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Opis
NÁROK NA PRIORITU
[0001] Táto patentová prihláška si nárokuje výhodu US 13/613,902 prihlášky podanej 13.
septembra 2012, ktorá si nárokuje výhodu predbežnej patentovej prihlášky US 61/589,774
podanej 23. januára 2012.
OZNÁMENIE O AUTORSKOM PRÁVE
[0002] Časť zverejnenia tohto patentového dokumentu obsahuje materiál, ktorý podlieha
ochrane autorského práva. Vlastník autorského práva nenamieta voči reprodukcii presnej
kópie patentového dokumentu alebo zverejnenia patentu kýmkoľvek, ako je uvedený v
patentových súboroch alebo záznamoch Úradu pre patenty a ochranné známky, ale ináč si
vyhradzuje akékoľvek všetky autorské práva. Nasledovné oznámenie platí na softvér a dáta
ako sú opísané nižšie a na výkresy, ktoré tvoria súčasť tohto dokumentu: Copyright Intel, Inc.,
Všetky práva vyhradené.
DOTERAJŠÍ STAV
[0003] Multimediálne broadcastové multicastové služby (MBMS) sú systémom „z bodu do
viacerých bodov“ využívaného v mobilných sieťach pracujúcich podľa jednej z mobilných
noriem vyhláseným Projektom partnerstva 3. generácie (3GPP). Je určená pre efektívne
doručovanie populárneho obsahu do mnohých prijímačov na základe broadcastovej a
multicastovej technológie a prvý raz bola zavedená vo verzii 6 3GPP špecifikácie
Univerzálneho mobilného telekomunikačného systému (UMTS) ako voliteľná charakteristika,
a ďalej bola optimalizovaná v neskorších 3GPP verziách na základe viacerých vylepšení, ako
funkčnosť multicastovej broadcastovej jednofrekvenčnej siete (MBSFN). V obslužnej vrstve,
MBMS taktiež definuje doručovacie protokoly ako pre steamingovanie multimediálneho
obsahu, tak spoľahlivé sťahovanie súborov. MBMS sa prijala vo vývoji ako mód vylepšenej
MBMS (eMBMS) na základe 3GPP noriem Dlhodobého vývoja (LTE) zodpovedajúcich
3GPP verzia 8 a ďalej.
ETSI: "Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Content Delivery
Protokols", IEEE, LIS Sophia Antipolis Cedex, France, č. V1.2.1, 1. december 2006, strany 176 uvádza v kapitole 7.3 Mechanizmy opravy súborov. Postup opravy súborov zahŕňa
identifikáciu chýbajúcich údajov z doručenia súboru; výpočet náhodného Back-offTime a
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výber servera náhodne zo zoznamu; zasielanie správy o požiadavke na opravu vybranému
serveru vo vypočítanom čase prijímačom a odpovedanie na správu s odpoveďou na opravu,
ktorá buď obsahuje požadované údaje, alebo presmeruje prijímač na iný opravárenský server,
alebo informácie o prístupe k bodovému bodu reláciu opravy súborov serverom.
3GPP: "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and
System Aspects; IP Multimedia Subsystem (IMS) based Packet Switch Streaming (PSS) and
Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) User Service; Protocols (Release 10)", 3
GPP DRAFT; 26237-A30, zv. SA WG4, 20. septembra 2011 zverejňuje vykonanie postupov
na opravu súborov smerujúcich na server pre opravu, ktoré sú uvedené v správe SDP v
prípade neúplného sťahovania.
Vynález je definovaný v znakoch nezávislých nárokov 1, 7 a 12.
Uskutočnenia vynálezu sú opísané v závislých nárokoch.

STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV
[0004] Na výkresoch, ktoré nie sú nevyhnutne nakreslené v mierke, podobné číslice môžu
opisovať podobné komponenty rôznymi spôsobmi. Podobné číslice, ktoré majú odlišné
písmenové prípony, môžu predstavovať rôzne prípady podobných komponentov. Výkresy
všeobecne ilustrujú ako príklad, ale nie ako obmedzenie, rôzne uskutočnenia diskutované v
tomto dokumente.
[0005] Obrázok 1 zobrazuje schému príkladu charakteristiky opravy súborov pomocou
HTTP servera podľa niektorých príkladov tohto dokumentu.
[0006] Obrázok 2 zobrazuje blokovú schému komponentov použitých na realizovanie na
IMS založenej MBMS služby podľa niektorých príkladov tohto dokumentu.
[0007] Obrázok 3 zobrazuje blokovú schému centra broadcastových multicastových služieb
(BMSC) podľa niektorých príkladov tohto dokumentu.
[0008] Obrázok 4 zobrazuje príklad tabuľky postupnosti správ v na IMS založenom spôsobe
používania HTTP serveru na opravu súboru doručeného cez MBMS nosič podľa niektorých
príkladov tohto dokumentu.
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[0009] Obrázok 5 zobrazuje vývojový diagram na IMS založeného spôsobu, z perspektívy
UE, použitia HTTP serveru na opravu súboru doručeného cez MBMS nosič podľa niektorých
príkladov tohto dokumentu.
[0010] Obrázok 6 zobrazuje vývojový diagram na IMS založenom spôsobe z perspektívy
MBMS siete používania HTTP serveru na opravu súboru doručeného cez MBMS nosič podľa
niektorých príkladov tohto dokumentu.
[0011] Obrázok 7 zobrazuje blokovú schému určitých komponentov UE podľa niektorých
príkladov tohto dokumentu.
[0012] Obrázok 8 zobrazuje blokovú schému stroja podľa niektorých príkladov tohto
dokumentu.
DETAILNÝ OPIS
[0013] Na rozdiel od unicastového doručovania, na MBMS založené vysielanie nemôže
využívať mechanizmus obnovy dát na základe opakovaného vysielania chybne prijatých
dátových blokov, ako sú bloky založené na požiadavke o automatické opakovanie (ARQ) a
požiadavke na hybridné automatické opakovanie (HARQ) na základe signalizovania
potvrdenia (ACK) a negatívneho potvrdenia (NACK) z užívateľského zariadenia (UE), a
následne počas vysielania do užívateľského zariadenia (UE) sa dáta môžu stratiť alebo
poškodiť. Aby sa zvýšila spoľahlivosť MBMS vysielaní, používajú sa kódy doprednej
korekcie chýb aplikačnej vrstvy (AL-FEC) navyše k tradičnému kódovaniu kanálov, aby sa
(najmenej čiastočne) obnovili vymazania paketov, pričom príklady AL-FEC obsahujú kódy
Reed Solomona, Fountainove kódy a Raptorove kódy.
[0014] IP multimediálny subsystém alebo IP multimediálny subsystém jadrovej siete (IMS)
je architektonický rámec na doručovanie multimediálnych služieb podľa internetového
protokolu (IP). IMS sľubuje umožniť bohaté zmiešané služby, ako je hlasové video, dátové a
multimediálne aplikácie v konvergovanej IP platforme. Takéto služby by zjednodušili
komunikáciu a zážitok zo zábavy pre používateľov a vytvorili na hodnote založený trh pre
poskytovateľov služieb. IMS má v úmysle umožniť tvorbu inovatívnych personalizovaných
aplikácií a rýchlejšie nasadenie týchto aplikácií. IP multimediálny subsystém jadrovej siete je
zbierka rôznych funkcií jadrovej siete a prístupovej siete spojených štandardizovanými
rozhraniami, ktoré zoskupené tvoria jednu IMS administratívnu sieť. Aby sa uľahčila
integrácia s internetom, IMS využíva široko prijatý protokol iniciácie relácie (SIP). Viacero
rolí serverov alebo proxi podľa protokolu iniciácie relácie (SIP), spoločne nazývané riadiaca
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funkcia hovorovej relácie (CSCF), sa používajú na spracovanie SIP signalizačných paketov v
IMS. V 3GPP sa IMS prvý raz zaviedol počas verzie 5 do UMTS v jadrovej sieti a podpora
IMS sa ďalej zvýšila počas vývoja LTE noriem. Pozostáva zo špecifikácií na podstatné
požiadavky a signalizovanie na riadenie multimediálnych relácií, vrátane relácií pre protokoly
a procedúry na ustanovenie, riadenie a zrušenie relácií pre na MBMS zložené streamovacie a
sťahovacie služby. Pevný prístup (napríklad digitálna účastnícka linka (DSL), káblové
modemy, Ethernet), mobilný prístup, napríklad WCDMA, CDMA2000, GSM, GPRS a
bezdrôtový prístup, napríklad WLAN a WiMAX, sú všetky podporované v rámci IMS. Ďalšie
telefónne systémy ako klasické analógové telefóny (POTS), H.323 a v IMS nekompatibilné
VoIP systémy sú podporované cez bránu.
[0015] Služba doručovania sťahovania súborov cez MBMS zabezpečuje charakteristiku
opravy súborov, ktorá umožňuje, aby UE, ktoré neprijali dostatok symbolov, aby správne
dekódovali súbor, požadovali dodatočné symboly. Toto umožňuje sieti doručovať špecifické
symboly konkrétnym UE cez unicastové nosiče a nezaťažovať broadcastové nosiče v
prípadoch, keď agregátna záťaž, potrebná na doručovanie symbolov konkrétnym UE cez
unicast je mierna.
[0016] Charakteristika opravy súborov sa spolieha na servery opravy súborov v sieti, aby
obslúžila požiadavky UE na opravu. Aktuálna architektúra vyžaduje jednoúčelové servery,
ktoré sú špecificky určené na obslúženie požiadaviek UE. Tento prístup môže byť drahý a nie
dobre nadimenzovaný pre veľké nasadenia.
[0017] Vylepšenie súčasnej charakteristika opravy súborov, ktoré umožňuje používať
konvenčné webové servery 1030 hypertextového prenosového protokolu (HTTP) na
spracovanie požiadaviek o opravu súboru skôr než spočívať v centre broadcastových
multicastových služieb (BMSC) je zobrazený na obrázku 1. MBMS broadcastová služba
poskytovaný z BMSC 1020 vysiela súbor alebo iné médiá 1010 do užívateľského zariadenia
(UE) cez mobilnú sieť 1040. Na obnovu zdrojových symbolov môže UE 1050 kontaktovať
HTTP server 1030 pomocou štandardizovaných HTTP požiadaviek/odpovedí. Tento prístup
využíva existujúcu dimenzovateľnú štandardizovanú a široko nasadzovanú na webe založenú
infraštruktúru pre opravárenskú službu. V niektorých príkladoch systém môže realizovať
dobrú

