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Metode de măsurare a capacității conexiunilor  

în rețele pe fir 

Ing. Vasile PETRICĂ1 

Rezumat. În rețelele de comunicații de date, capa-

citatea conexiunilor este importantă pentru transferul 

rapid al datelor, controlul calității serviciului QoS în 

rețea, alegerea resurselor hardware și dezvoltarea 

diferitelor aplicații. Există 2 tehnici de măsurare a 

capacității unei conexiuni realizate pe rețele cu fir: 

PPTD (Packet Pair/Train Dispersion), care măsoară 

dispersia perechilor/trenurilor  de pachete transmise de 

sursă către receptor și VPS (Variable Packet Size), 

care măsoară întârzierile pachetelor de diferite mărimi 

până la nodurile conexiunii, utilizând mesajele de 

eroare ICMP (Internet Control Message Protocol). Pe 

baza acestor tehnici au fost dezvoltate o serie de 

metode de măsurare a capacității conexiunilor, două 

dintre acestea, Pathrate și Pathchar, fiind descrise în 

acest articol.  

Cuvinte cheie: capacitate, măsurare, rețele pe fir. 

Abstract. In data communication networks, path 

capacity is important in the transfer speed of data, 

control of quality of service QoS, hardware selection 

and development of new applications. Two tech-

niques are used to measure the capacity of an wired 

network path: PPTD (Packet Pair/Train Dispersion), 

which assesses the dispersion of packet pairs/train 

send from the source to the receiver, and VPS 

(Variable Packet Size), which measures the packets 

delay at the path nodes using ICMP (Internet Control 

Message Protocol) error messages. Based on these  

techniques have been developed  a number of  path 

capacity measurement methods, two of them, 

Pathrate și Pathchar, are  described in present 

paper. 

Keywords: capacity, measurement, wired networks. 

 

 

1. INTRODUCERE 

În1mod tradițional prin capacitatea unei conexiuni 

se înțelege volumul maxim de date ce poate fi 

transmis într-un anumit interval de timp. Cunoaște-

rea valorii acestui parametru este esențială pentru 

controlul calității serviciului QoS în rețea, alegerea 

resurselor hardware și dezvoltarea diferitelor aplicații 

sau tehnologii.  

Echipamentele de telecomunicații pot avea imple-

mentată schema de reglare a capacității segmentelor 

conexiunii LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme), 
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specificată în ITU-T Rec. G.7042 1, care este o 

metodă dinamică cu ajutorul căreia se poate 

crește/scădea lărgimea de bandă în TDM. 

Rețelele pot configura tabla de rutare pe baza 

lărgimii de bandă disponibilă a conexiunilor pentru a 

îndeplini cerințele QoS. Odată cu determinarea lărgimii 

de bandă disponibilă este identificat segmentul conexi-

unii ce limitează viteza de trafic, astfel încât furnizorul 

de serviciu poate crește viteza pe segmentul de 

conexiune pentru a crește performanțele generale ale 

rețelei. 

Internetul este cea mai mare infrastructură 

comercială în care utilizatorii plătesc pentru a avea 

acces la un ISP care le permite accesul în orice 
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punct de pe glob. Nivelul de performanță al conexi-

unilor se bazează pe capacitatea conexiunii care cu 

cât este mai mare cu atât calitatea serviciului QoS 

este mai mare. Monitorizarea lărgimii de bandă 

disponibilă devine o operațiune crucială pentru 

planificarea capacității și pentru detecția congestiilor 

și a segmentelor de conexiune neutilizate. 

În caracterizarea conexiunilor de bandă largă 

4 lărgimi de bandă sunt importante și anume: ca-

pacitatea conexiunii, capacitatea segmentelor de 

conexiune, lărgimea de bandă disponibilă a segmen-

telor de conexiune și lărgimea de bandă disponibilă a 

conexiunii.  

