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Rezumat:  

Lucrarea analizează modul de folosire a resurselor de care dispune un sistem de comunicaţii wireless 
folosit de releţelele de acces, dorindu-se astfel să se obţină îmbunătăţirea condiţiilor de transmisie, creşterea 
radnamentului folosirii spectrului de frecvenţă, în funcţie de serviciile oferite, cu menţinerea parametrilor de 
calitate în limitele stabilite pentru tipul de serviciu.  

Cuvinte cheie: sisteme wireless, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, reţele wireless  

Abstract: 

 The paper analyzes the methods to use resources of a wireless communication system in order to improve 
transmission conditions and increase frequency spectrum use regarding the provided services but maintaining the 
quality parameters in the established limits. 

 Key words: wireless, systems Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, wireless networks 

 Evoluţia sistemelor de acces wireless prin introducerea tehnicilor digitale de prelucrare a 
semnalelor facilitează îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi introducerea de noi servicii. 
 În reţelele de acces wireless, comunicaţia între utilizator şi reţea se realizează prin 
intermediul canalului radio. Resursele de care depinde un sistem wireless de comunicaţii pot fi 
folosite în diferite moduri şi este important ca folosirea acestora să se facă astfel încât să se 
obţină randamentul maxim cu menţinerea parametrilor de calitate pe tip de serviciu. 
 Sistemele moderne de comunicaţii wireless sunt astfel concepute încât permit folosirea 
mai multor tipuri de modulaţie şi de codare. Utilizatorii pot accesa canalul de radiofrecvenţă în 
diferite moduri, cu diviziune în frecvenţă, timp, spaţiu, cod sau într-o combinaţie a acestora. 
 Astfel, operatoriii şi utilizatorii au la îndemână o gamă întreagă de procedee şi de 
mijloace prin care să poată folosi canalul de comunicaţie wireless în condiţii cât mai apropiate 
de cele ideale. Trebuie remarcat în acelaşi timp, că într-o reţea cu utilizatori diferiţi, aceştia pot 
solicita în aceeaşi perioadă de timp servicii diferite. De exemplu, într-o reţea publică, unii pot să 
dorească comunicaţii în timp real (comunicaţii vocale, videoconferinţă etc.) în timp ce alţii 
urmăresc descărcarea unor fişiere (uneori de dimensiuni mari, de ordinul GB în cazul descărcării 
unor filme), ceea ce complică în mod semnificativ modul de folosire a resurselor.  

 Echipamentele terminale conectabile în reţele de tip mesh îmbunătăţesc acoperirea 
realizată de infrastructura de reţea constituită din puncte de acces. 
 Reţelele constituite pe baza  standardului 802.11 pot să ofere atât soluţii pentru 
conexiunea radio la distanţe mici, de ordinul zecilor de metri, cât şi pentru accesul radio în zone 



metropolitane. În cazul în care tehnologia 802.11 este folosită pentru realizarea de MAN, trebuie 
să se aibă în vedere trei factori: 

• Distanţa de lucru; 
• Calitatea serviciului; 
• Securitatea legăturii de comunicaţie. 

 Distanţa de lucru scade în mod considerabil dacă pe traseul legăturii de comunicaţie se 
află obstacole cum ar fi clădiri, arbori etc. În cazul unor reţele urbane, reţeaua trebuie conţină 
numeroase puncte de prezenţă, POP, conectate la reţeaua de transport, care folosesc pentru 
conectarea cu AP fie legături pe cablu fie legături radio, ce asigură viteza de transmisie necesară. 

