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ADNOTARE 

 

            Belîi Nina, masteranda grupei SCE-201M 

            Tema – Analiza serviciilor Evolved Packet Core conform conceptului de interconectare a 

interfețelor în rețelele de comunicații mobile. 

            Teza este constituită din introducere, trei capitol, concluzii și bibliografie. 

            Cuvinte-cheie: Rețele de comunicații mobile, interconectarea interfețelor, serviciile Evolved 

Packet Core. 

              Scopul tezei constă în implementarea serviciilor Evolved Packet Core (EPC) conform 

conceptului de interconectare a interfețelor în rețelele de comunicații mobile LTE Unite pentru a organiza 

o mentenanță comodă și eficientă și a spori gradul de satisfacție la deservirea clienților. 

               În conformitate cu scopul tezei au fost determinate următoarele obiective: 

1. Studierea tranziției de la rețeaua de comunicații mobile UMTS 3G la rețeaua de prestare a serviciilor de 

generația 4G LTE; 

2. Organizarea mentenanței rețelelor de comunicații mobile CDMA 2000, UMTS și LTE pe serverul de 

mentenanță și colectarea datelor statistice, inclusiv din cadrul rețelei 3G; 

3. Studierea unificării procesului de mentenanță șiu gestionare a abonaților celor trei rețele de comunicații 

mobile într-o bază comună SDB (Single Data Base) conform noii platforme HSS (Home Subscriber 

Server) din cadrul rețelei LTE-EPC; 

4. Studierea gestionării apelurilor în rețeaua de comunicații mobile LTE-EPC bazate pe soluții IP și 

asigurate de aplicațiile software rulate pe serverele de rețea. 

                În teză au determinate condițiile de mapare a protocoalelor în tehnologia LTE, de desăvârșire a 

nodului EPC (Evolved Packet Core) pentru rețelele de comunicații mobile LTE, variantelor de 

configurare ale direcțiilor ”Downlink – Uplink”,de organizare ale canalelor uplink și downlink, de 

formare a semnalelor canalelor fizice uplink și downlink, de organizare a rețelei LTE în baza nodului EPC 

conform numelor și numerelor, de interconectare a interfețelor în rețeaua LTE la nivel national, de 

organizare a interconexiunilor prin interfața S1, de lansare EPC în cadrul rețelei LTE Unite Moldtelecom, 

de implementare a IP adreselor publice și private, de slectare a echipamentului pentru nodurile EPC și 

HSS, de protecție și de interconectare a diferitor tipuri de interfețe. 

 

 

 

  

 



 

ANNOTATION 

 

              Belii Nina, the master student of the group SCE-201M 

Theme - Analysis of Evolved Packet Core services according to the concept of interconnecting interfaces 

in mobile communications networks. 

            The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions and a bibliography. 

            Keywords: Mobile communications networks, interface interconnection, Evolved Packet Core 

services. 

              The aim of the thesis is to implement Evolved Packet Core (EPC) services according to the 

concept of interconnecting interfaces in LTE United mobile communications networks in order to 

organize a convenient and efficient maintenance and increase customer satisfaction. 

               In accordance with the purpose of the thesis, the following objectives were determined: 

1. Studying the transition from the UMTS 3G mobile communications network to the 4G LTE generation 

service delivery network; 

2. Organizing the maintenance of CDMA 2000, UMTS and LTE mobile communications networks on the 

maintenance server and collecting statistical data, including within the 3G network; 

3. Studying the unification of the maintenance and management process of the subscribers of the three 

mobile communication networks in a common SDB (Single Data Base) according to the new HSS (Home 

Subscriber Server) platform within the LTE-EPC network; 

4. Study of call management in the LTE-EPC mobile communications network based on IP solutions and 

provided by software applications running on network servers. 

                The thesis determined the mapping conditions of the protocols in LTE technology, the 

completion of the EPC node (Evolved Packet Core) for LTE mobile communication networks, the 

configuration variants of the "Downlink - Uplink" directions, the organization of uplink and downlink 

channels, formation of uplink and downlink physical channel signals, organization of the LTE network 

based on EPC node according to names and numbers, interconnection of interfaces in the LTE network at 

national level, organization of interconnections through the S1 interface, launch of EPC within the LTE 

Unite network Moldtelecom, IP implementation of public and private addresses, selection of equipment 

for EPC and HSS nodes, protection and interconnection of different types of interfaces. 
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INTRODUCERE 

 

În prezenta lucrare este analizată implementarea tehnologiei LTE în cadrul rețelei de comunicații 

mobile a operatorului Moldtelecom, Unite. Investigarea posibilităţilor de organizare a serviciilor Evolved 

Packet Core (EPC) a fost efectuată în baza descrierilor tehnice ale standardului 3GPP TS 23.401 (Third 

Generation Partnership Project Techical Specification),  comparând corespunderea cerinţelor tehnice 

formulate în acest standard cu cerințele diferitor producători de echipament. 

