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Reţele orientate conexiune 

 

Utilizarea reţelele orientate pe conexiune a fost agreată de operatorii din lumea 

comunicaţiilor pe linii telefonice. În sistemul telefonic un utilizator trebuie să formeze 

numărul  pe care doreşte să îl apeleze şi să aştepte formarea unei conexiuni înainte de a 

vorbi sau de a transmite date. Această etapă de conectare stabileşte o rută în reţeaua 

telefonică, rută menţinută pînă cînd apelul este încheiat. Dacă o linie sau un comutator de 

pe respectiva cale se defectează apelul este încheiat forţat. Prin setarea unei conexiuni în 

avans subreţeaua poate rezerva resurse precum zone tampon de memorie care au 

capacitatea de a procesa  informaţiile routate. 

Cu toate limitele si costurile ridicate, conectarea în rețeaua  Internet a fost orientată către 

această direcţie, în principal, pentru a oferi servicii audio-video de calitate. 

     

X.25 şi Frame Relay 

 

X.25 este un tip de reţea orientat pe conexiune, care a fost prima reţea publică de date. 

Acest tip de reţea datează din anul 1970, moment de apogeu al companiilor de telefonie 

care susţineau existenţa reţelelor unice de date la nivel naţional, care, evident, să le 

aparţină. Pentru a folosi X.25 un calculator trebuia să stabilească, mai întâi, o conexiune 

cu calculatorul aflat la distanţă pe baza unui apel telefonic. Această conexiune se 

identifica printr-un număr de conexiune, care mai tîrziu a fost folosit în transferul 

pachetelor de date (lucru necesar pentru a permite deschiderea mai multor conexiuni în 

acelaşi timp). În cazul X.25, pachetele de date au o structură simplă fiind formate  

dintr-un antet de 3-128 de octeţi de date. În antet este inclus un număr de conexiune de 12 

biţi, un număr de secvenţă al pachetului împreună cu un număr de confirmare pozitivă 

(ACK), şi câţiva biţi oarecare. 

 

În anii '80 reţelele X.25 au fost înlocuite pe scară largă, cu un nou tip de reţea, denumit 

Frame Relay, o reţea bazată pe conexiune fără control al erorilor şi fără control al fluxului 

de date. Deoarece era orientată pe conexiune, pachetele erau furnizate în ordine. 

Caracteristici, cum ar fi:  

 distribuire de pachete în ordine 

  lipsa de control al erorilor 

  lipsa de control a fluxului de date  

au făcut ca Frame Relay să semene cu o reţea locală de mari dimensiuni. Deşi Frame 

Relay a avut parte de un success moderat este folosit şi astăzi în anumite companii. 

 

ATM (Asynchromous Transfer Mode) 

 

În timp ce în reţelele telefonice majoritatea transmisiilor sunt sincrone(strâns legate de un semnal 

de ceas), în reţelele ATM transmisiile nu respectă acestă caracteristică. 

 

ATM a fost proiectat la începutul anilor „90 şi lansat la mijlocul anilor „90. ATM urma să 

rezolve toate problemele apărute în cadrul reţelelor de comunicaţii, unificând transmisiile de 

voce, date, televiziune prin cablu, etc. Nu a fost să se realizeze acest deziderat în schimb a fost 

utilizat cu succes în cadrul sistemelor de telefonie, adesea vehiculând chiar pachete IP. Datorită 
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faptului că ATM este utilizat numai pentru operaţiuni de routare şi transport intern, utilizatorii nu 

realizează, de multe ori, existenţa lui. 

 

Deoarece reţelele ATM sunt orientate pe conexiune, transmisia datelor este iniţializată prin 

transmiterea unui pachet de inţializare. Pe măsură ce pachetul de iniţializare circulă prin 

subreţea, toate routerele de pe drumul pe care îl parcurge îşi creează câte o înregistrare în 

tabelele de dirijare în care înregistrează existenţa conexiunii şi rezervă resursele necesare pentru 

ea. Conexiunile sunt de cele mai multe ori denumite circuite virtuale în analogie cu circuitele 

fizice utilizate în sistemele de telefonie. Fiecare conexiune fie ea temporară sau permanentă, are 

un identificator de conexiune unic.  

Gazdă transmiţătoare

Proces transmiţător

Router

Subreţea

Gazdă receptoare

Proces receptor

Circuit virtual

 
Odată stabilită conexiunea oricare dintre părţi poate să înceapă transmisia de date. Ideea de bază 

în cazul reţelelor ATM este să transmită toate informaţiile în pachete mici de dimensiune fixă 

denumite celule. 

