
Cursul 4

Internetul – un ocean de informaţii

O  reţea  de  calculatoare  reprezintă  un  ansamblu  de  calculatoare  legate  între  ele  în  vederea 
comunicării de mesaje şi partajării resurselor, acestea din urmă putând fi:

• fişiere (programe, baze de date, biblioteci),

• dispozitive de ieşire (imprimante, plottere),

• dispozitive de comunicaţii (modemuri, facilităţi de acces la internet).

Componentele unei reţele de calculatoare sunt:

• serverul = un calculator puternic ce asigură gestiunea reţelei,

• staţiile de lucru = PC-urile la care lucrează beneficiarii reţelei,

• adaptoarele de reţea = echipamente ce joacă rolul unor unităţi de comunicaţie, 
considerând linia de comunicaţie ca pe un echipament periferic obişnuit,
• liniile de legătură = liniile de comunicaţie.

Calculatoarele  dintr-o  reţea  ce  conţin  programele  de  aplicaţii  şi  terminalele  utilizatorilor  se 
numesc gazde (host).

Din punct de vedere al localizării geografice, există reţele locale (LAN – Local Area Notwork) şi 
reţele de arie largă (WAN – Wide Area Network).

Reţelele  locale  sunt  amplasate  pe  o  arie  de  câţiva  kilometri  şi  realizează  comunicarea  prin 
difuzarea mesajelor. Ele au un singur canal de comunicaţie accesibil tuturor nodurilor (staţiilor) din 
reţea. Mediul de transmisie cel mai des folosit este cablul coaxial.

Reţelele  mari  acoperă  o  arie  geografică  întinsă  şi  utilizează  linii  de  transmisie  telefonică. 
Transmiterea mesajelor digitale prin liniile telefonice analogice reclamă conversia lor de la forma 
digitală  la  cea  analogică  şi  invers.  Dispozitivul  care  realizează  această  conversie  este  modemul 
(modulator-demodulator).

Internetul este un ansamblu de reţele răspândite pe întreg globul pământesc.

Orice sistem de calculatoare conectat la internet are asociat un cod unic de identificare, un număr 
de adresă Internet (sau adresă IP). O adresă se reprezintă sub forma a patru numere naturale, fiecare 
cu valoare cuprinsă între 0 şi 255 inclusiv. Utilizarea adreselor formate din cifre este dificilă. De aceea 
toate aplicaţiile din internet permit folosirea de nume în loc de adrese de calculatoare. Dificultatea 
constă în faptul că aceste nume trebuie să fie unice în cadrul reţelei. Metoda prin care se asociază 
denumir calculatoarelor se numeşte DNS (Domain Name System – Sistemul Numelor de Domenii) şi 
se bazează pe ideea de a împărţi calculatoarele din reţea pe domenii şi subdomenii, formându-se o 
structură ierarhică. Pentru a specifica o adresă se indică, în ordine, numele subdomeniilor, separându-
le prin caracterul “.”. Ordinea este precizată de faptul că fiecare subdomeniu este inclus în cel din 
dreapta lui. Prin urmare, cel mai amplu subdomeniu este cel din dreapta. Acesta poate fi un indicativ 
de ţară; spre exemplu:

• ro – România • de – Germania
• us – SUA • it – Italia
• uk – Marea Britanie • nl – Olanda
• fr – Franţa • dk – Danemarka



În SUA, de obicei  subdomeniul  cel  mai  din dreapta  nu este  cel  geografic (statal)  ci  este  un 
indicativ al tipului organizaţiei din care face parte instituţia respectivă:

• edu – organizaţii educaţionale (universităţi, şcoli),

• gov – organizaţii guvenamentale,

• mil – organizaţii militare,

• com – organizaţii comerciale,

• org – alte organizaţii,

• net – organizaţii pentru lucrul în reţele,

• int – organizaţii internaţionale.

Un calculator poate avea ambele tipuri de nume, organizaţional şi geografic.

Servicii Internet:

- poşta electronică (e-mail) este facilitata prin care se pot primi/trimite mesaje de la orice utilizator 

al  reţelei  Internet.  Mesajele  pot  conţine  numai  text  sau  se  pot  ataşa  şi  alte  tipuri  de  fişiere 
(imagini, muzică, foi de calcul, etc.)

- telnet permite conectarea la distanţă la un calculator din reţea, situat eventual în alt colţ de lume. 

Calculatorul la care ne conectăm trebuie să permită accesul public sau privat (în acest caz este 
necesar să avem un cont pe calculatorul respectiv).  După conectare, suntem la un terminal al 
calculatorului la care ne-am conectat, având acces la datele şi programele de pe acel calculator, in 
limita restricţiilor de securitate stabilite de administratorul de sistem.

- FTP (File Transfer Protocol) permite transferarea unor fişiere (text sau binare) pe/de pe un alt 

calculator din reţea. Acest serviciu poate fi folosit pentru transferuri private sau în sesiuni de lucru 
anonime prin contul anonymous, la care nu se cere parolă de intrare.

- chat este o formă mai complexă de talk, la care pot participa mai multe persoane

- newsgroup este un serviciu de informaţii ce facilitează transmiterea de ştiri (grupate în articole) pe 

teme comune mai multor utilizatori

- WWW (World Wide Web) este cel mai utilizat serviciu de consultare a informaţiilor de pe Internet 

prin  intermediul  unui  sistem  imens  de  documente  legate  între  ele  şi  numite  hipertexte. 
Consultarea informaţiilor WWW se numeşte navigare (ce aceea am numit în titlul acestui curs 
Internetul ca ocean) şi se realizează cu ajutorul unor programe speciale numite browsere.
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