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Rețele wireless inteligente 

Dr. ing. Ștefan-Victor NICOLAESCU 

Rezumat. Articolul realizează o trecere în revistă a 

problemelor generale ale rețelelor inteligente. După o 

scurtă prezentare a evoluției noțiunii de rețea 

inteligentă, se analizează stadiul actual și direcțiile de 

dezvoltare, precum și echipamentele pe care se ba-

zează realizarea rețelelor wireless inteligente actuale. 

Se prezintă la nivel de principii câteva dintre aplicațiile 

semnificative ale rețelelor wireless inteligente, cu 

accent pe rețelele ad hoc și pe cele de senzori. 

Cuvinte cheie: inteligent, rețea, wireless,ad hoc, 

senzori. 

Abstract. The paper presents some main aspects of 

intelligent networks. It is briefly presented the con-

cept, evolution actual stage and the trends of 

intelligent networks. The paper presents briefly the 

equipments used to built up nowadays wireless 

intelligent networks. There are presented some of 

important applications of wireless intelligent net-

works, like applications in ad hoc and sensor 

wireless networks. 

Keywords: intelligent, network, wireless, ad hoc, 

sensor. 

 

1. ÎNCEPUTURILE REȚELELOR 

INTELIGENTE  

Sistemele1inteligente pot să fie abordate din 

diferite puncte de vedere, iar diferența fundamentală 

dintre modurile de abordare este dată de metoda 

folosită, care poate fi de ansamblu (holistică, adică 

pur numerică) sau simbolică [1]. Sistemele inteligen-

te pot să fie deci clasificate după mai multe criterii.  

De exemplu, rețelele neurale sunt tehnologic ori-

entate către calcule cantitative, numerice. Semnalele 

de intrare și de ieșire ca și semnalele de la fiecare 

element din interiorul unei rețele neurale sunt 

reprezentate prin valori numerice, chiar dacă inter-

pretarea lor se realizează în mod calitativ. Aceasta 

înseamnă că fiecare informație calitativă trebuie să 

fie transformată într-una cantitativă și reprezentată 

ca atare în rețea. Dacă stratul de intrare are N 

                                                 
1 Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru 

Comunicaţii – I.N.S.C.C, Bucureşti. 

neuroni, unde N reprezintă numărul valorilor cantita-

tive diferite care pot să fie observate, doar neuronul 

care corespunde valorii observate își va modifica 

starea, respectiv semnalul pe care-l transmite. 

Ieșirea dintr-o asemenea rețea conține tot atâția 

neuroni cât și intrarea, iar neuronul corespunzător 

valorii transmise va emite la ieșire un semnal mult 

mai intens decât cel pe care-l vor prezenta ceilalți 

neuroni de ieșire. 

O clasă tipică de sisteme inteligente este cea a 

sistemelor expert. Acestea acumulează o bază de 

cunoștințe, care conține elemente de cunoaștere 

provenite de la experți umani. Cunoștințele sunt 

evident diferite, fiind funcție de problemele pe care 

trebuie să le rezolve sistemul expert. Reprezentarea 

internă în sistem, în particular într-un sistem de 

calculatoare, a cunoștințelor umane, poate să fie 

diferită, dar totdeauna capătă o formă simbolică, ce 

poate fi în unele situații chiar vocală (prin emiterea 

unor propoziții în limbaj natural). 
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Fig. 1. Schema generală a unui sistem „inteligent” de comunicație. 

 

Diferențierea dintre prelucrarea simbolică, practi-

cată în sistemele expert și cea holistică, bazată pe 

date numerice, ca în sisteme neuronale, este 

evidentă și pe aceasta se bazează clasificările 

făcute pentru sistemele inteligente. 

Un sistem inteligent de comunicație poate fi 

exprimat [2] printr-o schemă simplă, care stabilește 

legăturile între clienți, rețea și furnizorii serviciilor 

(figura 1). 

Primele dezvoltări ale rețelelor inteligente au fost 

realizate de către Bell Communications Research și 

introduse în practică în 1984. Scopul a fost inte-

grarea caracteristicilor de rețea și de servicii 

existente la acea vreme și crearea unei noi generații 

de rețele care să permită ca prin rețeaua telefonică 

să fie transmise diferite tipuri de informații, fără ca 

pentru aceasta să fie necesare circuite speciale. S-a 

realizat convergența pentru rețelele de comunicație 

de date, cele prin Internet, bazate pe protocolul IP și 

cele de transmisie a vocii, astfel încât a devenit 

posibilă oferirea unui nou set, complex, de servicii. 

Acestea s-au dezvoltat în jurul unei structuri de rețea 

bazată pe sistemul de semnalizare 7, SS7. A 

devenit astfel posibil transportul prin rețea a datelor 

și a vocii tradiționale [3]. 

Într-o rețea inteligentă așa cum era structurată în 

anii ’80 ai secolului trecut o rețea SS7, exista 

capacitatea de procesare a datelor și de comunicare 

între nodurile inteligente, denumite noduri de semna-

lizare. Acestea procesează modul de transmisie al 

pachetelor de date, respectiv traseul pe care 

urmează să-l parcurgă de la sursă la destinație. Un 

nod de semnalizare avea de îndeplinit obiective ca: 

 citirea adreselor pachetelor; 

 stabilirea destinatarului pachetului; 

 rutarea pachetului către un alt punct de 

semnalizare. 

Nodurile de semnalizare asigură accesul la 

rețeaua SS7 și la numeroasele baze de date. Ele 

acționează și ca noduri de transfer. Rețeaua conține 

puncte de comutare a serviciului, SSP, și asigură 

infrastructura de bază necesară procesării apelurilor 

și a altor informații legate de aceasta 

Îmbunătățirile aduse în timp au permis creșterea 

complexității funcțiunilor, a serviciilor și facilităților 

oferite. În forma evoluată, rețeaua inteligentă dez-

voltată conform protocolului SS7 se bazează pe 

SSP, care reprezintă centrala ce asigură capacități 

sigure pentru comutarea apelurilor. Dacă decizia de 

comutare cere o procesare complexă a apelului, 

SSP folosește informațiile de la punctul de control al 

serviciului, SCP, care este o bază de date despre 

abonați și execută logica serviciului. SSP folosește 

semnalizarea SS7, mai precis mesajele TCAP, 

cerând SCP să determine care este cel mai bun 

mod de a prelucra apelul. Procesul acceptă caracte-

risticile serviciului telefonic, precum și formarea de 

rețele virtuale private, VPN. 

