
Ştefan-Victor NICOLAESCU 

 
30  TELECOMUNICAŢII ● Anul LIV, nr. 2/2011 

Reţele wireless de acces pentru servicii  

electronice complexe 

Dr. ing. Ştefan-Victor NICOLAESCU1 

Rezumat. Articolul abordează problemele generale 

ale arhitecturii reţelelor de comunicaţie cu accentul pus 

pe reţelele de acces wireless. Se analizează legătura 

dintre utilizatori, operatori de reţea şi furnizorii de 

servicii. Analiza se bazează pe legătura dintre servicii 

şi structura reţelei, pe baza împărţirii acesteia în reţele 

de acces şi de transport. În cadrul articolului sunt 

prezentate modele de analiză a reţelelor. Sunt luate 

în considerare perspectivele de dezvoltare actuale. 

Accentul este pus pe reţeaua de acces, care se află în 

contact nemijlocit cu utilizatorii finali.  

Cuvinte cheie: reţea, acces, transport, servicii. 

Abstract. The paper tackles general problems of 

communication networks architecture, mainly based on 

wireless access networks. The paper analysis the con-

nection between users, network operators and servi-

ces providers. The analysis is based on the connection 

between services and network structure and on the 

network’s division into access network and transport 

network. The models which can be used to analyse the 

networks are presented. The trends of the future 

networks are considered. It is emphasised the role of 

access networks, directly connected with end users. 

Key words: network, access, transport, services. 

 

1. ÎNCADRAREA REŢELEI DE ACCES  

ÎN STRUCTURA REŢELEI COMPLEXE 

Prin reţea1de acces se înţelege ansamblul de 

echipamente care fac posibilă conectarea nemijlocită a 

unui utilizator sau abonat al unei reţele de comuni-

caţii, la o reţea complexă de comunicaţii. Utilizatorii, 

care sunt beneficiarii serviciilor oferite de reţeaua 

complexă se conectează la aceasta, de regulă fiind 

grupaţi pe reţele de acces stabilite de cele mai multe 

ori pe criterii geografice (pe zone de acoperire). 

Din punctul de vedere al ofertei serviciilor, 

arhitectura complexă a unei reţele conţine reţele de 

acces şi reţele de transport (fig. 1). Scopul oricărei 

reţele de comunicaţii este de a oferi diferite servicii 

                                                 
1 Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru 
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consumatorilor. Acestea sunt asigurate de furnizorii 

de servicii, care se conectează, ca şi utilizatorii, la 

reţele de transport, prin intermediul unor reţele 

specifice de acces. Într-o reţea complexă se pot 

conecta mai mulţi furnizori de servicii. 

Pentru reţelele wireless viitoare, integrate, opera-

torii au în vedere ca acestea să poată să ofere toate 

aplicaţiile prin IP. Prin aceasta serviciile pot căpăta o 

mare flexibilitate. Totuşi, realizarea aplicaţiilor în 

timp real prin IP poate introduce numeroase surse de 

supraîncărcare, într-un mediu de transmisie cu re-

surse limitate cum este mediul radio, în care acestea 

trebuie să fie gestionate cu o deosebită atenţie. Cele 

mai mari dificultăţi sunt create de aplicaţiile în 

desfăşurate în timp real, pentru care este necesară 

rezolvarea mai multor probleme în raport cu eficienţa 

folosirii spectrului şi cu calitatea serviciului. În prezent, 
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atenţia elaboratorilor de sisteme este concentrată 

mai ales asupra problemelor create de mobilitate. 

Concomitent este necesară şi abordarea problemelor 

referitoare la QoS pentru aplicaţii multimedia, în 

mediul radio şi cu folosirea protocoalelor IP, problemă 

ce este într-o oarecare măsură neglijată. 
 

Arhitectura unei reţele reprezintă abilitatea de a 

construi reţeaua. În mod specific, arhitectura unei 

reţele reprezintă înţelegerea relaţiilor dintre compo-

nentele acesteia. Definirea blocurilor constitutive a 

arhitecturii asigură succesul acesteia. Arhitectura unei 

reţele reprezintă structura cap-la-cap a acesteia şi 

reflectă relaţiile dintre şi între componentele majore 

ale reţelei precum: 

 adresarea, 

 rutarea, 

 managementul reţelei, 

 performanţele, 

 securitatea. 

