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Folosirea resurselor pentru servicii de bandă largă  
în reţele WiMAX 
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resursele reţelei. 
Rezumat. Folosirea resurselor pentru realizarea ser-
viciilor în reţelele wireless reprezintă un factor esenţial 
pentru introducerea şi dezvoltarera acestora. Reţelele 
de bandă largă pot oferi numeroase servicii şi aplicaţii 
de bandă largă, iar arhitectura QoS este determinantă 
pentru calitatea serviciilor obţinute. În acelaşi timp, 
administrarea corectă a resurselor permite mărirea 
ofertei reţelei. WiMAX dispune de importante resurse 
şi folosirea acestora are ca rezultat direct creşterea 
ofertei şi a gradului de folosire a acestora. 

Keywords: WiMAX, services, wideband, network 
resources. 
Abstract. The introduction and development of 
services in  wireless networks are strong dependent 
of resources utilisation. Wideband networks may 
offer numerous services and applications and QoS 
architecture is decisive for services quality. In the 
same time, the fair administration of resources 
allows to increase the network’s offer. WiMAX havs 
important resources and their utilisaation offer the 
increase of WiMAX networks effiniency. 
 

 

1. Introducere 

Pentru1a analiza mai precis utilizarea reţelelor 
wireless este necesar să se realizeze o diferenţiere 
între servicii şi aplicaţii. 

 Serviciile sunt pachete de opţiuni oferite de 
furnizorii de servicii unui utilizator, de exemplu 
multimedia înalt interactiv, transmisii vocale etc. 
Serviciile reprezintă entităţi pe care furnizorii acestora 
le pot stabili pentru a fi evaluate separat. Ele 
reprezintă un prim mod de diferenţiere între furnizorii 
de servicii. Utilizatorii selectează furnizorul preferat 
de servicii pe baza alegerii posibile din pachetul de 
opţiuni oferit. Diferiţi utilizatori pot să aleagă opţiuni 
diferite pentru servicii. 

 Aplicaţiile reprezintă posibilităţi ale serviciului, 
dezvoltate de ofertanţii acestora, de constructorii de 
                                                 

1 Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru 
Comunicaţii, Bucureşti. 

echipamente sau de utilizatori. Aplicaţiile nu apar 
ca atare în factura utilizatorului. De exemplu, un 
serviciu bancar va impune cafurnizorul de servicii să 
realizeze o aplicaţie sigură pentru tranzacţie. Ceea 
ce se pune în evidenţă este serviciul şi nu aplicaţia. 
Un serviciu de mesagerie unificată va impune 
recunoaşterea vocii şi a aplicaţiilor text-voce, 
dezvoltate în reţea sau în echipamentele terminale. 
Aplicaţiile individuale vor reprezenta adesea posi-
bilităţi pentru o gamă largă de servicii. 

Rezultă că un factor cheie în realizarea unei pieţe 
de masă pentru servicii este formarea de pachete de 
aplicaţii şi prezentarea conţinutului, pentru echipa-
mente terminale uşor de utilizat. Astfel se captează 
interesul consumatorului, în acelaşi mod în care 
ultima generaţie de echipamente terminale susţinute 
de tarife, în combinaţie cu serviciile de mesagerie 
vocală au permis dezvoltarea pieţei vocale pentru 
radio mobil. În acelaşi timp nu se poate să nu se 
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menţioneze că echipamentele din noua generaţie tre-
buie să permită realizarea de comunicaţii multimedia. 

Factorii critici de succes pentru crearea unei 

pieţe mobile de transmisii de date includ accesul la 

toate tipurile de informaţii într-un format specific 

fiecărui tip de terminal precum şi în diversitatea 

produselor, inclusiv cea a terminalelor, pentru a se 

adapta la toate tipurile de utilizatori ca şi la toate 

modurile de folosire, cu calitatea necesară. 

Din punctul de vedere al utilizatorului, punct de 

vedere ce reprezintă criteriul major de evaluare a 

unui sistem de comunicaţii, sistemele moderne sunt 

caracterizate prin următoarele aspecte de bază: 

 serviciile pot fi oferite de mai mulţi furnizori de 

servicii şi de operatori de reţea, cu diferite niveluri de 

calitate; 

 profilul individual al serviciului este stabilit de 

comun acord între utilizatorul şi furnizorul serviciului; 

 utilizatorul trebuie să perceapă acelaşi mediu al 

serviciului, independent de reţeaua prin care serviciul 

este realizat, astfel încât să i se ofere modul VHE; 

 în cazul realizării transferurilor, fie prin 

deplasarea utilizatorilor dintr-o reţea în alta, sau prin 

trecerea de la un tip de reţea la altul, trebuie se 

asigure continuitatea serviciului, astfel ca utilizatorul 

să nu sesizeze roamingul sau transferul. 

