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Figura 2. 26. C utarea ,Localizarea i Înc rcarea documentelor HTML distribuite într-o re ea  
 Localizarea documentelor . Conform celui de-al doilea principiu trebuie definit un mecanism d
specificare (sau referire) clar  (f r  ambiguit i) a documentelor disponibile în Internet. Specificarea unu
document presupune localizarea i modul de accesare al acestuia. (Figura 2. 26. C utarea ,Localizarea 
Înc rcarea documentelor HTML distribuite într-o re ea ) Implementarea acestui mecanism s-a realiza
prin alocarea fiec rui document a unei "adrese" numit  Uniform Resource Locator (URL) ceea ce, î
traducere literal  s-ar putea numi locator uniform de resurse.  
URL sau locatorul uniform de resurse implic  de fapt dou  componente : localizarea sistemului pe care s
afl  documentul (sistemul-gazd ) ; i mecanismele care trebuie folosite pentru accesarea i eventua
transferul prin re ea a documentului în cauz . 
A adar URL este constituit  din dou  informa ii: adresa fi ierului care con ine documentul i modul d
transfer al acestuia. 
Interfe e utilizator uniforme . Al treilea principiu are drept scop simplificarea utiliz rii sistemului, astfe
încât s  nu necesite din partea utilizatorului cuno tin e de nivel înalt din domeniul  oper rii  pe  calculato
Astfel,  se  urm re te  ca  explorarea hyperspa iului s  se fac  intr-un mod cât mai natural, prin simpl
activare a leg turilor. De asemenea, eventualele incompatibilit ii între protocoalele de transfer sau într
formatele de reprezentare a datelor pe sistemul local i pe sistemul gazd  trebuie s  fie rezolvate f r
interven ia utilizatorului. Aceasta se ob ine printr-o serie de tehnici grupate sub numele generic d
interfa  utilizator uniform . 
Pentru documentele WWW se define te un format specific care permite definirea unei structuri logice d
tip hypertext. Leg turile într-un astfel de document sunt tocmai adresele URL. În plus, acest format num
HyperText Markup Language (HTML) permite prezentarea documentelor într-o form  accesibil
leg turile putând fi activate printr-o ac iune simpl  asupra unei ancore. 
O alt  particularitate a interfe ei uniforme este c  aceasta permite i accesarea bazelor de date care nu a
fost scrise special pentru sistemele WWW, deci nu respect  formatul HTML. Din punctul de vedere a
utilizatorului pot s  apar  în acest caz modific ri ale modului de afi are a informa iei în sensul c
documentul afi at nu con ine de obicei ancore vizibile. În aceste condi ii utilizatorul trebuie s  fi
familiarizat cu modul de parcurgere a informa iei specific acelei baze de date particulare. 
Componentele protocoalelor WWW . Protocoalele WWW specific  tehnicile de creare, localizare (sa
identificare) i transfer pentru documentele WWW i cuprind trei componente majore: 
Uniform Resource Locator (URL) - componenta care specific  pozi ia i modul de accesare 
documentelor. Sistemul gazd  pe care se afl  documentul este identificat prin numele acestuia i nu pri
adresa IP. 
HyperText Markup Language (HTML) - define te formatul documentelor i metodele de generare a uno
structuri logice simple care s  permit  utilizarea leg turilor de tip hypertext. De asemenea, HTML con in
procedurile de marcare a ancorelor i de inserare în cadrul documentelor a adreselor URL. Acest forma
nu prevede îns  mecanisme de definire a rela iilor temporale între componentele audio - video al
documentelor multimedia, motiv pentru care nu poate fi încadrat în clasa formatelor hypermedia. 
HyperText Transfer Protocol - componenta care controleaz  transferul documentelor WWW referite pri
leg turi. În principal acesta realizeaz  înainte de ini ierea transferului o notificare a sistemului gazd
asupra formatelor acceptate de c tre sistemul client. În a doua faz  se efectueaz  transferul propriu-zis a
datelor. Documentul accesat astfel este prezentat utilizatorului doar dup  efectuarea transferului comple
În concluzie acest protocol nu este adecvat transmisiei în timp real i deci nu poate fi utilizat pentr
transferul documentelor audio - video de mari dimensiuni. Exist  alte protocoale WWW care suport
aplica ii client-server cu transmisie în timp real. 