Procesare 
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Server Bază de informații 
Procesare media 
Procesare limbaj 
Translație etc. 
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2. STADIUL ACTUAL ȘI DIRECȚII  

DE DEZVOLTARE 

În prezent, sistemele inteligente s-au diversificat, 

iar structura lor a devenit mai complexă. Un sistem 

inteligent cuprinde rețeaua de comunicație, modu-

lele de interfață om – mașină, terminalele de utili-

zator și echipamentele de procesare. De exemplu 

structura completă a unui sistem de comunicație 

conține: 

 un sistem IT format din: 

 rețeaua de comunicație; 

 terminalele, precum stații de lucru, stații 

grafice etc.; 

 interfețele om – mașină; 

 modulele de procesare inteligentă; 

 utilizatorii, care accesează serviciile prin in-

termediul terminalelor; 

 serverul, cu facilități inteligente de procesare 

cum sunt: 

 translația de conversie media; 

 facilitățile de procesare a limbajelor naturale; 

 modulele de interfață om – mașină care 

realizează operații precum: 

 procesarea limbajelor naturale; 

 procesarea vorbirii; 

 procesarea imaginilor; 

 facilitățile pentru transmiterea mișcărilor și 

animației; 

 facilitățile pentru realizarea unei interfețe pri-

etenoase față de clienți. 

O rețea inteligentă realizează mai multe funcțiuni 

și anume: 

 acționează ca platformă pentru serviciile in-

formatice, asigurând conectarea în mod transparent 

între furnizorii informațiilor și clienți, cu respectarea 

modului de adresare, a politicilor de taxare etc. 

 este independentă de servicii și de echipamen-

te, rețeaua permițând conectarea de echipamente 

diverse și asigurând diferite servicii; 

 permite conectarea la alte rețele, prin interfețe 

corespunzătoare. 

Dezvoltarea rețelelor de comunicație inteligente 

wireless se realizează pe mai multe direcții, iar 

abordarea problemei se poate face pe baza a mai 

multor criterii.Una dintre acestea este direcția 

cognitivă, în care inteligența rețelei se regăsește în 

modul de folosire a resurselor (benzi de frecvență, 

putere de emisie etc.). O altă direcție de dezvoltare 

a rețelelor inteligente constă în găsirea unor metode 

pentru folosirea cât mai eficace a parametrilor de 

lucru în mediul radio, modificându-i în funcție de 

condițiile concrete de mediu și în funcție de serviciu 

și aceasta fără intervenția directă a utilizatorului, de 

exemplu prin folosirea codării și modulației adaptive, 

AMC, a sistemelor cu intrări și ieșiri multiple, MIMO 

etc. Rutarea semnalelor în cadrul rețelei și găsirea 

căii optime pentru propagarea acestora între nodurile 

sursă și nodurile destinație reprezintă o altă ca-

racteristică a rețelelor inteligente. În această situație, 

inteligența rețelei se reflectă în algoritmii de rutare 

folosiți, care caută calea optimă de transmisie a 

semnalului. Nodurile rețelelor (echipamentele de uti-

lizator) pot să fie fixe sau mobile, iar configurația 

rețelei se poate modifica dinamic, precum în cazul 

rețelelor mobile ad hoc, MANET. 

În general se pot pune în evidență trei categorii 

mari de rețele inteligente: 

 Rețele cu echipamente comandate prin software, 

SDR. Se bazează pe programarea pe componente, 

care urmărește îndeaproape structura sistemului 

radio și anume folosirea separată a componentelor 

pentru diferitele blocuri funcționale, de exemplu pentru 

controlul legăturilor sau pentru controlul funcțiilor la 

stratul rețea. 

 Rețele cu echipamente în cooperare. Se ba-

zează pe cooperarea dintre componentele sistemului 

pentru exploatarea optimizată a resurselor de care se 

dispune în ansamblu. 
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 Rețele cognitive. Se bazează pe interacțiunea 

dintre rețeaua wireless și mediul în care aceasta își 

desfășoară activitatea, permit o folosire dinamică și 

mai eficace a spectrului. 

Rețelele wireless inteligente se dezvoltă pe mai 

multe direcții, depinzând de aplicațiile ce urmează a 

fi realizate pe acestea și anume: 

 ca rețele de senzori, de regulă rețele de mari 

dimensiuni și cu un număr mare de noduri terminale 

(senzori); 

 ca rețele de transmisii de date sub diverse 

forme, configurate în funcție de necesități și cu 

arhitectură dependentă de poziția nodurilor de 

comunicație, noduri care pot să aibă mobilitate. 

 ca rețele ad hoc – acestea trebuie să rezolve 

problema conexiunilor de comunicație în interiorul 

rețelei în condiții care pot să varieze în timp. În rețelele 

ad hoc nodurilepot să fie atât fixe cât și mobile. 

Inteligența acestor rețele constă atât în alegerea 

parametrilor de lucru la stratul fizic în funcție de condiții 

cât mai ales în modul de stabilire a căilor de propagare 

a pachetelor în rețea, de la nodul sursă către cel 

destinație, alegere care trebuie să optimizeze traficul și 

să minimizeze pierderile de pachete, toate acestea 

într-o arhitectură a rețelei care se poate modifica în 

timp. 

Conform ITU-R [4]: 

„Un sistem radio cognitiv, CRS, este un sistem 

radio care se bazează pe o tehnologie ce permite 

sistemului să obțină informații despre mediul său de 

geografic și de operare, își stabilește politicile și 

starea internă. În mod dinamic și autonom poate să-

și adapteze protocoalele și parametrii săi opera-

ționali în funcție de informațiile obținute, astfel încât 

să obțină obiectivele predefinite și să învețe din 

rezultatele obținute”. 

Iar prin radio definit prin software, SRD, se defi-

nește: 

„Un emițător și / sau receptor bazat pe o teh-

nologie care permite ca parametrii de RF ce cuprind, 

dar nu se limitează la domeniul de frecvență, tipul de 

modulație sau puterea de ieșire, să fie stabiliți sau 

modificați prin software, cu excepția modificărilor 

efectuate asupra parametrilor de operare, realizate 

pe durata unor operații radio preinstalate și predeter-

minate, efectuate în conformitate cu specificarea 

sau standardul sistemului”.  

Ambele definiții conțin în sine condițiile pentru 

încadrarea acestor sisteme în categoria mai largă de 

sisteme inteligente.  

