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Aplicații în rețele virtuale private 

Dr. ing. Ștefan-Victor NICOLAESCU1 

Rezumat. Articolul prezintă o sinteză a principiilor 

de configurare și de lucru în rețele virtuale private, 

VPN. Sunt puse în evidență problemele specifice ale 

rețelelor virtuale și se comentează protocoalele de 

transmisie prin tunel a informațiilor. Se subliniază că 

există mai multe moduri de configurare a tunelurilor 

și se pun în evidență protocolul de comutare cu 

etichete multiple, MPLS, care apare ca cel mai bine 

adaptat pentru transmisia VPN. Articolul analizează 

mai multe servicii și aplicații realizabile prin VPN. 

Cuvinte cheie: rețea virtuală privată, servicii. 

Abstract. The paper presents a synthesis of 

configurations and working in virtual private networks. 

The specific problems of virtual networks are 

emphasized and some comments on the tunneling 

protocols for data transmission are presented. The 

paper emphasizes that there are some protocols 

for tunnel configurations. The MultiProtocol Label 

Switching seems to be the best adapted for VPN 

transmission. The paper analysis some main services 

and applications in virtual private networks. 

Keywords: virtual private network, services. 

 

1. DEFINIREA REȚELELOR VIRTUALE 

PRIVATE 

În1sensul cel mai general, o rețea virtuală privată, 

VPN (Virtual Private Network), reprezintă un mod 

de a simula o rețea privată printr-o rețea publică, 

de exemplu prin Internet și este denumită virtuală, 

deoarece depinde de conexiunile virtuale, adică de 

conexiuni temporare, care nu au o prezență fizică 

reală, transmisia realizându-se prin pachete de date 

trimise prin mai multe echipamente de tranzit din 

Internet sau dintr-o rețea constituită pe bază ad hoc 

[1]. 

Conectarea prin reţeaua privată virtuală repre-

zintă o tehnică pentru reţelele de mare suprafaţă. 

VPN constituie în același timp un tip de sistem de 

acces pentru utilizatorii care se conectează de la 

distanţă. Sistemele tip VPN permit utilizatorilor aflaţi 
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la distanţă să se conecteze la reţeaua proprie prin 

intermediul Internetului. Aceasta se face prin crearea 

unui circuit „virtual” astfel încât legătura respectivă 

apare privată celorlalţi utilizatori, chiar dacă folosește 

sistemul public al Internetului. Toate datele şi infor-

maţiile care circulă prin conexiune sunt codificate - 

cifrate astfel încât să nu poată fi accesate decât de 

sursă și destinatar. 

VPN reprezintă o soluţie de securitate pentru 

sistemele şi reţelele de comunicaţii, care oferă uti-

lizatorilor săi servicii de comunicaţie sigure, prin 

intermediul unor reţele nesigure, precum reţeaua 

publică de Internet. 

În prezent, tot mai multe rețele VPN sunt 

construite pe baza protocoalelor IP. VPN reprezintă 

astfel o conexiune privată între două sau mai multe 

reţele sau calculatoare care transmit date protejate 

printr-o reţea publică de comunicații, de obicei prin 

Internet. Termenul VPN a fost utilizat inițial pentru a 

descrie o conexiune securizată prin Internet. Caracte-
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rul privat al VPN (termenul „privat” subliniază acce-

sul restrictiv la un set definit de entităţi - o terţă 

parte, neautorizată, nu are acces la conţinutul privat 

al comunicaţiei) depinde în principal de riscul pe 

care şi-l asumă organizaţia respectivă. În acest sens 

condițiile de „secretizare” şi de securizare pot fi 

minime sau extrem de ridicate. 

O rețea privată virtuală, VPN, poate aduce multe 

beneficii [2]. Astfel:  

 extinde aria geografică în care se poate realiza 

conectarea; 

 permite realizarea unei rețele scalabile; 

 are compatibilitate cu rețelele și serviciile de 

bandă largă; 

 sporeşte securitatea conexiunii; 

 reduce costurile operaţionale ale comunicației; 

 creşte productivitatea; 

 simplifică topologia reţelei; 

 oferă posibilitatea de lucru într-o reţea globală, 

asigură operaţii de parteneriat interdependente dis-

tribuite, în care lucrătorii trebuie să se poată conecta 

la resursele centrale, să comunice unul cu altul, să 

folosească baze de date comune etc. 

O conexiune VPN se poate folosi în două moduri 

principale [3]: 

 pentru a forma conexiuni WAN pe baza tehno-

logiei VPN, între rețele aflate posibil la mare distanță, 

în care fiecare dintre ele are acces la Internet; 

 pentru a realiza conexiuni de acces distant prin 

care utilizatorii distanți să aibă acces la LAN prin 

Internet. 

VPN conectează componentele şi resursele unei 

reţele private prin intermediul unei reţele publice. Altfel 

spus, o reţea virtuală privată este o reţea a unei 

companii sau o asociere de rețele, implementată pe 

o infrastructură comună, folosind aceleaşi politici de 

securitate, management şi performanţă care se aplică 

de obicei într-o reţea privată. Practic, tehnologia 

reţelelor virtuale private permite unei firme sau unui 

grup de interese să-şi extindă prin Internet, în condiţii 

de maximă securitate, serviciile de reţea la distanţă 

oferite utilizatorilor, reprezentanţelor sau companiilor 

partenere. Serviciul permite realizarea unei reţele 

private în cadrul companiilor, ceea ce implică un risc 

minim din punct de vedere al securităţii transmisiilor. 

Abonatul VPN poate să realizeze maximizarea 

performanţelor propriei reţele VPN prin alegerea co-

respunzătoare a serviciilor şi prin utilizarea tehnicilor 

de compresie a datelor. Se poate beneficia de avan-

tajul mobilităţii şi al uşurinţei în instalare şi exploatare 

cât şi de avantajul realizării de comunicaţii care asigură 

o lărgime de bandă suficientă printr-o distribuire 

rațională a resurselor. În concluzie, o reţea privată 

virtuală, VPN este o reţea de calculatoare în care le-

găturile între noduri se asigură prin „circuite virtuale” 

în cadrul unei reţele mai mari (în general prin Internet) 

în locul unor legături fizice dedicate (cabluri, legături 

wireless) [1], iar rețelele interconectate se pot afla la 

distanțe geografice mari între ele [4]. 