Viorel Porumbescu
Cursul 9
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Tipuri de documente WWW . Dup  activarea unei leg turi sistemul client WWW poate s  prezint
utilizatorului dou  tipuri de documente: statice i sintetizate. Din punctul de vedere al utilizatorulu
acestea nu difer  în mod vizibil. Diferen a esen ial  între aceste dou  tipuri de documente const  în modu
de producere a informa iei afi ate. 
Documentele statice se numesc astfel deoarece la fiecare accesare produc acela i efect, adic  prezint
utilizatorului aceea i informa ie într-o aceea i form . Acesta este cazul documentelor de sine st t toar
elaborate conform standardului HTML. 
Documentele sintetizate nu exist  ca atare. Ele sunt produse doar în momentul execu iei anumito
comenzi din partea utilizatorului. Un exemplu de document sintetizat este o list  cu referin e produs  î
urma unei c ut ri într-o baz  de date. Evident, în func ie de parametrii c ut rii (care pot fi cuvinte cheie
vor fi selec ionate de fiecare dat  doar anumite elemente din baza de date, acestea constituind documentu
sintetizat care va fi prezentat utilizatorului. În mod normal aceste documente nu sunt p strate pe sistemu
gazd , existen a acestora limitându-se doar la durata transferului c tre sistemul client care l-a solicitat.  
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Figura 2. 27.  Func ionarea Po tei Electronice (E–Mail)  
Probleme de exploatare a sistemelor WWW .  
“Fosilizarea” Leg turilor . S  ne reamintim c  o leg tur  în hyperspa iul WWW indic , printre altele
numele exact al unui calculator, respectiv al unui fi ier de pe acest calculator. Se poate întâmpla la u
moment dat ca, din diverse motive, calculatorul respectiv s  fie scos din uz sau fi ierul referit pri
leg tur  s  fie mutat pe un alt calculator. În acest caz leg tura în cauz  refer  un document vid, ia
utilizatorul care activeaz  aceast  leg tur  va primi (eventual) un mesaj de eroare. Situa ia devine i ma
nepl cut  când în locul documentului de la acea adres  se pune la dispozi ie un nou document actualiza
situat la o alt  adres . În aceste condi ii, utilizatorii care activeaz  vechea leg tur  vor primi informa iil
neactualizate din vechiul document, f r  a fi informa i de scoaterea din uz a acestuia i de apari i
versiunii actualizate. Aceste probleme sunt denumite în terminologia sistemelor WWW fosilizare
leg turilor.  
Pentru solu ionarea acestor probleme ar trebui implementate anumite mecanisme de interac iune într
autorii documentelor i to i utilizatorii care le refer  în cadrul altor documente. Dar deoarece î
hyperspa iul WWW este permis ca orice document s  refere orice alt document este nepractic (chiar dac
teoretic posibil) s  se impun  tuturor autorilor s  informeze pe to i cei care refer  documentelor asupr
oric ror modific ri de adres  sau de con inut operate. 
Supraînc rcarea re elei . Conceptele de proiectare a sistemelor WWW se bazeaz  pe idea c  re eaua d
transport are o întindere nelimitat , este conex  (adic  orice nod al re elei poate fi conectat ca orice a
nod) i are un debit binar infinit. A adar nu se impune nici o restric ie în proiectarea aplica iilor pentr
acest sistem. În practic  îns , nu exist  o asemenea re ea, astfel încât pot s  apar  situa ii în car
capacitatea de transfer a re elei devine insuficient . Prezent m în continuare câ iva dintre factorii car
duc la supraînc rcarea, de multe ori inutil ,  a re elei: 
Utilizatorii nu sunt informa i asupra dimensiunii fi ierului transferat în urma activit ii unei leg tur
Implement rile din a doua genera ie de programe de explorare WWW ("browser") dispun totu i de 
func ie care afi eaz  dimensiunea (în kiloocte i) a fi ierului accesat. i mai sugestiv  ar fi prezentare
unei estim ri a timpului necesar transferului inând seama de dimensiunea fi ierului i viteza instantane
de transfer.  