kompenzáciu

charakteristiky

a

komplikovanosti

vzhľadom

na

perspektívy

komplikovanosti, dimenzovateľnosti, účinnosti, cachovania a réžie HTTP požiadaviek
serverov inteligentným vykonávaním vysielania opravárenských symbolov cez MBMS
(opravárenské symboly sú redundantné symboly vysielané do UE, ktoré dovoľujú, aby UE
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opravilo súbor bez skutočného opakovaného vysielania chýbajúcich kusov súboru - napríklad
symbolov vyprodukovaných pomocou AL-FEC schémy), pričom dovoľuje obnovu
zdrojových symbolov pomocou obmedzeného počtu HTTP požiadaviek. Operátor nemusí
používať špecializované servery opravy súborov a môže používať rovnaké webové servery
používané na doručovanie obsahu. Preto BMSC už nie je potrebný pre procedúry opravy
súborov, ktoré teraz spracovávajú HTTP servery. HTTP servery musia len uložiť obsah a
nemusia spotrebovať zdroje na FEC kódovanie, čo umožní systému dosiahnuť dobrú kešku a
sieťovú efektívnosť s nízkou komplikovanosťou, čo dovolí operátorovi ovplyvňovať
dimenzovateľnosť, spoľahlivosť a ľahko dostupný obsah poskytované pomocou konvenčných
webových serverov v sieti alebo na internete.
[0018] V niektorých príkladoch sú zverejnené systémy, spôsoby a strojom čitateľné médiá,
ktoré realizujú MBMS procedúru opravy súborov cez MBMS služby na základe
multimediálneho subsystému internetového protokolu (IMS). Toto zahŕňa modifikácie na
IMS založenom MBMS sťahovacom doručovacom spôsobe, konkrétne súvisiacich
obnovovací procedúr nasledujúcich po počiatočnom broadcaste súboru, napríklad potom, čo
UE prijme reláciu Doručenia súboru cez jednosmerný transport (FLUTE) cez MBMS nosiče z
BMSC, ktoré broadcastovalo súbor. Ak je potrebná korekcia (t.j. UE nie je schopné
dekódovať súbor na základe správne prijatého súboru zdrojových a opravárenských
symbolov), UE sa odpojí od MBMS a ustanoví prepínač relácie na HTTP web server, aby
vyhľadal chýbajúce komponenty súboru pomocou HTTP (skôr než zvyšné pripojené na
BMSC kvôli MBMS službe opravy súboru, čo je procedúra v súčasnosti).
[0019] Obrázok 2 zobrazuje množstvo funkčných blokov pre na na IMS založenú
architektúru MBMS služby, ako je definovaná v 3GPP technickej špecifikácii (TS) 26.237
(táto schéma sa zakladá na podobnej schéme v TS 26.237 a môže taktiež zobrazovať
dodatočné na IMS založené obslužné funkcie, ktoré nemusia byť relevantné pre na IMS
založenú MBMS službu ako sú funkčné bloky, týkajúce sa streamovania s prepínanými
paketmi (PSS). IMS subsystém 2010 s jadrovou sieťou (IM CN Subsystem) môže byť
subsystém najmenej čiastočne definovaný v 3GPP technickej špecifikácii (TS) 23.228 a ktorý
podporuje registrovanie a autentikovanie používateľa, mobilitu a roaming, riadenie
multimediálnych relácií, kontrolu kvality služby, QoS, kontrolu politík, účtovanie a
zosieťovanie so sieťami s prepínanými obvodmi. UE 2020 obsahuje na IMS založenú MBMS
klientskú funkčnosť, ktorá vykonáva objavenie a výber služby, spracováva iniciovanie,
modikovanie a ukončenie služby, prijíma a prezentuje obsah používateľovi. Riadiaca funkcia
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služby (SCF) 2030 zabezpečuje logiku služby a funkcie vyžadované na podporu vykonávania
takejto logiky. Neobsluhuje autorizáciu počas iniciácie relácie a modifikovania relácie, ktoré
zahŕňajú kontrolu predplatného služby MBMS používateľa, aby sa umožnil alebo zamietol
prístup ku službe a vyberá relevantné MBMS mediálne funkcie. Pre na HTTP založené
doručovanie, SCF pôsobí ako proxi alebo bezprostredne nasledujúci užívateľský agent
(B2BUA). Pre MBMS, SCF spôsobí ako ukončovací užívateľský agent (UA). HTTP/SIP
adaptér 2040 (z HTTP do SIP) koreluje SIP relácie s HTTP prichádzajúcimi požiadavkami.
HTTP server 2050 je opísaný v 3GPP TS 26.234 a môže zabezpečovať na požiadanie
zdrojové symboly pre opravy súborov pomocou štandardných HTTP protokolov. BMSC.UPF
2060 spracováva všetky sub-funkcie užívateľskej roviny (UPF) centra broadcastových
multicastových služieb (BMSC). Obrázok 3 zobrazuje architektúru BMSC sub-funkcií a
súvisiace rozhrania medzi UE a BMSC podľa 3GPP TS 26.346. Funkcia pravidiel politiky a
účtovania (PCRF) 2070, ako je špecifikovaná v 3GPP TS 23.203, riadi účtovanie a
ustanovenie zdrojov v rádiovej prístupovej sieti (RAN) a jadrovej sieti s prepínanými paketmi
(PS). Výberová funkcia služby (SSF) 2080 zabezpečuje zoznam dostupných užívateľských
služieb, vrátane na HTTP založenom dynamickom adaptívnom streamovaní cez HTTP
(DASH), MBMS užívateľských služieb a relevantných informácií opisu užívateľských
služieb. Zoznam môže byť taktiež personalizovaný na identitu klienta.
[0020] Obrázok 2 je určený ako príklad funkčnej schémy konkrétneho príkladu na IMS
založenom MBMS systéme (pričom taktiež zobrazuje UE, vyvinuté paketové jadro (EPC) a
rádiovú prístupovú sieť (RAN)). Kvalifikovaný v technike si s využitím dokumentu
prihlasovateľa uvedomí, že rôzne kombinácie a permutácie funkčných zoskupení možno
použiť na realizovanie rôznych tu zverejnených príkladov. Napríklad viacero komponentov
možno vykonávať na rovnakom mieste a/alebo na rovnakom fyzickom hardvéri.
[0021] Vrátiac sa teraz na obrázok 3, zobrazená je bloková schéma 3000 pre BMSC.
Objavenie a oznámenie užívateľskej služby 3010 zabezpečuje oznámenie do UE cez odpoveď
na HTTP požiadavku vyslanú z UE (uľahčenú interaktívnymi oznamovacími funkciami 3020)
cez oznámenia služieb pomocou MBMS nosičov (uľahčené cez MBMS doručovacie funkcie
3040 vo funkcii relácie a vysielania 3030) alebo cez Push oznámenia pomocou MBMS Push
schopností. Tieto oznámenia obsahujú nevyhnutné informácie, aby UE prijalo oznamované
služby. Oznámenia môžu obsahovať identifikátory služieb, IP multicastové adresy a opis
médií.
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[0022] Funkcia relácie a vysielania 3030 obsahuje všetky s vysielaním obsahu súvisiace
funkcie. MBMS doručovacie funkcie 3040 doručujú súbory (cez MBMS sťahovacie služby)
alebo streamy (cez MBMS streamovaciu službu). Funkcia relácie a vysielania 3030
komunikuje s UE cez UDP a prenosový protokol v reálnom čase (RTP), ako aj doručovanie
súborov cez jednosmerný transport (FLUTE). Súvisiace doručovacie funkcie 3050 obsahujú
pomocné procedúry ako procedúry opráv súborov.
[0023] Funkcia riadenia kľúčov 3060 obsahuje funkcie požadovania kľúčov 3070 a funkcie
distribúcie kľúčov 3080, ktoré spracovávajú autentikáciu a distribúciu kľúčov do UE.
Poskytovateľ obsahu/multicastový broadcastový zdroj 3090 je sieť poskytovateľa obsahu,
ktorá poskytuje obsah, ktorý sa broadcastuje alebo multicastuje cez MBMS sieť.
[0024] Vrátiac sa teraz na obrázok 4, zobrazený je príklad tabuľky postupnosti správ
zobrazujúci opravu MBMS súborov pomocou HTTP. V operácii 4010 UE vygeneruje
počiatočnú správu SIP Invite a vyšle ju do IM CN subsystému, pričom naznačí zvolenú
MBMS sťahovaciu službu. V správe SIP Invite môže byť obsiahnutá ponuka protokulu opisu
relácie (SDP). IM CN subsystém postúpi správu SIP Invite a ponuku SDP do SCF. URI
požiadavky (Request-URI) v požiadavke SIP Invite môže byť dobre známy identifikátor
verejnej služby (PSI) v MBMS sťahovacej službe, záhlavie "to (pre)" môže obsahovať
rovnaký URI ako v Request-URI a záhlavie "from (od)" môže indikovať verejnú identitu
používateľa. Ponuka SDP môže byť obsiahnutá v požiadavke a môže sa predložiť podľa
parametrov prijatých počas procedúry výberu UE služby a s mediálnymi schopnosťami a
požadovanou šírkou pásma dostupnou z MBMS sťahovacej služby.
[0025] V operácii 4020 po prijatí požiadavky SIP Invite, SCF preskúma SDP parametre v
ponuke SDP a vykoná autorizačné procedúry služby, aby skontroloval práva na službu
požadovanej MBMS sťahovacej služby podľa predplatiteľských informácií užívateľa. Ak je
užívateľ autorizovaný, SCF môže odpovedať pomocou SIP 200 OK obsahujúcej odpoveď
SDP. Odpoveď SDP môže obsahovať fdt_address:uri, aby indikovala adresu tabuľky
doručenia súboru (FDT), a repair-server-address:uri, aby indikovala adresu opravárenského
serveru.
[0026] V operácii 4030 po prijatí SIP odpovede môže UE preskúmať parametre FLUTE
