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Nivelul reţea 
 

Nivel reţea realizează conexiuni cu :  

 nivel transport: între două gazde  

 nivel legătură date: între două gazde conectate fizic, routere  

Nivel reţea  face ca fiecare router în parte, să se constituie drept o gazdă la intrarea în 

rețe.  

 
 

Serviciul  nivel reţea se constituie drept un circuit virtual, dar nefiind unul veritabil, în 

general asociat cu serviciu orientat pe conexiune.  

Toate pachetele din conexiune urmăresc aceeaşi rută.  

 
La timpul stabilirii conexiunii :  

 pachetul de setare a conexiunii trece de la expeditor la destinatar  

 tabelele de rutare sunt actualizate în nodurile intermediare pentru a reflecta noile 

VC  
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 este esenţială starea routerului per conexiune  

 analizează cerințele SC
1
: rezervă resurse şi/sau acceptă/refuză apeluri bazate pe 

resurse la acest ruter  

Prin analogie cu reţeaua telefonică.serviciul ce deservește nivelul reţea lucrează cu 

datagrame. Nu există  o noţiune care să normeze activitatea la nivelul conexiunii în 

cadrul nivelulului reţea. Nu există nici o setare a routerelor la timpul stabilirii conexiunii 

- fiecare pachet "în conexiune" poate urma diferite căi. Nu exista garanţii de siguranţă, 

sau avantajele livrării în ordine.  

Am putea enunța ca avantaje:  

 nici o stare de conexiune în routere  

 robust faţă de vulnerabilităţile legăturii  

 recuperare la sistemele terminal (nivel transport).  

Dintre diferitele  modele de servicii se impune ca : 

 cel mai bun serviciu din puctul de vedere al efortului: datagramele  

 servciul cu performanţe garantate: SC  

Din punctul de vedere al funcţia de routare un pachet pentru nivelul reţea conţine: 

 informații aferente nivelului transport (port, secvenţă, recunoaştere, date, 

verificare sume, etc)  

 informaţii de adresare (de ex., sursa, adresa destinatarului sau identificator VC)  

 alte cîmpuri (de ex., versiunea, lungimea, timpul de viaţă)  

Routerul/comutarea acţionează simplu la recepţia pachetului, căutând identificatorul de 

pachet (adresa destinatarului sau identificatorul VC) în tabela de rutare şi îl direcţionează 

către legătura de plecare adecvată (sau în sus dacă într-acolo este destinaţia).  

 
 

                                                 
1
 Un shortcu (SC) este un vîrf care leagă nodul de start cu un descendent 
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Unele probleme legate de  lucrul cu tabela de routar vizeză scalabilitatea: trebuie să 

poată suporta numere mari de gazde, routere, reţele, etc., în plus trebuie să  se adapteaze 

rapid şi eficient la schimbări în topologie sau modificări semnificative în trafic. Selecţia 

rutei poate depinde de diferite criterii.  

 

Clasificarea algoritmilor de routare 
 

O clasificare vizează modul de abordare al routelor: centralizat sau descentralizat 

 centralizat: situl central procesează şi rutele distribuite (echivalent: informaţii 

despre routele de procesare cunoscute ca globale, fiecare roută efectuează aceeaşi 

procesare)  

 decentralizat: fiecare router vede numai informaţii locale (de la el insuşi şi vecinii 

fizic conectaţi) şi determină ruterele pe această bază  

 

Static sau adaptiv, după modul de actualizare a tabelei de routare: 

 static: tabela de routare se modifică foarte încet, adesea ca răspuns la intervenţia 

operatorului uman.  

 dinamic: tabelele de rutare se schimbă cu modificarea traficului sau topologiei de 

reţea  

 

În practică îtîlnim două abordări :  

 routarea stării legăturii: centralizat, dinamic (funcţionează periodic)  

 vector distanţă: distribuit, dinamic (ca răspuns direct la schimbări).  

 

Pentru routarea stării de legătură în fiecare nod se cunoaşte topologia reţelei şi costul 

fiecărei legături, cvasi-centralizat: fiecare router difuzează periodic costurile legăturii 

ataşate. Costul indică : 

 întârzierile în aşteptare pe legătură  

 lărgimea de bandă a legăturii  

 toate legăturile cu costuri egale: rute cu calea cea mai scurtă.  

