
  

Rețele de calculatoare. Securitatea datelor 



Cuprins: 

1. Rețele de calculatoare (LAN, MAN, WAN, Internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Securiatatea datelor (Viruși, Antiviruși) 
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Rețele de calculatoare 

Retea (Network) = grup de douã sau mai multe calculatoare conectate împreunã.  

    (ce asigură comunicarea între ele şi pot folosi în comun anumite resurse) 

Calculatoarele dintr-o retea sunt numite noduri. 

 

Componentele unei reţele 

– Servere (servesc)  = calculatoare performante (de viteză mare, cu capacitate de 

memorare mare) care partajează resursele utilizatorilor reţelei;  

  • servere de fişiere şi tipărire, de mail, de aplicaţii, de reţea, acces de la distanţă 

  • folosesc un sistem de operare specific pentru reţea (Windows Server 2003,Unix) 

  • fiecare server/staţie de lucru trebuie să aibă plăci de reţea/modemuri. 

– Staţie de lucru = este un calculator care poate funcţiona şi independent de reţea. 

– Dispozitive de interconectare = sunt dispozitive la care sunt conectate toate 

cablurile reţelei;  
•  distribuitoare (hub-uri) - sunt dispozitive ce conectează un număr de cabluri de reţea 

provenite de la calculatoarele client; 

• routere - conectează două sau mai multe reţele de calculatoare, comută pachete (mesaje) 

de la o reţea la alta (rutare); 

• comutatoare (switch) - conectează mai multe distribuitoare 
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Rețele de calculatoare 

•   
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Rețele de calculatoare 

Medii de transmisie a informației între calculatoare. Cablurile de rețea sunt firele care 

realizează conexiunile fizice 

– Linie telefonică pentru transmisii de date 

– Cabluri de cupru 

• STP = Cablu bifilar torsadat protejat (dimensiuni mari,costisitor,greu de instalat, dar 

protejat la interferențe externe) 

• UTP = Cablu bifilar torsadat neprotejat (diametru f.mic, ușor de montat, cel mai rapid 

mediu de transmisie ce folosește cupru) (Cat-5) 

– Cablu coaxial = greu de instalat, mai scump decât cablu bifilar torsadat, dar mai ieftin decât 

fibra optică, folosit la distanțe mari între nodurile rețelei (RG-58, RG-56) 

– Fibra optică = conduce impulsuri luminoase, este mult mai scumpă,dar nu e expusă 

interferențelor electromagnetice, rate de transmisie mult mai ridicate 

– Microunde și sateliți de comunicație = telefoanele mobile – comunicație fără fir, semnalele 

sunt unde elecromagnetice 
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Rețele de calculatoare 

Echipamentul necesar creării unei rețele proprii 

– Placă de rețea 

– Modem-uri 

– Cablu bifilar torsadat neprotejat (UTP) 

– Mufe 
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Rețele de calculatoare 

Tipuri de rețele de calculatoare – Clasificare 

1. După tipul de arhitectură 

o Peer to peer (P2P)  = retele punct la punct- fiecare stație de lucru are capabilitãti si 

responsabilitãti echivalente (fiecare calculator are acces la resursele, programele, bazele de 

date aflate pe celelalte pc-uri), securitate redusă, costuri reduse, usor de administrat 

o Client / server = fiecare calculator este fie client fie server si anume, fiecare calculator este 

conectat la un calculator central de unde acceseazã aplicatiile de care are nevoie si le foloseste, 

performanțe superioare, fiabile, consumatoare de resurse, securitate mai bună 

2.  După modul de conectare a elementelor rețelei 

o Bus (magistrală) = calculatoarele sunt conectate liniar;f. fiabile, viteză mare de transmisie 

o Ring (inel) = calculatoarele sunt așezate în cerc, permite ca toate calculatoarele conectate să 

aibă drepturi şi funcţiuni egale 

o Star (stea) = așezare sub formã de stea a calculatoarelor; permit o viteză mare de comunicaţie 
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Rețele de calculatoare 

3.  După acoperirea geografică  

 Local Area Network (LAN) - retea localã, în care calculatoarele sunt localizate foarte 

       aproape unele de altele, în aceeasi întreprindere / clãdire; 

 Metropolitan Area Network (MAN) - retea metropolitanã, se întinde pe teritoriul unui 

         oras sau al unui spatiu aglomerat; 

 Wide Area  Network  (WAN) - retea de largã acoperire: comunicare între calculatoare 

         aflate la o distantã foarte mare unele de altele (țări) 

 Global Area Network (GAN) - retea globalã, este reteaua care cuprinde toatã lumea, 

        legând între ele calculatoarele de pe întreg globul. 