VPN oferă mediului de afaceri o soluţie extrem 

de atractivă pentru transmiterea securizată a datelor, 

iar furnizorilor ISP/NSP (Internet ServiceProvider/ 

Network Service Provider) de astfel de servicii le fa-

cilitează creşterea veniturilor nu doar din contorizarea 

traficului ci, mai ales, din asistenţa acordată în 

domeniul designului de reţea, din suportul permanent 

oferit utilizatorilor finali, din vânzarea şi managementul 

echipamentelor CPE (Customer Premises Equipment). 

Pe termen lung, reţelele VPN creează relaţii strategice 

între furnizorii ISP/NSP şi clienţii organizaţiilor abonate.  

Reţelele VPN crează nenumărate oportunităţi de 

e-business care necesită o securizare ridicată a datelor 

manipulate. Există deja scenarii viabile bazate pe 

standardele VPN dezvoltate de IETF (Internet En-

gineering Task Force), deşi anumite detalii tehnice 

împiedică momentan garantarea unei interoperabilităţi 

complete între serviciile diverşilor furnizori. O rezolvare 

a acestei probleme ar fi alegerea unui singur furnizor 

(cazul ideal) sau a unui număr minim de furnizori, 
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utilizarea echipamentelor şi a componentelor software 

testate şi aprobate conform standardelor în vigoare. 

Previziunile sunt extrem de optimiste ţinând cont de 

faptul ca tehnologiile VPN sunt promovate în egală 

măsura de furnizorii şi operatorii de servicii de 

telecomunicaţii şi Internet. 

Deși prin instalarea și folosirea VPN se urmărește, 

în primul rând obținerea unei securități mai bune a 

conexiunii pentru transmisia datelor, mai sunt și alte 

avantaje, unele dintre ele deloc neglijabile, cum ar fi: 

 reducerea costurilor;  

 integrare, simplitate, ușurință în implementare;  

 existența de facilități de administrare; 

 evitarea uzurii morale a tehnologiei; 

 mobilitate; 

 scalabilitate; 

 securitate; 

 conectivitate globală. 

Din punctul de vedere al serviciilor posibile, prin 

folosirea VPN se obține: 

 convergenţa serviciilor voce, video, date se 

realizează cu costuri mici;  

 accesarea securizată de la distanţă a resur-

selor;  

 costuri predictibile şi uşor de controlat, inde-

pendente de trafic;  

 posibilitatea transfer date fiecare cu fiecare, 

pentru aplicaţii de date-voce-video;  

 suport fiabil pentru integrarea LAN-urilor;  

 securitatea transmisiei datelor;  

 viteză de transfer constantă, garantată tehno-

logic;  

 soluţii inteligente de management. 

Avantajele principale aduse de VPN sunt costul 

scăzut și flexibilitatea. Deoarece VPN se folosește în 

principal prin Internet costurile de exploatare sunt 

scăzute față de cele generate de către serviciile 

bazate pe circuite comutate, pe circuite dedicate sau 

pe pachete comutate, bazate pe o purtătoare comună. 

VPN prezintă și două dezavantaje majore. Traficul 

prin Internet este impredictibil, astfel încât în unele 

situații pachetele sunt transmise rapid prin rețea, 

alteori timpii de propagare pot să fie mari. Al doilea 

dezavantaj se referă la securitatea oferită de Internet. 

Pentru a depăși acest dezavantaj, este necesară 

criptarea și încapsularea pachetelor VPN la sursă și 

decriptarea lor la destinație. Prin încapsularea 

pachetelor se asigură un anumit grad de securitate, 

deoarece datele transmise nu pot fi citite decât prin 

cunoașterea parolei necesare decriptării pachetelor. 

Realizarea încapsulării se poate face atât la stratul 

2, cum se practică în Ethernet, fie la stratul 3, în 

cazul transmisiei cu pachete IP. 

În concluzie se poate afirma că un VPN este un 

concept, nu un produs. VPN-urile au fost utilizate 

extensiv mulţi ani, atât în reţelele locale, cât şi în cele 

de date, şi ele continuă să se bucure de succes în 

ambele zone. Motivul este simplu: numeroase 

companii consideră costurile construirii şi operării 

reţelelor de comunicaţii particulare ca fiind prohibitive. 

În loc să construiască astfel de reţele sau să îşi 

refuze aceste funcțiuni, ele caută un furnizor care le 

poate vinde serviciul respectiv. Interesul recent 

pentru VPN-uri este generat de Internet. Numeroase 

companii, în special furnizorii de servicii Internet, ISP 

şi companiile care asigură transmisiile prin Internet, 

doresc să crească cererea pentru conectarea şi 

utilizarea Internetului.  

2. PROBLEME TEHNICE SPECIFICE 

Protocoalele de legătură utilizate de reţeaua 

virtuală realizează „tuneluri” prin reţeaua de transport, 

care permit tranzitarea informațiilor fără a le prelucra, 

cu excepția distribuției informației în pachete și 

adăugarea unor etichete specifice eliminate la ieșirea 

din rețeaua de transport. Deci un tunel reprezintă în 

general un mecanism prin care un protocol este inclus  

într-un alt protocol, pentru a se realiza transportul 
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prin acea parte a unei rețele în care protocolul original 

nu este acceptat sau care ar conduce la procesarea 

informațiilor într-un mod nedorit. 

Topologia folosită de VPN este, în general, mai 

complexă decât cea pentru o configurație de tip 

„punct-la-punct”. O reţea VPN permite calculatoarelor 

ca aparent să fie la o altă adresă IP decât cea cu 

care conectează calculatoarele la Internet. O reţea 

privată virtuală asigură stabilirea unor comunicaţii 

securizate prin intermediul unei reţele nesigure în alte 

condiţii. Cu ajutorul unei conexiuni VPN, cele două 

părţi ale unei conexiuni pot comunica în aceleaşi 

condiţii de siguranţă ca şi cele de care beneficiază 

în reţeaua locală. Pentru aceasta, o conexiune VPN 

se bazează pe funcţiuni de:  

 Autentificare - prin parole sau alte procedee, 

cele două părţi ale unei comunicaţii îşi pot demonstra 

identitatea înainte de a accepta o conexiune. Odată 

conexiunea instalată, comunicaţia se poate desfăşura 

în ambele direcţii. 

