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MODELE DE REFERINŢĂ 
 

Modelele de referinţă OSI(Open System Interconnection) şi TCP/IP sunt două modele pe baza cărora se 

pot dezvolta arhitecturi de reţea bazate pe ideea interconectării deschise a sistemelor de calculatore. O 

interconectare deschisă este una acceptată într-un mediu multiproducător. Inițiativa datează de peste 20 de 

ani și a fost considerat inițial un model extrem de restrictiv. La timpul respectiv erau furnizate soluții 

arhitecturale brevetate de producători. Aspectul deschis al arhitecturilor conducea la dechiderea 

competiției între producători, fapt nu întotdeauna acceptat de acestia.  

Practic toate funcțiile erau integrate într-un mediu compact. Ideea de modularitate funcționala, bazată pe 

stratificare(layering) era într-o opoziție evidentă cu abordarea oricărui producător al timpului. Modelul 

astfel rezultat a avut un succes deosebit, modelul bazat pe brevetare practic dispărînd. 

 

 Modelul OSI este destul de general, cu toate acestea protocoalele asociate acestui model nu sunt 

cunoscute pe scară largă. Modelul TCP/IP se plasează într-o poziţie opusă, mai concret modelul în sine nu 

este foarte util dar protocoalele sunt folosite pe scară largă. În cele ce urmează vom analiza aceste două 

modele.  

 

Cu toată larga răspîndire a modelului OSI se păstrează o serie de confuzii legate de acesta, cum ar fi, 

aceea că modelul de referinta OSI a fost dezvoltat de International Standard Organization(ISO), cu sediul 

la Paris. Corect este faptul că modelul a fost realizat de International Organization for Standardisation. 

 

 

Modelul de referinţă OSI 

 

Acest model se bazează pe o iniţiativă a ISO (International Organization for Standardization) ca un prim 

pas către standardizarea internaţională a protocoalelor folosite pe diferite niveluri(Day şi Zimmerman 

1983) şi revizuit în 1995. Modelul se numeşte ISO OSI (Open System Intercomunication). Modelul OSI 

cuprinde 7 niveluri: 

 

Modelul de referință 

OSI 

Numărul 

Nivelul 

Aplicație 7 

Prezentare 6 

Sesiune 5 

Transport 4 

Rețea 3 

Date 2 

Fizic 1 

 și se structurează după următoarele criterii : 

 Un nivel va fi creat atunci când apare necesitatea unui grad de abstractizare diferit. 

 Fiecare nivel trebuie să îndeplinească un rol bine definit. 

 Funcţia fiecărui nivel trebuie aleasă acordându-se atenţie definirii de protocolale 

standardizate pe plan internaţional. 

 Delimitarea nivelurilor trebuie făcută în aşa fel încât să se minimizeze cantitatea de 

informaţie tranzacţionată prin interfeţe. 

 Numărul de niveluri trebuie să fie suficient de mare pentru a nu fi nevoie să se introducă în 

acelaşi nivel funcţii diferite, dar în acelaşi timp acesta trebuie să fie suficient de mic pentru 

ca modelul să rămână funcţional. 

 

Modelul OSI nu reprezintă o arhitectură de reţea, acesta indică numai funcţiile şi standardele fiecărui 

nivel. Precizăm că aceste standarde nu fac parte din modelul de referinţă. Fiecare standard a fost publicat 

ca un standard internaţional separat. 
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Nivelul Fizic 

 

Nivelul fizic realizează transmiterea unităţilor de informaţie (șiruri de biţi) printr-un canal de 

comunicaţie. Acceptă cadre de date de la nivelul 2 și transmite serial structura și conținutul acesteia. În 

mod similar răspunde de recepționarea, bit cu bit, a șirurilor de date care sosesc. Aceste șiruri sunt trimise 

nivelului legătură de date pentru a fi reconstituite cadrele. 

 Proiectarea soluţiei trebuie să asigure corectitudinea transmisiei (când la unul din capete se transmite 1, 

la celălalt capăt trebuie să ajungă 1). Principalele elemente la care se face referire în specificaţiile 

nivelului fizic sunt: 

 Câţi octeţi sunt necesari pentru reprezentarea lui „1” şi câţi pentru „0”. 

 Transmisia poate avea loc simultan în ambele sensuri. 

 Cum este stabilită conexiunea iniţială şi cum este întreruptă când au terminat de comunicat 

părţile. 

 Câţi pini are conectorul de reţea şi la ce foloseşte fiecare pin. 

 

Toate aceste precizări au strînse legături cu interfeţele mecanice, electrice, funcţionale si procedurale, ca 

şi cu mediul de transmisie situat sub nivelul fizic. Acest nivel nu posedă nici un mecanism pentru 

determinarea semnificației bitilor pe care îi trimite sau pe care îi primește. 

 

Prin urmare, nivelul fizic se limitează la procesele și mecanismele necesare pentru plasarea semnalelor în 

mediul de transmisie și primirea semnalelor de la mediul respectiv. Limita sa inferioară este conectorul 

fizic, atașat mediului de transmisie. Acest nivel nu include mediul de transmisie. 

 

Nivelul legătură de date 

 

 Nivelul „legăturii de date” asigură validitatea cap-la-cap a datelor transmise. Din punctul de 

vedere al transmisiei nivelul realizează gruparea în „cadre de date” (grupând de la sute la mii de octeţi) 

transmise secvenţial a instrucțiunilor, datelor, etc. Un cadru este o structură tipică nivelului legătură de 

date, care conține informații suficiente pentru a asigura transmiterea reușită a datelor prin rețeaua locală 

către destinație. Un transfer corect este acela în care la destinație cadrul nu înregistrează modificări, 

aceasta implică existența unui mecanism de verificare a integrității conținutului în timpul transferului  

 Receptorul confirmă fiecare cadru prin transmiterea unui cadru de confirmare (pozitivă). 

