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Rezumat. În aceast  perioad  se termin  tranzi ia de la televiziunea analogic  la cea 
digital . În acela i timp se accelereaz  ritmul de diversificare a tipurilor de resurse 
multimedia, a facilit ilor oferite de dispozitivele de recep ie, precum i a tehnologiilor de 
comunica ie prin care se transmite con inutul multimedia. În acest context, factorii care 
influen eaz  satisfac ia consumatorului fa  de con inutul multimedia transmis prin 
intermediul serviciilor digitale TV i eventual, prin intermediul Internet-ului, reprezint  un 
indicator important pentru fidelizarea utilizatorului fa  de un furnizor de servicii. În cadrul 
articolului facem o analiz  a leg turii existente între trei concepte importante în procesul de 
furnizare a serviciilor digitale multimedia: QoS, QoE i satisfac ia consumatorului. 
Televiziunea digital  aduce elemente de calitate a imaginii care influen eaz  pozitiv QoE. 
Dac , îns , furnizorul de servicii TV nu controleaz  în mod eficient parametrii de 
codificare a fluxului video i nu aloc  o band  suficient  de transmisie, se poate ajunge la 
degradarea imaginilor recep ionate ceea ce conduce la sc derea QoE i a loialit ii fa  de 
furnizorul de servicii TV. Un alt element care influen eaz  QoE este interactivitatea i, în 
cadrul lucr rii, se prezint  o modalitate de selectare a unor evenimente importante din 
fluxul video astfel încât acestea s  poat  fi solicitate ulterior, la cerere, de c tre abona i.

Cuvinte cheie: servicii TV digitale, con inut multimedia, calitatea serviciilor. 

1. Introducere 
Utilizarea obi nuit  a termenului multimedia face referire la furnizarea 
electronic  a unei combina ii de con inut video, imagini, audio i text într-
un mod care permite interactivitatea. În cadrul acestui articol, no iunea de 
multimedia se refer i la con inutul TV digital care este transmis prin 
intermediul mai multor tehnologii, inclusiv prin Internet, i care beneficiaz
de un grad de interactivitate variabil, dar în plin  diversificare. 

Fischer (2010) remarc  faptul c  ast zi este din ce în ce mai dificil s  se 
disting  între cele dou  medii, TV i calculatoare, deoarece se face tot mai 
sim it  convergen a acestora pe m sur  ce se m re te utilizarea multimedia. 
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PC-urile cu carduri TV pot foarte u or s  devin  TV. De asemenea, 
facilit ile oferite de echipamentele TV sunt în cre tere, astfel încât aceste 
echipamente includ caracteristici de re ea i de interac iune. 

Unele standarde care contribuie la dezvoltarea i r spândirea televiziunii 
digitale se refer  la transportul con inutului multimedia utilizând o varietate 
de canale de comunica ie. Astfel, a a numitele servicii TV liniare, se pot 
transmite prin mai multe modalit i: 

• terestru utilizând tehnologia terestr  de radiodifuziune video digital
- Digital Video Broadcast Terrestrial (DVB-T, DVB-T2);  
• prin cablu digital - Digital Cable (DVB-C); 
• prin satelit, utilizând transmisia digital  (DVB-S, DVB-S2); 
• pentru terminale mobile (DVB-H); 
• prin intermediul Liniei de abonat digitale (Digital Subscriber Line -
xDSL) care ofer  support IPTV pentru semnalul video digital peste o 
linie telefonic  standard. 
Alte standarde se refer  la interactivitate i la interfa a comun  de 

programare (API) pentru dezvoltarea aplica iilor utilizator, unele din acestea 
fiind men ionate i în (Claraso et al, 2009). 

Wei (2011) se refer  la unele cercet ri i proiecte care au ca int
dezvoltarea de servicii TV i multimedia compatibile 2D/3D în conexiune 
cu utilizarea i furnizarea unor servicii integrate cu metadate, care s  con in
elemente de sincronizare, atât pentru servicii liniare cât i pentru servicii la 
cerere, având ca support de distribu ie standardul IPTV 3D. 

Un aspect important al fluxului multimedia/TV peste HTTP const  în 
utilizarea Fluxurilor Adaptive Dinamice i armonizarea H.721 cu MPEG. 
Aceste cerin e sunt foarte importante pentru terminale mobile. 

