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Platformă wireless integrată de acces local pentru bandă 
largă şi mobilitate cu autoorganizarea resurselor – PABMAR  

Dr. ing. Ştefan-Victor NICOLAESCU*

Rezumat. Articolul are ca obiectiv prezentarea unor 

concluzii obţinute în cadrul proiectului de cercetare 

PABMAR. Principalul obiectiv al proiectului PABMAR a 

fost reprezentat de analizarea şi testarea unor metode 

de folosire dinamică a resurselor de care dispune un 

sistem wireless, prin aplicarea unor procedee de auto-

organizare a acestora în funcţie de serviciile oferite. 

Cuvinte cheie: servicii, bandă largă, resursele reţelei, 

mobilitate 

Abstract. The objectiv of tpe paper is to present some 

conclusions obtained in PABMAR research project. 

The main objective of the PABMAR project was the 

analysing and testing of dynamically used wireless 

system resources. The resources are distributed by 

autoorganisation procedures, depending on offered 

services.  

Keywords: services, wideband, network resources, 

mobility. 

 

1. Introducere 

Proiectul∗“Platformă wireless integrată de acces 

local pentru bandă largă şi mobilitate cu auto-

organizarea resurselor – PABMAR” are ca obiectiv 

realizarea unei platforme pentru studierea şi stabilirea 

de soluţii wireless de acces de bandă largă, cu 

mobilitatea utilizatorului şi este realizat în cadrul 

PNCDI-1. Proiectul se realizează într-un parteneriat 

(consorţiu) compus din: Institutul Naţional de Studii 

şi Cercetări pentru Comunicaţii - INSCC, coordonator 

de proiect şi Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, 

Universitatea din Piteşti, Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca, parteneri. 

Tehnologiile prezente oferă soluţii de reţele wire-

less, utilizabile individual sau interconectate. Resursele 

de care dispun sistemele wireless de acces sunt 

limitate şi folosirea lor la capacitatea maximă, pre-

supune utilizarea lor în funcţie de necesităţi. 

                                                 
∗ Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii. 

Folosirea resurselor radio generează probleme 

speciale, pentru resurse limitate, ca spectrul electro-

magnetic, unde problema micşorării perturbaţiilor 

reciproce din cadrul reţelei şi dintre eventuale reţele 

adiacente sau suprapuse parţial sau total este 

esenţială pentru realizarea serviciului cu calitatea n-

ecesară. Pentru realizarea de reţele locale de acces 

se folosesc Wi-Fi, WiMAX (local), Bluetooth, WiBro 

etc., care se pot combina cu soluţii celulare: CDMA, 

UMTS, WiMAX etc. Reţelele locale se interconectează 

prin intermediul unor reţele centrale (backbone net-

works) şi reţele nucleu (core networks) cu condiţia 

ca acestea să dispună de resursele necesare re-

alizării serviciilor multimedia, de bandă largă, tot mai 

mult solicitate de utilizatori. La analiza soluţiilor este 

necesar să se aibă în vedere diferite forme de reţele 

mobile / fixe, de acces local precum şi de inclusiv 

reţele de domiciliu pentru zone aglomerate şi, mai 

ales, pentru zone cu populaţie dispersată. Prin auto-

organizarea resurselor în cadrul unui sistem de 
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acces wireless, calitatea serviciului şi / sau a apli-

caţiei trebuie să fie menţinută la nivelurile acceptate. 

În prezent, pe plan internaţional se studiază 

folosirea diferitelor tehnici avansate, precum antenele 

adaptive, formarea digitală a lobilor de radiaţie, 

folosirea accesului multiplu cu diviziune în spaţiu, 

codări şi modulaţii adaptive etc. care pot conduce la 

micşorarea perturbaţiilor în sistemele wireless de 

acces şi, în consecinţă, la o folosire mai bună a 

resurselor sistemului. Soluţiile nu pot fi abordate 

disjunct de echipamentele standardizate, dezvoltate 

în ultima perioada de timp, ca Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX 

etc., în diferite variante şi care oferă capacităţi multiple 

ce pot fi folosite în configuraţii diverse de reţele. 