 La nivelul legăturii de date, ca şi la nivelurile superioare este necesară evitarea aglomerării unui 

receptor lent de către un emiţător rapid. În acest scop sunt necesare mecansime de reglare a traficului care 

să permită emiţătorului să determine spaţiul tammpon disponibil al receptorului. 

 Controlul traficului şi tratarea erorilor sunt elemente, de multe ori, integrate. Pentru reţelele cu 

difuzare se identifică în nivel legătura de date o problemă suplimentară: cum să fie controlat accesul la 

canalul partajat. 

 De această problemă se ocupă un subnivel special al nivelului legătură de date şi anume 

subnivelul de control al accesului la mediu. 

Nivelurile 1 și 2 sunt necesare oricărui tip de comunicație indiferent dacă rețeaua este LAN sau WAN. 

 

Nivelul reţea 

 

 O problemă centrală în proiectare este determinarea modului în care pachetele sunt dirijate de la 

sursă la destinaţie. Acest nivel nu are inclus nici un mecanism pentru detectarea/corectarea erorilor de 

transmisie și prin urmare este obligat să se bazeze pe serviciul de tansmisie cap-la-cap al nivelului 

legătură de date. Dirijarea pachetelor se bazează pe anumite distribuţii statistice, cablate şi care sunt 

prestabilite. Traseele pot fi stabilite la începutul „negocierii” (operaţii login pe o maşină la distanţă). 

Dirijarea este un proces adaptiv, mai concret fiecărui pachet stabilindu-i traseul în funcţie de traficul din 

reţea. 
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 Dacă în subreţea există un număr mare de pachete simultan, atunci se vor produce strangulări de 

trafic. Controlul acestor situaţii revine nivelului reţea. Calitatea serviciilor (întârziere, timp de tranzitare, 

fluctuaţii) intră în „responsabilitatea” nivelului reţea. 

 O serie de probleme pot apărea când un pachet tranzitează mai multe reţele. Modul de adresare, 

poate diferi de la o reţea la alta. De exemplu o reţea poate respinge un pachet, datorită dimensiunii 

acestuia. Practic nivelul rețea este utilizat pentru stabilirea comunicațiilor cu sistemele de calculatoare 

care se găsesc dincolo de segmentul LAN. Acest lucru este posibil datorită propriei arhitecturi de adrese 

pentru routare, care este diferită și separată adresarea calculatorelor la nivelul 2. Printre protocoalele de 

routare se numără: IP, IPX, Apple Talk. Utilizarea nivelului rețea este opțională, acest lucru este necesar 

dacă segmentele de rețea sunt separate printr-un router.      

  

De asemenea, protocoalele pot fi diferite. Rezolvarea acestor probleme în vederea interconectării 

reţelelor eterogene este sarcina nivelului reţea. În reţelele cu difuzare, problema dirijării traficului este 

simplă, astfel nivelul reţea este mult diminuat sau nu există deloc. 

 

Nivelul Transport 

 

Nivelul transport oferă un serviciu similar nivelului legătură de date, datorită faptului că răspunde de 

integritatea cap-la-cap a transmisiilor. Spre deosebire de nivelul legătură de date nivelul transport 

realizează această funcție dincolo de segmentul LAN. El poate identifica pachetele care sunt abandonate 

în procesul de routare și să genereze automat o cerere de retransmisie.  

Principala funcţie a acestui nivel este să accepte date de la nivelul sesiune, să le descompună (dacă este 

cazul) în unităţi mici şi să le transfere nivelului reţea. Toate aceste operaţii trebuie făcute eficient şi într-

un mod care izolează nivelurile de mai sus de inevitabilele modificări în tehnologia echipamentelor. 

 Cel mai obişnuit tip de conexiune transport este un canal punct-la-punct fără erori care furnizează 

mesajele sau octeţi în ordinea transmiterii lor. 

 Alte tipuri de servicii sunt cele de transport  pentru care, transportul mesajelor individuale se 

realizează fără nici o garanţie în privinţa ordinii de livrare şi difuzare a mesajelor către destinaţii multiple. 

Nivelul transport este cu adevărat nivel capăt-la-capăt de la sursă la destinaţie. Cu alte cuvinte, un 

program de pe maşina sursă poartă o „conversaţie” cu un program similar de pe maşina destinaţie 

folosind antetele mesajelor şi mesajele de control. 

 În nivelurile inferioare protocoalele acţionează între fiecare maşină şi vecinii imediaţi (nivelurile 

înlănţuite) şi nu direct între maşina sursă şi maşina destinaţie (nivelul capăt-la-capăt) care pot fi separate 

de numeroase routere. 

  

Nivelul Sesiune 

 

 Nivelul sesiune permite utilizatorilor de pe maşini diferite să stabilească între ei sesiuni de lucru. 

Sesiunile oferă diverse servicii incluzând controlul „dialogului” (respectarea ordinii în raport cu dreptul 

de a transmite), gestionarea jetonului (prevenirea situaţiei în care două entităţi încearcă aceiaşi operaţie 

critică în acelaşi timp) şi sincronizarea (introducerea de puncte de control pe parcursul transmisiilor lungi 

astfel încât în cazul unui eşec acestea să poată fi reluate). 

Acest nivel este relativ neutilizat ca nivel separat, numeroase protocoale includ funcțiile acestui nivel în 

nivelurile lor de transport. 

 

 

Nivelul Prezentare 

 

 Spre deosebire de nivelele inferioare care se ocupă numai de transferul informaţiei(biţilor) dintr-

un loc în altul, nivelul prezentare se ocupă de sintaxa si semantica informaţiilor transmise. 

