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Absolventă a Institutul Politehnic din Bucureşti, Facultatea de Mecanică, secţia de
mecanică fină (1987). În prezent este cadru didactic la Universitatea „Hyperion” din

Bucureşti şi decan al Facultăţii de Electronică şi Calculatoare. Predă cursuri de fiabilitate,
calitate, inginerie convergentă, mecatronică, robotică şi proiectare robustă.

REZUMAT. Utilizarea reţelelor de calculatoare s-a extins de la nivelul utilizatorilor de tip organizaţie / întreprindere către utilizatorul
individual, faza actuală a evoluţiei Internetul, prin care devin conectate diverse interese, mentalităţi, scopuri, modele comportamentale
etc. În aceste condiţii, Internetul se conturează ca un sistem deschis, prezentând, în principal, trei dimensiuni: hardware-ul, ca suport
tehnic şi tehnologic; software-ul, ca ansamblul de aplicaţii integrând date, informaţii şi cunoştinţe de diverse tipuri; factorul uman,
ca utilizator şi/sau furnizor de servicii informaţionale. Aceste dimensiuni fundamentale nu sunt independente, ci sunt interconectate
astfel încât determină mutaţii importante atât la nivelul factorului uman, cât şi la nivelele tehnic şi tehnologic. Astfel, Internetul
devine nu numai un sistem cu un număr mare de componente, ci şi unul complex. În acest cadru, prezenta lucrare îşi propune să
identifice principalele obiective privind calitatea mediului Internet, dintr-o perspectivă  globală.  Constituirea unui model global al
calităţii cu ajutorul obiectivelor propuse în această lucrare răspunde unei probleme importante ce trebuie rezolvată în contextul din
ce în ce mai accentuat al globalizării societăţii umane la toate nivelurile activităţilor sale.

ABSTRACT.  The use of the networks is expanded from the enterprise to the individual users, the final level of integration being the
Internet and thus being connected different interests, mentalities, goals, behavioral models, etc. In these conditions, Internet becomes an
open system at its three basic levels: the hardware as the material supporting technology; the software as the applications integrating data,
information, and knowledge; the human factor as user and/or designer/producer of the informational services. These levels, representing
also the main dimensions of the Internet, are not independent, but are connected with each other, and determine mutations at the human
level and also at the specific technical and technological levels. Through the openness of these dimensions, their interconnections and
influences, Internet becomes not only a large systems, but a complex one too. For the above determined framework, in the present
paper will be identified the main objectives regarding the quality of the Internet environment from an holistic point of  view. The
development of an holistic model regarding the quality of the Internet by considering the corresponding objectives as proposed in this
paper, will represent an answer to one of the most important problems included in the globalisation process of the human society.

1. INTRODUCERE

Dezvoltarea  domeniului  tehnologiei  informaţiei  şi
comunicaţiei  a  condus  la  extinderea  pe  scară  largă,
globală, a unor soluţii tehnice privind:

●accesarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor;
●transmiterea  de  date  şi  informaţii  într-un  mediu  de

reţea, cu destinaţie distribuită;
●conectarea diverşilor utilizatori independent de distanţa
şi poziţia geografică a acestora.

Mediul care oferă suportul acestor activităţi este cel al

Internet-ului,  pentru care se pune problema calităţii  şi  a
identificării principalelor obiective ale acesteia.

2. DEFINIREA CALITĂŢII MEDIULUI
INTERNET

Conceptul de calitate se referă, din perspectivă tehnică
şi  economică,  la  următoarele  aspecte  ale  existenţei  un
produs sau serviciu: capacitatea de a satisface sau de a crea
o necesitate; capacitatea de a îndeplini, la un anumit nivel,
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cerinţele satisfacerii necesităţii; capacitatea de a satisface
cerinţele economice de preţ.

Prin prisma relaţiilor dintre modelul OSI al dezvoltării
„tehnice”  a  Internet-ului  şi  dimensiunile  acestuia  (fig.  1
[1]) rezultă că definiţiile calităţii se pot dezvolta pe două
direcţii, prezentate în continuare.

1. Nivelul tehnic corespunde modelului OSI pentru care
se poate adopta definiţia:

Definiţia 1. Calitatea mediului Internet reprezintă pro-
prietatea acestuia de a satisface necesităţile şi cerinţele
implicite  şi  explicite  ale  utilizatorilor,  la  nivelul  şi  la
momentul de timp cerute de către aceştia şi la un preţ pe
care sunt dispuşi să-l plătească.

