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Opis
POZADIE
Technológia bezdrôtovej mobilnej komunikácie používa rôzne štandardy a protokoly na
prenos dát medzi uzlom (napr. prenosovou stanicou) a bezdrôtovým zariadením (napr.
mobilným zariadením). Niektoré bezdrôtové zariadenia komunikujú použitím viacnásobného
prístupu ortogonálneho delenia frekvencie (OFDMA) pri downlinkovom prenose (DL)
a viacnásobného

prístupu

delenia

frekvencie

jednotlivého

nosiča

(SC-FDMA)

pri uplinkovom prenose (UL).
Štandardy a protokoly používajúce ortogonálne multiplexovanie delenia frekvencií (OFDM)
pre prenos signálu zahŕňajú dlhodobý rozvoj (LTE) projektu partnerstva tretej generácie
(3GPP), štandardy „Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.16 (napr.
802.16e, 802,16 m), ktoré sú všeobecne známe priemyselným skupinám ako WiMAX
(celosvetová interoperabilita pre mikrovlnný prístup) a štandard IEEE 802.11, ktorý je
všeobecne známy priemyselným skupinám ako WiFi.
V systémoch LTE s rádiovou prístupovou 3GPP sieťou (RAN) môže byť uzol kombináciou
uzla Bs (ďalej len "rozvinutý uzol Bs", vylepšený uzol Bs, eNodeBs alebo eNBs) rozvinutej
univerzálnej terestriálnej rádiovej prístupovej siete (E-UTRAN) a ovládačov rádiovej siete
(RNC), ktorý komunikuje s bezdrôtovým zariadením, známym ako užívateľské zariadenie
(UE). Downlinkový prenos (DL) môže byť komunikáciou z uzla (napr. ENodeB) s
bezdrôtovým zariadením (napr. UE) a uplinkový prenos (UL) môže byť komunikácia z
bezdrôtového zariadenia do uzla.
US 2013/0045706 Al zverejňuje riadenie prístupu v komunikácii typu stroj (MTC) v
moderných LTE 3GPP sieťach. Zariadenie MTC je konfigurované na vylepšené blokovanie
prístupu (EAB), takže keď sa zariadenie MTC pokúsi o prístup do siete, vrstva NAS
skontroluje, či je EAB použiteľné pre zariadenie MTC. Ak je EAB použiteľné, vrstva NAS
presunie konfiguráciu EAB na ďalšie riadenie EAB. Podľa konfigurácie EAB základná
stanica vysiela informácie o EAB do UE prostredníctvom bloku systémových informácií.
Informácie o EAB určujú, či sa blokovanie aplikuje na niekoľko kategórií EAB a niekoľko
tried prístupu. Na základe informácií o EAB zariadenia MTC vykonávajú blokovanie
prístupu.
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Predložený vynález je definovaný prvkom bezdrôtovej siete, užívateľským zariadením a
metódou podľa nezávislých nárokov. Preferované uskutočnenia sú definované v závislých
nárokoch.
STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV
Charakteristické znaky a výhody opisu budú zrejmé z podrobného opisu, ktorý nasleduje, v
spojení so sprievodnými výkresmi, ktoré spolu ilustrujú spôsobom príkladu, znakov opisu;
a v ktorom:
OBR. 1A a 1B sú tabuľky ilustrujúce uprednostnenie riadenia preťaženia špecifického
pre aplikáciu pre dátové komunikácie (ACDC)/ riadenia prístupu k službám a
aplikáciám (ASAC) pre aplikácie alebo kategórie aplikácií v súlade s príkladom;
OBR. 2 zobrazuje implementáciu schémy určovania priorít pre aplikácie alebo
kategórie aplikácií medzi sieťou a užívateľským zariadením (UE) v súlade s
príkladom;
Obr. 3 znázorňuje množstvo hraníc geografických oblastí, ktoré sú definované na
základe kombinácie kódov oblastí polohy (LAC), kódov oblastí smerovania (RAC) a
kódov pridelenia typu (TAC) v súlade s príkladom;
OBR. 4 znázorňuje sieťový prvok, ktorý vysiela správu o indikátore stavu do
užívateľského zariadenia (UE) ako odpoveď na prijatie správy o neprístupnej vrstve
(NAS) z UE v súlade s príkladom;
OBR. 5 znázorňuje informácie o riadení preťaženia špecifického pre aplikáciu pre
dátovú komunikáciu (ACDC)/ informácie o riadení prístupu k službám a aplikácii
(ASAC) obsiahnuté v elementárnom súbore (EF) vysielaným do mobilného
zariadenia v súlade s príkladom;
Obr. 6 znázorňuje prvok siete, ktorý vysiela informácie o riadení preťaženia
špecifického pre aplikáciu pre dátové komunikácie (ACDC)/ informácie o riadení
prístupu k službám a aplikáciám (ASAC) ako odpoveď na prijatie správy o
neprístupnej vrstve (NAS) z UE v súlade s príkladom;
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Obr. 7 znázorňuje sieťový prvok, ktorý určuje, že žiadna kategória aplikácií v
predkonfigurovanom zozname kategórií aplikácií nemôže pracovať na užívateľskom
zariadení (UE), keď je aktivované riadenie preťaženia špecifického pre aplikáciu pre
dátové komunikácie (ACDC)/ riadenie prístupu k službám a aplikáciám (ASAC) a UE
beží mimo domovskej geografickej oblasti v súlade s príkladom;
Obr. 8 znázorňuje prvok siete, ktorý určuje, že žiadne kategórie aplikácií v
predkonfigurovanom zozname kategórií aplikácií nemôžu pracovať na užívateľskom
zariadení (UE), keď sa UE pohybuje mimo domovskú geografickú oblasť a bez
ohľadu na to, či je aktivované riadenie preťaženia špecifického pre aplikáciu pre
dátovú komunikáciu ( ACDC)/ riadenie prístupu k službám a aplikáciám (ASAC)
v súlade s príkladom;
Obr. 9 znázorňuje sieťový prvok, ktorý vysiela informácie o riadení preťaženia
špecifického pre aplikáciu pre dátové komunikácie (ACDC)/informácie o riadení
prístupu k službám a aplikáciám (ASAC) do užívateľského zariadenia UE,
indikujúceho či sú povolené kategórie aplikácií v predkonfigurovanom zozname, aby
pracovali na UE, keď je UE v roamingu mimo domovskej geografickej oblasti a
ACDC/ASAC je aktivované v súlade s príkladom;
OBR. 10 znázorňuje funkčnosť počítačových obvodov prvku bezdrôtovej siete, ktorý
je schopný poskytovať kategórie aplikácií na mobilnom zariadení v súlade s
príkladom;
OBR. 11 znázorňuje funkčnosť počítačových obvodov užívateľského zariadenia (UE),
ktoré je schopné pracovať s aplikáciami podľa predkonfigurovaného bieleho zoznamu
prioritných kategórií aplikácií v súlade s príkladom;
OBR. 12 znázorňuje vývojový diagram metódy na poskytovanie kategórií aplikácií na
užívateľskom zariadení (UE) v súlade s príkladom; a
OBR. 13 znázorňuje schému bezdrôtového zariadenia (napr. UE) v súlade s
príkladom.
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Teraz bude urobený odkaz na ilustrované príkladné uskutočnenia a na opis toho istého tu
bude použitý špecifický jazyk. Napriek tomu bude zrejmé, že tým rozsah patentu nie je
obmedzený.
PODROBNÝ OPIS
Predtým, než bude vynález opísaný, je potrebné pochopiť, že tento vynález nie je obmedzený
na konkrétne štruktúry, procesné kroky, protokol signálov a výmen alebo tu zverejnené
materiály, ale je rozšírený na jeho ekvivalenty, ako by to bolo rozpoznané bežným spôsobom
odborníkmi kvalifikovanými v príslušnej oblasti. Malo by byť takisto pochopené, že
terminológia použitá v tomto texte sa používa iba na účely opisu konkrétnych príkladov a nie
je obmedzená. Rovnaké referenčné čísla v rôznych výkresoch predstavujú rovnaký prvok.
Čísla uvedené vo vývojových diagramoch a v procesoch sú poskytnuté z dôvodu jasnosti pri
ilustrácii krokov a operácií a nemusia nevyhnutne znamenať určité poradie alebo postupnosť.
USKUTOČNENIE PRÍKLADOV
Počiatočný prehľad technických uskutočnení je uvedený nižšie a potom sú neskôr opísané
podrobnejšie konkrétne technologické uskutočnenia. Toto prvotné zhrnutie má pomôcť
čitateľom rýchlejšie chápať technológiu, ale nie je určené na identifikáciu kľúčových
vlastností alebo základných vlastností technológie, ani nie je určené na obmedzenie rozsahu
nárokovanej predmetnej veci.
Počet aplikácií, ktoré sa stiahnuté, nainštalované a prevádzkované na užívateľských
zariadeniach (UE) takých, ako sú mobilné zariadenia, tablety, laptopy atď. je v zvýšenej
miere neustále rastúci.
Tieto aplikácie môžu zahŕňať aplikácie sociálnych sietí, nákupné on-line aplikácie,
spravodajské aplikácie, vzdelávacie aplikácie, hudobné aplikácie, aplikácie na streamovanie
videa atď. Niekoľko organizácií vyvíjajúcich štandardy (SDO), vrátane 3GPP, zistilo, že
rastúci počet aplikácií pracujúcich na UE je hlavnou príčinou neefektívnosti siete. Tieto
aplikácie môžu (úmyselne alebo neúmyselne) spôsobiť preťaženie rádiovej prístupovej siete
(RAN) a základnej (jadrovej) siete (CN) kvôli prístupu k službám.
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Počas preťaženia siete, najmä počas núdzových situácií, môže byť žiaduce obmedziť určité
aplikácie alebo kategórie aplikácií (napr. aplikácie sociálnych sietí, aplikácie pre
streamovanie videa) na prístup k bezdrôtovej sieti s cieľom chrániť a/alebo uvoľniť hodnotné
bezdrôtové sieťové zdroje, Inými slovami, niektoré aplikácie môžu byť obmedzené, keď
bezdrôtová sieť alebo stav kanála bezdrôtovej siete prekročí prahovú úroveň kapacity. Okrem
toho, niektoré aplikácie alebo kategórie aplikácií (napr. aplikácie núdzovej odozvy) môžu
mať prioritu, keď je bezdrôtová sieť preťažená, keď sa tieto núdzové situácie vyskytnú.
Určité aplikácie alebo kategórie žiadostí môžu byť obmedzené, pokiaľ je toto obmedzenie v
súlade s regionálnymi / národnými alebo celoštátnymi predpismi o neutralite siete. Napríklad,
po ťažkom zemetrasení v geografickej oblasti, komunikačné aplikácie založené na paketoch,
ktoré potvrdzujú bezpečnosť obyvateľov (napr. služba Disaster Message Board

pre

vysielanie správ o pohromách, služba Disaster Voice Messaging pre vysielanie uskutočnení
o nešťastiach), keď nastane prírodná pohroma alebo obzvlášť zaujímavá udalosť, môže mať
prioritu pred aplikáciami streamovania videa počas núdzovej situácie.
Existujú aj aplikácie, ktoré spôsobujú iné problémy, napr. aplikácie, ktoré zverejňujú
informácie o ochrane osobných údajov bez súhlasu používateľa, alebo aplikácie, ktoré
podporujú ilegálne aktivity, ktoré sú zakázané miestnymi predpismi. Môže byť žiaduce
obmedziť tieto problematické aplikácie od prístupu k bezdrôtovej sieti, pokiaľ je toto
obmedzenie v súlade s regionálnymi / národnými alebo celoštátnymi predpismi o neutralite
siete.
V sieti 3GPP, štúdia riadenia preťaženia špecifického pre aplikáciu pre dátové komunikácie
(ACDC) poskytla podmnožinu prác nazývanú riadenie prístupu k službám a aplikáciám
(ASAC). ACDC/ASAC sú ďalej opísané v technickej správe 3GPP (TR) 22.806 V1.0.0. Obe
ACDC a ASAC schválili "biele zoznamy / zoznamy" povolených aplikácií alebo kategórií
aplikácií, ktoré budú prekonfigurované alebo stiahnuté do UE.
Termín "biely zoznam", ako je tu používaný, sa vo všeobecnosti odkazuje na zoznam
aplikácií alebo kategórií aplikácií, ktoré sú povolené pracovať na užívateľskom zariadení
(UE), keď je ACDC/ASAC aktivované bezdrôtovou sieťou. Pojmy "aplikačné kategórie"
alebo "kategórie aplikácií" sa môžu používať zameniteľne a môžu označovať jednu alebo
viac aplikácií, ktoré sú zoskupené spolu. Aplikácie sociálnych sietí môžu byť napríklad
zoskupené do prvej kategórie aplikácií a najpopulárnejšie aplikácie medzi používateľmi vo
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veku 18 až 35 rokov môžu byť zoskupené do druhej kategórie aplikácií. "Biele zoznamy"
môžu byť dynamicky konfigurované alebo poskytované bezdrôtovou sieťou podľa potreby.
Preto preťaženie siete môže byť zmiernené dočasným zabránením spustenia aplikácií alebo
kategórií aplikácií, ktoré budú iniciované pomocou UE,