 Pentru a face posibilă comunicarea între calculatoare cu reprezentări diferite ale datelor, structurile 

de date care se schimbă între ele pot fi definite într-un mod abstract, alături de o codificare standardizată 

ce va fi utilizată „pe cablu”. 
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 Nivelul prezentare gestionează aceste structuri de date abstracte şi permite definirea şi 

comunicarea unor structuri de date de nivel mai înalt. 

Nu toate sistemele de calculatoare utilizează aceiași metodă de codificare a datelor, iar nivelul prezentare 

are rolul de translator între metodele de codificare a datelor, altfel incompatibile. Nivelul prezentare poate 

fi utilizat pentru a media diferențele dintre formatele în virgulă mobilă, ca și pentru asigurarea serviciilor 

de criptare și decriptare. 

 

Nivelul Aplicaţie 

 

 Nivelul aplicaţiei conţine o varietate de protocoale frecvent utilizate. Un exemplu în acest sens 

este HTTP, care stă la baza Web-ului. Atunci când un browser accesează o pagină Web, el transmite 

server-ului numele paginii pe care o doreşte folosind HTTP. Server-ul va trimite ca răspuns pagina. Alte 

protocoale de aplicaţie sunt folosite pentru transferul fişierelor, poşta electronică, ştiri în reţea. 

 

 

Aplicaţie

Prezentare

Sesiune

Transport

Reţea

Legătură 

de date

Fizic

Aplicaţie

Prezentare

Sesiune

Transport

Reţea

Legătură 

de date

Fizic

Protocolul intern al subreţelei

Legătură de 

date

Fizic

Reţea

Legătură de 

date

Reţea

Fizic

Protocol gazdă-router de la nivel reţea

Gazda A

Protocol gazdă-router de la nivelul legăturii de date

Protocol gazdă router de la nivelul fizic

Protocolul Aplicatie

Protocol Prezentare

Protocol Sesiune

Protocol Transport

Router Router
Gazda B

 
 

Modelul de referinţă TCP/IP 

 

Modelul TCP/IP îşi ia numele de la cele două protocoale compozite. Arhitectura fiind definită pentru 

prima dată de Cerf şi Kahn în 1974.   
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Practic istoria acestui model este strâns legată de istoria reţelei ARPANET şi a succesorului ei 

INTERNET. Trebuie să amintim că ARPANET a fost o reţea a cărei construcţie a fost finanţată de 

DOD(US Departament Of Defense). În cele din urmă reţeaua a inclus sute de reţele universitare şi 

guvernamentale conectate prin linii telefonice închiriate. Situaţia creată impunînd o nouă arhitectură de 

referinţă. 

Posibilitatea interconectării mai multor tipuri de reţele a reprezentat un obiectiv de proiectare major. 

Arhitectura aferentă a devenit cunoscută mai târziu sub numele de modelul de referinţă TCP/IP.  

 

Dată fiind utilizarea iniţială a reţelei, DOD dorea ca reţeaua să-şi păstreze funcţionalitatea în condiţiile în 

care unele din echipamente (routere, porţi de interconectare, etc) ar putea fi distruse. Cu alte cuvinte, 

DOD dorea ca atâta timp cât funcţiona maşina sursă şi maşina destinaţie, conexiunile să rămână intacte 

chiar dacă o parte din echipamente sau linii de transmisie erau scoase din funcţiune. 

La toate acestea argumente se adaugă necesitatea exploatării unor aplicaţii divergente pornind de la 

transferul de fişiere până la cel de voce. 

 

Nivelul internet 

 

Toate aceste cerinţe au fost reunite, rezultând o arhitectură a unei reţele cu comutare de pachete bazată pe 

un nivel inter-reţea fără conexiuni. Acest nivel numit internet este coloana vertebrală a arhitecturii. Cu 

alte cuvinte, gazdele pot emite pachete în orice reţea, nivelul internet permiţându-le să circule 

independent până la destinaţie (posibil a se găsi în altă reţea). Trebuie subliniat faptul că pachetele pot 

sosi într-o ordine diferită faţă de cea în care au fost trimise. Rearanjarea lor fiind o problemă a nivelelor 

superioare. 

Conceptul „internet” este folosit în sens generic chiar dacă acesta este prezent şi în Internet. Nivelul 

internet defineşte un format de pachet şi un protocol IP (Internet Protocol). Principala sarcină a nivelului 

inter-net este aceea de a dirija pachete IP către destinaţie.  Ghidarea pachetelor şi evitarea blocărilor 

reprezintă puncte cheie în activitatea nivelului internet. 

Astfel, putem face o analogie între nivelul internet şi nivelul reţea al modelului OSI: 

 

Aplicaţie

Prezentare

Sesiune

Transport

Reţea

Legătură de date

Fizic

Aplicaţie

Nu există

Transport

Internet

Gazdă-la-reţea

1

3

2

4

5

6

7
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Nivelul Transport 

 

Nivelul situat deasupra nivelului internet din modelul TCP/IP este numit nivelul transport. Acesta a fost 

proiectat pentru a permite „comunicarea” între entităţile pereche sursă-destinaţie. Similar nivelului 

transport OSI. 

Au fost definite două protocoale capăt-la-capăt, primul TCP (Transmission Control Protocol) care este un 

protocol orientat conexiune şi care, permite transmiterea, fără erori, a unui şir de octeţi de pe o maşină pe 

alta, inter-reţea. Acest protocol factorizează secvenţa de octeţi în mesaje discrete şi transferă fiecare mesaj 

nivelului internet. 

La destinaţie procesul TCP receptor reasamblează mesajele primite într-un flux de ieşire. TCP realizează 

controlul fluxului pentru a evita situaţia în care un emiţător rapid nu blochează un receptor lent cu mai 

multe mesaje decât poate acesta să prelucreze. 

 

Al doilea protocol al acestui nivel este UDP (User Data Gram Protocol), care se caracterizează printr-o 

siguranţă limitată, fără conexiuni, fiind destinat aplicaţiilor care doresc să utilizeze propria lor secvenţiere 

şi control al fluxului şi nu pe cele furnizate de TCP. 

