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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 

învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Stiva de protocoale TCP/IP

� Nivelul Aplicație oferă servicii utilizatorului

�transfer de fișiere

�control de la distanță

�transmitere de mesaje

� Nivelul Transport asigură controlul fluxului

�pachetele ajung în ordine

�canale virtuale de comunicație

Aplicație

Transport

Rețea

Acces la mediu
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USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Nivelul aplicație

Transfer fișiere E-mail Conexiune la distanță Altele

TFTP, FTP, HTTP SMTP, IMAP, POP3 telnet, rlogin, SSH SNMP, DNS

Transport

Serviciu

Protocol
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Nivelul aplicație (cont.)

� Transfer fișiere

�TFTP – Trivial File Transfer Protocol

�FTP – File Transfer Protocol

�HTTP – Hypertext Transfer Protocol (web)

�BitTorrent

� E-mail

�SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

�POP3 – Post Office Protocol

�IMAP – Internet Mail Acces Protocol
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Nivelul aplicație (cont.)

� Conexiune de la distanță

�telnet – conexiune nesecurizată (plain text)

�rlogin – deschiderea unei sesiuni de shell de la distanță

�SSH (Secure Shell) – conexiune securizată de la distanță și transfer securizat de 

fișiere (scp)

�VNC/FreeNX/RDP – conexiune la distanță cu interfață grafică (desktop sharing)

� Altele

�DNS – Domain Name System – translatare nume în adrese IP

�SNMP – Simple Network Management Protocol
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Nivelul transport

� Două protocoale esențiale

�TCP – Transmission Control Protocol

�UDP – User Datagram Protocol

� Care este deosebirea între TCP și UDP?

�TCP este orientat conexiune

•conexiune (canal virtual) între entitățile ce participă la comunicație

•pachetele ajung sigur și în ordine la destinație

�UDP este neorientat conexiune 

•nu se preocupă de pierderea pachetelor sau a ordinii

� Care este avantajul UDP față de TCP?

�simplitatea

�overhead suplimentar în cazul folosirii TCP

� Protocoale care folosesc UDP: TFTP, DNS, SNMP
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TCP

� Transmission Control Protocol

� TCP + IP - setul de protocoale fundamentale din Internet

� 95% din pachetele care circulă în Internet

� Protocol sigur (reliable)

�garantează sosirea pachetelor de la sursă la destinație

�pachetele ajung în succesiunea corectă

� Asigură controlul fluxului

�corelarea vitezei de transmisie cu cea de recepție

� TCP este orientat pe conexiune

�se stabilește un circuit (drum) virtual

� Se spune că TCP lucrează cu flux de octeți (byte stream)
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Conexiune

� Ce este o conexiune?

�o legatură logică ce apare între două entități care comunică prin intermediul unei 

rețele de calculatoare (sau Internet)

� Cum apare o conexiune?

�o entitate (denumită client) solicită, prin intermediul rețelei, un serviciu de la o altă 

entitate (denumită server)

� Când se încheie o conexiune?

�când una din cele două entități (server sau client) (de obicei clientul) decide că nu 

mai are nevoie de conexiune
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Client

Client

Client

Client

Client

Server

Server

Server

Server

Hey, let’s talk!

Okay!

Talk … talk …

Talk … talk …

Gotta go! Bye!

Buh-bye!

inițializare

(handshake)

comunicație

încheiere

Server

Conexiune (cont.)
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Modelul client-server

� Ce este un server?

�program (un proces) care permite primirea de conexiuni de la alte entități din 

rețea pentru a le oferi acestora un serviciu

�serverul este un proces aflat permanent în starea listening

•în starea listening ‘ascultă’ (așteaptă) conexiuni de la clienți

� Ce este un client?

�program care permite conectarea la un server și interogarea acestuia în legatură cu 

serviciul oferit

� Modelul client-server

�model centralizat

�serverul intermediază comunicația

� Exemple?
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Server

Client

Client

Client

Client

Client

Modelul client/server (cont.)
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Modelul peer-to-peer

� Model client-server ascuns

�fiecare entitate are atât rol de client cât și rol de server

� Model descentralizat

� Utilizat de multe din programele de tip file-sharing

�lipsa unui server care să intermedieze comunicația

�overhead redus

� Exemple?
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Stația 1

C

S
Stația 2

C

S
Stația 3

S

C

Modelul peer-to-peer (cont.)
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Servicii multiple

� Cum putem configura un sistem să ruleze mai multe servere diferite (care să 

ofere servicii de rețea diferite)?

�folosind porturi

� Ce este un port?

�număr (componentă a TCP și UDP – nivelul Transport) care permite identificarea 

unei conexiuni pe un sistem dat

�permite multiplexarea conexiunilor

•existența mai multor conexiuni simultane pe același sistem

� “Port” are 2 înțelesuri în IT

�interfață fizică

�identificator de serviciu de rețea (în acest curs)
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Porturi

� Se spune că un server ascultă conexiuni pe un anumit port

� Portul se asociază unui protocol

�serverul ascultă pe un port și folosește protocolul asociat

� Reprezentare pe 16 biți (valori cuprinse între 1 și 65535)

� Porturile până în 1023 - known ports

�folosite de cele mai importante protocoale din Internet

�21 – FTP

�22 – SSH

�23 – telnet

�25 – SMTP

�80 – HTTP

�53 – DNS

�110 – POP3

�143 – IMAP
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Porturi (cont.)

� Vizualizarea serverelor care ascultă conexiuni în rețea

anaconda:/home/razvan# netstat --tcp --listening

Active Internet connections (only servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State

tcp        0      0 *:645                   *:*                     LISTEN

tcp        0      0 localhost.localdo:mysql *:*                     LISTEN

tcp        0      0 *:sunrpc                *:*                     LISTEN

tcp        0      0 *:www                   *:*                     LISTEN

tcp        0      0 *:webcache              *:*                     LISTEN

tcp        0      0 *:auth                  *:*                     LISTEN

tcp        0      0 *:ftp                   *:*                     LISTEN

tcp        0      0 anaconda:domain         *:*                     LISTEN

tcp        0      0 localhost.locald:domain *:*                     LISTEN

tcp        0      0 *:smtp                  *:*                     LISTEN

tcp        0      0 localhost.localdoma:953 *:*                     LISTEN

tcp        0      0 localhost.localdoma:635 *:*                     LISTEN

tcp6       0      0 *:imap2                 *:*                     LISTEN

tcp6       0      0 *:ssh                   *:*                     LISTEN

tcp6       0      0 *:smtp                  *:*                     LISTEN

tcp6       0      0 ip6-localhost:953       *:*                     LISTEN