            Tema tezei este actuală  fapt demonstrat de datele statistice privitor la evoluţia tehnologiei 

LTE. Potrivit datelor publicate de GSA (Global mobile Suppliers Association) în prezent 360 de operatori 

au lansat această tehnologie în 124 de ţări. Astfel, reieşind din datele statistice se observă importanţa 

implementării standardului LTE în toate reţelele mobile la nivel global pentru a satisface tendinţele pieţii. 

Motivaţia selectării temei curente a parvenit atât în urma analizei gradului de dezvoltare 

vertiginoasă a reţelelor mobile de transport date la nivel national, cât şi la nivel global, deasemenea a fost 

luat în calcul gradul de penetrare a serviciului de acest gen în rândul populaţiei şi tendinţa producătorilor 

de terminale mobile în echiparea acestora cu module LTE. Astfel datele ANRCETI (Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei) arată, că numărul utilizatorilor 

la nivel național care au acces la Internetul mobil în bandă largă (3G, 4G) a sporit cu 40,8%, sau cu 748 

mii de persoane, ceea ce denotă faptul că moldovenii preferă să acceseze Internetul prin intermediul 

telefonului mobil  (majoritatea fiind smartphone) sau a tabletelor. Pentru a asigura necesităţile în creştere 

a acestor utilizatori este necesar de dezvoltat în permanenţă reţelele mobile oferind capacităţi tot mai 

înalte de acces la Internet şi reţele de date mobile. Totodată metodologia cercetării de implementare a noii 

tehnologii a urmărit scopul eficientizării arhitecturii finale de reţea a operatorului național, arhitectură ce 

cuprinde şi alte două standarde – UMTS și CDMA 2000. 

  

          Prin analiza specificațiilor tehnice ale nodurilor reţelelor existente a operatorului Unite s-a 

investigat posibilitatea interconectării acestora într-un sistem unificat. Astfel principalele obstacole în 

cadrul investigării date au constituit-o incompatibilitatea echipamentelor diferitor producători din cauza 

utilizării unor protocoale interne la nivelul unor interfeţe logice. Acest fapt făcea imposibilă comasarea 

tuturor abonaţilor şi serviciilor a celor trei reţele CDMA2000, UMTS și LTE într-o arhitectură unică. Cea 

mai oportună soluţie din punct de vedere a realizării sarcinii de compatibilitate s-a dovedit a fi procedura 

de upgrade a echipamentului existent al producătorului Huawei şi adăugarea unor module ce susţin 

standardul LTE. 

Astfel, implementarea tehnologiei LTE în reţeaua operatorului Unite a fost organizată prin 

evoluţionarea arhitecturii curente de generaţia trei până la susţinerea serviciilor de generaţia a patra. În 

standardul 3GPP această evoluţionare este numită SAE (System Architecture Evolution). Totodată, a fost 



implementată o bază unificată SDB (Single Date Base) în care pot fi incluşi toţi abonaţii celor trei reţele 

de generaţii diferite, fiind posibilă organizarea procedurii de dirijare a acestora dintr-un singur punct. De 

menţionat că, soluţia aleasă este cea mai eficientă din punct de vedere a raportului preţ/calitate, deoarece 

se utilizează la maximum echipamentul existent fiind adăugate doar unele părţi suplimentare hardware şi 

software. 

Scopul temei tezei constă în implementarea serviciilor Evolved Packet Core (EPC) conform 

conceptului de interconectare a interfețelor în rețelele de comunicații mobile LTE Unite pentru a organiza 

o mentenanță comodă și eficientă și a spori gradul de satisfacție la deservirea clienților. 

În conformitate cu scopul tezei au fost determinate următoarele obiective: 

1. Studierea tranziției de la rețeaua de comunicații mobile UMTS 3G la rețeaua de prestare a 

serviciilor de generația 4G LTE; 

2. Organizarea mentenanței rețelelor de comunicații mobile CDMA 2000, UMTS și LTE pe 

serverul de mentenanță și colectarea datelor statistice, inclusiv din cadrul rețelei 3G; 

3. Studierea unificării procesului de mentenanță și gestionare a abonaților celor trei rețele de 

comunicații mobile într-o bază comună SDB (Single Data Base) conform noii platforme HSS (Home 

Subscriber Server) din cadrul rețelei LTE-EPC conform conceptului de interconectare a interfețelor; 

4. Studierea gestionării apelurilor în rețeaua de comunicații mobile LTE-EPC bazate pe 

soluții IP și asigurate de aplicațiile software rulate pe serverul de rețea. 
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