 Pentru a realiza o reţea LAN pe suport fizic radio, care să poată oferi şi un anumit grad 
de mobilitate echipamentelor de utilizator, arhitectura IEEE 802.11 conţine mai multe 
componente ce interacţionează între ele. Setul de bază pentru realizarea serviciului, BSS, 
reprezintă blocul funcţionale de bază (figura 1), formate din staţii, pentru un LAN care are la 
bază standardul IEEE 802.11 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Una dintre condiţiile de bază ale IEEE 802.11 este ca reţelele construite pe baza acestuia 
să poată opera cu staţii fixe, cu staţii mobile ca şi cu staţii portabile (sau nomadice). 
Interconectarea între mai multe reţele se realizează prin intermediul unui sistem de distribuţie, 
DS, care poate fi bazat pe diferite tehnologii, cu condiţia asigurării compatibilităţii la interfaţa cu 
reţeaua 802.11. Standardul 802.11 nu specifică detaliile modului de implementare a DS, dar se 
specifică serviciile, care sunt asociate cu diferitele componente ale sistemului. 

Tehnologia WiMAX se bazează pe standardele IEEE 802.16-2004 pentru sisteme FWA 
şi IEEE 802.16e dacă utilizatorul are mobilitate. Cea mai recentă versiune a standardului IEEE 
802.16 este 802.16-2004 , anterior cunoscut sub numele de 802.16d. Aceasta înglobează 
versiunile anterioare ale standardului şi oferă aplicaţii LOS şi aplicaţii NLOS. 

Soluţia pentru WiMAX este bazată pe standardul IEEE 802.16 şi pe standardul HIPERMAN 
elaborat de ETSI. WiMAX are în vedere abordarea a două versiuni: 

• WiMAX 802.16-2004. Se bazează pe versiunea 802.16-2004 a standardului IEEE 802.16 şi 
pe standardul HIPERMAN al ETSI. Foloseşte OFDM cu 256 purtătoare şi acceptă accesul 
fix sau nomadic, atât în medii LOS cât şi în medii NLOS. Se dezvoltă cu echipamente din 
gospodăria utilizatorului, CPE, pentru mediu de interior şi de exterior precum şi carduri 
PCMCIA pentru laptopuri. Profilurile iniţiale stabilite de Forumul WiMAX sunt în benzile 
de frecvenţă de 3,5 GHz şi 5,8 GHz şi cu primele produse certificate la sfârşitul anului 2005; 
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 Figura  1 Componentele setului de servicii de bază 802.11 



• WiMAX 802.16e. Se realizează optimizarea pentru canalele radio mobile dinamice. Varianta 
se bazează pe amendamentele introduse de 802.16e, oferind posibilităţi de transfer şi de 
roaming. Se foloseşte procedeul SOFDMA, care reprezintă o tehnică de modulaţie ce 
foloseşte subcanalizarea. Furnizorii serviciilor care vor desfăşura echipamente 802.16e vor 
putea folosi reţeaua şi pentru a oferi servicii fixe. Forumul WiMAX nu a stabilit încă benzile 
de frecvenţă care vor fi folosite pentru profilurile oferite de 802.16e, dar cele mai probabile 
sunt benzile de frecvenţă de 2,3 GHz şi de 2,5 GHz. Schema generală de conexiune într-o 
reţea WiMAX este reprezentată în figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Diferenţa majoră dintre conectivitatea radio Bluetooth, reglementată de specificaţiile 
realizate în cadrul Forumului Bluetooth şi preluate din varianta v1.1 de IEEE 802.15.1 şi 
arhitectura celulară radio constă în faptul că tehnologia Bluetooth permite realizarea unor reţele 
ad-hoc. În timp ce reţelele radio de bandă largă sunt constituite din terminale şi staţii de bază sau 
puncte de acces, necesare pentru conectarea la reţea prin intermediul unor legături radio, 
Bluetooth se bazează pe conectivitatea între perechi, fără implicarea unor staţii de bază 
specializate şi a unor terminale. În acest mod, tehnologia Bluetooth simplifică conexiunile radio, 
permiţând echipamentelor digitale să comunice între ele. Primele aplicaţii au reprezentat 
înlocuirea cablurilor pentru laptopuri, PDA-uri, camere video digitale etc. În acelaşi timp, 
transmisiile vocale nu reprezintă o problemă serioasă pentru noua tehnologie. 
 Prin tehnologia Bluetooth se pot realiza reţele ad-hoc, la care nu se face deosebire între 
unităţi şi la care, pentru a obţine conectarea între unităţile mobile, nu este necesară o structură de 
reţea pe cablu care să realizeze interconectare între anumite puncte de reţea. În asemenea reţele 
nu există staţii de bază distincte şi nici controlori ai staţiilor de bază. În funcţionarea reţelei nu 
intervin operatorii. În acelaşi timp, o reţea Bluetooth poate fi conectată la o reţea de cablu sau la 
o reţea radio celulară. 

