
Retele de calculatoare 
 
 
1.Modele �i standarde 
1.1 Internetul 
 

Câte calculatoare sunt racordate la Internet ? Se aproximeaz� c� ar fi peste 40 de milioane, dar 
nimeni poate s� avanseze o cifr� exact�. Popularitatea Internetului se datoreaz� în principal World 
Wide Web-ului �i po�tei electronice. 

Sfîr�itul anului 1968 �i începutul lui 1969 marcheaz� na�terea Internetului. în 1968, National 
Physical Laboratory din Marea Britanie realizeaz� �i testeaz� prima re�ea. La scurt timp, Advanced 
Research Projects Agency din cadrul Pentagonului decide realizarea unei re�ele mai mari. În toamna 
anului 1969, la UCLA se realizeaz� primul nod al acestei re�ele, iar pân� în decembrie mai apar înc� 
3: University of California (Los Angeles), SRI (Stanford), University of California (Santa Barbara) �i 
University of Utah. Aceast� re�ea va fi denumit� ARPANET dup� numele sponsorului agen�iei 
Pentagonului. Cele patru noduri puteau transmite informa�ii între ele prin intermediul unor linii 
dedicate �i chiar puteau fi programate de la distan��. 

În acela�i 1972, Ray Tomlison de la BBN realizeaz� primul program de po�t� electronic�. 
Interesant este c� acesta a fost folosit în principal pentru discu�ii între împ�timi�ii de science fiction 
(lista se numea SF-Lovers). 

Standardul original pe care se bazau comunica�iile re�elei ARPA s-a numit NCP - Network 
Control Protocol. Îns� pe m�sur� ce anii au trecut �i tehnica a avansat, Vinton Cerf de la Stanford 
împreun� cu Bob Kahn de la DARPA (noua denumire a re�elei ARPA) au înlocuit, în 1973, NCP cu 
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Acest nou protocol oferea suport pentru 
comunica�ie calculatoarelor cu arhitecturi diferite. Mai mult, TCP/IP a fost folosit pentru a lega între 
ele calculatoare care nu f�ceau parte din ARPANET (în 1983, re�eaua militar� s-a desprins sub 
denumirea MILNet). 

Anul 1976 este dr. Robert M. Metcalfe dezvolt� tehnologia Ethernet care permite transferul de 
date pe cablu coaxial. A fost o realizare crucial� pentru domeniul re�elelor. în acela�i an ia na�tere 
SATNET re�eaua care lega SUA de Europa. Chiar dac� pare surprinz�tor, aceast� re�ea folosea 
sateli�ii INTELSAT afla�i în proprietatea unui consor�iu de ��ri europene. 

Trei ani mai tîrziu, un tîn�r absolvent al Universit��ii North Carolina, Steve Bellovin, 
împreun� cu programatorii Tom Truscott �i Jim Ellis dezvolt� USENET. Era prima re�ea 
descentralizat� dedicat� în exclusivitate �tirilor. Aceast� re�ea se baza pe protocolul UUCP (Unix-to-
Unix CoPy) dezvoltat de AT&T Bell Labs �i distribuit împreun� cu sistemul de operare Unix. Similar 
cu USENET, re�eaua BITNET (Because It's Time Network) conecta mainframe-urile IBM din mediul 
educa�ional pentru a oferi servicii de po�t� electronic�. 
Despre anul 1983 putem spune c� este anul Internet: se înfiin�eaz� IAB - Internet Activities Board. 
începând cu prima zi a acestui an, toate calculatoarele conectate la ARPANET folosesc TCP/IP �i 
renun�� la NCP. în sprijinul IAB a venit Universitatea din Wisconsin care a creat Domain Name 
System - DNS. Acesta permitea pachetelor s� fie direc�ionate c�tre un nume de domeniu unde i se 
aloca adresa IP corespunz�toare. Utilizatorii au putut astfel s� acceseze mult mai u�or serverele 
re�elei. 