 Criptare - prin criptarea datelor trimise între 

cele două puncte de conectare ale rețelelor de acces 

la rețeaua publică de transport. În rețeaua publică 

pachetele care sunt transmise prin tunelul creat pot 

fi interceptate dar nu pot fi „citite” de un hacker, 

decât dacă acesta deține procedeul de autentificare 

și cheia de criptare. 

Metodele de criptare folosite pentru securizarea 

transmisiei prin tunelul creat între punctul de acces 

de inserție al datelor și punctul de acces în care se 

extrag datele transmise se bazează pe protocoale 

[5] precum: 

 criptarea IPsec, folosind sau tunelul sau trans-

portul; 

 protocolul de tunel de strat 2, L2TP prin IPsec, 

pentru accesul distant client / server la VPN; 

 protocolul IEEE 802.1Q, care poate să realize-

ze transmisia datelor în mod tunel în formatul de cadre 

Ethernet 802.1Q. Acesta folosește o rețea partajată, 

iar protocolul se realizează prin adăugarea unei 

etichete Q la începutul antetului pachetului; 

 comutarea prin etichetă de protocol multiplu și 

etichetă de comutare a căii, MPLS LSP. Eticheta 

pentru comutarea traseului, LSP, conectează ruterele 

de comutare, iar eticheta LSR în cadrul rețelei MPLS; 

 protocoalele SSL 3.0 sau TLS sau, mai puțin 

folosit, TLSP cu criptare. 

Reţelele private virtuale pot fi create în orice tip de 

reţea bazată pe IP. Soluțiile pentru realizarea rețelelor 

VPN sunt realizate pe baza tehnologiilor de strat OSI 

(stratul legăturilor de date sau stratul sesiune) și 

anume: 

 circuite virtuale de strat 2, ATM; 

 circuite virtuale de strat 2, Frame Relay; 

 comutare cu etichetă de protocol multiplu, 

MPLS; 

 mod de transport denumit „draft Martini” (denu-

mit uneori și orice fel de transport prin MPLS, AtoM), 

care folosește ATM, Frame Relay, Ethernet, VLAN 

Ethernet, PPP, HDLC sau oricare alt protocol de 

transport punct-la-punct prin MPLS; 

 rutare MPLS controlată prin protocolul de strat 

3 al porților de acces, BGP, folosită de Internet. 

Pentru a construi o reţea privată, orice organizaţie 

poate închiria circuite private de la un anumit furnizor 

de servicii de telecomunicaţii şi poate construi reţeaua 

pe baza acestor circuite. VPN se poate construi între 

două sau mai multe sisteme, între două sau mai multe 

organizaţii şi chiar între anumite aplicaţii individuale.  

O soluție VPN se poate configura şi prin inchirie-

rea de servicii specifice de la un furnizor de serviciu 

Internet, ISP. Abonatul ISP are posibilitatea de a con-

trola calitatea serviciilor închiriate printr-un contract de 

tip SLA (Service Level Agreements), negociat cu 

furnizorul serviciilor VPN, în care se precizează crite-

riile de bază pentru furnizarea serviciilor specificate. 

În acest mod SLA devine un instrument aflat la 

dispoziţia abonatului cu ajutorul căruia se asigură că 
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furnizorul VPN oferă serviciile la valorile calitative şi 

cantitative stabilite de comun acord. Un abonat poate 

utiliza SLA pentru a lega unul sau mai mulţi furnizori 

la un nivel de servicii contractual, însă dacă abonatul 

VPN utilizează domeniile mai multor furnizori VPN, 

SLA trebuie să precizeze şi modalitatea de inter-

conectare a furnizorilor şi performanţele serviciilor între 

punctele terminale. În cazul unui furnizor de serviciu 

ISP/NSP, modul în care sunt oferite serviciile nu 

determină o uniformizare a mai multor SLA-uri, dată 

fiind natura imprevizibilă a mecanismelor de alocare a 

resurselor în nodurile reţelei. Astfel, furnizorul trebuie 

să se asigure că reţeaua permite accesul abonatului la 

capacitatea sa de comutare internă sau poate 

desfăşura diferite structuri de servicii care să garanteze 

un nivel minim de resurse fiecărui abonat SLA. 

3. TRANSMISIA PACHETELOR  

PRIN REȚEA 

O rețea cu comutarea pachetelor este compusă 

din rețele de acces local, LAN, care pot să fie cablate 

sau wireless și o rețea de transport, care preia 

pachetele de transmis, prelucrate într-un asamblor – 

dezasamblor de pachete, PAD. Pachetele transporta-

te prin rețea, generate de mesaje diferite și cu desti-

nații diverse, sunt asamblate pentru transmisia prin 

rețeaua de transport. Într-o rețea complexă, cu mulți 

utilizatori, este puțin probabil ca toate pachetele să 

aibă același destinatar și, în consecință, să parcurgă 

același traseu prin rețeaua de transport. În același 

timp, două echipamente care comunică între ele prin 

rețea, nu au nevoie să cunoască traseul pe care-l 

parcurg pachetele. Pentru transportul pachetelor se 

pot folosi două metode: 

 Metoda datagramelor. Prin aceasta la fiecare 

pachet care transportă date se adaugă o adresă de 

destinație și un număr de secvență. Ruta de trans-

mitere este aleasă separat pentru fiecare pachet 

care este transmis prin rețea. Astfel, fiecare pachet 

poate să parcurgă un traseu diferit, iar la adresa 

de destinație pachetele sunt reasamblate. Numărul 

secvenței este necesar, deoarece pachetele care se 

transmit în rețea cu diverse viteze, pot să ajungă la 

destinație în altă ordine decât cea dorită. 