Realizarea unui serviciu include mai multe etape: 

 crearea, deci realizarea conţinutului primar al 

serviciului; 

 combinarea, adică crearea contextului care 

susţine construirea unui set de aplicaţii cu conţinut 

specific, destinat unui anumit segment de utilizatori 

sau unor situaţii precizate; 

 conectarea, deci realizarea condiţiilor pentru 

conectarea persoanelor şi a dispozitivelor, în vederea 

unor legături de comunicaţie între acestea; 

 găzduirea, deci stabilirea unor modalităţi pentru 

oferirea de suport de stocare pentru comunicaţii, 

operaţii, servicii, aplicaţii şi utilităţi. 

Reţelele din categoriile 3G şi 4G oferă utilizatorilor 

şi operatorilor mai multe variante de conectare, ceea 

ce determină variante de configurare pentru reţelele 

complexe şi generează posibilitatea separării între 

furnizorii de conţinut şi operatorii reţelelor, cu condiţia 

colaborării între aceştia în realizarea şi oferirea servi-

ciilor şi aplicaţiilor către utilizatori. Într-o reţea modernă, 

utilizatorul se poate conecta fie la reţeaua fixă, fie la 

cea mobilă, printr-o reţea de acces şi o reţea de bază, 

la o reţea magistrală, de obicei pe cablu sau pe fibră 

optică, fără a se exclude şi varianta unei reţele de 

sateliţi. 
 

Chiar dacă 3G şi 4G va conduce la convergenţa 

serviciilor şi a conţinutului oferit prin intermediul unei 

platforme comune, ar reprezenta o greşeală ca stra-

tegiile şi modelele de afaceri, ce au fost dezvoltate 

pentru Internetul fix, să fie aplicate pe o bază bilaterală 

şi la Internetul mobil. Este evident că experienţa utiliza-

torilor finali ai Internetului prin reţele mobile va fi diferită 

de cea realizată de utilizatorii Internetului pe reţele tra-

diţionale, prin cablu. Aceste diferenţe vor fi determinate 

de noile capacităţi ca suportul de mobilitate precum şi 

de factorii restrictivi ca: puterea limitată a sursei de 

alimentare, dimensiunile display-ului etc. 
 

Pe măsură ce piaţa evaluează în oferta de 

servicii multimedia, operatorii vor trebui să se 

asigure că pot oferi aceste servicii pentru utilizatori, 

independent de localizare. Aplicaţiile mobile de date 

sunt în prezent funcţionale, iar suportul oferit reţelele 

mobile viitoare va permite operatorilor să pună la 

dispoziţia utilizatorilor un domeniu mai profitabil de 

servicii multimedia de bandă largă. Aplicaţiile de tip 

multimedia reprezintă modalităţi pentru dezvoltarea 

serviciilor de bandă largă ca, de exemplu: 

 În timp real: videotelefonia şi videoconferinţele. 

Aplicaţiile în timp real se realizează doar cu 

impunerea de condiţii stricte referitoare la bandă 

şi la timpul de întârziere. De aceea, este necesară 
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rezervarea unei cantităţi de resurse pentru a realiza 

condiţii de tipul serviciului cu efortul cel mai bun. 

 În timp non-real: transportul audio-vizual, fără 

radiodifuzare, al datelor prin reţele 3G, adică accesul 

la Internet, transferul de fişiere etc. În această 

situaţie condiţiile de bandă sunt mai relaxate, însă 

pot să se impună condiţii mai restrictive din punctul 

de vedere al erorilor de transmisie. 

2. Avantajele şi oferta serviciilor wireless 

faţă de cele de bandă largă 

4G va furniza o arie largă de dispositive mobile 

ce vor oferi roaming global. Fiecare dispozitiv va 

putea interacţiona cu informaţiile de pe Internet ce 

vor putea fi modificate pe parcurs pentru reţelele 

folosite de dispozitiv în acel moment. 
 

În sistemele 4G mobile IP, fiecare telefon celular 

are un IP local permanent împreună cu o adresă 

„portabilă” ce reprezintă locaţia propriuzisă a dispozi-

tivului. Când un calculator conectat la Internet doreşte 

să comunice cu telefonul celular, primul pas este de a 

trimite un pachet catre adresa telefonului. Un server 

director din reţeaua locală transmite mai departe 

acest pachet către adresa portabilă a telefonului 

printr-o conexiune de tip tunel, ca şi in cazul general 

al unui mobile IP. Serverul director trimite de ase-

menea un mesaj şi către calculator informându-l 

înlegătură cu adresa portabilă corectă, astfel încât 

viitoare mesaje să fie transmise direct. Acest lucru ar 

trebui să activeze sesiunie TCP şi descărcările HTTP 

să fie menţinute pe parcursul mobilităţii utilizatorilor 

între diferite tipuri de reţele. Datorită multitudinii de 

adrese şi multiplele straturi de subnetting, IPv6 este 

necesar pentru acest tip de mobilitate. 
 

Obiectivul sistemelor 4G este de a înlocui 

proliferarea reţelelor nucleu mobile cu o singură 

reţea nucleu standardizată la nivel mondial, bazată pe 

IPv6, pentru control, video, pachete de date şi voce. 