Protocolul UDP este folosit pentru tranzacţii rapide de tip întrebare-răspuns, client-server şi pentru 

aplicaţii în care comunicarea rapidă este preferată corectitudinii acesteia aşa cum sunt aplicaţiile orientate 

voce sau video. 

Relaţia dintre IP, TCP şi UDP este prezentată mai jos: 
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Nivelul Aplicaţie 

 

Modelul TCP/IP nu conţine niveluri sesiune sau prezentare. Experienţa modelului OSI a dovedit că 

această viziune a fost corectă prin faptul că în majoritatea aplicaţiilor nivelurilor respective nu s-au  

manifestat ca fiind de mare folos. 

 

Deasupra nivelului transport se găseşte nivelul aplicaţie. Acesta conţine toate protocoalele de nivel înalt 

incluzând TELNET, FTP, SMTP, DNS – pentru stabilirea corespondenţei dintre numele gazdelor şi 

adresele reţelelor, NNTP – protocol pentru transmisie de ştiri, HTTP – aducerea paginilor din web, etc. 
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Nivelul gazdă-reţea  

 

Nu putem preciza ce se găseşte sub nivelul internet. Modelul TCP/IP nu precizează faptul că gazda 

trebuie să se lege la reţea pentru a trimite pachete IP folosind un anumit protocol.Acest protocol nu este 

definit şi poate diferi de la reţea la reţea. 

 

Abordare comparativă OSI-TCP 

 

Cele două modele au multe lucruri în comun. Ambele se bazează pe conceptul de stivă de protocoale 

independente. Funcţionalitatea nivelurilor până la cel de transport, inclusiv, sunt necesare pentru a pune 

la dispoziţia proceselor care doresc să comunice un seviciu de transport capăt-la-capăt independent de 

reţea.  Nivelurile în cauză se constituie în furnizor de transport. Cu toate acestea, între cele două modele 

există şi o serie de deosebiri. 

Diferenţele pe care le vom semnala nu se referă la stivele de protocoale ci la modelele de referinţă. 

 

Conceptele cheie ale modelului OSI sunt: 

1. Serviciile 

2. Interfeţele 

3. Protocoalele 

Fiecare nivel realizează servicii pentru nivelele superioare. Definiţia serviciului stabileşte ce face nivelul 

şi nu cum îl folosesc entităţile de deasupra sau cum funcţionează nivelul. Practic acesta defineşte 

semantica nivelului. 

 

Interfaţa unui nivel indică proceselor aflate deasupra sa cum să realizeze accesul. Interfaţa precizează ce 

reprezintă parametrii şi ce rezultat se obţin.Nici interfaţa nu precizează funcţionarea internă a nivelului. 

 

Protocoalele care stabilesc funcţionamentul nivelului nu au restricţii decât de furnizare. Nivelul poate 

schimba protocoalele fără a afecta funcţionarea programelor de la nivelele superioare. 

 

Putem face o analogie între OOP, un obiect, ca şi un nivel, posedă un set de metode care pot fi invocate 

de procese din afara obiectivului. 

 

Semantica acestor metode, furnizează muţimea de servicii pe care le oferă obiectivul. Codul intern al 

obiectivelor poate fi identificat ca protocol şi este nesemnificativ în afara obiectului. 

 

Modelul TCP/IP nu a face distincţie între servicu, interfaţă şi protocol. De exemplu singurele servicii 

oferite de nivelul internet sunt: SEND IP PACKET şi RCEIVE IP PACKET. 

 

Prin urmare, protocoalele din modelul OSI sunt mai bine ascunse decât în modelul TCP/IP şi pot fi 

înlocuite relativ uşor pe măsură ce tehnologia se schimbă. 

 

Capacitatea de a face schimbări reprezintă unul din scopurile principale ale organizării protocoalelor pe 

niveluri în modelul OSI.  

 

 

Limite ale modelului de referinţă TCP/IP 

 

Modele şi protocoale TCP/IP au următoarele limite: 

 

 modelul nu face distincţia clară între conceptele de serviciu, interfaţă şi protocol 

 nu face distincţie între specificaţie şi implementare 
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 nu are un nivel de generalitate ridicat şi în plus nu este potrivit pentru descrierea altor stive de 

protocoale în afara celui TCP/IP. De exemplu, definirea Bluetooth cu ajutorul modelului TCP/IP 

este aproape imposibilă. 

 nivelul gazdă-reţea nu este un nivel, ci o interfaţă între nivelurile reţea şi legăturile de date. 

Distincţia între nivel şi interfaţă este esenţială. 

 Modelul TCP/IP nu distinge nivelul fizic de cel legătură de date. Acestea fiind complet diferite. 

 

Nivelul fizic vizează caracteristicile transmisiei prin canalul de cupru, fibre optice sau radio. Rolul 

nivelului legătură de date este să delimiteze începutul şi sfârşitul cadrelor şi să le transporte cu gradul de 

siguranţă dorit. Un model corect ar trebui să includă ambele niveluri ca niveluri separate. Modelul TCP/IP 

nu face acest lucru. 

 

Protocoalele TCP şi IP au fost atent gândite şi implementate, multe din celelalte protocoale au fost 

construite ad-hoc. De exemplu, protocolul de terminal virtual TELNET, a fost proiectat printr-un terminal 

Felitype mecanic de zece caractere pe secundă. Cu toate acestea după 25 ani este încă foarte utilizat.  

 

În concluzie, modelul OSI (mai puţin nivelul sesiune şi prezentare) s-a dovedit a fi excepţional de util 

pentru analiza reţelelor de calculatoare. Cu toate acestea protocoalele OSI sunt mai puţin populare. Pentru 

TCP/IP reversul afirmaţiei fiind adevărat. Modelul este practic inexistent, dar protocoalele sunt larg 

utilizate. 