Teorema de codare a canalului stabilește că pentru 

orice rată de transfer R  C există o schemă de 

codare/decodare cu care se poate obține o proba-

bilitate a erorilor de bloc mai mică decât  (oricare ar fi 

acesta) pentru un cod suficient de lung. Pentru orice 

rată de transfer R  C, probabilitatea erorilor de bloc la 

recepție tinde la 1. Din acest motiv echipamentele de 

transmisiuni nu pot funcționa decât la debite sub 

capacitatea fizică a canalului, apărând astfel o capaci-

tate a conexiunii care este dată și de caracteristicile 

echipamentelor existente de-a lungul conexiunii.  

Conexiunea de la sursă la destinație este o 

secvență de n segmente de conexiune. În figura 1 

sunt prezentate capacitatea conexiunii (C) și 

lărgimea de bandă disponibilă (A) pentru o 

conexiune formată din 3 segmente. 

Segmentul de conexiune reprezintă mediul de 

transmisie dintre două noduri, care este gestionat ca 

o unitate. Nodul poate fi un switch, un router sau o 

centrală, ce au capacitatea de comutare sau rutare. 

Capacitatea unui segment de conexiune, notată 

Ci, este definită ca rata maximă de transfer a 

datelor, la nivel IP, de la un capăt la celălalt al 

segmentului de conexiune.  Capacitatea conexiunii, 

notată C, este definită ca rata maximă de transfer a 

datelor, la nivel IP, de la un capăt la celălalt al 

conexiunii, adică de la sursă la destinație: 
 

 min( )iC C  (1) 

 

Segmentul cu cea mai mică capacitate determină 

capacitatea conexiunii. Două tipuri de segmente ale 

unei conexiuni sunt importante: segmentul cu cea 

mai mică capacitate din conexiune, denumit 

segmentul îngust și segmentul cu cea mai mică 

lărgimea de bandă disponibilă din conexiune, 

denumit segment încărcat.   

Capacitatea segmentului de conexiune de la 

utilizator (Cu) are de obicei valoarea cea mai mică, 

fiind dată de mai mulți factori printre care 

capacitatea la multiplexor (Cm) și numărul de 

utilizatori (U), după cum se observă din următoarea 

relație: 
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unde a, r, R și b sunt constante ce depind de 

tehnologie, primele 3 fiind pozitive. 

 

 
 

Fig. 1. Capacitatea conexiunii și lărgimea de bandă disponibilă. 
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În cazul aplicațiilor IP care utilizează protocolul 

TCP, capacitatea conexiunii C este limitată conform 

relației de mai jos: 
 

 
MSS K

C
RTT p

   (3) 

 

unde: MSS (Maximum Segment Size) este mărimea 

maximă a segmentului de date; RTT (Round Trip 

Time) – timpul mediu de transmitere dus-întors; K – 

o constantă ce depinde de pierderi și de strategia 

ACK de control al transmisiei prin confirmare de la 

receptor; p este probabilitatea de pierdere a pache-

telor. 

2. TEHNICI DE MĂSURARE A CAPACITĂȚII 

CONEXIUNILOR 

Tehnologiile pe linii fixe se bazează pe o rețea 

fizică ce oferă conexiunea pe fir între client și furni-

zorul de serviciu. Cel mai bun exemplu este vechiul 

sistem telefonic POTS (Plain Old Telephone System) 

în care clientul este fizic conectat la operator printr-o 

pereche de fire de cupru.  

Multe tehnologii de bandă largă, cum ar fi modem 

pe cablu, xDSL și PLC (Power Line Communi-

cations) au evoluat pentru a utiliza forma existentă 

de conexiune cu abonatul. Sistemele cu modem pe 

cablu utilizează rețelele hibride existente Fibră-Cablu 

coaxial TV, sistemele xDSL utilizează perechea 

tradițională de cupru a serviciului vocal din POTS iar 

sistemele PLC utilizează pentru transportul semnalului 

de bandă largă liniile de putere pentru alimentare cu 

energie electrică a locuinței abonatului. 