Având în vedere evoluţia tehnicilor, în cadrul pro-

iectului sunt urmărite o serie de obiective majore 

precum: 

• analizarea concordanţei dintre calitatea realizată 

şi serviciul oferit; 

• testarea diferiţilor algoritmi de repartizare a 

resurselor în interiorul reţelei wireless de acces; 

• determinarea şi demonstrarea posibilităţilor de 

optimizare a folosirii resurselor reţelelor wireless, 

folosind autoorganizarea resurselor; 

• evaluarea concordanţei dintre calitatea realizată 

şi serviciul oferit, pentru diferiţi algoritmi de repartizare 

a resurselor în interiorul reţelei wireless de acces. 

2. Sisteme wireless de acces de bandă  
largă 

O conexiune de bandă largă este o legătură de 

mare capacitate, bidirecţională, între utilizator şi reţea, 

oferită prin reţeaua de acces, care are capacitatea 

să susţină aplicaţii diverse precum video interactiv, 

cu mişcarea normală a imaginii etc. Accesul radio de 

bandă largă este dorit atât în reţelele fixe de acces 

de mare viteză cât şi în reţelele de acces mobil 3G, 

4G etc. Primele dintre acestea oferă accesul la punct 

fix, în timp ce celelalte oferă acces în mişcare şi 

mobilitate. Deci în reţelele fixe se pot realiza servicii 

cunoscute sub denumirea de „triple play”, deci 

transmisia în cadrul aceleiaşi sesiuni de comunicaţie 

de date, voce şi imagini, iar în reţelele mobile se pot 

realiza servicii de tip „Quadre play”, adică transmisia 

în cadrul aceleiaşi sesiuni de date, voce şi imagini, 

pentru un utilizator mobil pe durata comunicaţiei. În 

prezent se consideră că limita inferioară pentru defi-

niţia benzii largi este dată de viteza de 2,048 Mbit/s 

(în Europa) şi 1,544 Mbit/s (în S.U.A.), dar sunt 

acceptate şi alte valori, de obicei mai mici, ca limite 

admise, de exemplu 384 kbit/s. În acelaşi timp se 

estimează că peste 5÷10 ani, un utilizator de servicii 

de bandă largă va avea nevoie de o viteză de 

transmisie de până la 10÷20 Mbit/s. 

Pentru realizarea sistemelor locale de acces de 

bandă în prezent se folosesc mai multe soluţii şi 

arhitecturi, cele mai multe dintre acestea fiind bazate 

pe echipamente conforme cu standardele IEEE 802.11 

sau 802.16. 

Sistemele cunoscute sub denumirea comercială 

de Wi-Fi se bazează pe standardul IEEE 802.11, 

care reprezintă standardul de strat fizic pentru WLAN, 

în mai multe variante. Sistemele pot fi utilizate pentru 

medii de rezidenţă, de birouri şi industriale. Atât 

802.11a cât şi 802.11b funcţionează în benzi ne-

licenţiate, fie în cea de 2,4 GHz fie în cea de 5 GHz. 

Diferenţa de număr de canale dintre cele două variante 

face ca standardul 802.11a să fie mai potrivit pentru 

aplicaţii industriale, cu o densitate mai mare de uti-

lizatori pe punctul de acces. Din punctul de vedere 

al benzilor de frecvenţă, varianta „a” nu este com-

patibilă cu variantele „b” şi „g”, dar soluţia cu chipuri 

cu funcţionare în benzi multiple permite depăşirea 

acestui obstacol. 

Reţelele LAN realizate pe baza standardului 

IEEE 802.11 se pot constitui atât ca reţele indepen-

dente cât şi ca reţele complexe. Standardul IEEE 
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802.11 este astfel conceput încât să ofere un minim 

necesar pentru realizarea compatibilităţii între siste-

mele concepute şi realizate de diferiţi producători şi 

totodată să ofere un maxim de flexibilitate faţă de 

reglementările locale. Din această cauză, tehnologia 

Wi-Fi a fost una dintre cele selectate să fie folosită 

în cadrul platformelor de măsurători şi teste alcătuite 

la partenerii la proiect. 