 

Preliminarii Hardware
1
 

 

Cu toate că nu există o metodă, unanim acceptată pentru clasificarea reţelelor de calculatoare două criterii 

par a se impune :  

1. tehnologia de transmisie, care la rîndul lor se clasifică în 

a) legături cu difuzare 

b) legături punct-la-punct 

2. scara la care operează reţeaua. 

 

Transmisiile bazate pe legături cu difuzare, sunt caracterizate prin existenţa unui singur canal de 

comunicaţie partajat de toate maşinile din reţea. Reţelele care difuzează au un singur canal de comunicaţii 

partajat de toate maşinile din reţea. Orice maşină poate trimite mesaje scurte numite pachete, care sunt 

primite de toate celelalte maşini. Un câmp de adresă este inclus în pachet şi specifică maşina căreia îi este 

adresat pachetul. La recepţionarea unui pachet o maşină consultă câmpul adresă. Dacă pachetul îi este 

adresat, atunci maşina trece la  prelucrarea acestuia, în toate celelalte cazuri este trimis către o altă 

maşină. 

 

Reţelele punct-la-punct dispun de numeroase conexiuni între perechi de maşini individuale. Pentru a  

ajunge la destinaţie într-o reţea de acest tip este posibil ca un pachet să treacă prin una sau mai multe 

maşini intermediare. Ca o regulă generală reţelele mici folosesc difuzare, în timp ce reţelele mari sunt 

punct-la-punct. 

 

Transmisiile punct-la-punct cu un singur transmiţător şi un singur receptor sunt numite unicasting, iar 

cele cu un singur transmiţător şi mai mulţi receptori, în diferite subreţele, se numes multicasting
2
, 

transmiterea de pachete de la un singur transmiţător la mai mulţi receptori în cadrul subreţelei poartă 

numele de broadcast 

 

                                                 
1Andrew S. Tanenbaum, Reţele de calculatoare, Byblos, 2003   
2 In 1994 a fost transmis, pentru prima data un concert live, gratis, in Internet al celor de la Rolling Stones. Realizare datorată 

transmisiei de tip multicast. Acelaşi procedeu este aplicat transmisiilor din spaţiu.  
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Un criteriu alternativ pentru clasificarea reţelelor este mărimea lor. În tabelul de mai jos este prezentată o 

clasificare a sistemelor cu procesoare multiple după mărimea lor fizică: 

 

Distanţa între 

procesoare 

Procesoare localizate în 

acelaşi/aceeaşi 
Exemplu 

1 m Metru pătrat Reţea personală 

10m Cameră 

Reţea locală 100m Clădire 

1km Campus 

10km Oraş Reţea metropolitană 

100km Ţară 
WAN 

1000km Continent 

10000km Planetă Internet-ul 

Prezentăm în continuare cîteva generalităţi privind echipamentele de reţea. 

 

Reţelele Locale 

 

Reţelele Locale (LAN-Local Area Network) sunt reţele private localizate într-o singură clădire sau într-un 

campus de câţiva kilometri.Ele sunt utilizate pentru a face posibilă comunicarea dintre  PC-uri sau staţii 

de lucru din anumite locaţii în scopul partajării de resurse, cum ar fi imprimantele şi a schimbului de 

informaţii. 

   

LAN-urile se disting de alte tipuri de reţele prin trei caracteristici: 

1. mărime 

2. tehnologie de transmisie  

3. topologie 

 

LAN-urile au dimensiuni restrânse ceea ce înseamnă că timpul de transmisie în  cazul cel mai defavorabil 

este limitat şi cunoscut dinainte. LAN-urile utilizează frecvent o tehnologie de transmisie care constă 

dintr-un singur cablu la care sunt ataşate toate maşinile, situaţie asemănătoare cu conectarea telefoanelor 

în zonele rurale. 

   LAN-ul tradiţional funcţionează cu viteze cuprinse între 10 şi 100Mbs, au întârzieri foarte mici şi 

produc erori puţine. De menţionat ca LAN-urile pot opera cu viteze de până la 10Gbs.  Pentru LAN-urile 

cu difuzare sunt posibile o serie de topologii cum ar fi cea de tip magistrală sau cea de tip inel. 

 

Cablu

 

 
a) b) 

Reţele cu difuzare. a. Magistrală b. Inel 
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   Într-o reţea cu magistrală în fiecare moment cel mult una din maşini este master şi are dreptul să 

transmită. Toate celelalte maşini nu pot transmite. Când două sau mai multe maşini vor să transmită 

simultan este necesar un mecanism de arbitrare. Mecanismul de arbitrare poate fi, la rândul său, 

centralizat sau distribuit. 

        

De exemplu, IEEE 802.3, popular numit Ethernet este o reţea cu difuzare bazată pe magistrală cu 

control decentralizat lucrând cu viteze cuprinse  între 10 Mbs şi 10 Gbs. Calculatoarele dintr-un Ethernet 

pot transmite mesaje în orice moment.  Dacă două sau mai multe pachete îşi intersectează parcursul 

fiecare calculator aşteaptă o perioadă de timp după care reiau trimiterea. 

 

Un alt tip de reţea cu difuzare este cel de tip inel. Într-un inel fiecare bit se propagă independent 

de ceilalţi fără să aştepte restul pachetului căruia îi aparţine. Fiecare bit navighează pe circumferinţa 

inelului într-un interval de timp în care se transmit câţiva biţi de multe ori precedând transmisia 

pachetului.  Tipic sistemelor cu difuzare este nevoie de o regulă pentru a arbitra accesele concurente la 

inel. Ca exemplu avem IEEE 802.5 (inel cu jeton de la IBM) este un LAN destul de popular care 

operează în intervalul 4-16 Mbs.  Un alt exemplu de tip inel este FDDI (Fiber Distributed Date Interface). 