 Metoda circuitului virtual. Rețeaua stabilește 

ceea ce pare a fi un circuit cap-la-cap, între sursă și 

destinație și toate pachetele urmează aceeași rută 

stabilită pentru o anumită legătură de comunicație. 

Cele două echipamente terminale percep transmisia 

ca și cum ar avea un circuit dedicat punct-la-punct 

deși, în realitate, un asemenea circuit nu este constituit 

în mod fizic. 

Trecerea prin tunel (tunneling) este procesul prin 

care au loc comunicaţiile în cadrul limitelor unei struc-

turi logice stabilite de un alt protocol de comunicaţii. 

Aceasta poate rezolva diferite probleme ale reţelei, de 

la nevoia de asigurare a securităţii datelor în tranzit, la 

depăşirea incompatibilităţilor cu oricare dintre proto-

coalele sau schemele de adresare externe.  Indiferent 

ce protocol este utilizat sau care este rolul tunelului, 

tehnica de bază rămâne relativ aceeaşi (figura 1). 
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Fig. 1. Realizarea tunelului prin rețeaua de transport. 
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Poarta IP atașată rețelei LAN primește pachetele 

generate, le încapsulează conform protocolului UDP 

și le transmite prin Internet către poarta IP atașată 

rețelei destinatare, la care se elimină pachetele 

destinate transmisiei prin rețeaua de transport, și le 

dirijează mai departe către LAN de destinație. În 

acest fel s-a realizat un tunel IPX printr-o rețea IP, 

simulând în acest mod o legătură directă între cele 

două LAN-uri. Un aspect esențial este că traficul prin 

tunel nu interacționează cu restul rețelei IP. Pache-

tele intră în rețeaua de transport pe la un capăt al 

tunelului creiat părăsindu-l pe la celălalt capăt. Pe 

durata transportului prin tunel pachetele IPX nu au 

nici un rol, rețeaua de transport fiind opacă la aces-

tea. Trebuie însă observat că în acest mod datele 

transmise prin tunel nu au fost securizate, astfel 

încât pentru asigurarea gradului de securitate nece-

sar trebuie să se ia măsuri suplimentare de criptare, 

codare etc. Aceasta este și situația în cazul trans-

portului datelor între rețelele terminale, este asigurat 

printr-o rețea Internet. 

În mod obişnuit, este utilizat un protocol pentru 

stabilirea conectării cu o destinaţie aflată la distanţă 

şi altul pentru încapsularea datelor şi instrucţiunilor 

pentru transmisia prin tunel. Un tunel reprezintă un 

mod de formare a unei rețele virtuale printr-o rețea 

fizică [6]. Un mod de a interconecta două LAN a fost 

sugerat prin RFC 1234 (figura 2). 

Un exemplu semnificativ de formare a etichetelor 

este reprezentat de modul de încapsulare realizat în 

conformitate cu stiva protocolului TCP/IP (figura 3). 

Dezîncapsularea se realizează în mod invers decât 

s-a realizat încapsularea. 

Pentru realizarea tunelurilor există mai multe 

metode, iar prezentarea acestora nu formează obiectul 

articolului, astfel încât acestea vor fi doar amintite: 

 Tuneluri IP în IP. Se folosesc două antete, 

interior și exterior, atașate la datagrama de transportat. 
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 Protocolul punct la punct, PPP, prin Ethernet, 

PPPoE. Realizează un tunel între două protocoale 

de interfață. DSL asigură protocolul pentru tunelul PPP 

printr-o conexiune Ethernet. 

 Protocolul de încapsulare pentru rutare generică, 

GRE. Protocoalele precum IP-în-IP și PPPoE au 

specificații proprii și fiecare se bazează pe un mod 

specific de încapsulare. În general, dacă există n 

protocoale, atunci vor fi necesare O(n2) încapsulări 

de tipul protocolul X peste protocolul Y. 

 Protocolul pentru tunel punct la punct, PPTP. 

Folosește TCP pentru canalul său de control și re-

strânge utilizarea acestuia la rețelele IP. 

 Protocolul de tunel de strat 2, L2TP. Este o 

combinație între PPTP și modul de transmisie de 

strat 2, L2F. Ca și în cazul PPTP, L2TP împarte 

funcția de server de acces distant, RAS, în două părți: 

un concentrator de acces, LAC, care procesează 

comunicația fizică cu hostul distant și un server de 

rețea L2TP, LNS, pe care se termină sesiunea PPP 

distantă a hostului și acționează ca o poartă către 

rețeaua privată. 

 Protocolul de tunel cu comutarea prin etichetă 

de protocol multiplu, MPLS. Reprezintă un mod de 

formare a tunelurilor pentru datagrame IP, folosite în 

cadrul unor sisteme autonome. MPLS poate să fie 

folosit pentru a configura tuneluri pentru orice tip de 

pachete la stratul rețea. Ideea folosită este de a se 

introduce o etichetă de dimensiuni reduse între ante-

tele de interfață și de protocol pentru stratul rețea, 

de către ruterul aflat la intrarea în tunel, de exemplu 

înaintea antetului IP. 

 Protocolul gtunnel. Uneori se dorește sau este 

necesară construirea unui tunel care nu este acceptat 

de către sistemul de operare, sau la care este necesar 

un control mai detaliat al parametrilor decât poate să 

asigure sistemul de operare. În aceste cazuri este 

util să se realizeze o încapsulare proprie a pachetelor 

atunci când acestea părăsesc stiva TCP/IP. 

Protocolul cel mai bine structurat pentru a asigura 

VPN este MPLS. Prin folosirea VPN, pachetele 

generate într-un LAN sunt accesibile pentru toate 

LAN-urile asociate și sunt bine separate prin etichete 

de celelalte pachete care sunt transmise prin rețeaua 

MPLS. Ideea de bază folosită pentru VPN-urile bazate 

pe MPLS este utilizarea tunelurilor LSP pentru trans-

misia informațiilor între ruterele de margine din rețeaua 

furnizorului de servicii. Prin etichetarea datelor pe 

măsură ce intră într-un astfel de tunel, LSR-urile 

separă datele destinate VPN-ului de restul datelor 

din magistrala furnizorului. 

