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Abstract. In this article the technical aspects related to the synchronization of single frequency network DVB-T2, 
may present interest to technical specialists in the field of digital terrestrial television and also to the students of the 
faculties of telecommunications and radiocommunications. 
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INTRODUCERE 

O rețea de televiziune digitală terestră cu o singură frecvență SFN (Single Frequency Network-SFN) 
este alcătuită dintr-un grup de emițătoare, care emit concomitent același semnal, pe aceeași frecvență purtătoare, 
fără a interfera unul cu celălalt și totodată formând aceeași arie de deservire. Într-o rețea SFN, emițătoarele 
trebuie să emită semnale sincronizate în timp; pe frecvențe nominal coerente; modulate de aceleași fluxuri de 
date [1]. Aria de deservire (clusterul) SFN trebuie proiectată astfel încât să fie minimizate propriile interferențe 
a unui emițător și totodată să fie folosite semnalele utile emise de alte emițătoare. Standardul DVB-T2 [2] de 
televiziune digitală terestră este orientat pentru implementarea rețelelor cu o singură frecvență. Avantajele 
importante ale rețelelor SFN, în raport cu rețelele tradiționale de radiodifuziune MFN (Multi Frequency 
Network), sunt următoarele: utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio; micșorarea semnificativă a 
suprafețelor ariilor de umbră în zona de deservire; distribuția mai uniformă a intensității câmpului, etc. Punerea 
în aplicație a tehnologiei SFN este facilitată de metoda de modulație cu divizarea frecvențelor ortogonale, așa 
numit COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing), care în anumite condiții asigură în 
punctul de recepție sumare constructivă a câtorva semnale utile de frecvențe radio RF (Radio Frequency). 

I. MODELUL ARHITECTURAL AL SISTEMULUI SFN DVB-T2 

Modelul arhitectural [3] al sistemului SFN DVB-T2 este prezentat în figura I.1. Segmentul de emisie al 
unei rețele SFN DVB-T2 este compus din 3 elemente de bază: stația de codare și multiplexare al conţinutului 
audiovizual; stația de procesare a fluxurilor „T2 Gateway”; modulatoarele DVB-T2. Primele două formează 
stația centrală a sistemului, așa numită stația „Head End”. Stația de codare și multiplexare generează fluxurile 
TS (Transport Stream ), sau GS (Generic Stream), care ulterior sunt aplicate la intrarea dispozitivului „T2 
Gateway” [4]. 

 
Figura I.1 Modelul arhitectural al sistemului SFN DVB-T2 

 
Dispozitivul „T2 Gateway” efectuează, separat pentru fiecare flux logic, de la intrare, încapsularea 

acestora într-o serie de BB - cadre (Base band frame), care ulterior sunt transportate spre receptor într-un canal 
fizic individual PLP (Physical Layer Pipe). La ieșirea stației „T2 Gateway” se formează fluxul digital în serie 
T2-MI (DVB-T2 Modulator Interface), în pachetele căruia sunt încapsulate  BB - cadre și totodată diferite 
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semnale și instrucțiuni necesare pentru funcționarea clusterului SFN, ca de exemplu: semnalul de sincronizare 
a momentului de emisie a simbolurilor COFDM de la ieșirea modulatoarelor rețelei; semnalizarea L1 ce ține 
de planificarea resurselor timp-frecvența a cadrului DVB-T2 şi alte instrucțiuni. 

 

II. ELEMENTE DE SINCRONIZARE ALE SEMNALULUI ÎN CLUSTERUL SFN DVB-T2 

În timpul recepției semnalului COFDM, este importantă sincronizarea precisă a receptorului și 
emițătorului atât în timp cât și în frecvență. Sincronizarea calitativă poate îmbunătăți în mod semnificativ 
imunitatea la zgomot a receptorului. Sistemul de sincronizare DVB-T2 asigură toate formele de sincronizare 
a semnalelor în domeniile de timp și de frecvență cadrelor DVB-T2, simbolurilor COFDM, intervalelor de 
eșantionare și sincronizare a frecvențelor subpurtătoare. 

În sistemul SFN DVB-T2 se pot evidenția mai multe nivele de sincronizare a rețelei, și anume:1. 
Elementele de sincronizare și estimare a canalului; 2. Sincronizarea timpului și frecvențelor între toate 
modulatoarele rețelei și stația „T2 Gateway”; 3. Planificarea și introducerea duratei intervalului de gardă al 
simbolurilor COFDM; 4. Sincronizarea momentului de emisie al simbolurilor COFDM în rețea. 

La nivelele de hardware și software ale sistemului DVB-T2, semnalele de sincronizare și estimare sunt 
plasate în structura cadrului DVB-T2 [5] . Pentru aceasta se utilizează semnalizarea introdusă în simbolurile 
P1 și P2 (vezi fig. II.1), precum și semnale pilot (vezi fig. II.2) amplasate în interiorul cadrului DVB-T2. 
Parametrii acestor elemente de sincronizare se instalează de sistem în mod automat în urma configurării rețelei, 
efectuată prin opțiunile meniului stației „T2 Gateway”. 

 

Figura II.1 Structura cadrului DVB-T2 

 
Figura II.2 Exemplu semnalelor-pilot în DVB-T2: șablonul PP4(SISO) 

 

Implementarea rețelei SFN prevede emisia concomitentă a mai multor semnale identice cu legarea 
resurselor lor timp-frecvență de un singur sistem de sincronizare. Pentru realizarea acestui obiectiv este utilizat  
fluxul T2-MI și totodată sunt aplicate semnalele de referință 10 MHz și 1 pps (un impuls pe secundă) la intrarea 
fiecărui modulator din componența rețelei și la intrarea dispozitivului „T2 Gateway”. În aceste scopuri, pot fi 
utilizate receptoare globale de poziționare GPS, GLONASS sau alte surse externe de referință cu precizie înaltă. 
Semnalul 1 pps  are o durată de 100 ns și se formează prin divizarea frecvenței de referință de 10 MHz [4]. 

În rețele SFN toate emițătoarele funcționează într-un singur canal de frecvențe. În același timp la intrarea 
receptorului ajung mai multe semnale atât directe, cât și reflectate. Toate aceste semnale, de regulă, pot fi 
caracterizate prin amplitudine și fază diferită, fapt ce poate provoca fadingul semnalului sumar și totodată 
interferențe între simbolurile COFDM. 

Pentru evitarea în punctul de recepție a interferențelor  între frecvențele ortogonale subpurtătoare a 
semnalelor, înaintea fiecărui simbol COFDM sunt introduse intervale de gardă GI (Guard Interval) (vezi figura 
II.3). Pe durata intervalului de gardă recepția semnalului în sistem este interzisă. Ortogonalitatea frecvențelor 
subpurtătoare poate fi restabilită în semnalul COFDM recepționat, chiar dacă în punctul de recepție există 
ecouri. Acest lucru este valabil atâta timp cât ecourile nu depășesc limita intervalului de gardă. În timpul 
proiectării rețelei SFN, distanța între emițătoarele rețelei se stabilește cu condiția că durata de întârziere a 
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semnalelor la intrarea receptoarelor, din cadrul zonei de deservire, să nu depășească durata intervalului de 
gardă [4]. 

 
Figura II.3 Semnalul RF DVB-T2: Intervalul de gardă al simbolului COFDM 

 

În canalul cu mai multe căi de propagare, semnalul la bornele antenei de recepție prezintă o sumă de 
oscilații cu diferite amplitudini, faze și unghiuri de cădere. Interferența acestor oscilații în condițiile, când 
diferența între căile de propagare a undelor nu rămâne constantă, prezintă o cauză principală a fadingului 
semnalului la recepție. Reieșind din această, pentru funcționarea stabilă a rețelei SFN este necesar de a efectua 
și sincronizarea momentului de emisie a simbolurilor COFDM de la ieșirea fiecărui modulator al rețelei [6]. 
Acest tip de sincronizare, numit ca sincronizare a fazei a semnalului, la fel este configurat în dispozitivul „T2 
Gateway.” Lipsa sincronizării în fază a semnalelor în rețeaua SFN duce la scăderea nivelului semnalului DVB-
T2 în zona de deservire. Pentru instalarea corectă a momentului de emisie este necesar de a cunoaște întârzierile 
semnalului informațional de la ieșirea „T2 Gateway” până la intrarea modulatoarelor rețelei și totodată timpul 
procesării semnalului în modulatoarele rețelei. 

În figurile II.4 şi II.5 sunt prezentați parametrii semnalului DVB-T2 recepționat, obținuți în urma 
efectuării  măsurărilor [7], inițial în regimul MFN și apoi în regimul SFN. Se observă înrăutățirea 
semnificativă a parametrilor semnalului la trecerea de la regimul  MFN la regimul SFN. Acest fapt vorbește 
despre apariția fadingului semnalului în receptor la trecerea rețelei în regim SFN.   

 

 

Fig. II.4 Valorile parametrilor semnalului DVB-T2 măsurați în regimul MFN:  Nivel: 49.7 dBm; 
MER(f), Amplitudine: 0,57 dB; Faza: 1.53 grad; Reținere de grup: 41.71 ns; MER (PLP, rms): 41.7 dB. 
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Fig. II.5  Valorile parametrilor semnalului DVB-T2 măsurate în regimul SFN:  Nivel1 :41.0 dBm; 
Level2 :49.0 dBm; Time offset 17,037 µs; Amplitudine: 7.65 dB; Faza:  41.99 grad; Reținere de grup :1457 
ns; MER (PLP,rms): 39.4 dB. 

 

Concluzii 
1. Proiectarea și implementarea rețelei SFN DVB-T2 este o problemă complexă. Concomitent cu 

alegerea parametrilor de emisie, codare și modulare a semnalului  este necesar de a implementa și elemente de 
sincronizare a rețelei cu încadrarea acestora în parametrii de configurare și dimensiunile zonei de deservire. 

2. Interferențele reciproce ale semnalelor informaționale într-o rețea SFN sunt practic inevitabile. 
Planificarea și proiectarea corectă a rețelei permite de a minimiza efectul acestor interferențe în sistem. 
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Abstract: Fotonica este un domeniu tiin ific interdisciplinar, care a transformat capacitatea de comunicare, 
transmitere i stocare a datelor i transformă spre bine societatea în care trăim. Este cunoscut că, premiul Nobel pentru 
Fizică în 2014 a fost acordat în comun lui I. Akasaki, H. Amano i S. Nakamura pentru inven ia unor diode eficiente de 
lumină albastră. Astfel, în această lucrare sunt studiate proprietă ile laserelor semiconductoare InGaN, care posedă 
diferite aplica ii cum ar fi ecrane electroluminiscen e color, senzori, biotehnologii i instrumente medicale. Se va discuta 
despre eforturile crescânde în acest domeniu care în prezent sunt canalizate spre modelarea i simularea dispozitivelor 
laser de lumina albastră şi compararea caracteristicilor măsurate în experiment cu cele teoretice. 

Keywords: Lasere semiconductoare, InGaN, lumină, CD, aplica ii în medicină 
 

 

 În ultimii ani laserele de tipul InGaN cu lumină albastră-violetă au căpătat o atenție deosebită pentru 
utilizarea lor în diferite aplicații, în particular, la stocarea informației pe discuri de înaltă densitate și la 
prelucrarea optică a datelor. Un progres important în dezvoltarea laserului de lumină albastră a fost făcut dupa 
aparitia lucrarii lui Nakamura [1]. Între timp, performanța laserului a fost îmbunătățită, iar durata de viață a 
acestora a fost extinsă la peste 15000 ore. De exemplu, diodele laser cu lumină albastră-violetă care 
funcționează la lungimi de undă de 400 nm sunt necesare pentru a spori capacitatea de stocare a sistemelor CD 
și DVD de până la 25 GB [2]. În majoritatea cazurilor, utilizarea laserelor cu lumină albastră-violetă este 
motivată de lungimile de undă relativ mici, ceea ce permite focalizarea puternică sau rezolvarea unor structuri 
foarte bine în aplicațiile imagistice. În prezent, doar câteva tipuri de dispozitive sunt disponibile în comerț: 
compania de pionierat este Nichia, urmată de Sony și Sharp. Progresul în acest domeniu este evident și se 
poate aștepta la o continuare a îmbunătățirii diodelor laser cu lumină albastră și la utilizarea lor pe scară largă 
în medicină.  
 De la prima demonstrare a laserului semiconductor cu lumină albastră-violetă de către Nakamura și 
Compania Nichia [1], performanța lui a fost îmbunătățită considerabil. Cu toate acestea, dinamica laserului cu 
lumină albastră InGaN este încă un domeniu activ de cercetare. Se preconizează că în viitor compușii cu nitruri 
vor juca un rol major în dezvoltarea dispozitivelor electronice optice finale. Chiar dacă studiile privind 
autopulsaţiile laserelor cu nitruri sunt încă în fază incipientă, în [3, 4] s-au prezentat dovezi de existență a 
autopulsațiilor într-un laser InGaN cu gropi cuantice şi cu un absorbant de saturație special incorporat. 
Structura laser considerată a avut un strat activ de tip n cu gropi cuantice multiple de InGaN și un strat de tip 
p cu o singura groapa cuantica InGaN, care acționează ca un absorbant saturabil. În astfel de lasere au fost 
raportate pentru prima dată autopulsatii stabile în domeniul de frecvență de la 1,6 GHz la 2,9 GHz.  
 Structurile de tip tandem sunt bine cunoscute din aplicațiile laserelor cu mediu activ GaAs. În [4] s-au 
efectuat investigații teoretice și experimentale ale dinamicii unei noi structuri cu laser tandem cu lumină 
albastră-violetă. Stratul activ conține trei gropi cuantice și au fost investigate lasere cu diferite lungimi ale 
cavităților. Dispozitivele conțin două regiuni: una acționează întotdeauna ca regiune activă, în timp ce regiunea 
a doua este absorbant saturabil. Menționăm că absorbantul saturabil este crescut lângă regiunea activă în 
direcția longitudinală. Condițiile de apariție a autopulsaţiilor au fost obținute în urma calculelor bazate pe un 
model cu un singur mod al dispozitivului. Autopulsații au fost, de asemenea, obținute şi în experimentele 
efectuate cu laserele fabricate la compania Sharp. Studiile teoretice confirmă și unele rezultate din lucrările 
anterioare, demonstrând că existența autopulsaţiilor este în mod critic dependentă de durata de viață a 
purtătorilor de sarcină în absorbantul saturabil, ajungându-se la concluzia că, în cazul laserului albastru tandem, 
s-ar putea obține o putere de ieșire mare. De asemenea, un bun control al modurilor transversale poate permite 
dirijarea autopulsațiilor în funcție de curentul de intrare. 
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Abstract: The paper considers the effect of the rotation of the signal constellation on the noise immunity of 
quadrature multi-point modulation methods. Based on the error vector in the Matlab+Simulink simulation environment, 
models of M-QAM modulators and demodulators with rotation of the signal constellations at an arbitrary angle are 
proposed. Considered the most commonly used in digital data transmission systems modulation: 4-QAM, 16-QAM, 64-
QAM and 256-QAM. The simulation results of the proposed models confirmed the coincidence of the values of the 
rotation angles of the signal constellations recommended by the DVB-T2 standard, and also revealed the values of other 
angles that can be used to improve the noise immunity of multipositional quadrature modulation methods.  

