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Rezumat. Ca răspuns la cererea continuă de servicii 

de bandă largă, se urmăreşte extinderea reţelelor şi 

dezvoltarea transmisiei optice. Interconectarea dife-

ritelor elemente de reţea şi infrastructură într-un 

mediu tot mai integrat şi optimizat, se face prin 

conversia adecvată a mediului de transport (cap. II). 

În cap. III, lucrarea prezintă o posibilă soluţie pentru 

livrarea de multiserviciu, şi anume platforma de 

acces multiserviciu MAP. 

Cuvinte cheie: multiserviciu, platforma de acces, 

reţele hibride. 

Abstract. The continuous demand of broadband 

leads to the expansion of networks and to optical 

transmission development. In order to integrate 

different network and infrastructure elements into an 

optimized environment, one can use hybrid copper-

to-fiber connections (chapter II). In the third chapter, 

the paper presents a possible solution to the 

challenges that appear by delivering multiservice: 

Multiservice Access Platform (MAP). 

Key words: multiservice, access platform, hybrid 

networks 

 

I. Introducere 

Creşterea∗continuă pentru cererea de servicii de 

bandă largă combinată cu necesitatea livrării acestor 

servicii în reţele tot mai extinse conduc la dezvolta-

rea transmisiei optice. Cuprul înseamnă megabiţi şi 

metri. Fibra optică înseamnă gigabiţi şi kilometri. 

Concluzia este simplă, la un moment dat soluţia va 

însemna fibra optică. Într-o lume a reţelelor perfecte, 

fiecare conexiune începe şi se termină pe o infra-

structură optică. Componentele reţelelor clasice – 

cabluri şi echipamente – ar trebui scoase din folosinţă 

şi înlocuite cu tehnologiile moderne de transmisie 

optică. Reţeaua ar fi un mediu omogen în care toate 

serviciile ar curge fără discontinuităţi de la un capăt 

la altul. În lumea reală, o astfel de situaţie nu există. 

                                                 
∗ Institutul Naţional de Studii şi Cercetare în Comunicaţii. 

Este prea costisitor şi logistic prohibitiv transfor-

marea integrală a infrastructurii şi echipamentelor 

într-o astfel de reţea. Constrângerile economice şi 

de resurse cer o tranziţie gradată, progresivă către o 

reţea integral optică. Aşadar apare necesitatea 

capacităţii de a conecta diferite elemente de reţea şi 

infrastructură într-un mediu tot mai integrat şi 

optimizat. Cea mai bună strategie de a implementa 

transmisia optică constă în introducerea fibrei optice 

oriunde este posibil. Acest lucru se face prin con-

versia mediului de transport, descrisă în capitolul II. 

În acest mediu integrat, oferirea de servicii necesită 

multe sisteme de la diverşi producători, rezultând 

multiple dispozitive şi timp consumat pentru înţe-

legerea şi stăpânirea regulilor diverselor configuraţii, 

proceduri de instalare şi operaţiuni de management. 

O soluţie pentru înlăturarea acestor inconveniente o 

reprezintă utilizarea platformei de acces multiserviciu 



Radu DRAGOMIR, Mihaela TACHE, Sorin PUŞCOCI, Simona CONSTANTIN 

 
8 TELECOMUNICAŢII ● Anul LII, nr. 1/2009 

MAP (Multiservice Acces Platform), care va fi 

analizată în capitolul III. 

II. Conversia mediului de transport 

La bază, convertorul de mediu este un dispozitiv ce 

converteşte semnalul de intrare, primit de la un tip de 

mediu, pentru a fi transmis altui tip de mediu (figura 2). 
 

 
 

Fig. 1. Modelul de reţea OSI. 
 
 

Conversia are loc doar la nivelul fizic al reţelei, ea 

nu interferă funcţional cu straturi superioare ale 

reţelei, făcând procesul conversiei transparent dis-

pozitivelor de rutare, comutare şi utilizatorului final. 

Convertorul poate fi utilizat aproape oriunde pentru 

convergenţa mediilor, fără a afecta funcţionalitatea 

reţelei. 

Convertorul de mediu reprezintă pentru cele mai 

multe aplicaţii o soluţie economică de adaptare a 

unui mediu nou în reţeaua existentă. De asemenea, 

convertorul protejează investiţia în tehnologia 

curentă prin diminuarea nevoii de actualizare ori 

înlocuire a echipamentelor şi infrastructură. Astfel, 

convertorul de mediu facilitează tranziţia către fibră, 

dovedind flexibilitate în privinţa locului, momentului 

şi modalităţii de amplasare. 