Echipamentele pot să coopereze între ele pentru 

a se obține rezultate mai precise în cunoașterea 

ocupării și folosirea spectrului, deoarece incertitu-

dinea care există la observarea acestuia de către un 

utilizator individual se minimizează. Schemele de 

detecție prin cooperare permit integrarea efectelor 

de fading de propagare pe căi multiple și a efectelor 

de umbrire. Modul de abordare cooperativ al detec-

ției asigură o performanță superioară, însă consumă 

mai multe resurse prin realizarea unor operațiuni 

suplimentare și a generării unui trafic suplimentar. În 

plus, se menține incertitudinea referitoare la proble-

ma localizării receptorului din rețeaua primară. În 

cazul comportamentului cooperativ, echipamentele 

își recunosc reciproc mesajele  și pot deci să co-

opereze complet și simetric în transmisia acestora. 
 

Obiectivele principale ale unui sistem cognitiv 

wireless sunt [5]: 

 Analizarea modului de folosire a spectrului 

electromagnetic. Detectarea porțiunilor nefolosite din 

spectru și estimarea capacității medii a acesteia. 

 Modelarea predictivă. Predicția intervalului de 

timp în care porțiunea nefolosită de spectru ar putea 

rămâne disponibilă pentru a fi folosită de către 

utilizatorul secundar. 

 Controlul puterii de transmisie. Maximizarea 

vitezei de transmisie a datelor pentru fiecare utilizator, 

cu respectarea constrângerilor referitoare la putere. 

 Managementul dinamic al spectrului. Distribuirea 

porțiunilor de spectru nefolosite între utilizatorii se-



Ștefan-Victor Nicolaescu 

 
12  TELECOMUNICAŢII ● Anul LV, nr. 2/2012 

cundari, având drept criteriu minimizarea costurilor de 

utilizare. 

 Rutarea pachetelor. Proiectarea unei scheme 

de auto-organizare pentru rutarea pachetelor prin 

rețeaua radio. 

O problemă deosebită în ceea ce privește inte-

ligența o au rețelele wireless de senzori, WSN, care 

conțin, de regulă, sute sau chiar mii de noduri termi-

nale și care trebuie să transmită datele culese sau 

comenzile necesare către un centru de comandă și 

control sau de la acesta către nodurile terminale. De 

multe ori asemenea rețele sunt desfășurate pe teritorii 

mari și impun folosirea unor caracteristici definitorii, 

funcție de mărimea supravegheată, precum: 

 densitate mare a nodurilor terminale,  

 condiții severe pentru sursele de  alimentare,  

 în unele situații o fiabilitate redusă a nodurilor,  

 necesități de stocare și de calcul mari, pentru 

cantități mari de date,  

 în anumite situații, o viteză mare de reacție la 

informațiile primite de la nodurile terminale.  

Rețelele WMN sunt în prezent considerate a fi 

printre tehnologiile importante dezvoltate la începutul 

secolului 21 și se bazează pe o combinație între rețele 

de comunicație wireless și sisteme mecanice-micro-

electronice, MEMS, ca și pe alte categorii de senzori.  

Construirea unor senzori de mici dimensiuni, 

inteligenți, cu preț redus, care pot să fie înglobați ca 

noduri terminale în sisteme wireless dezvoltate pe 

suprafețe fizice, în asociere cu surse de alimentare 

fiabile, noduri care se pot conecta în rețele magistrale, 

de exemplu la Internet, crează oportunități deosebite 

pentru dezvoltarea unor aplicații civile și militare în 

diferite domenii de activitate. 

3. ECHIPAMENTE 

Nodurile rețelelor inteligente wireless se pot 

realiza cu diverse echipamente. Printre acestea pot 

fi echipamente Wi-Fi, UWB, Bluetooth, Zig-Bee, 

celulare (UMTS, LTE) etc. 

Pe baza echipamentelor Wi-Fi se pot construi 

rețele inteligente atât în structura mesh cât și în cea 

ad hoc. O reţea Wi-Fi tipică poate conţine unul sau mai 

multe puncte de acces, AP, şi unul sau mai mulţi clienţi 

(staţii). Standardul 802.11 lasă criteriul conectării şi 

roaming-ul în totalitate deschis pentru client, ceea ce 

asigură un avantaj al Wi-Fi față de alte sisteme, cu 

consecința că unele adaptoare wireless se pot 

comporta mai bine ca altele. Reţelele mesh, WMN [6] 

de tip punct la punct şi punct la multipunct sunt de mai 

multă vreme dezvoltate pe baza echipamentelor Wi-Fi. 

În topologia parţială mesh radio se pot pune în 

evidenţă mai multe tipuri de reţele: 

 punct la punct; 

 punct la multipunct sau multipunct la punct; 

 multipunct la multipunct; 

 metropolitană; 

 structuri cu noduri mixte. 

Echipamente Wi-Fi 

Arhitectura generică WMN ca și cea ad hoc, 

bazată pe echipamente IEEE 802.11 (figura 2) 

realizează, de obicei, conectarea la o structură 

centralizată de rețea a unor rețele locale, bazate pe 

echipamente Wi-Fi și alte echipamente, PDA-uri, 

laptopuri, cu plăci Wi-Fi instalate [7]. 

Benzile de frecvență folosite sunt cele de 

2,4 GHz și de 5 GHz, fără licență. Pentru a efectua 

comunicații pe trasee cu mai multe secțiuni, rețelele 

WMN existente se bazează pe folosirea stratului IP. 

Standardul 802.11 [20] nu specifică folosirea proto-

colului IP pentru echipamentele corespunzătoare. 

Standardul IEEE 802.11s [33], realizează o regle-

mentare a modului de folosire a echipamentelor 

conforme acestuia (echipamente Wi-Fi) pentru reali-

zarea de rețele mesh locale, cu o arhitectură 

dezvoltată pe baza caracteristicilor echipamentelor 

conforme standardului. 
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Una dintre condiţiile de bază ale IEEE 802.11 

este ca reţelele construite pe baza acestuia să poată 

opera şi cu staţii mobile (staţii cu care se poate 

opera, utilizatorul fiind în mişcare) ca şi cu staţii 

portabile (staţii care pot fi transportate în diferite 

locuri ale zonei de acoperire, dar care sunt folosite 

în amplasamente fixe). Din setul complet de servicii, 

staţiile reţelei IEEE 802.11, care pot fi puncte de 

acces sau stații de tranzit, asigură servicii precum: 

 autentificarea; 

 dezautentificarea; 

 asigurarea secretului comunicaţiei; 

 livrarea de unități de serviciu de date MAC, 

MSDU. 

Echipamente Bluetooth 

Echipamentele Bluetooth pot să formeze baza de 

realizare a unor rețele de tip ad hoc, având în 

vedere raza redusă de acțiune a lor precum și mobi-

litatea de tip pietonal. Standardul IEEE 802.15.1 în 

forma sa revizuită se referă la rețele WPAN [21] se 

bazează pe lucrările realizate de Forumul Bluetooth. 