keď je ACDC alebo ASAC

aktivované sieťovými operátormi. ACDC/ASAC môže byť aktivované na odľahčenie
preťaženia siete podľa regionálnych/národných alebo celoštátnych predpisov.
Predkonfigurovaný biely zoznam aplikácií alebo kategórií aplikácií, ktoré majú povolený
prístup k bezdrôtovej sieti, môže prispieť k zmierneniu preťaženia siete, ale nemusí
nevyhnutne zmierniť preťaženie siete spôsobené konkurujúcimi schválenými aplikáciami na
predkonfigurovanom bielom zozname. Inými slovami, rôzne schválené aplikácie na
predkonfigurovanom bielom zozname môžu stále spôsobiť preťaženie siete. Avšak, ako sa
podrobnejšie uvádza nižšie v ďalšom texte, preťaženie siete spôsobené konkurujúcimi
schválenými aplikáciami na predkonfigurovanom bielom zozname môže byť zmiernené.
Funkcia ACDC/ASAC môže byť implementovaná v dvoch koncových bodoch - UE a
sieťový prvok. V jednom príklade sieťový prvok môže obsahovať server ACDC/ASAC.
Server ACDC/ASAC je sieťová entita, ktorá poskytuje ACDC/ASAC bielych zoznamov na
UE, ako aj aktivuje, deaktivuje a riadi celkovú funkčnosť ASAC z perspektívy operátora
mobilnej siete (MNO). V jednej konfigurácii môže byť server ACDC/ASAC samostatnou
sieťovou entitou a v tejto konfigurácii server ACDC/ASAC môže na komunikáciu s UE
používať prenos založený na protokole prístupu k jednotlivému objektu (SOAP) / rozšíriteľný
značkovací jazyk (XML). Alternatívne môže byť server ACDC/ASAC spojený s inými
sieťovými entitami. Napríklad server ACDC/ASAC môže byť spojený s entitou pre riadenie
mobility (MME) a používať na komunikáciu s UE prenos vrstvy bez prístupu (NAS).
Okrem toho môže byť server ACDC/ASAC spojený s funkciou výberu a vyhľadávania
prístupovej siete (ANDSF) a používať na komunikáciu s UE prenos riadenia zariadenia OMA
(OMA-DM).
Aplikácie alebo kategórie aplikácií môžu byť uprednostňované podľa schváleného zoznamu
aplikácií alebo kategórií žiadostí, keď je aktivované ACDC/ASAC. Inými slovami, kategórie
aplikácií (napríklad aplikácie núdzových služieb) môžu byť uprednostňované počas
preťaženia siete alebo núdzových situácií. Preťaženie siete sa môže vyskytnúť, keď stav
kanála bezdrôtovej siete v bezdrôtovej sieti prekročí prahovú úroveň kapacity. Okrem toho
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môžu byť kategórie aplikácií uprednostňované počas situácií, ktoré nie sú v rámci ACDC,
kde operátor nie je limitovaný sieťovou neutralitou (t.j. princíp, že poskytovatelia
internetových služieb by mali rovnako zaobchádzať so všetkými dátami na internete a
nediskriminovať konkrétne typy obsahu alebo aplikácií ) a je právne umožnené uplatňovať
odlišné zaobchádzanie s aplikáciami na svojich UE a sieťach v normálnych nenúdzových
situáciách.
Schéma uprednostnenia môže byť dosiahnutá priradením nejakého druhu hodnoty ku každej
aplikácii alebo kategórii aplikácií na predkonfigurovanom zozname aplikácií alebo kategórií
aplikácií. Hodnoty môžu byť numerické, abecedné, textové alebo ich kombinácie. Hodnoty
môžu byť numerické, abecedné, textové alebo ich kombinácie.
OBR. 1A znázorňuje príkladnú schému uprednostnenia aplikácií ACDC. V prípade voľby 1,
aplikácie A a B majú prvú prioritnú úroveň (t.j. N), aplikácie C a D majú druhú prioritnú
úroveň (t.j. N + 1), aplikácie E a F majú tretiu prioritnú úroveň (t.j, N + 2) a aplikácie G a H
poskytujú štvrtú prioritnú úroveň (t.j. N + 3). Alternatívne sa schéma uprednostnenia môže
aplikovať na kategórie aplikácií ACDC.
Napríklad kategórie aplikácií A a B môžu dostať prvú prioritnú úroveň, kde aplikačná
kategória A zahŕňa aplikácie Q a R a kategória aplikácií B zahŕňa aplikáciu S a T. Pri voľbe
2 môžu byť aplikácie a/alebo kategórie aplikácií uprednostňované pomocou jemnejšej
diskrétnosti (napr. N, N + 1, N + 3 atď.).
Keď stav ACDC/ASAC je aktivované, UE môže povoliť iniciácie aplikácií alebo kategórií
aplikácií v schválenom zozname. V prípade, že na UE je iniciovaných viac ako jedna
aplikácia alebo kategórie aplikácií, UE môže uprednostniť iniciácie podľa ohodnotenia
určenia priorít

priradených aplikáciám alebo kategóriám aplikácií. Preto možno

predpokladať, že všetky aplikácie alebo kategórie aplikácií na bielom zozname môžu byť
iniciované pomocou UE. UE môže potom uprednostňovať medzi rôznymi aplikáciami alebo
kategóriami aplikácií podľa úrovne priority priradenej ku každej aplikácii alebo kategórii
aplikácií, ak existujú konkurenčné požiadavky na UE na vykonávanie týchto aplikácií alebo
kategórií aplikácií v scenároch viacerých úloh.
Pri alternatívnej konfigurácii môže operátor siete aktivovať rôzne úrovne ACDC/ASAC na
základe stavu preťaženia siete, a tým povoliť iba prioritné aplikácie povolené pre danú
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úroveň stavu a zablokovať zostatok aplikácií na bielom zozname. Takto môže sieťový
operátor povoliť iba prioritné kategórie aplikácií, ktoré sú povolené pre danú úroveň stavu a
zablokovať ostatné kategórie aplikácií na bielom zozname. Rôzne úrovne ACDC/ASAC
môžu byť užitočné v situáciách, keď operátor musí zabezpečiť, aby niektoré aplikácie na
bielom zozname mali prioritný prístup k bezdrôtovej sieti pred ostatnými aplikáciami na
zozname.
Napríklad na začiatku veľkého zemetrasenia môže operátor chcieť zaistiť, že prehľad správ
o pohromách je povolený, aby sprístupnil bezdrôtovú sieť, zatiaľ čo pri nahrávaní videa do
služby YouTube (napr. špecifická aplikácia) bude poskytnutý prístup o 24 hodín neskôr, keď
je aktivovaná úroveň stavu ACDC/ASAC. Alternatívne môže operátor počas 24 hodín na
začiatku veľkého zemetrasenia obmedziť všetky aplikácie na vysielanie videa (napr.
špeciálnu kategóriu aplikácií) a zároveň umožniť aplikáciám tiesňových služieb komunikovať
s bezdrôtovou sieťou.
OBR. 1B je príkladná schéma stanovenia priorít, ilustrujúca, ako môže operátor
uprednostňovať rôzne povolené aplikácie vo svojom bielom zozname ACDC alebo ASAC a
zodpovedajúce úrovne stavu ACDC/ASAC, keď aplikácie sú povolené, aby boli iniciované
pomocou UE. Alternatívne schéma uprednostňovania na OBR. 1B sa môže aplikovať na
špecifické kategórie aplikácií, ktoré sú povolené na základe úrovní stavu ACDC/ASAC.
Hodnoty môžu byť numerické, abecedné, textové alebo ich kombinácie. Napríklad "A" môže
znamenať aplikáciu núdzovej odpovede alebo kategóriu aplikácie núdzovej odozvy. Ako je
znázornené na OBR. 1B, "A" a "B" môžu mať povolený prístup k bezdrôtovej sieti na úrovni
stavu N, ale "C" až "H" nemusia mať povolený prístup až do času v budúcnosti. Napríklad,
"E" a "F" môžu sprístupniť iba bezdrôtovú sieť len vtedy, keď bezdrôtová sieť umožňuje stav
N + 2 a N + 3. Ako je znázornené na OBR. 1B, keď "C" až "H" sú povolené, aby mali
prístup k bezdrôtovej sieti, môžu mať povolený prístup aj "A" a "B". Inými slovami, "A" a
"B" môžu byť povolené počas podmienok N, N + 1, N + 2 a N + 3. Preto "A" a "B" môže byť
poskytnutá prvá prioritná úroveň, "C" a "D" môže dostať druhú prioritnú úroveň, "E" a "F"
môže mať tretiu prioritnú úroveň a „G" a "H" môže byť poskytnutá štvrtá prioritná úroveň.
Ako je znázornené na OBR. 1B, počas úrovne stavu "N + 1", "A" až "D" môžu mať prístup k
bezdrôtovej sieti, ale pre "E" až "H" nie je povolený prístup k bezdrôtovej sieti atď.
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OBR. 2 znázorňuje príkladnú implementáciu schémy priorít pre aplikácie alebo kategórií
aplikačných sieti medzi sieťou a užívateľským zariadením (UE). Sieť môže aktivovať
podmienky ACDC/ASAC, cez rozvinutý uzol B (eNB) a UE môže iniciovať alebo
prevádzkovať

aplikácie

alebo

kategórií

aplikácií

podľa

stavov

ACDC/ASAC.