Arhitectura unui sistem modern de comunicaţie 

(figura 2) se poate defini în funcţie de componentele 

sistemului şi trebuie să reflecte relaţiile dintre 

acestea, şi este necesar să fie concordantă cu 

elementele arhitecturii reţelei (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 1. Localizarea reţelei de acces. 
 

         

Fig. 2. Elementele arhitecturii sistemului.
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Fig. 3. Elemente ale arhitecturii rețelei.    

 
 

Mediul de transmisie folosit pentru realizarea 

comunicaţiilor şi, în particular, pentru realizarea 

accesului se poate clasifica în funcţie de tipul de 

energie utilizat pentru transmisia datelor. Se pun în 

evidenţă trei mari categorii de medii. 

 mediul cablat, care foloseşte semnale electrice; 

pot fi: 

 perechi torsadate neecranate; 

 perechi torsadate ecranate; 

 cablu coaxial. 

 mediul radiaţiilor luminoase; se realizează prin: 

 fibre optice; 

 transmisii în infraroşu; 

 comunicaţii laser de tip punct – la – punct. 

 mediul radio, în diferite benzi de frecvenţă, 

folosite în conformitate cu Regulamentul Radiocomuni-

caţiilor, cuprinse între 9 kHz şi 300 GHz.  

2. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE 

Reţelele 4G reprezintă o preocupare actuală a 

constructorilor de echipamente şi reţele se dezvoltă în 

prezent pe mai multe direcţii, fiind percepute ca o 

soluţie care să rezolve pentru momentul actual nece-

sităţile de bandă largă pentru utilizatori. Scopul noilor 

reţele este de a oferi posibilităţi sporite de comunicaţie 

pentru utilizatori, astfel încât dezvoltarea reţelelor de 

acces este direct legată de noua generaţie de sisteme. 

Principalele caracteristici ale sistemelor 4G sunt: 

 un grad mare de posibilităţi de folosire oriunde 

şi oricând, folosind orice tehnologie; 

 posibilităţi de oferire a serviciilor multimedia, cu 

costuri de transmisie mici; 

 personalizarea; 

 capacitatea de a oferi servicii integrate. 
 

Arhitectura 4G va include trei domenii de bază 

de dezvoltare, definite în funcţie de dimensiunile 

reţelei: 

 PAN-uri, cum ar fi UWB sau Bluetooth; 

 WAN-uri, cum ar fi IEEE 802.11, în variante 

dezvoltate; 

 conectare celulară prin reţele conforme IEEE 

802.16 precum şi prin reţele dezvoltate pe baza 

celor 3G precum LTE. 
 

Principalele tehnologii care vor sta la baza reţelelor 

4G sunt: 

 la stratul fizic: 

 MIMO pentru a realiza o eficienţă foarte 

bună pentru spectrul folosit, prin intermediul 

procesării spaţiale, incluzând MIMO cu antene 

multiple şi cu utilizatori multipli; 

 folosirea egalizării în domeniul frecvenţă, de 

exemplu folosirea modulaţiei cu mai multe 

purtătoare (OFDM) pe sensul de comunicaţie 

descendent şi a egalizării în domeniul 

frecvenţă cu o singură purtătoare (SC-FDE) 

pentru sensul de comunicaţie ascendent; 

 multiplexarea statistică în domeniul frecvenţă, 

de exemplu OFDMA sau FDMA cu purtătoare 

unică, SC-FDMA; 
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 atribuirea de viteze de transmisie de bit dife-

rite pentru diferite subcanale şi pentru utilizatori 

diferiţi, pe baza condiţiilor canalului; 

 Minimizarea raportului semnal / zgomot ne-

cesar la recepţie, prin folosirea unor coduri 

turbo corectoare de erori 

 folosirea programării dependente de canal, 

pentru a folosi canalul variabil în timp; 

 adaptarea legăturii şi folosirea modulaţiei 

adaptive şi a codurilor corectoare de erori; 

 folosirea modului releu de transmisie, inclusiv 

stabilirea unor structuri de reţele releu fixe şi dez-

voltarea noţiunii de releu în cooperare, cunoscut şi 

ca protocol multi-mod. 
 

