
FISA DE DOCUMENTARE NR. 2 
STRUCTURA UNEI RETELE DE CALCULATOARE 

Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţie electronică 

1. Placa de reţea  

Interfaţa fizică între calculator şi mediul de transmitere este placa de reţea. Pentru reţeaua cu 

cablu, placa se conectează, prin portul ei, cu cablul de reţea, pentru a realiza legatura fizică între 

calculator şi restul reţelei. Rolul plăcii de reţea: 

a) pregăteşte datele din calculator pentru a fi transmise prin cablul de reţea; 

b) transmite datele către alt calculator; 

c) controlează fluxul de date între calculator şi cablul de reţea; 

d) recepţionează datele sosite prin cablu şi le transformă în octeţi pe care unitatea centrală a 

calculatorului îi poate intelege. 

2. Repetor  

Este un dispozitiv electronic care primeşte semnale pe care le retransmite la un nivel mai înalt 

sau la o putere mai mare, sau de cealaltă parte a unei obstrucţii, astfel ca semnalul să poată acoperi 

zone mari fără degradarea calităţii sale. 

Pe măsura ce semnalul traverseaza cablul, el se degradeaza şi este distorsionat; acest proces se 

numeşte atenuare. În cazul în care cablul este destul de lung, atenuarea va face ca semnalul să devină 

de nerecunoscut. Un repetor permite transportarea semnalului pe o distanţă mai mare. Repetorul 

funcţioneaza la nivelul fizic din modelul OSI, regenerând semnalele din reţea şi retransmiţându-le pe 

alte segmente. Un repetor preia un semnal atenuat de pe un segment, îl regenerează şi îl transmite 

mai departe pe un alt segment.  

Pentru transmiterea datelor printr-un repetor, de pe un segment pe altul, pachetele si 

protocoalele LLC (Logical Link Control) trebuie sa fie identice pe ambele segmente.  

Repetoarele nu au funcţii de conversie sau de filtrare. Pentru ca un repetor să functioneze, 

segmentele între care face legatura trebuie să folosească aceeaşi metodă de acces. Repetoarele 

reprezintă cea mai ieftină modalitate de a extinde o reţea. Chiar dacă, initial, ele oferă o soluţie 

convenabilă, sunt componente cu o complexitate şi inteligenţă relativ scăzute. Folosirea lor este 

indicată atunci când apare necesitatea extinderii reţelei, însă traficul generat pe fiecare segment nu 

este foarte mare, iar costurile au o pondere importantă în luarea deciziei.  

Repetoarele trimit fiecare bit de date de pe un segment de cablu pe altul, chiar şi în cazul în 

care datele conţin pachete improprii sau care nu sunt destinate folosirii în reţea. Aceasta înseamnă că 

o problemă aparută pe un segment poate afecta orice alt segment.  

Repetoarele nu acţionează ca filtre, pentru a restricţiona traficul de date şi propagarea 

problemelor în reţea. De asemenea, repetoarele vor difuza o "avalanşă" de mesaje de pe un segment 

pe altul, în toată reţeaua. O astfel de "avalanşă" apare atunci când în reţea există atât de multe mesaje 

de difuzare încât ocupă toată lăţimea de bandă a reţelei. Dacă un dispozitiv răspunde la un pachet care 

circulă continuu prin reţea, sau dacă un pachet încearcă permanent să contacteze un sistem care nu 

răspunde, performanţele reţelei vor avea de suferit. 

3. Comutator- SWITCH este un dispozitiv care realizează conexiunea diferitelor segmente de reţea pe 

baza adreselor MAC.  

Dispozitivele hardware uzuale includ switch-uri, care realizează conexiuni de 10, 100 sau chiar 

1000 MO pe secundă, la duplex jumătate sau integral. Jumătate duplex înseamnă că dispozitivul poate 

doar să trimită sau să primească la un moment dat, în timp ce duplex integral înseamnă posibilitatea 

trimiterii şi a primirii concomitente de informaţie. 

Dacă într-o reţea sunt prezente doar switch-uri şi nu există huburi, atunci domeniile de 

coliziune sunt fie reduse la o singură legătură, fie (în cazul în care ambele capete suportă duplex 



integral) eliminate simultan. Principiul unui dispozitiv de transmisie hardware cu multe porturi poate fi 

extins pe mai multe straturi, rezultând switch-ul multilayer. 

Caracteristici care pot fi configurate: 

 comutarea pornit/oprit a unor porturi;  

 viteza de legătură şi setări duplex;  

 setări de prioritate pentru porturi;  

 filtrare MAC;  

 folosirea protocolului Spanning Tree;  

 monitorizarea de către SNMP (simple network management protocol) a dispozitivului şi a 

legăturii;  

 oglindirea porturilor (mirroring, monitoring, spanning);  

 agregarea legăturilor(bonding,trunking);  

 setările VLAN (Virtual Local Area Network).  

4. Ruter  

Într-un mediu de reţea în care există mai multe segmente ce folosesc protocoale şi arhitecturi 

diferite, este posibil ca o punte să nu asigure comunicarea rapidă între toate segmentele.  

O reţea complexă necesită un dispozitiv care nu doar să cunoască adresa fiecărui segment, ci să 

determine şi cea mai bună rută (cale) pentru transmiterea datelor şi filtrarea traficului de difuzare pe 

segmentul local. Un astfel de dispozitiv se numeşte ruter. Ruterele funcţionează la nivelul de reţea al 

modelului OSI, ceea ce înseamnă că pot comuta şi ruta (dirija) pachete între diferite reţele. Acest lucru 

se realizează între reţele printr-un schimb de informaţii specifice protocoalelor între reţelele 

respective. Ruterele citesc informaţia complexă pe adresa din pachet şi, deoarece funcţionează la un 

nivel superior punţilor, au acces la informaţii suplimentare. Ruterele au nevoie de adrese specifice. Ele 

înţeleg doar adresele de reţea care le permit să dialogheze cu un alt ruter, sau cu adresele plăcilor de 

reţea locale. Ruterele nu pot comunica cu calculatoarele aflate la distanţă. Atunci când ruterele 

primesc pachete destinate unei alte reţele (aflată la distanţă), le trimit mai departe ruterelor care se 

ocupă de reţeaua respectivă. Pe măsură ce pachetele sunt transmise de la un ruter la altul, adresele 

sursă şi destinaţie de la nivelul legatură de date sunt înlăturate şi apoi regenerate. Acest lucru permite 

unui ruter să dirijeze un pachet dintr-o reţea Ethernet TCP/IP, către un server dintr-o reţea Token Ring 

TCP/IP. Deoarece ruterele citesc doar pachetele cu adresa de reţea, ele nu vor permite transmiterea în 

reţea a datelor necorespunzătoare, şi nici a "avalanşelor" de mesaje difuzate, neaglomerând traficul de 

reţea. Ruterele nu cercetează adresa ruterului destinatar, ci doar adresa reţelei de destinaţie. 