Sieť môže zahŕňať sieťový prvok taký, ako MME, ANDSF alebo určený server
ACDC/ASAC. Takto môže byť činnosť stavov ACDC/ASAC iniciovaná z MME
prostredníctvom protokolu NAS, ANDSF cez protokol OMA-DM alebo z určeného servera
ACDC/ASAC prostredníctvom protokolu protokolu HTTP (hypertextový prenosový
protokol).
Ako je znázornené na OBR. 2 môže sieť aktivovať úroveň stavu N ACDC/ASAC. V
dôsledku toho môže UE iniciovať alebo prevádzkovať iba aplikácie A a B (alebo kategórie
aplikácií A a B). Ostatné aplikácie alebo kategórie aplikácií na bielom zozname sa nesmú
aktivovať počas úrovne stavu N. Ak operátor určí, že úroveň preťaženia siete je dostatočne
zmiernená na prispôsobenie dodatočnej sieťovej prevádzky, sieť môže aktivovať úroveň
stavu N + 1 ACDC/ASAC. V dôsledku toho UE môže iniciovať alebo prevádzkovať len
aplikácie A, B, C a D (alebo kategórie aplikácií A, B, C a D). Okrem toho sieť môže určiť
aktiváciu úrovne stavu N+3 ACDC/ASAC. V dôsledku toho môže UE iniciovať alebo
prevádzkovať aplikácie A, B, C, D, E, F, G a H (alebo kategórie aplikácií A, B, C, D, E, F, G
a H). Inými slovami, všetky aplikácie alebo kategórie aplikácií v bielom zozname môžu byť
aktivované pomocou UE.
Operátor môže byť vystavený rôznym regulačným požiadavkám na svojom území. Napríklad
štát X v krajine A môže mať iné regulačné požiadavky a priority ako štát Y. V tomto prípade
môže operátor konfigurovať UE účastníka a zabezpečiť jeho bezdrôtovú sieť na zohľadnenie
rozdielov medzi geografickými oblasťami. V jednej konfigurácii môže byť UE
konfigurované s rôznymi bielymi zoznamami rôznych oblastí. Keď UE je v roamingu cez
rôzne oblasti, môže bezdrôtová sieť dynamicky aktivovať príslušný biely zoznam a
deaktivovať predchádzajúci biely zoznam. Napríklad UE môže byť konfigurované pomocou
bielych zoznamov pre geografické oblasti A, B a C. Keď je UE v oblasti A, môže byť
aktivovaný len biely zoznam zodpovedajúci oblasti A, ale keď UE je v roamingu v oblasti B,
môže byť aktivovaný biely zoznam zodpovedajúci oblasti B a biely zoznam zodpovedajúci
oblasti A môže byť deaktivovaný.
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V alternatívnej konfigurácii môže byť UE predkonfigurované iba s príslušným bielym
zoznamom domovskej oblasti, keď sa predplatiteľ prihlási na službu. Keď je UE v roamingu
v inej oblasti, môže bezdrôtová sieť dynamicky nahradiť existujúci biely zoznam novým
riadiacim bielym zoznamom. Napríklad, ak je v oblasti A, UE môže prijať biely zoznam
zodpovedajúci oblasti A. Keď UE prechádza do oblasti B, UE môže dostať biely zoznam
zodpovedajúci oblasti B a biely zoznam zodpovedajúci oblasti A už na UE nemôže byť
aplikovaný.
Keď je UE v roamingu mimo domáceho geografického regiónu, operátor siete v geografickej
oblasti, v ktorej UE roaming robí, môže určiť, či bude dodržiavať biely zoznam, ktorý je
aktuálne implementovaný na UE. Napríklad UE môže implementovať biely zoznam
zodpovedajúci oblasti A a UE môže byť v roamingu v oblasti B. Operátor bezdrôtovej siete v
oblasti B môže určiť, či UE môže pokračovať v použití bieleho zoznamu zodpovedajúceho
oblasti A alebo či biely zoznam UE by sa mal nahradiť bielym zoznamom zodpovedajúcim
oblasti B. Inými slovami, operátor siete nemôže dodržiavať biely zoznam UE pre oblasť A.
OBR. 3 znázorňuje množstvo hraníc geografických oblastí, ktoré sú definované na základe
kombinácie kódov miestnej oblasti (LAC), kódov oblasti smerovania (RAC) a kódov
prideľovania typu (TAC). V systémoch 3GPP, ako aj v mnohých bezdrôtových sieťach,
geografických štátnych hraniciach alebo národných hraniciach je ťažké rozlíšiť mobilné
zariadenie. Zatiaľ čo OBR. 3 znázorňuje odlišné geografické hranice, tieto hranice môžu byť
obsluhované rôznymi bunkami, napríklad verejné pozemné mobilné siete (PLMN) rôznych
krajín alebo regiónov. Vlastnosti súvisiace s polohou také, ako sú identifikačné čísla (ID)
buniek, kód lokálnej oblasti (LAC), kód oblasti smerovania (RAC) alebo kódy prideľovania
typu, mobilný kód krajiny (MCC) a kód mobilnej siete (MNC) nie sú vo všeobecnosti
navrhnuté tak, aby poskytli presné geografické mapovanie hranice. Avšak, kombinácia LAC
alebo RAC alebo TAC môže označiť alebo rozlíšiť stav krajiny alebo štátu. Inými slovami,
zoskupenie LAC alebo RAC alebo TAC s podobnými vlastnosťami alebo identifikátormi
môže odvodiť geografickú oblasť spojenú s mobilným zariadením. Takéto národné
vymedzenie môže byť regulované, kontrolované národným regulačným orgánom a
akceptované a dodržiavané operátormi pôsobiacimi v tomto štáte / krajine.
OBR. 4 znázorňuje sieťový prvok, ktorý komunikuje správu indikátora stavu (alebo
regionálnu indikátorovú správu) s užívateľským zariadením (UE) alebo s mobilnou stanicou
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(MS). Správa indikátora stavu môže obsahovať aktuálnu geografickú oblasť UE (napr. Utah).
Sieťový prvok môže vysielať správu indikátora stavu ako odpoveď na registráciu
neprístupnej vrstvy (NAS) alebo aktualizáciu registrácie vykonanú pomocou UE. UE môže
vysielať do siete správu o požiadavke na aktualizáciu polohy, správu o požiadavke na
pripojenie, správu o žiadosti o aktualizáciu oblasti smerovania, správu o žiadosti o
aktualizáciu oblasti sledovania alebo iné typy správ NAS. Sieť môže odpovedať správou o
prijatí aktualizácie polohy, správou o prijatí pripojenia, správou o prijatí aktualizácie oblasti
smerovania, správou o prijatí aktualizácie oblasti sledovania alebo inými typmi správ NAS
odozvy sieť-do-UE, ktoré obsahujú indikáciu o stave indikátora V alternatívnej konfigurácii
môže byť indikátor stavu alebo indikátor oblasti vysielaný v informáciách o vysielaní
systému.
"Stavový indikátor" môže jednoznačne rozlíšiť stav vo vnútri krajiny použitím osembitovej
slabiky (oktetu), kde je 8 bitové binárne dekódovania stavov. Jeden oktet alebo osem bitov
môže stačiť na počet stavov v Spojených štátoch (t. j. 50 štátov). Okrem toho môže byť jeden
oktet dostatočný pre krajiny ako Rusko s 83 podoblasťami, republikami a/alebo územiami.
Hoci mobilné zariadenia vo všeobecnosti zahŕňajú schopnosti globálneho systému polohy
(GPS), aby umožnili mobilným zariadeniam poznať stav (alebo podoblasť) spojený s
mobilnými zariadeniami, takéto informácie všeobecne neindikujú, či sú aktívne regionálne
požiadavky. Preto okrem hlásenia stavových indikátorov, opísaných vyššie, sa môžu použiť
informácie GPS.
OBR. 5 znázorňuje informácie o riadení preťaženia špecifického pre aplikáciu pre dátovú
komunikáciu (ACDC)/ informácie o riadení prístupu k aplikácii a službám (ASAC)
obsiahnuté v príkladnom elementárnom súbore (EF), ktorý je komunikovaný s mobilným
zariadením.
Pojmy "informácie o ACDC/ASAC informácie" a "zoznam kategórií použiteľnosti a aplikácií
ACDC/ASAC", ako sa tu používajú, môžu byť používané zameniteľne. Súbor EF môže byť
poskytnutý alebo predbežne zabezpečený na mobilnom zariadení pomocou OMA-DM alebo
modulu balíka nástrojov na identifikáciu účastníka (alebo SIMToolkit). Používanie služieb
OMA-DM alebo SIMToolkit na poskytovanie alebo predbežné poskytovanie služieb môže
zahŕňať indikácie, prostriedky alebo spúšťače, ktoré umožnia mobilným zariadeniam a
operátorom/bezdrôtovým sieťam aktivovať regionálne požiadavky a/alebo požiadavky na
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roaming. Regionálne požiadavky sa môžu aktivovať, keď je mobilné zariadenie v oblasti,
ktorá je iný ako domáci región. Výraz "cudzí región", ktorý sa tu používa, sa vo všeobecne
môže vzťahovať na oblasť mobilného zariadenia, ktorá je odlišná od domácej oblasti.
Zahraničný región môže zahŕňať oblasť, v ktorej je mobilné zariadenie v roamingu.
Informácie o ACDC/ASAC v súbore EF môžu byť pre univerzálny identifikačný modul
účastníka (USIM), identifikačný modul účastníka (SIM) alebo univerzálnu kartu s
integrovaným obvodom (UICC) mobilného zariadenia a vysielané mobilnému zariadeniu
použitím SIM toolkit. Alternatívne môžu byť informácie o ACDC/ASAC špecifikované ako
riadiaci objekt OMA (OMA-MO) a oznámené mobilnému zariadeniu pomocou protokolu
OMA-DM (Open Mobile Alliance Device Management – Riadenie zariadenia podľa
špecifikácie mobilných prostriedkov). Okrem toho môžu byť počas dodávky, poskytovania a
predbežného poskytovania informácií o ACDC/ASAC do mobilného zariadenia zahrnuté oba
súbory EF a OMA-MO.
Ako bolo uvedené vyššie, informácie o ACDC/ASAC (alebo zoznam použiteľnosti a
kategórií aplikácií ACDC/ASAC) môžu obsahovať informácie o kontrole a riadení
ACDC/ASAC a o aplikáciách bielych zoznamov a/alebo kategóriách aplikácií.
Zoznam môže obsahovať niekoľko ukazovateľov takých, ako sú napríklad, či môže určitá
oblasť (štát alebo provincia atď.) domovskej krajiny poskytnúť prechod na aplikácie bielych
zoznamov. Inými slovami, zoznam môže indikovať, či operátor siete v domovskom regióne
môže prepísať biely zoznam, ktorý sa v súčasnosti implementuje na UE novým bielym
zoznamom. Zoznam môže indikovať, či roaming mobilného zariadenia mimo jeho MCC
môže používať príslušné informácie ACDC/ASAC také, ako je aktivácia ACDC/ASAC a
predkonfigurovaný biely zoznam ACDC/ASAC cudzieho regiónu. Inými slovami, zoznam
môže indikovať, či mobilné zariadenie môže prispôsobiť schému ACDC/ASAC v cudzej
oblasti alebo pokračovať v používaní schémy ACDC/ASAC, ktorá zodpovedá domovskej
oblasti mobilného zariadenia. Zoznam MCC s konkrétnymi MCC (napr. MCC1, MCC2,
MCCa, MCCb) môže byť zahrnutý, ak je povolené vyradenie MMC podľa informácií
ACDC/ASAC. V jednom príklade môže mobilné zariadenie pokračovať v používaní
predchádzajúcej schémy ACDC/ASAC, ak operátor novej siete dodrží predchádzajúce
ACDC/ASAC mobilného zariadenia.
Zoznam použiteľnosti a kategórií aplikácií ACDC/ASAC môže obsahovať označenie
informácií o uprednostnení bielych uvedených aplikácií alebo kategórií aplikácií, t.j. či
poskytnutý zoznam aplikácií alebo kategórií aplikácií je v prioritnom poradí.
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Napríklad, určité kategórie aplikácií (napr. aplikácie núdzovej odozvy) môžu mať vyššiu
prioritu v porovnaní s inými typmi kategórií aplikácií (napr. aplikácie zdieľania videa).
Určenie priorít ACDC/ASAC aplikácií alebo kategórií aplikácií môže byť indikované
pomocou úrovne uprednostnenia, ktorú priradí operátor siete (napr. N, N + 1, N + 2 a N + 3).
Zoznam môže okrem toho obsahovať predkonfigurovaný biely zoznam aplikácií alebo
kategórií aplikácií, t. j. biely zoznam aplikácií a/alebo kategórií aplikácií, ktoré majú prístup k
mobilnej sieti pri aktivácii ACDC/ASAC pre sieť. Hoci ukazovatele opísané vyššie sú
uvedené ako súčasť zoznamu použiteľnosti a kategórií aplikácií ACDC/ASAC, niektoré
alebo všetky z týchto ukazovateľov môžu byť oddelene poskytované ako samostatné
indikátory.
Ak je povolená aplikovateľnosť ACDC/ASAC v prípade, keď mobilné zariadenie je v
roamingu a povolené je potlačenie roamingu, môže sa s MCC, v ktorom je mobilné
zariadenie v roamingu, generovať druhý zoznam, ktorý zohľadňuje špecifické a použiteľné
informácie o ACDC/ASAC cudzej oblasti, Alternatívne môže byť druhý zoznam
vygenerovaný pomocou MCC, v ktorých je mobilné zariadenie v roamingu, ktoré
nezohľadňujú špecifické a použiteľné informácie o ACDC/ASAC cudzej oblasti.
V jednej konfigurácii na UE môže byť poskytnutých alebo predbežne poskytnutých viac
zoznamov než jeden zoznam. Takto teda operátor siete môže poskytnúť X zoznamov, pričom
každý zoznam zodpovedá konkrétnej oblasti. Môžu byť zahrnuté aj ďalšie informácie také,
ako je rozlíšenie stavu, pre ktorý je zoznam použiteľný, alebo rozlíšenie toho, ktorý je
domovský stav UE. Napríklad, bezdrôtová sieť môže poskytnúť prvý zoznam, ktorý
zodpovedá domovskej oblasti UE a druhý zoznam, ktorý zodpovedá cudzím regiónom.
OBR. 6 znázorňuje sieťový prvok, ktorý vysiela informácie o riadení preťaženia špecifického
pre aplikáciu pre dátovú komunikáciu (ACDC)/ informácie o riadení prístupu k službám
a aplikáciám (ASAC) ako odpoveď na prijatie správy o neprístupnej vrstve (NAS) z UE.
Signál NAS môže umožniť bezdrôtovej sieti vybaviť UE s informáciami o určitých
podmienkach bezdrôtovej sieti alebo o regionálnych podmienkach vo väčšom alebo menšom
reálnom čase. Signál NAS môže využívať štandardizované mechanizmy 3GPP na dodávanie
použiteľných dynamických informácií o ACDC/ASAC do UE. Použiteľné informácie o
ACDC/ASAC siete môžu byť použité samy o sebe na splnenie miestnych požiadaviek
ACDC alebo v spojení s informáciami ACDC dodanými OMA-DM alebo SIM Toolkit.
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Sieť môže aktivovať stavy ACDC/ASAC a UE môže iniciovať alebo prevádzkovať aplikácie
alebo kategórie aplikácií podľa stavov ACDC/ASAC. Sieť môže obsahovať sieťový prvok
taký, ako napríklad MME, ANDSF alebo vyčlenený server ACDC/ASAC.
Takto môže byť činnosť podmienok ACDC/ASAC iniciovaná z MME prostredníctvom
protokolu NAS, ANDSF cez protokol OMA-DM alebo z vyčleneného servera ACDC/ASAC
prostredníctvom protokolu HTTP (hypertextový prenosový protokol).
UE alebo mobilná stanica (MS) môže vykonať aktualizáciu registrácie, napríklad UE môže
poslať správu o požiadavke na aktualizáciu polohy, správu o požiadavke na pripojenie,
správu o žiadosti o aktualizáciu oblasti smerovania, správu o žiadosti na aktualizáciu oblasti
sledovania alebo iné typy správ NAS do siete. Sieť môže odpovedať správou o prijatí
aktualizácie polohy, správou o prijatí pripojenia, správou o prijatí aktualizácie oblasti
smerovania, správou o prijatí aktualizácie oblasti sledovania alebo inými typmi správ NAS
odozvy siete-do-UE, ktoré obsahujú indikáciu stavového indikátora. Sieť môže prijať
požiadavku na službu od UE prostredníctvom poskytovania a prideľovania nosičov rádiového
prístupu (RAB). Okrem toho môže sieť poskytnúť UE informácie o ACDC/ASAC, ako už
bolo opísané na OBR. 5. Informácie o ACDC/ASAC môžu byť zahrnuté v zozname alebo v
informačnom prvku (IE) a môžu obsahovať potrebné aplikovateľné informácie o
ACDC/ASAC lokálne pre bezdrôtovú sieť.
Sieť môže poskytnúť informácie o ACDC/ASAC (t. j. zoznam použiteľnosti a kategórií
aplikácií ACDC/ASAC) mobilnému zariadeniu buď bez rozlišovania alebo, keď sieť vie, že
mobilné zariadenie podporuje dynamické poskytovanie / manipuláciu s ACDC/ASAC. Ak
mobilné zariadenie dostane informácie o ACDC/ASAC a nepodporuje dynamické
poskytovanie / manipuláciu s ACDC/ASAC, potom mobilné zariadenie môže ignorovať
informácie o ACDC/ASAC.
Ak mobilné zariadenie prijme informácie o ACDC/ASAC a podporuje dynamické
poskytovanie/spracovanie s ACDC/ASAC, mobilné zariadenie môže skontrolovať informácie
o ACDC/ASAC v nie reálnom čase, a ak je dovolené brať do úvahy miestne aplikačné
informácie o ACDC/ASAC, mobilné zariadenie môže pokračovať so spracovaním miestnych
informácií o použiteľnosti ACDC/ASAC.
Preto mobilné zariadenie môže skontrolovať informácie o ACDC/ASAC, ktoré nie sú v
reálnom čase, obsadené operátorom domácej siete (napr. informácie od operátora domácej
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siete, ktoré uvádzajú, či má mobilné zariadenie povolenie prijať biely zoznam spojený so
zahraničnou sieťou). Okrem toho môžu mobilné zariadenia roamingu v navštívených sieťach
alebo v zahraničných sieťach poskytovať miestne informácie o aplikovateľnosti ACDC/
ASAC bez toho, aby mali úplný doplnok informácií o ACDC/ASAC v nie reálnom čase.
Informácie o ACDC/ASAC môžu obsahovať indikácie uprednostnenia alebo kategórií
aplikácií/aplikácií, ktoré sú prioritné, a preto povolené pri aktivácii ACDC/ASAC pre
príslušnú bezdrôtovú sieť. Určenie priorít môže byť v poradí kategórií aplikácií/aplikácií,
ktoré sú prioritou 1 alebo s vysokou prioritou, kategóriami aplikácií/aplikácií, ktoré sú
prioritou 2 alebo so strednou prioritou, a potom kategórie aplikácií/aplikácií pri priorite 3
alebo nízkou prioritou. Napríklad "A" a "B" môžu mať vysokú prioritu, "X", "Y" a "Z" môžu
mať strednú prioritu a "K" môže mať nízku prioritu. Okrem toho informácie o ACDC/ASAC
môžu indikovať povolený počet prioritných aplikácií alebo kategórií aplikácií, keď je ACDC
v bezdrôtovej sieti aktívne.
Informácie o ACDC/ASAC môžu identifikovať aplikácie alebo kategórie aplikácií pre každú
prioritnú úroveň (napr. úroveň priority 1, 2 alebo 3 alebo úroveň priority vysokú, strednú
alebo nízku). Kategórie aplikácií môžu zahŕňať aplikácie sociálnych sietí, nákupné on-line
aplikácie, spravodajské aplikácie, vzdelávacie aplikácie, hudobné aplikácie, aplikácie na
streamovanie videa atď. Okrem toho môžu kategórie aplikácií zdieľať iné podobnosti také,
ako napríklad kategóriu aplikácií, ktoré sú najpopulárnejšie u žien vo veku 13-17 rokov.
Každá kategória aplikácií môže obsahovať viacero špecifických aplikácií. Napríklad
kategória aplikácií hudobných aplikácií môže obsahovať viac ako 100 špecifických
hudobných aplikácií. Tieto identifikované aplikácie sa môžu alebo nemusia zobrazovať v
bielom zozname. Zatiaľ čo počet identifikovaných aplikácií alebo kategórií aplikácií nie je
obmedzený, povaha funkcie ACDC/ASAC pravdepodobne povedie k relatívne malému počtu
identifikovaných aplikácií. V niektorých príkladoch nemusí sieť indikovať žiadne aplikácie
alebo