relácie v prijatom SDP a náležite prijať MBMS download dáta. V prípade, že FDT je
neprístupná, UE môže získať FDT podľa atribútu fdt_address v odpovedi SDP. FDT obsahuje
informáciu o opise obsahu pre súbory doručené vo FLUTE relácii.
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[0027] V prípade neúplného downloadu UE môže preskúmať procedúry opravy súborov
voči opravárenskému serveru naznačenému atribútom repair-server-address v odpovedi SDP
od SCF. Aby sa preplo z MBMS download na HTTP doručovanie opravárenskej služby z web
serveru, UE vydá RE-INVITE protokolu iniciácie relácie (SIP) a zašle do IM CN subsystému
v operácii 4040. Ponuka protokolu opisu relácie (SDP) a Request-URI zamerané na
opravárenský server, môžu byť obsiahnuté v správe SIP RE-INVITE, aby sa aktivovala
oprava súboru. IM CN subsystém môže postúpiť správu SIP RE-INVITE do SCF. RequestURI sa týka na HTTP založenej relácii opravy súboru z webového serveru, ktorý si
používateľ želá aktivovať. Request-URI môže byť vytvorený z užívateľskej a doménovej
časti, ako je definované nasledovne: užívateľská časť obsahuje identifikátor obsahu získaný z
informácie opisu užívateľskej služby z SSF. Identifikátor obsahu možno získať z informácií
výberu služby. Doménová časť je názov domény poskytovateľa služby získaný zo SSF.
Záhlavie "to" môže obsahovať URI adresy opravárenského serveru. Záhlavie "from" môže
indikovať verejnú užívateľskú identitu používateľa. Identifikátor obsahu možno vyhľadať z
informácií výberu služby. Ponuka SDP môže byť obsiahnutá v požiadavke RE-INVITE podľa
mediálnych schopností a politík dostupných pre opravárenskú reláciu a s parametrami
prijatými z SSF počas procedúry výberu služby, alebo počas procedúry vyhľadania
chýbajúcich parametrov pomocou SIP OPTIONS.
[0028] V operácii 4050, reagujúc na prijatie požiadavky na modifikovanie SIP, môže SCF
určiť, či aktuálne vysielaný program má podporu prepínania z MBMS/FLUTE na HTTP pre
účely opravy súborov. Ak prepínanie MBMS na HTTP nie je pre UE prístupné, modifikácia
relácie sa zamietne a udržiava sa stará MBMS relácia (spolu s predchádzajúcimi
rezervovanými zdrojmi). Ak je prepínanie z MBMS na HTTP prístupné pre UE, SCF
pôsobiace ako B2BUA, môže skontrolovať užívateľské práva pre požadovaný obsah po prijatí
správy SIP RE-INVITE z UE, identifikovať, že požiadavka je pre procedúry opravy MBMS
súboru, zvoliť HTTP/SIP adaptér a postúpiť požiadavku SIP Invite do HTTP/SIP adaptéra,
ktorý je poverený službou opravy súboru pomocou náležitého zmenenia Request-URI. Po
prijatí odpovede 301 alebo 302 z HTTP/SIP adaptéra, SCF nemusí postúpiť túto správu do
UE.
[0029] Ak Request-URI obsahuje identifikátor obsahu užívateľskej časti a názov domény v
doménovej časti, môže SCF zvoliť vhodný HTTP/SIP adaptér a vygenerovať požiadavku SIP
Invite do zvoleného HTTP/SIP adaptéra. Záhlavie "to" požiadavky SIP Invite môže
obsahovať rovnaký identifikátor obsahu ako Request-URI požiadavky o modifikovanie SIP
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prijatej z UE. V operácii 4060, môže SCF zaslať požiadavku SIP Invite do HTTP/SIP
adaptéra s SDP parametrami a môže zrušiť na FLUTE založenú MBMS download reláciu
medzi BMSC.UPF a UE.
[0030] Po prijatí požiadavky o aktiváciu MBMS opravy súboru, HTTP/SIP adaptér môže
preskúmať identifikátor obsahu prítomný v užívateľskej časti záhlavia "to (pre)" a mediálne
parametre v SDP a zvoliť HTTP server podľa URI požiadavky. HTTP/SIP adaptér vysiela
správu HTTP POST do HTTP servera v operácii 4070, vrátane IP adresy pre UE. HTTP/SIP
adaptér môže rozhodnúť presmerovať požiadavku na iný server HTTP/SIP adaptéra. V tomto
prípade HTTP/SIP adaptér môže vrátiť odpoveď 301, ak obsah nie je riadený pomocou tohto
HTTP/SIP adaptéra, alebo odpoveď 302 z akéhokoľvek iného dôvodu (napríklad vyváženia
záťaže). Presmerovanie HTTP/SIP adaptéra môže naznačiť jednu alebo viac cieľových adries
HTTP/SIP adaptéra v kontaktnom záhlaví.
[0031] V operácii 4080 po prijatí správy HTTP POST prijatej z HTTP/SIP adaptéra, môže
HTTP server odpovedať HTTP/SIP adaptéru s odpoveďou HTTP 200 OK. HTTP/SIP adaptér
vracia správu SIP 200 OK do SCF v operácii 4090 obsahujúcu odpoveď SDP. Odpoveď SDP
môže opisovať reláciu opravy MBMS súborov obsahujúcu download URL pre súbor
požadovaného obsahu. Rozdiel s odpoveďou SDP definovanou pre streamovanie je absencia
mediálnej linky zodpovedajúcej riadiacemu protokolu (streamovaciemu protokolu v reálnom
čase (RTSP)), indikácia TCP transportu a na HTTP založenom download spôsobe namiesto
streamovania a indikácia HTTP URL namiesto RTSP URI. Ak obsah, ktorý si používateľ
zvolil nemožno nájsť, HTTP/SIP adaptér môže odpovedať s príslušnou odpoveďou SIP
chybového kódu (napríklad 404 nenájdené).
[0032] V operácii 4100 SCF môže postúpiť SIP 200 OK do IM CN subsystému. IM CN
subsystém môže postúpiť SIP 200 OK do UE v operácii 4110.
[0033] V operácii 4120 po prijatí SIP 200 OK môže UE opustiť multicastový kanál a začať
opravu MBMS súboru vyslaním požiadavky HTTP GET (alebo HTTP partial GET pre
požiadavky rozsahu bytov) do URL získanej zo správy SIP 200 OK. HTTP server môže
doručiť obsahový súbor v HTTP odpovedi do UR v operácii 4130.
[0034] Obrázok 5 zobrazuje vývojový diagram na IMS založenom spôsobe opravy MBMS
súboru pomocou HTTP serveru podľa niektorých príkladov. V operácii 5010 UE ustanoví
reláciu s IMS sieťou, aby prijalo MBMS službu. V niektorých príkladoch UE môže vyslať
SIP Invite spolu so správou o ponuke SDP do IM CN subsystému. IM CN subsystém môže
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potom postúpiť SIP Invite spolu s ponukou SDP do SCF. SCF môže potom odoslať správu
SIP OK do IM CN subsystému, IM CN subsystém môže potom postúpiť SIP OK do UE, čím
sa ustanoví relácia s IMS sieťou, aby sa prijala MBMS služba.
[0035] V operácii 5020 UE potom prijíma médiá cez MBMS nosičov. V niektorých
príkladoch UE komunikuje so sieťou (a prijíma médiá) cez bezdrôtovú sieť Dlhodobého
vývoja (LTE) v súlade s radom noriem Projektu partnerstva 3. generácie (3GPP). V ďalších
príkladoch, UE komunikuje so sieťou (a prijíma médiá) cez bezdrôtovú sieť univerzálneho
mobilného telekomunikačného systému (UMTS) v súlade s radom noriem 3GPP. V ešte
ďalších príkladoch možno použiť ďalšie typy bezdrôtových sietí.
[0036] V operácii 5030 UE určí, že jeden alebo viac zakódovaných symbolov nemožno
správne dekódovať a preto sa vyžadujú procedúry opravy súborov. V operácii 5040, aby sa
tieto symboly znovu poslali (a tým opravili médiá), môže UE znovu ustanoviť relácii s IMS
sieťou, pričom požaduje na HTTP založenú opravu súboru cez unicast. V niektorých
príkladoch to UE môže urobiť vyslaním požiadavky SIP RE-INVITE spolu s ponukou SDP
do IM CN subsystému. IM CN subsystém to môže postúpiť do SCF komponentu. SCF
komponent môže potom ustanoviť HTTP/SIP adaptér, ktorý môže kontaktovať určený HTTP
opravárenský server. Ak HTTP opravárenský server odpovedá kladne, IMS sieť odpovedá
mobilu, že relácia je riadne ustanovená.
[0037] V operácii 5050 potom UE kontaktuje HTTP server a znovu downloaduje správne
symboly pomocou informácií v odpovedacej správe zaslanej z IMS siete.
[0038] Vrátiac sa teraz na obrázok 6, zobrazený je vývojový diagram spôsobu opravy
súboru využívajúceho HTTP server z perspektívy IMS siete podľa niektorých príkladov. V
6010 SCS prijíma požiadavku na opravu od UE. Požiadavka na opravu môže nadobudnúť
formu správy o znovuustanovení relácie od UE. Požiadavka na opravu môže nadobudnúť
formu správy znovuustanovenia relácie ako je SIP RE-INVITE spolu s ponukou SDP. SCF
určuje v operácii 6020, či sa operácia opravy má robiť pomocou HTTP. Ak operáciu opravy
možno urobiť pomocou HTTP, požiadavka sa postúpi do HTTP/SIP adaptéra v operácii 6030.
V operácii 6035 HTTP/SIP adaptér môže kontaktovať HTTP server, aby ustanovil opravu
súboru vyslaním správy HTTP POST. Odpovedaciu správu z HTTP serveru potom HTTP/SIP
adaptér prenesie do SIP odpovedacej správy a postúpi späť do SCF. V operácii 6040, FLUTE
relácia v UE sa zruší, a v 6050 SCF postupuje odpovedaciu správu z HTTP/SIP adaptéra do
UE. Ak odpovedacia správa naznačuje úspešný prechod do HTTP relácie, tak UE môže

