
 

Příloha č. 1 – Princip přihlášení účastníka do mobilní sítě 

 

Řešení přihlášení do sítě 

K přihlášení do sítě se využívá tzv. SIM karty, v níž jsou obsažena potřebná data a má za úkol 

jednoznačnou identifikaci účastníka v síti. Identifikace je provedena pomocí čísla IMSI, jež je 

patnáctimístné celosvětově unikátní číslo pro každou SIM kartu. Číslu IMSI je  přiřazeno 

celosvětově unikátní číslo MSISDN a uživateli se jeví jako telefonní číslo jeho SIM karty 

v mezinárodním tvaru. 

 

Princip přihlášení účastníka do sítě 

Přihlášení do sítě je provedeno následujícím způsobem:  

 Přihlášením účastníka k MSC se kopírují data z domovského registru HLR 

        do návštěvnického registru VLR. Vždy je zkopírování číslo IMSI a údaje o dostupných 

        službách. 

 Na základě obdržení čísla IMSI generuje návštěvnický registr VLR dočasné identifikační 

        číslo TMSI, díky němuž MSC jednoznačně identifikuje mobilní stanici v dané oblasti. 

        Zároveň ústředna MSC přidává číslo LACI, které určuje oblast výskytu příslušného 

        účastníka. 

 Po dobu přítomnosti uživatele v oblasti jsou udržována v paměti návštěvnickém registru 

       VLR čísla IMSI i LACI. Po opuštění oblasti jsou data zrušena. 

 

Všechny operace jsou prováděny automaticky, v reálném čase a ve stejný okamžik pro velký 

počet účastníků najednou. 

 

Použitý zdroj 

<http://radio.feld.cvut.cz/personal/mikulak/MK/MK05_semestralky/Struktura_GSM_Ondrej_D

udek.pdf> 



 

Příloha č. 2 – Mobilní telefony pro nevidomé 

 

Oblast vývoje mobilních telefonů již také směřuje vstříc handicapovaným skupinám uživatelů. 

Zde je ukázka dvou modelů mobilních telefonů pro nevidomé. 

Toshiba Tactility 

Jedná se o představu mobilního telefonu pro nevidomé, která vyhrála cenu designerské soutěže 

pořádané společností Toshiba. Na telefonu se vyskytuje pouze numerická klávesnice a dvě 

tlačítka pro ovládání hovoru. Klávesy mají vysoký zdvih, zvukovou odezvu a jsou osazeny 

reliéfy Braillova písma.  

 

 

 

Použitý zdroj  

<http://www.mobilmania.cz/clanky/mobily-pro-slepe-dva-ruzne-pohledy-designeru/sc-3-a-

1123364/default.aspx> 



 

Samsung Braille Phone 

Tento typ přístroje se více podobá běžně užívaným druhům mobilních telefonů. Je totiž kromě 

kláves popsaných Braillovým písmem osazen náhradou za běžný display. Ta je provedena 

pomocí technologie EAP (Electric Active Plastic), tedy technologie speciálního plastu, který je 

schopen měnit svůj tvar pomocí elektrického impulzu. Telefon tedy umožňuje nejen 

komunikaci pomocí řeči, zároveň také možnost komunikace textové a možnost konkrétního 

nastavení telefonu, dle požadavků uživatele. Veškerá komunikace tedy probíhá přes textové 

rozhraní díky technologii EAP. Přístroj je navíc vybaven velmi důležitou funkcí, kdy lze 

symboly Braillova písma přepnout do režimu běžné latinky. Toho lze například využít 

při pomoci s přednastavením telefonu osobami, které netrpí oční vadou. 

 

 

 

Použitý zdroj 

<http://www.mobilmania.cz/clanky/mobily-pro-slepe-dva-ruzne-pohledy-designeru/sc-3-a-

1123364/default.aspx> 