vybraný

počet

aplikácií

v

závislosti

od

úrovne

preťaženia

siete.

Ako príklad je to znázornené na OBR. 6, ak je ACDC/ASAC aktívne a mobilné zariadenie
chce spustiť aplikáciu Y a aplikáciu K, potom sa spustí iba aplikácia Y. Podobne, ak vyššie
vrstvy spustia aplikáciu X a spustia sa aj aplikácia A a aplikácia B, aplikácia X sa nespustí.
Pre identifikované aplikácie a/alebo kategórie aplikácií a ich zodpovedajúcu prioritnú úroveň,
keď je ACDC/ASAC aktívne, môže bezdrôtová sieť indikovať platný čas daných informácií
o ACDC/ASAC. Uvedený platný čas môže byť absolútny čas, po ktorom už informácie o
ACDC/ASAC nie sú platné. Platný čas môže znamenať čas začiatku a čas ukončenia, t. j.
časový rozsah. Platný čas môže znamenať počet sekúnd, minút, hodín, desiatok hodín atď.,
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ktoré sú platné pre informácie o ACDC/ASAC, pretože boli poskytnuté mobilnému
zariadeniu. Ak nie je uvedený žiadny platný čas, mobilné zariadenie môže považovať
ACDC/ASAC za platné až do ďalšej aktualizácie registrácie alebo aktualizácie pri ďalšej
žiadosti o poskytnutie služby. Ak platná doba naďalej beží pri ďalšej aktualizácii registrácie,
ďalšie informácie o aktualizácii registrácie môžu vymazať všetky predtým poskytnuté
informácie o ACDC/ASAC. Pokiaľ sa v ďalšej aktualizácii registrácie nezvolí aktualizácia
informácií o ACDC/ASAC (t.j. zoznam aplikovateľnosti a kategórií aplikácií ACDC/ASAC),
súčasné alebo v súčasnosti dostupné informácie o ACDC/ASAC na mobilnom zariadení
môžu byť aj naďalej platné.
Pre identifikované aplikácie a/alebo kategórie aplikácií a ich zodpovedajúcu prioritnú úroveň,
keď je ACDC/ASAC aktívne, bezdrôtová sieť môže

indikovať platné geografické

umiestnenie, na ktoré sa aplikuje prioritný zoznam aplikácií alebo kategórií aplikácií. Platná
geografická poloha môže byť označená v ľubovoľných povolených miestach identifikácie
3GPP, ako sú napríklad LAC, RAC, TAC alebo dokonca definované 3GPP geografické
súradnice alebo bežne opísané súradnice globálneho polohovacieho systému (GPS). Preto sa
zoznam priorít nemusí aplikovať, keď je mobilné zariadenie mimo platnej geografickej

polohy. Ak nie je uvedená žiadna platná geografická poloha, mobilné zariadenie môže
považovať informácie o ACDC/ASAC za platné až do ďalšej aktualizácie alebo aktualizácie
registrácie pri ďalšej žiadosti o poskytnutie služby. Dokonca, aj keď je daná zemepisná
poloha a umiestnenie je platné pri ďalšej aktualizácii registrácie, ďalšie informácie o
aktualizácii registrácie môžu vymazať všetky predtým poskytnuté informácie o ACDC/
ASAC. Počas zmeny verejnej pozemnej mobilnej siete (PLMN) môžu byť informácie o
ACDC/ASAC vyčistené, hoci môžu byť vykonané výnimky, keď sa mobilné zariadenie
zmení na ekvivalentné PLMN (napr. vylepšené PLMN) alebo ekvivalentné domáce PLMN
(napríklad vylepšené domáce HPLMN).
V jednej konfigurácii nemusí byť úplný doplnok informácií o ACDC/ASAC implementovaný
pomocou jednotlivých sieťových operátorov. Napríklad indikácia "prepísanie roamingu"
nemusí byť prijatá a namiesto toho môžu mať jednotliví operátori sietí v zmluvách o
roamingu s ostatnými sieťovými operátormi ustanovenia, ktoré umožňujú alebo zakazujú
uplatniteľnosť ACDC/ASAC na prichádzajúcich účastníkov roamingu.
Takéto zmluvné dohody môžu naďalej vyžadovať riešenia signálov, pretože navštívená sieť
alebo zahraničná sieť môžu potrebovať signál do prichádzajúceho roamingu (t.j. mobilné
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zariadenie, ktoré malo roaming do cudzej siete), pokiaľ ide o povolenú alebo nepovolenú
použiteľnosť informácií o ACDC/ASAC.
OBR. 7 znázorňuje sieťový prvok, ktorý určuje, že žiadne kategórie aplikácií na
predkonfigurovanom zozname kategórií aplikácií nemôžu pracovať na užívateľskom
zariadení (UE), keď je riadenie preťaženia špecifické pre aplikáciu pre dátovú komunikáciu
(ACDC)/ riadenie prístupu k službám a aplikáciám (ASAC) aktivované a UE je v roamingu
mimo domácu geografickú oblasť. Inými slovami, sieťový prvok môže byť v cudzom regióne
(to znamená mimo domácu oblasť spojenú s UE) a neumožňuje UE pracovať s aplikáciami
ACDC/ASAC, keď UE je v roamingu v cudzej oblasti. Aktivácia podmienok ACDC/ASAC
môže byť iniciovaná z MME prostredníctvom protokolu NAS, ANDSF prostredníctvom
protokolu OMA-DM alebo prostredníctvom určeného servera ACDC/ASAC cez protokol
HTTP (Hypertextový Prenosový Protokol).
Keď mobilné zariadenie vykoná aktualizáciu registrácie alebo keď mobilné zariadenie
požaduje zdroje, bezdrôtová sieť v reakcii na tento signál môže indikovať príčinu
odmietnutia. Príčina odmietnutia môže indikovať mobilnému zariadeniu, že aplikácie ACDC/
ASAC alebo kategórie aplikácií nie sú povolené, keď je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti
aktivované.