Pe baza schemei de adresare a unui ruter, administratorii pot împărţi o reţea mare în mai multe 

reţele mici; deoarece ruterele mici transferă şi nu tratează orice pachet, ele acţionează ca o barieră de 

siguranţă între segmente. Spre deosebire de punţi, ruterele suportă mai multe cai active între 

segmentele LAN şi pot alege dintre acestea căi redundante. Deoarece ruterele pot conecta segmente 

care folosesc metode diferite pentru împachetarea datelor sau de acces la mediu, de obicei există mai 

multe căi disponibile pentru un ruter. Aceasta înseamnă că, dacă o rută nu este funcţională, datele vor 

fi transferate totuşi, însă pe alte rute. Un ruter poate urmări traficul într-o reţea pentru a afla care 

segmente ale acesteia sunt mai aglomerate. Dacă una din rute este foarte aglomerată, ruterul va 

identifica o altă cale pe care să transmită datele. 

Un ruter stabileşte calea pe care o vor urma pachetele de date, determinând numărul de escale 

între segmentele reţelelor, necesitând o configuraţie minimală.  

5. Punct de acces - Access Point  

Dispozitiv care conectează dispozitive de reţea fără fir pentru a forma o reţea wireless. Un 

punct de acces de obicei se conectează la o reţea cu fir, şi poate crea o punte între dispozitive cu fir şi 

dispozitive fără fir. Distanţele de conectivitate pot varia între câţiva metri şi mai mulţi kilometri. Un 



punct de acces, care este un emiţător sau un receptor de unde radio se conectează la un LAN prin 

cablu. El primeşte, stochează şi transmite date de la/către aparatele din WLAN şi cele din LAN şi are o 

rază de acţiune care merge de la 30 până la 300 de metri. Aceste echipamente, folosite în aer liber, 

deşi nu sunt proiectate decât pentru folosirea în încăperi, ajung până la 300 - 400 de metri.  

Utilizatorii accesează reţeaua WLAN prin adaptoare speciale, care se prezintă sub forma unor plăci PCI 

sau ISA, pentru PC-urile desktop, sau a unor echipamente externe, pentru notebookuri. Ele 

funcţionează ca şi plăcile de reţea clasice, iar sistemele de operare instalate le tratează ca pe plăcile de 

reţea. Practic, faptul că există o conexiune wireless în locul celei prin cablu este transparent pentru 

sistemul de operare. La faza de configuraţii ca şi în cazul reţelelor LAN, şi la cele WLAN există mai multe 

topologii.  

Cea mai simplă este WLAN-ul independent. De fiecare dată când două PC-uri se află în zona de 

acţiune a adaptoarelor WLAN, se poate stabili o conexiune. Această configuraţie nu necesită o 

configurare specială sau administrare. Un punct de acces adăugat acestei configuraţii dublează practic 

raza de acţiune, funcţionând ca un receptor. Extinzând analogia cu reţelele LAN, punctul de acces 

funcţionează ca un hub, dublând distanţa maximă dintre PC-uri. 

6. Modem  

Un modem este un dispozitiv care face posibilă comunicarea între calculatoare prin intermediul 

unei linii telefonice. Atunci când calculatoarele se află prea departe unul de altul, pentru a putea fi 

legate printr-un cablu standard, modemul permite comunicarea între ele. Într-un mediu de reţea, 

modemurile servesc drept mijloc de comunicaţie între reţele sau de conectare cu mediul exterior 

reţelei locale.  

Funcţiile modem-urilor 

Calculatoarele nu se pot conecta direct la liniile telefonice, deoarece ele comunica prin impulsuri 

digitale (semnale electronice), iar liniile telefonice pot transporta doar semnale analogice, sunet). Un 

semnal digital este un semnal discret, având doar două valori: 0 şi 1. Un semnal analogic poate fi 

reprezentat printr-o curbă continuă, având un domeniu infinit de valori. Modemul de la calculatorul 

emiţător converteşte semnalele digitale emise de acesta în semnale analogice, pe care le transmite pe 

linia telefonică. Modemul aflat la celălalt capăt al firului (receptor) reconverteşte semnalele analogice 

primite în semnale digitale pentru calculatorul receptor. 

Modemurile sunt disponibile atât ca modele interne (instalate într-un slot de extensie a 

calculatorului, ca orice placă de interfaţă) sau externe, ca un dispozitiv conectat la calculator printr-un 

cablu serial (RS-232), care face legătura între portul serial al calculatorului şi conectorul de interfaţă 

serială al modemului.  

Tipuri de modem-uri. Există mai multe tipuri de modem-uri, pentru diverse tipuri de medii de 

comunicaţie, care necesită metode diferite de transmitere a datelor. Aceste medii se împart în 2 mari 

categorii, în funcţie de sincronizarea comunicaţiilor: 

- asincrone 

- sincrone 

Comunicaţiile prin modem au loc printr-o linie sau cablu de comunicaţie. Performanţele 

obţinute în reţea, precum şi costurile de implementare sunt determinate de tipul de cablu folosit şi de 

serviciile de transport. Există 3 factori  care influenţează implementarea comunicaţiilor prin modem: 

 - debitul de date; 

- distanţa; 

- costurile. 

 

 



 

 

 

FISA DE DOCUMETARE NR. 2 

PROTOCOALE DE COMUNICARE IN RETEA 

Notiunea de protocol, stivă de protocoale 

O reţea de calculatoare este alcătuită dintr-un ansamblu de mijloace de transmisie şi de sisteme 

de calcul, care realizează atât funcţii de transport a informaţiei cât şi funcţii de prelucrare a acesteia. Dar 

fiecare sistem de calcul prezintă un mod specific de stocare a informaţiei şi de interfaţare cu exteriorul. 

Astfel, o reţea de calculatoare care interconectează diferite sisteme de calcul poate funcţiona în bune 

condiţii numai dacă există o convenţie care stabileşte modul în care se transmite şi se interpreţează 

informaţia; ea trebuie să respecte nişte standarde, numite protocoale, care sunt nişte modele ce arată 

modul de rezolvare a problemelor ce pot apare la interconectarea sistemelor. 

Un protocol reprezintă un set de reguli şi convenţii ce se stabilesc între participanţii la o 

comunicaţie în reţea în vederea asigurării bunei desfăşurări a comunicaţiei respective. Este de fapt o 

înţelegere între părţile care comunică, asupra modului de realizare a comunicării. 

Câteva din protocoale de la acest nivel care fac posibilă comunicarea sunt: 

 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) - aplicaţii web (prezentare, baze de date etc); 

 Telnet - terminale virtuale; 

 FTP (File Transfer Protocol) - transfer de fişiere; 

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)- standard pentru transmiterea e-mail-urilor; 

 IMAP (Internet Message Access Protocol) şi POP (Post Office Protocol) – protocoale folosite de 

clienţii locali de email de preluare a e-mail-urilor de pe servere de email; 

 DNS (Domain Name System) – translatarea numelor în adrese IP; 

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - atribuirea dinamica de adrese IP 

echipamentelor de reţea; 

 SNMP (Simple Network Management Protocol) -administrare şi monitorizare; 

 SSH (Secure Shell) – transmitere securizată a datelor; 

1. Protocolul FTP  

Protocolul FTP - Protocolul de Transfer al Fişierelor -  este cea mai folosită metodă pentru 

transferul fişierelor de la un computer la altul , prin intermediul Internetului . 