Keywords: error vector, noise immunity, signal constellation, quadrature reception, rotation of the signal 
constellation. 
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OpenSSL> x509 -noout -text -in root/ca/certs/ca.cert.pem 

          
        (CSR)   

( )     ,  [6]: 
OpenSSL> req -config root/ca/intermediate/openssl.cnf -new -sha256 -key root/ca/           

 intermediate/private/inter.key.pem -out root/ca/intermediate/csr/inter.csr.pem 
   (revocation)   ,  ,   

    User2,  : 
 OpenSSL> ca -config root/ca/intermediate/openssl.cnf -keyfile root/ca/intermediate/  
 private/inter.key.pem -cert root/ca/intermediate/certs/inter.cert.pem -revoke   
 root/ca/intermediate/users/user2/user2.cert.pem 

 

 
 

     .    : 
 

 

: 
1. http://www.bwg.ru/pki.php. 
2.  . .,  . . 67   PKI. - .:   - , 

2004. - 248 .  
3.  . .      :  

. - .:  , 2012. - 95 .  
4. https://www.ietf.org/rfc/rfc3280.txt 
5.  Ш .  . 2-  . ,     

  . - 610 . 
6. https://jamielinux.com/docs/openssl-certificate-authority/ 
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 THE USE OF SEMICONDUCTOR LASERS IN MEDICAL APPLICATIONS 

 

 
Iuliana URCANU, Diana GAPONCIC  

 

Technical University of Moldova 
 

Abstract: In this paper we report on semiconductor lasers and their applicability in different fields. We focus on 
the use and future perspective of semiconductor lasers in medicine. A particular area, where a lot of research, recently 
was done, and significant progress was obtained, is related to the diagnosis and treatment of different kinds of cancer. 
Other applications are related to the dentistry, endoscopy etc. 

Keywords: diode, lasers, medicine, application, light. 
 

 

A diode laser system is a semiconductor device that emits coherent radiation in the infrared or visible 
spectrum when current passes through it. Diode laser systems are used in different applications as medical 
diagnosis, optical fiber systems, therapies, and treatments. We mention that, low power diode lasers are used 
for soft tissue treatments. On the other hand, the higher power diode lasers are used in dentistry and medical 
aesthetics.  

Lasers are a safe tool for medicine usage as they are precise and they do not harm, cut or burn tissues 
unless we use focusing lens for those purposes. In the last few decades people found a lot of applications of 
lasers in medicine. One of the most important application of lasers in medicine is related to the disease of the 
21th century, cancer. Lasers are used for both diagnosis and treatment of it.  Operations with lasers are very 
precise. Thus, they are used for cutting small areas and removing cancers. Their heat is used for activating 
medicines under the influence of light and diminishing tumors or precancerous growths especially those that 
produce bleeding or blockage in patient’s body, for instance a tumor that blockade trachea. We mentioned that, 
the main advantages related to the laser therapy are that they are much more precise than scalpels, and as a 
result they cause less damage to healthy tissues, intervention are shorter, patience feel less pain and suffer less 
bleeding or scaring. After a complicate surgical intervention, lasers can be used to scale down the pain. On the 
other hand, the main drawbacks are the high price, the necessity of repeating treatment, following rigorously 
rules and training the personnel. There are clinical trials that try to use laser for curing brain and prostate cancer. 
A huge progress lately has had therapeutic endoscopy. Because of the use of medical lasers, nowadays, a lot 
of impossible previously interventions are meanwhile very common. Today doctors are able to control 
gastrointestinal bleeding, treat vascular malformations of the digestive tract. There are already some methods 
tested related to endoscopic photodynamic therapy of gastrointestinal cancers. Another huge improvement 
would be endoscopic laser fragmentation of large common bile duct stones, which is, today, at early stages of 
studying. 

Although dentistry was the second medical discipline where lasers have been applied, at present it 
basically still remained as a field of research in using lasers. Especially in caries therapy – the most frequent 
dental surgery – conventional mechanical drills are still superior compared to most types of lasers, particularly 
CW or long-pulse lasers. Only laser systems capable of providing ultrashort pulses might be an alternative to 
mechanical drills as was recently shown in [1]. However, many clinical studies and extensive engineering 
effort still remain to be done in order to achieve satisfactory results. We should keep in mind that mechanical 
drills have improved over several decades until the present stage was reached, and that the development of 
suitable application units for laser radiation also takes time. Other topics of interest in dentistry include laser 
treatment of soft tissue as well as laser welding of dental bridges and dentures. In some of these areas, research 
has been very successful.  

In conclusion, it tends to be presumed that now the laser medication is a quickly developing field of 
both research and applications. By concrete examples, is shown the beneficial influence of it in the 
development of science, technology and various branches of the economy. Finally, the medical lasers are part 
of revolutionary technology that has multiple benefits for both patients and doctors. 
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CHAOS-BASED COMMUNICATIONS USING SEMICONDUCTOR LASERS 
 

 
Iana IVANCIUC, Alexandru PAVLOV  

 

Technical University of Moldova 
 

Abstract: We report in this paper on the features of standard two-laser scheme in comparison with three-laser 
setup appropriate for chaos based communications. From our investigations, we learned that both, the two-laser and the 
three-laser systems are suitable to secure data exchange. However, the three-laser setup offers a better level of privacy 
because of its symmetry. We found out that three-laser setup has some specific advantages over the two-laser scheme in 
terms of digital security and privacy, however we mention that, due to its complexity, it is more difficult to implement.   

Keywords: chaos, laser, cryptography, telecommunications, transmission, security; 
 

 

Chaos is a widely studied regime, which exhibits pseudorandom oscillations, strongly depending on 
starting conditions and parameter values. Nowadays, some of chaotic systems have been investigated and 
implemented in optics and telecommunication field. Among them, private communicational systems using 
chaotic waveforms [1] entirely are using the characteristic of chaos of being deterministic. Therefore, the 
approach to chaos secured data transmission consists in camouflaging a message into a complex noise-like 
waveform generated by a chaotic laser. 

A relevant method of chaotic transmission consists of simply superposing chaos to the message at the 
transmitter. The composite signal is transmitted through the fiber link, and if the message is small enough, it 
is hidden both in the time and in the frequency domain. In sophisticated systems, it cannot be extracted, neither 
by filtering nor by using a correlator.  Message recovery is performed by “master/slave” synchronization; at 
the receiver, a laser named “the slave” is used, having parameters very well matched with those of the 
transmitter laser named “the master” [2]. Therefore, the “slave” behaves as a nonlinear “chaos-pass,” 
“message-stop,” filter. The message can be reconstructed by making the difference between the received 
composite signal and the recovered chaotic waveform. The matching between the “master” and the “slave” 
must be high, if we want this system to work. After selecting a suitable pair of devices, this pair represent a 
hardware cryptographic key.  

There are two ways of implementing chaos-protected communications, namely using two- or three-laser 
systems. Two-laser system have been described in [3]-[5]. Three-laser system consists of one “master” laser 
and two “slaves”. “Master” injects the “slaves”, one at the transmitter and one at the receiver. If the two “slaves” 
are “twins”, they produce the same chaos and the message can be hidden at the transmitter and extracted at the 
receiver much as in the two-laser scheme. The main difference between these two transmissions is that in the 
three-laser scheme, both “slaves” are symmetrically injected by the third laser and by their external mirrors, 
while in the two-laser scheme, the “slave” is injected by its mirror and by the “master” and the “master” - by 
its own external mirror.   

In conclusion, it is required to find out which system will be harder for an eavesdropper to infiltrate. On 
the one hand, for the two-laser scheme, the authorized sender and recipient have to select a laser with a proper 
mismatch. On the other hand, for the three-laser scheme, the twin pair can be usually found as close-proximity 
devices on the same wafer. Once the optimal pair has been selected, the eavesdropper is in a slightly better 
situation with the two-laser scheme: it has to find a laser similar to another one, without information about its 
parameters; however, one of these parameters does not need to be accurately matched. Nevertheless, it assumed 
that the eavesdropper cannot match the laser parameters by better than 5% and it is virtually impossible to 
extract the message in any case. 
 

References: 
1. A. Argyris, et al Nature 438. p.343. 2005.  
2. V.Z. Tronciu, et al IEEE J. Quantum Electron. 46, p.1840-1846. 2010. 
3. K. Ohtsubo Semiconductor Lasers: Stability, Instability and Chaos. New York: Springer; 2009. 
4. S. Donati S, Mirasso C. IEEE Journal of Quantum Electronics. p. 1137-1196. 2002. 
5. V. Annovazzi-Lodi, G. Aromataris IEEE Journal of Quantum Electronics. p. 258-264. 2010.
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Abstract: The paper discusses the correlation properties of pseudo-random sequences (PRS) used to form 
broadband signals in code-division coupled communication systems. The most frequently used pseudorandom sequences 
are considered: M - sequences, Gold codes, Walsh sequences. A comparative analysis of the correlation properties of the 
PRS was done in the Matlab. It is shown that orthogonal Walsh sequences have unsatisfactory correlation properties. The 
use of derivative signal systems - a combination of Gold and Walsh codes - makes it possible to obtain signals with the 
required correlation properties for communication systems. Directions for further research have been determined. 

 Key words: pseudo-random sequences, broadband signals, autocorrelation function, cross correlation function. 
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UTILIZAREA MA INILOR INTELIGENTE 

 

 
Mariana BURLANESCU, Dan LOPATENCO 
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Abstract: Inteligen a artificială există de foarte mul i ani în via a noastră cotidiană, dar valoarea ei adevărată 
am sim it-o de abia recent. Acest fapt se datorează cre terii foarte rapide a fluxului de date i dezvoltării tehnologiilor 
informa ionale la un nivel înalt. Inteligen a artificială a fost creată pentru a u ura munca persoanelor. Acest fapt este 
necesar, deoarece sunt epuizate foarte multe resurse umane pentru a efectua unele job-uri, i ele mai sunt i periculoase 
pentru sănătatea muncitorilor.  Oamenii s-au învă at să folosească ma inăriile pentru a efectua activită i ce sunt mai 
greu de executat, la fel putem spune că se folose te i inteligen a artificială- e ajutorul nostru. i aici încă nu e sfâr itul 
dezvoltării ei. 

Cuvinte-cheiei: Ma ini Inteligente, Inteligen a Artificială, „învă area” ma inilor, tehnologii moderne. 
 

1. Ce reprezint  ma inile inteligente? 
Mașinile Inteligente reprezintă o subdiviziune a inteligenței artificiale și se referă la abilitatea 

mașinăriilor de a „învăța” pe cont propriu. Astfel, programele bazate pe mașini inteligente pot învăța să 
recunoască diverse trenduri și să realizeze predicții pe baza informațiilor stocate. Companii precum IBM, 
Microsoft, Amazon sau Google oferă platforme complexe de mașini inteligente. 

Multe persoane deja s-au întâlnit cu mașinile inteligente cu ajutorul shopping-ului online și primirea 
aproape instantaneu a publicității, ce ține de produsul procurat recent. Acest lucru se întâmplă, deoarece 
metodele de promovare și publicitate a produselor folosesc mașini inteligente pentru a livra personalizat, 
aproape, în timp real, publicitatea online. Mai mult decât atât, mașinilor inteligente servesc pentru a depista 
fraude, filtrarea spam-ului, detectarea amenințărilor la adresa securității rețelei.  Spre exemplu, se cunoaște că  
fiecare formă de malware tinde să aibă aproximativ același cod ca versiunea precedentă. Așadar, învățând acest 
comportament, algoritmii mașinilor inteligente pot identifica tiparele legate de modul în care sunt accesate 
datele stocate în cloud, iar dacă sunt identificate anomalii în acest sens, ele vor fi raportate, iar în viitor vor fi 
anticipate posibilele scurgeri de date. 
 

2. Metodele de ”înv are” a ma inilor 
„Învățarea” mașinilor se împarte în două subcategorii: „învățarea” supravegheat  și „învățarea”  

nesupravegheat . 
Pentru a „învăța” mașinile utilizând algoritmii supravegheați, este necesar o persoană ce deține abilități 

de analiză a bazelor de date și care cunoaște algoritmii de „învățare” a mașinilor. Acest lucru este atât de 
important, deoarece este necesar de a oferi datele de intrate și rezultatele dorite. Cercetătorii de date determină 
ce variabilă sau caracteristică ar trebui să fie analizată de către mașină și folosită pentru a înainta o prognoză. 
Algoritmii pentru „învățarea” supravegheată sunt instruiți utilizând date care conțin răspunsurile corecte. Ele 
formează modele care corelează datele cu răspunsurile și apoi utilizează aceste modele pentru a le prelua 
ulterior. Acest tip de subcategorie a devenit real doar datorită unui volum imens de date, deoarece ea 
(subcategoria) necesită acel volum imens de date.  

 Modelele învățării nesupravegheate sunt instruite pe date fără răspunsurile corecte specificate. Ele 
folosesc o varietate de seturi mari de date pentru a-și crește nivelul de învățare.  

„Învățarea” nesupravegheată constă din următoarele metode: 
Re ea neuronală 

Rețelele neuronale - sau rețelele neuronale artificiale - reprezintă un tip de ”învățare” a mașinilor bazate 
pe principiul funcționării neuronilor în creierul uman. Acestea sunt programe de calculator care utilizează mai 
multe niveluri de noduri (sau "neuroni") care lucrează în paralel pentru a studia lucruri, a recunoaște modele 
și a lua decizii ca oamenii.  

Învă area profundă 

Învățarea profundă este o rețea neuronală "adâncă" care include un număr mare de nivele de neuroni și 
o cantitate imensă de date. Acest tip de ”învățare” automată avansată este capabil să rezolve probleme 
complexe. Este sursa unor astfel de tehnologii inovatoare în domeniul inteligenții artificiale, cum ar fi 
procesarea limbajului natural, "asistenții digitali" personali și autovehiculele cu autovehicule automatizate.  
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Figura 1 Modelele învățării ne supravegheate 

3. Beneficiile înv rii ma inilor inteligente 

Accelerarea luării deciziilor 

Algoritmii de învățare a mașinilor sunt capabili să prioritizeze și să automatizeze luarea deciziilor. Ele 
pot indica, de asemenea, oportunități și sugera acțiuni care trebuie luate imediat pentru a obține cele mai bune 
rezultate. 

Capacitatea de a se adapta 

Inteligența artificială nu analizează doar datele istorice. Ea este capabilă să proceseze informațiile de 
intrare în timp real și să ajusteze rezultatele procesării în zbor. Gândiți-vă la mașini care se opresc automat în 
fața barei de protecție a unui alt vehicul. 

Afacerea algoritmică 

"Business Algorithmic" utilizează algoritmi complecși de „învățare” a mașinilor pentru a atinge un nivel 
ridicat de automatizare. Ca rezultat, apar noi modele de afaceri, produse și servicii noi. 

Analiza mai profundă 

”Învățarea” mașinilor poate analiza date mari, complexe și streaming și poate găsi informații valoroase 
în ea, inclusiv informații predictive, pe care inteligența umană nu le poate oferi. Pe baza rezultatelor analizei, 
operațiunile corespunzătoare pot fi lansate automat. 

Eficacitate 

Procesele de afaceri intelectuale bazate pe „învățarea” mașinilor pot îmbunătăți semnificativ eficiența. 
Creați planuri și previziuni precise, automatizați sarcinile, reduceți costurile și eliminați erorile legate de 
"factorul uman". 

Optimizarea rezultatelor 

De la lansarea unor operațiuni "inteligente" bazate pe analiza noilor oportunități și riscuri pentru o 
prognoză exactă a rezultatelor deciziei, chiar înainte de adoptarea acesteia - învățarea automată poate oferi un 
nivel complet nou de performanță în afaceri. 
 

4. Sectoarele cheia ce utilizeaz  inteligen  artificial  

Viața noastră de zi cu zi nu trece fără aplicații, și mai cu seamă, fără rețelele de socializare în care, la 
fel, sunt utilizate mașinile inteligente. Unul din cele mai cunoscut exemplu ar fi feed-ul de știri Facebook. 
Mașinile inteligente analizează fluxul fiecărui user în parte și dacă user-ul oprește frecvent feed-ul pentru a da 
like sau pentru a atrage mai multă atenție unei anumite categorii de informație, atunci user-ul poate observa că 
așa gen de informație este rulată în feed-ul său mai des și mai des. Acum, dacă ne gândim de ce se întâmplă 
acest fenomen? Răspunsul e simplu. Software-ul folosește analize statice și predictive pentru a identifica 
modelul de date la care user-ul atrage mai multă atenție. Există și algoritmul invers. Dacă user-ul „nu își mai 
manifestă interesul” față de un model de date, aceste date vor fi excluse din feed-ul user-ului. 

