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Rezumat. Lucrarea prezintă parametri şi indicatori prin 

care se măsoara calitatea serviciilor – QoS. Parametrii 

QoS sunt acei parametrii care controlează prioritizarea, 

fiabilitatea, viteza şi traficul transmis prin reţea. Calita-

ea serviciului este folositoare pentru a distinge servicii 

şi pentru a asigura calitatea aplicaţiilor mobile şi 

Internet. 

Cuvinte cheie: parametrii QoS, jitter, întârziere, 

indicatori. 

Abstract. This paper presents some parameters and 

indicators that can measure service quality – QoS. 

Qos parameters are those parameters that control 

priority, reliability, rate and traffic through the network. 

Quality of service is useful for distinguishing services 

and to assure mobile and Internet application 

quality. 

Key words: QoS parameters, jitter, delay, indica-

tors. 

 

Parametrii∗QoS sunt acei parametrii care con-

trolează prioritizarea, fiabilitatea, viteza şi traficul 

transmis prin reţea. 

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[1]: 

• întârzierea – timpul necesar unui pachet pentru 

a ajunge la destinaţie; 

• lărgimea de bandă 

• sincronizarea între mai multe fluxuri (ex. vocea 

trebuie să fie sincronizată cu imaginea video) 

• 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; 

• rata de eroare a pachetelor/celulelor (% pachete/ 

celule recepţionate cu una sau mai multe erori); 
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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 sunetu-

lui şi a imaginii aşa cum este percepută de utilizator 

iar timpul de transmisie indică timpul necesar până 

când un pachet este trasmis destinaţiei [1]. 

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. 
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Parametri Qos pentru serviciile ce aparţin 

clasei de fundal. 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 parametru al acestei categorii de 

servicii este timpul de transmitere a fişierului. 

Parametri Qos pentru serviciile care aparţin 

clasei conversaţionale. 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 importanţă secundară. Pentru 

această clasă de servicii se poate folosi, ca şi 

parametru principal, indicatorul MOS. 

Parametri Qos pentru serviciile streaming 

audio sau video. 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 pa-

rametru principal [1]. 

Parametri Qos pentru serviciile aparţinând 

clasei interactive. În sfârşit, pentru serviciile aparţi-

nând clasei interactive, cum ar fi navigarea Web, 

interesul este focalizat asupra unor valori cât mai 

mici ale parametrilor întârziere şi jitter. Ca şi în cazul 

clasei de fundal, ca şi parametru principal se poate 

folosi timpul de transmisie a fişierului. 

Indicatorii MOS. După cum s-a mai arătat, 

indicatorii MOS reprezintă scorul mediu al unor 

aprecieri referitoare la un aspect sau altul al CTV. 

Conform Recomandării ITU-T P.800 [2], pentru fiecare 

aspect se acordă o singură apreciere din cinci 

aprecieri posibile şi fiecărei aprecieri i se atribuie o 

valoare numerică întreagă, o „notă”, în modul arătat 

în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 

Aprecierile şi „notele” de la care se porneşte 
în determinarea indicatorilor MOS 

Aprecierea Valoarea numerică (nota) 
Excelent 5 
Bun 4 
Acceptabil 3 
Slab 2 
Foarte slab 1 

 
Oricare din indicatorii MOS, fiind o medie arit-

metică a „notelor” din tabelul 1, este, la rândul său, 

un număr ce poate lua orice valoare din domeniul 

continuu cuprins între 1 şi 5, valorile apropiate de 1 

corespunzând unei calităţi foarte slabe iar valorile 

apropiate de 5 corespunzând unei calităţi excelente. 

Indicatorii MOS referitori la calitatea transmisiunii 

semnalului vocal (CTV) pot fi împărţiţi în două mari 

categorii, şi anume: 

 indicatori MOS conversaţionali; 

 indicatori MOS de audibilitate. 

Indicatorii MOS conversaţionali se determină prin 

anchete de opinie, în cursul cărora persoanele parti-

cipante exprimă aprecieri pentru calitatea percepută 

în timpul unei convorbiri telefonice (bilaterale). 

Condiţiile în care se desfăşoară aceste experimente 

trebuie să fie cât mai apropiate de acelea în care 

utilizatorii se găsesc atunci când efectuează o 

convorbire telefonică reală. 