Banda de funcționare a echipamentelor este ISM de 

2,4 GHz. Funcționarea stratului fizic în banda ISM 

este reglementată în domeniul frecvență prin docu-

mente ETSI [22], [23], cu viteza de transmisie de 

712 kbit/s și distanța de conexiune între noduri, 

cuprinsă, în funcție de puterea de emisie, între 10 m 

pentru puterea de emisie de 1 mW și 100 m pentru 

putere de emisie 100 mW. Într-o variantă evoluată, 

viteza de transmisie admisă la nodurile terminale ale 

rețelei este cuprinsă între 2 și 3 Mbit/s. 

Tehnologia Bluetooth [24] are drept scop realiza-

rea de comunicații wireless pe distanțe scurte, între 

mai multe echipamente. Ideea de bază pe care se 

bazează Bluetooth constă în specificarea unei game 

largi de echipamente diferite, specializate pe profile, 

cu consumuri reduse de energie și disponibile la 

un preț redus. Diferenţa majoră dintre arhitectura 

Bluetooth şi cea celulară radio constă în faptul că 

tehnologia Bluetooth permite realizarea unor reţele 

ad hoc. În timp ce reţelele radio celulare sunt for-

mate din terminale şi staţii de bază, necesare pentru 

conectarea la reţeaua de conecxiune cu rețeaua ma-

gistrală prin intermediul unor legături radio, Bluetooth 

realizează conectarea în picorețele fără implicarea 

Nod mesh

Nod mesh

Punct acces 
mesh 

Punct acces 
mesh 

Poartă 
mesh

Conexiune 
mesh 802.11s

Fig. 2. Arhitectura mesh conformă 802.11s. 
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unor staţii de bază, și cu definirea unor stații coordo-

natoare. Facilităţile oferite de tehnologia Bluetooth și 

care se bazează pe inteligența acestora sunt: 

 punctele de acces voce/date care permit 

conectarea de telefoane mobile / Internet; 

 înlocuirea structurilor cablate prin conexiuni 

wireless Bluetooth; 

 realizarea de reţele ad hoc și, mai puțin proba-

bil mesh, prin care se permite echipamentelor 

personale să schimbe în mod automat informaţii şi 

să se sincronizeze între ele.  

Entităţile radio Bluetooth sunt capabile: 

 să funcţioneze în medii radio cu zgomot, asi-

gurând condiţii pentru transmisii vocale audibile în 

condiţii severe; 

 să protejeze datele folosind metode de corecţie 

a erorilor; 

 să ofere viteze mari de transmisie; 

 să cripteze datele şi să realizeze autentificarea 

entităţilor aflate în comunicaţie. 

Echipamente UWB 

Standardul IEEE 802.15.3 [25] are ca obiectiv 

realizarea de picorețele, respectiv rețele de arie per-

sonală, WPAN, specificând performanțele pe care ar 

trebui să le aibă la stratul fizic aceste rețele, 

funcționarea la stratul MAC, precum și problemele 

de securitate. La aceasta au fost aduse ulterior  

completări și îmbunătățiri referitoare la funcționarea 

stratului MAC [26], banda de funcționare propusă de 

standard fiind cea de 2,4 GHz. Cea mai recentă 

completare a standardului pune bazele pentru realiza-

rea unei variante de funcționare a rețelelor personale 

de mare viteză în domeniul undelor milimetrice [27], 

în banda de frecvențe 59-66 GHz. ITU-R recunoaște 

faptul că aplicațiile bazate pe tehnologia UWB [28] 

pot să fie avantajoase în diferite sectoare de activitate 

în sectoare precum siguranța publică, construcții, 

inginerie, știință, medicină, electronică de consum, 

tehnologia informațiilor, transmisii multimedia, trans-

porturi, divertisment etc. Principiile de funcționare 

ale rețelelor UWB le încadrează și pe acestea în 

categoria rețelelor inteligente. 

UWB a fost dezvoltat în mai multe variante, 

primele dintre acestea fiind bazate pe impulsuri de 

diverse forme. Sistemul adoptat de ECMA se 

bazează pe varianta MB-OFDM [29] și folosește un 

ansamblu de purtătoare sinusoidale modulate QAM, 

care ocupă o bandă de cel puțin 500 MHz. Banda de 

frecvență în care operează este 3,1 – 10,6 GHz și 

realizează viteze de transmisie de 53,3 Mbit/s; 

80 Mbit/s; 106,7 Mbit/s; 160 Mbit/s; 200 Mbit/s; 

320 Mbit/s; 400 Mbit/s și 480 Mbit/s. Dintre acestea 

vitezele de 53,3 Mbit/s; 106,7 Mbit/s și 200 Mbit/s 

sunt obligatorii, celelalte fiind la latitudinea producă-

torului de echipamente și sisteme. 

Întreaga bandă de frecvențe în care se pot realiza 

și funcționa sistemele UWB este împărțit în 14 sub-

benzi, fiecare de 528 MHz. Primele 12 subbenzi 

sunt grupate în 4 benzi, fiecare conținând câte trei 

subbenzi. Ultimele două subbenzi sunt grupate într-o a 

cincea bandă. De asemenea, din primele patru benzi 

se pot configura subbenzi conforme cu reglemen-

tările de spectru din alte zone ale lumii. Standardul 

ECMA [30] folosește pentru transmisie un număr 

total de 110 subpurtătoare, dintre care 100 sunt sub-

purtătoare de date iar 10 sunt subpurtătoare de gardă. 

Acestea sunt utilizate pentru transmisia informațiilor. 

Pe lângă acestea se folosesc încă 12 subpurtătoare 

pilot, necesare pentru detecția coerentă. Variația 

vitezei de transmisie se obține prin împrăștierea în 

domeniile frecvență și timp și printr-o corecție în 

avans a erorilor, FEC. Pentru FEC se folosește un 

cod convoluțional, cu rate de codare 1/3, 1/2, 5/8 și 

3/4. 

Echipamente Zig-Bee 

Funcționarea echipamentelor Zig-Bee este 

bazată pe standardul IEEE 802.15.4 [31], care 

stabilește condițiile pentru transmisii de date cu 
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viteză relativ redusă. Echipamentele funcționează în 

benzile de frecvență:  

 Banda 868 / 915 MHz, cu viteze de transmisie 

de 20 kbit/s, 40 kbit/s și, opțiomal, de 100 kbit/s. O 

variantă folosește spectrul împrăștiat cu secvență 

directă, DSSS, iar modulația poate fi cu deplasare 

binară de fază, BPSK sau cu deplasare offset în 

cuadratură de fază, O-QPSK. O a doua variantă se 

bazează pe spectrul împrăștiat cu secvență paralelă, 

PSSS în combinație cu modulația BPSK sau cu cea 

cu deplasare în amplitudine, ASK. 

