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I. PENDAHULUAN 

Perceived QoS untuk internet adalah analisis data dari sampel yang sangat besar dari laporan pengguna 

terhadap disconnect, yang menghasilkan sebuha disconnect report rate (DDR), didefiniskan oleh rasio: 
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Dimana � menunjukkan sebuah tipe khusus dari transaksi yaitu Internet access. ����� adalah jumlah 

komplain terhadap disconnect yang didaftarkan untuk tipe transaksi �.  Dan �	��� adalah jumlah 

panggilan untuk perioda waktu yang sama dan populasi pengguna untuk  ����� disampel [1].  

Term Connection Continuity pada Internet biasanya dipakai pada tiga hal: 

- TCP Connection Continuity yang dipengaruhi oleh putusnya koneksi dan perubahan IP Address 

- Handoff Connection Continuity yang dipengaruhi oleh delay pada saat handover 

- VoIP Connection Continuity 

II. TCP 

TCP connection continuity: TCP connections dibangun antara node yang berkaitan dan node bergerak 

yang dipertahankan bahkan jika mobile node bergerak ke subnet yang lain  [4]. Menggunakan alamat IP 

sebagai network identifier dan host identifier tapi juga TCP connection identifier mengakibatkan 

masalah TCP connection continuity. Memecahkan masalah ini membutuhkan level decoupling tertentu 

antara identifier posisi mobile hoset dalam jaringan graph (alamat jaringan) dari indentifier yang 

digunakan untuk tujuan identifikasi TCP connection  [5]. 



Transport connection continuity tidak dapat dijamin ketika  firewall/NAT device ditemukan pada lintasan 

antara TCP Rehash host. [3]. Untuk mendukung TCP connection continuity, IP Address dari sebuah host 

harus tidak berubah ketika topology berubah [6]. 

 

III. HANDOFF 

Jika mobile IP digunakan untuk menangani handoff, prosedur tersebut akan membutuhkan waktu 

menghabiskan disovery atau registrasi yang melibatkan banyak agent asing sepanjang jalan. 

Discovery/registrasi latency biasanya terlalu besar untuk mencapai handoff yang benar-benar mulus. 

USHA memelihara connection continuity tanpa latency associated pada mobile IP [2].  

Sulit untuk memelihara continuity dari ongoing data sessions selama handover, karena latency handover 

yang lama pada UMTS/WLAN vertical handover. Pengguna mobile akan merasakan QoS yang menurun 

atau session destription/termination selama vertical handover. Oleh karena itu diperlukan pendekatan 

lain yaitu menggunakan SCTP [9]. 

IV. VoIP 

Connection continuity merujuk kepada kemampuan untuk memelihara sebuah koneksi dalam kondisi 

yang baik sampai transaksi yang melalui koneksi tersebut selesai dengan kepuasan. Dalam kasus voice, 

continuity dari sebuah koneksi merujuk kepada kemampuan untuk memelihara pertukaran informasi 

sampai sekurang-kurangnya satu bagian telah siap untuk mengakhirinya.  

 

Concern pengguna dengan connection continuity diekspresikan oleh pertanyaan: Satu kali kita mulai 

bicara, apakah kita akan dapat tetap pada saluran sampai kita melewatinya? 

 

Kondisi yang mungkin menghasilkan putusnya koneksi suara adalah 

- Spontaneous disconnects. Panggilan yang dibuat, putus tanpa sebuah request (aksi on-hook) 

oleh bagian yang lain 

- Unacceptable degradation. Kondisi pada sebuah connection dimulai dengan kualiatas yang 

dapat diterima menjadi buruk yang kedua bagian setuju untuk mengakhiri pertukaran informasi 

lebih awal. 

- Errors in transferring a connection. Hasil yang terputus daripada aksi yang dimaksudkan. 



Quantifier adalah proporsi panggilan diharapkan yang mengakibatkan putus lebih awal, diekspresikan 

sebagai sebuah fungsi dari durasi panggilan [7]. 

Connection Continuity adalah kemampuan untuk memelihara koneksi kepuasan kualitas sampai 

panggilan selesai. Discontinuities bisa menghasilkan pemutusan secara spontan, degradasi yang tidak 

dapat diterima, transfer error. Sebuah ukuran untuk connection continuity is jumlah panggilan yang 

diharapkan dalam pemutusan atau penurunan kualitas yang tidak dapat diterima sebagai sebuah fungsi 

durasi panggilan. Isu tersebut adalah call oriented dan network oriented sebagaimana pengguna 

keduanya concern tentang call connection dan oleh karena itu reliability jaringan dipengaruhi dan 

diukur. Tambahan dalam menangani paket dalam jaringan IP akan meningkatkaan pemutasan spontan 

dan transfer error oleh jumlah yang marginal. Conecrn utama dengan jaringan paket adalah penurunan 

kualitas, yang dapat menyebabkan pengguna memutuskan untuk disconnect dengan sukarela. Alasan 

untuk ini adalah sifat jaringan IP dimana disana tidak susah mereservasi pada lintasan panggilan di 

dalam PSTN di mana trafik lain tidak berinterferensi dengan lintasan yang dipesan. Kongesti itu dapat 

menurunkan kualitas suara pada tengah percakapan [8]. 
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