internet. V jednej alebo
viacerých alternatívnych uskutočneniach vynálezu, M2M systém 100 môže zahŕňať
akýkoľvek odlišný typ širokopásmovej siete, ako je sieť celosvetovej interoperability pre
mikrovlnný prístup (WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access) podľa
normy Inštitútu elektrického a elektronického inžinierstva (IEEE - Institute for Electrical and
Electronics Engineers) ako je norma IEEE 802.16e, alebo WiMAX-II sieť podľa normy IEEE
802.16m. Ďalej, M2M systém 100 môže spĺňať normu IEEE 802.16m. Avšak toto sú len
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príklady realizácií M2M systému 100 a rozsah nárokovaného predmetu nie je v týchto
ohľadoch obmedzený.
V jednej alebo viacerých uskutočneniach vynálezu fixné zariadenia, ako fixné zariadenie 118,
fixné zariadenie 120, alebo fixné zariadenie 122, môže využívať komunikáciu s priamym
prístupom cez M2M sieť. V takýchto uskutočneniach vynálezu M2M systém 100 dovoľuje,
aby zariadenia komunikovali dáta, ktoré môžu musieť vysielať cez jadrovú sieť 130 do
vzdialeného zariadenia, alebo serveru pripojeného na sieť 114, keď sú takéto dáta k dispozícii.
Napríklad dáta polí môžu zariadenia zozbierať a vyslať späť do monitorovacej stanice na zber
a analýzu. V takomto príklade fixné zariadenia, ako fixné zariadenie 118, fixné zariadenie 120
a fixné zariadenie 120, môžu zahŕňať parkovacie hodiny. Keď je parkometer plný mincí a
pripravený na vyprázdnenie, daný parkometer môže komunikovať svoj stav monitorovaciemu
serveru pripojenému na sieť 114, kedy obsluha môže prísť k takémuto parkometru a vybrať v
ňom uložené mince. Parkometer môže potom naďalej pracovať, dokým nie je opäť plný, a
vyslať následný signál do monitorovacieho serveru. Ako ďalší príklad, fixné zariadenia môžu
zahŕňať predajné automaty, ako je predajný automat nápojov. Daný automat môže
komunikovať so vzdialeným serverom, že daného nápoje je málo, aby indikoval obsluhe, že
by mala prísť k tomuto automatu a doplniť nedostatočný nápoj. V ešte ďalšom príklade fixné
zariadenia možno nasadiť na monitorovanie prítomnosti špecifických nebezpečných látok,
ako je chemické činidlo, biologické činidlo a/alebo rádionuklid, pričom fixné zariadenie 118
obsahuje príslušný snímač. V prípade, že fixné zariadenie 118 deteguje prítomnosť cieľovej
látky, fixné zariadenie môže komunikovať vzdialenému serveru výsledok a/alebo že treba
prijať príslušnú reakciu. Rôzne ďalšie typy fixných zariadení možno nasadiť v M2M systéme
100 a rozsah nárokovaného predmetu nie je v týchto ohľadoch obmedzený. V jednej alebo vo
viacerých uskutočneniach vynálezu M2M systém 100 môže zahŕňa mobilnú širokopásmovú
sieť, ako je LTE sieť ako je zobrazené a opísané vzhľadom na obrázok 2 nižšie.
Odkazujúc teraz na obrázok 2, preberieme blokovú schému príkladu systému stroj-stroj
(M2M) na obrázku I, na ktorom systém môže obsahovať LTE sieť alebo podobne, pre
širokopásmový prístup podľa jednej alebo viacerých foriem vynálezu. Obrázok 2 zobrazuje
blokovú schému celkovej architektúry M2M systému 100 zahŕňajúcemu 3GPP LTE sieť,
ktorá obsahuje sieťové prvky a normalizované rozhrania. Na vysokej úrovni, M2M systém
100 zahŕňa jadrovú sieť (CN - core network) 130, taktiež označovanú ako vyvinutý paketový
systém (EPC - evolved Packet System), a prístupovú sieť 124 so vzduchovým rozhraním,
taktiež označovanú ako vyvinutá univerzálna terestriálna rádiovú prístupová sieť (E-UTRAN
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- evolved Universal Terrestrial Radio Access Network). Jadrová sieť 130 je zodpovedná za
celkové riadenie rôznych užívateľských zariadení (UE), ako sú fixné zariadenia 118 pripojené
na M2M systém 100, a za zriadenie nosičov. Sieť 124 so vzduchovým rozhraním je
zodpovedná za rádiové funkcie v komunikácii so základňovou vysielacou/prijímacou stanicou
110, taktiež označovanou ako vylepšený uzol B (eNB - enhanced Node B).
Hlavné logické uzly jadrovej siete 130 zabezpečujúce chrbticu 112 obsahujú podporný uzol
(SN - support node) obslužnej (S - serving) všeobecnej paketovej rádiovej služby (GPRS general packet radio service) (SGSN) 212. Entita riadenia mobility (MME - mobility
management entity) 214, domovský účastnícky server (HS S - home subscriber server) 2016,
obslužná brána (SGW - serving gateway) 210, brána paketovej dátovej siete (PDN - packet
data network) (PDN GW) 222 a manažér 224 funkcie politických a účtovacích pravidiel
(PCRF - policy and charging rules function). Obslužná brána 210 sa pripája na univerzálnu
terestriálnu rádiovú prístupovú sieť (UTRAN - Universal Terrestrial Radio Access Network)
218, aby pripojila základňovú vysielaciu/prijímaciu stanicu 110 ako eNB na jeden alebo viac
ďalších eNB. Entita riadenia mobility (MME) 214 sa pripája na Rádiovú prístupovú sieť
(RAN - Radio Access Network) Globálneho systému pre mobilné komunikácie (GSM Global System for Mobile communications) zvýšenými dátovými rýchlosťami pre globálny
vývoj (EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution) (GERAN) 220, aby pripojila
základňovú vysielaciu/prijímaciu stanicu 110 a riadiacu jednotku základňovej stanice ako A
rozhrania na jednu alebo viac ďalších základňových vysielacích/prijímacích staníc. Sieťové
prvky jadrovej siete 130 sú vzájomne prepojené normalizovanými rozhraniami, aby sa
zabezpečili rôzne sieťové funkcie a rozsah nárokovaného predmetu nie je v týchto ohľadoch
obmedzený.
Kým jadrová sieť 130 obsahuje mnohé logické uzly, sieť 124 so vzduchovým rozhraním
zahŕňa základňovú vysielaciu/prijímaciu stanicu 110 ako vyvinutý uzol B (eNB), ktorý sa
pripája na jedno alebo viac užívateľských zariadení (UE) ako je fixné zariadenie 118. Hoci
obrázok 2 zobrazuje jedno užívateľské zariadenie, viac fixných zariadení a/alebo mobilných
zariadení môže byť spojených so základňovou vysielacou/prijímacou stanicou 110 a rozsah
nárokovaného predmetu nie je v tomto ohľade obmedzený. Pri normálnej užívateľskej
prevádzke oproti vysielacej prevádzke nie je centralizované vzduchové rozhranie riadiacej
jednotky a ako taká architektúra vzduchového rozhrania 124 sa označuje ako plochá. Viacero
eNB sa môže poprepájať cez rozhranie označované ako "X2" a na vyvinutú paketovú jadrovú
sieť 130 pomocou SI rozhrania, špecifickejšie na MME 214 pomocou Sl-MME rozhrania, a