 Banda ISM de 2,4 GHz, cu viteza de 

250 kbit/s, cu DSSS și modulație O-QPSK. 

Ulterior au fost publicate o serie de completări și 

de îmbunătățiri ale standardului. Astfel, se acceptă 

viteze mai mari de transmisie, obligatoriu de 851 kbit/s 

și se introduce noțiunea de sisteme de bandă foarte 

largă, cu viteză mică de transmisie, UWB LR-WPAN, 

permițând prin aceasta operarea LR-WPAN în benzi 

ale UWB [32]. Opțional, stratul fizic al sistemelor 

permite realizarea unor viteze de transmisie de 

110 kbit/s, 6,81 Mbit/s și 27,24 Mbit/s. 

Echipamente LTE 

LTE este un sistem wireless, de bandă largă, cu 

pachete comutate, bazat pe modul de adresare folosit 

de Internet. Reprezintă o reţea de tip integral IP, care 

folosește protocolul de bază TCP/IP al Internetului, 

inițial dezvoltat pentru comunicații între calculatoare 

[8]. În rețelele de comunicații, prin TCP/IP se re-

alizează servicii de voce, video şi mesagerie. LTE 

este proiectat astfel încât să se obțină îmbunătăţiri 

substanţiale ale performanţelor şi să se reducă 

semnificativ costul de transmisie pe bit, permiţând în 

acest mod operatorilor să adopte un nou model de 

afaceri [9]. Funcționarea rețelei LTE, care a rezultat 

ca o variantă evoluată a UMTS, se bazează pe 

inteligența rețelelor. 

LTE asigură compatibilitatea cu reţele existente, 

atât cu cele conforme tehnologiilor mai vechi, adoptate 

de 3GPP cât şi cu cele realizate pe alte tehnologii, 

ceea ce asigură integrarea facilă a aplicaţiilor Internet, 

conduce la convergenţa dintre sistemele fixe şi cele 

mobile şi facilitează realizarea unor noi tipuri de 

servicii. LTE reprezintă o nouă etapă în trecerea de 

la modelul de trafic cu circuite comutate, specific 

transmisiilor de voce către modelul de trafic exclusiv 

cu comutarea pachetelor. Automatizarea proceselor 

reţelei prin adoptarea unor principii de autoorganizare 

a acesteia, SON, reprezintă o caracteristică de bază 

a LTE. SON conţine echipamente care evaluează 

situaţia din mediul înconjurător şi deţine suficientă 

inteligenţă pentru a se configura în mod corespunzător 

şi pentru a se sincroniza cu reţelele învecinate, pe 

baze proprii. Introducerea tehnicilor de autoconfigurare 

simplifică modul de instalare al unor reţele celulare 

de dimensiuni reduse, prin eliminarea configurărilor 

manuale ale echipamentelor, pe durata desfăşurării 

acestora. Tehnicile de autooptimizare vor permite 

reducerea costurilor de operare, prin optimizarea 

dinamică a performanţelor reţelelor radio pe durata 

funcţionării acestora. 

LTE asigură o nouă interfaţă radio la care reţeaua 

de acces este proiectată să ofere viteze de vârf 

mari, de până la 75 Mbit/s pe sensul ascendent şi 

până la 300 Mbit/s pe cel descendent, precum şi timpi 

de conectare mai scurţi. Soluţia tehnologică aleasă de 

3GPP pentru interfaţa radio a LTE se bazează pe 

tehnologiile de multiplexare cu diviziune ortogonală 

de frecvenţă, OFDM şi MIMO, asociate cu modulaţia 

de viteză mare. 

Tehnologia OFDM este folosită în LTE / SAE pe 

sensul descendent de comunicație de la eNodB 

(echivalentul stației de bază din rețelele mai vechi) 

către echipamentul de utilizator, pentru realizarea 

accesului multiplu al utilizatorilor, OFDMA. Diferenţa 

dintre OFDM şi OFDMA constă în faptul că OFDMA 

organizează resursele din domeniul timp (simbolurile) 

şi resursele din domeniul frecvenţă (subpurtătoarele), 

în subcanale, ce pot fi alocate la utilizatori în mod 
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individual, în acest mod permiţându-se accesul mutiplu 

la resursele disponibile. În E-UTRAN, numărul de 

subpurtătoare folosite este de 2048 pentru distanța 

de 15 kHz între subcanale sau de 4096 pentru 

distanța de 7,5 kHz între subpurtătoare. 

Folosirea tehnologiei OFDMA permite depăşirea 

problemelor care apar în cazul propagării fără 

vizibilitate directă între emițător și receptor, ceea ce 

oferă o flexibilitate mai bună diferitelor moduri de im-

plementare a echipamentelor. OFDMA poate opera 

în condiţiile unei dispersii mari a întârzierii şi într-un 

mediu fără vizibilitate. Forma de undă folosită de 

OFDMA elimină interferenţa între simboluri ca şi 

problemele complexe ale egalizării adaptive. OFDMA 

menţine ortogonalitatea între subcanale în situaţia 

unui canal în care există mai multe căi de propagare. 

Numărul de căi de propagare nu limitează perfor-

manţa sistemului atât timp cât se foloseşte un prefix 

ciclic. Deci sistemul este robust în ceea ce priveşte 

efectele propagării pe căi multiple. În OFDMA, utili-

zatorilor le sunt alocate diferite porţiuni ale canalului. 

În acest fel se micşorează semnificativ interferenţele 

dintre utilizatori. În acelaşi timp, OFDMA permite 

folosirea unor modulaţii de ordin superior şi reali-

zează o eficienţă spectrală superioară. 

Echipamente WiMAX 

Funcționarea echipamentelor WiMAX se bazează 

pe elemente de inteligență atât în ceea ce privește 

funcționarea propriu zisă și folosirea eficientă a re-

surselor cât și pe încadrarea acestora în funcționarea 

generală a rețelei (conectarea la rețea, asigurarea 

comunicației în funcție de conținut, realizarea trans-

ferurilor legăturii de comunicație fără întreruperea 

sesiunii în desfășurare etc.). Condiţiile impuse pentru 

sistemele mobile din seria 802.16 au fost formulate 

la începutul anului 2003 şi au fost preluate şi de 

WiMAX mobil [10]. 