4. SOLUȚII DE SERVICII PRIN VPN  

ȘI BENEFICII 

Rețelele VPN permit realizarea unei game variate 

de aplicații și de servicii 0: 

 Servicii VPN de întreprindere. Acestea pot să 

fie servicii de strat 2 sau de strat 3. 

 Servicii Internet îmbunătățite, IES, cu QoS 

avansat, cu politici de securitate și de facturare. 

Serviciile IES reprezintă servicii IP rutate și VPN de 

strat 2 poate să fie folosit ca mecanism pentru 

traficul de fundal (backhaul) pentru circuite de acces 

Ethernet, Frame Relay sau ATM. 

 Servicii de tip „triple play”. De exemplu BTV, 

VoD, VoIP și acces Internet. Toate serviciile sunt 

diferențiate printr-o politică avansată referitoare la 

QoS, astfel încât să asigure calitatea pentru serviciul 

livrat precum și folosirea eficace a benzii disponibile. 

 Servicii mobile de fundal. Folosind VLL sau 

VPLS se poate asigura conectarea între stațiile de 

bază și rețeaua mobilă nucleu. 

Pe baza VPN se pot realiza numeroase aplicații, 

dintre care merită a fi menționate: 

 aplicații video – streaming și multimedia; 

 aplicații de tip „triple-play”; 

 aplicații de tip Ethernet; 

 acces la distanță; 
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 diferite servicii cu valoare adăugată,  

 servicii gestionate și rutate etc. 

Aplicații video-streaming și multimedia. Multi-

media [8] este definită ca un conținut de informație 

care combină și interacționează cu diverse forme de 

date media, de exemplu text, voce, audio, video, 

grafică, animație și cu formate diverse ale documen-

telor. 

Pentru realizarea cu succes a unor transmisii 

multimedia este necesar să se ia în considerare [9] 

patru componente majore: 

 Comprimarea datelor (codarea sursei). Diferitele 

terminale trebuie să aibă capacitatea de a decoda 

fluxurile de biți comprimate, astfel încât pentru 

interoperabilitate au fost dezvoltate standarde cores-

punzătoare. 

 Calitatea serviciului. Se referă la rezolvarea unor 

probleme ca întârzierea pachetelor, pierderi de 

pachete, jitter etc. Aceste probleme pot să fie rezolvate 

la nivelul infrastructurii rețelei și la nivelul de aplicație. 

 Integrarea sistemelor pe cablu și wireless. 

Sistemele eterogene constituite, trebuie să asigure 

transmiterea informațiilor multimedia comprimate 

printr-o rețea de bandă largă, bazată pe IP, care are 

atât componente cablate cât și componente wireless. 

Mai mult, în cazul rețelelor wireless este necesar să 

se adopte măsuri suplimentare față de fenomene 

specifice acestui mediu, care conduc la un grad mai 

mare de pierdere de pachete decât în rețelele cablate. 

 Asigurarea conținutului și interoperabilității pentru 

multimedia, cu un management simplu și cu conținut 

multimedia standardizat pentru livrare interoperabilă, 

cu managementul drepturilor de proprietate inte-

lectuală, de exemplu DRM. 

Noţiunea de streaming media este strâns legată 

de transmisiile audio şi video prin protocol Internet. 

Prin streaming media se înţelege un grup de procedee 

care fac posibilă oferirea de conţinut audio şi video 

prin Internet (figura 4).  

Conținutul de tip streaming utilizează din plin re-

sursele rețelei. Pentru realizarea serviciului este 

necesar să se stabilească arhitectura rețelei, iar 

conținutul să fie montat pe servere și conținutul să fie 

rutat către clienți. Pentru a gestiona împachetarea, 

controlul și traficul media, toate soluțiile de streaming 

se bazează pe un set de protocoale IETF: 

 protocolul de flux (streaming) în timp real, 

RTSP; 

 protocolul de control în timp real, RTCP; 

 protocolul de transfer în timp real, RTTP; 

 protocolul de marcare limbaj de integrare 

multimedia sincronizat, SMIL. 
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Fig. 4. Componente de bază folosite pentru transmisia streaming media. 
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Streaming media se caracterizează prin mai 

multe proprietăţi, ca: 

 fluxul media transmis este continuu; 

 fluxul media transmis este redat nemijlocit, în 

timpul recepţiei; 

  fluxul media nu va fi mai întâi complet des-

cărcat, dar se foloseşte o memorie tampon locală; 

  fluxul media este controlabil, de exemplu prin 

derulare înainte sau înapoi. 

Streaming media poate fi oferit fie direct, în mo-

mentul producerii, fie ulterior, ca o „conservă”, dacă 

este transmis spectatorului ulterior momentului pro-

ducerii, folosind date anterior înregistrate. Ca exemplu 

de streaming media direct se poate da transmisia 

unui emiţător de TV, prin care programul de tele-

viziune în desfăşurare este redat imediat, datele 

fiind direct codate şi transmise. În cazul transmisiei 

în direct, procedeul de codare a datelor trebuie să 

fie foarte rapid, pentru a permite urmărirea „în direct” 

a transmisiei efectuate. Pentru redare se constituie 

prin rețea un canal VPN. 

Condiţiile impuse de streaming media în Internet 

sunt stabilite de receptor la începutul transmisiei. De 

exemplu, un spectator al unui flux video nu poate 

aştepta mult timp începutul transmisiei şi doreşte să 

obţină o redare cât mai fluentă. Astfel de condiţii se 

definesc, în primul rând, prin calitatea serviciului, QoS, 

care poate fi caracterizată prin lărgimea de bandă 

(viteza de transmisie, jitter, întârziere, rata erorilor), 

care stabilesc parametrii de lucru ai canalului. 

Aplicații de tip „triple play”. Un serviciu „triple 

play” asigură pentru clienți furnizarea de IPTV, VoIP 

și acces Internet ca și a altor aplicații bazate pe IP. 