Obiectivul este de a oferi servicii multimedia unitare 

utilizatorilor ce acesează o infrastructura bazată 

complet pe IP prin tehnologii de acces eterogene. 
 

Pentru ca aşteptările pe termen lung ale utilizatori-

lor faţă de reţelele mobile moderne să fie îndeplinite, 

aplicaţiile şi serviciile realizate trebuie să folosească 

toate avantajele oferite de UMTS / 3G şi 4G ca: 

lărgimea de bandă la cerere, securitatea, privatizarea, 

calitatea serviciului. Utilizatorii pot fi atraşi, pentru a 

folosi serviciile, de combinarea, în funcţie de specifi-

cul pieţei, a unora dintre următoarele caracteristici: 

• un număr/o adresă; 

• o singură factură, opţiuni de plată anticipată; 

• cumpărături dintr-un singur loc; 

• un punct unic pentru problemele clientului; 

• un punct unic de acces la conţinut şi la servicii, 

făcut posibil prin conceptul de portaluri radio; 

• acces „neobservabil” la servicii, indiferent de 

reţeaua prin care se realizează accesul; 

• transparenţă/vizibilitate pentru taxa plătită pentru 

serviciu. 
 

Transparenţa/vizibilitatea taxării serviciului permite 

utilizatorilor să-şi controleze costurile. Aceasta va 

avea un impact asupra facturării şi semnalizării în 

reţea. O cerinţă importantă va fi şi personalizarea 

simplă ca şi adaptarea la cerinţele individuale, a 

aplicaţiilor şi a serviciilor, prin intermediul unuia sau 

mai multor profiluri de utilizator. De asemenea, va fi 

importantă portabilitatea serviciilor, deoarece utilizatorii 

pot dori să-şi seteze un anumit profil şi să-l trans-

fere, dacă trebuie să schimbe operatorul. 
 

În reţelele de bandă largă, utilizatorul poate să 

beneficieze de diferite tipuri de informaţii şi să 

realizeze numeroase aplicaţii ca: 

• aplicaţii bazate pe localizare; 
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• informaţii, educaţie şi divertisment; 

• aplicaţii de consumator etc.; 

• extinderea lucrului de la serviciu; 

• telemedicina; 

• telematica, telemetria şi monitorizarea. 
 

Serviciile şi aplicaţiile de bandă largă sunt diverse şi 

numeroase. Domeniul aplicaţiilor poate fi extins mereu, 

în funcţie de inspiraţia celor care se ocupă de dezvol-

tarea în domeniu precum şi de cerinţele exprimate de 

piaţa de consum şi cea de afaceri. Este deci imposibil 

de a se realiza o prezentare exhaustivă a domeniului 

şi, la exemplele prezentate, va fi posibilă adăugarea 

de noi exemple, care completează şi diversifică tablo-

ul serviciilor şi aplicaţiilor de bandă largă posibile. 

Dintre serviciile realizate sau despre care se consideră 

că au mari şanse de a căpăta dezvoltări importante în 

perioada imediat următoare au fost considerate ca 

reprezentative pentru reţelele de bandă largă: 

 televiziunea interactivă şi „triple-play”; 

 serviciul de tip e-gouvernment; 

 serviciul de mesagerie instantanee; 

 serviciul bazat pe localizare; 

 jocuri mobile; 

 biroul mobil; 

 comerţul mobil. 

Acestea sunt tot atâtea domenii în care se pot 

dezvolta numeroase aplicaţii multimedia de mare şi 

medie viteză, în timp real sau cu întârzieri controlate, 

în sistemele moderne de comunicaţie şi de acces 

prin radio, în particular prin WiMAX mobil. 
 

Reţelele WiMAX potfi folosite pentru realizarea 

mai multos scenarii: 

• legături de transport pentru reţea celulară; 

• legătură şi reţea de distribuţie radio; 

• reţea bancară; 

• reţea educaţională; 

• reţea pentru siguranţa publică; 

• reţea de interconectare în campusuri; 

• reţea temporară; 

• reţea în parc tematic; 

• reţea pentru comunicaţii în apropierea ţărmului. 

3. Servicii oferite prin WiMAX 

Accesul mobil la Internet şi la alte servicii digitale 

foloseşte în multe situaţii lărgimi de bandă limitate, 

atât pentru sensul ascendent (de la utilizator către 

reţea) cât şi pentru cel descendent (de la reţea către 

utilizator), cu valori de 100÷300 kbit/s. În situaţii de 

deplasare lentă a echipamentului mobil sau dacă 

acesta este folosit staţionar, vitezele de comunicare 

pentru ambele sensuri pot creşte până la 2 Mbit/s. 

