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Rezumat:  

Lucrarea propune o metodologie pentru evaluarea pieţei de potenţiali consumatori înaintea 
introducerii radiodifuziunii multimedia digitală, DMB. Metodologia constă în cinci etape ce trebuie realizate 
consecutiv. Pentru a introduce o nouă tehnologie pe piaţă, trebuie conduse diferite analize, pentru a putea 
determina dacă există un procentaj destul de mare de potenţiali utilizatori astfel încât tehnologia introdusă pe 
piaţă să cunoască o creştere economică îndeajuns de mare pentru a se menţine pe piaţa de afaceri. 
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Abstract: 

This paper presents a methodology for evaluating the potential consumer market before implementing 
new technology and new services, as digital multimedia broadcasting, DMB. The methodology consists in five 
steps that must be realized in a sequence. In order to implement a new technology the consumer market must be 
analyzed to determine if there are enough potential consumers in order to grow economically and sustain itself 
on the business market.  
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Introducere  

 În ultima perioadă, tehnologiile wireless mobile au atras o atenţie sporită a 
furnizorilor, dezvoltatorilor, comercianţilor şi utilizatorilor serviciilor wireless. Aceste 
tehnologii includ puncte de acces Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, WiBRO (wireless broadband 
Internet), RFID, şi altele. 

 Punctele de acces Wi-Fi sunt adrese fizice prin care populaţia se poate conecta la o 
reţea wireless publică, dintr-o cafenea, hotel sau aeroport. WiMAX este o tehnologie wireless 
la scară metropolitană cu viteze de peste 1Mb/s şi o arie de acoperire mult mai mare decât cea 
a Wi-Fi. WiBRO este versiunea Koreană a WiMAX-ului ce permite utilizatorilor să rămână 
conectaţi la Internet în timp ce sunt în mişcare, chiar şi călătorind cu viteţe de până la 100 
km/h. Este posibil ca utilizatorii să schimbe reţelele de mai  multe ori pe zi fără a întrerupe 
conexiunea, schimbarea reţelei depinzând de serviciile oferite de fiecare furnizor.  

 Multe industrii au văzut beneficiile aplicaţiilor acestor tehnologii. În domeniul sanitar, 
aplicaţiile wireless includ monitorizarea pacienţilor şi a echipamentelor, şi telemedicină prin  
monitorizare.  

Situaţia curentă a Radiodifuziunii multimedia digitală 

 Radiodifuziunea multimedia digitală (DMB) este un proces de difuzare multimedia cu 
ajutorul Internetului sau a sateliţilor, ce poate fi redată de dispozitivele multimedia. DMB 



este o extensie a DAB (radiodifuziunea audio digitală) ce are la bază standardul Eureka 147. 
Există două tipuri de radiodifuziune multimedia digitală şi anume: 

• Radiodifuziune multimedia digitală transmisă prin satelit - S-DMB 

• Radiodifuziune multimedia digitală transmisă prin medii terestre - T-DMB 

 Atât S-DMB cât şi T-DMB difuzează servicii de televiziune către terminale mobile, 
singura diferenţă fiind metoda de transmisiune: 

• S-DMB prin satelit; 
• T-DMB prin turnuti terestre. 