7

na SGW 210 pomocou Sl-U rozhrania. Protokoly, ktoré bežia medzi eNB a UE sa všeobecne
označujú ako protokoly ActionScript (AS).
V jednom alebo viacerých uskutočneniach vynálezu základňová vysielacia/prijímacia stanica
110, ako je eNB, hostí fyzickú (PHY) vrstvu, vrstvu riadenia prístupu k médiám (MAC medium access control), vrstvu riadenia rádiových spojov (RLC - radio link control) a vrstvu
riadiacich protokolov paketových dát (PDCP - Packet Data Control Protocol), a ktoré
zahŕňajú fiinkčnosť kompresie a šifrovania záhlavia užívateľskej roviny. Základňová
vysielacia/prijímacia stanica 110 taktiež zabezpečuje funkčnosť riadenia rádiových zdrojov
(RRC - radio resource control) zodpovedajúcu riadiacej rovine a vykonáva mnoho funkcií,
vrátane riadenia rádiových zdrojov, riadenia, pripustenia, plánovania, vynucovania
dohodnutej vzostupnej (UL - uplink) kvality služby (QoS - quality of service), vysielania
informácií o bunkách, šifrovania a dešifrovania dát užívateľskej a riadiacej roviny a
kompresie dekompresie downlink a uplink (DL/UL) paketových záhlaví užívateľskej roviny.
RRC vrstva v základňovej vysielacej/prijímacej stanici 110 pokrýva funkcie súvisiace s
rádiovými nosičmi, ako je riadenie rádiových nosičov, riadenie rádiového pripustenia,
riadenie rádiovej mobility, plánovania a dynamického alokovania zdrojov pre UE ako v
uplink tak v downlink, rýchlosti zdrojov a prispôsobenia programovateľného intervalového
časovača (PIT - programmable interval timer), kompresie záhlavia pre efektívne použitie
vyvinutej paketovej jadrovej siete 130. RRC vrstva uskutočňuje rozhodnutia o odovzdaní na
základe meraní susedných buniek vyslaných z UE, generuje stránky pre UE cez vzduch,
vysiela systémové informácie, riadi vykazovanie merania UE, ako je periodicita výkazov
informácií o kvalite kanálu (CQI - channel quality information) a alokuje dočasné
identifikátory na úrovni bunky, aby aktivovala UE. RRC vrstva taktiež vykonáva prenos UE
kontextu zo zdrojového eNB do cieľového eNB počas odovzdávania a zabezpečuje ochranu
úplnosti RRC správ. Navyše RRC vrstva je zodpovedná za nastavenie a udržiavanie
rádiových nosičov. Okrem toho, PCRF 224 a PDN GW sa pripájajú na služby 226
internetového protokolu (IP) a sieť 114, ktorá môže zahŕňať internet. Preto obrázok 2
zobrazuje uskutočnenie M2M systému 100 ako 3GPP LTE siete, ako jedného z viacerých
príkladov širokopásmových sietí a rozsah nárokovaného predmetu nie je v tomto ohľade
obmedzený. Príklad spôsobu prístupu na sieť pre fixné zariadenie je zobrazený a opísaný
vzhľadom na obrázku 3 nižšie.
Odkazujúc teraz na obrázok 3, preberieme vývojový diagram spôsobu prístupu na sieť pre
fixné zariadenie na základe modifikovanej akvizície hlavného informačného bloku podľa
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jednej alebo viacerých foriem vynálezu. Spôsob 300 zobrazuje konkrétne uskutočnenie
spôsobu prístupu na sieť pre fixné zariadenie na základe modifikovanej akvizície hlavného
informačného bloku v mobilnej širokopásmovej sieti. Avšak v jednom alebo viacerých
alternatívnych uskutočneniach vynálezu možno realizovať rôzne ďalšie poradia blokov
spôsobu 300 s viac alebo menej blokmi a rozsah nárokovaného predmetu nie je v tomto
ohľade obmedzený. Ako je zobrazené na obrázku 3, spôsob 300 zahŕňa spôsob, pomocou
ktorého možno realizovať fixné zariadenie, užívateľské zariadenie (UE) na vykonanie
prístupu na sieť pre pripojenie na M2M systém 100 podľa obrázka I. Spôsob 300 pre fixné
zariadenie 118 UE je v podstate podobný ako spôsob, ktorým mobilné zariadenia môžu
vykonávať prístup na sieť s nasledujúcimi modifikáciami. V bloku 310 UE možno zapnúť a
potom možno vykonať downlink synchronizáciu v bloku 312. UE potom môže vykonať
akvizíciu hlavného informačného bloku (MIB) v bloku 314. Vjednom alebo viacerých
uskutočneniach vynálezu, základňová vysielacia/prijímacia stanica 110 alebo vylepšený uzol
B (eNB) môžu obsahovať voliteľné pole vysielané v MIB, ktoré indikovalo pre UE
informácie o čase a/alebo dátume, keď sa posledný raz aktualizovali informácie pre M2M
systém 100. Napríklad, pole MIB môže obsahovať 8-cifemé pole, nazývané "čas poslednej
aktualizácie systému" (Last System Update Time), pričom štyri cifry môžu indikovať rok, dve
cifry môžu indikovať mesiac a dve cifry môžu indikovať deň. Keď fixné zariadenie 118 UE
prijme toto MIB pole z eNB možno prijať rozhodnutie v rozhodovacom bloku 316, či čas
poslednej aktualizácie, ako je indikovaný v MIB poli, nastal pred posledným časom, kedy
fixné zariadenie 118 UE vstupovalo do systému. Ak čas poslednej aktualizácie systému nastal
pred posledným prístupom, tak UE už má najaktuálnejšie systémové informácie a UE môže
pokračovať priamo k výberu bunky v bloku 324. Ináč, ak čas poslednej aktualizácie systému
nastal po poslednom čase, kedy UE vstupovalo do systému, tak UE potrebuje získať
aktualizované systémové informácie akvizovaním riadiacich informácií v bloku 318,
akvizovaním informácií o zdrojoch zdieľaného kanálu v bloku 320 a vytriedením
systémových informačných blokov v bloku 322. Po získaní aktualizovaných systémových
informácií môže UE vykonať výber bunky v bloku 324. Po výbere bunky, UE môže vstúpiť
do siete. Všeobecne spôsob 300 dovoľuje fixným zariadeniam získať aktualizované
systémové informácie pre M2M systém 100, ak sa systémové informácie neaktualizovali od
času posledného vstúpenia UE. UE môže uložiť dátum svojho posledného úspešného
vstúpenia a taktiež odkopírovať systémové informácie, získané pomocou UE počas svojho
posledného úspešného vstúpenia. UE môže použiť dátum posledného úspešného vstúpenia,
aby porovnalo informácie MIB poľa o dátume/čase posledného razu, kedy sa systémové
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informácie aktualizovali pre vykonanie rozhodovacieho bloku 316. Ak nebola aktualizácia