Deşi conexiunile radio mobile conţin în sine un 

potenţial remarcabil, este puţin probabil ca acestea 

să intre în competiţie cu piaţa de acces fix. Există 

argumente că un acces fix pentru zone „hot spots” in 

care echipamentul mobil poate avea acces la lărgimi 

de bandă mari pentru a descărca fişiere mari ce pot 

fi apoi recuperate în mişcare, în combinaţie cu me-

moria mobilă a unui laptop sau a unui echipament 

similar, poate să îmbine convenabil tehnologia cu 

comportamentul uman. 
 

În reţelele constituite pe suport 802.16, deci prin 

reţelele WiMAX se pot realiza: 

• servicii de voce şi multimedia, inclusiv servicii 

reglementate prin lege precum apeluri de urgenţă, 

interceptări legale etc. 

• accesul la diferiţi furnizori de conţinut; 

• telefonie mobilă prin VoIP, limitată la zona de 

acoperire a reţelei; 

• diferite interfeţe, ca porţi către alte medii de 

comunicaţie, pentru oferirea de servicii ca SMS prin 

IP, MMS şi WAP; 

• livrarea de servicii IP radiodifuzate sau de tip 

multicast (distribuţie la puncte multiple) prin reţele de 

acces WiMAX. 



Ştefan-Victor Nicolaescu 

 
16 TELECOMUNICAŢII ● Anul LI, nr. 2/2008 

Din punctul de vedere al modului de oferire şi al 

desfăşurării serviciilor, WiMAX se caracterizează prin: 

• Instalare rapidă a echipamentelor. În cazul 

folosirii benzilor fără licenţă se evită formalităţile 

necesare, legate de obţinerea licenţei. 

• Acoperire care se poate realiza dinamic, pe o 

arie largă. Acoperirea poate varia în funcţie de tipul 

de modulaţie folosit. Astfel, dacă se foloseşte BPSK 

sau QPSK aria de acoperire creşte, în timp ce, prin 

folosirea unei modulaţii de nivel superior, 16-QAM 

sau 64-QAM, aria de acoperire scade. Acoperirea 

este favorizată şi de posibilitatea de funcţionare 

NLOS. 

• Arhitectură flexibilă şi uşor reconfigurabilă. Se 

pot configura mai multe tipuri de reţele: punct la 

punct, punct la multipunct, cu acoperire continuă etc. 

Prin programarea sloturilor de timp la nivelul MAC, 

se pot realiza mai multe tipuri de acoperiri, de 

exemplu acoperire continuă şi de tip punct la punct. 

• Interoperabilitate. Este posibilă prin modalitatea 

de elaborare a standardului, dezvoltat la nivel inter-

naţional, neutru în raport cu producătorii de 

echipament. 

• Costuri relativ scăzute pentru echipamente şi 

pentru instalare. 

• Portabilitate şi / sau mobilitate pentru echipa-

mentele de utilizator. 

• Capacitate mare de transmisie şi transmisie cu 

viteze mari pentru utilizatori. 

• Negocierea nivelului la care este oferit serviciul. 

Pe baza negocierii, SLA, între utilizator şi furnizorul 

serviciului se stabileşte calitatea acestuia. 

• Controlul calităţii serviciului. Calitatea serviciului 

poate fi optimizată în mod dinamic, în funcţie de tipul 

de trafic realizat. Utilizatori diferiţi pot să obţină 

calităţi diferite, în funcţie de SLA. 

• Securitate bună a legăturii de comunicaţie. Se 

realizează prin folosirea AES şi 3DES. 

Principalele categorii de aplicaţii ce pot fi oferite 

de WiMAX depind de standardul 802.16 folosit la 

realizarea echipamentelor şi sunt prezentate sintetic 

în figura 1. 

WiMAX poate oferi mai multe clase de servicii şi 

aplicaţii, pentru care sunt necesare diferite viteze de 

transmisie (tabelul 1). 

Echipamentele WiMAX pot fi utilizate atât în reţele 

private, cu configuraţii tipice punct la punct şi punct la 

multipunct cât şi în reţele publice. Reţelele private 

sunt reţele folosite în mod exclusiv de o singură 

organizaţie şi oferă legături dedicate de comunicaţii, 

folosite pentru transferul de date şi / sau de informaţii 

video şi audio. Reţelele publice oferă resursele de 

care dispun mai multor utilizatori, care pot fi atât 

persoane private cât şi instituţii, întreprinderi etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1. Categorii de aplicaţii oferite de WiMAX. 
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Tabelul 1 

Clase de servicii şi aplicaţii ce pot fi dezvoltate în reţele radio WiMAX 

Clasa Aplicaţia 
Banda necesară  

(viteza de transmisie) 
Întârzierea 
acceptată Jitter acceptat 

1. Jocuri interactive, cu mai 
mulţi participanţi 

mică 50 kbit/s mică < 25 ms mică < 50 ms 

2. VoIP şi videoconferinţă mică 32÷64 kbit/s mică < 160 ms mică < 100 ms 
3. Streaming media diferită 5 kbit/s ÷ 2 Mbit/s N / A mică < 100 ms 
4. Navigare web şi 

mesagerie instantanee 
moderată 10 kbit/s ÷ 2 Mbit/s N / A N / A 

5. Descărcare conţinut media Mare > 2 Mbit/s N / A N / A 
 

Tabelul 2 

Parametrii comparativi ai reţelelor 3G şi 4G din punctul de vedere al serviciilor oferite 