Un alt exemplu de utilizare frecventă a mașinilor inteligente este gestionarea relațiilor cu clienții. În 
acest domeniu inteligența artificială analizează fluxul de informație de la clienți, o selectează și o prioritizează 
conform modelelor „învățate”. Acest tip de serviciu este numit Business Intelligence. De asemenea, putem 
remarca că în subdiviziunea resurse umane (HR) inteligența artificială este utilizată pentru a identifica 
caracteristicile efective ale angajaților și se bazează pe aceleași modele de analiză pentru a selecta cei mai 
potriviți candidați pentru funcțiile vacante. 
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După cum am văzut mai sus multe industrii și domenii de activitate deja utilizează mașini inteligente, 
în special pentru acele zone în care sunt acumulate cantități mari de date. Putem evidenția trei cele mai 
importante sectoare de utilizare a inteligenții artificiale: 

Producere  
În sectorul de producție, o cantitate imensă de date este acumulată de la senzori în fabrici și de la 

Internetul obiectelor, care sunt excelente pentru mașinile inteligente. Algoritmii de recunoaștere a modelelor 
de mașini și de detectare a abaterilor sunt folosiți în controlul calității, alți algoritmi - în diverse domenii, de la 
servicii de diagnosticare și prognozare a cererii la furnizarea de noi servicii.  

 
Figura 2 Algoritmii de recunoaștere a modelelor de mașini 

Finan e 

Finanțele sunt una dintre cele mai potrivite domenii pentru mașinile inteligente, dat fiind cantitatea 
imensă de date financiare și înregistrări istorice. Algoritmii sunt utilizați pentru tranzacționarea valorilor 
mobiliare, aprobarea împrumuturilor, detectarea fraudei, evaluarea riscurilor și subscrierea de asigurări. 
Acestea se aplică și pentru a oferi clienților "consultanță robotică" și portofolii potriviți cu obiectivele 
utilizatorilor.  

Asisten ă medicală 

Algoritmii de „învățare” a mașinilor sunt capabili să proceseze mai multe date și să identifice mai multe 
modele decât orice altă echipă de cercetători sau medici. Din analiza imaginilor medicale și detectarea timpurie 
a cancerului la dezvoltarea medicamentelor și chirurgiei robotice - posibilitățile de învățare a mașinilor sunt 
nesfârșite.  

 
Figura 3 Analiza imaginilor medicale 

 

Dar cum func ionează acest lucru? 

Procesul de identificare a modelelor este foarte complicat. Sistemul le caută chiar și la nivelul pixelilor. 
De exemplu, ce trebuie să facă Google Foto pentru a găsi fotografii la cererea user-ului: "câine"? În primul 
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rând, să proceseze un număr imens de fotografii de câini de pe Internet, la fel de multe imagini etichetate 
"pisică" și un milion de alte etichete. 

În al doilea rând, trebuie să găsească secvența de pixeli și combinațiile de culori caracteristice imaginilor 
cu câini, pisici și alte obiecte. La început, sistemul presupune doar seturile de date care pot fi imagini de câine. 
Apoi, el își corelează presupunerile cu fotografia unui câine. Dacă se dovedește că sistemul a luat în mod eronat 
câinele drept o pisică, va corecta modelele pe care le utilizează pentru a căuta imagini de câini și pisici. Aceasta 
se repetă de aproximativ un miliard de ori: analiza eșantionului - verificarea răspunsului - corectarea legilor. 

 
Figura 4. Procesul de identificare a modelelor 

 

Ce alte servicii Google utilizează ma ini inteligente? 

Google folosește algoritmii mașinilor inteligente în multe produse. Datorită acestui algoritm, Google 
Translator poate descifra semne și citi de pe o poză cuvintele și să le poată traduce instantaneu într-o altă limbă. 

De asemenea, „învățarea” automată se folosește la recunoașterea vorbirii. Este o funcție care nu este 
numai în Google Translator, ci și în alte servicii, cum ar fi YouTube și aplicația Google. 

 

Concluzie 
Deși se cunoaște că algoritmii de „învățare” a mașinilor au în jur de zeci de ani, ei au obținut o mare 

popularitate datorită faptului creșterii și dezvoltării inteligenții artificială. Modelele de învățare profundă sunt 
cele mai avansate aplicații a inteligenții artificiale. Platformele de inteligență artificială sunt una dintre cele 
mai concurente domenii cu un număr de utilizatori enorm.  Unele dintre ele sunt: Amazon, Google, Microsoft, 
IBM și altele. Întrucât mașinile inteligente au o creștere continuu în importanță pentru  operațiile de afaceri, 
inteligența artificială devine din ce în ce mai practică în cadrul întreprinderilor, războaiele platformelor de 
„învățare” se vor intensifica. 

Acum multe companii IT caută răspunsul la întrebarea cum să crească viteza de ”învățare” a 
calculatoarelor, reducând cantitatea de date necesare pentru analiză. Pentru a rezolva această problemă, folosim 
o abordare precum regularizarea. Ceea ce reprezintă „a da computerului bun simț”. 

Prin urmare, companiile se străduie să asigure ca programele de „învățare” automată sa nu ia în 
considerare astfel de detalii minore. Partea cea mai dificilă este să „învețe” sistemul să înțeleagă ce elemente 
sunt importante și care nu. 
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Abstract: SCADA AMR is the technology of automatically collecting consumption, diagnostic, and status data 
from energy metering devices (gas, electric) and transferring that data to a central database for billing, troubleshooting, 
and analyzing. Digital multi-tariff meters ZMD are widely used for electricity metering. However, existing systems SCADA 
AMR [1] cannot process data from these counters in the protocol DLMS/COSEM [2]. Therefore, an actual problem is the 
development of methods and means for the modern protocol systems. The article deals with the elaboration of the 
architecture and description of the opportunities of system SCADA AMR with data processing multilevel protocols DLMS, 
HMI. 

Key words: SCADA, AMR, multilevel protocols, DLMS, HMI. 
 

 

INTRODUCTION 
The SCADA AMR system [3] is designed to automate the process of control and account of the 

electricity amount consumed by the station's generators for their own needs, and amount released into the 
common power system. A distinctive feature of the system is: a wide range of communication channels from 
PLC to GSM /CDMA VLAN and protocols for exchanging with meters from IEC1107 up to modern protocol 
DLMS/COSEM. Objectives of the system SCADA ARM are the following: 

− automation of commercial and technical metering of electricity; 
− providing accurate, reliable and timely information on the generating, releasing and consumption 

of electricity for own purposes; 
− ensuring the fulfillment of the load schedule with the required accuracy; 
− reduction of the unbalance level of capacities to an acceptable level; 
− ensuring the possibility of creating of tariff zones; 

The developed system provides automation of the following processes: 
1) Collection and initial processing of information, that include: 

− automatic remote interrogation of meters; 
− transfer (exchange) of information to another SCADA AMR; 
− interrogation of counters by means of the portable computer with the subsequent loading of the 

information in a DB SCADA AMR. 
2) Information processing, consisting of: 

− calculation of the balance of the energy center in accordance with the instruction for accounting for 
electricity in power systems; 

− calculation of losses in transformers; 
− calculation of the permissible unbalance and comparison with the actual one; 
− presentation of accounting information in the form of tables, graphs, diagrams, trends, 

representations of mnemonic schemes;  
− calculation of the average values of the measured parameters for certain time periods 

3) Information storage, archiving 

4) Displaying information with HMI: 
− display of information on the monitors of workstations; 
− obtaining paper documents on printers. 

5) Single time service, synchronization by GPS signals. 
System SCADA AMR provides: 

1) Operational control: 
− constant monitoring of the values of active, reactive and total electrical energy and power. 
− background mode for tracking deviation of specified values from specified values with audible and 

visual alarm to the duty operator; 
− construction of load and consumption curves with discreteness of construction of 1, 3, 5, 10, 15, 

30, 60 minutes; 
− - real time visual control: load current (for each phase), supply voltage (for each phase), frequency 

of the mains, phase shift between current and voltage. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_meter
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2) Statistical control: 
− Daily graphs of the averaged over the hour intervals values of active and reactive power for each 

point of external assignment; 
− summary graphs of the values of active and reactive power averaged over hourly intervals by 

external connections; 
− current values of active and reactive power from the beginning of the month for each point of. 

SYSTEM SCADA AMR ARCHITECTURE 

To perform the above functions has been developed multi-level architecture of the system consists of 
the following components (Fig.1): 

 
Fig. 1. Generalized configuration of the SCADA AMR. 

1. The information collection system "Outpost" (OPC server) is designed to collect information from devices 
for collecting current and historical data from meters by means of available communication channels 
(Ethernet, RS485, etc.). 

2. The server program “SCADA-SL Server” is designed to collect readings from meters and other operational 
data and to write them to the SQL database for storage and subsequent display in the operational and 
retrospective modes. 

3. SQL DBMS - is designed to store the collected information. 
4. Sec-Admin - a program that allows to administer the rights of users of the system to access data. 
5. Information display system "SCADA-SL Client" is designed to display information stored in the DBMS. 

This program differs in its extended capabilities and assumes highly professional staff. 
6. WEB-server - provides an interface between the data base SQL MS and users of the Internet, which by 

means of any WEB-browser at their disposal, can view the information intended for them in on-line mode. 
This feature is relevant for residential consumers. 

This system has following technical characteristics: 
• The number of meters connected to the AMR is unlimited; 
• The number of client programs simultaneously connected to the AMR database is unlimited; 
• The period of storage of information in the AMR database is unlimited; 
• Frequency of automatic interrogation of meters is in accordance with the specifications and in fact 

is limited by the characteristics of the communication channel and the protocol of the exchange of 
the counter; 

• Types of connected meters are ZMD, SET, CE, Indigo and any other counters with digital interface 
and exchange protocol such as DLMS (Device Language Message Specification) or COSEM 
(COmpanion Specification for Energy Metering);  

7. Complete correspondence of meter readings and information in the DB  MS SQL as the counter reading is 
done via industrial network interface Modbus RTU, convertors Ethernet.[4]. 

• Coordination of the operation of the complex with IS "Denergo"(DnestrEnergo). 
The most significant to the user is the Program "Client". Dwell on the description of this program. 
The information display system "SCADA-SL Client" consists of the following main components: 
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1) Programs. 
With the help of programs all incoming information is displayed in different ways: 
• operational - FRAMES -  Kadry; 

• retrospective - VEDOMOSTI - Vedo. 
The program "FRAMES" is intended for graphic display of: 
− current (last received) readings of sensors, meters installed at the facilities (Fig.2); 
− synthetic values, calculated on the basis of current values using formulas; 
− fictitious values specified by means of Graphs or Manual Input; 
− current state and context switching of Switches; 
− the current state of Tele signaling; 
− current status of communication channels. 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Frame "Test", containing a variety of visual objects, "Working" mode. 

 

The program "VEDOMOSTI" is intended for graphic display of: 
− retrospectives of the readings of sensors, meters installed at the facilities; 
− synthetic values calculated on the basis of retrospective values with the help of Formulas; 
− retrospectives of fictitious values specified by Graphs or Manual Input. 

The program "VEDOMOSTI" allows to: 
− view the retrospective data in the form of a table through the "VEDOMOSTI" program (Fig. 3); 
− calculate on the basis of the Balance sheet data (Fig. 4); 
− export the data to the Excel table (Fig. 5). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Example of Sheets in the "Work" mode. 

 

Fig. 4. The balance sheet based on the VEDOMOSTI data after pressing the "Show Balance" button. 
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Fig. 5. Table in Excel, after clicking the button "Export to Excel". 

2) Directories. Editors and directories allow to manage the parameters and characteristics of the system that 
affect the calculation and display of data. 

• Formula Editor -  allows to create and modify the calculation formulas. 

• ShowGuide -  allows to assign names to the incoming values in accordance with the objects and 
connections to which these values correspond, assign values to coefficients, offsets, and other characteristics. 

• The graphics editor - Graphics -   allows to insert the values for telemetry on a daily schedule, 
composed by hand 

• The manual input editor - Subst - a simplified analogue of the graphs (for quantities that do not 
change during the day). 

• Switches Editor - Switches - allows to create and edit Switches, give them names. 
3) Help - Help files contain help and a description for programs and directories. 

 

CONCLUSION 

The elaborated system now is in a trial operation at the enterprise Denergo. The implementation of 
developed system architecture allowed additionally to read data from 125 meters in the protocol DLMS. The 
readings of digital meters located within the boundaries of the RM come online every 15 minutes from 32 
substations 330/110kV. This system greatly enhances and improves the quality of accounting and control of 
energy consumption both in a separate company and throughout the country. 
 

References 
1. SCADA SL. http://www.sanrologic.com. 
2. DLMS/COSEM/http://dlms.com. 
3. Vtyurin V.A. Automated control systems for technological processes. Fundamentals of automated 

process control system- SPb: SPbGLTA. 2006. - 152 pp. 
4. Industrial Network Solutions Moxa. http://moxa.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dlms.com/
http://moxa.com/


31 

UTILIZAREA TRANZISTOARELOR MOSFET ÎN CALITATE  
DE ELEMENT DE COMUTARE ÎN ELECTRONICA DE PUTERE 

 

 
Florentin DÎRZU, Ion BRUNCHI  

 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

 
Abstract: În această lucrare se cercetează func ionarea tranzistorului MOSFET ca element de cheie electronică 

într-un circuit de impulsuri. Se prezintă regimul de func ionare, se măsoară caracteristicile dinamice de comutare i se 
cercetează metoda de îmbunătă ire a lor.  

Cuvintele cheie: tranzistor MOSFET, element de comutare, polarizare, control, tensiune, driver. 
 

Introducere 
În electronica de putere, încet, dar sigur, tranzistoarele MOSFET (metal oxide semiconductor field effect 

transistor) iau locul tranzistoarelor bipolare datorită multiplelor calități pe care le oferă utilizatorului. Se 
cunoaște faptul că, tranzistoarele bipolare de putere necesită pentru comandă un curent de bază de ordinul 
sutelor de mA, deoarece factorul de amplificare în curent continuu β este mic și apare problema realizării unei 
scheme de comandă costisitoare. 

Tranzistoarele MOSFET au marele avantaj că sunt dispozitive semiconductoare comandate în tensiune, 
curentul absorbit de grilă fiind de ordinul µA. Valorea tensiunii de prag grilă-sursă (UGS) este uzual cuprinsă 
între 2...4 V. 

O calitate importantă a tranzistoarelor MOSFET este că au curent de drenă (ID) format numai din 
purtători majoritari. Astfel, timpii de comutatție sunt mai mici decât la tranzistoarele bipolare. Cu aceste 
tranzistoare se pot realiza surse de tensiune în comutație cu frecvență de lucru foarte mare, iar gabaritul acestora 
scade semnificativ.  
 

Structura i tipurile de tranzistoare MOSFET  
Tranzistoarele MOSFET, prezentate în Figura 1, sunt dispozitive electronice cu trei terminale active: 

grilă G, drenă D și sursă S. Grila este izolată cu un strat de oxid de siliciu, astfel încât curentul de grilă este 
practic nul (ajunge chiar la 1µA), iar curenții de drenă și sursă sunt practic egali. Funcționarea tranzistorului 
se bazează pe controlul conductanței electrice a canalului între drenă și sursă, control efectuat prin tensiunea 
grilă-sursă. Conductibilitatea între drenă și sursă crește, când crește curentul de drenă IDS. 

 
a)                                  b) 

Figura 1. Tranzistoare MOSFET, cu canal N (a) și cu canal P (b) 

După polaritatea lor există două tipuri de tranzistoare MOS: cu canal n (NMOS) sau canal p (PMOS), 
iar după principiul de funcționare avem tranzistoare cu canal indus sau canal inițial. Simbolul grafic și structura 
sunt prezentate pentru tranzistoarele NMOS cu canal indus în figura 1,a), iar pentru tranzistoarele PMOS în 
figura 1,b). Între canal și substrat există o joncțiune semiconductoare, reprezentată pe simboluri prin săgeata 
desenată pe terminalul substratului. Sensul săgeții arată sensul în care această joncțiune conduce: joncțiunea 
trebuie însă menținută întotdeauna invers polarizată, altfel ar compromite funcționarea tranzistorului. Pentru 
ca această joncțiune să fie blocată în orice moment, pentru un tranzistor cu canal n substratul trebuie să fie 
legat la cel mai coborât potențial din circuit. Când tensiune este nulă între grilă și sursă, nu există curent de 
drenă (in acest moment tranzistorul este închis); la aplicarea unei tensiuni pozitive care depășește o anumită 
valoare VT , numită tensiune de prag (threshold în engleză), apare un canal indus, valoarea curentului fiind 
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controlată de tensiunea pe grila. Dacă tensiunea grilă-sursă VGS depă e te tensiunea de prag VT , curentul 
depinde parabolic de VGS . 