11
downloadovať súbor cez HTTP, v niektorých príkladoch pomocou informácií (napríklad
jednotnou adresou zdroja (URL) obsiahnutých v odpovedi.
[0039] V niektorých príkladoch sa výhodne používa pojem IMS sieť a všeobecne označuje
akýkoľvek komponent použitý na doručovanie na IMS založených MBMS služieb a môže
zahŕňať určité prvky jadrovej siete (napríklad vyvinutú paketovú jadrovú (EPC) sieť).
[0040] Obrázok 7 zobrazuje príklad blokovej schémy užívateľského zariadenia (UE) 7000
podľa niektorých príkladov tohto dokumentu. UE 7000 môže obsahovať (navyše k iným
modulom a/alebo funkčnosti) vstupný a/alebo výstupný modul 7030, ktorý prijíma vstup od
používateľa napríklad cez dotykové zobrazovacie zariadenie, klávesnicu, guľový ovládač,
myš, alebo podobne. Vstupný a/alebo výstupný modul 7030 taktiež zobrazuje výstup
používateľovi ovládaním jedného alebo viacerých grafických displejov, audio reprodukčného
zariadenia (napríklad reproduktora), alebo podobne. Vstupný a/alebo výstupný modul 7030
môže zobrazovať médiá, súbory, alebo iné dáta prijaté z IMS siete a môže prijímať vstup od
používateľa UE 7000, na ktorom sa má prijímať obsah dostupný na IMS sieti.
[0041] UE 7000 môže mať vysielací/prijímací (TX/RX) modul 7020, ktorý môže realizovať
funkcie bezdrôtovej fyzickej vrstvy obsahujúce moduláciu, kódovanie, vysielanie, prijem,
demoduláciu a odkódovanie. UE môže mať taktiež riadiaci modul 7010, ktorý môže
realizovať ďalšie vrstvy balíka bezdrôtového protokolu (napríklad vrstvu 2 a vrstvu 3).
Napríklad riadiaci modul 7010 môže registrovať, deregistrovať a prijímať dáta z IMS siete.
Riadiaci modul 7010 môže taktiež riadiť procedúry opravy súborov, vrátane kontaktovania
HTTP serveru, aby opravil médiá alebo súbory. Riadiaci modul 7010 môže taktiež odpovedať
užívateľskému vstupu zo vstupného/výstupného modul 7030 a spôsobiť, že výstup sa odošle
na displej alebo iné výstupné zariadenie cez vstupný/výstupný modul 7030.
[0042] Obrázok 8 zobrazuje blokovú schému príkladu stroja 8000, na ktorom možno
uskutočňovať ktorúkoľvek jednu alebo viac tu preberaných technológií (napríklad metodík).
V alternatívnych uskutočneniach vynálezu, stroj 8000 môže fungovať ako samostatné
zariadenie, alebo môže byť pripojený (napríklad zosieťovaný) na iné stroje. V zosieťovanom
nasadení stroj 8000 môže fungovať v pôsobnosti serverového stroja, klientského stroja, alebo
oboch v serverovo-klientskom sieťovom prostredí. V jednom príklade stroj 8000 môže
pôsobiť ako rovnocenný stroj v peer-too-peer (P2P) (alebo inom distribuovanom) sieťovom
prostredí. Stroj 8000 môže byť osobný počítač (PC), tablet, set-top box (STB), osobný
digitálny asistent (PDA), mobilný telefón, webová aplikácia, sieťový router, prepínač alebo
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mostík, alebo akýkoľvek stroj schopný vykonávať inštrukcie (sekvenčne alebo ináč), ktoré
špecifikujú kroky prijímané týmto strojom. Napríklad eNodeB, UE, alebo iné komponenty
LTE systému môžu byť strojom 8000, alebo obsahovať komponenty stroja 8000. Ďalej,
keďže je zobrazený len jeden stroj, pojem "stroj" sa bude taktiež rozumieť, že zahŕňa
akúkoľvek zbierku strojov, ktoré individuálne alebo spoločne vykonávajú súbor (alebo viac
súborov) inštrukcií na uskutočnenie ktorejkoľvek jednej alebo viacerých tu preberaných
metodík, ako cloadový výpočet, softvér ako služba (SaaS), iné počítačové klastrové
konfigurácie. Napríklad, funkcie stroja 8000 možno distribuovať na viacero ďalších strojov v
sieti.
[0043] Príklady, ako tu opísané môžu zahŕňať, alebo môžu fungovať na logike alebo
množstve komponentov, modulov, alebo mechanizmov. Moduly sú hmotné entity schopné
uskutočňovať špecifické operácie a môžu byť nakonfigurované alebo usporiadané určitým
spôsobom. V jednom príklade obvody môžu byť usporiadané (napríklad interne alebo
vzhľadom na externé entity ako iné obvody) špecifikovaným spôsobom ako modul. V jednom
príklade celý alebo časť jedného alebo viacerých počítačových systémov (napríklad
samostatného, klientského alebo serverového počítačového systému), alebo jedného alebo
viacerých hardvérových procesorov, možno nakonfigurovať s firmvérom alebo softvérom
(napríklad inštrukciami, časťou aplikácie alebo aplikáciou) ako modul, ktorý funguje, aby
vykonával špecifické operácie. V jednom príklade softvér môže spočívať (1) na
neprechodnom stromom čitateľnom médiu, alebo (2) vo vysielacom signále. V jednom
príklade softvér, keď ho vykonáva základný hardvér modulu spôsobuje, že hardvér vykonáva
špecifikované operácie.
[0044] Podobne pojem "modul" sa rozumie, že zahŕňa hmotnú entitu, buď entitu ktorá je
fyzicky skonštruovaná, špecificky nakonfigurovaná (napríklad natvrdo prepojená vodičmi),
alebo dočasne (napríklad prechodne) nakonfigurovaná (napríklad naprogramovaná), aby
fungovala špecifikovaným spôsobom, alebo uskutočňovala časť alebo všetky z akýchkoľvek
tu opísaných operácií. Keď zvážime príklady v ktorých moduly sú nakonfigurované dočasne,
každý z modulov sa nemusí konkretizovať v akomkoľvek jednom okamihu. Napríklad keď
moduly zahŕňajú všeobecné hardvérového procesor nakonfigurovaný pomocou softvéru,
všeobecný hardvérový procesor sa môže nakonfigurovať ako jeden alebo viac modulov, ktoré
sa môžu časom meniť. Softvér môže podobne konfigurovať hardvérový procesor, napríklad
aby sa vytvoril konkrétny modul v jednom okamihu a vytvoril odlišný modul v odlišnom
okamihu.
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[0045] Stroj (napríklad počítačový systém) 8000 môže obsahovať hardvérový procesor 8002
(napríklad centrálnu procesnú jednotku (CPU), grafickú procesnú jednotku (GPU), jadro
hardvérového procesoru alebo akúkoľvek ich kombináciu), hlavnú pamäť 8004 a statickú
pamäť 8006, z ktorých niektoré alebo všetky môžu komunikovať navzájom cez zbernicu
8008. Stroj 8000 môže ďalej obsahovať zobrazovaciu jednotku 8010, alfanumerické
vzostupné zariadenie 8012 (napríklad klávesnicu), riadiace zariadenie 8014 užívateľského
rozhrania (UI) a/alebo iné vstupné zariadenia. V jednom príklade zobrazovacia jednotka 8010
a UI riadiace zariadenie 8014 môže byť dotyková obrazovka. Stroj 8000 môže navyše
obsahovať pamäťové zariadenie (napríklad mechaniku) 8016, signál generovacie zariadenie
8018 (napríklad reproduktor) a zariadenie 8020 sieťového rozhrania.
[0046] Pamäťové zariadenie 8016 môže zahŕňať strojom čitateľné médium 8022, na ktorom
je uložený jeden alebo viac súborov dátových štruktúr alebo inštrukcií 8024 (napríklad
softvér) stelesňujúcich alebo využívaných akoukoľvek jednou alebo viacerými tu opísanými
technológiami alebo funkciami. Inštrukcia 8024 môžu taktiež sídliť úplne alebo najmenej