Tehnologiile pe fir sunt: 

 HFC (Hybrid Fiber Coax): Hibrid Fibră optică – 

Cablu coaxial; 

 linii de abonat digitale (xDSL); 

 linii de putere de bandă largă BPL (Broadband 

Power Line). 

În ultimul timp au fost dezvoltate și propuse noi 

tehnici de estimare a capacității (C), bazate pe 

măsurări la punctele de conectare a utilizatorilor. 

Capacitatea conexiunilor se poate măsura cu cea 

mai mare acuratețe în situația în care nu există trafic 

suplimentar de date, de aceea operatorii de rețele își 

fac propriile măsurări privind capacitatea conexiuni-

lor de obicei înainte de darea în folosință a rețelei. 

Există 2 tehnici de măsurare a capacității unei 

conexiuni fixe: 

– PPTD (Packet Pair/Train Dispersion): în care 

sursa transmite multiple perechi/trenuri de pachete 

către receptor iar acesta măsoară dispersia pache-

telor și calculează capacitatea conexiunii. Pentru a 

anula influența traficului de interferență asupra 

măsurării capacității conexiunii se utilizează metode 

statistice de filtrare; 

– VPS (Variable Packet Size): în care sursa 

transmite multiple pachete de mărimi crescătoare 

cunoscute. Se utilizează câmpul TTL (Time To Live) 

din antetul IP pentru a forța pachetele de date să 

expire la un anumit nod. Sursa utilizează mesajele 

de eroare ICMP (Internet Control Message Protocol) 

de la routere, pentru a măsura întârzierea până la 

acel router. Astfel se poate măsura capacitatea 

fiecărui segment de conexiune. 

În continuare vor fi descrise 2 metode de măsu-

rare a capacității conexiunilor fixe de comunicații, 

corespunzătoare celor 2 tehnici. 

3. METODA PATHRATE 

Metoda Pathrate face parte din categoria meto-

delor PPTD. 

Tehnica pachetelor pereche constă în transmite-

rea de către sursă a unui semnal de test format din 

două pachete de aceeași mărime, intervalul de timp 

între sfârșitul primului pachet și sfârșitul celui de-al 

doilea pachet fiind t1s – t0s, iar la celălalt capăt al 

conexiunii receptorul măsoară valoarea aceluiași 

interval de timp, notat t1r – t0r (fig. 2). 
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Fig. 2. Transmiterea pachetelor pereche de test de la 

sursă la receptor. 

 

Relația între timpii definiți în figura 2 este: 
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unde s1 este mărimea celui de-al doilea pachet și 

b este lărgimea de bandă a segmentului îngust al co-

nexiunii. Capacitatea conexiunii prezentate în figura 2 

este dată de relația: 
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Cele două pachete trebuie emise de sursă la un 

interval de timp mic unul după celălalt pentru a fi ges-

tionate împreună într-o eventuală coadă de așteptare. 

Dacă cele două pachete sunt separate după o coadă 

de așteptare, traficul de interferență va fi mult mai 

mare și eroarea de măsurare de asemenea. Această 

eroare poate fi minimizată prin tehnici de filtrare a 

traficului de interferență. În cazul metodelor de măsu-

rare pasive acest fenomen nu poate fi controlat. 

În figura 3 este prezentată creșterea dispersiei 

pachetelor () în cazul în care sursa S transmite 

legat un tren de pachete, format din N pachete de 

mărime L.  

Receptorul măsoară dispersia totală N a trenu-

lui de la primul la ultimul pachet și apoi calculează 

lărgimea de bandă BW(N) cu relația: 
 

 
( 1)

( )
N L

BW N
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 (6) 

 

În cazul lipsei traficului de interferență (CT) toate 

măsurările BW vor fi egale cu capacitatea. În cazul 

existenței traficului de interferență dispersia totală N 

a trenului se mărește rezultând o capacitate măsu-

rată mai mică decât capacitatea conexiunii C. Cu cât 

N este mai mare cu atât intervalul de valori măsurate 

se îngustează, devine unimodal și tinde spre valoarea 

reală a capacității. 