Indicatorii MOS de audibilitate se determină prin 

anchete de opinie denumite Listening-opinion tests, 

în cursul cărora persoanele participante exprimă 

aprecieri exclusiv pentru modul în care aud, prin 

intermediul mijloacelor de telecomunicaţii supuse 

experimentului, un set de fraze pre-înregistrate. Indica-

torii de audibilitate sunt utilizaţi pentru caracterizarea 

sistemelor de transmisiuni unidirecţionale, aşa cum 
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sunt, de exemplu, circuitele şi celelalte mijloace de 

radiodifuziune, sistemele de amplificare şi difuzarea 

a sunetului la întrunirile publice, sistemele de anun-

ţuri telefonice înregistrate ş.a. În egală măsură, însă, 

indicatorii de audibilitate sunt folosiţi şi pentru 

caracterizarea CTV pe fiecare din cele două sensuri 

(canale) ale oricărei transmisiuni bidirecţionale, precum 

şi pentru caracterizarea aprecierea unor procese 

unidirecţionale (codare şi decodare, de exemplu) 

care sunt părţi constituente ale unor sisteme de 

transmisiuni bidirecţionale. 

Indicatorul R de calitate a transmisiei. În con-

formitate cu Recomandarea ITU-T G.109 (09/99) – 

Definition of categories of speech transmission quality 

[3], indicatorul R de calitate a transmisiei (Trans-

mission Rating Factor R) este un număr cuprins 

între 0 şi 100, care exprimă calitatea transmisiunii 

semnalului telefonic, aşa cum este aceasta resimţită 

de către utilizatorul participant la o convorbire tele-

fonică. 

Precizările cele mai importante referitoare la 

indicatorul R sunt următoarele [3]: 

 indicatorul R se referă la canalul telefonic 

complet, „de la gură până la ureche”, constituent al 

unei conexiuni telefonice bidirecţionale de bandă în-

gustă (3,1 kHz), având la capete aparate telefonice 

cu microreceptor (handset phones); 

 calitatea percepută de către utilizator are, totuşi, 

şi o latură subiectivă, care face dificilă stabilirea unor 

cifre sau chiar a unor intervale foarte precise. De 

aceea, este rezonabil ca valorile posibile pentru R să 

fie considerate ca aparţinând unui domeniu continuu, 

în care valorile mari (apropiate de 100) corespund unei 

calităţi înalte, valorile cuprinse aproximativ între 60 şi 

50 corespund unei calităţi scăzute, iar valorile mai mici 

de 50 sunt considerate ca de nedorit. 

În diagrama tabelul 2, sunt delimitate mai précis 

categoriile de calitate a transmisiunii semnalului vocal 

(CTV) exprimată prin indicatorul R şi gradul de sa-

tisfacţie a utilizatorilor, corespunzător fiecărei categorii 

în parte. 
 

Tabelul 2 

Categoriile de CTV exprimate prin indicatorul R şi gradul 
de satisfacţie a utilizatorilor (cf. ITU-T G.109) 

Intervalul 
indicatorului 

R 

Categoria de 
calitate a 

transmisiunii  

Satisfacţia 
utilizatorului 

90 ≤ R < 100 Cea mai bună Foarte satisfăcut 

80 ≤ R < 90 Foarte bună Satisfăcut  

70 ≤ R < 80 Medie Câţiva utilizatori 
nesatisfăcuţi 

60 ≤ R < 70 Scăzută  Mai mulţi utilizatori 
nesatisfăcuţi  

50 ≤ R < 60 Slabă  Aproape toţi utilizatorii 
nesatisfăcuţi 

 
Indicatori de calitate ai reţelelor IP. Pentru 

realizarea unor niveluri calitative minime pentru 

serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate 

prin intermediul reţelelor pe care se utilizează proto-

colul IP se vor utiliza următorii indicatori de calitate [4]: 

• întârzierea de transfer IP – IPTD; 

• variaţia întârzierii IP – IPDV; 

• rata de pierderi IP – IPLR; 

• rata de eroare IP – IPER. 

Indicatorii de calitate se definesc după cum ur-

mează: 

1) Întârzierea de transfer IP – IPTD (Internet 
Protocol Transfer Delay). Pentru un sens de trans-

misie acest indicator reprezintă timpul necesar ca un 

pachet să fie transmis şi recepţionat în întregime la 

destinaţie şi este suma a două componente, res-

pectiv: 

– timpul necesar pentru ca primul bit al pachetului 

să treacă de la sursa la destinaţie, exprimat în 

funcţie de distanţa fizică, de numărul echipamentelor 

active şi pasive traversate de-a lungul legăturii şi de 

încărcarea instantanee a reţelei; 
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– timpul necesar pentru a transmite toţi biţii pache-
tului, exprimat în funcţie de viteza de transmisie a liniei. 

2) Variaţia întârzierii IP – IPDV (Internet Pro-
tocol Packet Delay Variation). Pentru o pereche 

de pachete IP acest indicator reprezintă diferenţa 

între întârzierea pe un sens, măsurată pentru două 
pachete consecutive. 

3) Rata de pierderi IP – IPLR (Internet Pro-
tocol Packet Loss Ratio). Indicatorul este definit ca 

numărul de pachete expediate, dar nerecepţionate 
la destinaţie sau recepţionate incomplet, raportat la 

numărul total de pachete expediate. 
4) Rata de eroare IP – IPER (Internet Protocol 

Packet Error Rate). Indicatorul reprezintă raportul 

dintre numărul de pachete eronate şi numărul total 
de pachete expediate. 

