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Rezumat. Tema acestui articol este de a prezenta 

parametrii care definesc QoS-ul, de a dezvolta o 

metodologie care evaluează trei reţele cu comutare de 

pachete ( UMTS, WLAN şi GPRS) în funcţie de QoS-ul 

oferit şi selectarea reţelei ce oferă cel mai înalt 

standard pentru QoS. Pentru a atinge acest obiectiv, a 

fost prezentată o metodologie de comparare a reţelelor 

şi de evaluare a QoS-ului total, ce combină două 

metode denumite AHP (Analytical Hierarchy Process) 

şi GRA (Gray Relational Analysis). 

Keywords: QoS, 4G, AHP, GRA, Heterogeneous 

networks. 

Abstract. The topic of this article is to integrate the 

parameters that define QoS and to develop a metho-

dology to evaluate three packet-switched networks 

(UMTS, WLAN and GPRS) according to the QoS 

offered and finally, the selection of the network that 

offers the highest standard for QoS. In order to 

achieve the above goal, there has been presented 

a methodology to compare networks and evaluate 

the total QoS, combining two methods, called AHP 

(Analytical Hierarchy Process) and GRA (Gray 

Relational Analysis). 

 

1. Introducere 

Principalul1obiectiv al reţelelor heterogene 4G 

este integrarea diferitelor reţele mobile şi fără fir într-o 

singură reţea, bazată pe comutare de pachete. Mai 

exact, viitoarea infrastructură a reţelelor 4G va fi 

formată din diferite reţele ce folosesc protocolul 

Internet versiune 6 (IPv6). 

În acest articol, se evaluează reţelele heterogene, 

UMTS, WLAN şi GPRS şi va fi prezentată o 

metodologie de comparare a reţelelor prin evaluarea 

QoS-ului total. Se vor folosi două metode: 

 Proces ierarhic analitic (Analytical Hierarchy 

Process)- AHP; 

                                                 
1 Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru 

Comunicaţii. 

 Analiza relaţională Grey (Grey Relational 
Analysis) – GRA. 

2. Parametrii QoS 

Calitatea serviciului este folositoare pentru a dis-

tinge servicii şi pentru a asigura calitatea aplicaţiilor 
mobile şi Internet. În general, următorii parametrii 

sunt folosiţi pentru determinarea calităţii serviciilor în 
reţelele cu comutaţie de pachete: 

• întârzierea – timpul necesar unui pachet pentru 
a ajunge la destinaţie; 

• jitter-ul – fluctuaţia întârzierii pe un interval de 
timp; 

• probabilitatea de pierdere – probabilitatea ca 
un pachet să se piardă în reţea şi astfel acesta să 
nu mai ajungă niciodată la destinaţie; 
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• fiabilitatea – fiabilitatea sistemului, luând în 

considerare mulţi parametrii, cum ar fi eroarea ratei 

de bit (Bit Error Rate - BER) şi perioada de timp, în 

care un serviciu este disponibil; 

• datele de ieşire – numărul de biţi sau bytes ce 

sunt transmişi prin reţea pe un interval de timp. 

Parametrii întârziere şi jitter formează principalul 

parametru, şi anume caracterul oportun, ce indică 

dependenţa QoS de timpul necesar unui pachet 

pentru a fi transmis. Pe lângă parametrii mai sus 

menţionaţi, multe servicii sunt caracterizate din 

punctul de vedere al calităţii serviciului folosind 

indicatori ca MOS (Mean Opinion Score – scorul 

opiniei medie) şi timpul de transmisie. MOS exprimă 

calitatea sunetului şi a imaginii aşa cum este perce-

pută de utilizator iar timpul de transmisie indică timpul 

necesar până când un pachet este trasmis destinaţiei. 

Indicatorii ce privesc disponibilitatea nu sunt luaţi 

în considerare deoarece interesul este asupra per-

formanţelor unei reţele presupunând că aceasta este 

disponibilă. 

3. Parametrii ce influenţează serviciile 
oferite în sistemele 4G 

În cele ce urmează vor fi prezentaţi parametrii cei 

mai importanţi pentru fiecare clasă de servicii şi 

indicatorii ce pot fi folosiţi ca indicative pentru 

calitatea totală a serviciilor. 