Au fost abordate i modalit i de transmitere a con inutului audio i
video, utilizînd IP, în cadrul Re elelor DVB. De exemplu, Follscher (2005) 
propune un strat de leg tur  de date ca o structur  a stratului de adaptare a 
re elei pentru transmiterea con inutului video peste o re ea IP care se g se te
direct pe nivelul fizic al sistemului de transmisiune DVB. Utilizând 
Încapsularea Multi-Protocol (Multi-Protocol Encapsulation – MPE) este 
posibil, de asemenea, ca Fluxul de Transport DVB s  fie plasat între nivelul 
fizic al sistemului DVB i nivelul IP. Avantajul utiliz rii Protocolului 
Internet (IP) const  în faptul c  datele adi ionale care pot s  fie de interes 
utilizatorilor sunt încapsulate în Fluxul de Transport MPEG 2/4 utilizând 
MPE. 
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În continuare, în capitolul 2 se prezint  principalele concepte utilizate în 
evaluarea calit ii serviciilor multimedia din punct de vedere al utlizatorului 
i al furnizorului de servicii: Calitatea serviciilor (QoS), Calitatea 

experien ei (QoE) i satisfacerea consumatorului. În subcapitolul 3.1 se 
prezint  saltul pozitiv realizat în QoE i în QoS prin trecerea de la 
televiziunea analogic  la cea digital . În subcapitolul 3.2 se prezint  cazul 
invers, în care apare o deteriorare a QoE datorit  faptului c  furnizorul de 
servicii TV nu administreaz  corespunz tor banda alocat  pentru transmisie 
i calitatea serviciilor (QoS). În capitolul 4 se prezint  unele tendin e ale 

interactivit ii i un posibil scenariu de marcare a evenimentelor importante 
dintr-un flux video, ceea ce permite redarea acestora utilizând actori 
organiza i pe mai multe niveluri, cu sarcini de extragere a informa iilor, de 
indexare a acestora i de redare a con inutului video la cerere. 

2. Metode de apreciere a calit ii serviciilor multimedia i a 
experien ei utilizatorului 

2.1 Calitatea serviciilor 
Calitatea serviciilor (Quality of services-QoS) m soar  prioritizarea 
acord rii unei anumite l imi de band  de transmisie c tre aplica ii i
utilizatori astfel încât fluxurile de date dintr-o re ea s  satisfac  metricile de 
performan  asociate cu viteza de transmisie, întârzierea, fluctua ia rapid
(jitter) i pierderea de pachete. 

QoS este definit  în recomand rile “ITU-T E.800”, într-un sens ceva mai 
larg, ca totalitatea caracteristicilor serviciilor de telecomunica ii care au 
leg tur  cu satisfacerea necesit ilor utilizatorilor acelui serviciu. QoS 
reprezint  o m sur  a performan ei, la nivel de pachete, din perspectiva 
re elei. În cadrul QoS exist  mecanisme de administrare a efectelor pe care 
le-ar putea avea congestia pachetelor asupra performan ei unei aplica ii, 
precum i servicii de diferen iere a fluxurilor de trafic c tre diferi i
utilizatori. QoS stabile te performan a serviciilor furnizate de un furnizor în 
conformitate cu condi iile înscrise într-un contract încheiat între acesta i
client.  
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Metricile QoS, care se refer  la m sur tori i opera ii de control la nivel 
de re ea, ce au rolul de a asigura distribu ia multimedia în condi ii de 
calitate acceptabile, nu pot furniza un cadru suficient pentru aprecierea 
percep iei utilizatorului asupra con inutului multimedia. De aceea, pentru a 
dep i limitele QoS, s-a introdus o abordare bazat  pe calitatea experien ei
utilizatorului (QoE). 

2.2 Calitatea experien ei 
Calitatea experien ei (Quality of experience -QoE) m soar  performan a
total  a sistemului utilizând m suri subiective i obiective ale satisfac iei 
consumatorului.  

QoE depinde de experien a utilizatorului, precum i de factori de mediu: 
modul de conectare a echipamentelor (prin fir sau f r  fir), cerin ele de 
trafic ale aplica iei (text sau video), mediul de lucru (fix sau mobil). 

Conform defini iei dat  în Recomand rile ITU-T P.10/G.100, Calitatea 
Experien ei (QoE) unui consumator de servicii digitale TV include efectele 
complete ale sistemului de transmisie multimedia, de la un cap t la altul, i
poate fi influen at  de a tept rile utilizatorului i de context. 