Convertorul de mediu poate fi utilizat pentru 

extinderea şi optimizarea fibrei optice. De exemplu, 

conectând un port de cupru al unui ruter la un 

trunchi de fibră optică monomod, un convertor poate 

controla simultan transmisia şi recepţia unui semnal 

optic pe aceeaşi fibră, rezultând o dublare a 

capacităţii de transmisie. 

Alte posibile aplicaţii ale convertorului de mediu 

sunt extinderea conexiunilor, repetarea semnalelor, 

crearea conexiunilor redundante. Beneficiile conversiei 

mediului pot fi regăsite şi în aplicaţii ce utilizează 

tehnologia multiplexării prin divizarea lungimii de 

undă (WDM) sub forma flexibilităţii amplasării. 
 

 
 

Fig. 2. Convertorul de mediu. 
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Fig. 3. Conversia cupru-fibră optică. 
 

Conversia cupru – fibră optică este cheia imple-

mentării strategiei unei bune transmisii optice (fig. 3).              

Traseele şi echipamentele reţelei din cupru sunt 

conectate lin la trunchiul optic. Aplicaţiile comune 

includ conversia cablului coaxial la fibra optică. În 

funcţie de fereastra optică de transmisie, calitatea 

traseului optic, se pot obţine conexiuni de până la 

100 km sau chiar mai lungi, pe fibră monomod, 

făcând posibilă extinderea LAN pe distanţe mari şi 

conectarea a două puncte distante în aceeaşi reţea. 

Conversia fibră multimod – fibră monomod 

poate extinde lungimea conexiunilor la peste 100 km. 

Astfel de convertoare realizează conexiuni de Giga-

biţi către locaţii îndepărtate şi resurse similare unei 

reţele de stocare SAN (Storage Area Network), aşa 

cum se schiţează în figura 4. 
 

 
 

Fig. 4. Conversia fibră monomod-fibră multimod. 

În situaţiile în care este nevoie de creşterea ca-

pacităţii de transmisie fără suplimentarea magistralei 
cu fibră monomod, se poate folosi un convertor fibră – 

duplex care simultan transmite şi recepţionează date 
pe un singur fir optic cu minimum de pierderi (fig. 5).    

În aplicaţiile pe distanţe lungi, o variantă de con-
vertor foloseşte două lungimi de undă pe aceeaşi fibră. 

Aceasta elimină pierderile asociate separatorului de 

căi. În plus, reflexiile optice sunt mult diminuate într-un 
convertor dual. Tehnologia de conversie a fibrei 

monomod dublează efectiv capacitatea de transmisie, 
fără a fi nevoie de instalarea de noi fibre. 

III. Soluţii hibride fibră optică-cupru  
cu platforme multiserviciu MAP 

În prezent oferirea de multiserviciu necesită multe 

sisteme de la diverşi producători, astfel: un furnizor 
oferă echipamente POTS şi ISDN, un altul oferă siste-

me SDSL şi HDSL, şi altul oferă ADSL. Rezultă 
multiple echipamente şi timp consumat pentru înţe-

legerea şi stăpânirea regulilor multiplelor configuraţii, 

procedurilor de instalare şi a operaţiunilor de manage-
ment. 

O soluţie pentru înlăturarea acestor inconveniente 
este utilizarea platformelor de acces multiserviciu 

MAP (Multiservice Access Platform). 
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Fig. 5. Convertor fibră-duplex. 
 

Platformele MAP sunt compuse din două ele-

mente de bază: 

• terminal de centrală situat în oficiul central; 

• terminale de abonat distante. 

Specifică platformelor MAP este arhitectura cu 

trei bus-uri care îi permite să conlucreze simultan 

cu reţele TDM, ATM/IP/FR şi SDH (de exemplu, 

platforma Litespan, Alcatel). 

• Bus-ul TDM tratează serviciile de bandă 

îngustă ca : POTS, date de 64 kbps, ISDN; 

• Bus-ul SDH permite accesul spre o cartelă 

STM-4, furnizează fluxurile tributare E1, E3 şi 

suportă serviciile de date de bandă largă pe SDH; 

• Bus-ul ATM de multi Gbps livrează servicii de 

bandă largă care includ ATM STM-1 şi date IP de 

viteză mare pe ADSL/VDSL sau fibră optică. 

Interfeţele oferite de platformele MAP sunt in-

dicate în tabelul 1. 