 

Celulele au 53 octeţi din care 5 octeţi reprezintă antetul, iar restul de 48 reprezintă încărcătura 

efectivă. O parte din antet reprezintă identificatorul de conexiune, astfel încât atât transmiţătorul 

cât şi receptorul, precum şi toate ruterele intermediare pot şti corespondenţa dintre celule şi 

conexiuni. 

 

Această informaţie permite fiecărui router să dirijeze fiecare celulă pe care o primeşte. Dirijarea 

celulelor este implementată direct în partea hardware a routerelor şi este o operaţie rapidă. 

Principalul argument în alegerea de celule de dimensiune mică este acela că este mai uşor de 

construit partea hardware pentru dirijare dacă se lucrează cu pachete de dimensiuni mici şi egale. 

Pachetele IP de lungime variabilă trebuie dirijate de programe (software), care sunt mai lente. Un 

alt avantaj al reţelelor ATM este acela că partea hardware poate fi configurată să multiplice o 

celulă pe care o primeşte la intrare pe mai multe linii de ieşire, tipic pentru transmiterea 

programelor de televiziune. 

Toate celulele urmează aceiaşi cale la destinaţie. Livrarea celulelor nu este garantată dar ordinea 

acestora, da. Reţelele ATM sunt organizate ca reţelele WAN tradiţionale cu linii de comutare 

(routere).  

 

Cele mai utilizate viteze pentru reţelele ATM sunt 155 Mbps şi 622 Mbps. 

Decizia de a alege viteza de 155.52 Mbps a fost făcută pentru compatibilizarea cu sistemul 

SONET de la AT&T. Viteza de 622 Mbps a fost aleasă astfel încât să fie echivalentă cu 

transmisia simultană a patru canale de 155 Mbps. 
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ATM are propriul său model de referinţă diferit de OSI şi TCP/IP. Acest model se structurează 

pe trei nivele – nivelul fizic, nivelul ATM şi nivelul de adaptare ATM – plus orice mai doreşte 

utilizatorul să pună deasupra lor. 

 

 

ETHERNET  

 

 Internet-ul şi ATM au fost proiectate pentru WAN. Multe companii au calculatoare care 

trebuie conectate. Această necessitate a dus la dezvoltarea reţelelor locale.  Începuturile reţelelor 

Ethernet se datorează eforturilor lui Norman Abramson şi a colaboratorilor lui de la 

Universitatea din Hawaii care încercau să conecteze utilizatorii din mai multe insule aflate la 

distanţă, la calculatorul principal din Honolulu. Datorită faptului că varianta de a trage cabluri pe 

fundul Oceanului Pacific nu era viabilă, au utilizat transmisia radio pe unde scurte. Fiecare 

terminal era echipat cu un mic sistem radio care avea două frecvenţe: 

- upstream – trimite către calculatorul central 

- downstream – trimite de la calculatorul central 

Când utilizatorul dorea să contacteze calculatorul trebuia să transmită un pachet care conţinea 

datele pe canalul upstream. Dacă nu mai transmitea nimeni în acel moment, pachetul ajungea la 

calculatorul central şi i se dădea un răspuns pe canalul downstream. 

Sistemul s-a numit ALOHANET şi funcţiona destul de bine în condiţiile unui trafic redus, dar 

eşua în momentul în care traficul pe canalul upstream era aglomerat. 

Bob Metcalfe şi David Boggs au realizat prima reţea locală în 1976. Au numit sistemul ether 

(eter) prin care se credea că se propagă undele electromagnetice. Numai după experimental 

Michelson-Morley (1887) fizicienii au descoperit că radiaţia electromagnetică se poate propaga 

în vid. 

Mediul de transmisie în acest caz era de un cablu coaxial gros, având o lungime de până la 2,5 

km (cu repetitoare la 500 m). Până la 256 de maşini pot fi ataşate sistemului prin transmitere 

conectate direct în cablu. Un cablu cu mai multe maşini ataşate în paralel este numit cablu 

multidrop (multidrop cable). 

Sistemul funcţiona la 2.94 Mbps: 

 

Transiver Transiver Transiver

Cablu de interfaţare

Ether
 

 

Eternetu-ul înregistra o îmbunătăţire faţă de ALOHANET: înainte de a transmite un calculator 

analizează mediul pentru a vedea dacă nu există un alt calculator care să transmită. Dacă există o 

transmisie în curs calculatorul se opreşte şi aşteaptă încheierea transmisiei curente. Astfel se 
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evită interferenţa cu transmisiunile curente. Faţă de ALOHANET,  existenţa unui cablu unic 

permitea această operaţie. 