čiastočne v hlavnej pamäti 8004, v statickej pamäti 8006, alebo v hardvérovom procesore
8002 počas ich vykonávania strojom 8000. V jednom príklade jedna alebo akákoľvek
kombinácia hardvérového procesoru 8002, hlavnej pamäte 8004. statickej pamäte 8006, alebo
pamäťového zariadenia 8016 môže tvoriť strojom čitateľné médiá.
[0047] Keďže strojom čitateľné médium 8022 je zobrazené ako jediné médium, pojem
"strojom čitateľné médium" môže zahŕňať jediné médium, alebo viac médií (napríklad
centralizovanú alebo distribuovanú databázu a/alebo súvisiace cache (rýchle vyrovnávacie
pamäte) a servery) nakonfigurované alebo usporiadané, aby v nich bola uložená jedna alebo
viac inštrukcií 8024.
[0048] Pojem "strojom čitateľné médium" môže zahŕňať akékoľvek hmotné médium, ktoré
je schopné ukladať, kódovať, alebo prenášať inštrukcie na vykonávanie strojom 8000 a ktoré
spôsobujú, že strom 8000 vykonáva akúkoľvek jednu alebo viac technológií podľa tohto
dokumentu, alebo ktoré je schopné ukladať, kódovať, alebo prenášať dátové štruktúry
používané alebo súvisiace s takýmito inštrukciami. Neobmedzujúce príklady strojom
čitateľných médií môžu zahŕňať polovodičové pamäte a optické a magnetické médiá.
Špecifické príklady strojom čitateľných médií môžu zahŕňať: energeticky nezávislú pamäť
ako sú polovodičové pamäťové zariadenia (napríklad elektricky programovateľná
permanentná pamäť (EPROM), elektricky vymazateľná programovateľná permanentná pamäť
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(EEPROM)) a flash pamäte; magnetické disky ako sú interné pevné disky a vyberateľné
disky; magneto-optické disky; a CD-ROM a DVD-ROM disky.
[0049] Inštrukcie 8024 možno ďalej vysielať alebo prijímať cez komunikačnú sieť 8026
pomocou prenosového média cez zariadenie 8020 sieťového rozhrania. Zariadenie 8020
sieťového rozhrania môže pripojiť stroj 8000 na sieť iných strojov, aby komunikoval s inými
strojmi v sieti využitím akéhokoľvek jedného alebo množstva prenosových protokolov
(napríklad frame relay, internet protocol (IP), protokol riadenia prenosu (TCP), používateľský
datagramový protokol (UDP), hypertextový prenosový protokol (HTTP), atď.). Príklady
komunikačných sietí môžu zahŕňať lokálnu sieť (LAN), rozsiahlu sieť (WAN), paketovú
dátovú sieť (napríklad internet), mobilné telefónne siete (napríklad bunkové siete), klasickú
analógovú telefónnu službu (POTS) a bezdrôtové dátové siete (medzi inými napríklad rad
noriem IEEE 802.11 Inštitútu elektrického a elektronického inžinierstva (IEEE - Institute of
Electrical and Electronics Engineers) známy ako Wi-Fi, rad noriem IEEE 802.16 známy ako
WiMax, peer-to-peer (P2P) siete. V jednom príklade zariadenie 8020 sieťového rozhrania
môže obsahovať jeden alebo viac fyzických konektorov (napríklad ethernetový, koaxiálny,
alebo telefónny konektor), alebo jednu alebo viac antén na pripojenie na komunikačnú sieť
8026. V jednom príklade zariadenie 8020 sieťového rozhrania môže obsahovať množstvo
antén na bezdrôtové komunikovanie pomocou najmenej jednej technológie jeden vstup viac
výstupov (SIMO), viac vstupov viac výstupov (MIMO) alebo viac vstupov jeden výstup
(MISO). Bude sa rozumieť, že pojem "prenosové médium" zahŕňa akékoľvek nehmotné
médium, ktoré je schopné ukladať, kódovať, alebo prenášať inštrukcie na vykonávanie
strojom 8000 a obsahuje digitálne alebo analógové komunikačné signály alebo iné nehmotné
médium, na uľahčenie komunikovania takéhoto softvéru.
ĎALŠIE POZNÁMKY A PRÍKLADY
[0050] Príklady 1: Spôsob opravy médií v sieti založenej na multimediálnom subsystéme
podľa internetového protokolu (IMS), pričom spôsob zahŕňa komunikovanie s komponentom
IMS siete pomocou protokolu iniciácie relácie (SIP), aby sa ustanovila download relácia s
centrom broadcastovej multicastovej služby (BMSC) cez nosič multimediálnej broadcastovej
multicastovej služby (MBMS) ako reakcia na určenie, že jeden alebo viac kódovacích
symbolov médií downloadovaných pomocou ustanoveného MBMS nosiča sa nemôže
dekódovať: požadovanie procedúry opravy súboru od komponentu IMS siete pomocou
požiadavky SIP RE-INVITE, pričom požiadavka SIP RE-INVITE obsahuje adresu
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opravárenského serveru hypertextového prenosového protokolu (HTTP) indikovaného
komponentom IMS siete počas ustanovenia MBMS nosiča; ako reakcia na prijatie SIP
potvrdenia indikujúce, že požiadavka bola úspešná, požadujúcej HTTP spojenia s HTTP
serverom na opätovné dowloadovanie jedného alebo viacerých kódovacích symbolov médií,
ktoré nemožno dekódovať; a prijatie jedného alebo viacerých kódovacích symbolov z HTTP
serveru.
[0051] Príklad 2: Spôsob podľa príkladu 1, pričom médiá sa downloadujú pomocou MBMS
nosiča s využitím protokolu doručenie súboru cez jednosmerný transport (Flute).
[0052] Príklad 3: Spôsob podľa ktoréhokoľvek z príkladov 1 a 2, pričom komponent IMS
siete je koordinačná funkcia služby (SCF).
[0053] Príklad 4: Spôsob podľa ktoréhokoľvek z príkladov 1 až 3, pričom HTTP spojenie sa
požaduje pomocou požiadavky HTTP GET.
[0054] Príklad 5: Spôsob podľa ktoréhokoľvek z príkladov 1 až 4, pričom komunikovanie s
komponentom IMS siete obsahuje komunikovanie cez sieť dlhodobého vývoja (LTE).
[0055] Príklad 6: Užívateľské zariadenie (UE) s riadiacim modulom nakonfigurovaným, aby
určil, že jeden alebo viac kódovacích symbolov mediálneho súboru downloadovaného
pomocou nosiča multimediálnej broadcastovej multicastovej služby (MBMS) z komponentu
siete multimediálneho subsystému podľa internetového protokolu (IMS) sa nemôže
dekódovať a vyžaduje sa procedúra opravy súboru; a vysielacím a prijímacím modulom
nakonfigurovaným, aby: požadoval procedúru opravy súboru z komponentu IMS siete
pomocou požiadavky RE-INVITE protokolu iniciácie relácie (SIP) ako reakcie na určenie
riadiaceho modulu, že sa vyžaduje procedúra opravy súboru; požadoval spojenie
hypertextového prenosového protokolu (HTTP) s HTTP serverom, aby sa znovu
downloadoval jeden alebo viac kódovacích symbolov médií, ktoré nemožno dekódovať, ako
reakcia na prijatie SIP potvrdenia indikujúceho, že požiadavka RE-INVITE bola úspešná; a
prijatie jedného alebo viacerých kódovacích symbolov z HTTP serveru.
[0056] Príklad 7: UE podľa príkladu 6 obsahujúce ustanovenie MBMS nosiča pomocou SIP.
[0057] Príklad 8: UE podľa ktoréhokoľvek z príkladov 5 a 6, pričom požiadavka SIP REINVITE obsahuje adresu HTTP servera indikovanú komponentom IMS siete, ako serveru
opravy súboru počas ustanovenia MBMS nosiča.
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[0058] Príklad 9: UE podľa ktoréhokoľvek z príkladov 6 až 8, pričom vysielací a prijímací
modul je nakonfigurovaný, aby downloadoval médiá pomocou MBMS nosiča s využitím