Serviciile de bandă largă oferite pe fibră sau pe 

cupru (ADSL, HDSL) de către diverşi producători de 

platforme MAP sunt: 

 Ethernet 10/100BaseT ( pe ADSL sau fibră); 

 ATM STM-1 (pe fibră); 

 ATMF-25 ( pe ADSL); 

 multimedia în general. 

Tabelul 1 

Interfeţele platformelor MAP 

Interfeţe de reţea Interfeţe de transmisie 
 bandă îngustă V5.1, V5.2  SDH (STM-1/STM/4) 
 bandă largă VB5.1, VB5.2  E1 (G.703) 
 2W (linie analogică)  HDSL (2 Mbps) 

 E1 (comutat şi ne-
comutat) 

 34 Mbps (electric / 
optic) 

 STM-1/E1 UNI(ATM)  
 

Platformele multiserviciu au o flexibilitate mare 

permiţând orice configuraţie, orice mediu de trans-

port, orice capacitate, orice reţea, orice serviciu şi 

orice aplicaţie. 
 

Configuraţii. Ceea ce le face adecvate atât pentru 

zone de mică şi mare densitate, cât şi pentru zone 

suburbane şi rurale este posibilitatea platformelor de 

a fi folosite în orice configuraţie: punct la punct, până 

la 32 de unităţi distante în stea, până la 5 unităţi în 

configuraţie drop-insert, combinaţii între acestea 

(arborescentă), în inel şi combinaţii inel-stea. 
 

Medii de transport. Pentru conectarea terminalelor 

MAP se poate folosi orice mediu de transport: 

perechi de cupru, fibră optică sau radio.Trecerea 

simplă de la cablul de cupru la fibra optică, de la E1 

la HDSL sau radio permite adaptarea platformelor 
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MAP atât la cerinţele prezente ale reţelei cât şi la 

cele viitoare. 
 

Capacităţi. Platformele MAP sunt fabricate pentru 

a fi instalate în incinte sau cabinete stradale şi sunt 

disponibile într-o varietate de capacităţi. Astfel, ca-

pacităţile mici între 12-48 linii sunt adecvate pentru 

zone urbane unde fibra este adusă până la trotuar 

sau pentru zone rurale de mică densitate. Alte 

capacităţi uzuale sunt: 120, 240,...2000 linii. 
 

Reţele. Platformele MAP se pot interfaţa cu 

reţeaua PSTN pentru serviciile de bandă îngustă 

folosind interfeţele V5.1, V5.2, cu reţeaua ATM 

pentru linii închiriate şi speciale folosind interfeţele 

STM-1 UNI(ATM) sau cu reţeaua Frame Relay prin 

fluxuri E1 sau E1 fracţional. Aceste interfeţe pot fi 

combinate la cerere. 
 

Soluţii de date de mare viteză. Platformele MAP 

oferă o varietate de soluţii de acces de date de mare 

viteză pe reţele TDM, ATM şi FR folosind 

tehnologiile SDSL şi ADSL. 

Introducerea platformei MAP în reţelele com-

paniilor le vor permite acestora să aleagă serviciile 

cele mai potrivite activităţii lor prin simpla adăugare 

a cartelei de serviciu adecvate pentru serviciul de 

date dorit. 

Utilizarea soluţiilor ADSL şi ADSL-Lite vor conduce 

la simplificarea hardware-lui iar utilizarea ATM va 

conduce la optimizarea lărgimii de bandă a sis-

emului. 

Platformele multiserviciu (MAP) permit: 

– decongestionarea cablului principal (de trans-

port). Multe servicii speciale oferite le fac potrivite 

pentru aplicaţii în dezvoltarea rapidă a zonelor 

comerciale, rezidenţiale şi industriale. În aşezările 

urbane nou înfiinţate, unde cererea depăşeşte 

capacitatea cablului existent, utilizarea platformelor 

asigură un cost optim, descărcarea cablului principal, 

deservind până la 2000 de abonaţi pe sistem. 

– dezvoltarea noilor reţele de acces. Platforma 

deserveşte zone de afaceri şi industriale cât şi zone 

de densitate mică sau zone rurale. Aceasta oferă un 

domeniu larg de servicii care include serviciile de 

bandă îngustă tradiţionale şi servicii noi de bandă 

largă. În plus modularitatea sa îi permite un cost 

optim pentru dezvoltarea echipamentului conform cu 

necesităţile abonatului din zonele de densitate mică. 

Beneficiul mai evident îl reprezintă costurile de 

operare mai scăzute. 

 

 
 

Fig. 6. Conectarea platformelor MAP cu diferite tipuri de reţele. 
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– înlocuirea centralei. Platforma poate fi utilizată 

ca înlocuitor pentru centralele mici, unităţile distante 

şi centralele învechite, permiţând trecerea la o reţea 

optimizată cu noi servicii bazate pe mai puţine 

centrale mari şi mai multe reţele de acces fiabile. 