systémových informácií, UE môže použiť iba svoje uložené systémové informácie z
posledného prístupu na prístup do siete. Spôsob takto využíva modifikovaný hlavný
informačný blok (MIB) na realizovanie vylepšeného prístupu do systému pre fixné zariadenia.
Spôsob prístupu do siete fixného zariadenia na základe systémového informačného bloku
(SIB) je zobrazený a opísaný vzhľadom na obrázok 4 nižšie.
Odkazujúc teraz na obrázok 4, preberieme vývojový diagram spôsobu prístupu na sieť pre
fixné zariadenie na základe akvizície systémového informačného bloku fixného zariadenia
podľa jednej alebo viacerých foriem vynálezu. Spôsob 400 zobrazuje jedno konkrétne
uskutočnenie spôsobu prístupu na sieť na základe akvizície systémového informačného bloku
fixného zariadenia v mobilnej širokopásmovej sieti. Avšak v jednom alebo vo viacerých
alternatívnych uskutočneniach vynálezu možno realizovať rôzne ďalšie poradia blokov
spôsobu 400 s viac alebo menej blokmi a rozsah nárokovaného predmetu nie je v tomto
ohľade obmedzený. Ako je zobrazené na obrázku 4, spôsob 400 zahŕňa spôsob, ktorým fixné
zariadenie 118, užívateľské zariadenie (UE) možno realizovať na vykonanie prístupu na sieť,
aby sa pripojil M2M systém 100 podľa obrázka I. Spôsob 400 fixného zariadenia 118 UEje v
podstate podobný ako spôsob, ktorým mobilné zariadenia môžu vykonávať prístup na sieť s
nasledujúcimi modifikáciami. Fixné zariadenie 118 UE sa môže zapnúť v bloku 410 a môže
vykonať downlink synchronizáciu v bloku 412. UE potom môže získať hlavný informačný
blok (MIB) v bloku 414 a môže získať riadiace informácie v bloku 418. UE potom získava
informácie o zdrojoch zdieľaného kanálu v bloku 420 a vytriedi jednu alebo viac správ so
systémovým informačným blokom (SIB) fixného zariadenia v bloku 422. Výber bunky sa
môže vykonať v bloku 424. Po výbere bunky UE môže rozhodnúť o budúcom čase alebo
časoch, v ktorých môže eNB vysielať jednu alebo viac budúcich SIB správ pre bunku, s
ktorou UE komunikuje. Pre sieť typu dlhodobého vývoja (LTE)môže eNB vysielať viac správ
so systémovými informačnými blokmi (SIB). V jednom alebo vo viacerých uskutočneniach
vynálezu jedna alebo viac SIB správ sa môže definovať ako samostatná SIB správa, určená
pre fixné zariadenia stroj-stroj (M2M). Fixné zariadenie 118 UE bude monitorovať vysielania
SIB správ fixných zariadení a môže ignorovať ostatné SIB správy, ktoré sú určené mobilným
zariadeniam. Fixné SIB správy sa môžu vysielať v špecifikovanom čase alebo časoch, ktoré
môže UE určiť pre eNB. Po určení času alebo časov vysielania budúcich SIB správ fixných
zariadení fixné zariadenie 118 UE môže vstúpiť do kľudového alebo nečinného módu v bloku
428. UE môže v bloku 420 určiť, kedy nastane nasledujúci čas vysielania fixnej SIB správy a
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môže zostať v kľudovom alebo nečinnom mód v bloku 428 do času, kedy sa vysiela SIB
správa fixného zariadenia. Keď sa vysielajú SIB správy fixného zariadenia, fixné zariadenie
118 UE sa môže zobudiť a prijať SIB správy fixného zariadenia vysielané z eNB. Treba
poznamenať, že čas alebo časy, kedy fixné zariadenie 118 UE sa zobudí a prijíma SIB správy
fixného zariadenia, môžu byť rovnaké časy, alebo môžu byť odlišné od času alebo časov, v
ktorých sa fixné zariadenie 118 UE zobúdza a vysiela svoje dáta a rozsah nárokovaného
predmetu nie je v tomto ohľade obmedzený. Zobudením, aby prijalo len SIB správy fixných
zariadení, pričom zostáva v kľudovom alebo nečinnom móde keď sa vysielajú SIB správy
mobilných zariadení, môžu napríklad fixné zariadenia šetriť energiu batérie, hoci rozsah
nárokovaného predmetu nie je v tomto ohľade obmedzený. Príklad spôsobu, ktorým fixné
zariadenie môže prijímať bitovú mapu, aby určilo akúkoľvek zmenu informácií o prístupe na
sieť, je zobrazený a opísaný vzhľadom na obrázok 5 nižšie.
Odkazujúc teraz na obrázok 5, preberieme vývojový diagram spôsobu prístupu na sieť pre
fixné zariadenie na základe počúvania bitovej mapy, aby sa určila akákoľvek zmena
informácií o prístupe na sieť podľa jedného alebo viacerých uskutočnení vynálezu. Spôsob
500 zobrazuje jedno konkrétne uskutočnenie spôsobu prístupu na sieť pre fixné zariadenie na
základe počúvania bitovej mapy, aby sa určila akýkoľvek zmena informácií o prístupe na sieť
v mobilnej širokopásmovej sieti. Avšak v jednom alebo vo viacerých alternatívnych
uskutočneniach vynálezu možno realizovať rôzne ďalšie poradia blokov spôsobu 500 s viac
alebo menej blokmi a rozsah nárokovaného predmetu nie je v tomto ohľade obmedzený. Ako
je zobrazené na obrázku 5, spôsob 500 zahŕňa spôsob, ktorým sa môže realizovať fixné
zariadenie 118, užívateľské zariadenie (UE), aby sa uskutočnilo pripojenie na sieť pre
pripojenie na M2M systém 100 podľa obrázka I. Spôsob 500 pre fixné zariadenie 118 UEje v
podstate podobný ako spôsob, ktorým mobilné zariadenia môžu vykonávať prístup na sieť s
nasledujúcimi modifikáciami. Fixné zariadenie 118 UE sa môže zapnúť v bloku 510 a môže
vykonať downlink synchronizáciu v bloku 512. UE potom môže získať informácie hlavného
informačného bloku bloku 514 a môže získať riadiace informácie v bloku 516. UE získava
informácie o zdrojoch zdieľaného kanálu v bloku 518. UE potom môže počúvať v bloku 520
vysielanie špeciálnej bitovej mapy na spoločnom vysielacom kanále pomocou základňovej
vysielacej/prijímacej stanice 110, alebo vylepšeného uzla B (eNB). Fixné zariadenie 118 UE
môže počúvať vysielanie bitovej mapy namiesto počúvania každej správy systémového
informačného bloku (SIB), ktorá môže byť určená mobilným zariadeniam. Takáto bitová
mapa môže byť usporiadaná tak, aby indikovala, či je akákoľvek zmena, alebo žiadna zmena
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systémových informácií v poslednej sekunde, minúte, hodine, dni, týždni, roku, atď.
Napríklad bitová mapa môže byť nasledovná:
sekundový bit