Metoda Pathrate constă în 3 faze de execuție: 
 

Faza I. Se aplică semnale de test de tip tren de 

pachete (fig. 3), lungimea trenurilor fiind crescătoare 

de la 10 pachete la 1000 pachete și se determină 

lungimea maximă a trenului de pachete Nmax pe 

care conexiunea îl poate transfera fără pierdere de 

pachete.  
 

Faza II. Se realizează măsurări cu 1000 perechi de 

pachete de mărimi variabile cuprinse între Lmin = 550 B 

și Lmax egal cu mărimea maximă a segmentului de 

control al canalului MSS. Pathrate estimează prin 

proceduri statistice modurile locale în distribuția 

rezultatelor obținute (fig. 4). 

 
Fig. 3. Dispersia trenului de pachete în conexiune. 
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Fig. 4. Caracteristicile modurilor locale: 

W2 – lărgimea modului M2; R2 – lărgimea de bandă obținută la S2 măsurări. 

 

Din figura 4 se observă că M2 este modul 

capacitate, pentru care se determină R2 cores-

punzător lui S2, care este valoarea aproximativă a 

capacității și mărimea pachetelor (Lopt) corespunză-

toare rezultatelor din jurul valorii R2. 
 

Faza III. Se aplică un număr de K = 500 trenuri 

de pachete, fiecare tren conținând Nmax pachete de 

mărime Lopt. Dacă în faza II nu se poate identifica 

un Lopt se utilizează pachete de mărime Lmax. 

Receptorul măsoară dispersia  pentru fiecare tren 

de pachete. 

Pathrate calculează valoarea ADR (Average 

Dispersion Rate), după eliminarea a 10% dintre 

valorile  cele mai mici și cele mai mari:   
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    (7) 

 

unde i reprezintă dispersia trenului i de pachete la 

receptor. ADR reprezintă limita inferioară a valorii 

capacităţii. 

4.  METODA PATHCHAR 

Metoda Pathchar face parte din categoria 

metodelor VPS în care sursa transmite multiple 

pachete de mărimi variabile cunoscute. Se utilizează 

câmpul TTL din antetul IP pentru a forța pachetele 

de date să expire la un anumit nod.  

Sursa utilizează mesajele de eroare ICMP de la 

routere, emise în momentul recepționării unui pachet 

expirat, pentru a măsura întârzierea pachetului până 

la acel router. Realizând măsurări multiple și analiză 

statistică se poate determina de la un singur capăt al 

conexiunii capacitatea fiecărui segment de conexiune.  

Metoda Pathchar se bazează pe modelul din 

figura 5. 

 
Fig. 5. Modelul de conexiune utilizat  

de metoda Pathchar. 

 

Înainte ca pachetul să părăsească nodul n – 1 el 

își așteaptă rândul la coadă, un timp notat cu q1, 

astfel încât timpul total este suma dintre timpul de 

parcurgere a segmentului de conexiune și timpul de 

așteptare. La nodul n pachetul așteaptă din nou la 

coadă un timp q2 până când routerul procesează și 

generează pachetul de eroare ICMP (56 bytes), care 
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așteaptă și el un timp q3 pentru a fi transmis la nodul 

n – 1.  

Timpul RTT de la nodul n – 1 până la nodul n și 

înapoi este: 
 

RTT = q1 + (D + S/B) + q2 + F + q3 + (D + Se/B) + q4 

(8) 
 

unde: D este timpul de transmisie a pachetului pe 

segmentul dintre nodurile n și n – 1;  S – mărimea 

pachetului; B – lărgimea de bandă a segmentului 

dintre nodurile n și n – 1; F – timpul de procesare a 

pachetului; Se – mărimea pachetului de eroare  

(56 bytes). 