Stratul fizic, se bazează pentru sensul ascendent 

(de la echipamentul de utilizator către punctul de 

aces în rețea) pe accesul multiplu cu diviziune în 

timp, TDMA și accesul multiplu asignat la cerere, 

DAMA. Canalul folosit pe sensul ascendent este 

împărțit în sloturi de timp, alocate utilizatorilor care îl 

folosesc în partaj, gestionarea acestora fiind asigurată 

la nivelul MAC. Pentru a îmbunătăţi performanţele în 

cazul propagării pe căi multiple într-un mediu de tip 

NLOS, soluţia mobilă adoptată de WiMAX la interfaţa 

radio este OFDMA. În prima sa variantă, WiMAX 

mobil s-a bazat pe canale cu lărgimi de bandă de 

5 MHz, 7 MHz, 8,75 MHz şi 10 MHz, în benzile de 

frecvenţă de 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,3 GHz şi 3,5 GHz. 

Într-o variantă evoluată, canalul de radiofrecvență 

poate avea lărgimi de bandă cuprinse între 1,25 MHz 

și 20 MHz. În acest mod se obține o folosire flexibilă a 

spectrului de frecvență. O caracteristică importantă a 

tehnologiei WiMAX mobile, constă în refolosirea 

fracţională a frecvenţelor. Celulele/sectoarele pot să 

opereze pe acelaşi canal de frecvenţă, maximizând 

în acest mod eficienţa folosirii spectrului. Se preferă 

ca utilizatorii să opereze pe subcanale, care ocupă 

doar o mică fracţiune din banda canalului, astfel că 

problemele de interferenţă la marginile zonelor pot fi 

uşor rezolvate, printr-o configurare corespunzătoare 

a subcanalelor. Utilizatorii aflaţi mai aproape de stațiile 

de bază, vor folosi toate subcanalele disponibile din 

zonă, în vreme ce utilizatorii mai depărtaţi, aflaţi la 

marginea zonei de lucru a stației de bază, vor folosi 

doar o parte dintre acestea. 

WiMAX mobil [11], [12] folosește modulația și 

codarea adaptive, AMC, cu modulație QPSK, 16-

QAM, 64-QAM (opțional pentru UL) și coduri con-

voluționale (în mod obligatoriu), coduri turbo precum 

și coduri de verificare a parităţii de joasă densitate, 

LDPC, ca metodă opţională prin care se asigură o 

modalitate de codare mai flexibilă şi de o complexitate 

mai redusă. Folosirea modulaţiei şi a codării adaptive, 

AMC, permite schimbarea tipului de modulaţie şi 

codare folosit în funcţie de condiţiile canalului. Modu-
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laţiile de grad mai înalt (mai mulți biți asociați într-un 

simbol) oferă viteze de transmisie mai mari, dar nu 

asigură o rezistenţă aşa de mare la perturbaţii, şi de 

aceea, acestea sunt folosite aproape de staţia de 

bază. Modulaţiile de nivel mai redus (mai puțini biți 

asociați în simbol) asigură o protecţie mai bună la 

perturbații, dar şi o viteză de transmisie mai mică. de 

aceea acestea din urmă sunt folosite doar pentru a 

extinde acoperirea staţiei de bază.  

4. APLICAȚII ÎN REȚELE INTELIGENTE 

Soluțiile inteligente sunt aplicate un domeniu larg 

al rețelisticii wireless, de la rețele celulare de mari 

dimensiuni până la rețele la domiciliu. Modelele și 

soluțiile se referă la evoluția viitoare a rețelelor de 

comunicație wireless și la aplicarea soluțiilor inteli-

gente pentru aceste rețele. Modelele și soluțiile trebuie 

să țină seama de modul de propagare a informațiilor 

în rețea, de parametrii folosiți pentru transmisie și 

recepție la interfața radio, de interconectarea unor 

rețele cu parametri și performanțe diferite, de mobili-

tatea nodurilor. Parametrii de transmisie la interfața 

radio pot să fie modificați, chiar și în cadrul aceleiași 

sesiuni de comunicație. Aplicarea unor procedee 

pentru îmbunătățirea condițiilor de transmisie respectiv 

de recepție în rețeaua wireless, precum modulația și 

codarea adaptive, AMC, face de asemenea parte 

din categoria soluțiilor inteligente promovate pentru 

rețelele din noua generație. 

Dezvoltarea actuală a rețelelor este legată de 

Internet [13], fiind o necesitate ca toate rețelele să 

fie conectabile la acesta, chiar dacă condițiile de 

conectare și mijloacele de asigurare a protecției și 

securității pot fi diferite. O a doua caracteristică de 

bază a rețelelor wireless actuale și de viitor este 

mobilitatea terminalelor respectiv a nodurilor rețelei.  

În rețelele inteligente se pot realiza aplicații nu-

meroase și diverse. Simpla adaptare a rețelei la 

condițiile de lucru, dirijarea pachetelor de informație în 

rețea în conformitate cu starea rețelei, deși a 

reprezentat la începuturile acestora un scop bine 

determinat pentru constructorii de echipamente și de 

rețele, a fost transformată astăzi într-o problemă ce 

trebuie soluționată pentru orice tip de rețea. Adapta-

rea rețelei la condițiile de lucru, respectiv la mediul 

wireless în care-și desfășoară activitatea, este o altă 

dovadă a „inteligenței” unei rețele. Folosirea unor 

procedee de modulare și codare adaptive, AMC și 

bazarea din ce în ce mai mult a funcționării rețelei pe 

cunoașterea mediului wireless înconjurător, se ba-

zează pe inteligența indusă echipamentelor și rețelei. 

Se poate afirma că, într-o viziune actualizată, 

cele mai sugestive aplicații ale rețelelor inteligente 

se întâlnesc în rețelele cognitive, în rețelele cu func-

ționare prin cooperare și, ca structură, în rețelele ad 

hoc și cele de senzori. 

Serviciile realizabile prin reţele ad hoc pot fi dez-

voltate de companii sau de furnizorii de servicii 

precum cei care oferă servicii bazate pe localizare 

sau pe context – centre comerciale, stadioane, com-

panii de taxiuri etc. Rețelele ad hoc pot fi configurate 

și ca rețele la domiciliu, pentru coordonarea și 

supravegherea dispozitivelor de comandă și control 

la nivelul locuinței. Reţele ad hoc permit realizarea a 

numeroase și diferite servicii, cu o gamă largă de 

aplicații, servicii care sunt funcţie de tipul de reţea. 