O

minútový bit

O

denný bit

O

týždenný bit

I

mesačný bit

O

Preto 5-bitová bitová mapa sa môže vysielať na spoločnom vysielacom kanále, aby indikovala
fixným zariadeniam kedy nastala posledná aktualizácia systému. Vo vyššie uvedenom
príklade bitová mapa indikuje, že systémové informácie sa aktualizovali najmenej pred
jedným týždňom, ale menej než pred jedným mesiacom. Využívať a môžu taktiež iné typy
bitových máp s menším alebo väčším počtom bitov a rozsah nárokovaného predmetu nie je v
tomto ohľade obmedzený. Po prijatí vysielania bitovej mapy v eNB fixné zariadenie 118 UE
porovnáva v bloku 522 prijatú bitovú mapu s uloženou kópiou predchádzajúcej bitovej mapy,
alebo časovú pečiatku posledného známeho času, kedy sa systémové informácie aktualizovali.
Fixné zariadenie 118 UE môže uložiť lokálnu kópiu predtým prijatej bitovej mapy a/alebo
časovú pečiatku posledného času aktualizácie systému. Ak nie je zmena systémových
informácií, ako je určené v bloku 522, tak fixné zariadenie 118 UE môže pokračovať priamo
k výberu bunky v bloku 526. Ináč, ak sa systémové informácie aktualizovali, tak fixné
zariadenie 118 UE vyhľadá jednu alebo viac správ aktualizovaného systémového
informačného bloku v bloku 525 a potom vykoná výber bunky v bloku 526. V takomto
usporiadaní fixné zariadenie 118 UE nepotrebuje počúvať všetky SIB správy, pokým a dokiaľ
sa neaktualizujú systémové informácie. Ak nebola aktualizácia, tak UE nemusí počúvať SIB
správy. Ďalej vysielanie bitovej mapy z eNB môže sledovať relatívny skôr než absolútny čas
tak, že veľkosť bitovej mapy sa môže zmenšiť vzhľadom na dáta absolútneho času a preto
taktiež môžu vyžadovať menší výkon spracovania, ako aj v niektorých uskutočneniach
vynálezu, keď fixné zariadenia 118 UE nevyhľadávajú správy aktualizovaného systémového
informačného bloku v bloku 524, fixné zariadenie 118 môže taktiež iba vyhľadať SIB správy,
ktoré sú určené pre fixné zariadenia, ako je to zobrazené a opísané vzhľadom na obrázok 6
nižšie.
Odkazujúc teraz na obrázok 6, preberieme schému vysielania systémových informačných
blokov do mobilného zariadenia voči fixnému zariadeniu podľa jednej alebo viacerých foriem