Parametrul 3G (inclusiv 2G evoluat) 4G 
Condiţii majore ce condiţionează 
arhitectura 

Transmisii vocale şi date, cu 
sporirea accentului pe date 

Convergenţa transmisiilor de date şi 
vocce prin IP 

Arhitectura reţelei Bazată pe celule, pe zone extinse Integrare hibridă de reţele WLAN şi 
de arie mare 

Banda de frecvenţei Funcţie de ţară, în domeniul 
1800÷2400 MHz 

Benzi de frecvenţe 2 ÷ 8 GHz dar şi 
mai sus 

Viteza de transmisie Până la 2 Mb/s, tipic 384 kbit/s 
pentru mediul mobil 

20÷100Mb/s pentru mediul mobil  

Lărgimea de bandă a canalului RF 5÷20 MHz De ordinul a 100 MHz 
Modul de comutare Circuit de pachete Pachet, cu prelucrarea vocii în modul 

pachet 
Tehnologia de acces WCDMA, 1xRTT, EDGE  OFDM şi MCDMA 
Corecţia în avans a erorilor Convoluţional, rata de 1/2, 1/3 Schemă de codare concatenată 
Proiectare componente Proiectare de antene optimizate, 

adaptor multibandă 
Antene inteligente, soft multibandă şi 
de bandă largă 

Protocol Internet IPv4 şi IPv6 IPv4 şi IPv6 
 

Tabelul 1 oferă o trecere în revistă a aplicaţiilor 
realizabile în reţele de tip WiMAX, pentru care se 

poate oferi şi o anumită mobilitate şi pe baza cărora 
se pot dezvolta scenarii de utilizare. Tabelul 2 reali-

zează o trecere în revistă a parametrilor comparativi 

între reţelele 3G şi 4G (printre care şi WiMAX) din 
punctul de vedere al serviciilor oferite. 

4. Arhitectura QoS şi folosirea resurselor 
pentru WiMAX 

Tehnologia 3G oferă acces la servicii multimedia 

de bandă largă ce se aşteaptă să devină în 

întregime bazat pe IP în sistemele 4G viitoare. 

Tehnologia se dezvoltă pentru a oferi suport 3G şi 

QoS în protocoale IP şi mobilitate. Situaţia devine şi 

mai complex din punctual de vedere al dezvoltării 

WLAN şi când se doreşte să devină mobilă. WLAN 

se va instala în trenuri, camioane şi clădiri. În plus, 

se poate să se formeye pe o bază reţelistică ad-hoc. 

Tehnologia WiMax a oferă posibilitatea realizării 

unui trafic variat, de la transmisii de date de foarte 

mare viteză (comunicaţii vocale prin transmisii în 

pachete prin reţele bazate pe protocolul IP, VoIP, 

fluxuri audio, fluxuri video etc.) şi până la transmisii 
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de date de viteză mică (navigare web, trafic cu 

intermitenţă extrem de mare). 

Tehnologia WiMAX se poate folosi atât pentru 

realizarea de reţele de acces local (figura 2) cât şi 

ca reţele de transport (figurile 3 şi 4). 

Unele aplicaţii de reţea nu pot rula fără un control 

eficient al QoS. De exemplu, o întârziere mică de 

transmisie poate fi acceptată, însă o valoarea prea 

mare a acesteia poate compromite complet serviciul. 

Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie co-

municaţiile vocale pentru care întârzieri de sub 120 ms 

sunt tolerabile, dar la valori de peste 150 ms ele devin 

neinteligibile. Pentru alte servicii, astfel de întârzieri nu 

sunt esenţiale, însă exenţială devine pierderea de 

pachete sau existenţa unui număr mare de biţi eronaţi 

(de exemplu pentru realizarea unor tranzacţii bancare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2. Reţea complexă de acces local, cu diferite tipuri de terminale. 
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Algoritmii de control şi de alocare a benzii de 

frecvenţă ai WiMAX au fost proiectaţi pentru sute de 

conexiuni pe canal cu cerinţe extrem de diverse 

privind QoS. Utilizatorul poate avea cerinţe extrem 

de variate privind întârzierea de transmisie şi 

lărgimea de bandă, astfel că WiMax trebuie să aibă 

flexibilitate în administrarea eficientă a acestor 

modele de trafic. În acelaşi timp, condiţiile de propa-

gare pot să varieze în limite importante, în funcţie de 

poziţia echipamentului de utilizator şi importanţa 

acestora creşte în cazul recepţiei mobile. 

Fiecare staţie abonat solicită resurse în momentul 

în accesează sistemul sau pe parcursul sesiunii de 

comunicaţie. Staţia de bază va garanta/aloca resurse 

folosind una din cele două modalităţi: 

• garantarea resurselor pe staţie abonat, GPSS 

(Grant Per Subscriber Station) 

• garantarea resurselor pe conexiune, GPC (Grant 

Per Connection). 