ID  0  pentru VGS  VT 

ID  K (VGS   VT )
2 

pentru  VGS  VT              (1.1) 
 

Din caracteristica de transfer al tranzistorului MOSFET prezentată în figura 2,b) trebuie de  
remarcat că  parabola  are minimul  chiar pe axa  orizontală, la VGS   VT şi ID  0. Tranzistorul este 
considerat "complet" deschis (în starea ON) la o anumită valoare a tensiunii VGS , uzual de 4 V, unde se 
definește curentul ID(on) . 

Valoarea a curentului ID(on) este dată în foile de catalog, de aici s-ar putea estima valoarea 
parametrul K al tranzistorului care este folosit pentru a calcula transconductanța [2]. � = ��(�� −� )                                                            (1.2)  

 = � � − = √�√��                                            (1.3) 

 
 a)                                                  b) 

Figura 2. Caracteristicile tranzistorului MOSFET (IRF9Z34N) de ieșire (a) și de transfer (b)    
Parametri tranzistorului depind de tehnologia utilizată de producător. De exemplu, pentru 

IFR9Z34N produs de IOR Rectifier [1], tensiunea de prag este în domeniul 2 - 4V. Caracteristica de 
transfer are, astfel o împrăștiere tehnologică mult mai mare decât la tranzistoarele bipolare. Daca aplicăm 
pe grilă o tensiune mai mare decât tensiunea de prag (altfel tranzistorul ar fi blocat) familia de 
caracteristici de ieșire are forma din figura 2,a). Fiecare din caracteristici prezintă două regiuni distincte.  

În prima regiune: la valori VDS mici, curentul de drenă este aproximativ proporțional cu tensiunea 
drenă-sursă și tranzistorul se comportă ca un rezistor. Iar într-a doua regiune, tranzistorul se comportă cu 
totul altfel: la valori VDS mari, curentul încetează practic să mai depindă de tensiunea drenă-sursă, ieșirea 
comportându-se ca o sursă de curent controlată de tensiunea de la grilă. 

  
Rezultatele cercet rii experimentale 

Tranzistorlui MOSFET este analizat în regimul de funcționare cheie electronică. În figura 3 este 
prezentată schema echivalenta a tranzistorul MOSFET. 

Schema echivalentă a tranzistorului MOSFET este formată din capacitățile parazite: capacitatea grilă - 
drenă (CGD), capacitatea grilă-sursă (CGS), capacitatea drenă-sursă (CDS), rezistența grilei (RG) și dioda (VD) 
între drenă – sursă care este prezentă în figura de mai jos dar însa nu este ilustrată mereu în foaia de catalog. 

În continuare vom analiza procesele de deschidere și închidere a tranzistorului MOSFET, diagramele în 
timp al cărora sunt prezentate în figura 4. Procesul de deschidere a tranzistorului MOSFET este prezentat în 
figura 4,a. În cazul ideal curentul drenei momentan crește până la valoarea de deschidere a tranzistorului, iar 
în cazul real acest proces nu are loc din cauza că tranzistorul MOSFET are un șir de capacități parazite care 
conduc la neliniaritatea caracteristicilor de intrare și ieșire (vezi figura 2). 
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     a)                                    b) 

Figura 3 Schema echivalentă a 
tranzistorului  MOSFET 

Figura 4 Procesul de deschidere (a) și procesul de închidere 
(b) a tranzistorului MOSFET 

Curentul care circulă prin grila tranzistorului încarcă capacitatea CGS. Timpul de deschidere a 
tranzistorului depinde de rezistența grilei RG și capacitatea CGS: � � . = � ∙ � .       (1.4) 

Din formula (1.4) rezultă că pentru a micșora valoarea lui � este necesar de a micșora valoarea RG sau � , ce nu putem realiza. Micșorarea a constantei de timp � nu este posibilă și ca urmare micșorarea timpului 
de deschidere este posibilă numai prin majorarea curentului de încărcare a capacității CGS. Vom analiza 
procesele de deschidere și închidere a tranzistorului MOSFET din figura 5,a. Tranzistorul VT1 funcționează 
ca un comutator care în momentul când este deschis conectează grila tranzistorului MOSFET la cel mai jos 
potențial al circuitului. În acest moment capacitatea grilei se încarcă și VT2 se deschide, dar cu o anumită 
întârziere provocată de timpul de încărcare a capacitații. Când tranzistorul VT1 se închide capacitatea grilei �  se descarcă prin rezistența R2, care este conectată între grilă-sursă a tranzistorului MOSFET. Timpul de 
deschidere a tranzistorului depinde de rezistențele RG, R2 și capacitatea CGS: �î . = � + ∙ �                 (1.5) 

 
              a)                                                              b) 

Figura 5 Tranzistorul MOSFET în regim de cheie, fără utilizarea driverului (a) 
și cu utilizarea driverului (b) 

Din (1.4) și (1.5) se observă că timpul de închidere este mai mare decât timpul de deschidere, determinat 
de R2. Cu micșorarea rezistenței R2, se mărește curentul, și ca urmare se micșorează timpul de închidere a 
tranzistorului VT2. Însă, cu mărirea lui R2 se măresc pierderile, și apare necesitatea de a utiliza un tranzistor 
VT1 mai puternic. Aceasta este un lucru neadmisibil. Micșorarea timpului de închidere este posibilă prin 
utilizarea unui circuit special numit driver, prezentat în figura 5,b, care este alcătuit dintr-un tranzistor VT2 
prin care forțat se descarcă capacitatea grilei. 

În momentul când se deschide  tranzistorul VT1, grila tranzistorului VT3 se conectează la cel mai jos 
potențial al circuitului prin dioda deschisă VD1 si VT3 se deschide. Când tranzitorul VT1 se închide se 
deschide tranzistorul VT2, deoarece se aplică potențial pozitiv la baza lui prin rezistorul R2. Dioda VD1 se 
închide. Capacitatea CGS a tranzistorului VT3 se descărca rapid prin tranzistorul deschis VT2. Astfel timpul de 
închidere se micșorează semnificativ aceasta se observă în figura 7.  

Astfel după utilizarea driverului se poate obține un randament mai mare, acest lucru se poate observa 
din oscilograme obținute din rezultatele experimentale prezentate în figura 7.  
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Astfel a fost montată o schemă experimentală pentru ridicarea oscilogramelor care utilizează: un 
generator, sursă de alimentare, oscilograf și schemele montate din figura 5, a și b. În urma efectuări am obținut 
următoarele oscilograme prezentate mai jos.  

 
Oscilograma la 
frecvența de 50 

kHz 

 
Oscilograma la frecvența de 100 

kHz  

 
Oscilograma la frecvența de 150 

kHz 

Figura 6 Oscilogramele tensiunii grilă-sursă a tranzistorului MOSFET pentru schema fără driver 

 
Oscilograma la frecvența de 50 

kHz 

 
Oscilograma la frecvența de 100 

kHz 

 
Oscilograma la frecvența de 150 

kHz  
Figura 7 Oscilogramele tensiunii grilă-sursă a tranzistorului MOSFET pentru schema cu driver 

 

Concluzie 

Cercetarea efectuată arată că în cazul utilizării a tranzistorul MOSFET ca element de comutare se 
manifestă un șir de neajunsuri cauzate de elementele parazite ce apar în procesul de fabricare. Cel mai tare 
influențează capacitatea CGS a tranzistorului asupra timpului de comutare. Aceasta devine foarte esențială când 
se mărește frecvența de lucru. Utilizarea unui circuit driver analizat în lucrare permite de a micșora timpul de 
închidere a tranzistorului. Timpul de deschidere de asemenea se poate de micșorat utilizând un circuit driver 
care va permite mai rapid de încărcat capacitatea CGS. Astfel tranzistorul MOSFET poate fi utilizat în diferite 
circuite de comutație. 
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Abstract: În această lucrare se cercetează posibilitatea utilizării a unui microcontroler uzual în calitate de modul 

de comandă a unui stabilizator în comuta ie de tensiune step-down. Se prezintă o variantă posibilă de realizare a 
modulului de comandă, i se măsoară caracteristicile stabilizatorului în comuta ie de tensiune. Tot o dată în această 
lucrare se analizează ra ionalitatea utilizări microcontrolerului ca modul de comandă. 

Cuvintele cheie: stabilizator de tensiune în comuta ie, sistem de dirijare,  microcontroler, randament,  tranzistor 
MOSFET, parametrii. 
 

 

Introducere 
Stabilizatoarele de tensiune pe larg se utilizează în diferite echipamente electronice pentru a le alimenta 

cu tensiune sau tensiuni continuu. Stabilizatoarele de tensiune în comutaţie oferă aceleaşi capacitate de 
stabilizare ca şi cele liniare, însă în condiţiile unor pierderi de energie electrică mult mai mici. Acest avantaj 
impune utilizarea unor scheme electronice mai complexe. Construcţia şi utilizarea stabilizatoarelor de tensiune 
în comutaţie este mult mai ieftină decât utilizarea stabilizatoare de tensiune liniare clasice. Acesta este motivul 
pentru care astăzi producţia de aparatură electronică tinde pe cât posibil să renunţe la stabilizatoarele de 
tensiune liniare în favoarea celor în comutație [2].  

În cazul stabilizatorului de tensiune liniar curentul electric curge continuu între intrare şi ieşire. În cazul 
stabilizatorului în comutaţie tensiunea de ieşire se formează din impulsuri din tensiunea de intrare. Impulsurile 
se formează utilizând o cheie electronică. Pentru ca aceste impulsuri să redevină tensiuni continuu și constante, 
înainte de ieșirea din stabilizator, sunt integrate cu ajutorul unui filtru LC format dintr-o bobină de șoc şi un 
condensator. Este bine cunoscut că valoarea tensiunii de ieșire depinde de valoarea tensiunii de intrare și de 
duratele de timpi în care cheia electronică este închisă și deschisă. Decizia despre durata acestor timpi trebuie 
să o facă modulul de control, care trebuie să ia în considerație valorile momentane a tensiunilor de intrare și 
ieșire, deseori și de curentul în sarcină.  

Actualmente pe larg se produc microcircuite specializate care permit realizarea a diferitor tipuri de 
stabilizatoare de tensiune in comutație: step-down, step-up, step-up/down. În lucrarea de față se propune de a 
studia posibilitatea utilizării a unui microcontroler uzual ATMEGA8 [4] în modulul de comandă [1] cu 
tranzistorul MOSFET, utilizat în calitate de cheie electronică, a unui stabilizator step-down.  

 

I. Modulului de control 
În figura 1 este prezentată schema funcțională a unui stabilizator step-down [2] pentru care se va analiza 

posibilitatea de creare a modulului de control bazat pe microcontroler. Stabilizatorul în comutație este după 
schemă clasică în care se utilizează tranzistorul de putere MOSFET pentru a transmite trecerea intermitentă a 
tensiunii de alimentare creând astfel la ieșirea lui un semnal format din impulsuri de tensiune. Integratorul 
constituit din bobina de șoc L şi condensatorul C (filtru LC) are rolul de a transforma impulsurile de tensiune 
în semnal de ieșire continuu.  

 
 

Figura 1. Schema funcțională a unui stabilizator  
step-down 

Figura 2. Schema funcțională a modulului de control 
a unui stabilizator în comutație 

Modulul de control generează impulsuri de frecvență constantă, semnal de comandă pentru elementul 
de comutare, durata cărora se modifică astfel încât să se obțină o tensiune constantă la ieșirea stabilizatorului. 
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De regulă, frecvenţa de lucru a acestuia este între 20 şi 300 kHz. Schema funcțională a modulului de control 
este prezentată în figura 2 și este compusă din generatorul de frecvență reglabil G, sursa de tensiune de referință 
Gref, comparatorul DA, modulul de generare a impulsurilor PWM (pulse width modulation) și un tranzistor VT 
pentru a obține puterea necesară a semnalului PWM. Frecvența generatorului de impulsuri depinde de valoarea 
capacității a condensatorului conectat la intrarea fcor. Când la intrarea generatorului Isc se aplică un semnal 
activ, care indică că curentul prin sarcină depășește valoarea maximă, se stopează generarea impulsurilor, ca 
urmare și generarea semnalului PWM. În momentul, de timp când tensiunea de ieșire devine mai mare de cât 
tensiunea de referință, comparatorul înștiințează modulul PWM pentru a modifica corespunzător semnalul 
PWM.  

Analizând arhitectura a microcontrolerului ATmega8 din descrierea tehnică [4] se observă că el conține 
toate elementele necesare pentru realizarea a unui modul de control. Realizarea modulului de control pe 
microcontroler va permite de a schimba algoritmul de funcționare după necesitate. Modificarea algoritmului 
de funcționare se va efectua prin introducerea schimbărilor în softul executat de microcontroler. În urma 
cercetărilor efectuate a fost alcătuită arhitectura a modulului de control prezentată în figura 3. 

 

 
Figura 3. Arhitectura a modulului de control realizată pe microcontroler 

Generarea semnalului PWM se va realiza cu timer-ul T1 de 16 biți din componența microcontrolerului 
ATmega8, care va funcționa în regim de generare a semnalului PWM. Utilizarea timer-ului de 16 biți în 
comparație de cel de 8 biți permite de a genera impulsuri de durată mai precisă, ceea ce va permite de a 
îmbunătăți caracteristicile de ieșire a stabilizatorului. Timer-ul și toate elementele microcontrolerului se vor 
sincroniza de la generatorul intern G care va funcționa la frecvența maximă de 16MHz. Convertorul analog – 
digital ADC de 10 biți va transforma tensiunea de ieșire în cod digital care se aplică la unitate aritmetco-logică 
ALU. La unitatea aritmetico logică se aplică și codul de la generatorul tensiunii de referință. Tensiunea de 
referință este de 2,5V. Unitatea aritmetico logică compara acestea două coduri si calculează valoarea Δ cu care 
trebuie de mărit/micșorat durata semnalului PWM. 

Utilizarea generatorului tensiunii de referință intern de 2,5V impune condiția ca tensiunea de intrare 
maximă la intrarea convertorului ADC să nu depășească 2,5V (se obține prin setarea inițială a regimului de 
funcționare a microcontrolerului). Aceasta necesită utilizarea unui divizor de tensiune rezistiv pentru a putea 
măsura tensiunii de ieșire de valori mai mare de 2,5V. Microcontrolerul poate efectua conversia semnalului 
analogic în cod de la 6 intrări (în cazul microcontrolerului cu corpusul DIP24). Acesta permite de a efectua 
măsurări în mai multe puncte, cum este tensiunea de intrare, curentul de ieșire, sau tensiunile de ieșire în cazul 
când stabilizatorul are mai multe tensiuni de ieșire. 

Experimental s-a determinat ca pentru microcontrolerul ATmega8, care funcționează la frecvența 
maximă 16MHz, optimal este ca frecvența semnalului PWM să fie de 20 kHz. Majorarea frecvenței semnalului 
PWM este limitată de capacitatea de calcul a microcontrolerului, iar micșorarea ei conduce la reducerea 
eficienței stabilizatorului.  

Convertorul ADC intern de 10 biți va efectua conversia semnalului analogic a tensiunii de ieșire a 
stabilizatorului în cod cu pasul de 2,56V/1023=2,44mV. Ca urmare precizia tensiunii de ieșire va fi 2,44∙K, 
unde K este coeficientul de divizare a divizorului de tensiune conectat la intrarea ADC. Pentru cazul când 
K=10 amplitudinea pulsațiilor va fi de 24,4mV. 