Scopul echipamentelor conforme 802.11g este 

de a oferi comunicaţii radio pe distanţe relativ mici, 

cu viteză de transmisie de până la 54 Mbit/s şi com-

patibilitate cu alte tehnologii specifice standardelor 

IEEE 802.11 prin folosirea unor tehnici de modulaţie 

adecvate: OFDM, CCK şi codare PBCC oferind 

posibilitatea modernizării reţelelor cu viteze mai mici 

de transmisie (IEEE 802.11b). 

Standardul IEEE 802.11g oferă mecanisme de 

protecţie pentru gestionarea comunicaţiei într-un 

mediu mixt 802.11b/g. deoarece în timpul transmisiei 

OFDM se transmit către echipamentele 802.11b 

mesaje scurte prin care acestea sunt avertizate să 

nu transmită în acel interval de timp. Arhitectura unui 

sistem WiFi (figura 1) poate să cuprind mai multe 

reţele interconectate, care oferă posibilitatea utiliza-

torului de a se deplasa pe un teritoriu mai mare 

decât cel al unei reţele ad-hoc de domiciliu. 

O altă tehnologie folosită pentru realizarea siste-

melor locale de acces de bandă largă şi care a fost 

testată în cadrul platformelor alcătuite în cadrul 

proiectului este WiMAX. În acest caz, situaţia este 

oarecum diferită de cea oferită de Wi-Fi, deoarece 

pe baza WiMAX se pot realiza atât reţele de acces 

locale cât şi reţele de acces de mare suprafaţă, în 

funcţie de soluţia de arhitectură adoptată. Astfel, 

IEEE 802.16, se adresează atât mediilor LOS cât şi 

celor NLOS, din banda de frecvenţă cuprinsă între 

2÷66 GHz. Cu cât frecvenţa creşte, posibilitatea 

propagării fără vizibilitate directă scade, iar folosirea 

unor benzi mai joase de frecvenţă are avantajul că 

permite utilizarea reţelei şi într-un mediu urban. Cum 

propagarea de tip LOS este diferită de cea NLOS, 

pentru proiectarea unui standard care să poată oferi 

soluţii în ambele benzi, 2÷11 GHz pentru propaga-

rea NLOS, şi 10÷66 GHz, pentru propagarea LOS, 

stratul fizic şi MAC trebuie astfel proiectat încât să 

facă faţă acestor diferenţe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1. Arhitectura completă a unei reţele conforme IEEE 802.11 . 
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Deşi iniţial, sistemele IEEE 802.16 au fost dez-

voltate pentru funcţionare în benzi mai mari de 

10 GHz, ulterior s-a trecut la folosirea mai ntensivă 

pentru acestea a benzilor situate sub 10 GHz. Soluţile 

bazate pe IEEE 802.16-2004 şi cele care oferă mo-

bilitate, IEEE 802.16e folosesc, în principiu, banda 

2÷11 GHz, din care benzile efectiv folosite (în Europa 

şi în America) sunt cele de 2,4 GHz, 5,5 GHz precum 

şi cea de 2,3 GHz (în unele ţări din Asia şi zona 

Pacificului). 

Standardul IEEE 802.16 a fost realizat ca un set 

de interfeţe radio, bazate pe un protocol comun MAC 

şi cu specificaţii ale stratului fizic în funcţie de benzile 

de frecvenţă folosite şi de reglementăriile asociate. 

Prin standardele IEEE se stabileşte de obicei, doar 

structura stratului fizic şi a stratului legături de date, 

conforme modelui OSI, parametrii pentru celelalte 

straturi fiind stabiliţi de către producătorii de echipa-

mente, şi uneori fiind armonizaţi în cadrul unor forumuri 

corespunzătoare (Forumul WiMAX). IEEE 802.16e, a 

fost dezvoltat ca o variantă a standardului 802.16-

2004, împrumutând de la acesta principalele ca-

racteristici, cu unele modificări ce au fost aduse, în 

principal în vederea suportării mobilităţii, OFDM şi 

OFDMA fiind adoptate ca mod de multiplexare. În 

primul rând, sistemele mobile trebuie să funcţioneze 

în benzile cu licenţă, deoarece prin introducerea mo-

bilităţii, teritoriul pe care se desfăşoară o asemenea 

reţea creşte ca şi suprafaţă. Astfel, funcţionarea 

acestor sisteme este limitată la banda de frecvenţă 

de sub 6 GHz. Şi datorită acestui fapt pot să apară 

probleme de compatibilitate cu 802.16-2004, care 

poate să lucreze într-un domeniu mult mai larg de 

frecvenţe. Ca şi în cazul Wi-Fi, sistemele 802.16 se 

pot configura şi interconecta între ele prin intermediul 

unei reţele nucleu sau a unor reţele centrale (fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Exemplu de reţea 802.16. 
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3. Principii de folosire a resurselor 