 
 Aceste transmisiuni în timp real permit utilizatorilor să urmărească emisiuni TV în 
direct, inclusiv ştiri, spectacole, sport, ş.a.m.d. pe telefoanele mobile în timp ce călătoresc cu 
metroul sau trenul de exemplu. 
 Japonia şi Korea au avut o creştere tehnologică de două aproape trei ori mai rapidă 
decât cea a Europei şi Americii de Nord [1] şi sunt cunoscute pentru introducerea 
tehnologiilor de ultimă oră. Korea este una dintre  ţările cu procentajul cel mai mare de 
utilizatori de bandă largă, cu o rată de penetrare ridicată [2] [3]. Piaţa serviciilor mobile din 
Japonia şi Korea au devenit medii optime de testare pentru dezvoltatorii şi operatorii de 
servicii mobile a noilor produse înainte de a le comercializa şi în restul lumii, datorită cererii 
utilizatorilor din aceste regiuni pentru achiziţionarea produselor de ultimă tehnologie.  
 Asia-Pacific şi Europa sunt cunoscute a fi zonele principale de consum al industriei de 
jocuri mobile, jocuri wireless şi a mesageriei instantanee. Dezvoltarea acestui domeniu de 
servicii mobile a depăşit aşteptările în aceste zone. În America de Nord, servicii ca decărcarea 
melodiilor şi poşta electronică au devenit esenţiale.  
 Deoarece piaţa aplicaţiilor mobile (incluzînd serviciul de mesagerie SMS, melodii de 
apel, jocuri, muzică video) devine saturată, în dispozitivele electronice ale consumatorilor 
sunt integrate din ce în ce mai multe aplicaţii wireless pornind de la camere video digitale 
până la console pentru jocuri video. Cu o rată de penetrare a telefoanelor celulare de peste 
85%, Korea a introdus pentru prima oară în lume primul telefon cu capacităţi DMB în 2005. 
Până spre sfârşitul anului 2006 Korea a fost prima ţară care  a furnizat utilizatorilor in 
mişcare servicii integrale S-DMB şi T-DMB pentru receptoarele celulare.  
 DMB a inceput cu dezvoltarea de servicii DAB la mijlocul anilor 1990 în SUA şi 
Europa [5]. Starea curentă a serviciilor de televiziune mobilă în Statele Unite, Europa, 
Japonia şi Coreea este prezentată în tabelul 1[4]: 
 
Tabel 1 Starea curentă a serviciilor de televiziune mobilă în diferite ţări 
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 Aşa cum se arată în figura 1, producătorii de programe DMB pot oferi o varietate de 
programe şi conţinut, care se difuzează fie prin intermediul sateliţilor fie prin turnuri terestre. 
Astfel, utilizatorii telefoanelor celulare DMB primesc conţinut şi programe prin satelit, 
turnuri terestre, sau prin staţii de bază mici pentru a se asigura că nu există întreruperi în 
recepţie, chiar şi în metroul subteran.[6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consumatorii sunt din ce în ce mai interesaţi de caracteristici şi dispozitive 
personalizate. Ei doresc ca telefonul mobil să îndeplinească funcţiile unui centru miniaturizat 
de divertisment interactiv, care să realizeze funcţii ca MP3 player, cameră foto multi-
megapixeli, cameră video digitală, să redea calitate audio  ca cea a CD, precum şi televiziune 
difuzată prin satelit şi canale audio, deoarece astfel utilizatorii pot alege să redea de exemplu  
televiziune şi audio la cerere simultan cu efectuarea apelurilor telefonice. Telefonul echipat 
cu TV mobil a devenit mai mult decât un stil de viaţă, astfel fiind o extensie a identităţii 
consumatorului. Producătorii acestor receptoare sunt incă în proces de investire în 
dezvoltarea telefoanelor „fashion” şi a consolelor portabile pentru jocuri. 
 
 Serviciile de date DMB implică următoarele grupuri:  

1. furnizori de date,  
2. producători de conţinut audio/video,  
3. producători DMB, publicitari,  
4. şi clienţi.  

 
Un punct de vedere schematic asupra serviciului de date DMB şi a componentelor, 

prezentate în figura 2, prevede o înţelegere de bază a structurii generale a modelului de 
afaceri DMB. De asemenea, figura prezintă interacţiunea dintre producătorii DMB cu alte 
grupuri ale serviciilor de date DMB. 

 
De exemplu, producătorul DMB oferă clienţilor conţinut şi programe contra o taxă de 

serviciu. Producătorul DMB percepe o taxa de la comercianţii ce vor să facă publicitate 
produselor sau serviciilor lor şi clienţii pot achiziţiona direct aceste produse sau servicii prin 
intermediul dispozitivului DMB. Atât producătorul de conţinut audio/video cât şi furnizorul 
de date furnizează conţinut contra cost producătorului DMB. 