Deci rețelele ad hoc pot fi configurate în mod diferit, 

fiecare tip de rețea oferind servicii specifice. Astfel 

se pot constitui: 

 Reţele de arie personală, PAN. Acestea se 

formează din diferite echipamente mobile şi fixe 

(staționare), conectate ad hoc, pentru a crea o reţea 

la domiciliu. Acestea pot să rămână ca reţele auto-

nome, care interconectează diferite echipamente de 

la domiciliu. PAN capătă însă o valoare mai mare 

dacă este conectată la reţele mai mari. În această 

situaţie, PAN poate fi privită ca o extensie a unei 

reţele de telecomunicaţii sau a Internetului. Strâns 

legat de aceasta este conceptul de computerizare 
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omniprezentă / penetrantă, într-o interacţiune strânsă 

şi dinamică cu echipamentele şi cu mediul încon-

jurător. 

 Reţele de senzori. Pot fi folosite pentru moni-

torizarea ambientului. Pot să colecteze diferite tipuri 

de date precum temperatură, umiditate, vibraţii şi să 

fie folosite la supravegherea umidităţii solului, la pre-

vederea cutremurelor, la supravegherea incendiilor 

de pădure etc. 

 Reţele ad hoc în zone cu activitate intensă 

(hot-spot). Pot fi folosite la extinderea zonei de 

serviciu. Pot fi folosite la extinderea acoperirii unor 

celule UMTS. Esenţial pentru aceste aplicaţii este 

existenţa unor mecanisme de autentificare, facturare 

şi taxare. 

 Reţele automotive.  Este necesar să se creeze 

comunicare între vehicule şi dispozitivele de dirijare 

a traficului, formându-se astfel o reţea ad hoc de 

dimensiuni variabile. Reţeaua va oferi conducătorilor 

de vehicule informaţii referitoare la starea drumurilor, 

congestii de trafic, accidente, avertizări şi poate să 

contribuie la optimizarea traficului. 

 Aplicaţii militare şi operaţii de salvare. Reţelele 

ad hoc pot să funcţioneze în situaţii în care nu există 

o infrastructură anterior instalată sau în care 

infrastructura existentă a fost avariată și nu mai este 

funcțională. 

Rețelele mobile ad hoc, MANET, permit confi-

gurarea de rețele mobile în funcție de necesități, 

reprezentând o generalizare a rețelelor ad hoc cu 

noduri fixe. În general, o rețea ad hoc face posibilă 

comunicația între noduri conectate indirect, prin 

secțiuni intermediare, formând perechi de conexiuni 

[14]. Deci rețelele ad hoc funcționează pe principii 

preluate din rețele mesh, reprezentând în esență o 

generalizare a acestora. Deoarece nu folosesc o 

infrastructură fixată acest tip de rețele promovează 

un mod de lucru în cooperare, în zone în care în alte 

condiții, aceasta ar fi fost de neimaginat. Serviciile 

mobile în rețelele MANET mențin în general caracte-

risticile rețelei wireless pe baza căreia este constuită 

(Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth etc.) introducând o serie 

de particularități și de restricții. Dificultățile sunt legate 

de deplasarea nodurilor, care prin acțiunea lor mo-

difică permanent sau la anumite intervale topologia 

rețelei. Rețelele ad hoc nu au un controlor central și, 

în cele mai multe dintre cazuri, fiecare nod (poate cu 

excepția rețelelor de senzori) este responsabil pentru 

menținerea informațiilor referitoare la jitter, rata de 

pierderi, stabilitatea legăturii și distanța pentru fiecare 

conexiune, astfel încât să se stabilească algoritmii 

de rutare. Informația despre starea rețelei este însă 

imprecisă, având în vedere modificările de topologie 

precum și folosirea unor resurse limitate, ca starea 

surselor de alimentare, lărgimea de bandă folosită 

pentru procesare, capacitatea de stocare. 

Rețelele wireless multimedia de senzori, care se 

încadrează în categoria rețelelor inteligente, permit 

numeroase aplicații [15] precum: 

 Rețele wireless multimedia de senzori pentru 

supraveghere. Sunt, de regulă formate din senzori 

video, respectiv camere de luat vederi, alimentate la 

surse proprii de putere redusă (baterii, acumulatori 

etc.). Nodurile wireless terminale au posibilitatea de 

a transmite, recepționa și procesa datele. Se pot 

construi rețele cu senzori video pentru monitorizarea 

unor evenimente publice, a unor evenimente private, 

pentru reportaje audio / video de la diferite eveni-

mente etc. 

 Sisteme de control și monitorizare a traficului. 

Traficul poate fi monitorizat în orașe, pe magistrale 

auto și se pot oferi servicii de rutare a traficului și 

pentru evitarea aglomerărilor și blocărilor de trafic. 

Sistemul poate fi folosit pentru indicarea locurilor 

libere de parcare și, în general, pentru îmbunătățirea 

mobilității în zone urbane. 

 Asigurarea de servicii medicale avansate. 

Rețelele de senzori de telemedicină pot fi integrate 
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cu rețelele multimedia 3G și ulterioare, asigurând 

în acest mod servicii de îngrijire medicală oriunde 

pe teritoriul acoperit de rețeaua 3G. Pacienții pot 

avea amplasați pe corp diferiți senzori pentru 

monitorizarea în timp real a unor parametri vitali. 

Centrele medicale pot să supravegheze de la 

distanță pacienții prin senzori audio – video, prin 

senzori de mișcare, de poziție, ai activității. Se 

poate realiza conectarea imediată a pacienților 

aflați în situații de urgență cu servicii de asistență 

la distanță sau cu rude ale persoanelor suprave-

gheate. 

 Monitorizarea mediului. Se realizează prin 

senzori audio și video, cu ajutorul căruia se supra-

veghează un habitat selectat. Informațiile pot să fie 

astfel cunoscute și interpretate în timp real, pentru a 

se adopta măsurile necesare. 

 Controlul proceselor industriale. Pot fi controlate 

imagini, temperaturi, presiuni etc. Sunt urmărite valorile 

critice pentru procesele industriale. Poate fi efectuat 

controlul calității în procesul de fabricație, inspectarea 

detaliilor privitoare la procesul de fabricație etc. 

Sistemele de supraveghere a utilajelor poate fi integrat 

ușor cu WMN, astfel încât se poate asigura o su-

praveghere eficientă și un mod rapid de intervenție 

atunci când situația o impune. 

