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Rezumatul tezei de doctorat 

În primul capitol autorul tezei dorește să evidențieze necesitatea de optimizare a 

rețelelor de date în contextul dinamicii evoluției aplicațiilor în timp real, respectiv a 

dezvoltării continue a echipamentelor. 

Din această perspectivă, instituțiile și corporațiile consumă resurse mari pentru a furniza 

servicii de date, respectiv pentru a asigura anumite lățimi de bandă pentru aplicațiile specifice. 

Mai mult decât atât, echipamentele utilizate trebuie să reziste la dinamica ridicată a 

defectelor și să se adapteze la modificările continue și rapide de configurației. 

Astfel, aplicarea unor politici de trafic dinamice este extrem de dificilă datorită faptului 

că mecanismele de control, respectiv mecanismul de trafic de date sunt practic în același 

echipament.  

În acest context, datorită multitudinii de informații transmise, respectiv a gradului de  

încărcare a traficului de date, s-a dezvoltat ideea optimizare a reţelei, iar un element de 

optimizare este reprezentat de Quality of Service (QoS). 

Optimizarea rețelelor de date, prin utilizarea QoS-ului are rolul de a oferi prioritate 

anumitor pachete de date marcate corespunzător, în mod tradiţional, fluxurile video şi voce 

fiind în topul listei de priorităţi.   

Rolul QoS-ului este de a asigura lățime de bandă dedicată, controlul întârzierii și a 

jitter-ului, respectiv reducerea ratei pierderilor de date.  

 Soluțiile existente asigură aceste cerințe, dar sunt sensibile la schimbările privind: 

upgrade-ul hardware și software, creșterea numărului de utilizatori, exponențial cu 

dezvoltarea organizației, managementul centralizat și asigurarea eficienței la modificările 

majore de reconfigurare. 

 Printre soluțiile existente, pot fi enumerate: 

 - soluții de gestionare a lățimii de bandă prin utilizarea în tandem a facilităților oferite 

de sistemele de operare Microsoft Windows (de tip server și workstation), cu echipamente de 

rețea CISCO,  în sensul marcării pachetelor  de date utilizând facilitatea Policy-based QoS, 

din sistemele de operare Microsoft Windows și interpretarea marcajelor de către 

echipamentele CISCO;    

  - utilitarul Traffic Control (TC) specific sistemului de operare Linux oferă posibilitatea 

de limitare a lățimii de bandă direct pe interfața de rețea a sistemului de calcul; 

 - echipamentele CISCO pot gestiona lățimea de bandă prin configurarea opțiunii de 

policing de rețea, în sensul creării unor clase de trafic (valori ale lățimii de bandă) și aplicarea 

acestor clase pe interfețele echipamentului (switch sau router); 

 - soluții care implică gestionarea lățimii de bandă prin interfețele de management ale 

echipamentelor dezvoltate de diverse companii. 

 În prezenta teză, pe lângă evidențierea soluțiilor existente de gestionare a lățimii de 

bandă, se propune o nouă abordare, care constă în mutarea controlului de pe echipamentele 

active de rețea pe interfața de rețea a sistemului de calcul, cu ajutorul unei aplicații.  

 Această aplicație a fost dezvoltată sub mediul de programare Java și este dependentă de 

o configurație client-server. Astfel se asigură unui utilizator o anumită lățime de bandă, în 

funcție de apartenența la un anumit grup de utilizatori definit pe un server controller de 

domeniu.  