12

vynálezu. Ako je zobrazené na obrázku 6, zobrazené je usporiadanie 610, alebo schéma
vysielania správ systémového informačného bloku (SIB) pre mobilné zariadenia v porovnaní
s usporiadaním 620, alebo schémou pre vysielanie správ systémového informačného bloku
(SIB) pre fixné zariadenia. Ako je zobrazené v usporiadaní 610, SIB správy sa vysielajú zo
základňovej vysielacej/prijímacej stanice 110 (eNB) v 616 do jedného alebo viacerých
mobilných zariadení 116 (UE) v 614. Mobilné širokopásmové siete, ako sú systémy podľa
LTE, podporujú vysielanie viacerých SIB správ, napríklad SIBI, SIB2, SIB3, SIB4, SIB5
atd’., ako je zobrazené v usporiadaní 610. Pre fixné zariadenia stroj-stroj (M2M) sa
nevyžaduje počúvanie všetkých z množstva SIB správ pre mobilné zariadenia. V dôsledku
toho v jednom alebo vo viacerých uskutočneniach vynálezu v usporiadaní 612 pre fixné
zariadenia základňová vysielacia/prijímacia stanica 110 (eNB) v 620 môže vyslať bitovú
mapu (BITMAP) do fixných zariadení (UE) v 618, pričom bitová mapa indikuje, ktorí SIB
správy potrebujú fixné zariadenia počúvať a ktoré SIB správy môžu fixné zariadenia
bezpečne ignorovať. Napríklad ak je osem jedinečných SIB správ, 8-bitová bitová mapa môže
indikovať, ktoré z ôsmich SIB správ môžu fixné zariadenia počúvať. V niektorých
uskutočneniach vynálezu, bitová mapa (BITMAP) môže indikovať, ktoré SIB správy sa
zmenili alebo nezmenili a fixné zariadenie 118 (UE) vie z bitovej mapy, aby počúvalo
zmenené SIB správy tak, že fixné zariadenie 118 (UE) môže primerane aktualizovať svoje
vlastné uložené systémové informácie. Ďalej základňová vysielacia/prijímacia stanica 110
(eNB) môže vysielať špeciálnu správu systémového informačného bloku (SIBX), ktorá je
určená pre fixné zariadenia. Napríklad špeciálna SIBX správa pre fixné zariadenia môže byť
rovnaká alebo podobná ako SIB správa pre fixné zariadenia, ako je opísané vzhľadom na
obrázok 4 vyššie. Bitová mapa (BITMAP) môže indikovať, ktorá z SIB správ je SIBX správa
pre fixné zariadenia. Podobne, bitová mapa (BITMAP) môže indikovať, či nastala zmena
SIBX správy tak, že fixné zariadenie 118 (UE) môže ignorovať SIBX správu ak sa
neaktualizovala a fixné zariadenie (UE) si predtým uložilo informácie SIBX správy, alebo,
aby ináč počúvalo SIBX správu, keď bitová mapa (BITMAP) indikuje, že SIBX správa sa
zmenila a treba ju aktualizovať vo fixnom zariadení 118 (UE). Treba vedieť, že konkrétne
usporiadanie vysielania systémových informačných blokov pre mobilné zariadenia verzus
fixné zariadenie, ako je zobrazené na obrázku 6, je len príklad viacerých možných
usporiadaní a rozsah nárokovaného predmetu nie je v tomto ohľade obmedzený.
Odkazujúc teraz na obrázok 7, preberieme blokovú schému informácie spracovávajúceho
systému, schopného realizovať vylepšený mechanizmus akvizície systému pre fixné
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zariadenie v mobilnej širokopásmovej sieti podľa jednej alebo viacerých foriem vynálezu.
Informácie spracovávajúci systém 700 podľa obrázka 7 môže hmatateľne stelesňovať jeden
alebo viac z ktorýchkoľvek sieťových prvkov alebo zariadení M2M systému 100, ako je
zobrazené a opísané vzhľadom na obrázok I. Napríklad informácie spracovávajúci systém
700 môže predstavovať hardvér fixného zariadenia 118, mobilného zariadenia 116 a/alebo
základňovej vysielacej/prijímacej stanice Il Os viac alebo menej komponentmi v závislosti od
hardvérových špecifikácií konkrétneho zariadenia alebo sieťového prvku. Hoci informácie
spracovávajúci systém 700 predstavuje jeden príklad z viacerých typov výpočtovej platformy,
informácie spracovávajúci systém 700 môže obsahovať viac alebo menej prvkov a/alebo
odlišné usporiadania prvkov, ktoré sú zobrazené na obrázku 7 a rozsah nárokovaného
predmetu nie je v týchto ohľadoch obmedzený.
V jednom alebo viacerých uskutočneniach vynálezu informácie spracovávajúci systém 700
môže obsahovať aplikačný procesor 710 a procesor základného pásma. Aplikačný procesor
710 sa môže používať ako všeobecný procesor na zbehnutie aplikácií a rôznych podsystémov