FTP se foloseşte atunci când:  

-se transferă (upload ) pentru prima dată fişierele unui sit la o gazdă web  

-se înlocuieşte un fisier sau o imagine  

-se încarcă (download ) un fişier de pe un alt computer  

-se permite accesul unei alte persoane pentru a încărca un fişier din situl propriu 

Pentru a lucra pe FTP trebuie: 

1. un program client FTP instalat pe calculatorul pe care se lucrează 

Calculatorul pe care lucraţi, calculatorul local, rulează un program numit client FTP. Există o mare 

diversitate de clienţi FTP unii având interfeţe grafice , alţii dispunând doar de o linie de comandă. 

2. să se cunoască modul de conectare la un server FTP 

Pentru conectarea la un server FTP , trebuie cunoscut URL-ul sau adresa IP , adică adresa gazdei 

FTP obtinută la înscriere. Calculatorul la care se conectează utilizatorul, cel mai adesea numit remote 

server sau site FTP, rulează un program numit server FTP. Serverul cere utilizatorilor să se identifice 

(login) cu un nume de utilizator (username) şi cu o parolă (password) înainte de a începe transferul 

fişierelor între calculatorul lor şi server. Operaţia prin care se realizează transferul fişierelor de pe server 

pe calculatorul local poartă numele de download. Operaţia inversă, adică transferul fişierelor de pe 

calculatorul local pe server se numeşte upload. 



Sit-urile FTP anonime (anonymous FTP site) permit oricarui utilizator să transfere fişiere 

identificându-se doar cu numele de utilizator anonymous sau ftp fară să i se ceară o parolă anume. În 

acest caz, dacă este cerută o parolă, ea este de obicei de forma unei adrese e-mail, utilizatorul putând 

introduce orice adresă de e-mail doreşte, parola nefiind verificată de către serverul ftp decât din punct de 

vedere al corectitudinii formatului adresei e-mail. La ora actuală, internetul este plin de sit-uri FTP 

anonime, site-uri din care utilizatorii pot transfera software gratuit, documentaţie, imagini, muzică, etc. 

 

Scopurile protocolului FTP sunt : 

 să promoveze ideea de partajare de informaţii organizate în fişiere(programe sau/şi date)  

 să încurajeze conexiunea implicită sau indirectă între calculatoare aflate la distanţă  (prin 

intermediul programelor )  

 să protejeze utilizatorul de variaţiile dintre diferitele sisteme de operare de pe calculatoare 

diferite 

 să transfere date între calculatoare diferite eficient şi stabil  

 

2. Protocolul HTTP – protocol de bază al Web-ului 

Protocolul HTTP - reprezintă un protocol de comunicare folosit în mod curent pentru accesarea 

paginilor Web. Spre deosebire de protocolul FTP care oferă o conexiune continuă pană la eventuala 

apariţie a unei erori sau pană la închiderea conexiunii, protocolul HTTP e “stateless” (nu are o stare 

stabilă). Browser-ul (aplicaţia client ce foloseşte protocolul HTTP pentru a aduce informaţii) şi serverul 

(aplicaţia care rulează pe maşina care stochează informaţiile) trebuie să realizeze o conexiune internet, şi 

ulterior să o întrerupă, pentru fiecare operaţie HTTP.  

Orice singură operaţie HTTP este  numită tranzacţie.  

Protocolul HTTP foloseşte o conexiune TCP/IP care este menţinută numai pe durata unei singure 

tranzacţii. Nici browser-ul clientului şi nici serverul nu reţin starea ultimei conexiuni. 

Folosind protocolul HTTP, clienţii şi serverele determină tipul formatelor de document în mod 

dinamic. Astfel că atunci când o aplicaţie client contactează un server, ea trimite serverului o listă a 

formatelor pe care le recunoaşte. Serverul ca şi răspuns trimite datele folosind cel mai apropiat format 

posibil.  

Protocolul HTTP este un protocol sigur, de tip cerere/răspuns, comunicaţiile decurgând peste 

conexiunile TCP/IP, portul standard de acces fiind portul 80. 

Erorile de HTTP sunt clasificate în 5 clase: 

1.informaţionale 

2. răspuns reuşit 

3.redirectări 

4.erori ale utilizatorilor 

5.erori de server 

3. Protocolul SMTP -  este un protocol folosit pentru transmiterea mesajelor în format electronic pe 

Internet. 

Sarcina acestui protocol este de a permite transferul mesajelor într-un mod eficient;  este un 

sistem independent care necesită stabilirea unui canal de comunicaţie bidimenional între cele două 

calculatoare care participă la schimbul de mesaje (calculatorul care trimite mesajul şi cel care-l preia şi 

eventual îl trimite mai departe). 

Protocolul SMTP defineşte un limbaj de comunicare între procesul care transmite (client) şi 

procesul care primeşte mesajul electronic (server). Comunicaţia între procesul client şi procesul server 

se efectuează în modul următor: clientul trimite o comandă server-ului, acesta o execută şi returnează 

clientului un cod numeric. 

Comenzi SMTP 

Principalele comenzi definite de protocolul SMTP sunt: 

- HELO <hostname> - reprezintă comanda care iniţializează dialogul dintre procesul client şi procesul 

server; procesul client se va identifica server-ulcu numele calculatorului pe care rulează, specificat prin 

parametrul <hostname>; 

- MAIL FROM: <expeditor> - informează procesului server că urmează să primească un e-mail de la 

expeditor (care se identifică prin adresa căsuţei sale poştale în parametrul <expeditor>); 

- RCPT TO: <destinatar> - specifică procesului server adresa destinatarului (prin parametrul 

<destinatar>) căruia îi este adresat mesajul e-mail care urmează a fi transmis; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Internet


- DATA – specifică procesului server că urmează să primească de la client conţinutul unui mesaj 

electronic (e-mail); 

- QUIT - închide canalul de comunicaţie dintre client şi server. 

Pentru fiecare comandă trimisă de către clientul SMTP către serverul SMTP, acesta din urmă 

returnează un cod numeric (însoţit eventual de un mesaj explicativ)care reprezintă codul rezultat în urma 

execuţiei operaţiei specificate de către client. 

4. Protocolul DNS   

Protocolul DNS  se foloseşte la gestionarea domeniilor în Internet. DNS este un serviciu de registru 

Internet distribuit. DNS translatează ("mapează") din nume de domeniu (sau nume ale maşinilor de 

calcul) în adrese IP şi din adrese IP în nume. Translatarea numelui în adresa IP se numeşte "rezolvarea 

numelui de domeniu". Cele mai multe servicii Internet se bazează pe DNS şi dacă acesta cade, siturile 

web nu pot fi găsite iar livrarea mail se blochează. 

Domain Name System (DNS) este un sistem distribuit de păstrare şi interogare a unor date arbitrare 

într-o structură ierarhică.  

Caracteristicile sistemului de nume (DNS) sunt: 

 foloseşte o structură ierarhizată; 

 deleagă autoritatea pentru nume; 

 baza de date cu numele şi adresele IP este distribuită. 

Site-urile Web au atât o adresă „prietenoasă”, numită Descriptor de resurse uniform (URL), cât și o 

adresă IP. Oamenii utilizează URL-uri pentru a găsi site-uri Web, dar computerele utilizează adrese IP 

pentru găsi site-uri Web. DNS traduce URL-urile în adrese IP (și viceversa). De exemplu dacă tastați 

http://www.microsoft.com în bara de adrese din browserul Web, computerul trimite o solicitare unui 

server DNS. Serverul DNS traduce URL-ul într-o adresă IP, astfel încât computerul să poată găsi 

serverul Web Microsoft. Ultima parte a unui URL se numește nume de domeniu rădăcină. Numele de 

domenii rădăcină identifică diferite tipuri de site-uri Web. 