 

II. Schema stabilizatorului i rezultatele cercet rii 
În figura 4 este prezentată schema funcțională a stabilizatorului de tensiune în comutație comandat de 

microcontroler. Modulul de comandă este construit pe microcontrolerul ATmega8, unde se efectuează 
măsurarea tensiunii de ieșire de pe divizorul de tensiune alcătuit din rezistoarele R4, R5, R6. Semnalul analogic 
măsurat se convertește de către convertorul ADC în cod digital și se aplică la unitatea aritmetico-logică ALU 
pentru a fi comparat cu tensiunea de referință Uref.. Ca rezultat se generează un cod digital ce semnifică o fantă 
de timp de corecție a duratei impulsului a semnalului PWM generat de TIMER. Semnalul PWM de la ieșirea 
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TIMER-ului se aplică la un etaj de amplificare pe tranzistorul VT1 și amplificat la grila tranzistorului MOSFET 
VT3, poziția comutatorului SA1 opusa celei indicate în schema din figura 4, sau la un etaj driver pe tranzistorul 
VT2, poziția comutatorului SA1 indicată în schemă. Microcontrolerul este alimentat cu tensiunea de +5V de 
la stabilizatorul de tensiune liniar DA1. Elementele L1, C5, VD2 prezintă partea tipică a stabilizatorului de 
tensiune în comutație.  

 
Figura 4. Schema funcțională a stabilizatorului de tensiune în comutație  

comandat de microcontroler 
La aplicarea tensiunii la intrarea stabilizatorului modulul de control forțat generează impulsuri PWM cu 

durata impulsului minimală. Aceasta permite ca la ieșirea stabilizatorului sa apară o tensiune de anumită 
valoare. Acesta tensiune prin divizorul de tensiune R4, R5, R6 se aplică la intrarea convertorului ADC a 
modulului de control. Modulul de control calculează care trebuie să fie durata impulsului semnalului PWM 
pentru a obține la ieșirea stabilizatorului pentru cazul nostru 9V. Procesul dat se repetă în continuu asigurând 
o tensiune constantă la ieșirea stabilizatorului. 

Fiind faptul că VT3 este un tranzistor cu efect de câmp MOSFET capacitatea grilei are valori 
considerabile, încât varierea tensiunii pe grilă depinde de rezistența și capacitatea grilei. În figura 5 sunt 
prezentate oscilogramele impulsului PWM pe grilă față de sursă a tranzistorului VT3 când la grilă este conectat 
numai rezistorul R2. Se observă ca tensiunea pe grila tranzistorului se schimbă rapid când tranzistorul se 
deschide, tranzistorul VT1 este deschis și grila are potențialul aproape zero. În cazul când tranzistorul VT1 se 
închide grila tranzistorului rămâne în „aer”, tensiunea acumulata pe capacitatea grilei se descarcă prin 
rezistorul R2 - se observă clar pe oscilograme. Capacitatea grilei în acest caz se descarcă încet. Micșorând 
valoarea rezistenței R2 se poate de micșorat timpul de descărcare a capacității grilei, dar aceasta conduce la 
mărirea curentului prin rezistorul R1 ceea ce necesită de utilizat un tranzistor VT1 mai puternic ce va micșora 
în final randamentul stabilizatorului. Pentru a elimina acest neajuns se introduce în circuit, un etaj driver, pe 
VT2, VD1, R3, comutatorul SA1 este în poziția indicată pe schemă. Când tranzistorul VT1 este deschis grila 
a tranzistorului VT3 prin dioda VD1 este comutată la potențialul zero. Când tranzistorul VT1 este închis se 
deschide tranzistorul VT2 scurtcircuitând capacitatea grilei a tranzistorului VT3. Capacitatea se descarcă rapid 
prin tranzistorul VT2 deschis. Acest lucru se observă clar în figura 6. Ca urmare timpul de închidere a 
tranzistorului VT3 se micșorează, ca rezultat se micșorează degajarea de energie termică a tranzistorului și 
crește randamentul stabilizatorului. În figura 7 sunt prezentate dependențele randamentului stabilizatorului de 
tensiunea de intrare (Uieș=9V, Iieș=0,3A) pentru aceste două cazuri. 

 
Uin=18V  

 
Uin=14V  

 
Uin=10.5V  

Figura 5. Oscilogramele impulsurilor pe grila tranzistorului MOSFET fara driver 
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Uin=18V 

 
Uin=14V 

 
Uin=10.5V  

Figura 6. Oscilogramele impulsurilor pe grila tranzistorului MOSFET cu driver 
 

 
Figura 7. Dependențele randamentului stabilizatorului de tensiunea de intrare 

 

Concluzie 
Cercetarea efectuată arată că este posibil de a utiliza un microcontroler ca modul de comandă a unui 

stabilizator de tensiune în comutație. Parametrii stabilizatorului sunt limitați de posibilitățile tehnice a 
microcontrolerului. Utilizarea microcontrolerelor mai performante va spori acești parametri.  În echipamentul 
electronic unde se pune cerințe aspre către parametrii dinamici a sursei de alimentare este preferabil de a utiliza 
stabilizatoare cu circuite integrate specializate. Soluția utilizării microcontrolerului în modulul de comutare 
este rațional de utilizat în cazul când este necesar de implementat unele funcții specifice care nu le asigura 
stabilizatoarele cu circuite integrate specializate. 
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Abstract:  În acceasă lucrare se va prezenta rezultatele elaborării unui stand de laborator care poate fi utilizat 
pentru ridicarea caracteristicilor curent tensiune a diferitor dispozitive electronice în regim dinamic. Aceasta permite de 
a vizualiza caracteristicile curent tensiune i a depista rapid func ionaliatea dispozitivului electronic studiat. Concomitent 
această machetă poate fi utilizată la lucrări de laborator pentru instruirea studen ilor cu specialitatea legată de 
electronică i telecomunica ii. 

Cuvintele cheie: regim dinamic, diode semiconductoare, osciloscop, generator de semnale sinusoidale, 
caracteristica curent tensiune. 
 

Introducere 
Scopul acestei lucrări a fost elaborarea unei machete de laborator relativ simple care permite vizualizarea 

caracteristicilor curent tensiune a dispozitivelor electronice în regim dinamic. Dacă ne referim la metoda 
clasică de ridicare a caracteristicilor curent tensiune ea prevede un șir de măsurări care ocupă mult timp, 
construirea caracteristicilor conform datelor obținute și numai apoi – analiza detaliată a rezultatelor obținute.  

La elaborarea machetei s-a ținut cont ca ea să fie destul de simplă, să conțină un număr minim de aparate 
necesare și să ofere posibilitatea de a vizualiza caracteristicile curent tensiune ale dispozitivelor electronice cu 
înregistrarea lor concomitentă. Metoda propusă poate fi utilizată pentru efectuarea lucrărilor de laborator și 
verificarea parametrilor dispozitivelor electronice care vor fi apoi utilizate la montarea circuitelor electronice. 

I. Descrierea func ion rii machetei de laborator 

Macheta de laborator (fig.1) conține trei elemente de bază: un generator de semnal sinusoidal, circuitul 
propriu zis și un osciloscop care permite vizualizarea semnalului în regim X-Y. Generatorul de semnal 
sinusoidal furnizează tensiune în curent alternativ cu frecvența de 50 Hz. Fiind fapt că la studierea 
dispozitivelor electronice este necesar de a avea valori ale tensiunii destul de majore în circuit a fost utilizat 
un transformator de ridicare. Acest lucru se datorează faptului că generatoarele de semnal sinusoidal sunt 
preconizate pentru furnizarea semnalelor cu frecvență normată fără a avea concomitent valori majore ale 
tensiunii. Concomitent transformatorul folosit în circuit este utilizat ca dezlegare galvanică care asigură 
protecția generatorului în caz de scurtcircuit.    

 
Figura 1. Schema funcțională a machetei de laborator 

Să analizăm acum principiul de funcționare al machetei. La aplicarea tensiunii sinusoidale la intrarea 
circuitului (semiperioada pozitivă) dioda semiconductoare este polarizată direct și curentul circulă R1-VD-R2. 
Respectiv tensiunea aplicată la diodă este transferată la intrarea X a osciloscopului, iar tensiunea de pe 
rezistorul R2, proporțională curentului care circulă prin diodă, este aplicată la intrarea Y. În acest caz spotul 
luminos de pe ecranu osciloscopului ”trasează” caracteristica curent tensiune a diodei polarizate direct de la 
curentul egal cu 0 până la valoare lui maximă și invers. La semiperioada negativă a semnalului spotul luminos 
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”trasează” caracteristica curent tensiune la polarizare indirectă. Drept rezultat pe ecranul osciloscopului apare 
toată caracteristica curent tensiune. Fiind fapt că frecvența de funcționare a generatorului este 50 Hz 
operatorului i se face impresia că imaginea de pe ecran este staționară (efect invers al filmelor multiplicate). 
La efectuarea măsurărilor vom utiliza acest fapt că scara osciloscopului în coordonata X este indicată în volți. 
Pentru a utiliza scara Y a osciloscopului în curent apelăm la faptul că tensiunea ridicată de pe rezistorul R2 
este UR2=IVDR2. În circuitul nostru rezistorul R2 posedă nominala de 750 Ohm.  

 

II. Rezultatele test rii machetei de laborator 

Este cunoscut că caracteristica rezistoarelor liniare prezintă nu alt ceva decât o linie dreaptă. Anume 
astfel de element a fost preventiv utilizat la efectuarea măsurărilor.  În figura 2 este prezentată caracteristica 
curent tensiune a rezistorului liniar cu nominala de 10 kOhm. Utilizând metoda propusă de valorificare a axelor 
X și Y pentru osciloscop a fost determinată nominala rezistorului studiat  care corespunde valorii reale. 

 

Figura 2. Imaginea caracteristicii curent tensiune pentru rezistorul liniar 

În figura 3 este prezentată caracteristica curent tensiune ridicată  pentru o diodă semiconductoare. 
Datele obținute cu osciloscopul confirmă faptul că tensiunea de activare a diodei studiate la polarizare directă 
este de 0.5 V, iar tensiunea de străpungere este de circa 40 V.   

În figura 4 este prezentată caracteristica curent tensiune ridicată  pentru o diodă Zener simplă din care 
se observă că tensiunea de stabilizare a acestei diode este de 3 V. Concomitent se observă că rezistența dinamică 
a acestei diode este destul de redusă fiind fapt că tensiunea de stabilizare practic este constantă. 

În figura 5 este prezentată caracteristica curent tensiune ridicată  pentru o diodă Zener simetrică. Metoda 
propusă permite de a ne asigura că tensiunile de stabilizare ale diodei pentru ambele polarizări sunt practic 
echivalente. 

În figura 6 este prezentată caracteristica curent tensiune ridicată  pentru o diodă semiconductoare unde 
se observă destul de bine că tensiunea de străpungere este de circa 90 V. 

 
Figura 3. Imaginea caracteristicii curent tensiune pentru o diodă semiconductoare 
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Figura 4. Imaginea caracteristicii curent tensiune pentru o diodă Zener simplă 

 

 
Figura 5. Imaginea caracteristicii curent tensiune pentru o diodă Zener simetrică 

 

Figura 6. Imaginea caracteristicii curent tensiune pentru o diodă semiconductoare  
în regim de străpungere termică la tensiunea de circa 90 V 

În figura 7 este prezentată caracteristica curent tensiune pentru o diodă tunel. Se observă destul de clar 
că caracteristica acestei diode posedă o regiune specifică – cu rezistență diferențială negativă. 
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Figura 7. Imaginea caracteristicii curent tensiune pentru o diodă tunel 

Concluzie 

Rezultatele elaborării, montării și testării machetei de laborator care permite ridicarea caracteristicilor 
curent tensiune pentru dispozitivele semiconductoare arată că circuitul este funcționabil, permițând 
vizualizarea caracteristicilor în regim dinamic. Concomitent el permite definirea parametrilor dispozitivelor 
studiate în tensiune și curent. Macheta poate fi utilizată la efectuarea lucrărilor de laborator pentru specialitățile 
care au în programul de învățământ discipline legate de principiul de funcționare și utilizarea dispozitivelor 
electronice.  
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Abstract: Siguran a aplica iilor web este o componentă centrală a oricărei afaceri web. Vulnerabilită ile 
aplica iilor web sunt unele dintre defectele cele mai frecvente, care duc la încălcări ale datelor care implică o defec iune 
sau o slăbiciune a sistemului într-o aplica ie web. Defectele de proiectare ale aplica iilor pot fi exploatate pentru a 
compromite securitatea aplica iei. Lucrarea prezintă principalele aspecte legate de securitatea aplica iilor Web reale i 
oferă detalii despre posibilele riscuri de securitate (de exemplu, SQL injection sau Scripting Cross-Site) pentru site-urilor 
Web. De asemenea, materialul descrie solu ii diferite pentru a preveni sau rezolva posibilele atacuri periculoase. 

Cuvinte cheie : Aplicaţii WEB, vulnerabilitate, securitate, atac. 
 

 

1. Cross-site scripting (XSS)  
Atacurile de tip XSS, reprezintă o vulnerabilitate de securitate care permite infractorilor să injecteze 

scripturi malware în paginile web vizualizate de utilizatori, să modifice codul pe care o aplicație o livrează 
unui utilizator care este executat în browser-ul web al utilizatorului.  

Varietatea atacurilor bazate pe XSS este aproape nelimitată, dar include în mod obișnuit transmiterea 
datelor private, cum ar fi cookie-urile sau informații sensibile păstrate de browser, către atacator, 
redirecționarea victimei la conținutul web controlat de atacator sau efectuarea altor operații rău intenționate pe 
dispozitivul utilizatorului sub masca site-ului vulnerabil. Scripturile malware pot chiar să rescrie conținutul 
paginii HTML.  

Un exemplu concludent în acest caz, este atacul efectuat în anul 2017, pe eBay, în care Hackerii au 
exploatat vulnerabilităţile XSS stocate. Atacatorii au exploatat venerabilitățile de scripting ale site-ului eBay 
pentru a fura acreditările contului. Vulnerabilitatea ce a permis acest lucru, este că eBay a permis atacatorilor 
să includă JavaScript în anunțurile licitaționale. Atacatorii au folosit scripturi malware pe o varietate mare de 
articole de valoare mică, incluzând listări legitime care au fost deja postate de pe conturile eBay de renume, ei 
au compromis aceste conturi și au adăugat informații suplimentare. Pentru a remedia această problemă, eBay 
a blocat complet utilizarea conținutului activ (cum ar fi JavaScript). Acest lucru este implementat ca un control 
tehnic prin utilizarea cadrelor iframe cu Politica de securitate a conținutului și cu restricțiile sandbox. 

O modalitate de a stoca date pe un site web este de a utiliza o bază de date. Există mai multe tipuri 
diferite de baze de date, cum ar fi o bază de date Structured Query Language (SQL) sau o bază de date 
Extensible Markup Language (XML). Ambele atacuri XML și SQL injecție exploatează deficiențe în program, 
cum ar fi nevalidarea corectă a interogărilor bazei de date. 

2. Injec ia XML 

Când se utilizează o bază de date XML, o injecție XML este un atac care poate corupe datele. După ce 
utilizatorul oferă intrare, sistemul accesează datele solicitate printr-o interogare. Problema apare atunci când 
sistemul nu examinează corect solicitarea de intrare furnizată de utilizator. Criminalii pot manipula interogarea 
programând-o pentru a se potrivi nevoilor lor și pot accesa informațiile din baza de date. Toate datele sensibile 
stocate în baza de date sunt accesibile infractorilor și pot face orice număr de modificări pe site. Atacatorul 
poate sigila întreaga bază de date și poate chiar să se înregistreze ca administrator al site-ului.  

Prevenirea injectării XML poate fi făcută prin gestionarea și dezinfectarea corectă a oricărei intrări de 
utilizator înainte de a se ajunge la codul principal al programului. Cea mai bună metodă este de a considera că 
toate intrările de utilizator sunt nesigure și de a monitoriza corespunzător această intrare. Majoritatea tipurilor 
de atacuri injectabile XML pot fi prevenite prin eliminarea pur și simplu a tuturor citatelor simple și duble de 
la intrarea utilizatorului. 
 