 În Bluetooth puterile folosite sunt mici, iar unităţile componente ale reţelei sunt comutate 
pe un mod de consum redus de putere atunci când nu sunt active. De exemplu, o unitate radio 
Bluetooth consumă mai puţin de 3% din puterea consumată de un echipament telefonic mobil. 
 Echipamentele electronice se interconectează într-o largă varietate de moduri: cabluri 
normale sau de mare viteză, fibre optice, radio, fascicole de raze infraroşii etc. Interconectarea 
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Figura  2 Schema generală de conexiune pentru o reţea WiMAX 



Bluetooth a acestora poate fi o mai bună soluţie pentru multe dintre interconexiuni. Dar 
tehnologia Bluetooth este mai mult decât o interconexiune mai bună între diverse echipamente 
electronice. Ea oferă posibilităţi multiple de comandă, control şi monitorizare, iar cele peste 800 
de tipuri de aplicaţii certificate Bluetooth nu fac decât să confirme aceasta. 

 În general, sistemele Bluetooth sunt structurate în picoreţele. Într-o picoreţea constituită, 
una dintre unităţi acţionează ca unitate coordonatoare, funcţionarea celorlalte unităţi ale 
picoreţelei fiind subordonată unităţii coordonatoare, care iniţiază schimbul de date. Sistemul 
Bluetooth funcţionează cu salturi de frecvenţă. Unitatea coordonatoare stabileşte configuraţia de 
salt de frecvenţă în reţea, unităţile subordonate fiind obligate să respecte configuraţia stabilită. 
Pentru fiecare picoreţea, care are o unitate coordonatoare şi până la 7 unităţi subordonate, se 
stabileşte o configuraţie unică de salt de frecvenţă. Trebuie remarcat că sistemul permite 
existenţa „în parcare” a mai multor unităţi subordonate precum şi a unor unităţi aflate în 
aşteptare. 

În urma analizei sistemelor de comunicaţie wireless rezultă mai multe  concluzii privind 
folosirea flexibilă a resurselor sistemelor wireless. 

Soluţia WiMAX mobil oferă flexibilitate în utilizarea resurselor cum ar fi[2]:  

 Prin mobilitate transferul legăturii de comunicaţie se va putea realiza pentru viteze de 
deplasare de până la 120 km/h. 

 Pentru echipamentele mobile se pot utiliza tehnici de prelungire a vieţii sursei de 
alimentare cum ar fi folosirea unor moduri de economisire a puterii şi trecerea pe 
modul de aşteptare. 

 O acoperire mai bună de interior, realizată prin folosirea subcanalizării şi a sistemelor 
de antene adaptive, AAS. Totuşi, deoarece antenele de exterior pot să compenseze 
acoperirea limitată de interior, folosirea AAS nu reprezintă un avantaj clar în favoarea 
utilizatorului mobil care foloseşte un laptop sau un PDA.  

 O flexibilitate mai mare în gestionarea resurselor de spectru, obţinută prin folosirea 
subcanalizării, care permite reţelei să aloce în mod „inteligent” resursele, în funcţie de 
necesităţile utilizatorului. În acest mod se obţine o folosire mai eficace a spectrului, o 
viteză mai mare de transfer a datelor şi, în unele cazuri, o reducere a costurilor.  

 Un domeniu mai mare pentru factorii de formă ai echipamentelor de utilizator. Se 
estimează că piaţa de echipamente 802.16-2004, atât în varianta de exterior cât şi în 
cea de interior, va fi dominată de CPE-uri şi de laptopuri cu carduri PCMCIA, în timp 
ce ca echipamente de utilizator 802.16e se pot folosi laptopuri cu carduri PCMCIA, 
minicarduri, modemuri de interior, telefoane, PDA-uri.  