Din această perspectivă pot fi create orice necestăţi de
utilizare a mediului Internet, fără constrângeri asupra trans-
ferului informaţional şi fără condiţii suplimentare privind
conţinutul acestuia.
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Fig. 1. Relaţiile dintre modelul OSI şi dimensiunile Internet-ului.

2. Pentru nivelul dimensiunilor mediului Internet devi-
ne necesară adoptarea unei abordări care să aibă în vedere
eterogenitatea şi prezenţa factorului uman, furnizor şi/sau
utilizator de informaţie. În acest sens se propune următ-
oarea definiţie:

Definiţia 2. Calitatea mediului Internet reprezintă pro-
prietatea acestuia de a crea şi satisface necesităţile şi
cerinţele implicite şi explicite ale utilizatorilor la nivelul
şi la momentul de timp cerute de către aceştia şi  la un
preţ  (explicit şi  exclusiv economic) pe care aceştia sunt
dipuşi să-l plătească, fără a determina mutaţii negative
ale  mediului şi  factorului  uman  (utilizator  sau  nu)  pe
termen scurt, mediu şi lung.

Astfel, dimensiunile mediului Internet impun, în raport
cu viziunea QoS (Quality of Service), să se aibă în vedere,
suplimentar, următoarele aspecte:

●preţul plătit de client este exclusiv economic; el nu
include  dezavantaje  şi/sau  riscuri  de  utilizare  de
tipul absenţei  unui  nivel  de  securitate  şi  siguranţă
corespunzător  sau  al  conţinutului  de  informaţii
necorespunzător etc.;
●evaluarea,  încă  din faza de planificare,  a mutaţiilor

negative  care  pot  fi  determinate  atât  de  serviciile
oferite  în  mediul  Internet,  cât  şi  de  extinderea
utilizării echipamentelor electronice corespunzătoare.

În acest cadru, conceptul de mutaţie negativă se referă
la ansamblul modificărilor semnificative care se produc în
mediul natural, social sau individual în domeniile compor-
tamentelor  ecologice,  biologice,  psihologice,  intelectuale
etc. şi care determină degradări şi dezordini comportamen-
tale, sociale, scăderi ale abilităţilor intelectuale, creative şi
psihice, precum şi poluarea mediului sau anumite degradări

biologice.

3. MODELUL CONTROLULUI CALITĂŢII
MEDIULUI INTERNET

Pentru stabilirea strategiilor şi politicilor privind manage-
mentul calităţii mediului Intenet devine critică identificarea
obiectivelor care trebuie urmărite.

În  acest  sens,  se  vor  adopta  definiţia  2  a  calităţii  şi
modelul sistemic al acesteia (fig. 2 [1]), pentru care se va
avea în vedere că toate ieşirile Qα, α = FUUI, FUFI, SW,
HW prezintă, cu anumite ponderi, componente de mutaţie
negativă, conform unei relaţii de tipul:

1 ;HW SW, FUFI, FUUI,

,
)()(

)()()()(

=+=α

+=⋅+⋅=

αα

ααααααα
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pnpn
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în  care:  FUUI  reprezintă  factorul  uman  utilizator  de
informaţie; FUFI – factorul uman furnizor de informaţie;
SW – dimensiunea software; HW – dimensiunea hardware;

)(nQα  – componenta  negativă  a  ieşirii  αQ ;  )( pQα  –  com-

ponenta pozitivă a ieşirii  Qα ;  )(nwα  – ponderea efectelor

negative în ieşirea  αQ ;  )( pwα  – ponderea efectelor pozi-
tive  în  ieşirea  αQ ;  ieşirea  αQ  – nivelul  de  calitate  al
dimensiunii α a mediului Internet.
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Fig. 2. Modelul sistemic al calităţii Internet-ului, detaliat la nivelul
dimensiunilor sale:

{Iα}, unde α = FUUI, FUFI, SW, HW constituie mulţimea intrărilor
(cerinţe, necesităţi, condiţii etc.) pentru dimensiunile factorului uman
furnizor de informaţie (FUUI), factorului uman utilizator de infor-

maţie (FUFI), software-ului (SW) şi respectiv, hardware-ului (HW) ;
{Qα}, unde α = FUUI, FUFI, SW, HW – nivelurile calităţii prin

performanţă pentru fiecare dimensiune.
Conform modelului sistemic din figura 2, rezultă că o

componentă negativă la nivelul unei dimensiuni se trans-
mite  tuturor  celorlalte  dimensiuni,  procesul  fiind descris
de o relaţie de tipul:

}){,} HW; SW, FUFI, FUUI,{},({][}{ ξα≠β=β= βααα QICQ
(2)

în  care:  }{ αQ  este  ieşirea  (nivelul  de  calitate)  al
dimensiunii α ; }{ αI  – mulţimea necesităţilor şi cerinţelor

privind  dimensiunea  α ;   HW; SW, FUFI, FUUI,{ =ββQ  
}α≠β – nivelurile  de  calitate  ale  celorlalte  dimensiuni,

{ }ξ  – mulţimea  perturbaţiilor  prin  necunoaştere,  nerecu-
noaştere,  incompletitudine  şi  incertitudine;  ][ αC  –operator
determinat de mulţimea caracteristicilor mediului Internet
la nivelul dimensiunii α .