3. Injec ie SQL.  

Cyber criminalul exploatează o vulnerabilitate prin introducerea unei instrucțiuni SQL rău intenționate 
într-un câmp de intrare. Sistemul nu filtrează corect intrarea utilizatorului pentru caracterele dintr-o 
instrucțiune SQL. Criminalii folosesc injectarea SQL pe site-uri sau orice bază de date SQL. Criminalii pot 
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sparge o identitate, pot modifica datele existente, pot distruge date sau pot deveni administratori ai serverului 
de baze de date. 

Un firewall pentru aplicații web (WAF) poate detecta și bloca atacurile SQL de bază. IDS-urile bazate 
pe rețea pot monitoriza toate conexiunile la serverul de baze de date și pot semnala activitate suspectă. Singura 
modalitate sigură de a preveni atacurile SQL Injection este validarea intrărilor și interogările parametrizate, 
inclusiv declarațiile pregătite. Codul aplicației nu trebuie să utilizeze direct intrarea. Dezvoltatorul trebuie să 
dezinstaleze toate intrările, nu numai intrările din formularul web, cum ar fi formularele de conectare. 
4. Buffer overflow 

Buffer overflow este unul dintre cele mai grave bug-uri care pot fi exploatate de un atacator, pentru că 
este foarte greu de identificat și corectat, mai ales dacă software-ul este format din milioane de linii de cod. 
Este aproape imposibil de eliminat în întregime acest tip de eroare. Această eroare apare atunci când există 
mai multe date într-un buffer decât se poate ocupa, determinând datele să se deplaseze în spațiul de stocare 
adiacent. Informațiile suplimentare, care trebuie să meargă undeva, pot să se reverse în spațiul de memorie 
alăturat, coruperea sau suprascrierea datelor deținute în acel spațiu. Acest excedent are de obicei un accident 
de sistem, dar creează, de asemenea, posibilitatea ca un atacator să execute un cod arbitrar sau să manipuleze 
erorile de codificare pentru a solicita acțiuni rău intenționate.  

Pentru a preveni depășirea tamponului, dezvoltatorii de aplicații C/C++ ar trebui să evite funcțiile 
standard ale bibliotecilor care nu sunt bifate, cum ar fi gets, scanf și strcpy. Cea mai fiabilă modalitate de a 
evita sau de a preveni depășirile buffer-ului este de a folosi protecția automată la nivel de limbaj. O altă soluție 
este verificarea limitelor la momentul executării, ceea ce împiedică depășirea buffer-ului prin verificarea 
automată a faptului că datele scrise într-un buffer sunt în limitele acceptabile. 

5. Managementul sesiunilor i autentific ri corupte 

 Funcțiile de autentificare și de gestionare a sesiunilor nu sunt întotdeauna implementate corect pentru 
aplicații.  Aceste tipuri de slăbiciuni pot permite unui atacator să capteze sau să ocolească metodele de 
autentificare utilizate de o aplicație web. Când se întâmplă acest lucru, un atacator ar putea compromite 
parolele, cheile sau jetoanele de sesiune. Scopul unui așa atac este de a prelua unul sau mai multe conturi, iar 
atacatorul să obțină aceleași privilegii ca și utilizatorul atacat.  

Autentificarea multi-factor este una dintre cele mai bune moduri de a se apăra împotriva autentificării 
corupte, deoarece poate împiedica astfel de lucruri ca atacurile de refolosire a credențialelor furate. De 
asemenea, dezvoltatorii și administratorii nu ar trebui să livreze sau să implementeze acreditări de 
administrator în aplicații. În cele din urmă, ar trebui să creeze funcții care verifică parolele slabe și limitează 
numărul de încercări greșite de autentificare. 

Se poate deci observa cât de variate pot fi atacurile la aplicațiile Web, ceea ce înseamnă că atât 
dezvoltatorii, dar și administratorii trebuie în permanență să implementeze diferite soluții de securitate și să 
monitorizeze funcționarea corectă a aplicațiilor.  
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Abstract: In computers and computer networks an attack is any attempt to expose, alter, disable, destroy, steal or 
gain unauthorized access to or make unauthorized use of an asset. A cyberattack is any type of offensive maneuver that 
targets computer information systems, infrastructures, computer networks, or personal computer devices. The most 
common attacks are flooding, sniffing and spoofing. They are very destructive and can cause a lot of loss. Depending on 
context, cyberattacks can be part of cyberwarfare or cyberterrorism. A cyberattack can be employed by nation-states, 
individuals, groups, society or organizations. A cyberattack may originate from an anonymous source. 

Keywords: Flooding,spoofing,sniffing,DoS,MitM,DNS,ARP,IP. 
 

 

1. Flooding attacks 
A flood is a form of denial-of-service attack in which an attacker sends a succession of SYN requests to 

a target's system in an attempt to consume enough server resources to make the system unresponsive to 
legitimate traffic. This effectively denies service to legitimate clients. Some systems may also malfunction or 
crash when other operating system functions are starved of resources in this way. 

A denial-of-service (DoS) is any type of attack where the attackers attempt to prevent legitimate users 
from accessing the service or network. In the DoS, the attackers usually send several messages asking the 
server to accepts requests from invalid return addresses. 

A distributed denial of service (DDoS) attack is a malicious attempt to make an online service 
unavailable to users, usually by temporarily interrupting or suspending the services of its hosting server. A 
DDoS attack is launched from numerous compromised devices, often distributed globally in what is referred 
to as a botnet. 

Mirai IoT botnet-is one of the most powerful DDoS attacks of all time. Essentially,Mirai functions by 
scouring the internet for connected, vulnerable IoT devices and will infiltrate using common factory default 
credentials,after witch it infects those devices with the MIrai malware. Discovered in August of 2016 by 
security research firm MalwareMustDie.The Dyn attack resulted in many marquee websites, including Airbnb, 
GitHub, Netflix, Reddit,and Twitter, being disrupted. 

2. Spoofing attacks 
A spoofing attack is when a malicious party impersonates another device or user on a network in order 

to launch attacks against network hosts, steal data, spread malware or bypass access controls. There are several 
different types of spoofing attacks that malicious parties can use to accomplish this. Examples: 

- MAC spoofing - MAC spoofing is a technique for changing a factory-assigned Media Access Control 
(MAC) address of a network interface on a networked device 

- IP spoofing – In computer networking, IP address spoofing or IP spoofing is the creation of Internet 
Protocol (IP) packets with a false source IP address, for the purpose of impersonating another computing 
system. 

- Arp – In computer networking, ARP spoofing, ARP cache poisoning, or ARP poison routing, is a 
technique by which an attacker sends (spoofed) Address Resolution Protocol (ARP) messages onto a local area 
network. 

- DNS - DNS spoofing, also referred to as DNS cache poisoning, is a form of computer security hacking in 
which corrupt Domain Name System data is introduced into the DNS resolver's cache, causing the name server 
to return an incorrect result record, e.g. an IP address. 

Many of the protocols in the TCP/IP suite do not provide mechanisms for authenticating the source or 
destination of a message, and are thus vulnerable to spoofing attacks when extra precautions are not taken by 
applications to verify the identity of the sending or receiving host. IP spoofing and ARP spoofing in particular 
may be used to leverage man-in-the-middle attacks against hosts on a computer network. Spoofing attacks 
which take advantage of TCP/IP suite protocols may be mitigated with the use of firewalls capable of deep 
packet inspection or by taking measures to verify the identity of the sender or recipient of a message. 

In 2015, unidentified hackers have used DNS spoofing techniques to redirect traffic from the official 
website of Malaysia Airlines. The new homepage showed an image of a plane with the text “404 – Plane Not 
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Found” imposed over it. Although no data was stolen or compromised during the attack, it blocked access to 
the website and flight status checks for a few hours. 

In June 2018, hackers carried out a two-day DDoS spoofing attack against the website of the American 
health insurance provider, Humana. During the incident that was said to have affected at least 500 people, the 
hackers have managed to steal complete medical records of Humana’s clients, including the details of their 
health claims, services received, and related expenses. 

3. Sniffing attacks 
Sniffing attackor a sniffer attack, in context of network security, corresponds to theft or interception of 

data by capturing the network traffic using a sniffer (an application aimed at capturing network packets). 
Sniffing attacks can be compared to tapping of phone wires and get to know about the conversation, and 

for this reason, it is also referred as wiretapping applied to computer networks. Using sniffing tools, attackers 
can sniff sensitive information from a network, including Email traffic (SMTP, POP, IMAP traffic), Web traffic 
(HTTP), FTP traffic (Telnet authentication, FTP Passwords, SMB, NFS) and many more. The Packet Sniffer 
utility usually sniffs the network data without making any modifications in the network's packets. Packet 
sniffers can just watch, display, and log the traffic, and this information can be accessed by the attacker.  
Example: 49 busted in Europe for Man-in-the-Middle bank attacks 

Police seized laptops, hard disks, telephones, tablets, credit cards and cash, SIM cards, memory sticks, 
forged documents and bank account documents. 

The parallel investigations uncovered international fraud totaling €6 million (about £4.4 million or $6.8 
million) – a haul that Europol says was snagged within a “very short time.” 

The gang allegedly targeted medium and large European companies via MiTM attacks. 
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Abstract: Tendin a mondială de utilizare a Internet-ului atestă, astăzi, o cre tere continuă, imposibil de oprit. 
Serviciile Internet sunt supra solicitate de utilizatori, prin completitudinea pe care o oferă, dar i prin salvarea timpului 
pierdut. Însă, acest aspect are, cu siguran ă i o tentă negativă, deoarece Internetul este cunoscut pentru vulnerabilitatea 
sa, ce până în acest moment nu a reu it nicicum să fie corectată. Serviciile Internet sunt vulnerabile la o serie de programe 
mali ioase, cum ar fi: viru ii, viermii, bombele logice, Calul Troian, adware, spam, spyware, phishing, etc.  În acest 
context, se poate de afirmat că riscul de navigare online atât pentru utilizatori, dar, mai ales pentru organiza ii, este unul 
foarte ridicat. Astfel, instruirea utilizatorilor, este un factor extrem de important pentru a reduce impactul atacurilor 
cibernetice. 

Cuvinte cheie: spyware, adware, impact, bot, ransomware, virus, vierme, rootkit. 
 

 

Analiza programelor mali ioase  
Programele malițioase sunt utilizate cu diferite scopuri, dar cele mai comune din ele sunt: 

compromiterea unui sistem informațional, autentificarea neautorizată, modificarea datelor, publicitate 
necontrolată sau furtul de date sensibile.  

În continuare, vor fi analizate, cele mai des întâlnite programe malițioase, și anume: 
1. Spyware este proiectat pentru a urmări și spiona utilizatorul, include adesea trackere de activitate, 

colectarea de taste și captura de date. Într-o încercare de a depăși măsurile de securitate, aplicațiile spyware 
modifică adesea setările de securitate. Spyware se îmbină deseori cu software legitim sau cu cai troieni. 

2. Adware este conceput pentru a difuza anunțuri în mod automat, cel mai des este instalat cu unele 
versiuni de software. Unele programe adware sunt concepute doar pentru a difuza anunțuri, dar uneori 
programele adware vin în tandem cu programe spyware. 

3. Bot este un program malware conceput pentru a efectua automat acțiuni, de obicei online. În timp ce 
majoritatea roboților sunt inofensivi, o utilizare tot mai mare a roboților rău intenționați sunt botnet-urile. Mai 
multe calculatoare sunt infectate cu boturi care sunt programate să aștepte comenzile furnizate de atacator. 

4. Ransomware este conceput pentru a deține un sistem informatic sau datele pe care le conține captiv 
până la efectuarea unei plăți. Ransomware funcționează de obicei prin criptarea datelor din computer cu o 
cheie necunoscută utilizatorului. Alte versiuni ale programului ransomware pot profita de anumite 
vulnerabilități ale sistemului prin blocarea sistemului. Ransomware este răspândit de un fișier descărcat sau de 
o vulnerabilitate software. 

5. Scareware este un tip de malware conceput pentru a convinge utilizatorul să ia o acțiune specifică 
bazată pe frică. Scareware afișează ferestre pop-up care seamănă cu ferestrele de dialog din sistemul de operare. 
Aceste ferestre transmit mesaje false care declară că sistemul este în pericol sau are nevoie de executarea unui 
program specific pentru a reveni la funcționarea normală. În realitate, nu au fost evaluate sau detectate 
probleme și dacă utilizatorul este de acord și șterge programul menționat pentru a fi executat, sistemul său va 
fi infectat cu programe malware. 

6. Rootkit este conceput pentru a modifica sistemul de operare și pentru a crea un backdoor. Atacatorii 
folosesc apoi backdoor-ul pentru a accesa computerul de la distanță. Majoritatea rootkiturilor profită de 
vulnerabilitățile software pentru a realiza escaladarea privilegiilor și a modifica fișierele de sistem. Este, de 
asemenea, obișnuit ca rootkiturile să modifice instrumentele de criminalistică și instrumentele de monitorizare 
ale sistemului, ceea ce le face foarte greu de detectat. Adesea, un calculator infectat de un rootkit trebuie să fie 
curățat și reinstalat sistemul de operare. 

7. Virusul este un cod executabil malware, care este atașat la alte fișiere executabile, adesea programe 
legitime. Majoritatea virușilor necesită activarea lor de către utilizatorilor finali și se pot activa la un anumit 
moment sau dată. Virușii pot fi inofensivi și pot afișa o imagine, sau pot fi distrugători, cum ar fi cei care 
modifică sau șterg datele. Virușii pot fi, de asemenea, programați să muteze pentru a evita detectarea. 
Majoritatea virușilor sunt acum răspândiți de unități USB, discuri optice, acțiuni din rețea sau e-mail. 

8. Calul Troian este un program malware care efectuează operațiuni rău intenționate sub masca unei 
operații dorite. Acest cod rău intenționat exploatează privilegiile utilizatorului care îl execută. Adesea, troienii 
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se găsesc în fișiere imagine, fișiere audio sau jocuri. Un cal troian diferă de un virus deoarece se atașează la 
fișiere non-executabile. 

9. Viermii sunt cod rău intenționat care se repetă prin exploatarea independentă a vulnerabilităților din 
rețele. Viermii încetinesc, de obicei, rețelele. În timp ce un virus necesită un program gazdă pentru a rula, 
viermii pot rula singuri. În afară de infecția inițială, aceștia nu mai necesită participarea utilizatorilor. După ce 
o gazdă este infectată, viermele se poate răspândi foarte repede în rețea. Viermii sunt responsabili pentru unele 
dintre cele mai devastatoare atacuri pe Internet.  

10. Man-In-The-Middle (MitM) permit atacatorului să preia controlul asupra unui dispozitiv fără 
cunoștința utilizatorului. Cu acel nivel de acces, atacatorul poate intercepta și captura informații ale 
utilizatorului înainte de a le transmite la destinația dorită. Atacurile MitM sunt utilizate pe scară largă pentru a 
fura informații financiare. Există multe programe malware și tehnici care să ofere atacatorilor posibilitatea de 
a folosi funcțiile MitM. 

11. Man-In-The-Mobile (MitMo) este o altă variantă de om-în-mijloc, MitMo este un tip de atac folosit 
pentru a prelua controlul asupra unui dispozitiv mobil. Când este infectat, dispozitivul mobil poate fi instruit 
să exfiltreze informațiile sensibile ale utilizatorilor și să le trimită atacatorilor. ZeuS, un exemplu de exploatare 
cu capabilități MitMo, permite atacatorilor să transmită mesaje SMS de verificare în doi pași către utilizatori. 

 

Reducerea impactului 
În pofida faptului, că marea majoritate a companiilor mari cunosc deja totalitatea problemelor comune 

de navigare în Internet, și depun eforturi considerabile pentru a le diminua impactul și pentru a le preveni; nici 
un set de practici de securitate nu este 100% suficient pentru a proteja mediul online. Probabilitatea unui atac 
este direct proporțională cu importanța resurselor ce trebuiesc protejate, deoarece este important să se înțeleagă 
faptul că impactul unui atac pe lângă aspectul tehnic pe care îl poartă ca: furtul de date, deteriorarea proprietății 
intelectuale, sau acces interzis către datele autorizate; mai are și un aspect moral ce duce la pierderea reputației 
companiei. Toate măsurile de răspuns la un atac, au un caracter foarte dinamic, astfel, conform părerii 
experților în securitate informațională, trebuiesc luate câteva măsuri, în cazul în care atacul deja a avut loc, și 
anume: 

1. Comunicarea, atât cu angajații companiei, cât și cu clienții; pentru a crea transparență, care în 
asemenea cazuri este crucială. 