Astfel, funcția de management a traficului de date, este asigurată de o aplicație de 

limitare a traficului de date, care funcționează direct pe stația de lucru pe care s-a autentificat 

utilizatorul, lățimea de bandă rămasă fiind disponibilă pentru alți utilizatori 

Elementul de noutate este reprezentat de faptul că această soluție schimbă perspectiva 

de control a lățimii de bandă din centralizat în distribuit, către utilizatori, asigurând o politică 

globală pentru toți utilizatorii. 
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Datorită faptului că în studiul comparativ a diverselor soluții, respectiv în dezvoltarea și 

testarea aplicației software de management al traficului de date au fost utilizate protocoalele 

de comunicații TCP/IP, respectiv UDP, în capitolul 2 s-a realizat un studiu asupra 

protocoalelor și standardelor de comunicații, cu evidențierea protocoalelor de comunicații 

utilizate în cadrul testelor efectuate și prezentate în capitolul 4. 

Mai mult decât atât, deoarece lucrarea este axată pe tehnici și metode de limitare a 

traficului de date, atât pentru protocolul TCP/IP cât și pentru protocolul UDP, s-a efectuat 

analiza celor două protocoale, în contextul scenariilor de testare prezentate în capitolul 4, cu 

evidențierea elementelor de control al traficului de date, respectiv modul de funcționare al 

fiecărui protocol în parte.  

S-a efectuat studiul asupra protocoalelor de transport TCP, respectiv IP, modul de 

încapsulare a datelor atât la recepție cât și la transmisie, fiind descrise și elementele de 

formare și asigurare a conceptului QoS, având ca bază modelul serviciilor integrate și 

diferențiate, respectiv elementele de limitare a traficului de date. 

Deoarece în cadrul testelor comparative efectuate au fost utilizate și echipamente 

programabile Cisco, care utilizează etichetele QoS, a fost prezentat header-ul IP, cu modul de 

formare a  câmpurilor IP Precedence și DSCP, respectiv a câmpului Class of Service.   

 Având în vedere faptul că, într-o rețea care utilizează echipamente active de 

management a traficului de date, limitarea de trafic se efectuează prin setarea shaping-ului, 

respectiv a policing-ului de rețea, în acest capitol a fost efectuat studiul și prezentarea  

modului de lucru al celor doi parametrii de rețea, respectiv elementele necesare pentru 

formarea și asigurarea QoS-ului într-o rețea de date.  

Au mai fost analizate elementele de formare și asigurare a QoS-ului într-o rețea de date: 

jitter-ul, latența, debitul (throughput), întârzierea (delay-ul), disponibilitatea. 

În continuare, au fost evidențiate modurile de tratament a pachetelor de date la 

expediere, modul de aplicare a policing-ului și shaping-ului de rețea, fiind prezentate 

mecanismele și principiile de funcționare.  

Un alt aspect evidențiat este formatul segmentelor TCP, modul de efectuare a 

retransmisiei pachetelor de date, respectiv stabilirea conexiunii TCP utilizând principiul 3-

way handshaking și principiul handshaking pentru închiderea conexiunilor. 

De asemenea, s-a analizat și studiat protocolul UDP, modul de încapsulare a datelor și 

formatul datagramei UDP, în contextul scenariilor de testare a lățimii de bandă, cu 

evidențierea locului protocolului UDP în stiva de protocoale și a modului de transmitere și 

recepționare a pachetelor de date prin protocolul IP.  

S-a efectuat studiul și s-a prezentat modul de utilizare a porturilor logice în cadrul 

protocolului UDP, respectiv porturile utilizate în multiplexarea și demultiplexarea între 

protocolul UDP și programele de aplicații.  

 În cadrul aplicației Java dezvoltată și prezentată în capitolul 4, sunt folosite comenzi 

specifice prin care sunt programate porturile logice și socket-urile TCP/IP. În acest sens, s-a 

efectuat studiul privind formatul segmentelor IP, controlul congestiilor de rețea, respectiv 

modul de stabilire a conexiunii TCP. 

Testele de bandă prezentate în capitolul 4 au avut la bază asigurarea unei transmisii de 

date pentru protocolul UDP. În acest sens, în cadrul acestui capitol s-a efectuat studiul și 

prezentarea protocolului UDP cu evidențierea modului de încapsulare a datagramei UDP, 

utilizând protocolul IP, respectiv porturile logice utilizate de acest protocol.   