Între mecanismele de control ale rezerv rii resurselor în cadrul 
transmisiei datelor multimedia, care definesc calitatea serviciilor (QoS), pe 
de o parte, i QoE, pe de alt  parte, exist  o leg tur  evident .

Perspectiva tehnic  se preocup  de aspectele de calitate care se refer  la 
factorii tehnologici implica i în multimedia distribuit , ace tia putând fi 
m sura i i modifica i la trei niveluri. 

Ghinea & Ademoya (2012) definesc cele trei niveluri la care poate fi 
m surat  calitatea aplica iilor dintr-o perspectiv  tehnic : (1) la nivel de 
re ea; (2) la nivel media, unde datele din re ea se convertesc în informa ii 
media; (3) la nivel de con inut, care se ocup  de modul în care este 
prezentat  informa ia media. 

Din punct de vedere al nivelului de re ea calitatea experien ei 
utilizatorului poate fi m surat , monitorizat i optimizat  prin intermediul 
calit ii serviciilor (QoS) în termeni de pierdere de pachete, întârziere, 
fluctua ii rapide în transmisia pachetelor, l rgimea de band  disponibil  etc. 

La nivel media, codificarea video, con inutul multimedia din punct de 
vedere al mi c rii i al detaliilor spa iale influen eaz  calitatea percep iei pe 
care o au consumatorii con inutului multimedia. 
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De exemplu, pot s  existe metrici normale pentru QoS în ceea ce prive te
traficul dar poate s  existe o calitate a experien ei (QoE) slab  datorit
întârzierilor în transmisie, a ecoului care se aude, sau a întârzierii 
inexplicabile a fluxului. 

2.3 Satisfac ia consumatorului 
Satisfac ia consumatorului (clientului) a fost analizat  din punct de vedere 
al aspectelor de marketing referitoare la loialitatea clientului. Unele atribute, 
ca satisfac ia brandului, sunt folosite pentru modele teoretice despre 
satisfac ia consumatorului (Martisiute et al, 2010). 

Satisfac ia consumatorului (SC) este m surat , adesea, pe baza datelor 
colectate din sondaje f cute prin chestionare i prin construirea de modele 
de satisfac ie care includ unele ipoteze asupra rela iilor dintre calitatea 
serviciilor i inten iile clien ilor. Satisfac ia consumatorului reprezint  un 
indicator important asupra loialit ii pentru un furnizor de servicii sau 
pentru un tip de furnizor de servicii. 

Satisfac ia consumatorului pentru servicii multimedia (incluzând 
transmisia de servicii TV) –CSMS- este un concept abstract care m soar
cât de satisf cut este un consumator fa  de alegerea unui furnizor de 
servicii, fa  de un grup de servicii i calitatea acestora, de u urin a de 
operare a echipamentelor de interac iune (cum sunt “set top box”, 
telecomenzile etc.) i de dispozitivele audio i cele de afi are. Satisfac ia
consumatorului are un aspect subiectiv i un suport controlat obiectiv. 

Satisfac ia subiectiv  include elemente legate de utilizabilitate, r spunsul
emo ional sau cognitiv, focalizarea proprie persoanei respective (a tept rile, 
experien a de consumare, cunoa terea alternativelor etc.) i un anumit 
moment în timp al opiniei consumatorului (dup  consumare, dup  alegere 
etc.) i percep iile subiective ale Calit ii Experien ei (QoE). 

Suportul obiectiv pentru CSMS include: 
• Calitatea ecranului (dimensiuni, mobilitate, putere consumat ,

u urin a manipul rii); 
• Calitatea terminalului de recep ie IPTV, care poate asigura i

anumite facilit i de înregistrare a emisiunilor preferate prin 
intermediul DVR (Digital Video Recorder);
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• Serviciile, interactivitatea, standardele etc.; 
• Calitatea controlului de la distan , func iile, întârzierea; 
• Capacitatea re elei de a difuza un num r mare de canale TV; 
• Con inutul programelor i serviciilor; 
• Posibilitatea de a stoca con inutul multimedia; 
• Posibilitatea de a identifica evenimentele în fluxul video; 
• Sincronizarea con inutului video, audio i a textului; 
• U urin a de a extrage date din flux; 
• Posibilitatea de utilizare a con inutului Web. 