 Nume de domenii rădăcină:                                                 

Domeniu rădăcină Simbolizează 

.com site comercial (de afaceri) 

.net site administrativ de Internet 

.org organizație nonprofit 

.gov agenție guvernamentală. 

.edu instituție de învățământ 

Noi denumiri au fost aprobate în noiembrie 2000 de către Compania Internet de Atribuire a 

Numelor şi Numerelor (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers -ICANN), domenii ce 

au început să fie active: 

.biz -business - afaceri 

.museum -muzeu 

.info -informaţii, ştiri 

.pro . profesionişti 

.name - pentru persoane fizice 

.aero . pentru industria aeronautică 

.coop . pentru cooperative 

În completare, există nume de domeniu atribuite în funcţie de apartenenţa la o ţară, pentru a 

identifica şi localiza fişierele cât şi pentru a uşura căutările utilizatoriIor. Acestea au forma codului din 

două litere existent pentru fiecare ţară şi au fost standardizate de Organizaţia de Standardizare 

Internaţională (InternationalStandards Organization) ca ISO 3166.  

Exemplu: 

ro - România 

ch - Elveţia 

de - Germania 

jp - Japonia 

uk . Marea Britanie 

at – Austria                                                                            Domenii 

Componente DNS 

- Servere DNS, 

-  Zone DNS,  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_distribuit&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Baz%C4%83_de_date
javascript:p('dc0fc590-7d46-437a-959c-652c0529b20b1048#gtmt_glos_glo_dejf_def', 'EP')
javascript:p('d660d997-3a81-4304-a604-38c6334b1d2c1048#gtmt_ip_address_def', 'EW')


- Rezolvere DNS  

- Înregistrări de resurse. 

Un server DNS este o staţie pe care rulează un program de server DNS. 

O zonă DNS este un spaţiu continuu de nume din spaţiul de nume DNS pentru care un server DNS are 

autoritatea să rezolve interogările. 

Resolverul DNS este un serviciu care utilizează protocolul DNS pentru a transmite interogări serverelor 

DNS. 

Înregistrări de resurse (RR - resource records) - Baza de date DNS conţine înregistrări de resurse. 

Aceste înregistrări provin din mapările între nume şi obiecte din reţea. Fiecare server DNS păstrează 

înregistrările de resurse din porţiunea de spaţiu de nume peste care este autoritativ.  

Un server DNS conţine următoarele tipuri de înregistrări de resurse:  

A – nume de staţie: stochează adresa unei staţii;  

NS – nume de server: defineşte serverul autoritativ pentru o zonă sau serverul care conţine fişierul de 

zona dintr-un domeniu;  

CNAME – nume canonic: crează unui alias pentru o staţie care are deja o înregistrare; 

MX – mail exchanger: specifică serverul către care aplicaţiile de e-mail să trimită mesajele; 

SOA – start of authority: stochează numele serverului DNS care este server primar pentru o zonă DNS; 

înregistrarea SOA este prima înregistrare creată în momentul definirii unei zone;  

PTR – pointer: pentru interogări inverse – rezolvare de IP în nume de domeniu cu ajutorul domeniul în-

addr.arpa. 

Fiecare implementare TCP/IP conţine o rutină software (name resolver) specializată în interogarea 

serverului de nume (DNS) în vederea obţinerii translatării nume/adresă IP sau invers. 

Beneficiile DNS-ului 

- numele de domenii sunt mult mai uşor de reţinut decât adresele IP;  

- putem schimba unde se îndreaptă un domeniu prin schimbarea adresei IP către care 

redirecţionează serverul DNS  

- un site se poate muta pe un alt computer, în cealaltă parte a lumii, şi totuşi va rămâne accesibil 

prin domeniul său web, atâta timp cât sistemul DNS este adus la zi cu noua adresă IP;  

- identifică în mod unic o reţea sau un calculator host, atât prin intermediul unei adrese IP, cât şi 

prin intermediul unui nume de calculator host. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://ro.wikipedia.org/wiki/Adres%C4%83_IP
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SECURITATEA RETELELOR DE CALCULATOARE 

Fundamentele şi principiile securităţii sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare  

Pentru a se putea înţelege ceea ce doreşte a se „apăra” în cadrul reţelei, se vor prezenta mai 

întâi natura atacurilor ce pândesc o reţea de calculatoare. Acestea se identifică în trei mari categorii: 

confidenţialitate, disponibilitate şi integritate. Între acestea există o interdependenţă foarte strânsă, 

evidenţiindu-se faptul că disponibilitatea şi confidenţialitatea sunt efectiv legate de integritate. 

Pentru a înţelege ceea ce se ascund în spatele acestor trei noţiuni, să detaliem: 

a) Atacuri care se referă la integritatea reţelei ca sumă de echipamente interconectate şi a 

legăturilor dintre acestea şi/sau la integritatea datelor ce circulă în cadrul ei. Această categorie 

generează politici diferite prin prisma celor două forme de integritate: fizică – a echipamentelor şi 

legăturilor dintre acestea şi informaţională – relativ la date şi folosirea lor. Ca definiţii acceptate 

pentru integritate deosebim: integritatea datelor – se referă la calitatea, autenticitatea, corectitudinea 

şi acurateţea informaţiilor stocate într-un sistem informatic şi integritatea sistemelor – drept 

posibilitatea operării corecte şi cu succes a resurselor informatice. 

b) Atacuri care atentează la confidenţialitatea sistemului. Prin aceasta înţelegem informaţia 

care este disponibilă doar în cazurile în care politicile de securitate sunt îndeplinite. De multe ori 

această proprietate este atât de importantă încât este cerută de lege sau prin contract. 

c) Atacuri care atentează la disponibilitate se referă la acele forme de atac care încearcă sau 

chiar reuşesc să facă inutilizabil sistemul prin privarea posibilităţii de a-şi oferi disponibilitatea 

(răspunsul şi tratarea cererilor existente) utilizatorilor înregistraţi sau pur şi simplu prin punerea 

sistemului în forma de „negare a serviciilor”. 

Reţelele şi resursele ataşate de acestea sunt expuse diferitor tipuri de atacuri potenţiale, cum 

ar fi: atacuri la integritate (atacuri la autentificare, furtul sesiunilor, atacuri de protocol, tehnici de 

manipulare – „social engineering”, tehnici de manipulare neglijente, abuz de privilegii explorarea 

uşilor din spate – „backdoors”), atacuri la confidenţialitate (divulgarea neglijentă, interceptarea 

informaţiei, acumularea informaţiilor) şi atacuri la disponibilitate (interferenţe, supresii, furnizarea de 

informaţii neaşteptate) forme de atac detaliate în cele ce urmează.  

Atacurile de autentificare – situaţia în care o persoană sau un program reuşeşte să se 

identifice ca o altă persoană/aplicaţie şi astfel să obţină diferite avantaje nelegitime (spoofing). 