Pentru a simplifica expresia, Pathchar neglijează 

termenii Se/B (deoarece pachetul de eroare este 

mic), timpul de procesare F și timpii de așteptare qi 

deoarece în cazul unui număr mare de măsurări 

(minim 1000) pe aceeași conexiune cel puțin un 

pachet va trece rapid prin cozile de așteptare. Astfel 

relația anterioară devine:  
 

RTT = 2D + S/B      (9) 
 

considerată relația de bază a metodei Pathchar. 

Metoda Pathchar constă în 3 faze de execuție: 
 

Faza I. Sursa transmite un semnal de test format 

din cel puțin 128 pachete, cu valori crescătoare în 

câmpul TTL din antetul IP, mărimea pachetelor fiind 

variabilă între 120B și 1528B și se măsoară la sursă 

timpii RTT specifici fiecărui segment de conexiune. 
 

Faza II. Se reprezintă grafic distribuția rezultatelor 

măsurărilor RTT pentru un segment de conexiune, 

în funcție de mărimea pachetului, pentru un număr 

mare de măsurări (aproximativ 3000) și 45 mărimi 

ale pachetului de la 120 B la 1528 B (fig. 6). 

Metoda Pathchar aplică funcția SORTT (Shortest 

Observed RTT) pentru aflarea celui mai mic timp RTT 

pentru fiecare mărime a pachetului și reprezintă grafic 

valorile la scară liniară. 

 
 

Fig. 6. Împrăștierea rezultatelor măsurărilor RTT  

          pentru un segment de conexiune [9]. 

 

 
 

Fig. 7. Reprezentarea valorilor RTT minime la scară 

liniară [9]. 

 

Faza III. Se observă distribuția rezultatelor aproxi-

mativ pe o dreaptă în concordanță cu ecuația (9), se 

trasează această dreaptă, se calculează panta acestei 

drepte și capacitatea segmentului de conexiune care 

este inversul pantei. 

5. CONCLUZII 

Metoda Pathrate este o metodă activă ce măsoară 

capacitatea conexiunii fără a utiliza informații din 
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interiorul rețelei, cu echipamente de test la ambele 

capete ale conexiunii. Semnalul de test este optimizat 

în funcție de caracteristicile conexiunii, prin deter-

minarea numărului maxim de pachete al unui tren 

și mărimea optimă a pachetelor. Pentru creșterea 

acurateței se utilizează un număr mare de trenuri de 

pachete (500), valoarea capacității conexiunii fiind 

determinată prin medierea valorilor dispersiilor, după 

eliminarea a 20% dintre valorile extreme. 

Metoda Pathchar este o metodă activă în care 

echipamentul de test este conectat la un singur capăt 

al conexiunii și determină capacitatea fiecărui segment 

al acesteia pe baza măsurării semnalelor recepționate 

de la fiecare nod. Semnalul de test nu este optimizat 

în funcție de caracteristicile conexiunii, metoda ba-

zându-se pe numărul mare de măsurări pentru 

obținerea acurateței dorite. Necesitatea unui număr 

mare de măsurări este resimțită în special în cazul 

capacităților mai mari de 40 Mbit/s. Calcularea capa-

cităților pe baza unor reprezentări grafice și numărul 

mare de măsurări conduc la durate relativ mari de 

procesare a datelor.  

Acronime 

ADR Average Dispersion Rate 

BPL Broadband Power Line 

HFC Hybrid Fiber Coax 

ICMP Internet Control Message Protocol 

LCAS Link Capacity Adjustment Scheme 

MSS Maximum Segment Size 

POTS Plain Old Telephone System 

PPTD Packet Pair/Train Dispersion 

QoS Quality of Service 

RTT Round Trip Time 

SORTT Shortest Observed RTT 

TCP Transmission Control Protocol 

TTL Time To Live 

VPS Variable Packet Size 
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