 

 Fig. 1 Model general al cadrului mobil wireless 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
    

Metodologie de introducere pentru DMB 
 Metodologia de introducere a DMB propusă urmăreşte o serie de 5 paşi aşa cum se 
poate vedea în figura 3. 

 Deşi se doreşte o analiză generalistă, totuşi trebuie luat în considerare faptul că nu se 
pot chestiona decât persoanele ce au avut sau au cât de cât tangenţe cu lumea tehnologiei, cei 
care au mai folosit calculatoare şi telefoane mobile. Deci primul pas este de a determina către 
ce segment al populaţiei se adresează aceste servicii şi aplicaţii, şi ce procentaj din întreaga 
populaţie face parte din acest segment. 

Pasul 1 

 Dacă procentajul de posibili utilizatori ai serviciilor şi aplicaţiilor DMB este prea mic, 
atunci introducerea acestei tehnologii pe piaţă nu ar cunoaşte o creştere economică îndeajuns 
de mare pentru a se menţine pe piaţa de afaceri. 

 Pentru ca rezultatele analizei să fie cât mai apropiate de realitate, eşantionul de 
respondenţi trebuie să fie ales din cadrul segmentului de populaţie determinat la pasul unu şi 
să cuprindă populaţie: 

Pasul 2 

 De toate vârstele, 

 De ambele sexe, 

 Din cât mai multe medii ocupaţionale (studenţi, angajaţi în sistemul public şi privat, 
casnici, pensionari, persoane fizice autorizate, etc ) 

 Din mediu urban cât şi rural. 

 

 

 

Fig 2 Modelul de afaceri al serviciului de date DMB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analiza calitativă nu poate fi realizată decât pe un eşantion de persoane care au mai 
utilizat servicii şi dispozitive DMB. Trebuie  considerat un eşantion corespunzător şi adecvat 
pentru o astfel de cercetare ce îşi propune să chestioneze respondenţii care au trăit experienţa 
DMB. Astfel, se poate utiliza tehnica de recomandare pentru a obţine un eşantion de 
respondenţi ce au interacţionat cu serviciile de telefonie celulară DMB. Aceştia sunt apoi 
rugaţi să numească alte persoane ce au interacţionat cu serviciile DMB şi astfel s-a creat 
eşantionul. 

Pasul 3 

 Pentru a determina la ce nivel din punct de vedere cantitativ se utilizează telefoanele 
celulare DMB ca ultime produse multimedia scoase pe piaţă, trebuie dezvoltat un chestionar. 
DMB are o arie largă de avantaje: 

Pasul 4 

 Servicii personalizate, 

Fig. 3 Schema logică a metodologiei  

Pasul 3 
Analiza calitativă 

Pasul 4 
Analiză cantitativă  

Pasul 5 
Analiza datelor 

Pasul 1 
    Determinarea procentajului  
      de posibili utilizatori de  
                servicii DMB  

Pasul 2 
Alegerea eşantioanelor de 

respondenţi şi determinarea 
chestionarelor 



 Multimedia în timp real (televiziune, radio, sau radiodifuziune de informaţii şi date) 
ce sunt accesibile la cerere oricând, 

 Mobilitatea telefoanelor care recepţionează conţinut radiodifuzat prin satelit sau prin 
echipamente terestre chiar şi la viteze de deplasare mari sau în subteran (de exemplu 
la metrou), 

 Dispozitiv interactiv ce poate realiza mai multe aplicaţii în acelaşi timp (de exemplu 
apeluri telefonice şi vizualizarea unui program TV). 

 Întroducerea DMB nu va fi un succes dacă furnizorii de conţinut şi de programe nu 
reuşesc să asigure o înaltă calitate a serviciilor, varietate în conţinutul programelor, şi preţuri 
rezonabile în ceea ce priveşte taxa pentru servicii şi dispozitivul DMB. Mai multe studii au 
demonstrat faptul că există diferenţe între grupele de vârstă privitor la factori ca uşurinţa în 
utilizare şi adoptarea tehnologiei. 

Variabilele interdependente care determină serviciile DMB sunt: 

Pasul 5 

 Preţul telefoanelor celulare DMB, 

 Timpul de acces-utilizare, 

 Conţinutul programelor, 

Variabila dependentă este serviciul DMB.  