În cadrul serviciului pot să fie dezvoltate pentru fiecare 

abonat politici de securitate și de calitate, astfel încât 

să se asigure calitatea și securitatea serviciului. Soluția 

„triple play” reprezintă o posibilitate pentru furnizorii de 

servicii de a oferi aplicații combinate pe scară largă 

unui număr mare de utilizatori. Arhitectura „triple 

play” este bazată pe două elemente majore, opti-

mizate în ceea ce privește rolul pe care-l au în cadrul 

rețelei: 

  integratorul de servicii de bandă largă, BSA; 

  ruterul de servicii de bandă largă, BSR. 

O caracteristică importantă a BSA și BSR este 

aceea că formează ceea ce se poate numi un nod 

distribuit virtual. Cu ajutorul BSA se realizează 

funcțiunile specifice abonatului, pentru care diferitele 

funcțiuni pot să fie scalate, iar BSR asigură „inteli-

gența” necesară pentru rutare, cu costuri acceptabile. 

BSA sunt echipamente care funcționează la 

stratul 2, bazate pe mecanisme specifice acestui 

strat, dar au și mecanisme pentru QoS și de filtrare, 

prin care pot să asigure realizarea politicilor de strat 

superior. BSA reprezintă terminale pentru traficul de 

acces de strat 2 și rutează traficul prin IP/MPLS, 

asigurând un set complet de funcțiuni de protocoale 

de rutare IP și MPLS. 

BSR acceptă un număr mare de porturi de 

conectare la rețeaua magistrală și asigură diferențierea 

pe servicii și pe conținut / sursă în ceea ce privește 

QoS. 

Conectarea între BSA și BSR poate să fie asigurată 

printr-o infrastructură VPLS elastică și securizată. 

Interconexiunile BSA – BRS formează o rețea 

Ethernet multipunct, cu extinderea securității, pentru 

a împiedica comunicațiile neautorizate, refuzul 

serviciului și furtul de servicii. Acest mod de abordare 

acceptă toate modurile de operare, inclusiv modelele 

de poartă multiplă de domiciliu, circuite multiple pe 

ultima „milă”, sau porți IP pentru rețele. 

Aplicații de tip Ethernet. Există mai multe 

servicii realizabile în rețele de tip Ethernet [10]. 

Dintre acestea, mai importante sunt: 

 linia privată Ethernet, EPL, care oferă un 

serviciu dedicat, cu lărgime de bandă stabilită, de tip 

punct-la-punct; 
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 serviciu Ethernet cablat, EWS. Este un serviciu 

tip punct-la-punct cu bandă folosită în partaj; 

 serviciu releu Ethernet, ERS. Este un serviciu 

de tip punct-la-punct, care poate să se integreze 

bine cu serviciul Ethernet și cu serviciile de strat 3. 

ERS se poate aplica în cazul Frame Relay 

(figura 5). FR operează pe principiul unui circuit virtual 

permanent, PVC, realizând o conexiune logică, în 

care punctele terminale și lărgimea de bandă decla-

rată, denumită viteza de transmisie impusă, CIR, 

sunt definite de echipamentele rețelei FR. Viteza de 

transmisie impusă, se poate situa în domeniul 

zecilor sau sutelor de Mbit/s. 

Lărgimea de bandă nu poate să depășească 

lărgimea de bandă fizică asigurată de rețea. Echi-

pamentul din amplasamentul clientului, CPE și care 

face legătura la rețea este un ruter. 

Dacă se realizează un inel Ethernet privat, 

EPR, este posibilă generarea unor servicii de tip 

multipunct-la-multipunct, care se integrează bine 

cu accesul Ethernet și cu serviciile de strat 3, 

precum ERS. Ca și EPL, EPR asigură o lărgime 

de bandă dedicată. O aceeași interfață fizică este 

conectată la toate rețelele și clienții folosesc ID 

ale VLAN. Rețeaua se poate baza pe mecanisme 

combinate de multiplexare cu diviziune în timp, TDM 

și de procesor de recuperare în inel. CPE este 

reprezentat de un ruter sau de o punte, iar factu-

rarea se poate realiza pe viteza circuitului și pe 

amplasament.  

Serviciul Ethernet multipunct, EMS (figura 6), 

este catalogat ca un serviciu LAN virtual privat, 

VPLS și extinde serviciul pentru folosirea în partaj a 

benzii.  
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Serviciul Ethernet releu multipunct, ERMS, asigură 

capacități similare și, la fel ca și EWS și EPR, se 

integrează bine cu accesul Ethernet și cu serviciile 

de strat 3.  

Printre atributele ERMS este conținută și conexi-

unea fiecare cu fiecare, la nivelul stratului 2. Rețeaua 

furnizorului serviciului află adresele MAC ale clienților. 

Clientul asignează ID VLAN, iar CPE poate să fie 

reprezentat de un ruter sau o punte. Facturarea ser-

viciului se poate realiza pe baza accesului și poate 

să impună limitarea vitezei de transmisie MAN – 

WAN. 

Acces la distanță. Accesul la distanță reprezintă 

un mod din ce în ce mai utilizat de lucru în diverse 

domenii de activitate. Angajați sau departamente ale 

unor companii folosesc rețeaua centrală a acesteia 

pentru lucrul interactiv, accesul la bazele de date etc. 

În paralel cu creșterea numărului de utilizatori de la 

distanță, crește și disponibilitatea rețelelor de a 

permite acces de bandă largă xDSL sau wireless. În 

combinație cu folosirea VPN, aceste servicii de bandă 

largă, aceste servicii de bandă largă asigură acces de 

mare viteză securizat pentru angajații companiilor. 

Creșterea numărului de servicii de acces distant VPN 

la rețeaua intranet a corporației, și care să asigure 

conexiuni sigure, securizate, de oriunde, este gene-

rată de doi factori de piață: 

 diversitatea geografică; 

 mobilitatea lucrătorilor. 

Din perspectiva furnizorului serviciului, un acces 

distant poate să opereze în cadrul rețelei, „on net”, 

prin rețeaua partajată a furnizorului rețelei și în afara 

rețelei, „off net”, adică prin Internet sau prin inter-

mediul rețelei unui terț partener. 