Utilizatorii i autorii documentelor nu evalueaz  efectele ac iunilor lor asupra traficului în tetea. Di
ra iuni de estetic  a documentului sau de captare a interesului utilizatorilor autorii sunt tenta i s  includ
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în documente elemente grafice sau audio-video care de cele mai multe ori au o relevan  sc zut , da
necesit  un debit binar foarte mare. 
Transferuri repetate ale aceluia i document c tre un acela i utilizator. Având în vedere c  leg tura c
sistemul server se stabile te doar pe durata transferului unui document, în cazul revenirii într-u
document accesat anterior se impune stabilirea unei noi leg turi, respectiv realizarea unui nou transfer a
acelui document. Pentru a evita aceste transferuri suplimentare s-au elaborat o serie de tehnici care perm
memorarea temporar  pe sistemul client a ultimelor documente accesate (tehnici de "caching")  
 Informa ia caracteristic  domeniului de IAC (sau de proiectare i exploatare ) ales trebui
structurat  sub forma unor fi iere având urm torii descriptori sau atribute: 1. no iune ; 2. defini ie ; 3
descriere teoretic  ; 4. formul  matematic  ( i deducerea acesteia) i / sau rela ie de calcul (metod  d
calcul grafo-analitic ) ; 5. M surarea (montaj experimental) i interpretarea datelor experimentale ; 6
Solu ii tehnologice ; 7. Reglementarea prin standarde, norme, i regulamente .  
 Inventarierea se va face pe no iuni cheie. Identificarea proceselor care vor avea i reprezent
video fixe (grafice) sau mobile (secven e video).  
 În prezent se consider  c  exist  ase domenii principale de utilizare a Sistemelor Multimedia 
anume : birotica, editarea i produc ia video, muzic , înv mânt asistat de calculator (în specia
înv mânt la distan ), divertisment i comunica ii multimedia. În privin a aplica iilor din sfer
comunica iilor multimedia apar o serie de probleme suplimentare generate de necesitatea de a transmit
semnale digitale audio -video, combinate eventual cu alte informa ii (grafic , text), între dou  sau ma
multe puncte terminale ale unei re ele, ceea ce implic  vehicularea unui volum foarte mare de date. Î
consecin a, dezvoltarea aplica iilor din acest domeniu este strâns legat  de îmbun t irea tehnicilor d
codare i compresie de date i de cre terea performan elor re elelor în ceea ce prive te viteza d
transmisie.  
 Prin no iunea de aplica ie multimedia vom în elege un sistem de comunica ie între dou  sau ma
multe terminale care î i transfer  reciproc informa iile audio, video, grafice, sau alte tipuri de date
precum i combina ii între acestea. Definirea  unei  astfel  de  aplica ii  const   în  prezentarea  scopului  
particularit ilor comunica iilor, structura echipamentelor terminale, parametri transmisiei de date 
parametrii re elei de transport utilizate. În func ie de aceste elemente putem structura aceste aplica ii î
mai multe categorii, dup  cum se prezint  în continuare. 
Taxonomia aplica iilor multimedia . Se pot imagina foarte multe criterii de clasificare a acestor aplica i
ins  aici le vom prezenta doar pe cele pe care le consider m mai semnificative, i anume: num rul 
natura participan ilor, modul de transfer al datelor i scopul aplica iilor. 
Din punctul de vedere al naturii participan ilor între care se realizeaz  comunica ia multimedia exist
dou  categorii (Figura 2. 27.  Func ionarea Po tei Electronice , E–Mail) :  
aplica ii interpersonale în care transferul de date se face intre doi sau mai mul i utilizatori; 
aplica ii persoan  - sistem în care unul din capetele leg turii este un sistem de calcul. 