– fibră optică spre interfaţa de distribuţie. În cazul 

în care nu se poate înlocui centrala veche, platforma 

MAP poate îmbunătăţi reţeaua existentă cu noi ca-

racteristici. Conexiunile pe fibră optică sunt utilizate 

între centrală şi subrepartitor, permiţând nodurilor 

reţelei să se conecteze la centrală nu numai în 

configuraţie stea ci şi în inel. De la acest punct, 

abonaţii sunt deserviţi direct prin fire de cupru sau 

prin legătură optică până la punctul de distribuţie de 

abonat, continuând până la locuinţa abonatului pe 

fire de cupru. Astfel pe perechea de cupru va putea 

fi transportat un debit binar mare pe o distanţă mai 

scurtă. 
 

Exemple de soluţii cu platforme multiserviciu 
(MAP) sunt prezentate în continuare. 

Soluţii pentru abonaţi rezidenţiali. Abonaţii re-

zidenţiali au acces la serviciile de bandă îngustă, dar 

treptat pot să apară cereri de servicii de bandă largă 

ca acces Internet de viteză mare, video la cerere, 

învăţământ la distanţă, „teleworking”, „home shopping” 

şi multimedia. 

Platformele MAP oferă o soluţie optimă pentru 

abonaţii rezidenţiali din zonele urbane, suburbane şi 

rurale, combinând serviciile de bandă largă avan-

sate cu serviciile de bandă îngustă. De asemenea 

permit mărirea capacităţii reţelei simplu şi rapid prin 

utilizarea la maximum a infrastructurii existente. Fo-

losirea fibrei în reţeaua de acces permite furnizarea 

de servicii de bandă largă de calitate ridicată 

abonaţilor distanţi, depăşind limitarea distanţei faţă 

de cazul utilizării numai a tehnologiei ADSL. 

Soluţii pentru abonaţi SOHO. Firmele mici şi 

birou la domiciliu (teleworking) solicită în general 

servicii mixte de voce şi date. Aplicaţiile obişnuite 

includ conectarea la reţeaua LAN distantă, acces 

Internet rapid, videoconferinţă şi alte aplicaţii multi-

media. 

Utilizarea platformelor MAP pentru acest tip de 

abonaţi, oferă pe lângă telefonie şi ISDN, interfeţe 

pentru servicii de date care includ 10 Base T, ATMF-25 

şi n x 64 kbps. 

Serviciile sunt furnizate pe fibră sau cupru 

(HDSL, ADSL) pentru aplicaţiile în zonele urbane şi 

suburbane. 

Sistemul poate fi configurat ca FTTC pentru a 

asigura o soluţie potrivită diferitelor aplicaţii SOHO. 

Soluţii pentru abonaţi mari. Sectorul de afaceri 

mari cere furnizarea de servicii de bandă largă. Cele 

mai solicitate aplicaţii includ interconectarea reţelelor 

LAN (Local Area Network) şi WAN (Wide Area 

Network), reţele private virtuale VPN (Virtual Private 

Network), interconectare PABX şi aplicaţii multimedia. 

Platformele MAP oferă abonaţilor companii/in-

stituţii o varietate de interfeţe de servicii şi aplicaţii 

asigurând bandă largă şi garantând calitatea 

serviciului prin integrarea tehnologiilor SDH şi ATM 

şi implementarea arhitecturii FTTB/FTTC. 

Interfeţele de serviciu oferite de platformele MAP 

pentru aplicaţii de afaceri sunt: ATM-STM1,10/100 

Base T, E1, E3, fracţional E1 şi n x 64 kbps. 
 

Scalabilitate. Scalabilitatea permite investiţii iniţiale 

relativ mici, adaptate cererii incipiente, şi dezvol-

tarea ulterioară treptată, pe măsura creşterii cererii, 

fără intervenţii ample şi costisitoare în hardware sau 

software. 

Platformele de acces multiserviciu (MAP) prezintă o 

scalabilitate foarte avansată, fiind posibilă instalarea 

iniţială în fiecare nod a unui singur sertar conţinând 

cartelele pentru servicii şi transport, împreună cu 

cartelele duplicate de alimentare şi procesare, 

corespunzătoare capacităţii maxime a sertarului. 
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Creşterea capacităţii se face prin adăugarea treptată 

de cartele de servicii şi transport, până la completarea 

sertarului, după care se poate trece la unul sau mai 

multe sertare adiţionale, racordate la primul sertar.     