În capitolul 3 s-a efectuat studiul și identificarea soluțiilor de management a lățimii de 

bandă existente în rețelele de comunicații cu prezentarea avantajelor și dezavantajelor oferite 

de fiecare soluție, cu referire la:  

- soluția oferită de utilitarul Traffic Control (TC) de limitare a traficului de date din 

cadrul sistemului de operare Linux; 
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- soluția Microsoft de management al traficului de date, definită ca Policy-based QoS, 

prin prioritizarea și gestionarea traficului de date, filtrate printr-un router configurat pentru 

controlul traficului de date; 

- soluția CISCO de management al traficului de date, fiind evidențiate capacitățile 

switch-urilor Catalyst; 

- identificarea soluțiilor software și hardware de limitare a traficului de date, existente 

cu punctarea eficienței acestor soluții și a costurilor de implementare; 

S-a efectuat studiul și identificarea avantajelor și dezavantajelor soluției Linux, având la 

bază utilitarul Traffic Control (TC), care utilizează disciplina cozii de așteptare QDISC pentru 

controlul traficului prin clase și filtre qdisc.   

S-a efectuat studiul și identificarea avantajelor și dezavantajelor soluției Microsoft, 

Policy based-QoS, cu prezentarea modului de aplicare a politicilor QoS pentru sesiunea de 

lucru activă a utilizatorului sau a sistemului de calcul ca parte a politicii de grup (GPO-Group 

Policy Object), dintr-un server Active Directory. 

Această soluție preia valoarea DSCP din câmpul ToS/CoS IP, o compară cu valoarea 

DSCP definită pe switch / router, iar în funcție de această valoare, asigură o prioritate mai 

mare sau mai scăzută pentru pachetele de date și implicit lățimi de bandă diferite pentru 

fiecare tip de trafic. 

De asemenea, a fost efectuat studiul și identificarea avantajelor și dezavantajelor 

soluției Cisco de management a traficului de date. 

 O caracteristică a soluției Cisco, este că suportă setarea diverselor caracteristici ale QoS-

ului cum ar fi clasificarea, marcarea, policing-ul, coada de așteptare și programarea. 

 Într-o rețea care necesită managementul traficului de date, aplicarea limitărilor de trafic 

se efectuează prin setarea policing-ului de trafic.  

 În cele mai frecvente configurații, traficul care se conformează setărilor de policing, este 

transmis, iar cel excedentar este transmis cu o prioritate scăzută sau este abandonat.  

Modelul de switch sus-amintit suportă o singură rată de transfer și un singur policing pe 

principiul găleții cu jetoane. Acest lucru înseamnă că switch-ul măsoară traficul la o singură 

rată de transfer și poate profila traficul în două moduri: trafic conform și trafic excedentar. 

De asemenea a fost efectuat studiul altor soluții software existente de management a 

traficului de date.   

Prin acest capitol s-a dorit evidențierea dependenței de echipamente sau platforme 

software dedicate a soluțiilor existente. 

Dacă soluția Linux este suficient de complexă, oferind un mijloc stabil de control al 

traficului de date, dezavantajul major îl constituie incompatibilitatea software cu platformele 

server Microsoft Windows. 

Soluția Cisco oferă un mijloc de control al traficului, însă dezavantajul îl constituie 

dependența de achiziționarea echipamentelor, coroborat cu faptul că asigură limitarea 

traficului de date la nivel de interfață de rețea și nu la nivel de stație de lucru. 

Celelalte soluții prezentate asigură limitări de trafic de date prin intermediul unor 

echipamente active de rețea sau local pe stația de lucru, fără a oferi un mijloc de control 

centralizat. 