Pentru serviciile ce aparţin clasei de fundal, cum 

ar fi FTP, descărcare HTTP, navigare HTML şi poştă 

electronică, necesitatea cea mai importantă este 

integritatea conţinutului. În mod contrar, întârzierea 

şi jitter-ul nu joacă un rol important pentru această 

clasă de servicii, şi va fi ignorat. Principalul para-

metru al acestei categorii de servicii este timpul de 

transmitere a fişierului. 

Pentru serviciile care aparţin clasei conversaţionale, 

cum ar fi telefonia audio şi telefonia video, există 

cerinţe stricte în ceea ce priveşte întârzierea şi jitter-ul, 

în timp ce integritatea conţinutului este de o impor-

tanţă secundară. Pentru această clasă de servicii se 

poate folosi, ca şi parametru principal, indicatorul 

MOS. 

În ceea ce priveşte serviciile de streaming audio 

sau video, este foarte important să se obţină un jitter 

cât mai mic. Ca şi în cazul clasei conversaţionale, 

indicatorul MOS este folosit ca parametru principal. 

În sfârşit, pentru serviciile aparţinând clasei inter-

active, cum ar fi navigarea Web, interesul este 

focalizat asupra unor valori cât mai mici ale para-

metrilor întârziere şi jitter. Ca şi în cazul clasei de 

fundal, ca şi parametru principal se poate folosi 

timpul de transmisie a fişierului. 

4. Metodologie de comparare a reţelelor 

A. Procesul ierarhizării analitice (AHP). Metoda 

AHP este folosită pentru a găsi soluţia optimă a unei 

probleme cu decizie complexă. În prima etapă a 

metodei, obiectivul final al problemei este analizat ca 

număr de elemente decizionale, care de asemenea 

sunt analizate până când problema capătă o structură 

ierarhică. 
Elementele fiecărui nivel al ierarhiei sunt compa-

rate două câte două până când diferenţa dintre ele 

este considerabilă. Comparaţia este făcută pe baza 

matricelor (numărul fiecăruia să fie egal cu numărul 

nodurilor) unde diferenţa pentru fiecare pereche de 

elemente decizionale x şi y este declarată folosind 

gradaţia numerică Sati (valori posibile sunt 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9). În 

general există multe scale posibile, aşadar în scopul 

acestei lucrări s-a ales scarla Direct Weighting 

care permite compararea tabelului cu valori, fără a 

fi nevoie să se folosească o scală strict diferită. 

Practic, fiecare valoare a matricei implică o extensie 

conform căreia fiecare element este mai important 
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decât celălalt. Mai exact, în funcţie de elementele 

care sunt comparate, există următoatele cazuri: 

a) aij = 1, atâta timp cât elementul este comparat 

cu el însuşi; 

b) aij > 1, atâta timp cât elemental i este considerat 

mai important ca elemental j; 

c) aij < 1, atâta timp cât elementul j este con-

siderat mai important ca elementul i; 

d) aij = 1/ aji, pentru restul valorilor din tabel. 

În acest moment, se caculează ponderile relative 

ce vor fi folosite în elementele decizionale şi apoi 

pentru a compara reţelele. Matricea este prezentată 

în tabelul 1. 

Se calculează vectorul w, care de asemenea 

constituie estimarea necesară pentru ponderile re-

lative finale, prin procesul repetitiv prezentat în 

paragraful următor: 

 Elementele fiecărei linii a matricei sunt adă-

ugate la linia superioară: 
 

    pentru fiecare i 

 

 Pentru fiecare linie a matricei, ponderea fiecă-

rui element este estimată calculând cotaţia valorii si, 

prin însumarea tuturor elementelor matricii: 
 

 
 

Elementele vectorului w rezultat sunt normate 

astfel încât suma lor este egală cu 1. 

 Se calculează pătratul matricei şi apoi toţi 

paşii sunt repetaţi până două abordări succesive nu 

diferă în mod considerabil în cadrul deciziei dorite.

 B. Analiza relaţională Grey (GRA). Metoda GRA 

construieşte relaţii grey între elementele a două serii 

pentru a compara fiecare element din punct de vedere 

cantitativ. Una din serii este compusă din entităţi de 

cea mai bună calitate în timp ce alte serii conţin entităţi 

comparative. Cu cât e mai mică diferenţa dintre cele 

două serii cu atât mai bună este comparaţia seriilor. 

Coeficientul relaţional grey este folosit pentru a descrie 

legătura dintre ele şi este calculat conform nivelului de 

asemănare şi variabilitate [2]. 