 

În ciuda faptului că fiecare calculator ascultă mediul înaintea începerii transmisiei, două 

calculatoare care aşteptau încheierea transmisiei unui al treilea şi declanşau transmisia simultan 

nu puteau fi incluse într-un mediu în care transmisia se rezolva după metode riguroase. 

 

Soluţia pentru această situaţie este următoarea: fiecare calculator va asculta mediul şi dacă în 

timpul propriei transmisii se detectează interferenţe, linia este bruiată pentru a fi anunţaţi toţi 

transmiţătorii, după care se aşteaptă un interval de timp generat aleator înainte să încerce din 

nou. Dacă apare o a doua coliziune timpul de aşteptare se dublează, ş.a.m.d. pentru a dispersa în 

timp transmisiile concurente oferind fiecăreia dintre ele şansa de a fi “servită” prima. 

 

Ethernet-ul celor de la Xerox a avut un success atât de mare încât firme cum ar fi: DEC şi Intel 

au colaborat pentru a schiţa un standard pentru o reţea Ethernet de 10 Mbps, denumită standard 

DIX, aceasta transformându-se în anul 1983 în standardul 802.3. 

 

Din păcate pentru XEROX, acesta nu a trecut la valorificarea comercială a standardului, aşa încât 

firma 3COM care a produs şi vândut adaptoare Ethernet pentru PC a cunoscut un success de 

piaţă extraordinar (100 milioane de buc vândute). 

 

Ethernet-ul a continuat să se dezvolte şi este în curs de dezvoltare. Noi versiuni de 100 Mbps şi 

1000 Mbps şi chiar mai rapide au apărut deja. Cablarea s-a îmbunătăţit adăugându-se facilităţi de 

comutare.Trebuie să subliniem că IEEE 802.3 (Ethernet) nu este singurul standard LAN. Mai 

sunt standardizate Token Bus (IEEE 802.4) – Jeton pe magistrală şi Token Ring (IEEE 802.5) – 

Jeron pe inel. Necesitatea de a promova trei standarde mai mult sau mai puţin compatibile ţine 

mai mult de politicile de piaţă decât de tehnologie. 

 

Firma General Motors a promovat un tip de reţea în care topologia era aceeaşi ca la Ethernet (un 

cablu liniar) dar calculatoarele reţineau dreptul la transmisie pe rand, prin transmiterea unui scurt 

pachet denumit jeton (token). Un calculator putea emite dacă era în posesia jetonului, fiindcă 

astfel evitate coliziunile în transmisie. 

 

General Motors a anunţat faptul că această schemă era esenţială pentru construcţia de maşini şi 

nu dorea să părăsească poziţia. Fără această poziţie este greu de crezut că 802.4 ar fi existat. 

Similar a procedat IBM cu reţeaua proprietară jeton în inel. De această dată jetonul era în inel şi 

orice calculator ce deţinea jetonul putea să transmită înainte de a repune jetonul în circulaţie în 

inel. Spre deosebire de 802.4 această schemă (802.5) mai este folosită în birourile şi filialele 

IBM. 

 

Reţele Wireless (802.11) 

 

IEEE care standardizează şi LAN-urile cu cablu a primit ca sarcină elaborarea unui standard 

pentru reţele LAN fără fir standardul creat s-a numit 802.11 sau în arhou WIFI. Standardul 

propus trebuie să lucreze în două moduri: 
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a) În prezenţa unei staţii de bază 

 

Staţie bază

`
`

Către

reţeaua cablată

(a) Reţele fără fir cu staţie de bază

`

 
 

b) În absenţa unei staţii de bază 

 

` `

(b) Conectare ad-hoc

`

 
 

În primul caz toate comunicaţiile aveau loc prin intermediul staţiei de bază numit punct de acces 

(access point) 802.11. În cel de-al doilea caz calculatoarele urmau să comunice direct unul cu 

celălalt, prin soluţia ad-hoc networking. 

 

 În particular obiectivele care trebuiau atinse sunt: 

- Găsirea unei benzi de frecvenţă, care să fie disponibilă, de preferinţă la nivel mondial. 

- Găsirea de soluţii  pentru faptul că semnalele radio au o rază de acţiune limitată; 

împreună cu asigurarea menţinerii confidenţialităţii utilizatorului. 