    Cea mai renumitã retea GAN este Internetul 
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Rețele de calculatoare 

Internetul este o reţea foarte mare de reţele de calculatoare (WAN), interconectate la nivel 

mondial, ce permite schimbul de informaţii, respectiv facilitează serviciile de comunicare.  

Cuvântul "Internet" provine din împreunarea artificială şi parţială a două cuvinte 

englezeşti: interconnected = interconectat şi network = reţea. 

Informația circulă în rețeaua Internet sub formă de pachete.  

Fiecare pachet este format din informația propriu-zisă și informațiile de control (memorate 

în antetul pachetului) care conțin adresa destinatarului și adresa expeditorului.  

Protocol = un set de reguli referitoare la formatul mesajelor 

Fiecare calculator conectat la internet are atribuit un număr de identificare unic ce 

reprezintă adresa internet sau adresă IP – Internet Protocol 

Acest număr poate lua o valoare            

 cuprinsă între 0 și 235 
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Rețele de calculatoare 
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https://www.whatismyip.com/ 

IPv6 (prescurtare 
pentru engleză Internet 
Protocol version 6) este un 
protocol de nivel internet 
TCP/IP(respectiv nivel rețea 
din Modelul OSI) pentru rețelele 
cu comutare de pachete, 
inclusiv pentru Internet 

IPv4, versiunea folosită până în 2011 pe 
scară largă, nu mai poate scala, numărul 
de stații conectate la o astfel de rețea fiind 
limitat la 4,3 miliarde 
Este probabil că Internetul va folosi IPv4 și 
IPv6 în paralel pentru o perioadă destul de 
lungă 



Rețele de calculatoare 

Deoarece utilizatorul retine mai greu un numar, calculatorului conectat la Internet i se mai 

atribuie si un nume cunoscut ca nume de domeniu.  

Domeniul poate contine mai multe subdomenii.  

Schema folosita de Internet pentru structurarea domeniului pe mai multe niveluri de 

subdomenii formeaza sistemul numelor de domeniu(Domain Name System DNS).  

Numele de domeniu este format din mai multe parti care corespund numelor de subdomenii. 

Acestea sunt separate prin punct. De exemplu: 

           zz.alfa.beta.ro 

 

 

 

  Pentru identificare in reteaua internet, calculatoarele folosesc numere, iar oamenii – nume.  

  Pentru translatarea numelor în numere se folosesc servere de nume 
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Numele calculatorului 

Grupul care gestioneaza calculatorul 

Zona geografica sau tara 

Tipul organizatiei 

Organizatia utilizatorului 



Rețele de calculatoare 

Ierarhia DNS 
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Securitatea datelor 

• Avantaje ale păstrării datelor în format electronic 

– Datele ocupă mai puțin spațiu 

– Datele se deteriorează mai greu 

– Datele pot fi regăsite și prelucrate într-un timp mai scurt 

• Dezavantaje 

– Datele care circulă printr-o rețea devin publice  

• De ce contează securitatea calculatoarelor ? 

Calculatoarele ne ajută să fim conectați în lumea modernă 

Le folosim pentru acces la contul bancar, pentru plata facturilor,            

la comerțul online,pentru a ne conecta cu prietenii(email/rețele de socializare) 

Deoarece calculatoarele au un rol atât de important în viețile noastre și le încredințăm atât de multe 

informații personale, este important să îmbunătățim permanent nivelul lor de protecție, pentru a 

continua să ne bazăm pe ele și pentru a păstra în siguranță informațiile personale 
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Securitatea datelor 

• Păstrarea integrităţii datelor se realizează prin metode speciale 

– Stabilirea unui set de drepturi – pe nivele de ierarhie - pentru fiecare utilizator 
al reţelei; 

– Crearea de conturi protejate prin parolă pentru fiecare utilizator; 

– Instalarea unor programe speciale pentru securitatea calculatoarelor; 

– Restricţionarea accesului la anumite calculatoare; 

– Parolarea fişierelor importante; 

– Crearea copiilor de siguranţă a datelor. 

 

www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 



Securitatea datelor 

Cum îmbunătățesc securitatea calculatorului meu ? 

1 Conectarea la o rețea sigură (Setările din fabrică ale routerelor oferă un nivel scăzut de securitate) 

2 Activarea și configurarea unui firewall 

Firewall =este un program ce controlează fluxul de informație care circulă între PC și orice alt 

dispozitiv din rețeaua locală sau din/inspre Internet. 