Capitolul 4  descrie în prima parte rolul instrumentelor de analiză a traficului de date și 

modul de interpretare a datelor pentru a asigura gestionarea traficului de date, cu referire la 

utilitarul MRTG (Multi Router Traffic Grapher) utilizat pentru generarea graficelor de trafic, 

prin colectarea și organizarea informațiilor despre dispozitivele gestionate pe rețelele IP - 

Simple Network Management Protocol (SNMP). 

S-a efectuat analiza și prezentarea modului de lucru a serviciului de director Windows și 

facilitățile oferite, precum și modul de lucru al aplicației dezvoltate, prin evidențierea modului 
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de citire a apartenenței utilizatorului la grupul de utilizatori, încadrarea în grupul de 

apartenență și alocarea lățimii de bandă aferentă. 

 Apoi s-a procedat la proiectarea si implementarea unui scenariu privind utilizarea unui 

switch Cisco Catlyst seria 3750 pentru managementul traficului de date.  

Acest scenariu are ca scop evidențierea faptului că limitarea traficului de date se 

efectuează la nivelul porturilor Ethernet ale echipamentului de rețea și nu la nivel de utilizator.  

Scenariul propus a constat în setarea parametrului de policing, pentru porturile de ieșire, 

ceea ce a impus configurarea echipamentului, prin definirea următorilor parametri: 

- Realizarea unei clasificări a traficului denumită ”Class map” de 1 Mbps, 10Mbps, 

20 Mbps, 50 Mbps și 100 Mbps, folosind comenzile specifice asociate; 

- Implementarea unei politici QoS ce include clasificarea traficului de date 

denumită ”policy map” de 1 Mbps, 10Mbps, 20 Mbps, 50 Mbps și 100 Mbps folosind 

comenzile specifice asociate;  

- Atașarea ”policy map” la o interfață de rețea specifică sau mai multe interfețe a 

unui VLAN.  

 În scopul identificării avantajelor și dezavantajelor soluției Cisco de management al 

traficului de date, s-a efectuat testarea practică a transmisiilor de date între două, respectiv trei 

interfețe de rețea. Rezultatele obținute fiind evidențiate prin metode grafice de reprezentare a 

volumului de date de intrare și ieșire pe / de pe interfețele de rețea, respectiv pe / de pe stațiile 

de lucru. 

Tot în acest capitol a fost prezentată o soluție software pentru gestionarea lățimii de 

bandă, care a constat în dezvoltarea unei aplicații sub mediul de programare Java. Această 

aplicație constă în asigurarea unei lățimi de bandă specifice pentru un utilizator în funcție de 

apartenența la un grup de utilizatori dintr-un serviciu de director Active Directory.  

De asemenea, s-a evidențiat faptul că pe timpul cercetărilor a mai fost identificată o 

soluție de management a traficului prin transformarea fișierelor de management a traficului de 

date în servicii Windows. 

Autorul tezei evidențiază avantajele superioare oferite de soluția de management 

propusă, în sensul facilităților de integrare în sistemele de operare Microsoft, comparativ cu 

soluțiile actuale de management. Ea are la bază managementul traficului de date pentru 

utilizatori în funcție de apartenența la un grup de utilizatori din cadrul unui server serviciu de 

director,  Active Directory. 

S-a efectuat testarea practică a soluției Cisco de management al traficului de date între 

două interfețe de rețea în scopul identificării avantajelor și dezavantajelor oferite, atât pentru 

trafic de date unidirecțional, cât și pentru trafic de date multiplu. 

Tot în cadrul acestui capitol s-a efectuat testarea soluției software dezvoltată în scenarii 

de transmisii de date care utilizează atât protocolul UDP, cât și protocolul TCP/IP pentru 

trafic de date unidirecțional și multiplu. 

De asemenea, cu ajutorul utilitarului MRTG, au fost prezentate rezultatele obținute în 

urma testării aplicației software dezvoltate, atât pentru traficul de date de intrare cât și pentru 

traficul de date de ieșire pe/de pe interfețele de rețea a stațiilor de lucru. 