 În func ie de num rul persoanelor implicate aplica iile pot fi: 
individuale care presupun ca o sesiune a aplica iei implic  doar doi utilizatori în cazul aplica iilo
interpersonale, respectiv unul singur pentru cele din clasa persoan  - sistem. 
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Figura 2. 28. Conectarea la C su a Po tal  de pe Server  
de grup care permit comunicarea intre mai mul i indivizi sau mai multe grupuri de indivizi pentr
aplica ii interpersonale, respectiv distribu ia informatici c tre mai mul i utilizatori în cazul aplica iilo
persoana - sistem. La rândul lor, aplica iile de distribu ie se pot adresa tuturor utilizatorilor unui anum
sistem (distribu ia "broadcast") sau unei anumite p r ii a acestora (distribu ia "multicast") .  
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Figura 2. 29. Liste de E-Mail  
 Un alt criteriu de clasificare îl reprezint  rela ia în timp între diferitele etape ale derul r
aplica iei. În func ie de acest criteriu aplica iile pot fi: 
sincrone -  în care prezentarea datelor la utilizator se face simultan cu transmisia; 
asincrone - în care momentul prezent rii datelor este ulterior transmisiei i este selectat în mod arbitrar d
c tre utilizator (Figura 2. 28. Conectarea la C su a Po tal  de pe Server) . 
 În func ie de scopul aplica iei putem identifica mai multe clase: aplica ii profesionale care sunt 
destinate lucrului în cooperare sau educa ie la distan , i aplica ii orientate pe tranzac ii, în care sistemu
de comunica ie multimedia este utilizat ca mijloc de intermediere a unor tranzac ii (achizi ia de produse 
servicii, opera iuni bancare, etc.) între utilizatori (Figura 2. 29. Liste de E-Mail ) .  
 Clase de aplica ii multimedia . Clasa aplica iilor interpersonale (Figura 2. 30. Aplica
multimedia tip Utilizator Individual Sistem Informatic )cuprinde dou  subclase: aplica iile sincrone 
cele asincrone. Aplica iile  interpersonale  sincrone  includ  sistemele  de comunica ie interpersonal
audio video, comunica ii destinate lucrului în cooperare, distribu ia audio - video (în anumite condi ii) 
sistemele de videoconferin . 
În subclasa aplica iilor interpersonale asincrone se încadreaz  i sistemele de transmitere a mesajelo
electronice i schimbul de documente multimedia. În anumite condi ii comunica iile interpersonale audi
-video pot fi tratate ca aplica ii asincrone. 
 Aplica iile persoan  - sistem includ categoria celor interactive (sistemele de difuzare la cerere 
programelor audio - video, televiziunea interactiv ) i a celor de distribu ie. La rândul lor, aplica iile d
distribu ie se pot adresa grupurilor deschise (broadcast) sau închise (multicast), dar acelea i aplica
suport  de obicei implement ri pentru ambele tipuri de distribu ie. 
 Cu siguran  evolu ia sistemelor multimedia va permite apari ia unor alte aplica ii. Consider m c
unul dintre cele mai spectaculoase salturi în aceast  evolu ie se va produce atunci când sistemu
multimedia va avea, pe lâng  sarcina de a prelucra i transmite semnale audio / video, capacitatea de 
interac iona cu mediul intr-o manier  avansat . Avem aici în vedere implicarea acestor sisteme în luare
deciziilor legate de derularea unor procese, i chiar posibilitatea de ac iune asupra acestora Aceste evolu
vor fi posibile odat  cu perfec ionarea metodelor de prelucrare complex  a imaginilor i de recunoa tere 
formelor .  
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Figura 2. 30. Aplica ii multimedia tip Utilizator Individual Sistem Informatic  
 Aplica ii  Multimedia  Destinate  Lucrului  în  Cooperare . Din punctul de vedere al clasific r
considerate aceste aplica ii se încadreaz  tot în clasa aplica ilor interpersonale. Diferen a fata d
videofonie constând în faptul c  în acest caz pot participa la dialog mai mult de dou  persoane simultan
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Dintr-un alt punct de vedere, aceste aplica ii  au un caracter profesional, fiind destinate lucrului î
cooperare a mai multor persoane care contribuie la elaborarea unui proiect comun. Denumirea generica 
acestei clase de aplica ii  este  de  "spa iu de  lucru în comun"  (shared workspace). Caracteristic
principala a acestor aplica ii constând în transmiterea simultan  la fiecare participant a unei por iuni d
display (fereastr ) cu un acela i con inut, aceast  por iune constituind a a numita suprafa a de lucru. 