În continuare reţele cu difuzare pot fi clasificate în: 

 statice 

 dinamice 

în funcţie de modul de alocare al canalului. O metodă de alocare statică ar corespunde divizării timpului 

în intervale discrete şi aplicării unui algoritm round-robin, potrivit căruia fiecărei maşini îi este permis să 

emită numai atunci când îi vine rândul. Alocarea statică iroseşte capacitatea canalului atunci când o 

maşină nu trimite mesaje în cuanta de timp rezervată, aşa că alocarea dinamică este soluţia ce poate evita 

acest neajuns. 

 

Modele de alocare dinamică pentru un canal comun sunt fie centralizate fie decentralizate. În cazul 

metodei centralizate de alocare a canalului există o singură entitate, de exemplu o unitate de arbitrare a 

magistralei care determină cine urmează la rand.  Acest lucru se realizează pe baza cererilor primite şi a 

analizei acestora de către un algoritm intern. 

 

În cazul metodei decentralizate de alocare a canalului nu înregistrăm prezenţa unei entităţi centrale 

fiecare maşină trebuie să hotărască pentru ea însăşi dacă să transmită sau nu. Ar părea că acest mod de 

acţiune ar induce haos în reţea, dar acest lucru nu se realizează datorită claselor de algoritmi care 

reglementează concurenţa. 

 

Reţele metropolitane 

 

O reţea metropolitana(MAN) deserveşte un oraş. Un bun exemplu este cel al reţelei de televiziune prin 

cablu. Din momentul în care Internetul a devenit un fenomen de masă, furnizorii de  TV prin cablu au 

realizat că prin operarea unor schimbări în sistem ar putea oferi servicii bidirecţionale în Internet prin 

valorificarea segmentelor nefolosite ale spectrului. În acest moment sistemul de TV prin cablu s-a 

transformat dintr-o soluţie de distribuţie a semnalului TV în oraş într-o reţea metropolitană. Televiziunea 

prin cablu nu este unicul exemplu, ultimele dezvoltări în domeniul accesului la Internet au impus soluţiile 

wireless, care au condus la dezvoltarea unor noi reţele metropolitane, standardizată sub IEEE 802.16. 

 

Reţele cu largă răspîndire geografică(WAN) 

 

WAN acoperă o arie geografică întinsă, o ţară sau un continent. Reţeaua conţine o mulţime de maşini 

utilizate pentru execuţia aplicaţiilor utilizatorilor. Conform uzanţei vom numi aceste maşini gazde La 

rîndul lor gazdele sunt grupate şi interoperează cu ajutorul unor subreţele de comunicaţie, sau pe scurt 

subreţele. În majoritatea cazurilor WAN, subreţeaua este formată din două elemente distincte: 

 Liniile de transmisie-transportă informaţiile(biţii) între maşini, putînd fi fire de cupru, fibră optică 

sau chiar legături radio. Rețelele WAN au, de asemenea, echipamente de transmisie proprii. 
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Aceste echipamente sunt descrise prin viteza de tact și structurile lor de cadre, nu ca simple medii 

de transmisie( o linie Frame Relay închiriată de 1,544Mbps). 

  Elementele de comutare-calculatoare specializate folosite pentru a conecta două sau mai multe 

linii de transmisie.  

Cînd datele sosesc pe o anumită linie, elementul de comutare trebuie să aleagă o nouă linie pentru a 

retransmite datele mai departe. Din punct de vedere teoretic nu există o denumire pentru aceste 

calculatoare, de aceea vom face apel la folclor şi le vom numi routere. În figura următoare se poate 

observa că fiecare gazdă este conectată la un LAN în care există un router, deşi fiecare gazdă poate fi 

legată direct cu un router. Familia de linii de comunicaţie şi de rutere formează subreţeaua. 

 

Subreţea Router

LAN

 
 

 Trebuie să subliniem faptul că într-o accepţiune iniţială, subreţelele refereau numai mulţimea de routere 

şi linii de comunicaţii care mutau pachete de la gazda sursă la gazda destinaţie, urmînd ca mai tîrziu să 

apară şi abordarea conformă adresării reţelelor. 

În cazul celor mai multe WAN-uri reţeaua conţine numeroase linii de transmisie fiecare implicînd o 

pereche de routere Dacă două routere nu partajază acelaşi cablu în procesul de comunicare ele vor 

comunica prin intermediul altor routere. Cînd un pachet este trimis de la un router la altul prin intermediul 

unuia sau mai multor routere pachetul este primit de fiecare router intermediar, este reţinut pînă cînd linia 

de ieşire cerută devine liberă şi apoi este retransmis. 

O subreţea care funcţionează după acest principiu poartă numele de reţea memorează-şi-retransmite sau 

subreţea cu comutare de pachete.   

În general atunci cînd un process al unei gazde are un mesaj de transmis către un process de pe o altă 

gazdă, gazda care transmite va sparge mesajul în pachete fiecare dintre ele reţinîndu-şi numărul de ordine 

din secvenţă. Aceste pachete sunt apoi transmise în reţea unul cite unul într-o succesiune rapidă. 

Pachetele sunt transportate individual prin reţea şi depozitate la gazda receptoareunde sunt reasamblate în 

mesajul iniţial şi furnizate procesului receptor. Trebuie subliniat faptul că deciziile de dirijare se iau la 

nivelul local al routerului. Modul în care routerul ia această decizie se numeşte algoritm de routare. 

 

Nu toate WAN-urile se bazează pe comutare de pachete, o altă posibilitate este aceea a unui sistem de 

sateliţi. Fiecare router are o antenă prin care poate trimite şi poate primi. Toate routerele pot asculta 

ieşirea de la satelit, iar în unele cazuri pot să asculte chiar şi transmisia celorlalte routere către satelit. 