- Tratarea problemei duratei limitate de lucru al bateriei pentru echipamente portabile. 
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- Considerarea eventualelor efecte pe care sistemul le poate avea asupra oamenilor 

(provoacă undele radio cancer?) 

- Înţelegerea implicaţiilor portabilităţii calculatoarelor. 

- Construirea unui sistem cu lărgime de bandă suficientă pentru a fi viabil din punct de 

vedere economic. 

 

Momentul în care s-a început standardizarea reţelelor fără fir (la mijlocul anilor '90), Ethernet-ul 

domina deja domeniul reţelelor locale, aşa încât comitetul a decis să facă noul standard 802.11 

compatibil Ethernet începând de deasupra nivelului legăturii de date. Mai concret este vorba 

de faptul că un pachet IP într-un LAN fără fir se transmite în aceiaşi manieră în care un pachet IP 

este transmis prin Ethernet. Desigur că la nivelul fizic şi cel al legăturii de date apar unele 

diferenţe inerente faţă de Ethernet, luate în calcul de standard. Un calculator din Ethernet va 

asculta “eterul”  înainte de a transmite. Dacă acesta este liber va începe transmisia. 

 

În cazul reţelelor LAN fără fir această idee nu funcţionează prea bine. Pentru a vedea de ce, luăm 

următorul exemplu:Presupunem că A transmite către B dar raza de acţiune a lui A este prea mică 

pentru a-l acoperi şi pe C. Atunci când C vrea să transmită, el poate asculta mediul înainte să 

înceapă, dar faptul că nu “aude” nimic nu înseamnă că transmisia lui va reuşi. Standardul 802.11 

va trebui să resolve acest lucru: 

 

` `

A B C

`

 
 

O a doua problemă este aceea că semnalul radio poate fi reflectat de anumite obiecte şi deci 

recepţionat de mai multe ori. Această interferenţă duce la ceea ce se numeşte multipath fading 

(disipare pe mai multe căi). 

 

Cea de-a treia problemă este generată de faptul că o mare parte a aplicaţiilor nu ţineau seama de 

mobilitatea calculatoarelor. 

 

Cea de-a patra problemă se referă la mutarea calculatorului portabil din raza de acţiune a unei 

staţii de bază în raza altei staţii de bază. Într-un fel sau altul trebuie găsită o soluţie de 

predare/primire între cele două staţii de bază. Deşi această problemă apare şi în cazul 

telefoanelor mobile ea nu apare la Ethernet şi nu avea o soluţie la momentul respective. Mai 

exact, reţeaua constă din mai multe celule, fiecare cu propria staţie de bază, conectate prin 

Ethernet: 
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`

Celulă

Ethernet

Portal

``

`

``

 
Din exterior sistemul trebuie să arate ca o singură reţea Ethernet. Conexiunea dintre sistemele 

802.11 şi lumea exterioară se numeşte portal. În anul 1997 a fost elaborat o variantă a 

standardului. Reţelele locale fără fir pe care standardul le propunea lucrau cu viteze între 1 Mbps 

şi 2 Mbps. Standardul a fost îmbunătăţit, rezultând 802.11a care foloseşte o bandă de frecvenţă 

mai largă şi poate ajunge la viteze mai mari de 54 Mbs. Standardul 802.11b foloseşte aceiaşi 

bandă ca şi 802.11 dar foloseşte o tehnică de modulare diferită şi poate ajunge la 11 Mbs, deci 

mai mare ca Ethernet-ul original. 

 

Nivelul Reţea în Internet 

 

Din punctul de vedere al teoriei generale a reţelelor Internet-ul poate fi văzut ca o colecţie de 

subreţele sau sisteme autonome (Autonomous Systems – AS) interconectate. Nu există o 

structură reală, dar există câteva backbone-uri majore. Acestea sunt construite din linii de înaltă 

capacitate şi rutere rapide. 

La backbone-uri sunt ataşate reţele regionale (de nivel mediu), iar la acestea sunt ataşate LAN-

urile din universităţi, companii şi furnizori de servicii internet. O schiţă a acestei structuri poate 

fi: 

D

Linii închiriate spre Asia

Backbone Europa

Reţea regională

Linii închiriate 

spre Europa

Reţea SNA

Reţea naţională

Backbone

 SUA

2

Gazdă

LAN IP cu jeton 

pe magistrală

LAN IP cu jeton 

pe inel

Tunel

LAN IP Ethernet

1

A
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Liantul care realizează unitatea Internet-ului este protocolul IP (Internet Protocol). Spre deosebire 

de protocoalele mai vechi de nivel reţea, acesta a fost proiectat pentru interconectarea reţelelor. 