2. Analiza modului în care a fost posibil atacul și eliminarea punctelor vulnerabile, ce au fost exploatate 
de atacatori. 

3. Educarea angajaților, partenerilor și clienților cu privire la modul de prevenire a atacurilor similare. 
4. Furnizarea de detalii cum ar fi: de ce a avut loc acest incident și ce anume a fost compromis, atât timp 

cât, de cele mai dese ori, ținta atacurilor cibernetice o reprezintă datele personale. 
5. Asigurarea că toate sistemele funcționează corect și nimic altceva nu a mai fost compromis.  De cele 

mai dese ori, atacatorii vor încerca să lase în sistem backdoor-uri, pentru a putea să acceseze sistemul din nou. 
În acest caz, cu siguranță că este necesar de a verifica, pentru ca acest lucru să nu fie posibil. 
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Abstract: Noi posibilită i de atac asupra infrastructurii interne a unei re ele de calculatoare au apărut odată cu 
utilizarea tot mai frecventă a re elelor fără fir. Sistemele fără fir oferă beneficiul mobilită ii utilizatorilor şi o desfă urare 
flexibilă a unei re ele într-o anumită arie. Ca orice tehnologie relativ nouă, re elele fără fir reprezintă un mediu de 
comunica ie susceptibil la amenin ări ce in atât de ac iuni din exteriorul mediului cât i din interiorul lui, ce poate duce 
ulterior la diverse probleme i bre e de securitate. 

Cuvinte cheie: Wi-Fi, puncte de acces, protocol, securitate, smishing, grayware, EMI. 
 

Introducere  
Rețelele wireless nu beneficiază de securitate fizică incorporată precum rețelele cu fir, deci sunt mai 

predispuse atacurilor. Odată obținut accesul în rețea, un intrus poate folosi cu ușurință resursele din cadrul 
acesteia. O serie de atacuri specifice rețelelor fără fir, pot avea loc, așa ca: atacuri la protocoalele de protecție 
wireless, instalarea punctelor de acces neautorizate, interferențe electromagnetice, mesaje sms care pot cauza 
furtul credențialelor sau descărcarea programelor malițioase în dispozitivele mobile ale victimei.   

Dispozitivele mobile, smartphone-uri și tabletele, trebuie să îndeplinească anumite cerințe de securitate 
considerate de bază: confidențialitate, integritate și disponibilitate. Pentru a atinge aceste obiective trebuie 
intensiv de analizat majoritatea amenințărilor la care acestea sunt susceptibile.  

1. Atacuri ale protocoalelor de securitate: WEP, WPA, and WPA2 

Wired Equivalent Privacy (WEP) este un protocol de securitate care a încercat să furnizeze o rețea locală 
fără fir (WLAN) cu același nivel de securitate ca o rețea LAN cu fir. Deoarece măsurile de securitate fizică 
ajută la protejarea unei LAN cu fir, WEP urmărește să asigure o protecție similară pentru datele transmise prin 
WLAN cu criptare. Adică datele transmise sunt criptate. 

WEP folosește o cheie pentru criptare. Nu există nicio prevedere pentru managementul cheilor cu WEP, 
astfel încât numărul de persoane care împărtășesc cheia va crește în mod constant. Deoarece toți utilizatorii 
utilizează aceeași cheie, criminalul are acces la o cantitate mare de trafic pentru atacuri analitice. 
WEP are, de asemenea, mai multe probleme cu vectorul inițial (IV) al algoritmului RC4, care este una dintre 
componentele sistemului criptografic: 

1. Este un câmp de 24 biți, care este prea mic. 
2. Este un text clar, ceea ce înseamnă că este ușor de citit. 
3. Este static, astfel încât fluxurile cheie identice se vor repeta într-o rețea ocupată. 
Wi-Fi Protected Access (WPA) și apoi WPA2 au fost emise ca protocoale îmbunătățite pentru a înlocui 

WEP. WPA2 nu are aceleași probleme, deoarece la fiecare sesiune stabilită are loc emiterea unei noi chei de 
criptare, prin implementarea algoritmului AES și astfel dispare pericolul ca un atacator să poată recupera cheia 
prin observarea traficului. WPA2 este susceptibil totuși la atac, deoarece criminalii cibernetici pot analiza 
pachetele dintre punctul de acces și un utilizator legitim. Cyber criminalii utilizează un sniffer de pachete și 
apoi execută atacuri offline bazate pe fraza de acces (passphrase). 

2. Puncte de acces Rogue 

Un punct de acces rogue este un punct de acces wireless instalat într-o rețea securizată fără cunoștința 
administratorului de sistem.  Dispozitivele fără fir neautorizate pot fi ascunse în interior sau atașate la un 
computer sau altă componentă a sistemului, sau pot fi atașate direct la un port de rețea, sau la un dispozitiv de 
rețea, cum ar fi un switch sau un router. 

Un punct de acces rogue ar putea fi un mic punct de acces wireless conectat la un firewall sau switch 
sau într-un conector de rețea etc. Poate fi de asemenea și un dispozitiv mobil atașat la un dispozitiv USB care 
creează o conexiune wireless, punct de acces sau chiar un card wireless conectat la un server. Deoarece ele 
sunt  instalate în spatele firewall - ului unei organizații, punctele de acces rogue pot fi letale pentru securitate. 

Iată trei pericole principale ale unui punct de acces rogue: 
1. Cineva autentificat neautorizat poate accesa rețeaua.  
2. Punctul de acces nu este monitorizat sau gestionat de administratorul de sistem. 

https://www.securitymetrics.com/blog/how-does-firewall-protect-business
https://www.securitymetrics.com/blog/how-does-firewall-protect-business
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3. Punctul de acces nu respectă procedurile de securitate ale altor puncte de acces wireless din aceeași rețea. 
Dar, totuși cum reușesc atacatorii, de fapt, să instaleze puncte de acces rogue? Hackerii folosesc puncte 

de acces rogue ca o modalitate simplă de a obține acces în sistemele de afaceri și pentru a captura datele 
sensibile și credențialele. O modalitate des implementată de către hackeri este de a utiliza punctele de acces 
rogue prin așa numitul evil twin. Evil twins sunt puncte de acces wireless configurate să pară identice cu 
rețeaua fără fir adevărată a unei companii. De ce? Pentru a atrage utilizatorii autorizați să se conecteze la 
rețeaua falsificată. Dacă punctul de acces fără fir are același nume și un identificator unic de 32 de cifre (SSID) 
dar și o adresă MAC, atunci dispozitivele angajaților se pot conecta automat la acesta. Dacă un evil twin are 
succes, un atacator se poate conecta cu ușurință la laptopul utilizatorului pentru a fura credențialele de 
autentificare și pentru a accesa rețeaua folosind un nume autorizat. 

3. RF Jamming 

Semnalele wireless sunt susceptibile la interferențe electromagnetice (EMI), interferențe radio-frecvente 
(RFI) și pot fi chiar susceptibile la lovituri de trăsnet sau la zgomotul luminilor fluorescente. Semnalele 
wireless sunt, de asemenea, susceptibile la bruiaj deliberat. Blocarea de radiofrecvență (RF) întrerupe 
transmiterea unei stații radio sau de satelit, astfel încât semnalul să nu ajungă la postul de recepție. 

Frecvența, modularea și puterea blocatorului RF trebuie să fie egale cu cea a dispozitivului pe care 
criminalul dorește să îl perturbeze pentru a bloca cu succes semnalul wireless. 

Fiecare sistem inteligent de securitate DIY trebuie sa aibă activată detecția blocajelor RF Honeywell. 
Dacă ceva sau cineva încearcă să blocheze dispozitivele fără fir, va fi afișat un semnal de eroare. 

4. Grayware i Smishing  
Grayware-ul devine o problemă în domeniul securității mobile, odată cu cu popularitatea smartphone-

urilor. Software-ul Gray include aplicații care se comportă într-o manieră enervantă sau nedorită. Este posibil 
ca software-ul Grayware să nu prezinte malware identificabil în interiorul acestuia, dar poate totuși să 
reprezinte un risc pentru utilizator. De exemplu, programul Grayware poate urmări locația utilizatorului. 
Autorii de produse grayware, de obicei, păstrează legitimitatea prin includerea capabilităților unei aplicații 
într-o amprentă redusă a acordului de licență software. Utilizatorii instalează multe aplicații mobile fără a lua 
în considerare cu adevărat capacitățile lor. 

SMiShing este utilizarea tehnicii de phishing prin SMS. Utilizează serviciul de mesaje scurte (SMS) 
pentru a trimite mesaje text false. Criminalii îi înșală pe utilizatori să viziteze un site web sau să sune un număr 
de telefon. Astfel, victimele pot furniza apoi informații sensibile, cum ar fi informații despre cărțile de credit. 
Vizitarea unui site web ar putea duce la descărcarea, fără acordul utilizatorului, a unui program malware care 
infectează dispozitivul. 
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Abstract: Injection attacks are amongst the oldest and most dangerous web application attacks. Injection attacks 
are based on a single problem that persists in many technologies: namely, no strict separation exists between program 
instructions and user data. There are different kind of injection attacks like HTML Injection, JavaScript Injection and 
SQL Injection, by far the most dangerous because its affect our personal data. There are different kind of methods to help 
us to protect our data and check if our data was changed. 

Keywords: Injection attacks, attacks, data, HTML, JavaScript, SQL. 
 

 

Introduction  
Injection attacks refer to a broad class of attack vectors that allow an attacker to supply untrusted input 

to a program, which gets processed by an interpreter as part of a command or query which alters the course of 
execution of that program.  

Injection attacks are amongst the oldest and most dangerous web application attacks. They can result 
in data theft, data loss, loss of data integrity, denial of service, as well as full system compromise. 

Injection attacks are based on a single problem that persists in many technologies: namely, no strict 
separation exists between program instructions and user data (also referred to as user input). This problem 
allows for attackers to sneak program instructions into places where the developer expected only benign data. 
By sneaking in program instructions, the attacker can instruct the program to perform actions of the attacker's 
choosing. 

A successful attack requires three elements: 
− Identifying the technology that the web application is running. Injection attacks are heavily 

dependent on the programming language or hardware possessing the problem. This can be 
accomplished with some reconnaissance or by simply trying all common injection attacks. To 
identify technologies, an attacker can look at web page footers, view error pages, view page 
source code, and use tools such as nessus, nmap, THC-amap, and others. 

− Identifying all possible user inputs. Some user input is obvious, such as HTML forms. However, 
an attacker can interact with a web application in many ways. 

− Finding the user input that is susceptible to the attack.  
1. HTML injection 

The essence of this type of injection attack is injecting HTML code through the vulnerable parts of the 
website. The Malicious user sends HTML code through any vulnerable field with a purpose to change the 
website’s design or any information, that is displayed to the user. This injection attack can be performed with 
two different purposes: to change displayed website’s appearance and to steal other person’s identity. Main 
types are: stored HTML injection and reflected HTML injection. 

2. JavaScript Injection 

JavaScript is one of the most popular technologies and is most widely used for web pages and web 
applications. It can be used for realizing different website functionalities. However, this technology can bring 
some security issues, which the developer and tester should be conscious about. 

Javascript can be used not only for good purposes but for some malicious attacks too. One among that 
is Javascript Injection.  Injection is to change the website’s appearance and manipulate the parameters. 
Consequences of JS Injection can be very different – from damaging website‘s design to accessing someone 
else’s account. When you are starting to test against JS Injection, the first thing you should do is to check if JS 
Injection is possible or not. Checking for this type of Injection possibility is very easy – when navigated to the 
website, you have to type in the browser’s address bar code like this: javascript:alert(‘Executed!’); 

If a popup window with a message ‘Executed!’ appears, then the website is vulnerable to JS Injection. 
Then in the website‘s address bar, you can try various Javascript commands. It should be mentioned, that JS 
Injection is not only possible from the website’s address bar. 
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There are various other website‘s elements, that may be vulnerable to JS Injection. The most important. 
Thing is to know exactly the parts of the website which can be affected by Javascript Injection and how to 
check it. 

During this injection attack a malicious user can gain parameters information or change any parameters 
value (Example, cookie settings). 

This can cause quite serious risks as a malicious user can gain sensitive content. Such type of injection 
can be performed using some Javascript commands. Firstly, in order to prevent this attack, every received input 
should be validated. Input should be validated every time, and not just when the data is initially accepted. It is 
highly recommended not to rely on the client side validation. Also, it is recommended to perform an important 
logic in the server side.  

3. SQL Injection 

SQL Injection (SQLi) is a type of an injection attack that makes it possible to execute malicious SQL 
statements. These statements control a database server behind a web application. Attackers can use SQL 
Injection vulnerabilities to bypass application security measures. They can go around authentication and 
authorization of a web page or web application and retrieve the content of the entire SQL database. They can 
also use SQL Injection to add, modify, and delete records in the database. 

An SQL Injection vulnerability may affect any website or web application that uses an SQL database 
such as MySQL, Oracle, SQL Server, or others. Criminals may use it to gain unauthorized access to your 
sensitive data: customer information, personal data, trade secrets, intellectual property, and more. SQL 
Injection attacks are one of the oldest, most prevalent, and most dangerous web application vulnerabilities. 
The OWASP organization (Open Web Application Security Project) lists injections in their OWASP Top 10 
2017 document as the number one threat to web application security. To make an SQL Injection attack, an 
attacker must first find vulnerable user inputs within the web page or web application. A web page or web 
application that has an SQL Injection vulnerability uses such user input directly in an SQL query. The attacker 
can create input content. Such content is often called a malicious payload and is the key part of the attack. 
After the attacker sends this content, malicious SQL commands are executed in the database. 

SQL is a query language that was designed to manage data stored in relational databases. You can use it 
to access, modify, and delete data. Many web applications and websites store all the data in SQL databases. In 
some cases, you can also use SQL commands to run operating system commands. Therefore, a successful SQL 
Injection attack can have very serious consequences. 

The only sure way to prevent SQL Injection attacks is input validation and parametrized queries 
including prepared statements. The application code should never use the input directly. The developer must 
sanitize all input, not only web form inputs such as login forms. They must remove potential malicious code 
elements such as single quotes. It is also a good idea to turn off the visibility of database errors on your 
production sites. Database errors can be used with SQL Injection to gain information about your database. 
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Abstract:  Conform Organiza iei Economice de Cooperare şi Dezvoltare (OECD), comer ul electronic (e-
commerce) reprezintă desfă urarea unei afaceri prin intermediul re elei internet, vânzarea de bunuri i servicii având loc 
offline sau online. Acesta  include : po ta electronică, cataloage electronice, sisteme suport pentru comer ul cu mărfuri 
i servicii, sisteme suport pentru preluarea de comenzi, logistică i tranzac ii, sisteme de raportare statistică i informa ii 

pentru management. În prezent, i în Republica Moldova, comer ul electronic beneficiază de o pozi ie strategică în 
dezvoltarea economiei, atât la nivel na ional cât i interna ional, eviden iind rolul întreprinderilor mici i mijlocii.  

Cuvinte cheie: E-commerce,  website, internet , oportunită i , mediul economic. 
 

 

1. No iuni generale 

1.1. Definiții 
Un site web este un set de pagini web legate şi deservite de un domeniu web unic, care se începe cu 

„www” și are terminațiile .com, net, md etc. În cazul de față Site-urile de comerț electronic sunt  site-uri care 
sunt utilizate pentru a vinde produse pe Internet. Este o metodă mult simplificată de a intra în posesia unui 
produs sau serviciu. 