pre informácie spracovávajúci systém 700. Aplikačný procesor 710 môže obsahovať jedno
jadro, alebo alternatívne môže obsahovať viac procesných jadier, pričom jedno alebo viac
jadier môže obsahovať digitálny signálový procesor, alebo digitálne signálové procesné jadro.
Ďalej, aplikačný procesor 710 môže zahŕňať grafický procesor alebo koprocesor umiestnený
na rovnakom čipe, alebo alternatívne grafický procesor spojený s aplikačným procesorom 710
môže obsahovať samostatný diskrétny grafický čip. Aplikačný procesor 710 môže obsahovať
pamäť na doske, ako je flash, a ďalej môže byť pripojený na externé pamäťové zariadenia ako
je synchrónna dynamická pamäť s priamym prístupom (SDRAM - synchronous dynamic
random access memory) 714 na ukladanie a/alebo vykonávanie aplikácií počas prevádzky a
NAND flash 716 na ukladanie aplikácií a/alebo dát, aj keď je informácie spracovávajúci
systém 700 vypnutý. Procesor 712 základného pásma môže riadiť funkcie širokopásmového
rádia pre informácie spracovávajúci systém 700. Širokopásmový procesor 712 môže mať
uložený kód na riadenie takýchto funkcií širokopásmového rádia v NOR flash 718. Procesor
812 základného pásma riadi vysielač/prijímač 722 bezdrôtovej rozsiahlej siete (WWAN wireless wide area network), ktorý sa používa na modulovanie a/alebo demodulovanie
signálov širokopásmovej siete, napríklad na komunikovanie cez 3GPP LTE sieť alebo
podobne, ako tu bolo preberané vzhľadom na obrázok 2. WWAN vysielač/prijímač 712 sa
pripája na jeden alebo viac výkonových zosilňovačov 722 pripojených na jednu resp. viac
antén 724 na vysielanie a prijímanie vysokofrekvenčných (RF- radio-frequency) signálov cez
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WWAN širokopásmovú sieť. Procesor 712 základného pásma môže taktiež riadiť
vysielač/prijímač 726 bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN - wireless local area network)
pripojený na jednu alebo viac vhodných antén 728 a ktorý môže byť spôsobilý komunikovať
cez normu Wi-Fi, Bluetooth, a/alebo amplitúdovo modulované (AM) alebo frekvenčne
modulované (FM) rádio, vrátane normy IEEE 802.11 a/b/g/n alebo podobne. Treba
poznamenať, že toto sú len príklady realizácií pre aplikačný procesor 710 a procesor 712
základného pásma a rozsah nárokovaného predmetu nie je v týchto ohľadoch obmedzený.
Napríklad, ktorákoľvek z SDRAM 714, NAND flash 716 a/alebo NOR flash 718 môže
obsahovať iné typy pamäťovej technológie, ako magnetickú pamäť, chalkogenidovú pamäť,
pamäť s fázovou zmenou alebo ovonickú pamäť, a rozsah nárokovaného predmetu nie je v
tomto ohľade obmedzený.
V jednom alebo vo viacerých uskutočneniach vynálezu aplikačný procesor 710 môže ovládať
displej 730 na zobrazovanie rôznych informácií alebo dát a môže ďalej prijímať dotykový
vstup od používateľa, cez dotykovú obrazovku 732 napríklad pomocou prsta alebo hrotu
(stylusu). Možno použiť snímač 734 okolitého svetla na detegovanie množstva okolitého
svetla, v ktorom informácie spracovávajúci systém 700 funguje napríklad na riadenie hodnoty
jasu alebo kontrastu pre displej 730, ako funkcie intenzity okolitého svetla detegovaného
snímačom 734 okolitého svetla. Využiť možno jednu alebo viac kamier 736 na zachytávanie
obrázkov, ktoré spracováva aplikačný procesor 710 a/alebo sú najmenej čiastočne uložené v
NAND flash 716. Ďalej, aplikačný procesor môže byť pripojený na gyroskop 738,
akcelerometer 740, magnetometer 742, audio kódovač/dekódovač (kodek) 744 a/alebo na
riadiacu jednotku 746 globálneho navigačného systému (GPS - global positioning system)
pripojenú na príslušnú GPS anténu 748 na detekciu rôznych vlastností okolitého prostredia,
vrátane miesta, pohybu a/alebo orientácie informácie spracovávajúceho systému 700. Audio
kodek 744 môže byť pripojený na jeden alebo viac audio portov 750 na zabezpečenie
mikrofonového vstupu a reproduktorových výstupov buď cez interné zariadenia a/alebo cez
externé zariadenia pripojené na informácie spracovávajúci systém cez audio porty 750,
napríklad cez konektor slúchadiel a mikrofónu. Okrem toho, aplikačný procesor 710 môže
byť