 Varietatea mai mare de echipamente admise permite operatorilor să extindă gama de 
servicii, să se cucerească noi segmente de piaţă şi să ofere libertate de mişcare 
abonaţilor.  

 Pentru a îmbunătăţi performanţele în cazul propagării pe căi multiple într-un mediu de 
tip NLOS, soluţia mobilă adoptată de WiMAX la interfaţa radio foloseşte OFDMA. În 
prima variantă, WiMAX mobil se realizează pentru canale cu lărgimi de bandă de 5 
MHz, 7 MHz, 8,75 MHz şi 10 MHz, în benzile de frecvenţă de 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,3 
GHz şi 3,5 GHz.  

Soluţia WiMAX fix oferă flexibilitate printr-o serie de proprietăţi specifice :  

 Viteză mare de transmisie. Poate fi pe sens descendent de până la 63 Mbit/s pe sector 
şi de până la 28 Mbit/s pe sector, pe canal de 10 MHz; pentru aceasta se folosesc 



scheme avansate de modulaţie şi de codare, scheme flexibile de folosire a subcanalelor 
combinate cu tehnici MIMO de antenă etc.  

 Calitatea serviciului. Conform standardului 802.16, există un mecanism flexibil pentru 
optimizarea folosiri resurselor de spaţiu, timp şi frecvenţă la interfaţa radio, mecanism 
ce se bazează pe tehnica folosirii cadrelor. În acest mod se pot realiza diferite calităţi 
ale serviciului. 

 Scalabilitatea. Pentru a se putea adapta la diferite standarde, tehnologia folosită 
permite să se lucreze cu lărgimi de bandă ale canalului cuprinse între 1,25 MHz şi 20 
MHz.  

 Securitatea. Este optimizată pentru clasa de echipamente cu autentificare bazată pe 
EAP. Sunt acceptate diverse tipuri de cartele ca SIM/USIM, cartele inteligente26, 
certificate digitale, scheme nume de utilizator / parolă, bazate pe metode EAP pentru 
tipuri de acreditare.  

 Mobilitatea. Pentru a asigura realizarea de aplicaţii în timp real, fără degradarea 
serviciului, cum ar fi VoIP, sunt folosite scheme optimizate de transfer, cu întârzieri 
mai mici de 50 ms. În timpul transferului, securitatea este menţinută de scheme 
flexibile de management a cheii.  

 Flexibilitate mai mare în gestionarea resurselor de spectru; se permite reţelei să aloce 
în mod „inteligent” resursele, în funcţie de necesităţiile utilizatorului, aceasta ducând 
în unele cazuri şi la o reducere a costurilor. Se estimează că benzile de frecvenţă ce 
vor fi folosite cel mai probabil pentru profilurile oferite de 802.16e, vor fi la 2,3 GHz, 
2,5 GHz, 3,3 GHz şi la 3,5 GHz (WiMAX 802.16e). 

Soluţia Wi-Fi oferă flexibilitate a utilizării resuselor cum ar fi[2]: 

 Wi-Fi s-a extins la nivel global, oferind întreprinderilor mobilitatea şi flexibilitatea de 
a putea opera practic de oriunde din lume. 

 Utilizatorii beneficiază de conectivitate şi flexibilitate pentru a putea accesa conţinut 
multimedia oriunde în locuinţa lor, fără a mai depinde de conexiunea prin cablu 
conectând o întreagă serie de dispozitive mobile şi echipamente pentru muzică, jocuri 
etc..  

 Reţelele pot opera cu staţii fixe, cu staţii mobile ca şi cu staţii portabile (sau 
nomadice). 

 Interconectarea între mai multe reţele se realizează prin intermediul unui sistem de 
distribuţie, DS, care poate fi bazat pe diferite tehnologii, cu condiţia asigurării 
compatibilităţii la interfaţa cu reţeaua 802.11. 