Folosirea eficientă a resurselor limitate ale siste-

melor wireless de acces local şi ale reţelelor locale 

reprezintă un obiectiv major al cercetărilor şi al dez-

voltării reţelelor de comunicaţii actuale, fiind şi unul 

dintre obiectivele majre ale proiectului. Resursele de 

care dispune un utilizator pentru a comunica într-un 

sistem wireless sunt: 

• timpul alocat pentru transmisie; 

• puterea de transmisie pe care o poate folosi 

utilizatorul; 

• banda de frecvenţă alocată, respectiv viteza de 

transmisie care este atribuită pentru conexiunea de 

comunicaţie. 

Aceste resurse sunt folosite atât pentru sensul 

ascendent de transmisie (de la utilizator către reţea, 

respectiv către punctul de acces în reţea, staţia de 

bază) cât şi pe sensul descendent (de la reţea, 

respectiv de la punctul de acces către echipamentul 

utilizatorului, care poate fi fix sau mobil). 

În sistemele de comunicaţii de generaţie mai veche, 

fixe sau mobile, de exemplu în GSM, utilizatorul 

primeşte resursele necesare, obţinute ca urmare a 

negocierii între staţia de utilizator şi reţea la înce-

putul sesiunii de comunicaţie şi le păstrază pe toată 

durata acesteia, indiferent dacă în acel interval de 

timp comunică (transmite sau recepţionează) sau 

nu. În sistemele de comunicaţii wireless dezvoltate 

mai recent, precum WiMAX, Wi-Fi etc. folosirea re-

surselor este negociată între reţea şi echipamantul 

de utilizator. Astfel, prin folosirea modului OFDMA 

de multiplexare, WiMAX poate modifica pe parcursul 

unei sesiuni de comunicaţie banda de frecvenţă 

alocată unui utilizator, prin modificarea numărului 

de subpurtătoare atribuite acestuia, în concordanţă 

cu tipul serviciului oferit şi cu cantitatea de date 

transmisă. 

Transmisiile cu comutare de pachete permit ca 

utilizatorul să beneficieze efectiv de resurse doar pe 

durata de timp în care primeşte sau în care 

transmite pachete de date, în rest echipamentul fiind 

comutat într-o stare de aşteptare. Un mecanism de 

programare trebuie să asigure atât garanţiile de ca-

litate cerute de diverse clase de trafic cât şi folosirea 

eficientă a resurselor. Programarea se referă la 

modul în care pachetelor prin care se realizează 

traficul capătă priorităţi conform algoritmului de aran-

jare în “şirul de aşteptare” pentru a fi transmise. 

Ca urmare a programării se realizează o alocare 

dinamică a benzii de frecvenţă, care este o metodă 

de împărţire a benzii pentru diferite servicii, bazată 

pe tehnologia de comutare a pachetelor de date. 

Prin această metodă se alocă banda pentru mai 

multe aplicaţii aproape instantaneu, oferind fiecărei 

aplicaţii doar o anumită lărgime de bandă necesară la 

un anumit moment. Aceasta metodă conduce la 

folosirea eficientă a benzii de frecvenţă. Programarea 

temporală, este un proces de alocare a benzii pentru 

asigurarea realizării traficului pentru diverse aplicaţii. 

Programarea defineşte deci ordinea în care pachetele 

de date sunt transmise la ieşirea fiecărui “şir de 

aşteptare” astfel încât să se asigure standardele de 

calitate cerute de pachetele corespunzătoare diverse-

lor aplicaţii. Algoritmii de programare oferă mecanisme 

corespunzătoare pentru alocarea benzii şi multiplexa-

rea la nivel de pachet de date. În cadrul proiectului au 

fost analizate şi testate mai mulţi algoritmi şi modele. 