pripojený

na

jeden

alebo

viac

vstupno-výstupných

(I/O

-

input/output)

vysielačov/prijímačov 752 na pripojenie na jeden alebo viac I/O portov 754, ako je port
univerzálnej sériovej zbernice (USB - universal serial bus), port multimediálneho rozhrania s
vysokým rozlíšením (HDMI - high-defmition multimedia interface), sériový port, atď. Ďalej,
jeden alebo viac I/O vysielačov/prijímačov 750 môže byť pripojených na jeden alebo viac
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pamäťových slotov 756 pre optimálne vyberanie pamäte, ako je bezpečná digitálna (SD secure digital) karta alebo karta identifikačného modulu účastníka (SEM - subscriber identity
module), hoci rozsah nárokovaného predmetu nie je v týchto ohľadoch obmedzený.
Obrázok 8 je izometrický pohľad na informácie spracovávajúci systém podľa obrázka 7, ktorý
voliteľne môže obsahovať dotykovú obrazovku podľa jednej alebo viacerých foriem
vynálezu. Obrázok 8 zobrazuje príklad realizácie informácie spracovávajúceho systému 700
podľa obrázka 7, hmotne stelesneného ako mobilný telefón, smartfón alebo tablet, alebo
podobne. V jednom alebo vo viacerých uskutočneniach vynálezu informácie spracovávajúci
systém 700 môže zahŕňať fixné zariadenie 118 alebo mobilné zariadenie 116 podľa obrázka I,
hoci rozsah nárokovaného predmetu nie je v tomto ohľade obmedzený. Informácie
spracovávajúci systém 700 môže obsahovať puzdro 810, ktoré má displej 730, ktorý môže
zahŕňať dotykovú obrazovku 732 na prijímanie dotykového vstupného ovládania a príkazov
prstom 816 používateľa a/alebo hrotom (stylusom) 818 na riadenie jedného alebo viacerých
aplikačných procesorov 710. Puzdro 810 môže skrývať jeden alebo viac komponentov
informácie spracovávajúceho systému 700, napríklad jeden alebo viac aplikačných
procesorov 710, jednu alebo viac SDRAM 714, NAND flash 716, NOR flash 718, procesor
712 základného pásma a/alebo WWAN vysielač/prijímač 720. Informácie spracovávajúci
systém 700 môže ďalej voliteľne obsahovať fyzickú ovládaciu oblasť 820, ktorá môže
zahŕňať klávesnicu alebo tlačidlá pre riadenie informácie spracovávajúceho systému pomocou
jedného alebo viacerých tlačidiel alebo spínačov. Informácie spracovávajúci systém 700 môže
taktiež obsahovať pamäťový port alebo slot 756 na zachytenie energeticky nezávislej pamäte
ako je flash, napríklad vo forme bezpečnej digitálnej (SD) karty, alebo karty identifikačného
modulu účastníka (SIM). Voliteľne informácie spracovávajúci systém 700 môže ďalej
obsahovať jeden alebo viac reproduktorov a/alebo mikrofónov 824 a připojovací port 754 na
pripojenie informácie spracovávajúceho systému 700 na iné elektronické zariadenie, dok,
displej, nabíjačku batérií, atď. Okrem toho informácie spracovávajúci systém 700 môže
obsahovať konektor 728 slúchadiel alebo reproduktora a jednu alebo viac kamier 736 na
jednom alebo viacerých bokoch puzdra 810. Treba poznamenať, že informácie spracovávajúci
systém 700 podľa obrázka 8 môže obsahovať viac alebo menej prvkov než je zobrazených v
rôznych usporiadaniach a rozsah nárokovaného predmetu nie je v tomto ohľade obmedzený.
Hoci nárokovaný predmet je opísaný s určitým stupňom podrobností, treba uznať, že jeho
prvky môžu meniť osoby kvalifikované v technike bez odchýlenia sa od rozsahu
nárokovaného predmetu. Domnievame sa, že predmet, týkajúci sa mechanizmu akvizície
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systému pre fixné zariadenia v mobilných širokopásmových sieťach a/alebo mnohých jeho
sprievodných technických vybaveniach, sa pochopí pomocou predchádzajúceho opisu a bude
zrejmé, že možno urobiť rôzne zmeny tvaru, konštrukcie a/alebo usporiadania jeho
komponentov bez odchýlenia sa od rozsahu nárokovaného predmetu, alebo bez obetovania
jeho vecných výhod, pričom tu predtým opísaný tvar je iba vysvetlenie jeho formy a/alebo
ďalej bez zabezpečenia jeho podstatnej zmeny. Je úmyslom nárokov zahrnúť a/alebo začleniť
takéto zmeny.
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Patentové nároky
1.