Principala caracteristică de control a QoS ce 

particularizează WiMAX în raport cu alte standarde 

(WiFi sau 3G) este aceea că fiecărui pachet îi este 

asociat un tip de flux de date. WiMax utilizează 

conexiuni orientate pe serviciu la nivel MAC. Fiecărei 

conexiuni îi sunt atribuite o identitate unică, CID şi o 

identitate unică a tipului de flux de date, SFID,, acesta 

din urmă în corespondenţă cu clasa serviciului din 

care face parte comunicaţia. Astfel, partea superioară 

a nivelului MAC poate încadra comunicaţia într-o 

clasă de calitate. La fel, aplicaţiile externe pot solicita 

fluxuri de date cu parametri definiţi în mod univoc de 

clasa de calitate din care face parte serviciul de 

comunicaţie. 
 

Standardul defineşte patru tipuri de servicii de 

trafic (service flow) ce asigură suportul QoS pentru o 

varietate extinsă de aplicaţii. Sunt incluse următoarele 

categorii de servicii: 

• servicii garantate fără solicitare, UGS, 

• servicii de tip „real-time” cu interogare, rtPS, 

• servicii de tip „non-real-time” cu interogare, 

nrtPS, 

• servicii de tip celui mai bun efort, BE. 

Între categoriile de servicii oferite de WiMAX, 

calitatea serviciului oferit şi aplicaţiile realizabile 

există o legătură pusă în evidenţă de tabelul 3). 
 

Conform standardului WiMAX, QoS este admi-

nistrat la nivelul fizic printr-o serie de mecanisme 

precum: 

• tehnicile de duplexare; 

• tehnicile de modulaţie; 

• tehnicile de codare. 

Astfel, prin TDD se pot aloca benzi diferite pe 

cele două sensuri de comunicaţie, prin FDD staţiile 

de bază pot emite pe subbenzi diferite pentru 

evitarea interferenţelor reciproce, iar prin OFDM se 

asigură o eficienţă spectrală sporită şi se ţine sub 

control nivelul interferenţelor prin deschideri un-

ghiulare mici ale lobilor antenelor şi repartizarea 

inteligentă a fluxului de date pe diversele frecvenţe. 

Fig. 4. Legătură de transmisie pentru reţea celulară. Fig. 3. Folosirea WiMAX pentru conexiune între reţele. 
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Tabelul 3 

Categorii de calitate a serviciului 

Categoria QoS Aplicaţii 
Parametrii prin care se specifică 

QoS 
Serviciu garantat nesolicitat, 
UGS 

VoIP Viteza maximă confirmată. 
Toleranţa maximă la întârziere. 
Toleranţa la jitter. 

Serviciu de alegere în timp 
real, rtPS 

Flux audio şi video Viteza minimă rezervată. 
Viteza maximă confirmată. 
Toleranţa maximă la întârziere. 
Prioritatea traficului. 

Serviciu extins de alegere în 
timp real, ErtPS 

Voce cu detectarea activităţii, 
VoIP 

Viteza minimă rezervată. 
Viteza maximă confirmată. 
Toleranţa maximă la întârziere. 
Toleranţa jitterului. 
Prioritatea traficului. 

Serviciu de alegere în timp 
non-real, nrtPS 

Protocol pentru transferul 
fişierelor, FTP 

Viteza minimă rezervată. 
Viteza maximă confirmată. 
Prioritatea traficului. 

Serviciu cu cel mai bun efort, 
BS 

Transfer de date, navigare 
web etc. 

Viteza maximă confirmată. 
Prioritatea traficului. 

 

Folosirea OFDM permite controlul QoS prin meca-

nisme de precodare a datelor. Biţii eronat recepţionaţi 

pot fi refăcuţi la recepţie fără a fi necesară retransmisia 

întregului cadru, ceea ce micşorează întârzierea de 

transmisie. În plus, prin intercalare la emisie, biţi ce 

sunt succesivi temporal sunt transmişi pe purtătoare 

mult depărtate în frecvenţă. Eventualele erori de grup 

se transformă, astfel, în erori individuale la recepţie şi 

pot fi uşor corectate datorită precodării. 
 

Mecanismele prevăzute de standard pentru con-

trolul QoS sunt implementate în combinaţii specifice 

la nivelul fizic al reţelei. Parametrii lor sunt furnizaţi 

de nivelele superioare pe baza cerinţelor de calitate 

ale utilizatorilor. 

Un mecanism suplimentar utilizabil la nivel fizic 

este cel a profilului adaptiv al salvelor de co-

municaţie. Alegerea adaptivă a profilului unei salve 

este posibilă atât în modul TDD cât şi în cel FDD şi 

constă în selecţia tipului de modulaţie şi al celui de 

precodare pentru fiecare salvă în funcţie de condiţiile 

concrete ale canalului de comunicaţie. Adaptivitatea 

constă în alegerea potrivită a lungimii salvei pe 

legătura inversă şi în gruparea unui număr cores-

punzător de pachete într-o aceeaşi salvă pentru 

legătura directă. 