 
 

Fig. 7. Soluţii pentru abonaţii de afaceri mari. 
 

Management. O tendinţă generală a producă-

torilor este realizarea unei platforme care furnizează 

operatorilor de telecomunicaţii soluţii globale de 

management. Acestea oferă proceduri uşor de urmat 

pentru managementul cap-cap al serviciilor. 

Pentru a asigura un management centralizat, siste-

mele de management oferă interfaţă deschisă spre 

nivelele TMN superioare. De asemenea, sunt prevăzu-

te interfeţe standard Q3 pentru managementul distant. 

IV. Concluzii 

Introducerea fibrei până în apropierea domi-

ciliului/sediului abonatului oferă o soluţie optimă 

pentru zonele urbane, suburbane şi rurale. De 

asemenea permite mărirea capacităţii reţelei simplu 

şi rapid cu utilizarea la maximum a infrastructurii 

existente. Utilizarea fibrei în reţeaua de acces permite 

furnizarea de servicii de bandă largă de calitate 

ridicată abonaţilor distanţi, depăşind limitarea distanţei 

pe perechile de cupru când sunt folosite numai 

tehnologiile ADSL sau VDSL. 
Conceptul multiserviciu permite aducerea tuturor 

tipurilor de interfeţe de abonat (TDM, ATM sau IP) 

împreună într-un singur sertar, permiţând deschiderea 

către servicii viitoare chiar dacă acestea nu au fost 

specificate. 

Serviciile de comunicaţii viitoare şi impactul lor 

asupra reţelei sunt dificil de prevăzut. Platformele 

multiserviciu permit reţelei de acces să se adapteze 

schimbării cerinţelor abonaţilor prin reconfigurarea 

serviciilor oferite. Acestea trebuie să ofere atât o 

gamă largă de servicii la momentul instalării cât şi o 

evoluţie sigură a viitoarelor servicii de bandă largă 

ca ADSL, ATM şi IP. 

Pentru a permite integrarea eficientă a serviciilor 

de bandă largă şi bandă îngustă, platformele MAP 

realizează o multiplexare avansată a traficului 

ATM/TDM pentru a fi transmis în tehnologie SDH. 
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Combinând flexibilitatea orientată pe serviciul ATM 

cu fiabilitatea SDH şi costul mic al TDM, sistemul 

este potrivit pentru a transporta servicii de bandă 

largă împreună cu serviciul telefonic. 

Bazată pe arhitectura fibră în bucla de abonat 

FITL (Fiber In The Loop), platforma MAP transportă 

servicii de bandă largă atât pentru abonaţii reziden-

ţiali cât şi pentru cei de afaceri /instituţii. Sistemul 

poate fi configurat ca fibră până la un punct distant 

(FTTR) pentru deservirea abonaţilor rezidenţiali şi 

SOHO sau ca fibră până la clădire (FTTB) pentru 

deservirea abonaţilor firmelor mari. 

Platformele MAP au flexibilitate mare datorită 

proiectării modulare, care le permite să se adapteze 

cu uşurinţă la cererea de servicii de bandă îngustă şi 

largă pentru abonaţi rezidenţiali şi de afaceri. Aplica-

ţiile includ telefonie, acces Internet, servicii de date, 

videoconferinţe, imagini medicale şi interconectări 

de reţele LAN. 

Arhitectura platformei este independentă de servi-

ciu permiţând alocarea dinamică de bandă, cu granu-

laritate mare care permite incrementarea continuă a 

lărgimii de bandă. De asemenea, suportă aplicaţii cu 

trafic unidirecţional, bidirecţional, asimetric şi simetric. 

Costul normat al soluţiei MAP este deocamdată 

superior celui al unei soluţii clasice, cu multiplexoare 

de circuite, dar net avantajos pe termen mediu şi lung. 

Acronime 

ADSL – Asymmetric digital subscriber line 
ATM – Asynchronous Transfer Mode 
ISDN –  Integrated Services Digital Network 
FITL  – Fiber In The Loop 
HDSL –  High bit rate Digital Subscriber Line 
MAP –  Multiservice Acces Platform 
OSI  – Open Systems Interconnection 
POTS –  Plain old telephone service 
SAN  – Storage Area Network 
SDSL –  Symmetric Digital Subscriber Line 
SOHO –  Small Office/Home Office 
TDM –  Time Division Multiplexing 
VDSL  –  Very High Bitrate DSL 
VPN   – Virtual Private Network 
WDM –  Wavelength-Division Multiplexing 
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