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Reţele de calculatoare 

 



SCHEMA GENERALĂ A REŢELEISCHEMA GENERALĂ A REŢELEI  

Reţeaua leagă 

opt zone din 

unitatea de 

învăţământ, situate 

în diverse locaţii, 

cum ar fi: cabinete, 

laboratoare, arii 

administrative şi alte 

utilităţi. 

Conectarea la 

internet se face prin 

fibră optică de la 

magistrala 

metropolitană a 

providerului. 

Capacitatea 

este de cca 100 

terminale iar banda 

alocată de 100Mbit 

în exterior si 1Gbit în 

intranet. 



SERVERULSERVERUL  
Receptorul optic 

trimite semnal şi la 

modem şi la centrala 

telefonică. 

Routerul este un 

pc pe care rulează 

Apache, MySql şi 

PhpAdmin. 

Funcţia de 

firewall se asigură prin 

protocolul iptables prin 

care sunt stabilite toate 

restricţiile si 

permisiunile privind 

securitatea. 

Pe server se află 

şi pagina web a şcolii 

noastre, având 

domeniul cobra.rdsor.ro 



LABORATOR AEL LABORATOR AEL ––  SALA 23SALA 23  
Laboratorul este un nod al reţelei în care funcţionează 26 de staţii de lucru, din care 25 pentru elevi. 

Serverul AEL are rol de server de fişiere si printserver. Funcţionează sub win2000 server. 

La calculatorul profesorului sunt conectate perifericele: scanner, external hdd. Imprimanta e partajata prin server. 

Pe aceste statii ruleaza suita de programe MS Office, sistemul integrat Siveco, Aplicatii CAD si editoare grafice. 

Ip-urile sunt statice, acoperind plaja 192.168.100.200-230 



LABORATOR AEL LABORATOR AEL ––  SALA 23SALA 23  



CABINETELE TIC CABINETELE TIC ––  SALA 18 ŞI SALA 19SALA 18 ŞI SALA 19  
Cabinetele destinate pentru învăţarea TIC, amenajate în sălile 18 şi 19 au o structură similară, constând în 11 staţii de lucru conectate la un 

switch, din care 10 destinate elevilor şi unul pentru profesor. 

La calculatorul profesorului este conectată o imprimantă laser, funcţionând in regim local printer. 

Ip-urile sunt statice, acoperind plaja 192.168.180-200 



CABINETELE TIC CABINETELE TIC ––  SALA 18 SALA 18   



CABINETELE TIC CABINETELE TIC ––  SALA 19 SALA 19   



LABORATOR AEL LABORATOR AEL ––  SALA SALA 1414  
Similar celui din sala 23, a fost pus la dispozitia scolii de Siveco pentru a putea prezenta simultan si interactiv o lectie pe toate terminalele in 

orice arie de studiu, in sistem AEL. 

Serverul AEL are rol de server de fişiere si printserver. Funcţionează sub win2003 server. 

Pe langa statiile de lucru exista si un notebook legat in retea la care este conectat un videoproiector destinat prezentarilor. 

Pe aceste statii ruleaza suita de programe MS Office, sistemul integrat Siveco, Aplicatii CAD si editoare grafice. 

Ip-urile sunt statice, acoperind plaja 192.168.100.140-167. 



ADMINISTRATIEADMINISTRATIE  
Calculatoarele folosite la contabilitate, secretariat sau departamentul de calitate sunt conectate la cele mai apropiate noduri. 

In general aceste locatii deservesc 2-3 calculatoare, fiecare cu imprimanta locala, eventual si scanner. 

Aplicatiile care ruleaza pe aceste statii sunt, in afara de suita MS Office 2007, programe tipice administrarii unitatilor scolare, precum BDNE, LEX, CL, 

CE, Formulare, State de plata, programe de gestiune si contabilitate, etc. 



CONTABILITATECONTABILITATE  



SECRATARIATSECRATARIAT  



ECHIPAMENTEECHIPAMENTE  HARDWAREHARDWARE  
Reteaua scolii noastre cuprinde 104 pc-uri, 12 switch-uri si aproximativ 1km de cablu utp. Pc-urile cele mai vechi au o arhitectura P4/256MB Ram, 

40Gb Hdd, CD, FDD, 15` Crt, 10-100Mb/s netcard. Pe de alta parte, cele mai noi se inscriu in zona: DualCore, 1GB Ram, 160Gb Hdd, DWDRW, FDD, 19` 

LCD, 100-1000Mb/s netcard.  

Acestora li se adauga un arsenal impresionant de periferice, format din 12 imprimante monocrom si 2 color, 4 scannere, 4 videoproiectoare, 2 

smartboard, 4 UPS, 1 unitate externa de stocare, 1 dvdrw extern. 



SWITCHSWITCH  
Nodurile retelei sunt reprezentate de switchuri 

si routere. Piesele de rezistenta sunt cele 4 switch-uri 

venite prin programul Siveco, SMC EZSwitch SMCGS16 

 
 

•Ports Qty:  16 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 

100Base-TX, Ethernet 1000Base-T 

•Data Transfer Rate:  1 Gbps 

•Data Link Protocol:  Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet 

•Communication Mode:  Half-duplex, full-duplex 

•Switching Protocol:  Ethernet 

•MAC Address Table Size:  8K entries 

•Status Indicators:  Link activity, port 

transmission speed, power 

•Features:  Flow control, auto-sensing per device, auto-

uplink (auto MDI/MDI-X), store and forward 

•Compliant Standards:  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 

IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x 

•Interfaces:  16 x network - Ethernet 10Base-

T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 

 



SWITCH SWITCH REPOTECREPOTEC  16PORT, 16PORT, SALILESALILE  18, 19, 2318, 19, 23  



HUB HUB SMCSMC  16 PORT, 16 PORT, SALASALA  PROFESORALAPROFESORALA  



SWITCH SWITCH REPOTECREPOTEC  8 PORTS, 8 PORTS, ADMINISTRATIEADMINISTRATIE  