Reţelele satelit sunt reţele cu difuzare şi sunt foarte utile cînd proprietatea de difuzare este importantă.     
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Interreţele 

 

  În lume există multe reţele cu echipament şi aplicaţii de o mare diversitate. Persoane conectate la o reţea 

doresc să comunice cu personae care operează într-o altă reţea. Această cerinţă impune conectarea unor 

reţele diferite, de multe ori incompatibile, prin intermediul unor maşini gateway. Acestea realizează 

conectarea şi asigură conversiile necesare atât în termeni hardware cât şi software. 

        

O colecţie de reţele interconectate este numită interreţea sau internet. 

 

Internet-ul mondial este un caz special de interreţea (internet), al cărui nume îl vom considera nume 

propriu. Un exemplu de interreţea poate fi o familie de LAN-uri conectate într-un WAN. Unica diferenţă 

de natură tehnică într-o subreţea şi un WAN este aceea a prezenţei gazdelor.   Dacă sistemul din interiorul 

zonei gri conţine numai routere atunci este o subreţea. Dacă în schimb el conţine atât routere cât şi gazde 

atunci este un WAN. 

 

Termenul de subreţea este potrivit în contextul unui WAN unde se referă la familia de routere şi linii de 

comunicaţii aflate în proprietatea operatorului de reţea.   În cazul unui LAN reţeaua este formată din :::: şi 

gazde. 

        

O interreţea se formează atunci când se leagă între ele reţele diferite. 

 

Legarea unui LAN şi a unui WAN sau legarea a două LAN-uri formează o interreţea. Dacă diferite 

companii sunt plătite să construiască şi să întreţină diverse părţi ale unei reţele avem mai de grabă o  

inter-reţea decât o simplă reţea. 

 

Componentele Software 

 

Componentele software necesare într-o rețea includ elementele: 

 Protocoalele care reglementează comunicarea între două sau mai multe dispositive. 

 Software la nivel hardware(microcod sau drivere), care controlează modul de functionare unor  

dispositive, cum ar fi plăcile de interfață cu rețeaua. 

 Software pentru comunicații 

 

a) Ierarhiile de protocoale  

 

Pentru a reduce complexitatea proiectării, majoritatea reţelelor sunt organizate stratificat,fiecare strat 

trebuind să ofere servicii nivelurilor superioare, protejându-le de detalii legate de  implementarea efectivă 

a serviciilor oferite. Practic, fiecare nivel poate fi văzut ca o maşină virtuală pentru nivelurile superioare 

lui. Nivelul n de pe o maşină “conversează” cu nivelul n de pe altă maşină. 

 

Regulile şi convenţiile utilizate în acest tip de “conversaţii” sunt cunoscute ca fiind protocoale de nivel n. 

 

Trebuie precizat faptul că datele nu sunt transferate direct de pe nivelul n al unei maşini pe nivelul n al 

altei maşini. Fiecare nivel transferă datele nivelului inferior până când se ajunge la nivelul cel mai de jos, 

la care se realizează. 

Între două nivele adiacente există o interfaţă. Interfaţa defineşte ce operaţii şi ce servicii oferă nivelul 

curent către cel superior. 

O mulţime de niveluri şi protocoale este numită arhitectură de reţea. Specificaţiile unei arhitecturi trebuie 

să conţină destule informaţii pentru a permite unui proiectant de echipamente să scrie programele sau să 

construiască echipamentele necesare fiecărui nivel astfel încât nivelurile să îndeplinească corect 

protocoalele corespunzătoare.     Nici detaliile de implementare şi nici  specificaţiile interfeţelor nu fac 

parte din arhitectură deoarece acestea sunt ascunse în interiorul maşinilor şi nu sunt vizibile din afară.  
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Nu este necesar nici măcar ca interfeţele de pe maşinile dintr-o reţea să fie aceleaşi cu condiţia ca fiecare 

maşină să implementeze corect toate protocoalele. 

         Stiva de protocoale este familia de protocoale ataşate biunivoc fiecărui nivel. 

Abstractizarea proceselor pereche este crucială pentru proiectarea întregii reţele. 

 

b) Servicii orientate pe conexiuni şi servicii fără conexiuni 

 

Nivelurile pot oferi nivelurilor de deasupra lor două tipuri de servicii: 

 

1) Orientate pe conexiuni modelul este dat de sistemul telefonic. Pentru a utiliza un serviciu orientat pe 

conexiuni, trebuie ca beneficiarul să stabilească o conexiune, să folosească această conexiune şi apoi să o 

elibereze. 

În anumite cazuri când se stabileşte o conexiune, transmiţătorul, receptorul şi subreţeaua negociază 

parametrii care vor fi folosiţi cum ar fi dimensiunea maximă a mesajului, calitatea impusă serviciilor, etc. 

 De obicei, una dintre părţi face o propunere, cealaltă parte putând să o accepte să o rejecteze sau să facă 

o contra-propunere. 

 

2) Fără conexiuni – modelat pe baza sistemului poştal. Toate mesajele conţin adresele complete ale 

destinaţiei şi fiecare mesaj circulă în sistem independent de celălalte. 

 

Fiecare serviciu este caracterizat de calitatea serviciului. Unele servicii sunt sigure în sensul că nu pierd 

date niciodată. 

     De obicei un serviciu sigur se implementează obligând receptorul să confirme fiecare mesaj. Procesul 

de confirmare introduce un timp suplimentar şi întârzieri.  

    Aceste dezavantaje sunt adesea acceptate însă uneori ele trebuie evitate. 

    Transferul de fişiere este una din situaţiile tipice în care se impune un serviciu sigur orientat pe 

conexiuni. Proprietarul fişierului doreşte să fie sigur că toţi biţii ajung corect şi în aceiaşi ordine în care au 

fost trimişi. 