Include furtul direct de parole (shoulder-surfing) sau prin ghicirea sau dezvăluirea acestora. Această 

formă de atac se poate contracara de cele mai multe ori prin educarea utilizatorilor. 

Furtul sesiunilor – o formă prin care un utilizator care a fost autentificat este „înlocuit” de 

atacator folosindu-se de toate privilegiile acestuia pentru accesul la informaţii sensibile. În cazul 

prevenţiei, este obligatorie crearea de politici privind aplicaţiile pe care utilizatorii le folosesc sau 

modul în care sunt folosite precum şi prin utilizarea de aplicaţii antivirus. 

Atacurile protocoalelor – de multe ori această formă de atac se bazează pe slăbiciunile 

sistemelor criptografice. Este o formă „elevată”, de multe ori problemele bazându-se pe posibilitatea 

aflării unor erori matematice sau a unor „slabiciuni” care permit ca o cheie criptografică să fie 

derivată algebric(sau geometric prin extrapolare). Datorită formei atât de complexe şi elevate, această 

formă de atac nu poate fi evitată decât printr-o analiză a protocoalelor criptografice de către experţi în 

domeniu. 

Tehnici de manipulare – este o formă de atac care ia amploare prin prisma „încrederii” şi 

oferirii unor informaţii private, sensibile unor persoane neautorizate. Ca formă preventivă se indică 

instruirea utilizatorilor suplimentată de o minimalizare a privilegiilor utilizatorilor pentru a reduce 

efectele unei tehnici de manipulare reuşite. 

Metode de acces neglijente – discutăm aici în special de aplicaţia de tip firewall. Mulţi 

utilizatori din cauza neinformării sau necunoaşterii modului de folosire sau doar din dorinţa de a nu fi 



„sâcâit” dezactivează această aplicaţie. O formă binecunoscută de prevenţie este segmentarea 

resurselor între care nu există relaţii pentru a preveni atacuri din alte zone ale reţelei.  

O formă specială de atac este cea a abuzului de privilegii. Este specială şi din cauza faptului 

că se referă, la atacurile venite din interior (peste 80%), marea majoritate venind din partea unor 

angajaţi sau fost angajaţi nemulţumiţi sau în căutarea unor informaţii ce le pot aduce beneficii 

personale(de ordin material sau nu). Atacurile prin abuzul de privilegii poate fi relativ uşor de 

contracarat folosindu-se de minimizarea privilegiilor oferite fiecărui utilizator, precum şi prin 

distribuirea responsabilităţilor mari printre mai mulţi angajaţi.  

Folosirea de Backdoors – este o metodă ce se referă la unele „erori” de cele mai multe ori 

introduse intenţionate în cadrul aplicaţiilor, „erori” ce pot oferi acces la sistemul pe care rulează. O 

formă gravă a acestei metode este faptul că este foarte greu de depistat şi remediat. 

Obiectivele principale ale securităţii reţelelor de calculatoare sunt de a proteja reţeaua, 

echipamentele şi mesajele din cadrul ei contra accesului neautorizat şi în general de accesul din afara 

ei. Se pot diferenţia un număr de 3 mari obiective: 

1. Să ofere controlul în toate punctele din cadrul perimetrului reţelei pentru a bloca traficul care 

este maliţios, neautorizat sau prezintă riscuri pentru siguranţa reţelei. 

2. Să detecteze şi să răspundă la încercările de pătrundere în reţea. 

3. Să prevină mesajele din cadrul ei să fie interceptate sau modificate. 

Este de precizat că setările de securitate nu pot elimina complet riscurile. Scopul este de a 

minimiza efectele pe cât posibil şi să elimine riscurile excesive sau nenecesare (mitigation şi 

contingency). 

Trebuie avut de-asemenea în vedere şi faptul că scopul securităţii reţelei este să ofere 

conectivitatea la un preţ şi o rată risc/cost acceptabilă. 

Principiile securităţii reţelelor de calculatoare se pot sintetiza şi astfel: 

a) „Least privilege” – să se dea acces doar dacă este necesar şi doar pentru ceea ce este 

obligatoriu;  

b) Folosirea de nivele de securitate distincte, care să se întrepătrundă (defense in depth) – 

vezi fişa 1.1 

c) Controlul perimetral – plasarea de controale stricte la fiecare capăt de reţea; 

d) Refuzarea oricăror drepturi care nu sunt specificate prin exemplificare. 

În acelaşi timp totuşi principiile enumerate mai sus trebuiesc să se întrepătrundă cu următoarele: 

a) „keep it simple” – trebuie să înţelegi pentru a putea să protejezi; 

b) Să ascunzi pe cât posibil informaţiile cu privire la reţea; 

c) Tehnologizarea nu este suficientă – o securizare bună constă în mult mai multe decât cele 

mai recente tehnologii sau „state-of-the-art” software şi hardware; 

d)  Politici de securitate – absolut necesare pentru a defini nivele de risc şi direcţii generale 

pentru generarea de practici şi proceduri de securitate şi implementare. 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat şi rolul utilizatorului final în cadrul întregului concept de 

securitate, astfel este necesar ca fiecare administrator sau utilizator să încerce să urmeze următoarele 

sfaturi: 

a) jurnalizarea şi monitorizarea – absolut necesară pentru detectarea din timp şi răspunsul 

prompt la problemele principale; 

b) criptarea informaţiilor cruciale care sunt transmise folosind reţele nesigure – informaţiile 

senzitive care sunt trimise în text simplu pot fi foarte uşor interceptate; 

c) nu realizaţi relaţii de încredere bazate pe adrese IP – adresele IP pot fi „spoofed” – 

„clonate” cu ajutorul unor unelte şi aplicaţii; 

d) „weakest link” – un sistem este atât de sigur pe cât este cea mai slabă componentă; 

e) Minimizaţi riscul nenecesar – întrucât nu se poate elimina riscul complet, asiguraţi-vă 

contra riscurilor excesive sau nenecesare (prin realizarea de back-up-uri) 



Majoritatea companiilor care se ocupă de securitatea sistemelor informatice sunt de acord cu 

privire la următoarele nivele minime care trebuiesc satisfăcute pentru a fi protejaţi la un nivel minim 

acceptabil: 

a) necesitatea instalării unei aplicaţii de tip anti-virus: aceasta aplicaţie este vitală să fie instalată şi 

mai mult, să aibă toate actualizările la zi în ceea ce priveşte definiţiile de viruşi; 

b) aplicaţie de tip firewall – această aplicaţie a devenit o cel puţin la fel de importantă componentă 

ca cea anterioară; 

c) aplicaţie de tip anti-spyware care să fie la fel, actualizată cât mai des; 

d) criptarea informaţiilor cu statut personal, privat; 

e) este foarte important şi ca utilizatorul să folosească parole cât mai „bune” şi aici ne referim la 

lungimea lor (la ora actuală o parolă de 4 caractere se poate sparge într-un timp foarte scurt de 

ordinul zecilor de minute, la o parola de 8 caractere acest lucru ajungând la ordinul zilelor, mai 

ales dacă conţin simboluri, cifre şi litere atât mici cât şi mari); 

f) nu în ultimul rând este foarte important ca utilizatorul să aibă o conduită precaută, să nu 

descarce orice programe găsite pe net, să citească orice mesaj de atenţionare venit din partea 

aplicaţiilor de tip antivirus, firewall, anti-spyware; 

g) realizarea periodică de backup-uri ale datelor pentru a putea fi protejat în cazul unor atacuri 

reuşite sau incidente de genul incendiilor, inundaţiilor sau altor forme asemănătoare. 