Folosirea resurselor este o funcţie de meca-

nismele de alocare a acestora, care trebuie să ţină 

seama de serviciul realizat, respectiv de parametrii 

de calitate ai acestuia, deci de clasa serviciului. 

Algoritmii folosiţi trebuie să fie adaptaţi serviciului la 

care se aplică. Astfel, pentru alocarea dinamică a 

resurselor în aplicaţiile multimedia de viteză variabilă 

obiectivul este minimizarea unei funcţii de cost, care 

înseamnă în esenţă o sumă ponderată a întârzierilor 
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de transmisie suferite de toate pachetele care circulă 

prin reţea, indiferent dacă ele aparţin unor aplicaţii 

de viteză variabilă sau nu. În acest context aplicaţia 

stabileşte o conexiune între staţia de bază şi fluxul 

serviciului asociat (tabelul 1) de tip: 

• serviciu garantat nesolicitat, UGS; 

• serviciu (cu folosirea comună a resurselor) în 

timp real, rtPS; 

• serviciu (cu folosirea comună a resurselor) în 

timp non-real, nrtPS; 

• serviciu cu cel mai bun efort (efortul minim), 

BE. 

Tabelul 2 oferă o trecere în revistă a unor aplicaţii 

realizabile în reţele de tip WiMAX sau Wi-Fi, pentru 

care se poate oferi şi o anumită mobilitate şi pe baza 

cărora se pot dezvolta scenarii de utilizare. 
 

Tabelul 1 

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. 

 
Tabelul 2 

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

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 
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Stabilirea priorităţilori în şir pentru realizarea trafi-

cului în funcţie de şirul de aşteptare este o tehnică 

clasică de realizare a traficului. Pentru trafic se sta-

bilesc priorităţi în funcţie de cerinţe şi de importanţa 

acestuia. Pachetele sunt clasificate pe baza unor 

criterii specifice pentru fiecare utilizator şi amplasate 

într-unul din cele patru niveluri de ieşire ale liniei de 

aşteptare, nivel stabilit în fucţie de prioritate, care 

poate fi: 

• înaltă; 

• medie; 

• normală; 

• scăzută. 

Când sosesc pachetele de date, aceste pachete 

sunt clasificate după nivelurile de prioritate stabilite. 

Pentru alocarea benzii necesare traficului, progra-

matorul temporal analizează mai întâi, din lista de 

aşteptare, linia cu cea mai înaltă prioritate. Dacă 

există o cerere, aceasta primeşte răspuns de alocare. 

Dacă nu există cereri, următoarea ieşire căutată 

este cea de prioritate medie. Dacă există solicitare, 

aceasta este satisfăcută. 

4. Aplicarea mecanismelor de folosire  
a resurselor 

Pentru folosirea resurselor de care dispune siste-

mul se pot aplica mai multe mecanisme. De exemplu, 

mecanismul de alocare definit de standardul IEEE 

802.11e, care reprezintă o variantă modernizată a 

IEEE 802.11, prevede o flexibilitate în alocarea re-

surselor definind timpi de transmisie pentru fiecare 

aplicaţie, calculaţi de o funcţie hibridă de coordonare 

HCF. Pentru operare. alege unul din cele două 

moduri de acces la mediul de comunicaţie: distribuit 

şi centralizat. În varianta distribuită fiecare aplicaţie 

trebuie să urmeze un proces de competiţie în ve-

derea obţinerii accesului la mediu şi este adecvată 

pentru aplicaţiile cu intermitenţă mare. În varianta 

centralizată este activat un mecanism de interogare 

ciclică a aplicaţiilor aflate în competiţie pentru ocuparea 

canalului de comunicaţie. Ordinea de interogare este 

stabilită pe baza volumului de date menţionat de 

fiecare aplicaţie în mesajul prin care a solicitat acce-

sarea canalului. Controlul centralizat al accesului la 

canalul de comunicaţie este adecvat transmisiilor în 

timp real de tipul teleconferinţelor sau transmisiilor TV. 