În cazul sistemelor celulare avansate 4G trebuie 

să îndeplinească o serie de condiţii: 

 să fie configurate ca reţele cu comutarea 

pachetelor, cu protocol integral IP (all-IP) 

 vitezele de transmisie de vârf să fie de aproxi-

mativ 100 Mbit/s în cazul utilizatorilor cu mobilitate 

mare şi de aproximativ 1 Gbit/s pentru utilizatori cu 

mobilitate redusă (deplasare nomadică, acces wireless 

local); 

 folosirea dinamică şi partajată a resurselor, 

pentru a accepta mai mulţi utilizatori simultan într-o 

celulă. 

 lărgime de bandă variabilă pentru canal, cuprinsă 

de regulă între 5 MHz şi 20 MHz şi cu posibilitatea 

opţională  a unor benzi de până la 40 MHz. 

 eficienţă spectrală ridicată pentru conexiuni, de 

15 bit/s/Hz pentru sensul descendent (de la reţea 

către utilizator) şi de 6,75 bit/s/Hz pentru sensul 

ascendent (de la utilizator către reţea).  

 transfer al legăturii de comunicaţie (handover) 

nesesizabil  în cadrul unor reţele eterogene; 

 asigurarea de suport de înaltă calitate pentru 

viitoarele servicii multimedia. 

3. MODELE DE ANALIZĂ ŞI DEZVOLTARE  

A REŢELELOR 

Analiza reţelelor se poate realiza pe baza unor 

modele care pot să fie: 

 modele bazate pe topologie; 

 modele bazate pe flux; 

 modele funcţionale. 

Modelele se aplică şi în cazul reţelelor de acces 

Pe baza topologiei se pot defini  două modele: 

 modelul ierarhic, bazat pe o clasificare a re-

ţelelor în funcţie de rolul lor în preluarea, transportul 

şi distribuirea datelor. 

 modelul geografic, bazat pe clasificarea reţelelor 

în funcţie de dimensiunile zonei acoperite. 
 

Structura generală a unei reţele este configurată 

prin modelul ierarhic (figura 4) în: 

 reţea magistrală sau nucleu (core network), 

folosită pentru transportul unor cantităţi mari de trafic. 

Fluxurile de date sunt de obicei introduse sau extrase 

în mod planificat; 

 reţea de distribuţie  sau de interconectare 

(backbone network), care pe lângă funcţia de 

distribuţie o are şi pe cea de transport, poate să 

primească sau să se extragă din ea fluxuri de date, 

care sunt destinate, de regulă, unor grupuri de utiliza-

tori şi / sau servere sau pentru echipamente 

specializate; utilizatorii sunt arareori conectaţi direct la 

reţeaua de distribuţie, pe bază individuală. În con-

secinţă, aceste reţele sunt considerate a fi destinate 

„consolidării” formării fluxurilor de transmisie. În aceste 

reţele se folosesc atât mecanisme pentru fluxuri 

individuale cât şi pentru fluxuri combinate; 

 reţea de acces (access network) nemijlocit co-

nectată cu utilizatorii şi cu aplicaţiile acestora; fluxurile 

de date şi condiţiile pentru acestea trebuie să fie 

analizate pe baze individuale, prin mecanismele 

corespunzătoare. 



Ştefan-Victor NICOLAESCU 

 
34  TELECOMUNICAŢII ● Anul LIV, nr. 2/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Ierarhizarea reţelelor. 
 

 
 

Fig. 5. Modelul de arhitectură serviciu - furnizor. 
 

Modelele bazate pe flux sunt modele asociate cu 

fluxurile de date. Acestea descriu în general modul 

de acces al utilizatorilor. Cele mai uzuale modele de 

arhitectură de reţea bazate pe flux sunt: 

 modelul în perechi – reţeaua realizează doar 

funcţiuni de transport, iar arhitectura ei este stabilită 

în funcţie de necesităţi. În această situaţie, reţeaua 

are funcţiuni analoge cu funcţiunile îndeplinite de 

reţeaua nucleu din modelul ierarhic. Un exemplu clar 

de astfel de arhitectură este dat de reţelele ad hoc, 

ale căror structură şi dimensiuni se stabilesc în funcţie 

de echipamente şi de necesităţi; 

 modelul client-server – impune puncte clare în 

care se combină fluxurile de date transmise prin reţea; 

funcţiunile, caracteristicile şi serviciile sunt concen-

trate la server, la interfaţa LAN. 

 modelul ierarhic client-server – reţeaua serveşte 

doar pentru transportul datelor, fără să intervină asupra 

acestora, având rolul de a interconecta LAN-urile. 

 modelul distribuit – sursele de date şi 

consumatorii acestora sunt localizaţi în mod clar din 

punctul de vedere al caracteristicilorarhitecturii.  