protokolu doručenie súboru cez jednosmerný transport (flute).
[0059] Príklad 10: UE podľa ktoréhokoľvek z príkladov 6 až 9, pričom komponent IMS
siete je koordinačná funkcia služby (SCF).
[0060] Príklad 11: UE podľa ktoréhokoľvek z príkladov 6 až 10, pričom vysielací a
prijímací modul komunikuje s komponentom IMS siete cez sieť dlhodobého vývoja (LTE).
[0061] Príklad 12: Strojom čitateľné médium, na ktorom sú uložené inštrukcie, ktoré keď
ich vykonáva stroj spôsobujú, že stroj vykonáva operácie zahŕňajúce: komunikovanie s
komponentom siete multimediálneho subsystému podľa internetového protokolu (IMS)
pomocou protokolu iniciácie relácie (SIP) na ustanovenie download relácie s centrom
broadcastovej multicastovej služby (BMSC) cez nosič multimediálnej broadcastovej
multicastovej služby (MBMS); ako reakcia na určenie, že jeden alebo viac kódovacích
symbolov médií downloadovaných pomocou ustanoveného MBMS nosiča sa nemôže
dekódovať: požadovanie procedúry opravy súboru z komponentu IMS siete pomocou
požiadavky SIP RE-INVITE, pričom požiadavka SIP RE-INVITE obsahuje adresu
opravárenského serveru hypertextového prenosového protokolu (HTTP) indikovaného
komponentom IMS siete počas ustanovenia MBMS nosiča; ako reakcia na prijatie SIP
potvrdenia indikujúceho, že požiadavka bola úspešná, požadovanie HTTP spojenia s HTTP
serverom, aby sa opätovne downloadoval jeden alebo viac kódovacích symbolov médií, ktoré
nemožno dekódovať; a prijatie jedného alebo viacerých kódovacích symbolov z HTTP
serveru.
[0062] Príklad 13: Strojom čitateľné médium podľa príklad 12, pričom médiá sa
downloadujú pomocou MBMS nosiča s využitím protokolu doručovania súboru cez
jednosmerný transport (flute).
[0063] Príklad 14: Strojom čitateľné médium podľa ktoréhokoľvek z príkladov 12 a 13,
pričom komponent IMS siete je koordinačná funkcia služby (SCS).
[0064] Príklad 15: Strojom čitateľné médium podľa ktoréhokoľvek z príklad 12 až 14,
pričom HTTP spojenie sa požaduje pomocou požiadavky HTTP GET.
[0065] Príklad 16: Strojom čitateľné médium podľa ktoréhokoľvek z príkladov 12 až 15,
pričom komunikovanie s komponentom IMS siete obsahuje komunikovanie cez sieť
dlhodobého vývoja (LTE).
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[0066] Príklad 17: Spôsob opravy súboru v sieti multimediálneho subsystému podľa
internetového protokolu (IMS), pričom spôsob zahŕňa: prijatie požiadavky RE-INVITE
protokolu iniciácie relácie (SIP) z užívateľského zariadenia (UE), pričom RE-INVITE
požaduje iniciovanie procedúry opravy súboru pomocou unicastového nosiča hypertextového
prenosového protokolu (HTTP) a obsahuje adresu opravárenského serveru; zvolenie
HTTP/SIP adaptéra a vygenerovanie požiadavky SIP Invite do zvoleného HTTP/SIP
adaptéra; ako reakcia na prijatie správy SIP potvrdenia zo zvoleného HTTP/SIP adaptéra
indikujúcej, že HTTP/SIP adaptér ustanovil procedúru opravy súboru s opravárenským
serverom, zrušenie MBMS download relácie medzi UE a funkciou užívateľskej roviny centra
broadcastovej multicastovej služby (BMSC) a postúpenie potvrdenia do UE, aby sa iniciovalo
na HTTP založené doručenie.
[0067] Príklad 18: Spôsob podľa príkladu 17 zahŕňajúci ustanovenie MBMS nosiča do UE
pričom ustanovenie obsahuje vyslanie adresy HTTP opravárenského serveru.
[0068] Príklad 19: Spôsob podľa ktoréhokoľvek z príkladov 17 a 18, pričom spôsob sa
vykonáva na koordinačnej funkcii služby (SCS).
[0069] Príklad 20: Spôsob podľa ktoréhokoľvek z príkladov 17 až 19, pričom požiadavka
SIP Invite do zvoleného HTTP/SIP adaptéra sa vygeneruje ako reakcia na určenie, že
mediálna položka identifikovaná v požiadavke umožňuje prepnutie protokolu z MBMS na
HTTP.
[0070] Príklad 21: Spôsob podľa ktoréhokoľvek z príkladov 17 až 20, pričom požiadavka
SIP Invite do zvoleného HTTP/SIP adaptéra obsahuje ponuku protokolu opisu relácie (SDP) a
požiadavku na jednotný identifikátor zdroja (URI) smerovanú opravárenskému serveru.
[0071] Príklad 22: Spôsob podľa príkladu 21, pričom požiadavka na URI obsahuje
užívateľskú časť obsahujúcu identifikátor obsahu a doménovú časť obsahujúcu názov domény
poskytovateľa služby.
[0072] Príklad 23: Komponent siete multimediálneho subsystému podľa internetového
protokolu (IMS) obsahujúci: koordinačnú funkciu služby (SCF) fungujúcu na počítačovom
procesore a nakonfigurovanú, aby: ustanovila nosič multimediálnej broadcastovej
multicastovej služby (MBMS) pomocou protokolu iniciácie relácie (SIP) s užívateľským
zariadením (UE) na poskytovanie MBMS služby; prijala požiadavku SIP RE-INVITE z UE
požadujúcu iniciáciu procedúry opravy súboru pomocou unicastového nosiča hypertextového
prenosového protokolu (HTTP); zvolila HTTP/SIP adaptér a vygenerovala požiadavku SIP
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Invite do zvoleného HTTP/SIP adaptéra; zrušila MBMS download reláciu medzi UE a
funkciou užívateľskej roviny centra broadcastovej multicastovej služby (BMSC) a postúpila
potvrdenie do UE iniciovať na HTTP založené doručenie, ako reakciu na prijatie správy SIP
potvrdenia z HTTP/SIP adaptéra.
[0073] Príklad 24: Komponent IMS siete podľa príkladu 23, pričom SCF je
nakonfigurovaná, aby odoslala adresu HTTP opravárenského serveru po ustanovení MBMS
nosiča.
[0074] Príklad 25: Komponent IMS siete podľa ktoréhokoľvek z príkladov 23 a 24, pričom
SCF je nakonfigurovaná, aby generovala požiadavku SIP Invite do zvoleného HTTP/SIP
adaptéra, ako reakciu na určenie, že mediálna položka identifikovaná v požiadavke, dovoľuje
prepínanie protokolu z MBMS na HTTP.
[0075] Príklad 26: Komponent IMS siete podľa ktoréhokoľvek z príkladov 23 až 25, pričom
požiadavka SIP Invite do zvoleného HTTP/SIP adaptéra obsahuje ponuku protokolu opisu
relácie (SDP) a požiadavku o jednotný identifikátor zdroja (URI) smerovanú opravárenskému
serveru.
[0076] Príklad 27: Komponent IMS siete podľa príkladu 26, pričom požiadavka na URI
obsahuje užívateľskú časť obsahujúcu identifikátor obsahu a doménovú časť obsahujúcu
názov domény poskytovateľa služby.
[0077] Príklad 28: Strojom čitateľné médium, na ktorom sú uložené inštrukcie, ktoré keď
ich vykoná stroj spôsobujú, že stroj uskutočňuje operácie zahŕňajúce: prijatie požiadavky REINVITE protokolu iniciácie relácie (SIP) z užívateľského zariadenia (UE), pričom požiadavka
RE-INVITE vyžaduje iniciáciu procedúry opravy súboru pomocou unicastového nosiča
hypertextovaého prenosového protokolu (HTTP), pričom požiadavka obsahuje adresu
opravárenského servera; zvolenie HTTP/SIP adaptéra a vygenerovanie požiadavky SIP Invite
do zvoleného HTTP/SIP adaptéra; ako reakcia na prijatie správy SIP potvrdenie z HTTP/SIP
adaptéra indikovanie, že adaptér HTTP a SIP ustanovil procedúru opravy súboru u
opravárenského