 

Folosite în Internet sunt OSPF
2
, IS-IS

3
, DECnet

4
, unde se implementează  algoritmul de 

rutare ARPAnet, în scopul determinarii drumului cu costul cel mai mic de la un nod 

(sursă) la toate celelalte noduri: algoritmul pentru drumul minim al lui Dijkstra.  

 

Algoritmul pentru drumul minim al lui Dijkstra: definiţii 
 

Notăm cu c(i,j) costul legăturii de la i la j. c(i,j) = ∞ dacă i, j nu sunt conectate direct. 

Vom presupune c(i,j) egal cu c(j,i) dar nu întotdeauna acest lucru este adevărat în 

practică.  

                                                 
2 OSPF(Open Shortest Path First) este este un protocol gateway interior si este utilizat atunci cînd RIP(Routing 

Information Protocol) nu funcționează în rețele mari sau cînd nu este sufficient de rarpid. 
3
 IS-IS(Intermediate System-to-Intermediate System protocol)  este  bazat pe o metodă de routare cunoscută 

sub numele de routare  DECnet Phase V . 
4
 DECnet se referă la unele produse pentru rețele  care implementează DNA(DIGITAL Network 

Architecture) 
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 D(v) : costul drumului cunoscut în prezent cu cheltuielile cele mai mici de la sursă 

la nodul v.  

 p(v) : nodul anterior (vecinul lui v) în sensul drumului curent cel mai scurt de la 

sursă la v  

 N:  mulțime de noduri pe drumul cel mai scurt de la sursă cunoscut.  

 

Presupunem că nodul sursă este A, iar interativ, după k iteraţii, se cunosc drumuril "cel 

mai scurt" k (costul căii) la A.  

 

Algoritmul lui Dijkstra  
 

Iniţial N = {A},iar  pentru toate nodurile v, dacă v este adiacent lui A , atunci  

D(v) = c(A,v) 

altfel, 

D(v) = ∞ 

Găsim w care nu este în N astfel încât D(w) să fie minim, fapt ce conduce la adăugarea 

lui w la N.  

Actualizează D(v) pentru toţi v care nu sunt în N:  

D(v)= min( D(v), D(w) + c(w,v) 

este noul cost la v este sau costul vechi la v sau costul cunoscut al celei mai scurte căi la 

w plus de la w la v. Se continuă procesul pînă toate nodurile ajung în N. 

Exemplu:  

 
  

Pasul N D(B),p(B)  D(C),P(C) D(D),P(D) D(E),P(E)  D(F),p(F) 

0 A 2,A 5,A 1,A ∞ ∞ 

1 AD 2,A 4,D   2,D ∞ 

2 ADE 2,A 3,E     4,E  

3 ADEB   3E     4E  

4 ADEBC         4E  

5 ADEBCF           
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În exemplul anterior, la pasul 1:  

D(C)= D(D)+c(D,C) =1+3=4 

pentru fiecare coloană, ultima intrare dă imediat informaţii despre calea cu costul cel mai 

mic la/de la A, şi costul la acel nod, timpul de rulare pentru cazul cel mai nefavorabil este 

O(n
2
)  

 

Routarea pe bazată pe routarea vectorului distanţă 

 

Este destinat procesării asincrone, iterative, distribuite:  

La fiecare pas primeşte informaţii de la vecin sau notează schimbările în costul legăturii 

locale, procesează informațiile primite și transmite noi informaţii la vecinii adiacenţi  

Procesarea/comunicarea dintre entitățile nivelului reţea! 

 
Tabela pentru monitorizarea distanţelor se construiește aqstfel : 

tabelă per nod înregistrând costurile tuturor nodurilor prin fiecare din vecinii săi  

DE(A,B) dă costul minim de la E la A considerând că primul nod al căii este B  

 DE(A,B) = c(E,B) + min DB(A,*)  

minDE(A,*) dă costul minim al lui E către A  tabela de rutare derivată din tabela de 

distanţă  

exemplu:  DE(A,B) = 14 (notă: nu 15!)  

exemplu:  DE(C,D) = 4, DE(C,A) = 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