Cercet�rile �i dezvolt�rile continu� pe parcursul urm�torilor ani. Astfel, autoritatea care 
dirijeaz� evolu�ia Internetului este ISOC (Internet SOCiety), înfiin�at� în ianuarie 1992, cu scopul de 
a promova utilizarea Internetului �i de a prelua administrarea sa. în cadrul acestei organiza�ii, o parte 
din membri sunt reuni�i în cadrul IAB (Internet Architecture Board) care are responsabilitatea 
tehnic� a evolu�iei re�elei �i define�te standardele Web. Membrii acestui consiliu au întâlniri regulate 
în care sunt acceptate noi standarde, aloc� adresele �i p�streaz� o list� a numelor care trebuie s� 
r�mân� unice. Comunic�rile sunt puse la dispozi�ie printr-o serie de rapoarte tehnice, numite RFC-uri 
(Request For Comments), care sunt memorate online �i pot fi citite de oricine este interesat de ele. 

Consiliul IAB este format din patru grupuri principale �i anume: IRTF (Internet Research 
Task Force) care are rolul de a rezolva problemele pe termen lung, IETF (Internet Engineering 
Task Force) care are sarcina de a rezolva problemele pe termen scurt, IESG (Internet Engineering 



Steering Group) �i IRSG (Internet Research Steering Group). Aceste grupuri sunt responsabile cu 
evaluarea �i testarea proiectelor �i standardelor propuse, pentru a determina dac� o propunere merit� 
s� devin� un standard Internet. 

Pe tot parcursul anilor care s-au scurs de atunci dezvolt�rile au continuat. Comunicarea în 
Internet a devenit o surs� inepuizabil� �i rapid� de documentare, dep��ind complet toate celelalte 
surse de documentare.  

Internetul pune la dispozi�ia utilizatorilor (cel pu�in) cinci servicii extrem de importante �i 
anume: 

1. po�ta electronic� (e-mail): poate fi folosit� pentru a expedia mesaje unor persoane din orice col� 
al lumii; 
2. transferul fi�ierelor (ftp: File Transfer Protocol): este folosit la transferul fi�ierelor (text sau 
binare) între dou� calculatoare; 
3. conectare la o ma�in� la distan�� (telnet, ssh, Terminal Services): folosit la deschiderea unor 
sesiuni de lucru pe ma�ini aflate la distan��; 
4. buletine de �tiri (usenet): utilizatorii se pot înscrie la grupuri de discu�ii; 
5. Word Wide Web (sau WWW): faciliteaz� transferul informa�iei între servere Web. 
Primele programe (browsere, clien�i de e-mail �i ftp) Internet aveau o interfa�� exclusiv bazat� 

pe linia de comand�. Acest lucru a fost schimbat de World Wide Web, care ofer� o prezentare grafic� 
a Internetului f�r� a mai impune cunoa�terea unor comenzi cu sintaxa mai mult sau mai pu�in 
complicat�. Word Wide Web ofer� hypertext-ul �i, mai mult, dep��e�te simpla interconectare a 
documentelor text. Caracteristicile Web (Flash, JavaScript, CGI etc.) permit paginilor individuale de 
Web s� interac�ioneze cu utilizatorul, iar serverele Web pot crea pagini Web bazate pe informa�ii 
dinamice. 

Exista mai multe tipuri de retele, grupate dupa intinderea geografica si caracteristicile 
acestora. Cele mai importante sunt: 

• Local Area Network 
• Metropolitan Area Network 
• Wide Area Network 
• Storage Area Network 

 
 
1.2.1 Local Area Network (LAN - re�ele locale) 
 

Re�ele de tip LAN (Local Area Network) reprezint� cea mai comun� implementare a 
tehnologiei re�elelor pentru firmele de m�rime mic�-medie. O astfel de re�ea se caracterizeaz� prin: 
•    operare într-o arie geografic� limitat�; 
•    permite accesul utilizatorilor la medii de transmisie cu l��ime de band� mare; 
•    ofer� conectivitate continu� pentru serviciile locale; 
•    conecteaz� fizic echipamente adiacente. 
Dac� privim acest tip de re�ele prin prisma sistemelor de operare ce pot fi folosite, vom putea clasifica 
aceste re�ele în peer-to-peer �i re�ele bazate pe servere.  
Defini�ii: 

- Server – Calculatorul care ofer� resurse partajate pentru utilizatorii re�elei 
- Client – Calculatorul care acceseaz� resursele partajate în re�ea de un server 
- Resurse – Sunt fi�iere, imprimante sau alte componente care pot fi folosite în comun de 

utilizatorii re�elei 
O re�ea peer-to-peer este o re�ea simpl� în care fiecare calculator joac� at�t rol de server cât 