Ca metode de identificare a viruşilor deosebim: 

a) identificarea bazată pe semnătură (signature based) este cea mai comună variantă. Pentru 

identificarea viruşilor cunoscuţi fiecare fişier este scanat ca şi conţinut (întreg şi pe bucăţi) în 

căutarea informaţiilor păstrate într-un aşa-numit dicţionar de semnături; 

b) identificarea bazată pe comportament (malicious activity), în acest caz aplicaţia antivirus 

monitorizează întregul sistem pentru depistarea de programe suspecte în comportament. Dacă este 

detectată o comportare suspectă, programul respectiv este investigat suplimentar, folosindu-se de alte 

metode (semnături, heuristic, analiză de fişier, etc.). Este de menţionat că aceasta metodă poate 

detecta viruşi noi; 

c) metoda heuristică (heurisitc-based) este folosită pentru detectarea viruşilor noi şi poate fi 

efectuată folosind două variante(independent sau cumulat): analiza de fişier şi emulare de fişier. 

Astfel analiză bazată pe analiza fişierului implică căutarea în cadrul acelui fişier de instrucţiuni 

„uzuale” folosite de viruşi. Cea de-a doua metodă este cea de emulare în care se rulează fişierul 

respectiv într-un mediu virtual şi jurnalizarea acţiunilor pe care le face.  

d) un mod relativ nou se bazează pe conceptul de semnături generice – ceea ce s-ar traduce 

în posibilitatea de a neutraliza un virus folosindu-se de o semnătură comună. Majoritatea viruşilor din 

ziua de astăzi sunt aşa-numiţii – viruşi de mutaţie – ceea ce înseamnă că în decursul răspândirii sale 

el îşi schimbă acea semnătură de mai multe ori. Aceste semnături generice conţin informaţiile 

obţinute de la un virus şi în unele locuri se introduc aşa-numitele wildcard-uri – caractere speciale 

care pot lipsi sau pot fi distincte – aplicaţia software căutând în acest caz informaţii non-continue. 

Conceptul de securitate hardware se referă la posibilităţile de a preveni furtul, vandalismul şi 

pierderea datelor. Se identifică patru mari concepte: 

a) securizarea accesului – posibilitatea de a restricţiona şi urmări accesul la reţea 

(posibilităţile de a îngrădi clădirile şi de a securiza punctele de acces în cadrul unităţii) 

b) securizarea infrastructurii – protejarea caburilor, echipamentelor de telecomunicaţii şi 

dispozitivelor de reţea – gruparea pe cât posibil în locaţii puternic securizate a tuturor echipamentelor 

de comunicaţie, camere de supravegheat – cu conectare wireless pentru zone greu accesibile – 

firewall-uri la nivel hardware, posibilitatea de a monitoriza modificarea cablării şi a echipamentelor 

intermediare de comunicaţie – ex. monitorizarea switch-urilor, routerelor etc.; 

c) securizarea accesului la calculatoare – folosind lacăte pentru cabluri – mai ales pentru 

laptopuri – carcase ce se pot închide, eventual cutii securizate ce conţin unităţile centrale ale desktop-

urilor; 



d) securizarea datelor – în special pentru prevenirea accesului la sursele de date – ca de ex. 

Hard disk-urile externe vor trebui ţinute în carcase prevăzute cu lacăte, precum şi dispozitive de 

siguranţă pentru stick-uri USB. O atenţie foarte mare trebuie oferită soluţiilor de back-up folosite, 

suporturile acestor date trebuiesc să fie stocate şi transportate în locaţii şi în condiţii foarte 

sigure(stricte). 

Implementarea unei soluţii de securitate foarte puternice este o procedură foarte dificilă ce implică de 

multe ori costuri foarte mari, cât şi personal calificat şi foarte disciplinat. 

De multe ori aceste echipamente conţin un întreg ansamblu de soluţii – firewall, antivirus, 

criptări, IDS (Intrusion Detection System), VPN (virtial private network), trafic snaping. Aceste 

soluţii se bazează pe cipuri ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) care sunt circuite integrate 

personalizate să efectueze o anumită sarcină (se elimină cazurile generale, implementându-se 

algoritmi speciali, specializaţi şi optimizaţi). Versiuni similare sunt aşa numitele SoC (System on a 

Cip) care conţin şi alte blocuri funcţionale (procesare pe 32 de biţi, memorie ROM, RAM, EEPROM, 

Flash). Aceste echipamente totuşi au preţuri foarte mari, prohibitive pentru companiile mici şi 

mijlocii, ele folosindu-se în special în cadrul marilor companii multi-naţionale. 

Menirea unei soluţii de securitate software este de a înlocui şi eventual de a îmbunătăţi soluţia 

de tip hardware(decizie luată în special din cauza preţului dispozitivelor hardware specializate). 

Astfel şi soluţiile software se pot organiza într-un mod asemănător cu cel prezentat în fişa 2.2, cu 

precizările următoare: 

a. la nivelul „accesului” se pot folosi sistemele de monitorizare folosindu-se de coduri de acces, 

camere de supraveghere cu detecţia mişcării  

b. la nivel de „infrastructură” firewall-uri software, sisteme de monitorizare ale reţelei în vederea 

detectării de modificări la nivel de cablări, schimbări de configurare, declanşări de alarme, etc.; 

c. la nivel de „date” – posibilităţi de backup automate, păstrate în diferite locaţii, programe de 

criptare, etc; 

d. la nivelul „calculatoarelor” - IDS (Intrusion Detection Systems) – care pot monitoriza 

modificările din cadrul codului programelor şi sesizează activitatea „neobişnuită” a reţelei, 

folosirea de aplicaţii de detectare a elementelor de tip malaware (viruşi, spyware, adware, 

grayware); 

Din alt punct de vedere este foarte important de evidenţiat faptul că aceste soluţii de securitate 

se mai clasifică şi în funcţie de importanţa lor, astfel, deosebim: 

a. aplicaţii de tip firewall – pentru filtrarea datelor din cadrul unei reţele; 

b. aplicaţii pentru detectarea codurilor dăunătoare: aplicaţii antivirus, aplicaţii anti-

spamware, anti-adware, anti-grayware la nivel de reţea; 

c. obligativitatea actualizării de patch-uri pentru sistemele de operare şi aplicaţii instalate 

pentru a minimiza posibilităţile de infectare folosind breşele de securitate nou apărute. 

Pentru orice companie este foarte important ca pe lângă setările de securitate pe calculatoarele 

utilizatorilor să aibă soluţii de protecţie şi la nivelul reţelei. Întrucât soluţiile de securitate care se pot 

seta la nivel de desktop (sau laptop) sunt relativ limitate, rămâne să se instaleze şi configureze soluţii 

dedicate de securitate la nivel de reţea, soluţii de care să se folosească toţi utilizatorii din cadrul ei. 