Metoda GRA este implementată prin următorii 

paşi: 

1) Clasificând elementele seriei în trei situaţii 

a) „Mai mare mai bun”; 

b) „Mai mic mai bun”; 

c) „Nominal cel mai bun”. 

2) Se defineşte cea mai mică medie şi cea mai 

mare legătură ale elementelor din serie. 

3) Se normalizează entităţile individuale. 

4) Se definesc seriile ideale. 

5) Se calculează coeficienţii relaţionali grey. 

6) Se selectează alternativa cu cel mai mare 

coeficient grey. 

Presupunând că n serii (S1, S2, ..., Sn) sunt 

comparate, şi fiecare serie are k entităţi, atunci 

legătura cea mai mare uj este definită ca: 
 

 
 

şi cea mai mică legătură definită ca: 
 

 
 

unde . 

 
Tabelul 1 

Matricea AHP 

Oiectiv final Elem. decizional 1 Elem. decizional 2 Elem. decizional 3 Pondere relativă 

Elem. Decizional 1 a11 a12 a13 w1 

Elem. Decizional 2 a21 a22 a23 w2 

Elem. Decizional 3 a31 a32 a33 w3 
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În situaţia „nominal cel mai bun”, valoarea reală, 

aflată între cea mai mică şi cea mai mare legătură, 

este considerată legătură medie şi pe care o vom 

nota cu mj. 

Înainte de a calcula coeficienţii relaţionali grey, 

datele seriilor trebuie normalizate. Diferenţa absolută 

între si(j) şi lj sau uj împărţită la diferenţa dintre lj şi uj 

poate fi folosită la realizarea normalizării  

pentru „mai mare mai bun” sau „mai mic mai bun”, 

unde i = 1, 2 ,..., n. 

Conform fiecărui caz, normalizările sunt prezentate 

ca [2]: 

 nominal cel mai bun: 
 

 
 

 mai mare mai bun: 
 

 
 

 mai mic mai bun: 
 

 
 

uj pentru „mai mare mai bun”, lj pentru „mai mic 

mai bun” şi mj pentru „nominal cel mai bun” sunt 

alese pentru a compune o serie de referinţă S0 care 

prezintă defapt situaţia ideală. 

Coeficienţii relaţionali grey pot fi calculaţi cu 

ecuaţia: 
 

 
 

în care: ;  

   

   

Seriile comparative cu cel mai mare coeficient 

relaţional au prioritate. O altă abordare include folo-

sirea unui coeficient de diferenţiere aşa cum este 

prezentat în următoarea ecuaţie. Scopul acestuia 

este de a micşora efectul lui  când acesta 

devine prea mare, şi, în acest mod, mărind diferenţa 

semnificativă a coeficientului relaţional: 
 

 
 

 

unde . 

5. Combinarea metodelor AHP şi GRA 

Pentru a alege reţeaua care oferă cea mai bună 

calitate a serviciilor (QoS), se aplică prima oara 

metoda AHP. În acest mod sunt calculate ponderile 

relative al fiecărui parametru principal (caracterul 

oportun, fiabilitatea, datele de ieşire) al QoS-ului 

total al unui serviciu cât şi ponderile fiecărui sub-

parametru. 

După acest pas, măsurătorile sunt normalizate şi 

se aplică metoda GRA. Normalizarea include o scală 

de la 0-100, unde 0 corespunde celei mai mici valori 

iar 100 celei mai mari valori. 

Pentru măsurătorile privind parametrii caracterul 

oportun şi fiabilitatea (cum ar fi întârzierea, jitter-ul, 

erorile şi pierderea de pachete), valorile cele mai 

favorabile sunt cele mai mici şi astfel, se alege nor-

malizarea „mai mai mai bun”, iar pentru măsurătorile 

parametrilor ce indică performanţa (de exemplu 

datele de ieşire), valorile cele mai mari sunt cele mai 

favorabile ceea ce conduce la alegerea normaliarii 

„mai mare mai bun”. Apoi se calculează valoarea 

coeficientului relaţional grey cu ajutorul ecuaţiei ur-

mătoare, în care wq este ponderea relativă a fiecărui 

parametru [1]: 
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6. Metode de calculare a ponderilor relative 

În paragrafele următoare sunt prezentate două 

metode de calcul a ponderilor relative. Aceste metode 

vor fi folosite mai târziu pentru a completa matricele 

AHP. 
 