Modelele funcţionale de arhitectură sunt realizate 

pentru punerea în evidenţă a unor anumite funcţii ale 

reţelei. Din acest punct de vedere şi fără a epuiza 

variantele posibile, se pot realiza ca modele de arhi-

tectură: 

 modelul serviciu-furnizor – se construieşte pe 

baza funcţiilor corespunzătoare şi pune în evidenţă 

probleme ca asigurarea intimităţii utilizatorului şi a 

siguranţei comunicaţiei, livrarea serviciului, taxarea 

acestuia (figura 5). 

 model intranet / extranet – urmăreşte în prin-

cipal securitatea comunicaţiei şi intimitatea, având 

în vedere separarea între utilizatori, echipamente, 

aplicaţii, pe baza unui acces sigur. Modelul poate 

să fie structurat într-o ierarhie cu mai multe niveluri 

(figura 6). 
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Fig. 6. Model de arhitectură  

intranet / extranet. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7. Modelul de arhitectură cap-la-cap. 
 

 

Fig. 8. Arhitectura de referinţă prin combinarea modelelor și arhitecturilor componente. 

 

 modelul pentru analiza performanţelor pe mai 

multe niveluri – este concentrat pe identificarea reţe-

lelor sau a părţilor din acestea care au performanţe 

sau componente în acelaşi nivel sau pe mai multe 

niveluri. Modelul este bazat pe rezultatele cerinţelor şi 

a analizelor fluxului. 

 modelul cap-la-cap – are în vedere punerea în 

evidenţă a tuturor componentelor sistemului, între cele 

două echipamente terminale, aflate în comunicaţie 

(fig. 7). 

Ca urmare a combinării modelelor şi a dezvol-

tării relaţiilor dintre componentele arhitecturii (fig. 8) 

rezultă arhitectura de referinţă pentru reţeaua 

analizată, care poate să fie configurată în diverse 

moduri, după scopurile urmărite în proiectarea 

acesteia. 
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De exemplu construcţia modelului se porneşte de 

la modelul topologic acces, distribuţie, magistrală, 

care descriu reţeaua la nivel general. Dacă la acestea 

se adaugă modelul de flux, în reţeaua considerată 

se observă că în zona magistrală nu se generează 

fluxuri noi, în zona de distribuţie pot să se introducă 

sau se consume fluxuri de date doar în cantităţi 

limitate, cea mai mare parte a fluxurilor de date fiind 

generate, respectiv consumate în zona de reţele de 

acces. Se poate identifica o potenţială reţea de dis-

tribuţie ca fiind cea în care sunt plasate serverele şi 

echipamentele specializate. Apoi se poate folosi 

modelul bazat pe flux pentru reţeaua de distribuţie şi 

cea de acces şi se poate evidenţia un model 

ierarhizat client – server. Acest model se suprapune 

peste reţelele de distribuţie şi de acces. Modelul se 

poate dezvolta prin combinarea modelelor funcţionale 

şi a celor bazate pe flux cu modelul acces / distri-

buţie / nucleu, ceea ce nu înseamnă o concurenţă 

între modele participarea acestora la realizarea 

obiectivelor funcţionale ale reţelei (fig. 9). 

4. REŢELE DE ACCES. DIMENSIUNI  

ŞI SOLUŢII WIRELESS 

Un mod de clasificare larg folosit pentru reţele 

este cel bazat pe dimensiunile acestora (fig. 10). 

Tehnologiile wireless pot să fie folosite în diferite 

combinaţii, pentru a asigura conectarea utilizatorilor la 

reţelele magistrale de comunicaţie şi de servicii. 

Soluţiile pentru accesul la  reţea al utilizatorilor pot 

să fie diverse şi să înglobeze mai multe tehnologii 

şi care pot să asigure şi o deplasare nomadică  în 

zona de acoperire. Este important să se facă 

deosebirea între reţelele care asigură mobilitatea 

simplă  a utilizatorilor şi reţelele celulare, ca şi  

între acces fix, nomadicitate, portabilitate şi mobi-

litate. 

 

 
 

Fig. 9 Modelul acces / distribuţie / nucleu cu adăugarea modelului funcţional şi a celui bazat pe flux. 
 

 
 

Fig.10. Clasificarea reţelelor terestre  
pe baza dimensiunii reţelei. 