Keď mobilné zariadenie prijme príčinu odmietnutia, mobilné zariadenie po

zistení, že ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti je aktívne, nesmie iniciovať žiadnu z aplikácií
alebo kategórií aplikácií ACDC/ASAC. Obmedzenie sa môže uskutočniť dokonca aj v
prípade, že UE má biely zoznam ACDC. Okrem toho sa uloženie môže uplatňovať až do
nasledujúcej aktualizácie registrácie alebo aktualizácie služby.
Ako je znázornené na OBR. 7 UE môže poslať správu o požiadavke na aktualizáciu polohy,
správu o požiadavke na pripojenie, správu o požiadavke na aktualizáciu oblasti smerovania,
správu o žiadosti na aktualizáciu oblasti sledovania alebo iné typy NAS správ. Sieť môže
odpovedať správou o odmietnutí aktualizácie polohy, správou o odmietnutí pripojenia,
správou o odmietnutí aktualizácie oblasti smerovania, správou o odmietnutí aktualizácie
oblasti sledovania alebo správou o odmietnutí služby. Alternatívne môže sieť reagovať
pomocou správy o prijatí služby s príčinou odmietnutia, pričom príčina odmietnutia indikuje,
že aplikácie ACDC nie sú povolené, keď je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti aktivované.
Aktualizácie registrácie môžu byť prijaté pomocou správy o prijatí aktualizácie polohy,
správy o prijatí pripojenia, správy o prijatí aktualizácie oblasti smerovania, správy o prijatí
aktualizácie oblasti sledovania alebo správy o prijatí služby a zdroje môžu byť poskytnuté,
ale príčina odmietnutia môže byť tiež poskytnutá s týmito správami indikujúcimi, že
aplikácie ACDC/ASAC nie sú povolené, keď je ACDC/ASAC aktívne.
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OBR. 8 znázorňuje sieťový prvok, ktorý určuje, že žiadne kategórie aplikácií na
predkonfigurovanom zozname kategórií aplikácií nemôžu pracovať na užívateľskom
zariadení (UE), keď sa UE pohybuje mimo domácej geografickej oblasti a bez ohľadu na to,
či riadenie preťaženia špecifické pre aplikáciu pre dátovú komunikáciu (ACDC)/ riadenie
prístupu k službám a aplikáciám (ASAC) je aktivované. Inými slovami, sieťový prvok môže
byť v rámci cudzej oblasti a neumožňuje UE prevádzkovať aplikácie ACDC/ASAC, keď UE
je v roamingu v cudzej oblasti. Aktivácia podmienok ACDC/ASAC môže byť iniciovaná z
MME prostredníctvom protokolu NAS, ANDSF prostredníctvom protokolu OMA-DM alebo
prostredníctvom určeného servera ACDC/ASAC cez protokol HTTP (Hypertextextový
Prenosový Protokol).
Keď mobilné zariadenie vykoná aktualizáciu registrácie alebo keď mobilné zariadenie
požaduje zdroje, môže sieť reagovať príčinou odmietnutia, čo indikuje mobilnému zariadeniu
(t.j. prichádzajúcemu roamingu), že aplikácie ACDC/ASAC na roamingovom UE nie sú
povolené. Keď mobilné zariadenie prijme klauzulu o zamietnutí, mobilné zariadenie nesmie
spustiť žiadnu z aplikácií alebo kategórií aplikácií ACDC/ASAC bez ohľadu na to, či je v
bezdrôtovej sieti ACDC/ASAC aktívne. Obmedzenie sa môže uplatniť, ak UE má biely
zoznam ACDC a môže byť uplatniteľné až do nasledujúcej aktualizácie registrácie alebo
aktualizácie služby.
Ako je znázornené na OBR. 8 UE môže vyslať do siete správu o požiadavke na aktualizáciu
polohy, správu o žiadosti o pripojenie, správu o žiadosti o aktualizáciu oblasti smerovania,
správu o žiadosti o aktualizáciu oblasti sledovania alebo iné typy NAS správ.
Sieť môže odpovedať správou o odmietnutí aktualizácie polohy, správou o odmietnutí
pripojenia, správou o odmietnutí aktualizácie oblasti smerovania, správou o odmietnutí
aktualizácie oblasti sledovania alebo správou o odmietnutí služby. Alternatívne môže sieť
reagovať správou o prijatí služby s príčinou odmietnutia, pričom príčina odmietnutia
indikuje, že aplikácie ACDC nie sú povolené, keď je UE v roamingu.
Sieť môže akceptovať aktualizácie registrácie a indikovať, že aplikácie alebo kategórie
aplikácií ACDC/ASAC nie sú povolené, ak je ACDC/ASAC aktívne. Aktualizácie registrácie
môžu byť prijaté pomocou správy o prijatí aktualizácie polohy, správy o prijatí pripojenia,
správy o prijatí aktualizácie oblasti smerovania, správy o prijatí aktualizácie oblasti
sledovania alebo správy o prijatí služby a zdroje môžu byť poskytnuté, ale príčina
odmietnutia môže byť tiež s týmito správami indikujúcimi, že aplikácie ACDC/ASAC nie sú
povolené, keď je UE v roamingu.
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OBR. 9 znázorňuje sieťový prvok, ktorý vysiela informácie o riadení preťaženia špecifického
pre aplikáciu pre dátovú komunikáciu (ACDC) / informácie o riadení prístupu k aplikáciám a
službám (ASAC)

do

užívateľského

zariadenia,

ktoré

indikuje,

či aplikácie

na

predkonfigurovanom zozname kategórií aplikácií môžu pracovať na UE, keď je UE v
roamingu mimo domovskú geografickú oblasť a ACDC/ASAC je aktivované. Aktivácia
stavov ACDC/ASAC môže byť iniciovaná z MME prostredníctvom protokolu NAS, ANDSF
prostredníctvom protokolu OMA-DM alebo prostredníctvom určeného servera ACDC/ASAC
cez HTTP (Hypertextový Prenosový Protokol).
Sieť môže umožniť mobilnému zariadeniu (t.j. prichádzajúcemu roamingu) pracovať s
aplikáciami ACDC/ASAC alebo kategóriami aplikácií ACDC/ASAC. Keď mobilné
zariadenie vykoná aktualizáciu registrácie alebo keď mobilné zariadenie požaduje zdroje,
môže sieť reagovať indikovaním toho, že aplikácie ACDC/ASAC sú povolené, keď je UE v
roamingu vystavené aktivácii ACDC/ASAC v sieti. Keď mobilné zariadenie prijme
indikáciu, že aplikácie ACDC/ASAC sú povolené, keď je UE v roamingu, mobilné
zariadenie môže vedieť, že aplikácia ACDC/ASAC uvedená v domácej verejnej pozemnej
mobilnej sieti (HPLMN) poskytuje biely zoznam, ak je ACDC/ASAC aktívne v navštívenej
verejnej pozemnej mobilnej sieti (VPLMN).
Ako je znázornené na OBR. 9 UE môže poslať správu o požiadavke na aktualizáciu polohy,
správu o žiadosti pre pripojenie, správu o požiadavke na aktualizáciu oblasti smerovania,
správu o žiadosti na aktualizáciu oblasti sledovania alebo akýkoľvek iný typ alebo úroveň
správ o signáloch medzi UE a sieťou. Sieť nemusí určiť žiadne obmedzenia ACDC pre UE.
Sieť môže odpovedať správou o prijatí aktualizácie polohy, správou o prijatí pripojenia,
správou o prijatí aktualizácie oblasti smerovania, správou o prijatí aktualizácie oblasti
sledovania alebo správou o prijatí služby (alebo akomkoľvek inom type alebo úrovni
signalizačnej správy), pričom tieto správy indikujú, že aplikácie ACDC/ASAC sú povolené,
keď je UE v roamingu.
V jednej konfigurácii môže byť aktualizovaný biely zoznam ACDC/ASAC v UE pomocou
správ stránkovania a bloku systémových informácií (SIB). UE môže byť aktualizované
pomocou správy stránkovania a SIB v systémoch univerzálnej terestriálnej rádiovej
prístupovej siete (UTRAN) a systémov rozvinutej univerzálnej terestriálnej rádiovej
prístupovej siete (E-UTRAN). Rozvinutý uzol B (eNB) môže vyslať oznámenie o bielom
zozname ACDC/ASAC v správe stránkovania do UE. Oznámenie o bielych zoznamoch
ACDC/ASAC môže oznámiť UE, že ACDC/ASAC SIB je vysielané pomocou eNB.
Oznámenie o bielych zoznamoch ACDC/ASAC môže obsahovať ID skupiny ACDC/ASAC
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(t. j. skupinu UE, pre ktorú sa používa biely zoznam ACDC/ASAC). Ak je zahrnuté ID
skupiny ACDC/ASAC, je možné, že iba mobilné zariadenia patriace do príslušnej skupiny
ACDC/ASAC môžu potrebovať získať ACDC/ASAC SIB. Ak nie je zahrnuté ID skupiny
ACDC/ASAC,

všetky

zariadenia

konfigurované

pre

ACDC/ASAC

môžu

získať

ACDC/ASAC SIB. V systéme LTE môžu byť informácie o plánovaní ACDC/ASAC SIB
poskytované v systéme informačného bloku typu 1 (SIB 1). Mobilné zariadenie
konfigurované pre ACDC/ASAC môže najprv získať informácie o SIB1 a následne získať
ACDC/ASAC SIB na základe plánovaných informácií o ACDC/ASAC SIB, ktoré sú
zahrnuté v SIB1.
Preto SIB môže obsahovať indikáciu, či je v bezdrôtovej sieti ACDC/ASAC aktívne. Ďalšie
informácie môžu byť poslané cez SIB do vybraných skupín alebo zbierok mobilných
zariadení. Dodatočné informácie môžu zahŕňať indikácie vo forme špecifických rozsahov
medzinárodných

identifikačných

čísiel

mobilných

identifikátorov mobilných účastníkov (TMSI),

účastníkov

celosvetovo

(IMSI),

dočasných

jedinečných dočasných

identifikátorov (GUTI) alebo iných jedinečných identifikátorov 3GPP mobilného zariadenia
alebo mobilných účastníkov alebo mobilných používateľov.
Dodatočné informácie môžu obsahovať údaje o špecifických kategóriách mobilných
zariadení. Špecifické kategórie mobilných zariadení môžu mať akúkoľvek formu novej
identity alebo predtým definovanej identity takej, ako napríklad prístupová trieda mobilného
zariadenia. Sieť, vysielací subsystém a mobilné zariadenie môžu mať rovnaké chápanie
špecifických kategórií. Napríklad, bezdrôtová sieť nesmie používať triedy napájania ako
kategorizáciu, zatiaľ čo mobilné zariadenia používajú ako kategorizáciu triedy prístupu.
Inými slovami, obe strany rádiového rozhrania môžu používať rovnakú kategorizáciu. Hoci
môže byť prijatých niekoľko rôznych (nových alebo existujúcich) kategórií, vo všeobecnosti
sa používa iba jedna kategória v akomkoľvek danom čase. Takže okrem vysielania kategórie
mobilných zariadení ovplyvnených aktiváciou ACDC/ASAC môže bezdrôtová sieť určiť,
ktorá kategória sa má použiť ako selektívne kritérium.
V jednom príklade SIB môže indikovať, že ak je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti aktívne, či
je ACDC/ASAC použiteľné bez výnimiek pre prichádzajúce roamingy. Inými slovami,
prichádzajúci roaming môže zahŕňať UE, ktoré sú v roamingu v cudzej oblasti a sú mimo
domácej oblasti užívateľského zariadenia UE.
V jednom príklade môže SIB indikovať, že ak je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti aktívne, či
ACDC/ASAC platí pre prichádzajúcich roamingoch s výnimkami. Tieto výnimky možno
identifikovať na základe identifikátorov verejných pozemných mobilných sietí (PLMN ID),
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rozsahov PLMN ID, mobilných kódov krajín (MCC) alebo rozsahov MCC s takýmito
výnimkami. Inými slovami, PLMN ID a MCC, ktoré nie sú identifikované, nie sú vyňaté.
Alternatívne môžu byť tieto výnimky identifikované na základe PLMN ID, rozsahov PLMN
ID, MCC alebo rozsahov MCC bez výnimiek. Inými slovami, PLMN ID a MCC, ktoré nie sú
identifikované, sú vyňaté. Okrem toho identifikácia špecifických kategórií môže poskytnúť
jemnejšiu diskrétnosť pri výbere mobilných zariadení, ktoré musia alebo nemusia sledovať
použiteľnosť ACDC v bezdrôtovej sieti.
Vyššie opísané informácie môžu byť poskytnuté mobilnému zariadeniu prostredníctvom SIB
alebo iných vybraných vysielacích techník 3GPP. Mobilné zariadenie môže použiť na
vysielanie informácií, aby zistil, či mobilné zariadenie patrí do špecifickej kategórie, ktorá je
vysielaná. Aj keď kategória bola predtým definovaná službou 3GPP, mobilné zariadenie
môže určiť, či toto mobilné zariadenie zodpovedá kategórii, ktorá bola vysielaná cez SIB.
UE môže byť vybavené s informáciami naznačujúcimi, že bola špecifikovaná nová
kategorizácia. V jednom príklade SIM/USIM mobilného zariadenia môže byť predbežne
vybavené identitou/informáciami svojej kategórie. Mobilný telefón môže tiež získať
identitu/informácie