A. Metoda 1. Calcularea contribuţiei fiecărui 
parametru la QoS-ul total. Pentru a determina 

contribuţia fiecărui parametru la QoS-ul total oferit 

de o reţea, sunt necesare date experimentale 

potrivite. Principalul aspect al acestei metode este de 

a investiga gradul cu care influenţează o reducere a 

performanţelor unei reţele QoS-ul total. Mai exact, 

intenţia este de a investiga gradul în care o reducere 

a performanţelor influenţează QoS-ul în ceea ce 

priveşte parametrii MOS şi timpul de transmitere. S-

au selectat aceşti parametri ca fiind foarte importanţi 

în evaluare deoarece, în principal, pe baza acestora 

evaluează utilizatorii caitatea serviciilor, cu observaţia 

că ei nu sunt independenţi dar valoarea lor depinde 

de alte caracteristici ale calităţii. În cele ce urmează 

sunt prezentaţi paşii urmaţi în această metodă [1]. 
 

• Pasul 1. Aparent, determinarea valorilor pre-

supune măsurători ale parametrilor MOS şi timpul 

de transmisie, în timp ce alţi parametrii QoS sunt 

modificaţi. Mai exact, este preferabil să se conducă 

cât mai multe măsurători în condiţii favorabile unde 

un singur parametru să se modifice pentru a putea 

izola reducerea QoS-ului cauzată doar de acest 

parametru. Sunt necesare mai multe măsurători şi 

folosirea valorilor medii rezultate pentru a evita con-

cluziile false în cazul unor măsurători incorecte. 
 

• Pasul 2. Acest pas pune accent pe măsură-

torile făcute pentru a extrage observaţii folositoare 

despre gradul de modificare a fiecărui parametru ce 

condce la aceaşi rată de reducere a MOS/timpul de 

transmitere. Este foarte important să se definească 

grade de modificare egale a indicatorilor ce pro-

voacă devalorizare în mod egal a calităţii, deoarece 

nici o relaţie liniară dintre modificarea fiecărui indica-

tor şi modificarea parametrului ce indică QoS-ul nu 

poate fi indusă. 
 

• Pasul 3. Procentul ce va rezulta din pasul 2, 

va indica gravitatea impactului fiecărui parametru 

asupra unui anumit serviciu şi astfel, definirea 

relaţiei dintre ei va furniza elementele matricei AHP. 

Se foloseşte metoda AHP, astfel încât ponderile finale 

să depindă pe cât de puţin se poate de măsurătorile 

particulare. În câteva cuvinte, măsurătorile nu sunt 

folosite pentru determinarea precisă a ponderilor, ci 

doar pentru o estimare preliminară a relaţiei lor, 

astfel încât rezultatul final să fie mai general. În 

încercarea de a descrie cât mai clar procedeul 

folosit, este prezentat un exemplu a matricei AHP. 

Se presupune că se produce o reducere de x% a 

MOS/timpul de transmitere datorată unei degradări 

de a% a parametrului caracter oportun sau de b% 

a fiabilităţii sau de c% a datelor de ieşire, atunci 

matricea AHP este formată ca în tabelul 2: 
 

Tabelul 2 

Formarea matricei AHP cu metoda 1 

 
Caracter 
obiectiv Fiabilitatea 

Datele de 
ieşire 

Caracter 
obiectiv 

1 b/a c/a 

Fiabilitatea a/b 1 c/b 

Datele de 
ieşire 

a/c b/c 1 

 
• Pasul 4. În momentul aceste se cunosc pon-

derile relative şi cele medii, se aplică metoda GRA: 

se calculează coeficientul relaţional grey pentru 

fiecare reţea, şi cea cu cel mai mare coeficient, 

constituie alegerea optimă pentru un anumit serviciu. 
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B. Metoda 2. Calcularea ponderii fiecărui para-
metru în funcţie de performanţele reţelei. Această 

metodologie are ca scop găsirea factorilor ce indică 

punctele slabe ale reţelei. Se calculează ponderile 

fiecărui parametru QoS prin metoda AHP. În acest caz, 

aceste ponderi nu vor reflecta contribuţia parametrilor 

la QoS-ul total, dar vor indica faptul că cu cât este mai 

mare valoarea cu atât prioritatea ce ar trebui asociată 

acelui parametru este, de asemenea, mai mare. 
Presupunând că anumite măsurători sunt dispo-

nible, se realizează o relaţie calitativă între parametrii 

QoS. Această relaţie exprimă cererile utilizatorului şi, 

în cele mai multe cazuri, este subiectivă. În această 

lucrare aceste relaţii sunt determinate pe baza succe-

sului sau eşecului fiecărui parametru de a satisface 

specificaţiile. Paşii urmaţi [1] în cadrul acestei metode 

sunt prezentaţi mai jos: 
 