Nivelul QoS este dat de combinaţia specifică a 

valorilor parametrilor folosiţi. De exemplu, o tehnică 

de modulaţie de tip superior asigură o viteză mai 

mare de transmisie, dar este mai sensibilă la inter-

ferenţe, în timp ce o tehnică de modulaţie de ordin 

inferior asigură o distanţă mare de transmisie, dar 

viteza de transmisie este mai mică. Prin precodare 

se micşorează întârzierea de transmisie prin evitarea 

retransmisiilor unor cadre ce conţin biţi eronat 

recepţionaţi, dar viteza de transmisie este mică chiar 

şi în condiţiile unui canal de transmisie foarte bun, 

prin volumul mai mic de informaţie utilă inlcusă în 

fiecare salvă. Pe ansamblu, prin alegerea adaptivă a 

profilului salvelor reţelele WiMAX asigură cerinţele 

de calitate a comunicaţiilor pentru o mare varietate 

de condiţii ale canalului de comunicaţie. 
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În cadrul comunicaţiilor realizate prin reţele WiMAX, 

se folosesc mecanisme pentru alocarea şi pentru 

solicitarea resurselor. Acestea se referă la solicitarea 

şi ocuparea de către staţia de abonat a unei părţi din 

capacitatea canalului, în funcţie de necesităţile 

serviciului cerut. Pentru aceasta, staţia de abonat 

accesează canalul ascendent şi declanşează meca-

nismul de negociere cu staţia de bază pentru solicita-

rea resurselor. Staţia de bază garantează resursele, în 

funcţie de serviciul solicitat, asigurând rularea unor 

aplicaţii diferite, cu cerinţe diferite pentru QoS. 
 

Solicitarea resurselor se iniţializează la stabilirea 

conexiunii sau ca răspuns la un mesaj primit din 

partea staţiei de bază şi se realizează prin inter-

mediul unui mesaj de cerere de alocare de bandă, 

adresat către staţia de bază. Acest mesaj poate fi 

transmis prin intermediul unui pachet dedicat sau 

inserat în cadrul unui alt pachet. În timpul trans-

misiei, staţia de abonat paote solicita modificarea 

condiţiilor de desfăşurare a serviciului, fie prin cererea 

unei capacităţi suplimentare, fie prin realocare. 
 

Activarea unui serviciu este precedată de obţinerea 

autorizării de activare din partea unui entităţi spe-

cifice: modulul de autorizare. Autorizarea se poate 

obţine imediat după lansarea cererii de activare a 

serviciului sau poate fi amânată pentru o anumită 

perioadă de timp. După primirea autorizării de acti-

vare atât staţia de bază cât şi terminalul de utilizator 

trebuie să rezerve resursele (canale, memorie etc.) 

necesare susţinerii serviciului solicitat. Modulul de 

autorizare are ca sarcină şi autorizarea schimbării 

parametrilor unui serviciu activ. 

5. Concluzii 

Standardul WiMax se bazează pea mai multe 

mijloace de modificare şi control al nivelului QoS: 

• modulaţie adaptivă (64-QAM, 16-QAM sau 

QPSK); 

• duplex prin diviziune în frecvenţă (FDD); 

• duplex prin diviziune în timp (TDD); 

• multiplexare prin diviziune ortogonală în 

frecvenţă (OFDM); 

• transformare Fourier; 

• precodare la emisie. 

Aceste mecanisme prevăzute de standard sunt 

implementate în combinaţii specifice la nivelul fizic al 

reţelei. Pe baza cerinţelor de calitate ale utilizatori-

lor, respectiv a celor impuse de servciiu / aplicaţie 

parametrii lor sunt furnizaţi de nivelurile superioare. 
 

Pe măsură ce piaţa evaluează în oferta de servicii 

multimedia, operatorii vor trebui să se asigure că pot 

oferi diferitele servicii pentru utilizatori, independent de 

localizare. Aplicaţiile mobile de date sunt în prezent 

funcţionale, iar suportul oferit reţelele mobile viitoare va 

permite operatorilor să pună la dispoziţia utilizatorilor 

un domeniu mai profitabil de servicii multimedia de 

bandă largă. Aplicaţiile de tip multimedia reprezintă 

modalităţi pentru dezvoltarea serviciilor de bandă largă 

ca, de exemplu: 

 În timp real: videotelefonia şi videoconferinţele. 

Aplicaţiile în timp real se realizează doar cu impune-

rea de condiţii stricte referitoare la bandă şi la timpul 

de întârziere. De aceea, este necesară rezervarea 

unei cantităţi de resurse pentru a realiza condiţii de 

tipul serviciului cu efortul cel mai bun. 