Dimensiunile reţelelor pot să varieze de la cele ale 

unei locuinţe şi până la cele ale unei ţări sau chiar 

mai mari şi anume: 

 Reţele de arie personală. O reţea de arie 

personală, PAN este o reţea de transmisie de date, 

folosită pentru comunicaţii între echipamentele de date 

care aparţin, de obicei, unei persoane. În general este 

configurată wireless. Aria de acţiune a PAN este de 

ordinul metrilor, de regulă până la 10 m, deşi unele 
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tehnologii folosite pentru WPAN acţionează la dis-

tanţe mai mari. Ca exemple de tehnologii WPAN pot fi 

date Bluetooth, UWB, ZigBee. O categorie aparte prin 

destinaţie şi prin serviciile oferite sunt reţelele wireless 

corporale, WBAN. Acestea sunt reţele amplasate pe 

corpul uman (de exemplu reţele de senzori pentru 

supravegherea unor funcţiuni ale corpului etc.). 

 Reţele de arie locală. O reţea de arie locală, 

LAN, este o reţea pentru transmisia de date folosită 

pentru comunicaţii între diferite echipamente de date. 

Reţeaua acoperă o zonă relativ redusă ca dimensiuni, 

de ordinul a 100 m. Este folosită pentru  realizarea de 

conexiuni în locuinţă, în întreprinderi, în campusuri mici 

sau în părţi ale unui campus. Sub forma wireless, 

WLAN, este construită pe diferite variante ale echi-

pamentelor conforme standardelor IEEE 802.11, 

pentru care denumirea comercială este Wi-Fi. Cele 

mai multe LAN-uri sunt Ethernet, cu echipamente 

fixe şi wireless, WLAN, cu echipamente Wi-Fi. 

 Reţea de arie metropolitană. O reţea de arie 

metropolitană, MAN, este o reţea de date care 

acoperă o zonă relativ extinsă, cu distanţe de ordinul 

câtorva km, care poate să acopere, tipic, un campus 

de mari dimensiuni sau un oraş de mărime mică sau 

medie. De exemplu o un centru universitar sau o 

întreprindere poate construi un MAN, care să inter-

conecteze mai multe LAN aflate în oraş, fiecare LAN 

având o suprafaţă de ordinul a circa jumătate de km2.  

Ca exemple de tehnologii folosite pentru configurarea 

MAN sunt: interfaţa de date distribuite prin fibră FDDI, 

bus dual cu şir distribuit de aşteptare, DQDB, MAN 

bazat pe Ethernet, wireless  cu echipamente WiMAX 

fixe. Prin interconectarea mai multor reţele MAN se 

poate constitui o reţea de arie mare, WAN. 

 Reţea de arie mare. O reţea de arie mare, WAN, 

este o reţea de date care acoperă o arie geografică 

mare, care poate ajunge la nivelul unei ţări sau chiar 

al unui continent. În cazul folosirii pentru acces a 

sateliţilor, nivelul de acoperire al reţelei poate să fie 

şi global. În mod tipic, un WAN este formată dintr-un 

număr de noduri de comutare interconectate. Conexi-

unile pot să fie realizate prin linii închiriate, prin 

circuite comutate sau cu comutarea de pachete. Un 

exemplu de WAN este reţeaua Internet. În tehnologia 

wireless, WWAN, reţelele de arie mare pot să fie 

realizate ca reţele GSM, cu diferite variante de reţele 

3G, sau 4G, cu LTE sau cu WiMAX mobil. 
 

Tehnologia radio de acces de bandă largă, con-

stituie o soluţie optimă în special în acele ţări sau zone 

în care infrastructura existentă pe cablu a reţelelor este 

slab dezvoltată şi nu este posibilă conectarea directă a 

utilizatorului la un punct de acces al unei reţele fixe. O 

conexiune de „bandă largă” este definită ca o legătură 

de mare capacitate, bidirecţională, între utilizator şi 

reţea, oferită prin reţeaua de acces, şi care are 

capacitatea să susţină aplicaţii video, interactive, cu 

mişcarea normală a imaginii. 

Tehnologiile wireless pot să fie folosite în diferite 

combinaţii, pentru a asigura conectarea utilizatorilor 

la reţelele magistrale de comunicaţie şi de servicii. 

Reţelele wireless pot să fie WPAN, WLAN, WMAN, 

WWAN. 