servera,

zrušenie

download

relácie

multimediálnej

broadcastovej

multicastovej služby (MBMS) medzi UE a funkciou užívateľskej roviny centra broadcastovej
multicastovej služby (BMSC), a postúpenie potvrdenia do UE, aby iniciovalo na HTTP
založené doručenie.
[0078] Príklad 29: Stromom čitateľné médium podľa príkladu 28, pričom inštrukcie zahŕňa
inštrukcie, ktoré keď ich uskutoční stroj spôsobia, že stroj vykonáva operácie ustanovenia
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MBMS nosiča do UE, pričom ustanovenie obsahuje vyslanie adresy HTTP opravárenského
servera.
[0079] Príklad 30: Strojom čitateľné médium podľa ktoréhokoľvek z príkladov 28 a 29,
pričom inštrukcie zahŕňajú inštrukcie, ktoré keď ich vykonáva stroj spôsobujú, že stroj
vykonáva operácie generovania požiadavky SIP Invite do zvoleného HTTP/SIP adaptéra ako
reakciu na určenie, že mediálna položka identifikovaná požiadavke umožňuje prepínanie
protokolu MBMS na HTTP.
[0080] Príklad 31: Strojom čitateľné médium, podľa ktoréhokoľvek z príkladov 28 až 30,
pričom požiadavka SIP Invite do vybraného HTTP/SIP adaptéra obsahuje ponuku protokolu
opisu relácie (SDP) a požiadavku jednotného identifikátora zdroja (URI) smerované do
opravárenského serveru.
[0081] Príklad 32: Strojom čitateľné médium podľa príkladu 31, pričom požiadavka URI
obsahuje užívateľskú časť, obsahujúcu identifikátor obsahu a doménovú časť, obsahujúcu
názov domény poskytovateľa služby.
[0082] Vyššie uvedený detailný opis obsahuje odkazy na priložené výkresy, ktoré tvoria
súčasť detailného opisu. Výkresy, ako ilustrácia, zobrazujú špecifické uskutočnenia vynálezu,
ktoré sa môžu uskutočňovať. Tieto uskutočnenia vynálezu sa tu taktiež označujú ako
"príklady". Takéto príklady môžu obsahovať prvky navyše k zobrazeným alebo opísaným
prvkom. Avšak títo vynálezcovia taktiež predpokladajú príklady, v ktorých sú uvedené len
tieto zobrazené alebo opísané prvky. Navyše títo vynálezcovia taktiež predpokladajú príklady
využívajúce akúkoľvek kombináciu alebo permutáciu týchto zobrazených alebo opísaných
prvkov (alebo ich jedného alebo viacerých význakov) buď vzhľadom na konkrétny príklad
(alebo jeho jeden alebo viac význakov), alebo vzhľadom na ostatné príklady (alebo ich
jedného alebo viacerých význakov) tu zobrazených alebo opísaných.
[0083] V prípade nekonzistentného používania medzi týmto dokumentom a týmito
dokumentmi takto začlenenými odkazom, používanie v začlenenom odkaze (odkazoch) sa
bude považovať za doplnkové k používaniu tohto dokumentu; pri nezmieriteľných
nekonzistenciách bude prevažovať používanie v tomto dokumente.
[0084] V tomto dokumente sa pojmy "a" alebo "an" (v angličtine člen neurčitý) používajú,
ako je obvyklé v patentových dokumentoch tak, aby zahŕňali jeden alebo viac než jeden,
nezávisle od akýchkoľvek ďalších prípadov alebo použití "najmenej jeden", alebo "jeden
alebo viac". V tomto dokumente pojem "alebo" sa používa na označenie nevýlučného alebo
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tak, že "A alebo B" zahŕňa "A ale nie B", "B ale nie A" a "A a B" pokým nie je uvedené ináč.
V pripojených nárokoch pojmy "zahŕňajúci" a "v ktorom" sa používajú ako ekvivalenty
hovorovej angličtiny príslušných pojmov "obsahujúci" a "pričom". Taktiež v nasledujúcich
nárokoch pojmy "zahŕňajúci" a "obsahujúci" sú otvorené, čiže systém, zariadenie, výrobok
alebo proces, ktoré obsahujú prvky navyše k tým, ktoré sú vymenované za takýmto pojmom v
nároku, sa stále považujú, že spadajú do rozsahu tohto nároku. Navyše v nasledujúcich
nárokoch pojmy "prvý", "druhý" a "tretí" atď. sa používajú výlučne ako označenia a nie sú
určené, aby ukladali numerické požiadavky na ich predmety.
[0085] Vyššie uvedený opis je určený, aby bol ilustratívny a nie reštriktívny. Napríklad
vyššie opísané príklady (alebo jeden alebo viac ich význakov) sa môžu používať vo
vzájomnej kombinácii. Ďalšie uskutočnenia vynálezu môže používať, ako je riadne
kvalifikovaný v technike, po revidovaný vyššie uvedeného opisu. Uvádza sa Abstrakt, aby sa
splnila 37 C.F.R. (zbierka federálnych vyhlášok USA) paragraf 1.72(b), aby sa čitateľovi
umožnilo rýchlo stanoviť povahu technického dokumentu. Predkladá sa s pochopením, že sa
nebude používať na interpretovanie alebo obmedzovanie rozsahu alebo významu nárokov.
Taktiež v uvedenom detailnom opise možno rôzne charakteristiky zoskupiť, aby sa dokument
zjednodušil. Toto by sa nemalo interpretovať ako úmysel, že nenárokovaná zverejnená
charakteristika je podstatná pre akýkoľvek nárok, Skôr predmet vynálezu môže spočívať v
menej než na všetkých charakteristikách konkrétneho uskutočnenia vynálezu. Preto sú
nasledujúce nároky týmto začlenené do detailného opisu, pričom každý nárok je samostatný
ako separátne uskutočnenie vynálezu. Rozsah vynálezu by sa mal určiť odkazom na pripojené
nároky spolu s plným rozsahom ekvivalentov, na ktoré sú takéto nároky oprávnené.
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Patentové nároky
1.