Spôsob (300) prístupu na sieť pre fixné zariadenie (118) zahŕňajúci uvedené fixné
zariadenie (118):
synchronizujúce s downlink kanálom siete (312);
získavajúce hlavný informačný blok obsahujúci čas (314) poslednej aktualizácie
systému;
ak je čas poslednej aktualizácie systému pred časom (316) posledného prístupu do
systému, tak vykonanie výberu bunky (324) bez získania ďalších systémových
informácií (318; 320; 322).

2.

Spôsob podľa nároku I ďalej zahŕňajúci:
synchronizovanie s downlink kanálom siete;
získanie systémových informácií zo siete (318, 320);
prijatie správy (322) so systémovým informačným blokom fixného zariadenia; a
vykonanie výberu bunky kvôli prístupu na sieť.

3.

Spôsob podľa nároku I alebo 2 ďalej zahŕňajúci:
určenie času, v ktorom sa bude vysielať (426) nasledujúca správa so systémovým
informačným blokom fixného zariadenia; a
zobudenie v určenom čase, aby sa prijala nasledujúca správa (432) so
systémovým informačným blokom fixného zariadenia.

4.

Spôsob podľa nároku 3, pričom čas, v ktorom sa bude vysielať nasledujúca správa so
systémovým informačným blokom fixného zariadenia, je odlišný od času v ktorom sa
dáta vysielajú do siete.

5.

Spôsob podľa nároku 3, pričom čas, v ktorom sa bude vysielať nasledujúca správa so
systémovým informačným blokom fixného zariadenia je rovnaký čas alebo rovnaká
doba, v ktorej sa dáta vysielajú do siete.

6.

Spôsob (500) prístupu na sieť pre fixné zariadenie (118) zahŕňajúci uvedené fixné
zariadenie:
synchronizujúce s downlink kanálom siete (512);
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získanie systémových informácií zo siete;
prijatie bitovej mapy zo siete v spoločnom vysielacom kanále (520);
ak bitová mapa neindikuje zmenu systémových informácií vo vopred určenej dobe
(522), tak vykonanie výberu bunky (526) pre prístup na sieť bez získania systémového
informačného bloku.
7.

Spôsob podľa nároku 6 ďalej zahŕňajúci:
ak bitová mapa indikuje zmenu systémových informácií vo vopred určenej dobe,
vytriedenie jedného alebo viacerých aktualizovaných systémových informačných
blokov a potom vykonanie výberu bunky kvôli prístupu na sieť (524).

8.

Spôsob podľa nároku 7 ďalej zahŕňajúci uloženie jedného alebo viacerých
aktualizovaných systémových informačných blokov.

9.

Spôsob podľa nároku 6, pričom v bitovej mape sú uložené informácie o relatívnom čase
aktualizácie systému.

10. Spôsob podľa nároku 6 ďalej zahŕňajúci:
pričom bitová mapa indikuje, ktoré správy so systémovými informačnými blokmi
by mali fixné zariadenia počúvať; a
počúvanie správ so systémovými informačnými blokmi indikovaných v bitovej
mape.
11. Spôsob podľa nároku 10, pričom jedna alebo viac správ so systémovými informačnými
blokmi indikovaných v bitovej mape sú špeciálne správy so systémovými informačnými
blokmi určené pre fixné zariadenia.
12. Spôsob podľa nároku 10, pričom bitová mapa indikuje čas poslednej aktualizácie
jedeného alebo viacerých systémových informačných blokov a pričom inštrukcie, ak sa
vykonajú, ďalej vedú ku:
ak sa jeden alebo viac systémových informačných blokov aktualizoval, prijatiu
aktualizovaných systémových informačných blokov.
13. Spôsob podľa nároku 12 ďalej zahŕňajúci:
ignorovanie systémových informačných blokov, ktoré sa neaktualizovali, ak sa
uvedený informačný systémový blok predtým prijal.
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14.

Zariadenie

(118)

na

vykonávanie

spôsobu

(300)

podľa

ktoréhokoľvek

z

predchádzajúcich nárokov.
15.

Strojom čitateľná pamäť obsahujúca strojom čitateľné inštrukcie, keď sa vykonajú na
realizovanie spôsobu (300) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-13.
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