O reţea WPAN permite interconectarea echipamen-

telor de uz personal, care operează în spaţiul de acti-

vitate al unei persoane, echipamentele folosite având 

un domeniu de acţiune de ordinul a 1 – 10 m. WPAN 

asigură interconectarea diferitelor echipamente, oferind 

o flexibilitate mult mai  mare decât în cazul conectării 

prin cabluri. Trebuie însă remarcat faptul că scopul 

WPAN nu este de a înlocui conexiunile Ethernet, care 

reprezintă una dintre principalele scopuri ale creării 

WLAN. Soluţiile pentru reţelele WPAN sunt oferite de 

grupul de standarde IEEE 802.15 şi anume: 

 IEEE 802.15.1 pentru echipamentele comercial 

cunoscute sub numele de Bluetooth; 

 IEEE 802.15.3 pentru echipamentele comercial 

cunoscute sub numele de UWB, şi care au fost 

realizate în mai multe variante constructive şi cu 
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funcţionare în mai multe benzi de frecvenţă, reglemen-

tate pentru Europa de ECMA  şi de forumul USB; 

 IEEE 802.15.4 pentru echipamente comercial 

cunoscute sub numele de ZigBee. 

Soluţiile pentru reţele WLAN sunt bazate pe 

standardul IEEE 802.11. Standardul IEEE 802.11 

reprezintă baza pentru o soluţie ieftină de acces, 

succesul fiind asigurat de folosirea echipamentelor 

în benzile fără licenţă de 2,4 GHz şi 5 GHz. 

Reţelele WMAN sunt dezvoltate pe baza stan-

dardelor IEEE 802.16, care au căutat o soluţie 

wireless, ca alternativă la soluţiile bazate pe xDSL, 

astfel încât să asigure acces de bandă largă de tip 

„ultima milă”, cu costuri reduse. Reţelele WMAN pot 

să fie realizate şi prin combinaţii cu echipamente 

conforme standardului IEEE 802.11. 
 

Soluţiile de tip WAN se bazează de regulă pe 

arhitecturi de reţele celulare Pe plan mondial au fost 

dezvoltate mai multe sisteme de comunicaţii celulare, 

mobile, în mai multe variante şi generaţii, aflate în 

competiţie pentru această piaţă. Arhitectura LAN 

wireless, WLAN, este formată din: 

 puncte de acces, uneori denumite şi staţii de 

bază,  

 un mecanism de interconectare cu reţeaua de 

transport (ruter, comutator), la care este conectat 

punctul de acces; 

 un set de noduri (sau staţii wireless) care reali-

zează traseul de transmisie al semnalului până la 

utilizatori 
 

Standardul pentru WLAN defineşte două moduri 

de operare pentru un set de staţii de bază: 

 modul ad hoc, caz în care un grup de două sau 

mai multe staţii comunică direct între ele, fără să existe 

o legătură sau punct de acces către o reţea cablată; 

 modul cu infrastructură, în care comunicarea 

echipamentelor se realizează prin intermediul unui 

punct de acces. 

5. EXEMPLE DE ARHITECTURI DE ACCES 

WIRELESS 

Arhitectura reţelei poate deveni complexă, în 

funcţie de serviciile propuse, de exemplu o reţea 

bazată pe WiMAX, realizată la nivel metropolitan, 

care conţine şi o componentă de reţea mesh, deci 

care admite ca unele dintre echipamentele reţelelor 

să fie folosite ca relee de transmisie între reţeaua de 

acces şi reţeaua de transport (figura 11). Diferitele 

reţele de acces se conectează la o staţie de bază, 

sau mai multe, după caz, de unde se realizează 

conexiunea mai departe către reţeaua de transport. 

Serviciile la domiciliu, reprezintă un alt exemplu 

semnificativ de reţele de acces wireless. Acestea 

sunt, de obicei, de bandă largă şi pot să fie împărţite 

în patru categorii: 

 servicii de comunicaţii în interiorul locuinţei; 

 comunicaţii integrate pentru echipamente fixe 

sau mobile; 

 comunicaţii quasi-instantanee în grupuri de 

utilizatori asociaţi; 

 integrarea prezenţei cu serviciile vocale – 

posibilitatea de realizare a apelurilor vocale 

oriunde în reţeaua de domiciliu; 

 servicii de calcul (calculatoare): 

 conlucrarea şi distribuirea lărgimii de bandă 

între diferite servicii în interiorul reţelei; 

 conlucrarea dintre porţile IP şi conexiunea la 

reţeaua WAN; 

 asigurarea securităţii comunicaţiei în reţeaua 

de domiciliu şi prin conexiunea WAN; 

 îmbunătăţiri realizate în domeniile viteză şi 

distanţă de acţiune; 

 media la domiciliu pentru conexiuni cablate 

sau wireless; 

 partajarea fişierelor distribuite; 

 servicii de divertisment; 
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 servicii de monitorizare şi management a unor 

echipamente casnice: 

 supravegherea de la distanţă; 

 managementul sistemelor de la domiciliu; 

 controlul încălzirii, ventilaţiei, aerului condiţionat 

etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 Arhitectură complexă pentru acces bazată pe WiMAX. 
 