Factorul de piață este asigurat prin oferta, prin 

disponibilitatea și prin capacitățile tehnologiilor de 

bandă largă a mediilor de transmisie (cablu, wireless 

etc.), care motivează atât clienții (întreprinderi etc.) 

cât și pe furnizorii serviciilor să adopte dezvoltarea 

unor soluții pentru accesul distant, cu operare prin 

Internet. 

Alte argumente pentru adoptarea accesului distant 

se bazează pe performanțele îmbunătățite ale rețe-

lelor, urmăresc creșterea productivității și accesul 

îmbunătățit la aplicațiile cu valoare adăugată, precum: 

 comunicații prin VoIP; 

 securitate gestionată; 

 colaborarea forței de muncă; 

 învățământ la distanță; 

 planificarea resurselor întreprinderii; 

 videoconferință; 

 livrare sigură de conținut la mai multe puncte 

terminale (multicast). 

Servicii cu valoare adăugată. Prin intermediul 

tehnologiei MPLS VPN de strat 3 se pot realiza 

diverse servicii [10], cum sunt:  

 realizarea de hosturi web și de conținut; 

 servicii de gestionare a securității; 

 servicii de firewall; 

 VoIP prin VPN; 

 servicii video. 

Pe baza MPLS VPN de strat 3, furnizorii de 

servicii pot să realizeze și servicii cu valoare adă-

ugată. Astfel se pot oferi: 

 protocoale de rezervă, HSRP / VRRP, com-

patibile VPN, pentru redundanța serverului; 

 translatarea adreselor de rețea, NAT, compatibile 

VPN; 

 VPN la utilizatori multipli (multicast). 

Pentru accesul securizat la Internet, se poate 

folosi un firewall CPE sau bazat pe rețea, care poate 

să fie dedicat sau folosit în partaj și care poate să 

fie gestionat de furnizorul serviciului sau de către 

administratorul rețelei de întreprindere. 

După construirea acestor blocuri de servicii, furni-

zorul poate să dezvolte un serviciu gestionat pentru 

detectarea intruziunilor, IDS, cu scanare antivirus, 
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cu filtrare URL și cu posibilitatea refuzului serviciului, 

DoS. Pe baza tehnologiei MPLS VPN de strat 3 se 

poate folosi un server dedicat și partajat, pentru 

realizarea unei rețele Intranet. Prin găzduirea (hosting) 

a unui server Intranet se realizează: 

 o performanță mai bună pentru utilizatorii distanți; 

 o disponibilitate superioară; 

 o actualizare / reconfigurare mai simplă a plat-

formei din punctul de vedere al lărgimii de bandă; 

 costuri mai mici 

Folosirea unor echipamente și a unor gestionari 

pentru distribuție dedicate pe conținut permite 

realizarea de servicii video performante (full-screen 

video service), chiar și în amplasamente VPN de 

dimensiuni mici / medii. Echipamentele dedicate 

conținutului pot să stocheze conținut Internet ca și 

conținut privat. În asemenea condiții pot să fie 

generate aplicații precum: 

 e-learning; 

 fluxuri de difuzare (broadcast streaming); 

 distribuție de fișiere / software. 

Servicii gestionate și rutate. Rutele VPN pot să 

se bazeze pe procedeul de rutare VRF. Pachetele 

care sosesc de la VPN sunt analizate și direcționate 

către PE de destinație. Diverse protocoale de adre-

sare, de exemplu NAT, pot să fie configurate pentru 

conlucrare cu VRF, astfel încât să-i „înțeleagă” 

contextul. Aceasta permite translatarea automată a 

adreselor, din adrese private în adrese publice, fără 

a prejudicia securitatea și fără a întrerupe conexi-

unea. 

Este normal ca managementul adreselor să fie 

asigurat ca serviciu pentru utilizatorii finali. Aceasta 

se realizează dacă ISP transferă serviciul DHCP uti-

lizatorilor de bandă largă. În această situație, furni-

zorul serviciului poate să dezvolte servicii atractive 

pentru o întreprindere de mici dimensiuni, oferind 

managementul adreselor IP prin includerea servici-

ilor NAT și DHCP ca parte a pachetului complex de 

conectare VPN. Pentru fiecare rețea de întreprin-

dere către care furnizorul serviciului transferă aceste 

servicii este necesar să se instaleze un server 

dedicat, care să evite confuzia ce ar putea să apară 

prin folosirea unei aceleiași adrese în două rețele 

VPN diferite. 

În același timp, furnizorul serviciului poate să 

asigure la ruterul PE propriu, pe baza VRF, relee 

DHCP și NAT. Dacă un client din VPN transmite o 

solicitare DHCP, PE o recunoaște, adaugă numele 

VPN într-un câmp opțional și transmite cererea 

pentru DHCP către un server corespunzător. Acesta 

recunoaște numele VPN, alocă o nouă adresă în 

spațiul de adrese al VPN și transmite un răspuns 

DHCP, răspuns folosit de către VPN client pentru a-

și corecta interfața. În acest mod, în loc să se re-

producă serverele DHCP și porțile NAT, se dezvoltă 

o variantă alternativă pentru managementul adreselor 

în sistem, variantă care poate să fie extinsă și pentru 

alte protocoale.  

5. CONCLUZII 

În sensul cel mai general, o rețea virtuală privată, 

VPN, reprezintă un mod de a simula o rețea privată 

printr-o rețea publică, de exemplu prin Internet și 

este denumită virtuală, deoarece depinde de conexi-

unile virtuale, adică de conexiuni temporare, care nu 

au o prezență fizică reală, transmisia realizându-se 

prin pachete de date trimise prin mai multe 

echipamente de tranzit din Internet sau dintr-o rețea 

constituită pe bază ad hoc.  

VPN conectează componentele şi resursele unei 

reţele private prin intermediul unei reţele publice. Altfel 

spus, o reţea virtuală privată este o reţea a unei 

companii sau o asociere de rețele (care pot fi și 

rețele al domiciliu), implementată pe o infrastructură 

comună, folosind aceleaşi politici de securitate, 

management şi performanţă care se aplică de obicei 

într-o reţea privată. 
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Prin folosirea VPN se obține o soluţie de se-

curitate pentru sistemele şi reţelele de comunicaţii, 

care permit ca utilizatori săi să beneficieze de 

servicii de comunicaţie sigure, prin intermediul unor 

reţele nesigure, precum reţeaua publică de Internet. 