Este  evident  că,  din  punctul  de  vedere  al  calităţii
globale (definiţia 2), mediul Internet nu prezintă o dimen-
siune corespunzătoare de control, prin care să se regleze
nivelul  global  de  calitate  dorit.  Această  dimensiune  se
dezvoltă  pe  baza  obiectivelor  privind  calitatea.  Schema
corespunzătoare  a  controlului  global  şi  al  fiecărui  nivel
este prezentată în figura 3.

Astfel,  se  obţine  că  nivelul  de  calitate  al  mediului
Internet este rezultanta integrării nivelurilor de calitate ale
dimensiunilor  funcţionale  ale  acestuia  (fig.  1),  FUUI,
FUFI, SW, HW.

Conceptul  QoS  corespunzător  definiţiei  1  (§1)  se
rezumă  numai  la  dimensiunile  HW  şi  SW,  neglijând
dimensiunile  umane  care  sunt  critice  în  utilizarea  şi
exploatarea mediului Internet.

4. OBIECTIVELE CALITĂŢII MEDIULUI
INTERNET

În conformitate cu modelul controlului calităţii mediu-
lui  Internet,  dezvoltat  în  capitolul  3,  se  pot  identifica
următoarele clase principale de obiective:

a. Obiective „tehnologice” corespunzătoare dimensi-
unilor  hardware  (HW),  privind  echipamentele
utilizate, şi software (SW) privind protocoalele de
comunicaţie  şi  software-ul  de  bază  al  utilizării
Internet-ului.

b. Obiectivele  de  „exploatare”  corespunzătoare
dimensiunilor  umane  de  utilizare  a  mediului
Internet,  privind factorul uman utilizator (FUUI),
respectiv  factorul  uman  furnizor  de  informaţie
(FUFI).

Clasa  de  obiective  A integrează  principiile  şi  obiec-
tivele QoS (Quality of Service).

Clasa de obiective B nu este considerată, însă, în mod
corespunzător,  în  dezvoltarea  mediului  Internet.  Pentru
această categorie se identifică (vezi figura 3) următoarele
obiective ale calităţii:

– consistenţa informaţiilor prelucrate şi transmise în
internet,  în  sensul  că  acestea  descriu  o  stare
efectivă / reală a mediului la care se referă;

– minimizarea  gradului  de  incertitudine  al
informaţiei transmise utilizatorului;

– realitatea,  trasabilitatea  şi  responsabilitatea
surselor de informaţie;

– trasabilitatea  procesului  de  „producţie”  a
informaţiei;

– structurile  virtuale,  care  trebuie  să  nu  creeze  o
imagine  deformată  despre  lumea  reală  sau  despre
comportamentul în aceasta;

– siguranţa  structurilor  informaţionale  pentru
utilizator  (în  sensul  că  nu  provoacă  mutaţii
comportamnetale  negative  la  nivel  individual  şi
social);

– societatea virtuală determinată de mediul internet,
care este corespondentă societăţii reale (creată prin
interacţiunea directă  între indivizi), supunându-se
aceloraşi reguli culturale şi morale (pozitive);

– factorul uman individual şi social, care îşi păstrează
independenţa  existenţială,  intelectuală,  culturală  şi
economică.
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Fig. 3. Schema integrării controlului global şi al fiecărei
dimensiuni a mediului Internet:

}{ α′I  – intrarea globală corespunzătoare dimensiunii
α = FUUI, FUFI, SW, HW; }{ αQ  – ieşirea α (nivelul de calitate

al dimensiunii α); }{ ,αrN  – nivelul cerut de calitate al dimensiunii α;
][ αψ  – operatorul controlului de calitate a dimensiunii α; {ζα} –

mulţimea de perturbaţii la nivelul controlului dimensiunii α; }{ αV  
– intrarea de comandă a dimensiunii α;

{I} – mulţimea intrărilor mediului Internet; [C] – operator
determinat de mulţimea caracteristicilor mediului Internet;

[ψ] – operatorul controlului global al calităţii mediului Internet;
{ζ} – mulţimea de perturbaţii la nivel global; {V} – intrarea de

comandă pentru mediul Internet.
În acest fel, principalele obiective ale calităţii mediului

Internet se pot integra în următorul enunţ:
Calitatea mediului Internet este realizată dacă suportul

tehnologic al acestuia susţine corespunzător serviciile
de transmitere şi de prelucrare a datelor (QoS) şi dacă
factorul uman, la nivel individual şi social, poate avea o
încredere justificată în serviciile şi informaţiile utilizate.