svojej

kategórie

prostredníctvom

poskytovania

SMS

alebo

prostredníctvom OMA DM. Ak UE pozná svoju kategóriu, a ak sa táto kategória zhoduje s
kategóriou, ktorá sa vysiela cez SIB vzhľadom na ACDC/ASAC, potom čo je aplikovateľné
pre ACDC/ASAC ako je uvedené cez SIB, môže platiť pre mobilné zariadenie a mobilné
zariadenie môže podľa toho konať. Takéto použiteľné informácie o ACDC/ASAC na
mobilnom zariadení môžu byť založené na politikách domáceho operátora a môžu byť
konfigurovateľné domácim operátorom podliehajúce UE povoleniu/aktivácii ACDC/ASAC
na roamingové (t.j. navštívené) PLMN. Takéto informácie môžu byť nakonfigurované ako
súčasť informácií o mobilnej konfigurácii (t.j. na SIM/USIM) a môžu obsahovať údaje na
usmerňovanie roamingového mobilného zariadenia na využitie informácií o aktivácii ADCC /
ASAC navštívených sietí cez SIB alebo vysielať správy / informácie. Okrem toho môže byť
mobilné zariadenie podrobené ACDC na základe konfigurácie ACDC v mobilnom zariadení
s použitím techniky zabezpečenia OTA, ako je USIM-OTA alebo OMA-DM .
Ďalší príklad poskytuje funkciu 1000 počítačových obvodov prvku bezdrôtovej siete, ktorá je
schopná poskytovať kategórie aplikácií na mobilnom zariadení, ako je znázornené na
vývojovom diagrame na OBR. 10. Funkčnosť môže byť implementovaná ako metóda alebo
funkčnosť môže byť vykonaná ako inštrukcie na stroji, pričom inštrukcie sú zahrnuté na
aspoň jednom médiu čitateľnom počítačom alebo na jednom stálom strojom čitateľnom
pamäťovom médiu. Počítačové obvody môžu byť konfigurované tak, aby komunikovali s
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mobilnými zariadeniami informácie o riadení preťaženia služby pre dátovú komunikáciu
(ACDC)/ informácie o riadení prístupu k službám (ASAC), informácie o ACDC/ASAC,
vrátane predkonfigurovaného bieleho zoznamu kategórií aplikácií obsahujúcich kategórie
aplikácií, ktoré majú prístup k bezdrôtovej sieti, keď ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti je
aktívne, ako v bloku 1010. Počítačové obvody môžu byť ďalej konfigurované tak, aby
aktivovali ACDC/ASAC na zvolenej úrovni uprednostnenia, zatiaľ čo prahová úroveň
kapacity je prekročená, pričom ACDC/ASAC umožňuje pracovať na mobilnom zariadení iba
kategóriám aplikácií obsiahnutým v predkonfigurovanom bielom zozname, ako v bloku 1030.
V jednej konfigurácii môžu informácie o ACDC/ASAC naznačovať, či predkonfigurovaný
biely zoznam kategórií aplikácií môže byť vyradený domácou geografickou oblasťou
spojenou s mobilným zariadením. Okrem toho informácie o ACDC/ASAC môžu indikovať,
či je mobilné zariadenie schopné prijímať informácie o ACDC/ASAC pre geografickú oblasť,
ktorá je mimo mobilného kódu krajiny (MCC) priradená k mobilnému zariadeniu, keď
mobilné zariadenie je v roamingu v rámci geografickej oblasti.
V jednom príklade informácie o ACDC/ASAC môžu naznačovať, že aplikácie v
predkonfigurovanom bielom zozname kategórií aplikácií sú platné počas definovaného
časového obdobia, keď je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti aktívne. Informácie o
ACDC/ASAC môžu okrem toho indikovať jednu alebo viac geografických polôh, v ktorých
sa v mobilnom zariadení používa predkonfigurovaný biely zoznam kategórií aplikácií, keď je
ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti aktívne. V jednom príklade môže prvok bezdrôtovej siete
obsahovať funkciu vyhľadávania a výberu prístupovej siete (ANDSF) a ANDSF komunikuje
informácie o ACDC/ASAC s mobilným zariadením pomocou protokolu OMA-DM. Okrem
toho prvok bezdrôtovej siete môže obsahovať server ACDC/ASAC a server ACDC/ASAC
komunikuje informácie o ACDC/ASAC s mobilným zariadením cez protokol HTTP
(hypertextový prenosový protokol).
V jednej konfigurácii môžu byť obvody počítača ďalej konfigurované na komunikáciu
informácií o ACDC/ASAC s mobilným zariadením ako odpoveď na prijatie aspoň jednej zo:
správy o požiadavke na aktualizáciu polohy, správy o žiadosti o pripojenie, správy o
požiadavke na aktualizáciu oblasti smerovania, správy o žiadosti na aktualizáciu oblasti
sledovania alebo správy o žiadosti o službu z mobilného zariadenia. Okrem toho môžu byť
obvody počítača ďalej konfigurované tak, aby komunikovali s mobilným zariadením stavový
indikátor,

ktorý

označuje

geografickú

oblasť

spojenú

s

mobilným

zariadením.

V jednom príklade môžu byť informácie o ACDC/ASAC zahrnuté v základnom súbore (EF)
pre jeden z univerzálneho modulu identity účastníka (USIM), modulu identity účastníka
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(SIM) alebo karty univerzálneho integrovaného obvodu (UICC) mobilného zariadenia. EF
môže byť oznámená mobilnému zariadeniu pomocou sady nástrojov SIM. Okrem toho môžu
byť informácie o ACDC/ASAC špecifikované ako objekt riadenia (OMA-MO) a poslané
mobilnému zariadeniu pomocou protokolu OMA-DM.
V jednej konfigurácii môžu byť obvody počítača ďalej konfigurované na komunikáciu
príčiny odmietnutia v informáciách o ACDC/ASAC do mobilného zariadenia, pričom
odmietnutie spôsobuje, že žiadna z aplikácií v predkonfigurovanom zozname kategórií
aplikácií nemôže pracovať na mobilnom zariadení, keď je aktivované ACDC/ASAC v
bezdrôtovej sieti a mobilné zariadenie je v roamingu mimo domácu geografickú oblasť.
Okrem toho môžu byť obvody počítača ďalej konfigurované na komunikáciu príčiny
odmietnutia v informáciách o ACDC/ASAC do mobilného zariadenia, pričom odmietnutie
spôsobuje, že žiadna z aplikácií v predkonfigurovanom zozname kategórií aplikácií nemôže
pracovať na mobilnom zariadení, keď mobilné zariadenie je v roamingu mimo domácu
geografickú oblasť a bez ohľadu na to, či je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti aktivované.
V jednom príklade môžu byť obvody počítača ďalej konfigurované na komunikáciu
informácií o ACDC/ASAC s mobilným zariadením, ktoré indikujú, že predkonfigurovaný
zoznam kategórií aplikácií je povolený na mobilnom zariadení, keď mobilné zariadenie je v
roamingu mimo domácu geografickú oblasť a ACDC/ASAC je v bezdrôtovej sieti
aktivované. Okrem toho

môžu

informácie o

ACDC/ASAC obsahovať

množinu

predkonfigurovaných bielych zoznamov kategórií aplikácií, ktoré zodpovedajú viacerým
geografickým

oblastiam

a

prvok

bezdrôtovej

siete

aktivuje

aspoň

jeden

z

predkonfigurovaných bielych zoznamov kategórií aplikácií, keď mobilné zariadenie je v
roamingu cez geografické oblasti. Okrem toho predkonfigurovaný biely zoznam kategórií
aplikácií v informáciách o ACDC/ASAC môže zodpovedať domovskej zemepisnej oblasti
priradenej k mobilnému zariadeniu a prvok bezdrôtovej siete komunikuje ďalšie
predkonfigurované biele zoznamy kategórií aplikácií, keď mobilné zariadenie je v roamingu
mimo domovskú geografickú oblasť, Ďalší príklad poskytuje funkčnosť 1100 počítačových
obvodov užívateľského zariadenia (UE), ktoré je schopné prevádzkovať aplikácie podľa
predkonfigurovaného bieleho zoznamu prioritných kategórií aplikácií, ako je to znázornené
vo vývojovom diagrame na obr. 11. Funkčnosť môže byť implementovaná ako metóda alebo
funkčnosť môže byť vykonaná ako inštrukcie na stroji, pričom inštrukcie sú zahrnuté na
aspoň jednom médiu čitateľnom počítačom alebo na jednom stálom strojom čitateľnom
pamäťovom médiu. Počítačové obvody môžu byť nakonfigurované tak, aby komunikovali
aktualizačnú správu o registrácii s prvkom bezdrôtovej siete, ako v bloku 1110. Počítačové
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obvody môžu byť konfigurované tak, aby prijímali informácie o ACDC/ASAC z prvku
bezdrôtovej siete v odozve na komunikáciu správy o aktualizácii registrácie, informácie o
ACDC/ASAC, vrátane predkonfigurovaného bieleho zoznamu prioritných kategórií aplikácií,
ako v bloku 1120. Počítačové obvody môžu byť ďalej konfigurované na prevádzku iba
aplikácií obsiahnutých v predkonfigurovanom bielom zozname prioritných kategórií
aplikácií, keď je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti aktivované, ACDC/ASAC je aktivované
ako reakcia na stav kanála bezdrôtovej siete v bezdrôtovej sieti prekročujúceho prahovú
úroveň kapacity, ako v bloku 1130.
V jednej konfigurácii môžu byť obvody počítača ďalej konfigurované na prijímanie
aktualizovaného predbežne nastaveného bieleho zoznamu prioritných kategórií aplikácií z
prvku bezdrôtovej siete, keď bezdrôtová sieť nepresahuje prahovú úroveň kapacity. Okrem
toho môžu byť počítačové obvody konfigurované tak, aby prijali oznámenie v stránkovacej
správe z rozvinutého uzla B (eNB) na oznámenie UE, že blok systémových informácií (SIB)
ACDC/ASAC (SIB) vysiela na eNB. Počítačové obvody môžu byť ďalej konfigurované tak,
aby prijali ACDC/ASAC SIB z eNB po prijatí SIB typu 1 (SIB1) z prvku bezdrôtovej siete,
UE prijíma ACDC/ASAC SIB podľa informácií o plánovaní ACDC/ASAC SIB obsiahnutých
v SIB1 a ACDC/ASAC SIB, vrátane informácií o aktualizovanom bielom liste.
V jednom príklade ACDC/ASAC SIB indikuje či je ACDC/ASAC aktívne v bezdrôtovej
sieti, a ak je ACDC/ASAC aktívne, či ACDC/ASAC je použiteľné pre prichádzajúce
roamingy s výnimkami alebo či ACDC/ASAC je použiteľné pre prichádzajúce roamingy bez
výnimiek. Okrem toho obsahuje ACDC/ASAC SIB dodatočné informácie, ktoré sa posielajú
do vybranej skupiny mobilných zariadení, pričom dodatočné informácie označujú špecifické
kategórie mobilných zariadení, pričom dodatočné informácie označujú špecifické rozsahy
medzinárodných identifikačných znakov mobilných účastníkov (IMSI), dočasné identifikácie
mobilných účastníkov (TMSI) a globálne jedinečné dočasné identifikátory (GUTI). V jednom
príklade UE obsahuje anténu, dotykovú obrazovku, reproduktor, mikrofón, grafický procesor,
aplikačný procesor, vnútornú pamäť alebo port trvalej pamäti.
Ďalší príklad poskytuje metóda 1200 na poskytovanie kategórií aplikácií na užívateľskom
zariadení (UE), ako je znázornené vo vývojovom diagrame na OBR. 12. Metóda môže byť
vykonaná ako inštrukcie na stroji, pričom inštrukcie sú zahrnuté na aspoň na jednom médiu
čitateľnom počítačom alebo jednom strojom čitateľnom stálom pamäťovom médiu. Metóda
zahŕňa operáciu prijímania aktualizačnej správy o registrácii na prvku bezdrôtovej siete z UE
cez signál vrstvy bez prístupu (NAS), ako v bloku 1210.
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Metóda môže zahŕňať komunikáciu informácií o riadení preťaženia špecifického pre
aplikáciu