3 Instalați și utilizați un program Antivirus și Antispyware 

4 Înlăturarea aplicațiilor nefolosite (Verificați periodic aplicațiile instalate pe calculator) 

5 Dezactivarea serviciilor neesențiale (2 servicii comune de care este posibil să nu aveți nevoie 

sunt cele de partajare a fișierelor și cel de partajare a imprimantei) 

 6 Modificați facilitățile implicite nefolosite ale S.O. (AutoRun) 

 7 Operarea după principiul celor mai puține privilegii (cont user cu puține drepturi) 

 8 Securizați navigatorul web(dezactivarea opțiunii de a seta tot timpul cookie-uri) 

 Un cookie =este un fișier de pe calculator în care site-urile vizitate pot stoca date 

 9 Aplicați/realizati actualizările de securitate și activați actualizările automate 

10 Utilizați reguli de bună practică pt securizare(atenție sporită în cazul atașamentelor la email) 
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Securitatea datelor 

• Virusul informatic = o secvență de cod (program) ascunsă într-un fișier numit gazdă, 

creat cu scopuri distructive 

Are rolul de a interveni în mod negativ în funcționarea unui calculator. 

Se atașează diferitelor aplicații și devin active în momentul în care aplicația este folosită 

• Un vierme (worm) = un program cu auto-replicare care este dăunător pentru reţele.  

Un vierme foloseşte reţeaua pentru a-şi multiplica codul pe calculatoarele din reţea. 

• Un troian (Trojan) = teoretic un vierme, care nu este nevoie să fie ataşat la alte 

componente software.  

În schimb, o ameninţare de tip troian este ascunsă într-un software care pare că face un lucru 

şi de fapt face altul.  
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Securitatea datelor 

Clasificarea virușilor 

1. După tipul componentei infectate 

 Viruși hardware 

 Viruși software 

Grupați în următoarele 6 categorii 

– Viruși de boot = infectează sectorul de boot 

– Viruși de fișier = infectează aplicațiile (răspândiți de către fișierele executabile) 

– Viruși macro = afectează aplicațiile de tip Microsoft Office (documente Word /Excel) 

– Viruși polimorfi = își modifică instrucțiunile când trec pe o altă mașină – greu de depistat 

– Viruși stealth =  își ascund prezența, făcând ca fișierele infectate să pară a fi neinfectate 

2. După riscul pe care îl reprezintă 

o Viruși cu putere mică de distrugere = nu distrug informațiile, dar încetinesc Pc-ul, pot bloca 

programe/componente hard, pot afisa mesaje pe ecran 

o Viruși cu putere medie de distrugere = ștergerea soft-ului după un anumit număr de rulări, 

protejare împotriva copierii neautorizate (produși de firme de soft) 

o Viruși cu putere mare de distrugere = pot șterge / modifica informația sau pot bloca 

executarea anumitor programe 
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Securitatea datelor 

3. După modul de contaminare 

o Viruși care se multiplică = foarte periculoși,se înmulțesc și pot contamina foarte multe fișiere 

o Viruși care nu se multiplică = distrug lent informația și acționează asupra unor volume mari 

de date, greu de depistat, se autodistrug 

Moduri de infectare 

– O stație virusată a rețelei infectează toate stațiile cărora le trimite un e-mail sau cele care 

copiază informții partajate de aceasta 

– Prin utilizarea dispozitivelor de memorare externe care sunt infectate 

 

 

 

 

Antiviruși = un program creat pentru a detecta și șterge virușii dintr-un calculator 

Deoarece sunt dezvoltaţi întotdeauna noi viruşi, securitatea software-ului trebuie să fie 

continuu îmbunătăţită. Acest proces poate fi efectuat automat prin actualizarea periodică.  
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Securitatea datelor 

Programele antivirus sunt create special pentru: 

 detectarea viruşilor prin verificarea conţinutului fişierelor şi semnalarea prezenţei 
semnăturii unui virus cunoscut sau a unor secvenţe suspecte în interiorul lor 

  dezinfectarea sau ştergerea fişierelor infectate 

 prevenirea infectării prin supravegherea acţiunilor din memorie şi semnalarea 
întâlnirii unor anumite acţiuni care ar putea fi generate de existenţa în memorie a 
unui virus. 

Printre cele mai cunoscute programe antivirus sunt: Norton Antivirus, BitDefender, RAV 

Antivirus, Kaspersky, NOD.  
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Concluzii 

Câteva dintre efectele pe care le genereazã viruşii software: 

 Distrugerea unor fişiere; 

 Modificarea dimensiunii fişierelor; 

  Stergerea totală a informaţiilor 

 Diverse efecte grafice/sonore inofensive; 

 Încetinirea vitezei de lucru a calculatorului până la blocarea acestuia. 

Măsuri de protecție împotriva virușilor 

 Verificarea datelor ce vor urma a fi introduse în calculator,cu un program antivirus 

 Păstrarea unor copii de siguranţă ale aplicaţiilor şi fişierelor importante. 

 Evitarea folosirii unor softuri pirat (fără licenţă). 

 Scanarea calculatorului cu un program antivirus. 
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