Aceste 4 variabile sunt definite astfel: 

1) Preţul:    

• preţul per program, 

• preţul pentru timpul de utilizare, 

• preţul telefonului DMB. 

2) Timpul de acces/utilizare: 

• Timp de acces, 

• Timp de utilizare efectivă a serviciilor,  

• Timpul necesar utilizatorului să înveţe să folosească echipamentele şi 
serviciile DMB. 

3) Conţinutul programului: 

• Calitatea video a conţinutului, 

• Calitatea audio a conţinutului, 

• Varietatea conţinutului. 

4) Serviciul: 

• Garanţia oferită terminalului DMB, 

• Performanţele terminalului DMB,  



• Credibilitatea producătorului terminalelor sau a ofertantului de servicii 
DMB. 

Concluzii 

• După cum s-a menţionat în cadrul lucrării, pentru a introduce o nouă tehnologie 
pe piaţă, trebuie conduse diferite analize, pentru a putea determina dacă există 
un procentaj destul de mare de potenţiali utilizatori astfel încât tehnologia 
introdusă pe piaţă să cunoască o creştere economică îndeajuns de mare pentru a 
se menţine pe piaţa de afaceri. 

• Este foarte important ca aceste sondaje ale pieţei de consumatori să se facă pe 
un segment cât mai variat de populaţie care să cuprindă toate vârstele, sexele, 
mediile ocupaţionale (angajaţi, şomeri, casnice, pensionari, studenţi, etc), 
pentru a determina segmentul de piaţă căruia i se adresează noua tehnologie. 

• Trebuie determinat procentajul de populaţie ce se află în acest segment de piaţă, 
pentru a determina daca noua tehnologie şi servicii introduse pe piaţă vor avea 
destui consumatori. 

• Chestionarele folosite pentru a determina cerinţele şi impactul asupra pieţei a 
introducerii DMB, trebuie să fie bine dezvoltate, să cuprindă şi întrebări 
deschise, prin care respondentul să îşi poată descrie cât mai în detaliu părerile şi 
necesităţile privind terminalele şi serviciile DMB. 

• Mărimea eşantioanelor de respondenţi să fie suficient de mare pentru a putea 
generaliza rezultatele analizei. 

• Etapele metodologiei trebuie conduse într-un timp relativ restrans şi să se dea o 
mare atenţie dezvoltării simultane a tehnologiilor, serviciilor şi aplicaţiilor în 
alte ţări sau regiuni. 

• Cele mai importabnte variabile care determină importanţa serviciilor şi 
echipamentelor DMB sunt: preţul aferent serviciilor şi echipamentelor DMB, 
timpul de acces/utilizare, conţinutul programului DMB şi serviciul. 
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Acronime 

Acronime Semnificaţia în limba engleză Echivalentul propus în limba română 
 B  
B2C Afacere la consumator business-to-consumer 
 C  
CD Code Division Multiple Access Acces multiplu cu diviziune în cod 
 D  
DAB Digital Audio Broadcasting Radiodifuziune audio digitală 
DMB Digital Multimedia Broadcasting  Radiodifuziune Digitală Multimedia 
 F  
FLO Forward Error Correction Corecţia în avans a erorilor 
 H  
HDTV High Definition TeleVision Televiziune de înaltă definiţie 
 M  
MediaFLO Media Forward Link Only Transmisie media intr-o singura 

direcție 
MP3 MPEG Layer 3 Stratul 3 al MPEG 
 P  
PDA Personal Digital Assistant Asistent digital personal 
 R  
RFID Radio Frequency Identification Identificator de Radiofrecvenţă 
 S  
S-DMB Satelitte DMB DMB satelitar 
 T  
T-DMB  Terestrial DMB DMB terestru 
 W  
WiBRO Wireless Broadband Bandă largă wireless 
WiFi Wireless Fidelity Fidelitate radio 
WiMAX World Interoperability for 

Microwave Access 
Interoperabilitate mondială pentru 
acces de microunde 

WLAN Wireless LAN LAN radio 

 