Užívateľské zariadenie, UE, obsahujúce:
riadiaci modul nakonfigurovaný na určenie, že jeden alebo viac kódovacích
symbolov mediálneho súboru downloadovaného pomocou nosiča multimediálnej
broadcastovej multicastovej služby, MBMS, z komponentu siete multimediálneho
subsystému podľa internetového protokolu, IMS, sa nemôže dekódovať a
vyžaduje sa procedúra opravy súboru; a
vysielací a prijímací modul nakonfigurovaný, aby:
požadoval (5040) procedúru opravy súboru z komponentu IMS siete pomocou
požiadavky re-invite protokolu iniciácie relácie (SIP), ako reakciu na riadiaci
modul určujúci, že sa vyžaduje procedúra opravy súboru;
požadoval (5050) spojenie hypertextového prenosového protokolu, HTTP, s
HTTP serverom na opätovné downloadovanie jedného alebo viacerých
kódovacích symbolov média, ktoré nemožno dekódovať ako reakciu na prijatie
SIP potvrdenia indikujúceho, že požiadavka re-invite bola úspešná; a
prijal jeden alebo viac kódovacích symbolov z HTTP serveru.

2.

UE podľa nároku 1 obsahujúce ustanovenie MBMS nosiča využívajúceho SIP.

3.

UE podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 a 2, pričom požiadavka SIP re-invite obsahuje
adresu HTTP servera indikovanú komponentom IMS siete ako opravárenský server
súboru počas ustanovenia MBMS nosiča.

4.

UE podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 a 2, pričom vysielací a prijímací modul je
nakonfigurovaný na downloadovanie médií pomocou MBMS nosiča s využitím
protokolu doručenia súboru cez jednosmerný transport (FLUTE).

5.

UE podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 a 2, pričom komponent IMS siete je koordinačná
funkcia služby, SCF.

6.

UE podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 a 2, pričom vysielací a prijímací modul
komunikuje s komponentom IMS siete cez sieť dlhodobého vývoja, LTE.

7.

Strojom čitateľné médium, na ktorom sú uložené inštrukcie, ktoré keď ich vykoná stoj
spôsobia, že stroj uskutočňuje operácie zahŕňajúce:
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komunikovanie (5010) s komponentom siete multimediálneho subsystému podľa
internetového protokolu, IMS, využívajúceho protokol iniciovania relácie (SIP) na
ustanovenie (5020) download relácie s centrom broadcastovej multicastovej
služby, BMSC, cez nosič multimediálnej broadcastovej multicastovej služby,
MBMS;
ako reakcia na určenie (5030), že jeden alebo viac kódovacích symbolov médií
downloadovaných pomocou ustanoveného MBMS nosiča sa nemôže dekódovať:
požadovanie (5040) procedúry opravy súboru z komponentu IMS siete pomocou
požiadavky SIP re-invite, pričom požiadavka SIP re-invite obsahuje adresu
opravárenského

serveru

hypertextového

prenosového

protokolu,

HTTP,

indikovanú komponentom IMS siete počas ustanovenia MBMS nosiča;
ako reakcia na prijatie SIP potvrdenia indikujúceho, že požiadavka bola úspešná
požadovanie

(5050)

HTTP

spojenia

s

HTTP

serverom

na

opätovné

downloadovanie jedného alebo viacerých kódovacích symbolov médií, ktoré
nemožno dekódovať; a
prijatie jedného alebo viacerých kódovacích symbolov z HTTP servera.
8.

Strojom čitateľné médium podľa nároku 7, pričom médií sa downloadujú pomocou
MBMS nosiča s využitím protokolu doručenia súboru cez jednosmerný transport,
FLUTE.

9.

Strojom čitateľné médium podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 a 8, pričom komponent
IMS siete je koordinačná funkcia služby, SCF.

10.

Strojom čitateľné médium podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 a 8, pričom HTTP spojenie
sa vyžaduje pomocou požiadavky HTTP GET.

11.

Strojom čitateľné médium podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 a 8, pričom
komunikovanie s komponentom IMS siete zahŕňa komunikovanie cez sieť dlhodobého
vývoja, LTE.

12.

Komponent siete multimediálneho subsystému podľa internetového protokolu, IMS,
obsahujúci:
koordinačnú funkciu služby, SCF, fungujúcu na počítačovom procesore a
nakonfirgurovanú, aby:
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ustanovila (5010) nosič multimediálnej broadcastovej multicastovej služby,
MBMS, pomocou protokolu iniciácie relácie, SIP, s užívateľským
zariadením, UE, aby sa zabezpečila MBMS služba;
prijala požiadavku SIP re-invite z UE požadujúcu iniciáciu procedúry
opravy súboru pomocou unicastového nosiča hypertextového prenosového
protokolu, HTTP;
-

zvolila HTTP/SIP adaptér a generovala požiadavku SIP Invite do zvoleného
HTTP/SIP adaptéra;

-

zrušila MBMS download reláciu medzi UE a funkciou užívateľskej roviny
centra broadcastovej multicastovej služby, BMSC, a postúpila potvrdenie do
UE, aby iniciovalo na HTTP založené doručenie, ako reakciu na prijatie
správy SIP potvrdenia zo voleného HTTP/SIP adaptéra.

13.

Komponent IMS siete podľa nároku 12, pričom SCF je nakonfigurovaná, aby vyslala
adresu HTTP opravárenského servera po ustanovení MBMS nosiča.

14.

Komponent IMS siete podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12 a 13, pričom SCF je
nakonfigurovaný, aby generovala požiadavku SIP Invite do zvoleného HTTP/SIP
adaptéra ako reakciu na určenie, že mediálna položia identifikovaná v požiadavke
dovoľuje prepínanie protokolu MBMS na HTTP.

15.

Komponent IMS siete podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12 a 13, pričom požiadavka SIP
invite do zvoleného HTTP/SIP adaptéra obsahuje ponuku protokolu opisu relácie, SDP,
a požiadavku na jednotný identifikátor zdroja, URI, smerovaný do opravárenského
serveru.
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