�i rol de client. In acest tip de re�ea nu exist� servere dedicate, ci fiecare calculator este considerat egal 
(peers). Utilizatorul fiec�rui calculator stabile�te ce resurse locale vor fi partajate în re�ea. Astefel 
avem urm�toarele caracteristici pentru acest tip de re�ea: 

- Este de obicei o re�ea cu un num�r mic de calculatoare, cel mult 10 calculatoare 
- Este o re�ea cu un cost sc�zut deoarece nu este necesar un calculator de mare putere care s� 

aib� rol de server 



- Nu necesit� un sistem de operare deosebit, Windows 9x ofer� suport pentru implementarea 
acestui tip de re�ea 

- Securitatea este sc�zut� �i administrarea dificil� deoarece fiecare utilizator î�i administreaz� 
propriile resurse locale 

 
 Utilizatorii unei re�ele peer-to-peer pot partaja orice resurs� doresc. În Windows 9x se alege 
un director, iar din propriet��ile acestuia se stabile�te tipul de partajare �i nivelul de securitate. 

 
Re�elele bazate pe server(e) implic� existen�a cel pu�in a unui calculator care s� joace rolul 

de server. în acest caz, informa�iile care trebuie partajate în cadrul firmei vor fi gestionate de server. 
Aceasta este solu�ia adoptat� de majoritatea firmelor �i ca urmare a posibilit��ii gestion�rii centralizate 
a securit��ii re�elei. Serverele dintr-o astfel de re�ea pot îndeplini urm�toarele roluri: 
•    servere de fi�iere �i imprimare - ofer� un suport sigur pentru toate datele companiei �i gestioneaz� 
tip�rirea la imprimantele partajate în re�ea; 
•    servere pentru aplica�ii - asigur� componenta cu acela�i nume pentru aplica�iile client-server. 
Exemple de astfel de servere: Web-serverele, serverele pentru baze de date; 
•    servere de mail - gestioneaz� mesajele electronice pentru clien�ii unei re�ele ; 
•    servere pentru gestiunea securit��ii - asigur� securitatea unei re�ele locale când aceasta este 
conectat� la o re�ea de tipul Internetului. Pot fi incluse în aceast� categorie firewall-urile, proxy 
serverele; 
•    servere pentru comunica�ii - asigur� schimbul de informa�ii între re�ea �i clien�ii din afara acesteia 
(accesul prin dial-up, de exemplu). 

 
Pentru o utilizare eficienta a resurselor partajate într-o re�ea se poate utiliza un server dedicat. 
 În re�elele Microsoft Windows, se poate utiliza pe calculatorul server sistemul de operare 
Windows NT sau Windows 2000 Server care au suport pentru administrarea unui domeniu. 
Securitatea într-o astfel de re�ea se bazeaz� pe existen�a unui domeniu (Workgroup sau Domain) 
administrat pe un calculator server cu Windows NT sau 2000 server. Mecanismul de securitate se 
bazeaz� pe autentificarea utilizatorilor ca facând parte din domeniu numai pe serverul de domeniu. 
Acesta valideaz� utilizatorul pe baza numelui de utilizator �i a parolei �i apoi trimite un “token” care 
permite utilizatorului autentificat sa acceseze orice resurs� partajat� în domeniul respectiv. 
 Setarea clientului: In Windows 9x se face din Control Panel->Network->Client for Microsoft 
Network->Properties. Aici se introduce numele domeniului la care se dore�te conectarea, daca se 
dore�te autentificarea la domeniu �i daca se refac sau nu legaturile. 

Setarea serverului: Pentru administrarea domeniului pe un server NT trebuie mai întâi ca 
utilizatorul s� fie „Administrator” Cu ajutorului programului User Manager for Domains se 
administreaz� Domeniul serverului. Sarcinile Administratorului de Domeniu sunt: 

- adaugarea sau �tergerea de utilizatori 
- administrarea drepturilor fiec�rui utilizator 
- administrarea sau crearea de grupuri de utilizatori cu drepturile aferente 
- gestionarea resurselor partajate pe server �i a parolelor de partajare 
- implementarea politicii de comunicare cu alte domenii administrate pe alte servere 
- asigurarea accesului spre alte re�ele inclusiv la Internet 