1.2. Aspecte și caracteristici 
Un site web comercial de succes trebuie să dețină următoarele particularități: 

• Prezentarea în linii generale a imaginii și politicii companiei, scurt istoric, obiectivelor și misiunii sale; 
• Prezentarea catalogului de produse și servicii prestate de entitatea economică, inclusiv descrierea 

acestora și prețul;  
• Prezența rubricii „Noutăți”, pentru a menține activ interesul clienților față de produsele, respectiv 

serviciile entității; 
• Prezența rubricii „Coș de cumpărători” și posibilitatea de selectare în el a produselor/serviciilor dorite; 
• Suport / consultanță online oferită clientului; 
• Posibilitatea de achitare a produselor selectate prin mai multe metode (card bancar;  sistemul de plate 

electronică, ex. B-Pay ; terminale de plăți electronice, ex. MMPS; numerar – la livrare, etc );  
• Actualizarea informației cu privire la noi produse / servicii zilnic, sau măcar o dată în câteva zile. 

1.3. Tipuri de site-uri comerciale 

În funcție de participanții la tranzacția produselor/serviciilor distingem site-uri comerciale de tip:  
1. Business – Client (B2C), când o entitate economică vinde un produs sau serviciu către un client 

individual; 
2. Business – Business(B2B), când o entitate economică vinde unei alte întreprindere produse sau 

servicii; 
3. Client – Client (C2C), când un o persoană fizică / client vinde unui alte persoane fizice / client  un 

produs sau serviciu; 
4. Client – Business (C2B), când un client / persoană fizică vinde unei entități economice un produs 

sau serviciu. 
 

2. Consolidarea unui site comercial 
2.1. Etapele realizării unei pagini web 

Procesul de realizare a unu site web de tip comercial începe prin definirea strategiei și scopul site-ului, 
după care  stabilirea modului în care va arăta și funcționa. Apoi prin intermediul soft-ului HTML (limbaj de 
marcare utilizat pentru crearea paginilor web) se scrie și editează pagina web, el este publicat abia după ce s-a 
testat funcționalitatea sa. După această etapă, se stabilește un program prin care periodic se analizează pagina 
și se menține continuitatea eficientă a sa. În linii generale, dezvoltarea unei pagini web are următoarele etape: 
planificarea, designul, dezvoltarea, testarea, publicarea și întreținerea sa. 

Pentru un începător în domeniu crearea unui site-web comercial l-ar costa în jur de 133 $  pe un an, 
adică aproximativ 11,1 $ pe lună. Domain Name (numele de domeniu) – 13 $ pe an. Dar totul este în directă 
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dependență de: ce produse/servicii urmează să realizeze; cine vor fi clienții principali; care va fi potențialul de 
clienți estimați; care este mărimea stocurilor; etc 

2.2. Realizarea content-ului pe pagina electronica 

La etapa de întreținere a site-ului web este necesar de a respecta următoarele puncte:   
• Alegem cuvintele cheie SEO (Search Engine Optimization = Optimizare pentru motoare de căutare) 

potrivite. 
• Alegem Unde folosim cuvintele cheie 

   Densitatea KW ar trebui să fie de 3%, aceasta reprezintă doar o medie recomandată pe toate motoarele de 
căutare, precum: Google, Bing, Yahoo 

• Conținut original 
Conținutul SEO este în esență o pagină WEB (text, imagine, video, info-grafice). Astfel datorită 

cuvintelor cheie relevante utilizate, se va evidenția pagina web prin originalitate, conținut bine explicat cu 
grafice și imagini cu descrieri. 

2.3. Avantajele creării unui magazin online 

1. Disponibilitatea și diversitatea extinsă. În loc să construiască un magazin în orașul său, mulți din acei 
care sunt la începutul activității comerciale, încep cu crearea unui magazin online. Chișinăul este un oraș cu 
un milion de locuitori.  

2. Mai ieftin și rapid. Dezvoltarea unui magazin online este mai ieftină și mai rapidă decât construirea 
unui magazin obișnuit, comandarea și instalarea panourilor publicitare, precum și promovarea unor puncte de 
vânzare noi. Indiferent de tipul de bunuri, magazinul online este un instrument minunat de vânzări și publicitate. 

3. Nu are program de funcționare limitat. În comparație cu magazinul tradițional, platforma digitală 
funcționează 24h/7, 365 zile pe an, însă produsele vor fi livrate în decurs de câteva ore sau zile. 

4. Nu e nevoie de mulți angajați. Cu un site realizat de o firmă profesionistă, cu experiență, nu e nevoie 
de mulți angajați, deoarece clienții vor primi toate informațiile necesare despre produsele și serviciile pe care 
le oferă direct. 

5. Clienții pot evalua calitatea serviciilor și produselor comercializate. În cazul în care aceștia nu sunt 
mulțumiți de ceea ce oferi, vei ști ce să îmbunătățești. Evaluările pozitive vor aduce noi potențiali clienți. 

2.4. Avantajele magazinelor tradiționale 

Permite clienților să observe produsele îndeaproape. Astfel produsul poate fi analizat mai bine, iar 
potențialul client își poate face o idee cât mai reală asupra calității acestuia și, respectiv, va avea mai multă 
încredere în a achiziționa ceva palpabil. 

Achiziționarea imediată a produsului. Nu va fi necesar să aștepte câteva ore sau zile pentru a-i fi livrat 
coletul. 

Mersul la cumpărături, pentru unii clienți, este o activitate plăcută și socială. Avantaj oferit doar de 
magazinele tradiționale 

Concluzii 
E-commerce-ul, este în continuă perfecționare, iar în viitorul apropiat acesta va schimba conceptul de 

afaceri. În mod special, în Republica Moldova aceasta va asigura o dezvoltare mai rapidă și eficientă a micilor 
entități economice. Deja majoritatea noilor întreprinderi se inițializează pe piață prin intermediul unei pagini 
web. 

Raportând avantajele celor două tipuri de comercializare observăm, că comercializarea electronică este 
mai eficientă și logică de utilizat. Totul se realizează în timp real și clientul dispune de mai multe instrumente 
de a analiza produsul, de a lăsa recenzii și a-și rambursa banii sau produsul la necesitate. Astfel se realizează 
o relație mai strânsă, și chiar personală, între client – vânzător, ceea ce reprezintă un avantaj pentru ambele 
părți. 

Analizând tendințele din ultimii ani putem prevedea că, în viitorul apropiat, și acest domeniu va fi rapid 
acaparat de evoluția digitală. Deci, orice început de afacere poate fi trecut la nivelul mediului online. 
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Abstract: Comunicarea electronică reprezintă un ansamblu de ac iuni i procese prin care interlocutorii transmit 
informa ie sub diferite forme. Proces absolute indispensabil în era apogeului tehnologic în care trăim, în ultimii ani 
online-ul a început să însemne mai mult decât un web design ci încet încet devine un stil de viată Modul de ob inere 
rapidă a informa iilor, dar i comunicarea între indivizi la distan ă a devenit în prezent o normalitate. Actualmente 
Republica Moldova ocupă printre primele locuri din Europa în ceea ce prive te viteza la internet, numărul de companii 
care prestează astfel de servicii i tehnologiile tot mai noi i inovative ce sunt implementate pe sacră largă în toate 
domeniile de activitate al economiei na ionale. 

Cuvinte cheie : re ea ,tehnologii, internet, wireless, dispozitive, informa ii, unde, arie de acoperire, zonă 
geografică, trafic, standard, canale. 
 

1. No iuni generale 

1.1. Definiții 
Rețelele fără fir sunt rețele de aparate și dispozitive interconectate prin unde radio,  infraroșii, optice și 

alte metode fără fir. Transferarea cât mai rapidă şi corecta a informațiilor de la sursă către destinație este unul 
dintre lucrurile care a preocupat în mod major omenirea în ultimele decenii. Astfel în ultimii ani rețelele fără 
fir au constituit o soluție alternativă a legăturilor prin fir rezolvându-se în acest mod problemele de conectare 
dificilă când sunt mai multe fire sau conectarea la internet în zone geografice greu accesibile. 

1.2. Aspecte și caracteristici 
Tehnologiile ce au succes pe piață și în același timp aduc și profituri substanțiale au anumite avantaje: 

1. comoditate la conectarea directă la rețelele de wifi, având acces la resursele rețelei indiferent de 
poziționarea geografică a clienților; 2. mobilitate în procesul de conectare la propria rețea deși nu sunt în 
locațiile proprii, putând accesa diverse aplicații și documente de care au nevoie; 3. contribuie la creșterea 
productivității muncii prin faptul că, accesul la informații și aplicații este facil, acesta fiind un ajutor pentru 
utilizatorii rețelei în desfășurarea activității; 4. configurare facilă rapidă și rentabilă în procesul de instalare a 
rețelei; 5. stabilitate în procesul de dezvoltare a afacerilor, atunci când este necesar de extins rețeaua acestora; 
6. securitate controlată și strict administrată conform politicilor de dezvoltare ce permit accesul la date din 
rețea;7. costuri reduse aproape inexistente în procesul de întreținere a acestor tip de rețele.  

1.3. Tipuri de rețele 

În funcție de aria de acoperire și a tipului de tehnologiei utilizate distingem următoarele tipuri de rețele:  
1. Re ele WPAN (Personal Area Network) - rețea de calculatoare utilizată pentru interconectarea 

dispozitivelor centrate pe spațiul de lucru a unei persoane individuale, care sunt implementate într-un spațiu 
de aproximativ 10 metri. Aceste rețele pot fi utilizate pentru conectarea la o rețea de nivel superior atunci când 
un dispozitiv principal ocupă rolul de gateway. Ex: Bluetooth.                                                                                                                                     

2. Re ele WLAN (Local Area Network)- aparate și dispozitive interconectate prin unde radio, infraroșii, 
optice și alte metode fără fir. Aceste  rețele devin tot mai cunoscute în rândul utilizatorilor deoarece rezolvă 
cazurile de conectări a mai multor dispozitive la o singură rețea evitându-se cablurile de orice tip. Echipamente 
dare conectează dispozitive atât la distanțe mici cât și distanțe mari. Ex: WI-FI. 

3. Re elele WMAN( Metropolitan Area Network) –rețele de mare extindere, un oraș sau o zonă geografică 
urbană. Folosesc tehnologia wireless sau fibră optică pentru a crea conexiuni optimizate începând cu cartiere 
de locuințe, zone economice și ajungând până la orașe întregi. Ex: WiMax.                                                                                                                                

4. Re elele WAN ( Wide Area Network)- rețele ce conectează orașe, regiuni sau  țări. Acestea  includ linii 
de telecomunicații publice și elemente de legătură  conectate necesar. Cel mai elocvent de astfel de rețea extinsă 
este Internetul. 
 

2. Consolidarea unei re ele wireless 

2.1. Etapele securizării unei rețele wireless 

Într-o rețea de telecomunicații trebuie de ținut cont de toate evenimentele participante care pot să 
amenințe securitatea. În acest sens, pentru utilizatori incidentele de mediu sau erorile umane care pot perturba 
rețeaua au consecințe la fel de costisitoare similare atacurilor intenționate. Securizarea rețelei presupune 
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crearea unui sistem de comunicații închis (closed authentication) în care autentificarea se face pe baza listelor 
de control al accesului, ACL, care conțin adresele MAC autorizate, sau la care accesul este posibil numai 
pentru acele echipamente care dețin cheia de criptare secretă și aplică mecanismul de criptare acceptat de AP 
(shared 60 key). Acesta transmite la cerere un text în clar pe care solicitantul îl criptează cu chei secrete și îi 
returnează AP-ul, care la rândul său îl decriptează și compară textul rezultat cu originalul. Dacă cele două nu 
coincid, atunci accesul la rețea pentru respectivul utilizator este blocat. În general cheia folosită pentru 
autentificare este aceeași cu cea folosită ulterior pentru criptarea datelor. Acest fapt poate fi exploatat de 
eventualii intruși, care pot afla cheia și o pot folosi pentru autentificare și pentru preluarea neautorizată de 
informații din rețea. De oarece mai mulți utilizatori folosesc aceeași cheie de criptare se poate rezolva o lipsă 
de confidențialitate față de cei din același grup sau din aceeași rețea locală. Autentificarea extinsă, EAP, 
reprezinta un protocol de securitate de nivel doi. Atunci când un dispozitiv solicită conectarea la un punct de 
acces sunt parcurse următoarele etape: a) punctul de acces solicită informații de autentificare; b) clientul oferă 
informațiile solicitate; c) punctul de acces trimite informațiile primite unui server de autentificare şi autorizare 
(RADIUS standard); d) pe baza autorizării de pe serverul RADIUS, clientul este admis să se conecteze. 

 

2.2. Tehnologii utilizate în rețelele de comunicații actuale 

1. Bluetooth - standardul tehnologiei wireless utilizat în cadrul rețelelor WPAN cu scopul schimbului 
de date între dispozitivele ce se află la distanțe mici. Acestă tehnologie operează la 2.54 Ghz pe 79 de canale 
radio între care ele pot comunica aleator. 

2. WI-FI(Wireless Fidelity)- tehnologie bazată pe standardele de comunicație în rețele WLAN cu viteze 
ce pot să fie echivalente cu vitezele  de comunicație în rețelele Ethernet. Acest tip de tehnologie are banda de 
frecvență segmentată în 12 canale care însă nu permit arii de acoperire foarte mari ajungându-se la câteva sute 
de metri, mobilitatea la aceste rețele este restrânsa. 

3. WiMax (Worldwide Interoperability for Microware Access) tehnologie ce permite conexiunea pe o 
arie mai vastă de câțiva kilometri- reprezentând soluția optimă de înlocuire a tehnologiilor deja utilizate (Wi-
Fi, GSM). Această tehnologie reprezintă o bună alternativă la conectarea prin cablu, permițând transmisiuni 
de date, telecomunicații și servicii IPTV, făcând parte din continuitatea planului de business al comunicației. 

4. GSM( Global System for Mobile Communication)- standardul de telefonie mobilă cel mai răspândit 
din lume cunoscut și sub denumirea de 2G, 3G, 4G și deja în curs de implementare și 5G. Acestă tehnologie 
permite la nivel internațional roming-ul între operatorii de telefonie mobilă, iar utilizatorii nu trebuie să 
schimbe telefoanele pentru a putea utiliza diferite servici. 

5. GPS(Global Positioning System) sistem de poziționare global, utilizând sistemul de navigație prin 
satelit. Un astfel de este şi cel american de navigație NAVSTAR. Acest dispune de 24 sateliți ce se află la o 
înălțime  >20 km de la suprafața Pământului. Pentru aflarea poziției corecte a unui obiect, acest sistem folosește 
cel puțin 4 sateliți care calculează: latitudinea, longitudinea și altitudinea. 

6. 3G(Third Generation)- ce-a de-a 3 generație de tehnologii de telecomunicații. Specificații tehnice 
cunoscute sub numele de IMT-2000. Spectrul de frecvență este cuprins între 400MHz și 3GHz, iar viteza este 
de cel puțin 200 kbit/s. Principalele aplicații ale acestei tehnologii sunt comunicațiile de date și voce, conexiuni 
la Internet, apeluri video și televiziune. 

7. 4G (Forth Generation)- ce-a de-a 4-a generație, succesoare standardului 3G, fiind introdus în 2008. 
Tehnologie oferă viteză de 100 Mbit/s în cazul dispozitivelor aflate în mișcare, și o viteză de 1 Gbit/s pentru 
comunicațiile mobile staționare. 

 

Concluzii 
Sistemele și rețelele wireless reprezintă actualmente elementele de bază al dezvoltării economiei 

naționale, dar în același timp acestea sunt elementele principale pe baza cărora se vor fi concepute și dezvoltate 
mai multe inovații. Republica Moldova este un stat relativ în curs de dezvoltare, iar noutățile tehnologice 
contribuie la creșterea economiei naționale. Fiind printre primii din Europa la viteza de internet, piața 
moldovenească în ultimii ani a devenit ținta mai multor investitori. 

Raportând avantajele sistemelor wireless ușor poate fi dedus faptul că acestea reprezintă și însăși 
tehnologiile de viitor ce oferă un grad  înalt de eficientă, mobilitate, acces nelimitate la informație și 
administrare individuale a propriilor rețele. 
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