pre dátovú komunikáciu (ACDC)/informácií o riadení prístupu k službám

a aplikácii (ASAC) z prvku bezdrôtovej siete do UE ako odozvu na prijatie správy
o aktualizácii registrácie, ako v bloku 1220. Metóda môže ďalej zahŕňať aktiváciu ACDC/
ASAC na zvolenej úrovni určovania priorít na prvku bezdrôtovej siete, zatiaľ čo stav kanála
bezdrôtovej siete prekračuje prahovú úroveň kapacity, pričom ACDC/ASAC umožňuje
pracovať len na kategóriách aplikácií na UE, ktoré sú obsiahnuté v informáciách o ACDC/
ASAC, ako v bloku 1230.
V jednej konfigurácii informácie o ACDC/ASAC môžu obsahovať predkonfigurovaný biely
zoznam prioritných kategórií aplikácií, ktoré majú prístup k bezdrôtovej sieti, keď ACDC/
ASAC v bezdrôtovej sieti je aktivované. V jednom príklade informácie o ACDC/ASAC
môžu indikovať: definované časové obdobie, pre ktoré sú prioritné aplikácie v
predkonfigurovanom bielom zozname platné, keď je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti
aktívne alebo geografické umiestnenie, kde predkonfigurovaný biely zoznam prioritných
kategórií aplikácií platí pre UE, keď je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti aktívne. Okrem toho
informácie o ACDC/ASAC môžu indikovať, či predkonfigurovaný biely zoznam prioritných
kategórií aplikácií môže byť vyradený domácou geografickou oblasťou spojenou s mobilným
zariadením alebo či je mobilné zariadenie schopné prijímať informácie o ACDC/ASAC pre
geografickú oblasť, ktorá je mimo mobilného kódu krajiny (MCC) priradeného k mobilnému
zariadeniu, keď mobilné zariadenie je v roamingu v rámci geografickej oblasti.
OBR. 13 poskytuje príklad ilustrácie bezdrôtového zariadenia takého, ako je užívateľské
zariadenie (UE), mobilná stanica (MS), mobilné bezdrôtové zariadenie, mobilné
komunikačné zariadenie, tablet, slúchadlo alebo iný typ bezdrôtového zariadenia. Bezdrôtové
zariadenie môže obsahovať jednu alebo viac antén konfigurovaných na komunikáciu s uzlom,
makro uzlom, uzlom s nízkym výkonom (LPN) alebo prenosovou stanicou, ako je základná
stanica (BS), rozvinutý uzol B (eNB), jednotka základného pásma (BBU), vzdialená rádiová
hlava (RRH), vzdialené rádiové zariadenie (RRE), reléová stanica (RS), rádiové zariadenie
(RE) alebo iný typ prístupového bodu bezdrôtovej širokopásmovej siete (WWAN).
Bezdrôtové zariadenie môže byť nakonfigurované tak, aby komunikovalo aspoň s jedným
štandardom bezdrôtovej komunikácie vrátane 3GPP LTE, WiMAX, vysokorýchlostného
paketového prístupu (HSPA), Bluetooh-u a WiFi. Bezdrôtové zariadenie môže komunikovať
pomocou samostatných antén pre každý štandard bezdrôtovej komunikácie alebo zdieľaných
antén pre viaceré štandardy bezdrôtovej komunikácie. Bezdrôtové zariadenie môže
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komunikovať v bezdrôtovej miestnej sieti (WLAN), bezdrôtovej osobnej sieti (WPAN)
a/alebo WWAN.
OBR. 13 tiež poskytuje zobrazenie mikrofónu a jedného alebo viacerých reproduktorov,
ktoré môžu byť použité na vstup a výstup zvuku z bezdrôtového zariadenia. Obrazovkou
môže byť obrazovka s tekutými kryštálmi (LCD) alebo iný typ zobrazovacieho displeja, ako
je napríklad displej OLED (Organické svetlo emitujúce diódy). Obrazovka sa môže
nakonfigurovať ako dotyková obrazovka. Dotyková obrazovka môže používať kapacitný,
odporový alebo iný typ dotykovej obrazovky. Aplikačný procesor a grafický procesor môžu
byť pripojené k internej pamäti, aby poskytli možnosti spracovania a zobrazovania. Port
stálej pamäti môže byť tiež použitý na poskytnutie dátových vstupov / výstupov pre
užívateľov. Port stálej pamäti je možné použiť aj na rozšírenie pamäťových možností
bezdrôtového zariadenia. Klávesnica môže byť integrovaná s bezdrôtovým zariadením alebo
bezdrôtovo pripojená k bezdrôtovému zariadeniu, aby poskytla ďalší vstup pre používateľa.
Virtuálna klávesnica môže byť poskytnutá aj pomocou dotykovej obrazovky.
Rôzne techniky alebo určité aspekty alebo ich časti môžu mať formu programového kódu (t.j.
inštrukcií) obsiahnutých v hmotných médiách, ako sú diskety, CD-ROMy, pevné disky, stále
pamäťové médium čitateľné počítačom alebo akékoľvek iné strojovo čitateľné pamäťové
médium, v ktorom, keď je programový kód uložený a vykonávaný strojom, ako je počítač,
ten sa stáva zariadením na vykonávanie rôznych techník. Obvody môžu obsahovať hardvér,
firmvér, programový kód, vykonávateľný kód, počítačové inštrukcie a/alebo softvér. Stále
médium čitateľné počítačom môže byť počítačom čitateľné pamäťové médium, ktoré
neobsahuje signál. V prípade vykonávania programového kódu na programovateľných
počítačoch môže výpočtové zariadenie obsahovať procesor, pamäťové médium čitateľné
procesorom (vrátane nestálej a stálej pamäti a/alebo pamäťových prvkov), aspoň jedno
vstupné zariadenie a aspoň jedno výstupné zariadenie. Nestála a stála pamäť a/alebo
pamäťové prvky môžu byť pamäť RAM, EPROM, flash disk, optická mechanika,
magnetický pevný disk, jednotka SSD alebo iné médium na ukladanie elektronických dát.
Uzol a bezdrôtové zariadenie môže tiež zahŕňať modul vysielača / prijímača (transceiver),
modul čítačky, modul spracovania a/alebo modul hodín alebo modul časovača. Jeden alebo
viac programov, ktoré môžu implementovať alebo využívať rôzne tu opísané techniky, môžu
používať aplikačné programovacie rozhranie (API), opakovane použiteľné ovládače a
podobne. Takéto programy môžu byť implementované vo vysokoúrovňovom procedurálnom
alebo objektovo orientovanom programovacom jazyku na komunikáciu s počítačovým
systémom. Avšak, ak to je požadované, program (-y) môžu byť implementované v assembleri
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alebo v strojovom jazyku, Jazyk môže byť v každom prípade kompilovaný (odladený) alebo
interpretovaný jazyk a kombinovaný s hardvérovými implementáciami.
Malo by byť zrejmé, že mnohé z funkčných jednotiek opísaných v tejto špecifikácii boli
označené ako moduly, aby sa konkrétnejšie zdôraznila ich realizačná nezávislosť. Napríklad,
modul môže byť implementovaný ako hardvérový obvod obsahujúci vlastné VLSI obvody
alebo hradlové polia, štandardné polovodiče ako sú logické čipy, tranzistory alebo iné
diskrétne komponenty. Modul môže byť tiež implementovaný v programovateľných
hardvéroch zariadeniach takých, ako sú programovateľné hradlové polia, programovateľné
logické polia, programovateľné logické zariadenia a podobne.
Moduly môžu byť tiež implementované v softvéri na vykonávanie rôznymi typmi
procesorov. Identifikovaný modul vykonávateľného kódu môže napríklad obsahovať jeden
alebo viac fyzických alebo logických blokov počítačových inštrukcií, ktoré môžu byť
napríklad organizované ako objekt, postup alebo funkcia. Napriek tomu vykonávateľné
súbory identifikovaného modulu nemusia byť fyzicky umiestnené spoločne, ale môžu
obsahovať rozdielne inštrukcie uložené na rôznych miestach, ktoré, keď sú logicky spojené,
obsahujú modul a dosiahnu stanovený účel pre modul.
Modul vykonávateľného kódu môže byť skutočne jedinou inštrukciou alebo mnohými
inštrukciami a môže byť dokonca rozdelený na niekoľko rôznych segmentov kódov, medzi
rôznymi programami a na viacerých pamäťových zariadeniach. Podobne operačné dáta môžu
byť identifikované a tu zobrazené v rámci modulov a môžu byť uskutočnené v akejkoľvek
vhodnej forme a usporiadané v rámci akéhokoľvek vhodného typu dátovej štruktúry.
Prevádzkové dáta sa môžu zhromažďovať ako jeden súbor dát alebo môžu byť distribuované
na rôznych miestach, vrátane rôznych zariadení na ukladanie dát a môžu existovať aspoň
čiastočne len ako elektronické signály v systéme alebo v sieti. Moduly môžu byť pasívne
alebo aktívne, vrátane prostriedkov, ktoré sú schopné vykonávať požadované funkcie.
Odvolávka v celej tejto špecifikácii na "príklad" znamená, že konkrétny vlastnosť, štruktúra
alebo charakteristika opísaná v súvislosti s príkladom je zahrnutá aspoň v jednom
uskutočnení tohto patentu. Takže vzhľady výrazov "na príklade" na rôznych miestach v celej
tejto špecifikácii nemusia nevyhnutne všetky odkazovať na rovnaké uskutočnenie.
Ako sa tu používa, na uľahčenie sa môže uviesť viacero položiek, konštrukčných prvkov,
kompozičných prvkov a/alebo materiálov v spoločnom zozname.
Avšak, tieto zoznamy by sa mali chápať tak, že každý člen zoznamu je individuálne
identifikovaný ako samostatný a jedinečný člen, Preto by žiadny jednotlivý člen takéhoto
zoznamu nemal byť vykladaný ako de facto ekvivalent akéhokoľvek iného člena toho istého
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zoznamu len na základe ich prezentácie v spoločnej skupine bez toho, aby to naznačovalo
opak. Okrem toho sa tu môžu uviesť rôzne uskutočnenia a príklad tohto patentu spolu s
alternatívami pre ich rôzne zložky. Je chápané, že takéto uskutočnenia, príklady a alternatívy
nemajú byť chápané ako de facto ekvivalenty navzájom, ale majú byť považované za
samostatné a autonómne reprezentácie tohto patentu.
Okrem toho opísané vlastnosti, štruktúry alebo charakteristiky môžu byť kombinované
akýmkoľvek vhodným spôsobom v jednom alebo viacerých uskutočneniach. V nasledujúcom
opise sú poskytnuté početné špecifické podrobnosti také, ako sú napríklad príklady
usporiadania, vzdialenosti, príklady siete atď., ktoré poskytujú dôkladné pochopenie
uskutočnení patentu. Odborník v príslušnej oblasti si však uvedomí, že patent môže byť
vykonávaný bez jedného alebo viacerých špecifických detailov alebo s inými metódami,
komponentmi, usporiadaniami atď. V iných prípadoch nie sú dobre známe štruktúry,
materiály alebo operácie znázornené alebo podrobne opísané, aby sa zabránilo zakrývaniu
aspektov patentu.
Zatiaľ čo uvedené príklady znázorňujú princípy predloženého patentu v jednej alebo
viacerých konkrétnych aplikáciách, bude odborníkom v odbore zrejmé, že je možné
uskutočniť početné modifikácie vo forme, použití a podrobnostiach realizácie bez použitia
vynálezcovskej schopnosti a bez odchýlenia sa od princípov a koncepcií patentu. Preto nie je
zamýšľané, aby bol vynález obmedzený, s výnimkou nasledujúcich nárokov uvedených
nižšie..
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Patentové nároky
1.