Există două categorii mari de aplicaţii faţă de 

care este necesar să se stabilească o politică de 

transmisie, transmisii care trebuie realizate în timp 

real (convorbiri telefonice, videoconferinţe etc.) şi 

transmisii care se realizează în timp non-real, la 

care o întârziere moderată nu reprezintă o problemă 

deosebită (transmisia de fişiere cu documente etc.). 

Pentru obţinerea nivelului dorit al calităţii pentru apli-

caţiile în timp real trebuie avute în vedere cerinţele 

specifice de variaţie în timp a intensităţii traficului, de 

menţinere a întârzierii medii sub o valoare de prag, 

de realizare a unei nivel mediu de trafic prestabilit etc. 

Pentru a atinge obiectivele de calitate ale apli-

caţiilor în timp real este absolut necesară utilizarea 

optimă a strategiilor de ordonare a aplicaţiilor privind 

accesul la canal folosind mecanismele oferite de 

standard. O posibilă strategie ar fi aceea de a oferi 

intervale de timp fixate pentru fiecare aplicaţie, 

intervale calculate pe baza valorii medii a lungimii 

pachetelor de date sau pe baza intensităţii medii a 

traficului necesar a fi realizat (throughput). Totuşi 

aceste informaţii pot să nu fie disponibile încă de la 

începutul transmisiei. Mai mult, din cauza utilizării 

valorilor medii de trafic în solicitarea de acces la 

canal, este posibil ca timpul rezervat transmisiei 

să fie adecvat unei aplicaţii de tip CBR, dar total 

neadecvat pentru o aplicaţie de tip VBR. O posibilă 

lipsă de coerenţă între timpul de transmisie obţinut şi 

volumul de date de transmis poate să compromită 

grav calitatea unei comunicaţii multimedia. Pe de 
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altă parte alocarea timpului de transmisie pentru o 

aplicaţie în funcţie de valoarea maximă a traficului 

pe care îl are de realizat poate conduce la alocarea 

de resurse în mod inutil, cu scăderea corespunză-

toare a capacităţii totale realizate de reţea şi, deci, 

utilizarea ineficientă a resurselor acesteia. 

O soluţie alternativă la rezervarea de durate fixe 

de transmisie pentru aplicaţiile în timp real constă în 

alocarea dinamică a resurselor de comunicaţie: se 

identifică necesităţile variabile de resurse pentru 

fiecare din aplicaţii şi se rezervă dinamic timpi de 

acces suplimentari numai când volumul de trafic 

este crescut. Calitatea transmisiilor multimedia se 

îmbunătăţeşte semnificativ, iar capacitatea totală 

realizată de reţea se menţine la valori crescute, deci 

şi eficienţa de utilizare a resurselor reţelei este mare. 

Pentru a realiza transmisii multimedia de calitate 

prin reţele Wi-Fi este foarte important să se aibă în 

vedere principalele cerinţe ale acestora. În acest 

sens, un aspect important este cel al vitezei de 

codare şi de transmisie, care poate fi: 

• menţinută constantă pentru a asigura o eficienţă 

mare de utilizare a resurselor reţelei; 

• variabilă în timp pentru a asigura calitate con-

stantă a transmisiei. 

În prima situaţie, încadrarea în limitele de bandă 

impuse se realizează prin rate temporale de com-

presie uneori prea mari ale informaţiei de utilizator, 

ceea ce conduce la scăderea calităţii comunicaţiei. 

În al doilea caz, poate să rezulte o utilizare inefi-

cientă a resurselor reţelei în intervalele de timp în 

care transmisia multimedia s-ar putea realiza la 

calitatea dorită şi cu alocarea unei benzi mai mici 

(respectiv a unei viteze de transmisie mai mici) decât 

cea necesară solicitată. Rezultă de aici necesitatea 

alocării dinamice de resurse pentru transmisiile 

multimedia care au viteză de transmisie puternic 

variabilă în vederea atingerii unui optim care să 

asigure eficienţă maximă de utilizare a resurselor 

reţelei în condiţiile menţinerii calităţii dorite a trans-

misiilor multimedia. 

WiMAX este o tehnologie care poate fi folosită 

atât pentru reţele metropolitane cât şi pentru reţelele 

locale de acces, prin care oferă utilizatorilor lărgime 

mare de bandă. Tehnologia WiMAX poate să stea la 

baza unei platforme consistente pentru a oferi aplicaţii 

pentru serviciile audio, video şi de date, inclusiv în 

condiţii de mobilitate. 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. 