Sarcina lui este de a oferi cea mai bună variantă posibilă (negarantat) de transport a datagrame-

lor de la sursă la destinaţie, fără a ţine seamă dacă aceste maşini sunt sau nu în aceeaşi reţea sau 

dacă între ele există sau nu alte reţele. 

 

Comunicaţia în Internet funcţionează după cum urmează: nivelul transport preia şiruri de date şi 

le divide în datagrame. Teoretic, datagramele pot avea fiecare până la 64 KB, dar în practică ele 

nu depăşesc 1500 de octeţi (pentru a intra într-un cadru Ethernet). Fiecare datagramă este 

transmisă prin Internet, fiind eventual fragmentată în unităţi mai mici pe parcurs. Când toate 

aceste “fragmente” ajung la maşina destinaţie ele sunt reasamblate de nivelul reţea în datagrama 

originală. Datagrama este transparentă nivelului transport, care o inserează în şirul de intrare al 

procesului receptor. Aşa cum se poate vedea în figura de mai sus pentru ca un pachet să ajungă 

de la gazda 1 la gazda 2 tranzitează şase reţele. 

 

Protocolul IP 

 

O datagramă IP constă dintr-o parte de antet şi o parte de text. Antetul are o parte fixă de 20 

octeţi şi o parte opţională de lungime variabilă. 

 Fiecare gazdă şi ruter din internet are o adresă IP, care codifică adresa sa de reţea şi de 

gazdă. Combinaţia este unică: în principiu nu există două maşini cu aceiaşi adresă IP. Toate 

adresele IP sunt de 32 biţi şi sunt folosite în câmpurile “Adresă sursă” şi “Adresă destinaţie” a 

pachetelor IP. Este important de observat că o adresă IP nu se referă la o gazdă. Se referă, de 

fapt, la o interfaţă de reţea. Cu alte cuvinte, dacă o gazdă este în două reţele, trebuie să folosească 

două adrese IP. Adresele sunt din punct de vedere teoretic împărţite în cinci categorii, denumite 

clase de adrese: 

     Reţea

                                      

Reţea

   Reţea

   Adresă de trimitere multiplă

             Rezervat pentru folosire viitoare

Gazdă

Gazdă

Gazdă

A

B

C

D

E

1110

110

10

0

1111

Clasa De la

1.0.0.0.0

128.0.0.0.

192.0.0.

224.0.0

240.0.0.0

Până la

127.255.255.255

191.255.255.255

223.255.255.255

239.255.255.255

255.255.255.255
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 Formatele de clasă se distribuie astfel: 

 

Clasa Nr. Reţele Permise Nr. Gazde

A 128 16 milioane gazde/reţea

B 16384 64 K

C 2.000.000 256 gazde/fiecare

 
 

Peste 500 000 de reţele sunt conectate acum în Internet şi numărul lor creşte în fiecare an. 

 

Pentru a evita conflictele numerele de reţea sunt atribuite de ICANN (Internet Corporation for 

Assigned NAMES and Numbers). La rândul său, ICANN a împuternicit diverse autorităţi 

regionale să administreze părţi din spaţiul de adrese, iar acestea au împărţit ISP-urile şi altor 

Companii. Adresele de reţea sunt numere de 32 biţi, scrise în notaţie zecimală cu punct. În acest 

fragment, fiecare din cei 4 octeţi este scris în zecimal, de la 0 la 255. 

 

De exemplu, adresa hexazecimală C0290614 este corespondentul adresei 192.41.6.20 

 

Cea mai mică adresă este 0.0.0.0, iar cea mai mare 255.255.255.255. Adresa IP 0.0.0.0 este 

folosită de gazde atunci când sunt pornite. Adresele IP cu 0 ca număr de reţea se referă la reţeaua 

curentă. Aceste adrese permit ca maşinile să refere propria reţea fără a cunoaşte numărul de reţea 

(dar trebuie ştiută clasa reţelei pentru a şti câte zerouri introducem). 

 

Adresele care constau numai din 1-uri permit difuzarea în reţeaua curentă, în mod usual un LAN. 

 

Toate adresele de forma 127.xx.yy.zz sunt rezervate pentru testări în buclă locală. Pachetele 

trimise către această adresă nu sunt trimise prin cablu ele sunt prelucrate local şi tratate ca 

pachete sosite.  

 

 

 

 

 

 

 