 
Observa�ie: 
 1. Un Domeniu Microsoft este o grupare logic� de resurse partajate în re�ea care, indiferent de 
loca�ie, conectare sau tip de resurs� fizic�, au în comun aceea�i politic� de securitate administrat� de 
un Controler de Domeniu 
 2. Pentru administrarea unui Domeniu 
Microsoft se poate utiliza �i un server Linux pe care 
se instaleaz� pachetul de programe �i protocoale 
SAMBA. Cu aceste utilitare se poate administra cu 
succes un Domeniu Windows la care se pot conecta 
clienti Windows. Administrarea în acest caz este mai 
dificil� �i se bazeaz� pe configurarea corect� a unor 
fi�iere de setare în care sunt specifica�i to�i 
parametrii de func�ionare ai serverului. 
 Într-un Domeniu Microsoft se pot instala 
urm�toarele elemente:  
- Calculator server Controler Primar de Domeniu (PDC) 
- Calculator server Controlor Secundar de Domeniu 

(Backup DC – BDC) 
- Server membru în domeniu– care nu e controler de 

Domeniu 
- Calculatoare client (Workstations) 

Un Server Controler de Domeniu p�streaz� o 
baz� de date cu informa�iile referitoare la securitatea 
în Domeniu (utilizatori, politici-policies, �.a.) Security Accounts Manager (SAM – database). Aceast� 
baz� de date se actualizeaz� la fiecare modificare f�cut� de Administratorul Domeniului. Serverul 
Secundar p�streaz� o copie a SAM pe care o actualizeaz� periodic de la serverul principal. Serverul 
secundar trateaz� majoritatea cererilor de autentificare a utilizatorilor. Alte servere membre ale 
Domeniului nu pot pastra o copie a SAM. 
 In Windows 2000, Microoft a introdus no�iunea de Active Directory. Aceasta este o baz� de 
date distribuit� care con�ine informa�ii despre obiectele din re�ea �i rela�iile dintre ele. Rela�iile sunt 
stabilite la crearea re�elei �i evolueaz� odata cu aceasta. 
 Baza de date este memorat� pe un server special care se nume�te Domain Controller 
(Controler de Domeniu). Un Domeniu poate avea mai multe Controlere de Domeniu. Active 
Directory poate r�spunde unei interog�ri prin replicile de pe Controlerele de Domeniu. O baz� de date 
Active Directory poate memora date despre resurse fizice sau logice, conturi de utilizatori, Domenii, 
politici de securitate, aplicatii �i servicii. 
 Obiectele dintr-un Active Directory pot fi ierarhizate utilizând containere: 

- Domeniul: Un AD poate fi alc�tuit din mai multe Domenii. Iar un domeniu poate con�ine mai 
multe resurse logice sau fizice. 

- Arborele: Este un set de domenii care au în comun un domeniu r�d�cin� �i mo�tenesc o singur� 
intrare în Systemul de Domenii (DNS) (ex. Acme.com) 

- Grupe de Arbori: Este un grup de doi sau mai mul�i arbori 
- Unitate organiza�ional�: Permite Administratorilor de system s� memoreze logic �i s� 

administreze obiectele dintr-un domeniu. 
Astfel un Active Directory permite definirea de grupuri �i politici de securitate care pot 

cuprinde mai multe domenii. 
 
 
1.2.2. Topologii de retele de calculatore 
 

Pentru desemnarea manierei de proiectare a unei re�ele se folose�te termenul topologie. 
Trebuie s� preciz�m c� exist� dou� tipuri de topologii: fizic� �i logic�. Topologia fizic� a unei re�ele 
se refer� la configura�ia mediilor de transmisie, a calculatoarelor �i a perifericelor.Topologia logic� 



reprezint� metoda folosit� pentru 
transferul informa�iilor de la un calculator 
la altul. S� facem o scurt� trecere în 
revist� a topologiilor fizice : 
•    bus (magistral�); 
•    star (stea); 
•    ring (inel); 
•    tree (arbore). 

 
Re�ele de tip magistral� (Bus) 
Topologia magistral� este cea mai simpl� 
modalitate de conectare a calculatoarelor 
într-o re�ea: un singur mediu de transmisie 
(cablu) la care se conecteaz� toate 
calculatoarele �i perifericele, denumite în continuare noduri. Fiecare calculator verific� dac� 
informa�iile pe care le prime�te îi sunt adresate sau nu.  
Avantaje Dezavantaje 
U�urin�� in conectarea 
calculatoarelor. Necesarul de 
cablu este redus. 