Aceste elemente ale satisfac iei subiective i obiective se pot încadra în 
componentele esen iale ale satisfac iei consumatorului, a a cum le 
sintetizeaz  Gise & Cote (2000): (a) r spuns afectiv variabil în intensitate; 
(b) satisfac ie fa  de alegerea produsului, cump rarea i consumarea lui; (c) 
timpul de determinare a satisfac iei, care variaz  în func ie de situa ie. 

2.4. Valoarea perceput  de consumator i loialitatea acestuia fa
de furnizorul de servicii multimedia (TV) 

În figura 1 se prezint  principalele elemente care influen eaz  loialitatea 
consumatorului fa  de un anumit furnizor de servicii multimedia (TV).  

Furnizorul administreaz  mediul de transmisie astfel încât calitatea 
serviciilor s  fie cât mai bun  din punct de vedere tehnic. Îns , calitatea 
experien ei consumatorului (QoE) este influen at  nu numai de QoS, ci i de 
al i factori externi care in de experien a anterioar  a utilizatorului i de 
a tept rile acestuia, de mediul fizic i cultural în care se realizeaz  recep ia
con inutului video, de echipamentele utilizate pentru recep ionarea 
con inutului, precum i de genul con inutului i de posibilitatea de alegere în 
mod interactiv a acestuia. 

În func ie de valoarea perceput  de consumator acestuia i se poate asocia 
un anumit grad de satisfac ie pentru serviciile oferite de furnizor, ceea ce 
influen eaz , în timp, i loialitatea clientului fa  de furnizorul serviciilor 
respective. 
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Figura 1. Valoarea perceput  de consumator i loialitatea acestuia fa  de furnizorul de servicii 
multimedia (TV) 

3. Calitatea experien ei consumatorului în procesul de trecere 
la televiziunea digital

3.1. Avantajele tranzi iei la televiziunea digital
Avantajele tranzi iei la televiziunea digital  terestr  se exemplific  atât prin 
eliberarea unei por iuni din spectrul de frecven e, ceea ce pemite 
dezvoltarea unor servicii alternative de comunica ie, de exemplu, LTE 
(Long Time Evolution), cât i prin calitatea imaginii recep ionat  de 
consumator. În figurile 2+3 se pot vedea, comparativ, unele din avantajele 
transmisiei digitale a con inutului TV. Pentru recep ia programelor TV s-a 
folosit o anten  de circa 10 cm (fig. 5) conectat  la un dispozitiv de recep ie
TV (tuner), de tip SERIOUX, care are i suport DVB-T (fig. 4). 

Dispozitivul este conectat pe USB la un calculator care folose te
aplica ia software BlazeDTV 6.0 pentru redarea programelor TV. Sunt 
recep ionate 12 programe DVB-T în condi ii foarte bune cu excep ia TVR 
HD la care apar deseori zone ale imaginilor care nu au defini ia
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corespunz toare. În figurile 2 i 3 sunt prezentate dou  imagini recep ionate 
în modul analogic i, respectiv, digital, DVB-T. De i punctul de emisie al 
programului TVR 2 se afl  la circa 1 km, cu vizibilitate direct , imaginea 
analogic  este de o foarte slab  calitate, în timp ce imaginea recep ionat
prin DVB-T este de o calitate impecabil .

Figura 2. Imagine recep ionat  în modul analogic Figura 3. Imagine recep ionat  în modul    DVB-T 

Figura 4. Tunerul de tip Serioux Figura 5. Antena de recep ie DVB-T 

3.2 Cazuri posibile de degradare a calit ii experien ei  
În cursul transmisiei digitale pot sc dea parametrii de calitate ai recep iei 
dac  canalul de transmisie radio nu este suficient de larg sau din alte motive 
care apar în cursul transmisiei TV. Prezent m mai jos câteva situa ii 
recunoscute de deteriorare a calit ii imaginii digitale. 