Conform unui studiu al companiei Blue Coat care prezintă primele 5 cele mai bune practici de 

securitate pentru conectarea la internet, se disting direcţiile de urmat în următoarea perioadă (luni, 

ani) şi anume: 

1. Alăturarea la o comunitate de supraveghere (community watch). Din ce în ce mai mulţi 

utilizatori, se unesc în comunităţi de supraveghere păstrate în aşa numitele „cloud services” – reţele 

între care există relaţii bine-stabilite, de încredere şi dependenţă, bazându-se pe concepte de 

procesare în reţea(folosindu-se astfel de puterea de procesare oferită de fiecare calculator din cadrul 

ei) – pentru a se proteja unii pe alţii. Când o persoană detectează o ameninţare, aceasta este percepută 

de fiecare utilizator din cadrul norului (cloud) astfel ajungând să se apere fiecare utilizator. Aceste 

comunităţi sunt un pas foarte important în asigurarea securităţii deoarece conferă avantaje foarte 



puternice comparativ cu alte soluţii singulare, deoarece are la dispoziţie mai multe resurse şi soluţii 

defensive. 

2. Schimbarea mentalităţii defensive „one against the Web” (singur împotriva Internetului). 

Soluţiile personale de protejare împotriva atacurilor criminale care vizează furtul de date, de orice 

natură, devin foarte repede „învechite” întrucât aceste atacuri devin din ce în ce mai complexe şi mai 

sofisticate tehnologic. Sistemele de protecţie bazate pe semnături actualizate zilnic sunt forme de 

protecţie depăşite. Nu se compară aceste soluţii cu ceea ce se poate oferi prin soluţiile cu design 

hibrid folosite de comunităţile de supraveghere, care se bazează pe servicii de protecţie ce se 

actualizează odată la 5 minute, beneficiind de serviciile defensive a peste 50 de milioane de 

utilizatori. 

3. Schimbarea politicilor bazate pe „producţie” în politici bazate pe „protecţie”. Dacă soluţia 

existentă la momentul actual este mai veche de 1 an, atunci această soluţie este bazată pe „producţie” 

– adică la momentul instalării s-a luat în calcul mărirea productivităţii utilizatorilor prin blocarea de 

site-uri cu conţinut obscen şi neproductiv(ex. jocuri online). Cum s-a ajuns ca peste 90% din 

conţinutul malaware să vină de la site-uri populare şi „de încredere”, Internetul-ca un tot unitar - a 

ajuns să fie principalul „furnizor” de acest conţinut. Pentru protejare de atacuri venite din Internet 

este necesar să se blocheze toate formele de download venite din partea unor site-uri necunoscute sau 

cu reputaţii ştirbe, blocând astfel o întreagă cale de acces al ameninţărilor de tip malaware în reţeaua 

locală. 

4. Folosirea de servicii Web real-time (în timp real) de evaluare. Conţinutul Web cuprinde o 

multitudine de metode de filtrare de adrese URL care actualizează zilnic listele URL statice conţinute 

de fiecare site. Serviciile Web care oferă posibilitatea de a evalua site-urile devin unelte foarte 

puternice şi necesare pentru a suplimenta valoare de protecţie oferită de soluţiile de filtrare de URL. 

Dealtfel aceste servicii oferă un real ajutor şi utilizatorilor finali, oferind informaţii în timp real cu 

privire la conţinutul paginilor vizitate, utilizatorii bucurându-se de navigări relativ sigure folosind 

politici de securitate acceptabile. 

5. Protejarea utilizatorilor ce se conectează de la distanţă. Posibilitatea de a lucra la distanţă 

a devenit o foarte importantă unealtă de lucru pentru majoritatea utilizatorilor. Adăugarea unui agent 

de tip client, legat la o comunitate de supraveghere poate proteja mai bine utilizatorii la distanţă. 

Centralizarea politicilor de management poate oferi protecţia necesară oferită de filtrarea de conţinut 

şi blocarea de malware de pe site-urile detectate de o întreaga reţea defensivă a unei comunităţi de 

supraveghere. 

Producătorii de hardware au venit cu soluţia simplă de a oferi un nivel de securitate crescut 

folosind funcţii bazate pe parole (maxim 8 caractere) pentru accesul la resursele unui calculator, 

această formă de acces fiind o formă des întâlnită, şi la îndemâna oricui. Este aşa-numita „parolare 

din BIOS”. Sunt câteva aspecte care conferă acestei forme de securizare anumite avantaje şi  

dezavantaje: 

- este la îndemâna oricui (se regăseşte în orice laptop sau desktop); 

- oferă un grad suplimentar de securitate sistemului, reţelei, etc.; 

- se poate securiza doar setările BIOS sau şi partea de bootare (prin parolarea doar a BIOS-ului se 

pot dezactiva de ex. alte surse pentru bootare); 

- are un număr de 3 încercări pentru a introduce parola validă (privit dintr-un anumit punct de 

vedere este un avantaj, dar poate fi şi un dezavantaj); 

- nu se pot securiza datele de pe HDD (cu excepţia unor cazuri speciale – ex. seria IBM 

ThinkPad), acestea fiind accesibile prin montarea în altă unitate; 

- odată blocat sistemul (s-a depăşit nr de încercări pentru introducerea parolei) sistemul este blocat 

şi este necesară intervenţia specializată (posibile soluţii pentru utilizatorul obişnuit: resetarea 

BIOS-ului prin acţionarea unui buton, setarea unui jumper sau scoaterea bateriei CMOS); 

- pentru anumite tipuri de BIOS sunt deja cunoscute unele parole „backdoor” care pot oferi acces 

pe sistem, făcând această formă de securizare inutilă; 



FISA DE DOCUMENTARE NR. 4 

 

TOPOLOGIA RETELELOR DE CALCULATOARE 

 

1. Topologia fizică defineşte modul în care calculatoarele, imprimantele, cablurile şi celelalte 

echipamente se conecteaza la reţea (aranjarea lor fizică). 

Tipuri de topologii fizice 

  Topologie Magistrală (Bus) este cea mai simplă metodă de conectare a calculatoarelor în reţea. 

Fiecare calculator se conecteaza la un cablu coaxial comun închis la cele două capete cu 

rezistenţe numite terminatori. Toate calculatoarele conectate au drepturi egale în ceea ce priveşte 

accesul la reţea şi pot comunica între ele după dorinţă, fără ca un calculator principal să 

reglementeze fluxul de date între calculatoarele din reţea. În această topologie pachetele de date 

sunt transmise simultan tuturor calculatoarelor interconectate, dar pachetul este preluat şi 

interpretat doar de calculatorul căruia îi este adresat; circulaţia pachetelor se face în ambele 

sensuri, fiecare calculator putând să transmită şi să recepţioneze. 

 
Fig. 1  

 Topologie stea (Star) are un punct de conectare central, care este de obicei un echipament de reţea 

(hub - Host Unit Broadcast, switch sau ruter). Orice comunicaţie între două calculatoare se va 

face prin intermediul nodului central, care se comportă ca un comutator faţă de ansamblul reţelei. 