Lucrarea prezintă un studiu comparativ între diversele soluții software și hardware 

existente în acest moment, cu prezentarea avantajelor și dezavantajelor acestor soluții. 

Din perspectiva acestei lucrări, în capitolul 5 au fost coroborate testele de bandă 

efectuate, fiind evidențiate avantajele utilizării noii soluții software care asigură elementele 

necesare de management al traficului de date la costuri reduse, datorită dezvoltării sub mediul 

de programare Java. 

S-a propus o aplicație Java bazată pe o topologie client-server, cu controlul 

utilizatorilor, respectiv a drepturilor de utilizare a unei anumite lățimi de bandă într-o rețea 
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dedicată, prin intermediul unui controller de domeniu. Aceasta permite limitarea traficului de 

date pentru un utilizator, în funcție de apartenența sa la un anumit grup de utilizatori.  

Spre deosebire de celelalte soluții destinate controlului lățimii de bandă într-o topologie 

de tip client-server, practic această soluție reprezintă un nou tip de abordare, în sensul 

ușurinței de operare, respectiv a controlului centralizat a conturilor de utilizator și a securității 

acestora. 

Așa cum s-a prezentat în lucrare, switch-urile și router-ele asigură, în unele cazuri, 

limitarea lățimii de bandă a traficului la nivelul interfeței, oferind posibilitatea de filtrare a 

datelor dintr-un anumit VLAN și numai pentru un anumit IP sau adresă MAC. 

De asemenea, router-ele și switch-urile dispun, de obicei, de interfețe de management 

care permit administratorului de rețea configurarea și gestionarea acestor dispozitive care 

implică uneori cunoștințe avansate de programare.  

Mai mult decât atât, mecanismele automate de reconfigurare și de răspuns sunt practic 

inexistente în rețelele IP curente, iar aplicarea politicilor de management a traficului în astfel 

de medii dinamice este extrem de dificilă. 

 Așa cum s-a prezentat în articolul ”Contribution for limiting and testing network 

policies” [57], din testele efectuate pe echipamentele CISCO, a rezultat că limitările de bandă 

pot fi aplicate doar la nivel de VLAN, neexistând posibilitatea filtrării traficului de date la 

nivel de aplicații sau utilizator.  

Faţă de soluţiile prezentate, elementul de noutate al aplicației dezvoltate, este faptul că 

aceasta permite gestionarea traficului de date direct pe sistemul de calcul.  

Acest lucru este posibil prin rularea automată a aplicației, cu eliminarea echipamentelor 

active de rețea (router, switch) din topologie, utilizatorul primind aceeași lățime de bandă 

indiferent de locația de unde se autentifică. În acest fel, este exclus managementul de trafic de 

pe router-e, switch-uri și mutat pe serverul serviciu de director. 

Mai mult decât atât, singura interacțiune cu serverul este la logarea utilizatorului, 

urmând ca limitarea de trafic să se efectueze independent de pe stația de lucru. 

Așa cum s-a prezentat în articolele ”Local management for QoS parameters”[58], ”A 

novel solution for QoS implementation in data networks”[66], ”New approach of traffic 

limitation management on local networks”[65], scenariile de soluții prezentate, oferă 

posibilitatea de filtrare a traficului în mod unitar, centralizat și dinamic la nivel de utilizator și 

chiar de aplicație, fiind ușor de configurat și fără cunoștințe avansate în domeniul 

tehnologiilor informaționale. 

 În articolul ”Endorsement of a User-level Bandwidth Management Application in a 

Directory Service Environment” [63] este prezentat modul cum aceste limitări pot fi impuse 

în funcție de tipul de trafic de date și activitatea utilizatorului. 

Această aplicație poate avea diverse utilizări în ceea ce privește gestionarea traficului, 

precum și partajarea anumitor resurse de pe server. 
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