Re�eaua nu func�ioneaz� dac� apar întreruperi în cablu. Este nevoie de 
terminatori la ambele capete ale cablului. Problemele sunt greu de 
identificat dac� re�eaua cade. 

 
Re�ele de tip stea (star) 
Într-o astfel de re�ea, fiecare nod este conectat direct la un hub sau concentrator. Informa�iile sunt 
transmise de la calculatorul surs� c�tre cel destina�ie prin intermediul hub-lui. Acesta este principalul 
dispozitiv care gestioneaz� �i controleaz� func�iile re�elei. 
Avantaje Dezavantaje 
U�urin�� in instalare. Re�eaua nu este afectat� 
dac� sunt ad�ugate sau retrase calculatoare. 
U�urin�� în detectarea problemelor. 

Necesit� cablu mai mult. sunt mai costisitoare. Dac� 
un hub se defecteaz�, toate calculatoarele din acel nod 
devin nefunc�ionabile. 

 
Re�ele de tip inel (ring) 
Din exterior, o astfel de re�ea seam�n� foarte mult cu o re�ea star. Din punctul de vedere al topologiei 
logice îns�, MAU (Multistation Access Unit) este dispozitivul care permite informa�iilor s� treac� de 
la un nod la altul în cadrul unui inel comunica�ional. 
 
Re�ele de tip arbore (tree) 
Topologia de re�ea tree combin� caracteristicile topologiilor bus �i star. Nodurile sunt grupate în mai 
multe topologii star care la rândul lor sunt legate la un cablu central. Acestea pot fi considerate 
topologiile cu cea mai bun� scalabilitate. 
Avantaje Dezavantaje 
Segmentele individuale au 
leg�turi directe. 

Lungimea maxim� a unui segment este limitat�. Dac� apar probleme pe 
conexiunea principal�, sunt afectate toate calculatoarele de pe acel 
segment. 

 
 
1.2. 3 Wide Area Network (WAN - re�ele cu arie mare de întindere) 

 
Pe m�sur� ce utilizarea calculatoarelor în domeniul economic a devenit omniprezent�, s-a 

ajuns la concluzia c� LAN-urile nu mai corespundeau nevoilor firmelor. Într-o re�ea LAN, fiecare 
departament era privit ca o „insul� electronic�". A ap�rut îns� necesitatea schimbului de informa�ii 
între aceste insule, iar solu�ia a reprezentat-o crearea WAN-urilor (Wide Area Network): re�ele care 
interconecteaz� LAN-uri, furnizând acces la calculatoare din alte loca�ii geografice. 

Tehnologiile folosite în cadrul WAN: modem-uri, ISDN (Integrated Services Digital 



Network), DSL (Digital Subscriber Loop), Frame Relay, ATM (Asynchronous Transfer Mode), T-
Carrier Series (în SUA TI, T2, T3), SONET (Synchronous Optical Network).  

Iata simbolurile folosite pentru cateva dispozitive folosite in retele WAN. Descrierea acestora 
se va face mai tarziu, dupa intelegerea unor concepte de baza legate de structura retelelor locale. Se 
observa similitudinea simbolisticii  lor cu elementele retelei LAN. 

 
 
 

1.2.4. Storage-Area Networks (SAN) 
O retea SAN este o retea dedicata de mare viteza, folosita pentru transferul datelor intre serverele din 
retea si resursele de stocare a datelor. Deoarece reteaua este separata de restul retelei, nu exista 

conflicte cu traficul intre client si server. O retea de acet tip 
permite transferul de date intre dispozitivele de stoacre, 
intre server si dispozitivele de stoacre si intre servere.  

Figura arata plasarea separata a retelelor de stocare 
a datelor fata de utilizatorii obisnuiti din motive de 
performanta si securitate. 
 
Caracteristicile acestui tip de retea sunt: 

• Performanta mare: permite accesul concurent al 
clientilor la unitatile de stocare 

• Disponibilitate: structura SAN permite evitarea 
situatiilor de eroare prin tehnici redundante, care 
pot folosi stocari alternative la distante foarte mari 
(peste 20km intre dispozitivele de back-up)  

• Scalabilitate: prin folosirea a numeroase protocoale, 
transferul fisierelor si mutatea dispozitivelor de 
stocare in mod transparent pentru utilizator, aceste 
retele pot suporta un numar crescand de clienti. 