• Pasul 1. În acest caz parametrii nu sunt puşi 

pe categoriile fiabilitate, caracter oportun şi date de 

ieşire, din moment ce obiectivul este de a calcula în 

mod direct ponderile individuale ale paramerilor. Mai 

mult, parametrul MOS/timpul de transmitere este 

considerat ca fiind parametru individual. 
 

• Pasul 2. Folosind rapoartele potrivite se cacu-

lează ponderile relative ale parametrilor. Mai exact, 

pentru toţi parametrii şi pentru toate seturile de 

măsurători se calculează valoarea medie (xM) şi apoi 

o estimare a raportului: 
 

 
 

unde x este o valoare indicativ. Se presupune că xM 

este întotdeauna mai „rău” decât x (xM < x pentru 

cazul în care parametrii sunt evaluaţi ca „mai mare 

mai bun” şi xM > x în cazul „mai mic mai bun”). 
 

• Pasul 3. Aşadar, din moment ce avem o retaţie 

calitativă a parametrilor, matricea AHP este formată 

şi se poate aplica metoda cu acelaşi nume. 

• Pasul 4. Ca şi în cazul pasului 4 al metodei 

precedente, se cunosc ponderile relative şi cele 

medii şi se aplică metoda GRA: se calculează coefi-

cientul relaţional grey pentru fiecare reţea, şi cea cu 

cel mai mare coeficient constituie alegerea optimă 

pentru un anumit serviciu. 

7. Concluzii 

Se presupune că un utilizator mobil doreşte să 

acceseze serviciul de telefonie. Utilizatorul rămâne 

tot timpul în cadrul aceleaşi celule, unde există toate 

echipamentele necesare pentru a înregistra parametrii 

QoS. Reţelele disponibile sunt UMTS, WLAN şi 

GPRS. Rămâne la latitudinea sistemului alegerea 

reţelei ce furnizează cel mai bun QoS posibil către 

utilizator. Pentru fiecare dintre cele două metode se 

calculează ponderile şi, în final, se aplică metoda 

GRA. Scopul acestui proces este de a alege o 

singură reţea care să fie cea mai potrivită necesităţilor 

utilizatorului din punctul de vedere al serviciior dorite. 

Considerând paşii fiecărei metode, se poate 

presupune că metoda 1 este mai generală şi că 

valorile rezultate caracerizează global o reţea. Pe 

de altă parte, metoda 2 este considerată a fi mai 

concentrată pe particularităţi, din moment ce rezulta-

tele sale se bazează pe caracteristicile particulare 

de transmisiune a fiecărei celule. Mai exact, metoda 2 

furnizează valori diferite pentru fiecare celulă în 

funcţie de performanţele sale. 

Selecţia unei reţelei prin metoda GRA combinată 

cu metoda 2 este considerată mai sigură, din 

moment ce în acest caz caracteristicile particulare a 

fiecărei celule sunt reflectate nu numai în valorile 

medii ale parametrilor QoS cât şi în ponderile folosite. 

Chiar dacă aplicarea metodei GRA furnizează 

rezulte diferite, acest lucru nu constituie o problemă 

deoarece în fiecare caz sunt folosite pondere diferite. 



Simona Livia Constantin, Mihaela Tache 

 
44 TELECOMUNICAŢII ● Anul LI, nr. 2/2008 

Se poate observa faptul că valorile factorilor GRC 

pentru WLAN şi UMTS sunt aproape similare în 

ambele cazuri, de fiecare dată cu diferenţe foarte 

mici. 

Se poate trage concluzia că metoda GRA este 

capabilă de a furniza rezultate corecte, atâta timp 

cât toate reţelele ce se compară sunt luate în 

considerare în GRA prin folosirea ponderelor ce au 

rezultat din aceaşi metodă, mai exact, atâta tip cât 

au fost evaluate folosind aceleaşi criterii. 
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