Încrederea justificată în servicii şi informaţii corespunde
conceptului mai larg al siguranţei mediului Internet.

Din  cele  de  mai  sus  rezultă  că  obiectivele  calităţii
mediului Internet trebuie să  vizeze integrarea acestuia în
structura socială umană, cu păstrarea valorilor morale şi
culturale, astfel încât să contribuie la evoluţia pozitivă a
societăţii  şi  să  o  susţină,  fără  a  crea  o  dependenţă
existenţială.

Astfel, mediul Intenet ar trebui să devină o „unealtă”
complexă, extinsă pentru susţinerea activităţilor, fără a fi,
însă,  un factor critic ale cărui stări de defectare (globală
sau locală) să  aibă  puterea de a anula sau de a diminua
semnificativ aceste activităţi.

5. CONCLUZII

Dezvoltarea  tehnologiei  informaţiei  şi  globalizarea

acesteia  impun conturarea  unei  viziuni  asupra  calităţii
mediului Inernet.
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În acest sens, în prezenta lucrare se dezvoltă definiţiile

calităţii  şi  se  propune un model  al  controlului  şi  mana-
gementului calităţii mediului Internet, pe baza căruia s-au
extras principalele obiective ale calităţii.

Obiectivele astfel identificate au fost integrate într-un
obiectiv  global,  care  include  atât  accepţiunea  iniţială  a
calităţii mediului Internet (QoS), cât şi pe cea determinată
prin modelul controlului, şi anume siguranţa serviciilor.

În acest cadru se evidenţiază necesitatea păstrării inde-
pendenţei existenţiale a factorului uman la nivelurile sale
de organizare individuală şi socială, conceptul indepen-
denţei existenţiale rezultând ca un obiectiv din modelul
controlului calităţii mediului Internet.

Continuarea cercetărilor în domeniul calităţii globale a
mediului Internet devine deosebit de importantă, având în
vedere  că  acest  mediu  are  implicaţii  din  ce  în  ce  mai
adânci în procesele economice, sociale, umane individuale
etc., desfăşurate de societatea umană şi de către membrii
acesteia în prezent şi în viitor.

BIBLIOGRAFIE

1. Armaş,  „Modelul  sistemic  al  calităţii  mediului  Internet”,  Opti-
mumQ (ISSN 1220-6598), vol. XIII, nr. 1-2-3 / 2003, pag. 15-19.

2. Armaş, Calitatea şi fiabilitatea sistemelor mecatronice. Modele
de analiză şi sinteză, Editura Victor, Bucureşti, 2004.

NOI APARIŢII ÎN EDITURA AGIR

Adelaida Mateescu, Grazziela Niculescu
SISTEME DE TELECOMUNICAŢII

Format 170×240 mm, 160 pagini, 250.000 lei/exemplar

Lucrarea  cuprinde  o  prezentare  generală  a  sistemelor  moderne de telecomunicaţii.
Primele şase capitole se referă la principiile şi tehnicile de comutaţie şi de semnalizare,
incluzând şi  câteva elemente de inginerie a traficului.  Partea a doua (capitolele 7-11)
dezvoltă principiile şi tehnologiile diferitelor sisteme de transmisiuni (cu căi multiple, pentru
comunicaţii optice, satelitare şi cu mobile). Dezvoltării ultimelor generaţii de comunicaţii
mobile îi este acordată o atenţie specială.

Interesul specialiştilor şi  nu numai al lor pentru tehnologia reţelelor de comunicaţii  a
crescut în ultimii ani. În acelaşi timp, dinamica de dezvoltare rapidă a domeniului necesită
reactualizări ritmice a cunoştinţelor legate de noile tehnologii. În acest context, formarea şi
perfecţionarea prin educaţie continuă, în cadrul formelor de învăţământ clasice, ca şi în
afara acestora, este de mare actualitate. Lucrarea de faţă va veni în sprijinul tuturor celor
ce sunt interesaţi de nivelul actual al sistemelor de telecomunicaţii.
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