Folosirea dinamică a resurselor WiMAX se 

bazează pe standardului WiMAX/ IEEE 802.16 şi ale 

protocolului MAC, necesare determinării algoritmilor 

specifici. Aceştia vor trebui să satisfacă în primul 

rând cerinţele impuse de calitatea serviciilor QoS. 

Mecanismele sale permit aplicarea mai multor algoritmi 

de folosire dinamică a resurselor. 

Algoritmii de alocare a resurselor pot fi statici, 

normal sau cu prioritate, CQ respectiv PQ. O altă 

categorie de algoritmi care se folosesc pentru aloca-

rea resurselor sunt cei dinamici. Dintre aceştia pot fi 

menţionaţi, fără a fi singurii: 

• algoritm de programare a pachetelor în funcţie 

de starea canalului, CSDPS; 

• algoritm pentru alocarea ideală şi corectă wire-

less, IWFQ; 

• programarea corectă a pachetelor independente 

de statutul canalului, CIF-Q ş.a. 
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Se folosesc şi alţi algoritmi, de exemplu algo-

ritmul adaptiv personalizat, ACQ, care are ca obiectiv 

realizarea şi menţinerea unui echilibru între trans-

misiile vocale şi transmisiile de date, într-o reţea 

în care ambele servicii sunt solicitate de către 

utilizatori. 

5. Concluzii 

În ultima perioadă de timp pe plan internaţional 

se sporesc eforturile de găsire a unor soluţii cores-

punzătoare, pentru a permite accesul utilizatorilor la 

servicii de bandă largă şi multimedia, cu reducerea 

la minimul posibil a mijloacelor financiare pe care 

operatorul trebuie să le folosească în dezvoltarea de 

reţele locale de acces. 

Scopul oricărui sistem de comunicaţii wireless 

constă în realizarea unor transmisiuni fiabile între 

emiţător şi receptor folosind cât mai eficient spectrul 

şi puterea. Întrucât ambii parametri, spectrul de 

frecvenţă şi puterea sunt resursele principale într-o 

reţea wireless, eficienţa este determinată în principal 

de rata maximă cu care este transmisă informaţia 

folosind minimum de resurse, spectru şi putere. Cele 

două resurse nu pot fi eficientizate simultan, deci 

este necesar să se admită un anumit compromis între 

acestea. În funcţie de natura aplicaţiei pentru fiecare 

reţea se va stabili nivelul performanţelor asociate cu 

eficientizarea folosirii reurselor. Astfel, reţele wireless 

pentru aplicaţii cu viteză de transmisie mică sunt 

proiectate pentru o folosire eficientă a puterii, în timp 

ce reţelele pentru aplicaţii de mare viteză sunt 

proiectate pentru o folosire eficientă a spectrului de 

frecvenţă. Standardele wireless, incluzând WiMAX 

(IEEE 802.16e-2005), prevăd o gamă largă de tehnici 

de modulare şi de codare pentru a da posibilitatea 

sistemelor wireless să fie eficiente din punctul de 

vedere al folosirii spectrului şi a puterii, în funcţie de 

natura aplicaţiei. Intervin în plus şi restricţiile de alo-

care impuse de autorităţile naţionale de reglemen-

tare. 

Reţelele wireless moderne de acces dispun calităţi 

reale de realizare a unor servicii de calitate, prin 

autoorganizarea resurselor acestora, în funcţie de 

serviciile şi de aplicaţiile solicitate de utilizatori, în 

strânsă conexiune cu calitatea care trebuie să fie 

asigurată serviciului şi aplicaţiei. Aplicarea unor 

metode de autoorganizare a resurselor în cadrul 

unui sistem de acces wireless, trebuie să menţină 

calitatea serviciului şi / sau a aplicaţiei la nivelurile 

standardizate. Odată cu extinderea folosirii reţelelor 

wireless, se constată o creştere tot mai accentuată a 

serviciilor şi a aplicaţiilor oferite. 