De obicei reţeaua la domiciliu se bazează pe o 

arhitectură descentralizată, precum este o reţea 

mesh. Reţelele la domiciliu (fig. 12) trebuie să facă 

faţă unui conţinut media divers, care determină 

configurarea reţelei şi stabileşte necesarul de bandă 

pentru comunicaţie. Componenta care consumă cea 

mai mare lărgime de bandă este distribuţia media. 

Din perspectiva acesteia, reţeaua de domiciliu repre-

zintă un grup de echipamente care procesează 

conţinutul media şi oferă servicii de divertisment 

utilizatorilor, iar fiecare echipament poate să aibă mai 

multe componente cu proprietăţi şi atribuţii diferite în 

cadrul reţelei. Configuraţia reţelei se bazează pe acti-

vităţile realizate de DLNA, care este o organizaţie ce 

are drept scop stabilirea unei platforme de interopera-

bilitate, bazată pe standardele deschise, stabilite, ale 

industriei. Modelul general, descentralizat, pentru 

conectare locală, permite realizarea reţelei fie în 

modelul pe perechi fie în modelul ad hoc şi implicit 

mesh. 

Un tip aparte de arhitectură de reţea wireless se 

stabileşte în cazuri de urgenţă, pentru sprijinirea 

intervenţiilor în diferite situaţii neprevăzute şi în care 

este necesară desfăşurarea rapidă a unor mijloace 

de comunicaţie (figura 13). Astfel de situaţii se re-

zolvă, de regulă, pe baza unor sisteme wireless con-

stituite ad hoc la nivel local şi care pot să folosească 

infrastructura existentă în zona de intervenţie, în 

măsura în care aceasta este disponibilă. Dezvolta-

rea unor reţele wireless de bandă largă, de regulă în 

structură mesh, permite realizarea unei game largi 

de noi aplicaţii pentru ofiţerii de poliţie, pompieri, 
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echipaje medicale de pe salvări, ca şi pentru alţi 

lucrători din domeniul siguranţei publice. Folosind 

laptopuri şi echipamente portabile, conectate wireless 

la reţea, aceştia pot să realizeze o serie largă de 

aplicaţii precum: 

 radiodifuzarea în timp real a alarmelor critice. 

Prin comanda centrală se pot transmite rapid informaţii 

sensibile către unităţile aflate la locul acţiunii; 

 accesul mobil la baze centralizate de date, de 

exemplu în cazul investigării unor acţiuni criminale; 

 accesul mobil la diferite aplicaţii, întocmire de 

rapoarte, transmiterea unor informaţii; 

accesul mobil la informaţii critice în timp ce 

echipajul se deplasează la scena incidentului. Se 

pot obţine în mod rapid informaţii asupra traficului, 

traseului care trebuie urmat etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12. Exemplu de reţea într-o locuinţă „inteligentă”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Folosirea reţelei wireless pentru cazul unor intervenţii de urgenţă. 
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Alte aplicaţii ce se pot dezvolta pentru siguranţa pu-

blică au ca obiectiv supravegherea video. Camerele de 

luat vederi care pot să transmită imagini comprimate 

printr-o reţea IP permit realizarea a numeroase aplicaţii 

ce se pot adapta echipei care beneficiază de acestea. 

Reţelele de transport bazate pe IP, cu terminale came-

re video corespunzătoare, permit ca, spre deosebire 

de reţelele analogice, transportul informaţiilor video să 

fie realizat cu costuri mici şi în condiţii calitativ cores-

punzătoare. Aceasta permite realizarea, de exemplu, a 

unei reţele orăşeneşti de supraveghere video, cu 

mobilitate, uşor de instalat, întreţinut şi operat. Imagi-

nile transmise comprimat prin reţeaua IP pot fi: 

 supraveghere video neasistată; se realizează 

prin camere video instalate pentru monitorizarea clădi-

rilor, parcurilor, a unor zone publice, şcolilor, străzilor 

principale, intersecţiilor aglomerate etc.; camerele 

video pot să fie instalate în mijloace publice de 

transport şi în staţiile acestora şi pot să transmită în 

timp real informaţii referitoare la evoluţia traficului; 