Prvok bezdrôtovej siete, ktorý je schopný poskytovať kategórie aplikácií na
mobilnom zariadení, pričom prvok bezdrôtovej siete má počítačové obvody
konfigurované na:
komunikáciu (1010) informácií do mobilného zariadenia o riadení preťaženia
špecifického pre aplikácie pre dátovú komunikáciu, ACDC („Application Specific
Congestion Control for Data Communications“) / informácií o riadení prístupu
k službám a aplikáciám ASAC („Application and Service Access Control“),
informácií ACDC/ASAC, vrátane predkonfigurovaného bieleho zoznamu kategórií
aplikácií obsahujúcich kategórie aplikácií, ktoré sú povolené, aby sprístupnili
bezdrôtovú sieť, keď je v bezdrôtovej sieti ACDC/ASAC aktivované;
zisťovanie toho (1020), či stav kanála bezdrôtovej siete prekročí prahovú úroveň
kapacity; a
aktiváciu (1030) ACDC/ASAC na zvolenej úrovni uprednostnenia, zatiaľ čo prahová
úroveň kapacity je prekročená, pričom ACDC/ASAC umožňuje prevádzkovať na
mobilnom zariadení len kategórie aplikácií obsiahnuté v predkonfigurovanom bielom
zozname, vyznačujúce sa tým, že informácie o ACDC/ASAC indikujú, či
predkonfigurovaný biely zoznam kategórií aplikácií môže byť vyradený domácou
geografickou oblasťou spojenou s mobilným zariadením.

2.

Sieťový prvok podľa nároku 1, kde:
informácie o ACDC/ASAC indikujú, či je mobilné zariadenie schopné prijímať
informácie o ACDC/ASAC pre geografickú oblasť, ktorá je mimo mobilného kódu
krajiny, MCC, priradeného k mobilnému zariadeniu, keď mobilné zariadenie je v
roamingu v rámci geografickej oblasti.

3.

Sieťový prvok podľa nárokov 1 a 2, kde::
informácie o ACDC/ASAC naznačujú, že aplikácie v predkonfigurovanom bielom
zozname kategórií aplikácií sú platné pre definované časové obdobie, keď je ACDC/
ASAC v bezdrôtovej sieti aktívne; alebo
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informácie o ACDC/ASAC označujú jednu alebo viac geografických polôh, v ktorých
sa predkonfigurovaný biely zoznam kategórií aplikácií vzťahuje na mobilné
zariadenie, keď je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti aktívne
4.

Sieťový prvok podľa nároku 1, v ktorom prvok bezdrôtovej siete obsahuje:
funkciu vyhľadávania a výberu prístupovej siete, ANDSF a ANDSF komunikuje
informácie o ACDC/ASAC s mobilným zariadením pomocou protokolu OMA-DM
alebo
server ACDC/ASAC a server ACDC/ASAC vysiela informácie o ACDC/ASAC do
mobilného zariadenia prostredníctvom hypertextového prenosového protokolu HTTP.

5.

Sieťový prvok podľa nárokov 1 až 3, ďalej konfigurovaný na komunikáciu informácií
o ACDC/ASAC s mobilným zariadením ako odpoveď na prijatie aspoň jednej zo:
správy o požiadavke na aktualizáciu polohy, správy o žiadosti o pripojenie, správy o
požiadavke na aktualizáciu oblasti smerovania, správy o žiadosti na aktualizáciu
oblasti sledovania alebo správu o žiadosti na službu z mobilného zariadenia.

6.

Sieťový prvok podľa nárokov 1 až 5, kde:
informácie o ACDC/ASAC sú zahrnuté v elementárnom súbore EF pre jeden z
univerzálnych modulov identity účastníka, USIM, modulov identity účastníka, SIM
alebo karty univerzálneho integrovaného obvodu, UICC, mobilného zariadenia,
pričom EF je oznámený mobilnému zariadeniu pomocou sady nástrojov SIM; alebo
informácie o ACDC/ASAC sú špecifikované ako riadiaci objekt Open Mobile
Alliance (OMA-MO) a komunikované s mobilným zariadením pomocou protokolu
OMA-DM (Open Mobile Alliance Device Management).

7.

Sieťový prvok podľa nárokov 1 až 6, ďalej konfigurovaný na.
vyslanie príčiny odmietnutia v informáciách o ACDC/ASAC mobilnému zariadeniu,
odmietnutie príčiny indikuje, že žiadna z aplikácií v predkonfigurovanom zozname
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kategórií aplikácií nemá povolené pracovať na mobilnom zariadení, keď je ACDC/
ASAC v bezdrôtovej sieti aktivované a mobilné zariadenie je v roamingu mimo
domovskú geografickú oblasť; alebo
vyslanie príčiny odmietnutia v informáciách o ACDC/ASAC mobilnému zariadeniu,
odmietnutie príčiny indikuje, že žiadna z aplikácií v predkonfigurovanom zozname
kategórií aplikácií nemôže pracovať v mobilnom zariadení, keď mobilné zariadenie je
v roamingu mimo domovskej geografickej oblasti a bez ohľadu na to, či je v
bezdrôtovej sieti aktivovaný systém ACDC/ASAC; alebo
vyslanie informácií o ACDC/ASAC mobilnému zariadeniu, ktoré indikujú, že
predkonfigurovaný zoznam kategórií aplikácií môže byť povolený, aby pracoval na
mobilnom zariadení, keď mobilné zariadenie je v roamingu mimo domovskú
geografickú oblasť a v bezdrôtovej sieti je aktivované ACDC/ASAC.
8.

Sieťový prvok podľa nárokov 1 až 7, kde informácie o ACDC/ ASAC obsahujú
množinu predbežne zostrojených bielych zoznamov kategórií aplikácií, ktoré
zodpovedajú viacerým zemepisným oblastiam a prvok bezdrôtovej siete aktivuje
aspoň jeden z predkonfigurovaných bielych zoznamov kategórií aplikácií, keď
mobilné zariadenie je v roamingu cez geografické oblasti.

9.

Sieťový prvok podľa nároku 1, v ktorom predkonfigurovaný biely zoznam kategórií
aplikácií v informáciách ACDC/ASAC zodpovedá domácej geografickej oblasti
spojenej s mobilným zariadením a prvok bezdrôtovej siete komunikuje ďalšie
predkonfigurované biele zoznamy kategórií aplikácií, keď mobilné zariadenie je v
roamingu mimo domovskej geografickej oblasti.

10.

Užívateľské zariadenie, UE, ktoré je schopné prevádzkovať aplikácie podľa
predkonfigurovaného bieleho zoznamu prioritných kategórií aplikácií, pričom UE má
počítačové obvody nakonfigurované na:
komunikáciu (1110) aktualizačnej správy o registrácii prvku bezdrôtovej siete;
príjem (1120) informácií o riadení preťaženia špecifického pre aplikáciu pre dátovú
komunikáciu, ACDC/ informácií o riadení prístupu k aplikáciám a službám, ASAC, z
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prvku bezdrôtovej siete ako odozva na vyslanie správy o aktualizácii registrácie,
informácií o

ACDC/ASAC, vrátane predkonfigurovaného bieleho zoznamu

prioritných kategórií aplikácií; a
prevádzkovanie (1130) iba aplikácií obsiahnutých v predkonfigurovanom bielom
zozname prioritných kategórií aplikácií, keď je ACDC/ASAC aktivované v
bezdrôtovej sieti, ACDC/ASAC je aktivované v odozve na stav kanála bezdrôtovej
siete prekračujúceho prahovú úroveň kapacity, pričom informácie ACDC/ASAC
indikujú, či predkonfigurovaný biely zoznam prioritných kategórií aplikácií môže byť
vyradený domácou geografickou oblasťou spojenou s UE.
11.

Užívateľské zariadenie podľa nároku 10, ďalej konfigurované na prijímanie
aktualizovaného predkonfigurovaného bieleho zoznamu prioritných kategórií
aplikácií z prvku bezdrôtovej siete, keď bezdrôtová sieť nepresahuje prahovú úroveň
kapacity.

12.

Užívateľské zariadenie podľa nárokov 10 a 11, ďalej konfigurované na príjem
upozornenia na biele zoznamy ACDC/ASAC v stránkovej správe z rozvinutého uzla
B, eNB, na oznámenie UE, než blok systémových informácií o ACDC/ASAC, SIB,
vysiela na eNB.

13.

Užívateľské zariadenie podľa nároku 12, ďalej konfigurované na príjem
ACDC/ASAC SIB z eNB po prijatí SIB typu 1, SIB1, z prvku bezdrôtovej siete,
pričom UE prijíma ACDC/ASAC SIB podľa informácií plánovania ACDC/ASAC
SIB zahrnuté v SIB1 a ACDC/ASAC SIB, vrátane aktualizovaných informácií o
bielych zoznamoch, kde:
ACDC/ASAC SIB indikuje, či je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti aktívne, a ak je
ACDC/ASAC aktívne, či je ACDC/ASAC použiteľné pri prichádzajúcich roamingoch
s výnimkou alebo či je ACDC/ASAC použiteľné pre prichádzajúce roamingy bez
výnimiek; alebo
ACDC/ASAC SIB obsahuje ďalšie informácie, ktoré sú odosielané do vybranej
skupiny mobilných zariadení, pričom ďalšie informácie označujú konkrétne kategórie
mobilných zariadení, pričom ďalšie informácie označujú špecifické rozsahy
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medzinárodných identít mobilných účastníkov, IMSI, dočasné identity mobilných
účastníkov ( TMSI) a globálne jedinečné dočasné identifikátory (GUTI).
14.

Metóda poskytovania kategórií aplikácií na užívateľskom zariadení (UE), pričom
metóda zahrnuje:
príjem (1210) správy o aktualizácii registrácie na prvku bezdrôtovej siete z UE cez
neprístupnú vrstvu, NAS, signál;
komunikáciu (1220) riadenia preťaženia špecifického pre aplikáciu pre dátovú
komunikáciu, ACDC / riadenia prístupu k aplikácii a službám, ASAC,
informácie z prvku bezdrôtovej siete do UE v odozve na prijatie správy o aktualizácii
registrácie;
aktiváciu (1230) ACDC/ASAC pri zvolenej úrovni určovania priorít na prvku
bezdrôtovej siete, zatiaľ čo stav kanála bezdrôtovej siete prekračuje prahovú hodnotu
kapacity, pričom ACDC/ASAC umožňuje pracovať iba na kategóriách aplikácií na
UE, sú obsiahnuté v informáciách o ACDC/ASAC, pričom informácie o ACDC/
ASAC obsahujú predkonfigurovaný biely zoznam prioritných kategórií aplikácií,
ktoré majú prístup k bezdrôtovej sieti pri aktivácii ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti,
informácie o ACDC/ASAC indikujúce, či predkonfigurovaný biely zoznam
prioritných kategórií aplikácií môže byť vyradený domácou geografickou oblasťou
spojenou s UE.

15.

Metóda podľa nároku 14, informácie o ACDC/ASAC indikujú:
definované časové obdobie, pre ktoré sú prioritné aplikácie v predkonfigurovanom
bielom zozname platné, keď je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti aktívne; alebo
geografickú polohu, kde sa predkonfigurovaný biely zoznam prioritných kategórií
aplikácií použije na UE, keď je ACDC/ASAC v bezdrôtovej sieti aktívne; alebo či je
mobilné zariadenie schopné prijímať informácie o ACDC/ASAC pre geografickú
oblasť, ktorá je mimo mobilného kódu krajiny, MCC, priradeného k mobilnému
zariadeniu, keď mobilné zariadenie je v roamingu v rámci geografickej oblasti.
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