Introducerea unor tehnici de îmbunătăţire a per-

formanţelor, precum MIMO, permit o folosire intensivă 

a sistemelor bazate pe Wi-Fi şi pe WiMAX, cu con-

secinţe importante asupra îmbunătăţirii performanţelor 

şi, în consecinţă, şi a calităţii oferite. 

Folosirea eficientă a resurselor limitate ale siste-

melor wireless de acces local şi ale reţelelor locale 

reprezintă un obiectiv major al cercetărilor şi al 

dezvoltării reţelelor de comunicaţii actuale 

Prin autoorganizarea resurselor de care dispune 

o reţea wireless se obţine o optimizare a folosirii 

acestora, ceea ce conduce, în mod implicit şi la o 

folosire mai bună a spectrului electromagnetic, care 

reprezintă o resursă naturală limitată şi, de aceea, 

deosebit de valoroasă, în condiţiile în care tendinţa 

de folosire a spectrului electromagnetic este în 

continuă creştere. 

Prin intermediul metodelor de autoorganizare a 

resurselor, deci implicit prin optimizarea folosirii re-

surselor radio, se obţine şi o reducere a poluării 

electromagnetice, care poate avea pe termen lung 

efecte benefice asupra sănătăţii. 
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Acronime folosite în lucrare 
 
Acronimul Semnificaţia în limba engleză Echivalentul în limba română 

   
3G 3rd Generation A treia generaţie (de sisteme de comunicaţii mobile) 
4G 4th Generation A patra generaţie (de sisteme de comunicaţii mobile) 
ACQ Adaptive Custom Queuing Ordonare adaptivă personalizată 
AP Access Point Punct de acces 
BE Best Effort (Serviciu realizat cu) efortul optim 
BS Base Station Staţie de bază 
BSS Basic Service Set Set al serviciului de bază 
CBR Constant Bit Rate Cu viteză de transmisie constantă 
CCK Complementary Code Keying (Modulaţie cu) deplasare complementară în cod 
CDMA Code Division Multiple Access Acces multiplu cu diviziune în cod 
CIF-Q Channel-condition Independent packet Fair 

Queuing 
Programarea corectă a pachetelor independente de 
statutul canalului 

CQ Custom Queuing Şir de aşteptare normal 
CSDPS Channel State dependent Packet Scheduling Programarea pachetelor în funcţie de starea 

canalului 
ertPS extended real time Polling Service Serviciu extins cu folosirea comună a resurselor în 

timp real 
GSM Global System for Mobile Sistem global pentru (comunicaţii) mobile  
HCF Hybrid Coordination Function Funcţie hibridă de coordonare 
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers Insittutul inginerilor electricieni şi electronişti 
IWFQ Idealized Wireless Fair Queuing Alocarea ideală şi corectă wireless 
LAN Local Area Network Reţea de arie locală 
LOS Ligne of Sight În vizibilitate directă (Linia de vizibilitate)  
MAC Medium Access Control Controlul accesului la mediu 
MIMO Multiple In Multiple Out Cu intrări şi ieşiri multiple 
NLOS Non Ligne of Sight Fără vizibilitate 
nrtPS non real time Polling Service Serviciu cu folosirea comună a resurselor în timp 

non-real 
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Multiplexare cu diviziune ortogonală de frecvenţă 
OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access Acces multiplu cu diviziune ortogonală de freccvenţă 
PBCC Packet Binary Convolutional Coding Codare convoluţională binară de pachete 
PHY Physical Fizic 
PQ Priority Queuing Şir de aşteptare cu prioritate 
rtPS real time Polling Service Serviciu cu folosirea comună a resurselor în timp 

real 
SS Subscriber Station Staţie de abonat 
STA Station Staţie 
UGS Unsolicited Grant Service Serviciu garantat nesolicitat 
UMTS Universal Mobile Telecommunication System Sistem de telecomunicaţii mobile universal 
VBR Variable Bit Rate Cu viteză de transmisie variabilă 
WiBro Wireless Broadband Bandă largă radio 
Wi-Fi Wireless Fidelity Fidelitate radio 
WiMAX World interoperability for Microwave Access Interoperabilitate mondială pentru acces de 

microunde 
WLAN Wireless LAN LAN wireless 
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