Macroblocarea (Macroblocking) se refer  la compresia i decompresia 
imaginilor. În unele metode de compresie (codecs), cum sunt MPEG 4 sau 
H.264, se utilizeaz  blocuri care sunt multiplu al m rimii 8x8. Dac
algoritmul de decompresie nu are o corela ie mare cu algoritmul de 
compresie, pot ap rea zone p trate în care imaginea nu este redat  corect 
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fiind înlocuit  de un bloc de o singur  culoare sau cu defini ie mai sc zut
în care se disting clar marginile acestuia. Aceast  situa ie este cunoscut  ca 
macroblocare (macroblocking). Macroblocarea poate fi determinat  de lipsa 
macroblocurilor respective din cauza erorilor video sau în cazul în care nu 
exist  band  de transmisie suficient  pentru a codifica detaliile fine. În 
figura 6 apar macroblocuri care deterioreaz  imaginea, mai ales în zonele 
imaginii în care apar modific ri rapide în fluxul de imagini. 

Pixelarea (Pixelation) – se refer  la crearea de blocuri f r  culoare pe 
imaginea afi at , din cauza erorilor care apar în cursul transmisiei i a 
imposibilit ii realiz rii procesului de decodare deoarece decodorul nu poate 
citi blocul de date astfel încât s  reg seasc  datele pixelior originali. 

Figura 6. O imagine cu macroblocuri generate în zona de mi care a capului personajului 

Lipsa de claritate (Blurring) este determinat  de pierderea 
componentelor de frecven  înalt  în timpul decod rii sau scal rii. Aceste 
defecte pot ap rea în diferite imagini ale fluxului de transmisie video. 
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4. Interactivitatea cu serviciile TV digitale 

4.1 Vizionarea evenimentelor importante 
În proiectul de excelen  SIUM (Sistem Integrat pentru Utilizatorul Mobil)
este prezentat un serviciu interactiv de vizualizare a evenimentelor 
importante (IEV), dedicat utilizatorilor unei structuri de comunica ii hibride 
(video i date) compatibile cu platforma SIUM, i care ofer  acestora 
posibilitatea de a viziona în orice moment al zilei o colec ie de înregistr ri
audio/video, numite în cele ce urmeaz  – “Evenimente importante” 
(St nescu et al, 2006). 

Aceste evenimente importante sunt de fapt secven e de durat  relativ 
scurt , extrase în ultimele 24 de ore dintr-unul sau mai multe programe de 
televiziune transmise prin leg tura DVB-T, inclus  în structura de 
comunica ii hibride a platformei SIUM. O astfel de list  de evenimente 
poate s  includ :

• tiri recente de importan  mare; 
• Secven e semnificative dintr-o competi ie sportiv ;
• Scene cheie dintr-un spectacol; 
• Buletine de tiri financiare i rapoarte economice; 
• Buletine meteo. 
Generalizând i privind lucrurile dintr-un punct de vedere tehnic, un 

“eveniment important” (IE) reprezint  o selec ie de con inut audio/video, 
difuzat  prin serviciile DVB, i care ar putea prezenta suficient interes 
pentru consumatorii con inutului respectiv încât ace tia s  doreasc
revederea sa i s  solicite o vizionare la cerere. 

Un serviciu de vizionare a evenimentelor importante (IEV) îi permite 
utilizatorului acestuia s  aib  acces la anumite categorii de evenimente 
(sportive, tiri etc.). 

Într-o configura ie func ional  a serviciului IEV se pot identifica trei 
categorii de participan i (actori IEV). Actorii care apar in primelor dou
categorii de participan i pot fi considera i drept furnizori de con inut, iar cei 
din cea de a treia categorie vor fi consumatorii. 

Actorii de Tip 1 au rolul de a asigura generarea listei cu evenimente 
importante. Ei sunt responsabili cu vizualizarea programelor TV transmise, 
cu identificarea i clasificarea evenimentelor importante precum i cu 
crearea, actualizarea i distribu ia periodic  a listei cu evenimente 
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importante. Cu cât exist  mai mul i astfel de actori cu atât num rul de 
canale TV acoperit cre te. Pentru automatizarea opera iilor de extragere a 
evenimentelor importante din fluxul video se pot utiliza metodele de 
interpretare semantic  a con inutului video care sunt prezentate de Lavee 
(Lavee et al, 2009). De asemenea, m rirea num rului actorilor de acest tip 
creeaz  premizele unei clasific ri mai fine a evenimentelor precum i
posibilit ii de a cre te densitatea de evenimente importante pe unitatea de 
timp. Ace ti actori utilizeaz  un buffer cicular în care se marcheaz
începutul i sfâr itul fiec rui eveniment cu coduri unice pentru 24 de ore. 
Definirea i clasificarea evenimentelor importante se face în mai multe clase 
predefinite (sport, tiri, concerte, etc.) dar, la solicitarea utilizatorilor finali 
(actorii de tip 3), se pot introduce noi clase de evenimente sau se pot 
introduce anumite evenimente importante particulare. Lista IE va fi 
redistribuit  periodic (ex. o dat  pe minut) ca un serviciu de date IP sau ca 
date înglobate în teletext. 