 camere video, unele fixe, unele cu posibilitatea 

de a acţiona de la distanţă anumite funcţii (înclinare, 

panoramare, mărirea imaginii) şi cu transmiterea in-

formaţiilor în flux video, opţional însoţit de flux audio 

către un sistem centralizat de management video, 

unde informaţiile pot fi vizualizate de un tehnician 

sau pot să fie înregistrate pe un suport digital video; 

sistemul poate fi completat cu un sistem de analiză 

software a imaginilor, care poate declanşa alarme în 

caz de necesitate; 

 înregistrări video mobile, preluate în timp real, 

pentru folosirea lor ulterioară de către echipaje de 

poliţie sau de intervenţie şi care pot să lămurească 

la redare o serie de aspecte referitoare la incidentul 

analizat; 

 transmisii mobile video, partajate pentru folosire 

în timp real; martorii la scena unui incident pot să 

transmită imagini video în timp real de la o cameră 

video, prin reţeaua wireless, la un punct central de 

comandă, care le poate retransmite către alte puncte 

interesate (de multe ori mobile, pe vehicule), pentru 

analiză şi acţiune; 

Cu ajutorul mijloacelor wireless se pot realiza re-

ţelele municipale, care pot să fie asigurate utilizatorilor 

diferite servicii, cu sau fără cost, în funcţie de politicile 

pe care le desfăşoară autorităţile din respectivul oraş. 
 

Exemplele prezentate au fost selectate dintr-o 

gamă mai largă de posibilităţi, care arată că reţelele 

de acces wireless îşi găsesc utilitatea în domenii de 

activitate foarte diferite şi că gama serviciilor şi a 

aplicaţiilor are un câmp larg de dezvoltare. 

Lista acronimelor folosite 

Acronimul Semnificaţia în limba engleză Corespondentul în limba română 
3G 3rd Generation Generaţia a treia 
4G 4th Generation Generaţia a patra 
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Linie de abonat digitală, asimetrică 
DLNA Digital Living Networking Alliance Alianţa pentru reţele digitale viabile 
DQDB Distributed-Queue Dual-Bus network Reţea dual bus cuşir de aşteptaredistribuit 
DSL Digital Subscriber Line Liniedigitală de abonat 
ECMA European Computer Manufacturer Association Asociaţia europeană a producătorilor de calculatoare 
FDDI Fiber Distributed Data Interface Interfaţă de date distribuite pe fibră 
FDMA Frequency Division Multiple Access Acces multiplu cu diviziune în frecvenţă 
IP Internet Protocol Protocol Internet 
LAN Local Area Network Reţea de arie locală 
LMDS Local Microwave (Multipoint) Distribution System Sistem de distribuţie locală în microunde (multipunct) 
LTE Long Term Evolution Evoluţia pe termen lung 
MAN Metropolitan Area Network Reţea de arie metropolitană 
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MIMO Multiple In Multiple Out Intrări şi ieşiri multiple 
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Muntiplexare cu diviziune ortogonală de frecvenţă 
OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access Acces multiplu cu diviziune ortogonală de frecvenţă 
PAN Personal Area Network Reţea de arie personală 
QoS Quality of Service Calitatea serviciului 
SC-FDE Single Carrier Frequency Domain Equalization Egalizare în domeniul frecvenţă, cu purtătoare unică 
SC-FDMA Single Carrier FDMA FDMA cu purtătoare unică 
SME Small and Medium Enterprises Întreprinderi mici şi mijlocii 
SOHO Small Office, Home Office Întreprindere mică sau la domiciliu 
USB Universal Serial Bus Bus serial universal 
UWB Ultra Wide Band Bandă ultra largă 
WAN Wireless Access Network Reţea de acces wireless 
WBAN Wireless Body Area Network Reţea wireless aplicată pe corp 
Wi-Fi Wireless Fidelity Fidelitate wireless 
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access Interoperabilitate la nivel mondial pentru acces de 

microunde 
WIP Wireless Interrnet Protocol Protocol Internet wireless 
WMAN Wireless MAN MAN wireless 
WPAN Wireless PAN PAN wireless 
WWAN Wireless WAN WAN wireless 
xDSL (x=generic) Digital Subscriber Line Linie digitală de abonat (generic) 
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