 
Fig. 2  

Topologie inel (Ring) staţiile sunt conectate în inel sau cerc. Într-o astfel de configuraţie toate 

calculatoarele sunt legate succesiv între ele, două câte două, ultimul calculator fiind conectat cu 

primul. Caracteristicile mai importante sunt: 

- conectează calculatoarele printr-un cablu în formă de buclă (nu există capete libere); 

- este o topologie activă în care calculatoarele regenerează semnalul şi transferă datele în reţea, 

fiecare calculator funcţionează ca un repetor, amplificând semnalul şi transmiţându-l mai departe; iar 

dacă îi este destinat îl copiază; 

- mesajul transmis de către calculatorul sursă este retras din buclă de către acelaşi calculator atunci 

când îi va reveni după parcurgerea buclei; 

- defectarea unui calculator afectează întreaga reţea; 

- transmiterea datelor se face prin metoda jetonului (token passing). Cea mai cunoscută topologie inel 

este Token - ring de la IBM. 

 
Fig. 3 

 Topologie Plasă (Mesh) fiecare echipament are o conexiune directă cu toate celelalte 

echipamente. Se foloseşte pentru interconectarea reţelelor LAN. Datorită acestei topologii putem 

dispune de conexiuni continue chiar dacă există legături deteriorate sau blocate. Într-o reţea mesh, 

dacă toate nodurile sunt interconectate, atunci reţeaua se numeşte complet conectată. Reţelele 



mesh diferă de celelalte reţele prin faptul că toate părţile componente pot să facă legătură între ele 

prin „sărituri”; ele în general nu sunt mobile. Reţelele mesh pot fi văzute ca reţele de tip ad-hoc. 

Acest concept se aplică la reţelele fără fir, la reţelele prin cablu şi a softului de interacţiune. 

Reţelele mesh fără fir este cea mai frecventă topologie folosită în zilele de azi. 

 
Fig. 4 

 Topologia magistrală-stea: reţelele care utilizează acest tip de topologie au în structura lor mai 

multe reţele cu topologie stea, conectate între ele prin intermediul unor trunchiuri liniare de tip 

magistrală. Dacă un calculator se defectează, acest lucru nu va afecta buna funcţionare a reţelei, 

dar dacă se defectează un concentrator (hub), toate calculatoarele conectate la el vor fi incapabile 

să mai comunice cu restul reţelei. 

 
Fig. 5 

 Topologie Inel - stea este asemănătoare topologiei magistrală - stea. Deosebirea constă în modul 

de conectare a concentratoarelor: în topologia magistrală - stea ele sunt conectate prin trunchiuri 

lineare de magistrală, iar în topologia inel - stea sunt conectate printr-un concentrator principal. 
 

 
Fig. 6 

Topologia logică descrie modul în care staţiile accesează mediul şi comunică în reţea. 

Tipuri de topologii logice 

 Cu difuzare (Broadcast): fiecare staţie trimite datele către o anumită staţie sau către toate staţiile 

conectate la reţea. Se aplică politica de tipul primul venit, primul servit pentru a transmite datele în 

reţea. 

 Token ring constă în controlul accesului la reţea prin pasarea unui jeton digital secvenţial de la o 

staţie la alta. Când o staţie primeşte accesul (jetonul), poate trimite date în reţea. Dacă staţia nu are 

date de transmis, pasează mai departe jetonul următoarei staţii şi procesul se repetă. 

3.  Arhitecturi de reţea 

Arhitecturile pentru LAN descriu atât topologiile fizice cât şi cele logice folosite într-o reţea. 

Prezentarea celor mai comune trei arhitecturi LAN. 

Arhitectura Topologia fizică Topologia logică 

Ethernet  Magistrală, stea, stea 

extinsă 

Magistrală (broadcast) 

Token ring  Stea Inel 

FDDI – fiber distributed 

data interface  

Inel dublu Inel  

 



Exemplu:   

a.10 Base T foloseşte o topologie fizică de tip stea extinsă şi una logică de tip bus 

b. Token Ring foloseşte o topologie de stea şi logică de inel 

c. FDDI foloseşte o topologie atât fizică cât şi logică de inel 

 

Tema 1:   Realizarea cablurilor de conexiune 

1. Cabluri utilizate în reţelele de calculatoare (UTP, FTP, STP, coaxial, fibră optică). 

2. Mufe utilizate în reţelele de calculatoare  (RJ45, RJ11) 

3. Scule şi dispozitive utilizate pentru sertizarea cablurilor. 

4. Sertizarea cablurilor conform standardelor în vigoare. 

5. Verificarea conexiunilor realizate cu ajutorul testerelor de cablu. 

6. Remedierea defecţiunilor semnalate. 

Tema 2:   Realizarea reţelei de calculatoare. 

1. Realizarea unui proiect. 

2. Conectarea echipamentelor conform proiectului. 

3. Configurarea echipamentelor de reţea conform proiectului. 

Tema 3    Protocoale de reţea 

1. Modelele OSI, TCP/IP 

2. ARP 

3. ICMP,  

4. TCP/ IP: adresare, subreţele, NAT,  

5. UDP,  

6. testare conexiune de reţea, optimizarea conexiunii de reţea 

7. DHCP,  

8. HTTP,  

9. FTP,  

10. TELNET,  

11. SMTP, POP3, IMAP 

Tema 4:    Servicii de reţea 

1. Active directory: instalare, creearea unei structuri organizaţionale, management,  

politici de securitate, instrumente 

2. Remote access: instalare si configurare terminal server. VPN 

3. Mail server, print server, file server: instalare şi configurare 

4. DNS, DHCP 

Tema 5:    Configurarea browserelor de internet 

1. Setare conexiune (modem, LAN) 

2. Proxy, 

3. ActiveX,  

4. Java,  

5. Setări de securitate(cookies, fişiere temporare, controale ActiveX, controale Java, 

istoric, siteuri de încredere, siteuri blocate) 

6. Flash   

Tema 6:    Instalarea LINUX 

1. Pregătirea pentru instalare (salvarea datelor existente, pregătirea spaţiunui de 

stocare, partiţionarea discului, diskete de boot) 

2. Alegere setări regionale 

3. Configurare boot loader 

4. Crearea partiţiilor 

5. Alegerea şi instalarea distribuţiei dorite 

6. Crearea de useri si grupuri 

7. Setarea parolei de root 

8. Configurarea dispozitivelor de reţea 

9. Instalarea altor distribuţii şi pachete 

10. Configurarea serverului X 

11. Configurarea mediului desktop 

12. Stabilirea serviciilor şi opţiunilor de pornire 

Tema 7:  Instalarea WIN2003 server 



1. Pregătirea pentru instalare (salvarea datelor existente, pregătirea spaţiunui de 

stocare, partiţionarea discului, diskete de boot) 

2. crearea partiţiilor 

3. formatarea partiţiilor 

4. iniţializarea şi instalarea dispozitivelor fizice 

5. alegere setări regionale 

6. personalizare software 

7. licenţiere 

8. numele calculatorului şi parola de administrator 

9. stabilirea componentelor care vor fi instalate 

10. parametrii de configurare a serviciului Terminal Server 

11. setări de reţea 

Tema 8:   Configurarea NOS 

1. instalarea driverelor componentelor fizice (interfeţe, SCSI, RAID, LAN, audio, 

video) 

2. instalarea Active directory, DNS, DHCP, FTP, ISA, IIS, SNMP 

3. SSH, NIS, BIND, Apache, FTP, squid, samba, NAT, SNMP 

Tema 9:   Securitatea NOS 

1. Securizarea sistemului 

2. PAM 

3. configurarea firewall 

4. monitorizarea sistemului 

5. mecanisme de protecţie  

 