Actorii de Tip 2 sunt responsabili de stocarea evenimentelor importante 
precum i de livrarea, la cerere, a celor solicitate, via o conexiune IP. Astfel 
se asigur  actorilor de tip 3 servicii de video la cerere (VOD). Serverul 
VOD va oferi suport pentru naviga ia de control (stop, resume, play, cancel,
eventual ff i rew) numai pentru evenimentul selectat. 

Actorii de tip 3 sunt, de fapt, utilizatorii finali ai serviciului IEV. Ei vor 
parcurge lista cu evenimente importante creat  de actorii de tip 1, vor 
selecta i vor solicita de la actorii de tip 2 (via IP) acele evenimente 
importante care prezint  interes pentru fiecare i în cele din urm  vor 
viziona (consuma) con inutul audio video solicitat. 

4.2 Tendin e ale televiziunii interactive 
Aspectele majore care au condus la evolu ia televiziunii interactive sunt 
avansul tehnologic în domeniul re elelor digitale i al celor f r  fir 
(wireless), explozia calculului omniprezent i nomad, precum i modul în 
care oamenii consum  aplica iile i serviciile interactive în prezent. 

În acest context, pot fi v zute mai multe direc ii de dezvoltare ale 
televiziunii interactive, unele fiind aproape realizate, toate fiind determinate 
de punerea în aplicare a tehnologiilor de transmisie a datelor utilizând 
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protocolul IP, de utilizarea imaginilor 3D, de interac iunea cu utilizatorii i
de personalizarea con inutului. Aceste cinci axe de dezvoltare sunt: 

• Utilizarea protocolului IP pentru transmisiile TV; 

• Realizarea televiziunii mobile prin intermediul tehnologiilor din 
genera ia 4, care asigur  servicii unicast (c tre un singur terminal) i
multicast (transmitere a aceluia i con inut c tre mai multe 
terminale); 

• Furnizarea de con inut multimedia personalizat, în func ie de 
preferin ele consumatorului; 

• Crearea unui spa iu inteligent i imersiv de vizionare; 

• Utilizarea televiziunii tridimensionale. 
 Dup  cum se afirm  în (Tsekleves et al, 2009), secolul XXI va aduce 

televiziunea în Internet i tridimensionalitatea în TV pentru a crea un 
ambient i o experien  personalizat , imersiv  a utilizatorului. 

4. Concluzii 
În cadrul acestei lucr ri am prezentat leg tura care exist  între calitatea 
serviciilor multimedia, calitatea experien ei unui utilizator al acestor 
servicii, satisfac ia consumatorului i loialitatea acestuia fa  de un anumit 
furnizor. Am prezentat un caz concret prin care experien a utilizatorului de 
servicii TV digitale este mult superioar  fa  de utilizarea televiunii cu 
transmisie analogic . Televiziunea digital  aduce elemente de calitate a 
imaginii care influen eaz  pozitiv QoE, dar, dac  furnizorul de servicii TV 
nu controleaz  în mod eficient parametrii de codificare a fluxului video i
nu aloc  o band  suficient  de transmisie, se poate ajunge la degradarea 
imaginilor recep ionate, ceea ce conduce la deteriorarea QoE i la sc derea 
loialit ii fa  de furnizorul de servicii TV. Un alt element care influen eaz
QoE este interactivitatea i, în cadrul lucr rii, s-a prezentat o modalitate de 
selectare a unor evenimente importante din fluxul video, astfel încât acestea 
s  poat  fi solicitate ulterior, la cerere, de c tre abona i. 

Tendin ele de convergen  a transmisiei serviciilor TV în modul clasic, 
liniar, cu modalitatea de consumare interactiv  a acestora utilizând 
tehnologiile bazate pe suportul re elelor de Internet, conduc la cre terea 
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QoE i a satisfac iei consumatorului fa  de serviciile multimedia oferite de 
furnizorul acestora, ceea ce creeaz  premiza loialit ii clientului fa  de 
furnizor.
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