Soluţia Bluetooth oferă flexibilitate în utilizarea resurselor  prin: 

 Interconectare ad-hoc flexibilă între diverse dispozitive Bluetooth ce permit 
echipamentelor personale să schimbe în mod automat informaţii şi să se sincronizeze 
între ele, reţelele ad-hoc nu fac deosebire între unităţi şi, pentru a obţine conectarea 
între unităţile mobile, nu este necesară o structură de reţea pe cablu. În asemenea 
reţele nu există staţii de bază distincte şi nici controlori ai staţiilor de bază.  

 Selecţia adaptivă a pachetelor, este posibilă deoarece sistemele 802.15.1 folosesc mai 
multe tipuri de pachete de lungimi diferite şi de grade de protecţie la erori diferite. 
Acest lucru este necesar pentru a putea furniza flexibilitatea necesară pentru aplicaţii 



astfel încât alegerea pachetelor să aibă loc în funcţie de traficul ce urmează a fi 
transmis şi de numărul de canale ce sunt alocate. 

 O reţea Bluetooth poate fi conectată la o reţea de cablu sau la o reţea radio celulară. 

 Echipamentele electronice se interconectează într-o largă varietate de moduri: cabluri 
normale sau de mare viteză, fibre optice, radio, fascicole de raze infraroşii etc. 

 Oferă posibilităţi multiple de comandă, control şi monitorizare. 

 realizarea de puncte de acces voce/date care permit, de exemplu, conectarea de 
telefoane mobile / Internet; 

 cablurile ce pot fi înlocuite printr-un „chip” Bluetooth care transmite informaţiile pe o 
frecvenţă radio specifică la un „chip” receptor Bluetooth; 
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 Acronime folosite în lucrare 
 

Acronime Semnificaţia în limba 
engleză 

Echivalentul propus în limba 
română 

   
AAS Adaptive Antenna System or 

Advanced Antenna System 
Sistem de antenă adaptiv sau 
Sistem de antenă avansat 

BSS Basic Service Set Setul pentru serviciul de bază 
CPE Customer Premises 

Equipment 
Echipament de la domiciliul 
clientului 

DS Distribution System Sistem de distribuţie 
EAP Extensible Authentication 

Protocol 
Protocol extensibil de autentificare 

ETSI European 
Telecommunications 
Standards Institute 

Institutul european pentru standarde 
de telecomunicaţii 

HIPERLAN HIgh PErformance Radio 
LAN 

LAN radio de înaltă performanţă 

HIPERMAN HIgh Performance Radio 
Metropolitan Area Netowork 

Reţea radio de înaltă performanţă 
pentru zonă metropolitană 

IEEE Institute of Electrical and 
Electronic Engineers 

Institutul pentru ingineri electricieni 
şi electronişti 

LAN Local Area Network Reţea de zonă locală 
LOS Ligne Of Sight Linie de vizibilitate (în vizibilitate 

directă) 
MAN Metropolitan Area Network Reţea de zonă metropolitană 
NLOS Non Ligne Of Sight Fără vizibilitate directă 



Acronime Semnificaţia în limba 
engleză 

Echivalentul propus în limba 
română 

OFDM Orthogonal Frequency-
Division Multiplexing 

Multiplexare cu diviziune ortogonală 
de frecvenţă 

PCMCIA Personal Computer Memory 
Card International 
Association 

Asociaţia internaţională pentru 
carduri de memorie ale 
calculatoarelor personale 

PDA Personal Digital Assistant Asistent digital personal 
POP Point Of Presence Punct de prezenţă 
SIM Subscriber Indentify Module Modul de identificare abonat 
SOFDMA Scalable Orthogonal 

Frequency Division 
Multiplexing Access 

Acces cu multiplexare prin diviziune 
de frecvenţă ortogonală, scalabilă  

WiFi Wireless Fidelity Fidelitate radio 
WiMAX World Interoperability for 

Microwave Access 
Interoperabilitate mondială pentru 
acces de microunde 

WLAN Wireless LAN LAN radio 
 