 În timp non-real: transportul audio-vizual, fără 

radiodifuzare, al datelor prin reţele 3G, adică accesul 

la Internet, transferul de fişiere etc. În această situaţie 

condiţiile de bandă sunt mai relaxate, însă pot să se 

impună condiţii mai restrictive din punctul de vedere 

al erorilor de transmisie. 

Calitatea serviciului poate fi un element major de 

taxare. Deci trebuie ca interfeţele dintre elementele 

de reţea şi medierile / adaptările să se realizeze pe 

cât posibil fără a fi observabile. Este necesar ca 
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între QoS perceput de utilizator şi taxare să fie o 

legătură importantă. 

În activitatea de planificare a noilor servicii, inclusiv 

a celor oferite prin WiMAX, furnizorii de servicii vor 

trebui să ia în considerare limitările curente ale IP în 

funcţie de QoS. Pe termen mai lung, realizarea QoS în 

reţele multiple trebuie să se bazeze pe forme noi de 

înţelegeri comerciale între operatori, ce vor fi radical 

diferite de înţelegerile tradiţionale între două părţi, din 

Internetul tradiţional sau de cele din din domeniul 2G. 

 

Acronime utilizate în text 
 

Acronimul Semnificaţia în limba engleză Echivalentul în limba română 
   
WiMAX Worldwide interoperability for Microwave Access Interoperabilitate la nivel mondial pentru acces de 

microunde 
VHE Virtual Home Environment Mediu virtual la domiciliu 
3G 3rd Generation A treia generaţie (de comunicaţii mobile) 
4G 4th Generation A patra generaţie (de comunicaţii mobile) 
CDMA Code Division Multiple Access Acces multiplu cu diviziune în cod 
IP Internet Protocol Protocol Internet 
TCP Transmission Control Protocol Protocol pentru controlul transmisiei 
HTTP HyperText Transfer Protocol  Protocol de transfer hypertext 
Ipv6 Internet Protocol version 6 Protocol Internet, versiunea 6 
UMTS Universal Mobile Telecommunication System Sistem de telecomunicaţii mobile universal 
VoIP Voice over IP Voce prin protocol Internet 
SMS Short Message Service Serviciul de mesaje scurte 
MMS Multimedia Messaging Service Serviciu de mesagerie multimedia 
WAP Wireless Access Protocol Protocol de acces radio 
BPSK Binary Phase Shift Keying (Modulaţie) cu deplasare binară de fază 
QPSK Quadrature Phase Shift Keying (Modulaţie cu) deviaţie de fază în cuadratură 
16-QAM  Modulaţie QAM cu 16 niveluri 
64-QAM  Modulaţie QAM cu 64 niveluri 
QAM Quadrature Amplitude Modulation Modulaţie de amplitudine în cuadratură 
NLOS Non Ligne Of Sight Fără vizibilitate directă 
MAC Medium Access Control Controlul accesului la mediu 
SLA Service Level Agreement Reglementarea nivelului serviciului 
AES Advanced Encryption Standard Standard avansat de criptare 
3DES Triple Data Encryption Standard Standard cu criptare triplă a datelor 
PC Personal Computer Calculator personal 
2G 2nd Generation A doua generaţie (de comunicaţii mobile) 
WCDMA Wideband CDMA CDMA de bandă largă 
1xRTT one times Radio Transmission Technology Tehnologie de transmisie radio 1x 
EDGE Enhanced Data rates for GSM / Global Evolution Viteză de transmisie îmbunătăţită pentru GSM / 

evoluţia globală 
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Multiplexare cu diviziune ortogonală de frecvenţă 
MCDMA Multiple access CDMA CDMA cu acces multiplu 
Ipv4 Internet Protocol version 4 Protocol Internet, versiunea 4 
QoS Quality of Service Calitatea serviciului 
GPSS Grant Per Subscriber Station Garantarea (resurselor) pe staţie de abonat 
GPC Grant Per Connection Garantarea (resurselor) pe conexiune 
LAN Local Area Network Reţea de zonă locală 
WLAN Wireless LAN LAN radio 
PSTN Public Switched Telephone Network Reţea telefonică publică comutată 
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Acronimul Semnificaţia în limba engleză Echivalentul în limba română 
   
WiFi Wireless Fidelity Fidelitate radio 
GSM Global System for Mobile communications Sistem global pentru comunicaţii mobile 
ID IDentfier Identificator 
CID Connection IDentifier Identificator al conexiunii 
SFID Service Flow IDentifier Identificator al fluxului serviciului 
UGS Unsolicited Grant Service Serviciu garantat, nesolicitat 
rtPS real-time Polling Service Serviciu de interogare în timp real  
nrtPS Non-real time Polling Service Serviciu de interogare în timp non-real  
BE Best Effort Cel mai bun efort (efort minim) 
FTP File Transfer Protocol Protocol pentru transferul fişierelor 
TDD Time Division Duplexing Duplexare cu diviziune în timp 
FDD Frequency Division Duplexing Duplexare cu diviziune în frecvenţă 
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