    Serviciul nesigur (adică neconfirmat) fără conexiuni mai este numit serviciu datagrama prin analogie 

cu cel de telegramă. 

    Mai există un serviciu şi anume serviciul cerere-răspuns. În acest serviciu emiţătorul transmite o 

singură datagramă care conţine o cerere, replica primită de la receptor conţine răspunsul. 

    Tipurile de servicii analizate sunt prezentate în tabelul următor: 

Flux de mesaje

Flux de octeţi sigur

Conexiune nesigură

Datagramă nesigură

Datagramă confirmată

Cerere-răspuns

Secvenţe de pagini

Conectare la distanţă

Voce digilizată

Publicitate prin e-mail

Scrisori de confirmare

Interogări baze de date

Serviciu Exemplu

O
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x
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Internet-ul 

 

Odată cu adoptarea TCP/IP ca protocol oficial unic, la 1 ianuarie 1983 numărul utilizatorilor ARPANET 

a crescut simţitor. Conectarea NSFNET(National Science Foundation - SUA) şi ARPANET creşterea a 

devenit exponenţială. 

  

La mijlocul anilor '80 comunitatea utilizatorilor a început să vadă colecţia de reţele ca un internet şi 

identificîndu-l prin eticheta Internet. 

  

Liantul care realizează unitatea Internet-ului este modelul de referinţă TCP/IP şi stiva de protocoale 

TCP/IP. TCP/IP face posibilă acţiunea serviciilor universale, putând fi comparată cu adoptarea lăţimii 

standard pentru căile ferate din secolul XIX sau cu adoptarea protocoalelor comune de semnalizare de 

către toate companiile telefonice. 

 

Un calculator este plasat în reţeaua Internet dacă foloseşte stiva de protocoale TCP/IP, are o adresă IP şi 

are posibilitatea de a trimite pachete IP către toate celelalte maşinile reţelei Internet-ul şi predecesorii săi 

au beneficiat de serviciile a patru aplicaţii: 

 poşta electronică 

 management-ul ştirilor 

 conectare la distanţă (telnet, rlogin sau ssh) 

 transfer de fişiere (ftp) 

 

Până la începutul anilor „90 Internet-ul a fost utilizat,în principal, de comunitatea academică, la care s-au 

alăturat instituţiile guvernamentale şi companii aparţinînd domeniului industrial. 

O nouă aplicaţie www (world wide web), a schimbat total situaţia şi a adus în reţea milioane de noi 

utilizatori care nu fac parte din mediul academic (Tim Berners Tea de a CERN). Împreună cu programul 

Mosaic, www-ul a făcut posibil ca un site să pună la dispoziţia utilizatorilor un număr de pagini de 

informaţii conţinând text, fotografii, sunet, etc împreună cu legăturile dintre aceste pagini.  

 

O mare parte din creşterea Internet-ului se datorează companiilor ce furnizează servicii Internet ISP 

(Internet Service Provider). 

La sfârşitul anilor '90 aceste companii înregistrau zeci de milioane de utilizatori. 

 

Arhitectura Internet 

 

Din cauza multelor fuziuni dintre companiile de telefonie şi ISP au apărut o serie de probleme în sensul 

că nu erau clar delimitate sarcinile fiecăruia.  Figura de mai jos încearcă să reprezinte această legătură: 

Să presupunem că un client sună la ISP printr-o linie telefonică. Modemul este o placă din calculatorul 

clientului care converteşte semnale digitale în semnale analogice, care pot circula în reţeaua telefonică. 

Aceste semnale sunt transferate la punctul de livrare (POP) al ISP-ului unde sunt preluate din sistemul 

telefonic şi transferate în reţeaua regională a ISP-ului. 

Din acest punct sistemul este în întregime digital şi foloseşte comutare de pachete. 

 

Reţeaua regională a ISP-ului este formată prin interconectarea routere-lor din diverse oraşe pe care la 

deserveşte compania. 

 

Dacă pachetul este destinat unei gazde deservite direct de către reţeaua ISP, pachetul va fi livrat direct 

gazdei. Altfel, el este livrat în continuare operatorului care furnizează companiei ISP servicii de 

comunicare prin backbone-ul reţelei. 

 

În partea superioară a acestei ierarhii se găsesc operatorii principali de la nivelul backbone-ului reţelei, 

companii cum ar fi AT&T sau SPRINT. Aceştia operează backbone-uri mari cu mii de routere conectate 

prin fibră optică cu bandă largă de transfer. 
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Corporaţiile şi firmele de hosting utilizează ferme de servere (maşini care pot servii mii de pagini web pe 

secundă) conectate direct la backbone. Operatorii încurajază această conectare directă prin închirierea de 

spaţii în ceea ce se numeşte “carrier hotel”, care reprezintă, de cele mai multe ori rack-uri pentru 

echipamente aflate în aceiaşi cameră cu router-ul pentru a permite conexiuni scurte şi rapide între fermele 

de servere şi backbone-ul reţelei.  

 

Dacă un pachet trimis în backbone este destinat unui ISP sau unei companii deservite de aceiaşi coloană 

el este transmis celui mai apropiat router. Pentru a permite pachetelor să treacă dintr-un backbone în altul, 

acestea sunt conectate în NAP-uri (Network Access Point). 

 

În principiu un NAP este o cameră plină cu routere, cel puţin unul pentru fiecare backbone conectat. 

 

O reţea locală conectează toate aceste routere astfel încât pachetele să poată fi retransmise din orice 

coloană în orice altă coloană. 

 

În afară de conectarea în NAP-uri backbone-uile de dimensiuni mari au numeroase conexiuni directe între 

routerele lor, tehnică numită conectare privată (private peering). 

 

Unul dintre principalele paradoxuri ale Internet-ului este acela că ISP-urile care la nivel public se află în 

competiţie pentru clienţi, cooperează în realizarea de conectări private. 
 