Protocoalele de legătură utilizate de reţeaua 

virtuală realizează „tuneluri” prin reţeaua de trans-

port, care permit tranzitarea informațiilor fără a le 

prelucra, cu excepția structurării informațiilor în 

pachete de date și adăugarea la acestea a unor 

etichete specifice, eliminate la ieșirea din rețeaua 

de transport. 

Protocolul cel mai bine structurat pentru a asigura 

VPN este MPLS. Ideea de bază folosită pentru VPN-

urile bazate pe MPLS este utilizarea tunelurilor LSP 

pentru transmisia informațiilor între ruterele de margine 

din rețeaua furnizorului de servicii. Prin etichetarea 

datelor pe măsură ce intră într-un astfel de tunel, LSR-

urile separă datele destinate VPN-ului de restul datelor 

din magistrala furnizorului. 

Lista acronimelor folosite 

Acronimul Semnificația în limba engleză Echivalent în limba română 

ATM  Asynchronous Transfer Mode Mod de transfer asincron 

AToM Any Transport over MPLS Orice mod de transport prin MPLS 

BGP Border Gateway Protocol Protocol de poartă de acces 

BSA Broadband Service Aggregator Integrator de servicii de bandă largă 

BSR Broadband Service Router Ruter de servicii de bandă largă 

BTV Broadcast TeleVision Televiziune difuzată 

CIR Committed Information Rate Viteză impusă de transmisie a informației 

CPE Customer Premises Equipment Echipament la domiciliul clientului 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Protocol dinamic pentru configurarea hostului 

DoS Denial of Service Refuzul serviciului 

EPL Ethernet Private Line Linie privată Ethernet 

EPR Ethernet Private Ring Inel privat Ethernet 

ERMS Ethernet Relay Multipoint Service Serviciul Ethernet releu multipunct 

ERS Ethernet Relay Service Serviciu releu Ethernet 

EWS Ethernet Wired Service Serviciu cablat Ethernet 

FR Frame Relay Frame Relay 

GRE Generic Routing Encapsulation Încapsulare pentru rutare generică 

GW GateWay Poartă 

HDLC High Data Link Control Control superior al legăturilor de date 

HSRP Hot Standby Routing Protocol Protocol de rutare în rezervă caldă 

ID IDentifier Identificator 

IDS Intrusion Detection Service Serviciu pentru detectarea intruziunilor 

IES Internet Enhanced Service Serviciu Internet îmbunătățit 

IETF Internet Engineering Task Force Grupul de lucru pentru Internet 

IP Internet Protocol Protocol Internet 

IPsec IP security Securitate IP 

IPX Internetwork Packet eXchange Schimb de pachete între rețele 

ISP Internet Service Provider Furnizor de serviciu Internet 

L2F Layer 2 Forwarding Transmisie de strat 2 

L2TP Layer 2 Tunneling Protocol Protocol de tunel de strat 2 
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Lista acronimelor folosite (continuare) 

Acronimul Semnificația în limba engleză Echivalent în limba română 

LAC  L2TP Access Concentrator Concentrator de acces L2TP 

LAN Local Area Network Rețea de arie locală 

LNS L2TP Network Server Server de rețea L2TP 

LSP Label Switch Path Calea comutată prin etichetă 

LSR Label Switch Router Ruter de comutare prin etichetă 

MAC Medium Access Control Controlul accesului la mediu 

MAN Metropolitan Area Network Rețea de arie metropolitană 

MPLS MultiProtocol Label Switching Comutare cu etichetă de protocol multiplu 

NAT Network Adress Translation Translația adresei de rețea 

NSP Network Service Provider Furnizor al serviciului de rețea 

OSI Open Systems Interconnection Interconectarea sistemelor deschise 

PAD Packet Assembler - Disassembler Asamblor – dezasamblor de pachete 

PE Provider Edge device Echipament de conectare la rețea operator 

PPP Point-to-Point Protocol Protocol punct la punct 

PPPoE PPP over Ethernet PPP prin Ethernet 

PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol Protocol pentru tunel punct la punct 

PVC Permanent Virtual Circuit Circuit virtual permanent 

QoS Quality of Service Calitatea serviciului 

RAS Remote Access Server Server pentru acces distant 

RTCP Real-Time Control Protocol Protocol de control în timp real 

RTSP Real-Time Streaming Protocol Protocol de flux (streaming) în timp real 

RTTP Real-Time Transfer Protocol Protocol de transfer în timp real 

SLA Service Level Agreement Negocierea nivelului serviciului 

SMIL Synchronized Multimedia Integration Language Limbaj de integrare multimedia sincronizat 

SSL Secure Socket Layer Strat de conectare sigură 

TCP Transmission Control Protocol Protocol de control al transmisiei 

TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol Protocol de control al transmisiei / Protocol Internet 

TDM Time Division Multiplexing Multiplexare cu diviziune în timp 

TLS Transport Layer Security Securitatea stratului transport 

TLSP Transport Layer Security Protocol Protocol al securității stratului transport 

UDP User Datagrame Protocol Protocol pentru datagrama de utilizator 

URL Uniform Resource Locator Detector uniform al resurselor 

VLAN Virtual LAN LAN virtual 

VLL Virtual Leased Line Linie virtuală închiriată 

VoD Video on Demand Video la cerere 

VoIP Voice over IP Voce prin protocol IP 

VPLS Virtual Private LAN Service Serviciu LAN privat virtual 

VPN Virtual Private Network Rețea virtuală privată 

VRF Virtual Routing and Forwarding Rutarea și direcționarea virtuală 

VRRP Virtual Router Redundancy Protocol Protocol de redundanță pentru ruter virtual 

WAN Wide Area Network Rețea de mare acoperire 

xDSL (x=generic) Digital Subscriber Line Linie digitală de abonat (generic) 
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