Rețelele de senzori wireless multimedia [16], 

WMSN, se pot configura folosind conexiuni Bluetooth, 

UWB etc. Prin transmisii de tip multimedia în funcție 

de parametrii rețelei și de obiectivele urmărite, se 

poate asigura transmisia unui conținut multimedia 

divers, pentru diferite scopuri [17]. Rețelele WMSN vor 

trebui să permită realizarea unor servicii diferențiate, 

pentru mai multe clase de aplicații. În particular ele 

trebuie să  permită servicii diferențiate între aplicații  

în timp real și aplicații tolerante la întârziere, între 

aplicații tolerante la pierderi și aplicații intolerante la 

pierderi. Unele aplicații pot să impună realizarea 

unui flux continuu de date multimedia pe o perioadă 

relativ mare de timp (cazul fluxului multimedia), alte 

aplicații pot să se refere la observații declanșate de 

producerea unor evenimente, pentru o perioadă 

scurtă de timp (capturarea unui conținut multimedia 

pe durate scurte). 

Aplicațiile în rețelele de senzori se pot realiza 

pe diferite zone de acoperire, în funcție de para-

metrul sau parametrii urmăriți. Se pot realiza rețele 

de senzori pe suprafețe relativ restrânse, cu un 

număr redus de noduri terminale sau pe suprafețe 

mari cu un număr foarte mare de noduri terminale, 

cu capacități mari de procesare și de stocare a 

datelor. 

Un exemplu de rețea de senzori realizată pe 

zone geografice de mari dimensiuni și cu un mare 

număr de senzori este rețeaua denumită „smart 

grid”. Aceasta reprezintă un sistem integrat de senzori, 

elemente de procesare și comunicații digitale prin 

care se permite observarea, măsurarea și vizualizarea 

funcționării rețelei de energie electrică, controlul și 

optimizarea automată a acesteia, într-un mod integrat 

și cu capacitatea de a încorpora diferite surse de 

energie [18], [19]. Conectarea între nodurile terminale 

ale rețelei și centrele de prelucrare și interpretare a 

datelor obținute se poate realiza atât pe rețele cablate 

cât și wireless, în funcție de situația concretă. „Smart 

grid” modifică în mod fundamental relațiile dintre 

consumatorul și producătorul de energie. Producătorul 

poate să asigure servicii personalizate, iar con-

sumatorul inteligent poate să-și controleze factura 

sa de energie, prin reducerea consumului în orele 

de vârf, cu taxare maximă. În acest mod ambii 

contribuie la realizarea unei piețe de energie mai 

eficiente și mai echilibrate ca și la reducerea costurilor 

de investiție în infrastructură. În acest domeniu există 

preocupări intense în diferite zone ale lumii, printre 

care și în Europa [34], [35]. 
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Lista acronimelor folosite 

Acronimul Semnificația în limba engleză Echivalent în limba română 

16-QAM 16-state QAM QAM cu 16 stări 

3GPP 3G Project Partnership Parteneriatul pentru proiectul 3G 

64-QAM 64-state QAM QAM cu 64 stări 

AMC Adaptive Modulation / Coding Codarea / modulația adaptive 

AP Access Point Punct de acces 

ASK Amplitude Shift Keying (Modulație cu) deplasare de amplitudine 

BPSK Binary Phase Shift Keying (Modulaţie cu) deplasare binară în fază 

CRS Cognitive Radio System Sistem de radio cognitiv 

DAMA Demand Assigned Multiple Access Acces multiplu cu asignare la cerere 

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Spectru împrăştiat cu secvenţă directă 

ECMA European Computer Manufacturers Association Asociația europeană a producătorilor de calculatoare 

ETSI European Telecommunications Standards 

Institute 

Institutul European pentru Standarde de 

Telecomunicaţii 

E-UTRAN Evolved UTRAN UTRAN evoluat 

FEC Forward Error Correction Corecție în avans a erorilor 

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers Institutul pentru ingineri electricieni şi electronişti 

IP Internet Protocol Protocol Internet 

ISM Industrial, Scientific, and Medical Industrial, științific și medical (banda) 

LDPC Low Density Parity Check Code Cod cu verificarea parităţii la densitate redusă 

LR-WPAN Low Rate WPAN WPAN cu viteză mică de transmisie 

LTE Long Term Evolution Evoluția pe termen lung 

MAC Medium Access Control Controlul accesului la mediu 

MANET Mobile Ad hoc NETwork Rețea mobilă ad hoc 

MB-OFDM Multi Band OFDM OFDM cu bandă multiplă 

MEMS MicroElectronicMechanical System Sistem mecanic micro-electronic 

MIMO Multiple In Multiple Out Cu intrări și ieșiri multiple 

MSDU MAC Service Data Unit Unitate de date de serviciu MAC 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Multiplexare cu diviziune ortogonală în frecvență 

OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access Acces multiplu cu diviziune ortogonală de frecvență 

O-QPSK Offset Quadrature Phase Shift Keying  (Modulație cu) deplasare offset în cuadratură de fază 

PAN Personal Area Network Reţea de arie personală 

PDA Personal Digital Assistant Asistent personal digital 

PSSS Parallel Sequence Spread Spectrum Spectru împrăştiat cu secvenţă paralelă 

QAM Quadrature Amplitude Modulation Modulaţie de amplitudine în cuadratură 

SAE System Architecture Evolution Evoluţia arhitecturii sistemului 

SCP Service Control Point Punct de control al serviciului 

SDR Software Defined Radio Radio definit prin software 

SON Self Organising Network Reţea cu autoorganizare 

SS7 Signalling System 7 Sistemul de semnalizare 7 

SSP Service Switching Point Punct de comutare a serviciului 

TCAP TransactionCapabilities Application Part Partea de aplicație a capacităților tranzacției 
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Lista acronimelor folosite (continuare) 

Acronimul Semnificația în limba engleză Echivalent în limba română 

TCP-IP sau 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol - Internet 

Protocol 

Protocolul controlului transmisiei - Protocol Internet 

TDMA Time Division Multiple Access Acces multiplu cu diviziune în timp 

UL UpLink (sensul) ascendent 

UMTS Universal Mobile Telecommunication System Sistem universal de telecomunicații mobile 

UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network Reţea UMTS de acces radio terestru 

UWB Ultra Wide Band Bandă foarte largă 

VPN Virtual Private Network Rețea virtual privată 

Wi-Fi Wireless Fidelity Fidelitate wireless 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave 

Access 

Interoperabilitate la nivel mondial pentru acces de 

microunde 

WMN Wireless Mesh Network Rețea mesh wireless 

WMSN Wireless Multimedia Sensor Network Rețea wireless de senzori multimedia 

WPAN Wireless Personal Area Network Rețea wireless de arie personală 

WSN Wireless Sensor Network Rețea wireless de senzori 
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