Indicatorii se vor încadra în valorile limită definite 
în tabelul 3 identificându-se astfel clase de calitate a 

serviciilor furnizate [4]. Aceste obiective se aplică 
reţelelor publice ce folosesc protocoale IP. Pentru 

parametrii IPTD, IPDV şi IPLR se recomandă imple-

mentarea unei durate standard de 1 minut. “N” 
corespunde termenului “nu se impune”. 

(1) Timpi de propagare foarte mari pot împiedica 
atingerea acestor obiective de performanţă. Din acest 

motiv furnizorul de servicii poate alege, alternativ, 
între diferitele valori, în funcţie de nivelul de perfor-

manţă pe care îl poate oferi. 

(2) Pentru date tehnice suplimentare cu privire la 
acest parametru se poate consulta Recomandarea 

ITU-T Y.1541, Anexa II. 
(3) Această valoare este proporţională cu capa-

citatea punctelor de legătură dintre reţele. 
(4) Valoare rezultată în urma unor studii ITU privind 

calitatea aplicaţiilor ce integrează vocea umană. 
(5) Această valoare transformă pierderea pa-

chetelor în unica sursă dominantă de defecte de 

transmisiune către nivelurile ISO superioare. 
Pentru a îndeplini condiţiile impuse, precum şi 

pentru a clarifica aspectele tehnice privind definirea, 
implementarea şi măsurarea indicatorilor se consultă 

Recomandările ITU-T Y.1540 şi Y.1541. 
În tabelul 4 este prezentată încadrarea serviciilor 

de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul 

reţelelor pe care se utilizează protocolul IP în clase 
de calitate. 

 
Tabelul 3 

Corelarea indicatorilor reţelelor IP cu clasele de calitate a serviciului  

Indicatorul Natura 
obiectivului de 

performanţă 

Clase de calitate 
Clasa 0 Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 Clasa 4 Clasa 5 

IPTD Val. Max (1) 100 ms 400 ms 100 ms 400 ms 1s N 
IPDV Val. Max (2) 50 ms (3) 50 ms (3) N N N N 
IPLR Val. Max  10-3 (4) 10-3 (4) 10-3 10-3 10-3 N 
IPER Val. Max  10-4 (5) N 

 
Tabelul 4 

Încadrarea serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul reţelelor pe care se utilizează 
protocolul IP în clase de calitate  

Clasa de calitate a 
serviciului  

Aplicaţii (exemple) Mecanisme de nod Tehnici de reţea 

0  Aplicaţii în timp real, sensibile la 
variaţii de jitter, puternic interactive 
(VoIP, teleconferinţe video)  

Rânduri de aşteptare separate 
cu servicii preferenţiale şi 
gestionarea traficului  

Constrângeri de rutare 
şi de distanţă  
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Tabelul 4 (continuare) 

Clasa de calitate a 
serviciului  

Aplicaţii (exemple) Mecanisme de nod Tehnici de reţea 

1  Aplicaţii în timp real, sensibile la 
variaţii de jitter, interactive (VoIP, 
teleconferinţe video)  

Rânduri de aşteptare separate 
cu servicii preferenţiale şi 
gestionarea traficului  

Constrângeri mai mici 
de rutare si de distanta 

2  Informaţii de tranzacţionare, puternic 
interactive (semnalizări)  

Rânduri de aşteptare separate, 
prioritate scăzută  

Constrângeri de rutare 
si de distanţă  

3  Informaţii de tranzacţionare, 
interactive  

Constrângeri mai mici 
de rutare şi de distanţă 

4  Informaţii de tranzacţionare, 
interactive (tranzacţii scurte, flux 
video, transmisii de date) 

Rânduri de aşteptare lungi, 
prioritate scăzută  

Orice rută/cale  

5  Aplicaţii tradiţionale ale reţelelor IP 
obişnuite  

Rânduri de aşteptare separate, 
prioritate minimă  

Orice rută/cale  

 
Abrevieri folosite în lucrare 

 
   
BER Bit Error Rate Rata de biţi eronaţi 
CTV Vocal Transmission Quality Calitatea transmisiei vocale 
HTML HyperText Mark-up Language Limbaj de marcare a hipertextului 
HTTP HyperText Transfer Protocol  Protocol de transfer hipertext 
IPDV Internet Protocol Packet Delay Variation Variaţia întârzierii IP  
IPER Internet Protocol Packet Loss Ratio Rata de eroare IP 
IPLR Internet Protocol Packet Error Rate Rata de pierderi IP 
IPTD Internet Protocol Transfer Delay Întârzierea de transfer IP 
MOS Mean Opinion Score Scorul opiniei medii 
QoS Quality of Service Calitatea serviciului 
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