În concluzie este vorba de un schimb de informa ii efemere, care trebuie s  se deruleze in timp rea
Aplica iile multimedia de acest tip trebuie s  îndeplineasc  urm toarele func ii: 
Vizualizarea comun , constând în afi area acelora i informa ii pe dou  sau mai multe monitoare; 
Teleoperarea, care ofer  participan ilor posibilitatea de a interac iona prin modificarea con inutulu
ferestrei comune. 
 Aplica ii "shared whiteboard" . Scopul acestor aplica ii este de a emula pe ecranul calculatorului 
tabl  pe care poate s  scrie sau s  tearg  fiecare participant. În acest scop se pot folosi editoar
rudimentare pentru text sau grafic . Evident, fa  de tabla fizic  exista în acest caz anumite avantaj
reprezentate de facilit ile oferite în mod normal chiar i de cele mai simple editoare de text sau grafice
Astfel, obiectele prezente la in moment dat pe "tabl " pot fi deplasate, scalate, modificate sau salvate p
disc. 
 Pentru individualizarea contribu iei fiec rui participant la rezultatul final, precum i pentr
identificarea celui care "scrie" la un moment dat pe tabl , trebuie s  se stabileasc  o anumit  conven ie
Cea mai simpli metod  constând în atribuirea unei culori diferite fiec rui participant. 
Ca modalit i de lucru exist  dou  abord ri diferite în func ie de con inutul ini ial al tablei comune. Î
cazul cel mai simplu, con inutul ini ial este nul, tabla fiind utilizat  exclusiv pentru schimbul d
informa ii cu caracter efemer. 
A doua abordare porne te de la premisa c  lucrul în comun are ca obiect comentarea, adnotarea sa
dezvoltarea unui document existent. În acest caz con inutul ini ial al tabelei va fi documentul în discu i
(text, grafica, imagine sau în unele cazuri orice por iune de pe ecranul unui calculator), iar contribu i
participan ilor const  în scrierea prin supraimprimare. Aceste contribu ii nu vor modifica con inutu
fi ierului document, ci doar reprezentarea pe ecran a acestuia. 
 Politici de acces . În cazul prezen ei fizice a mai multor persoane se respect  unele reguli sociale
care impun ca o persoan  s  nu scrie simultan cu o alta, s  nu scrie peste o suprafa  deja scris , etc
Pentru toate aceste aplica ii putem implementa una din urm toarele patru reguli: 
1. Accesul necontrolat - Participan ii au acces total în fiecare moment la suprafa a de lucru. În ace
caz se presupune ci participan ii au o experien  suficient de mare în utilizarea acestor aplica ii pentru 
evita conflictele. Cu toate acestea, metoda func ioneaz  bine doar pentru doi participan i. 
2. Acces cu blocare implicit  - În momentul în care un participant începe s  modifice con inutu
tablei, se blocheaz  în mod automat accesul celorlal i la suprafa a de lucru. Tabla devine din no
accesibil  la scurt timp dup  ce participantul care de ine controlul va fi notificat atunci când în coada d
a teptare se afl  una sau mai multe cereri de acces. 
3. Acces cu blocare explicit  - Este similar cu procedeul anterior, diferen a constând în faptul c
fiecare participant trebuie s  lanseze o cerere explicit  de acces. Cedarea controlului se face tot în mo
explicit. Cererile de acces sosite în momentele în care controlul este de inut de alt participant trebuie s
fie afi ate pe toate ecranele. 
 Pentru ambele metode de acces cu blocare servirea cererilor din coada de a teptare se va face dup
principiul "primul venit - primul servit" .  
  4. Controlul centralizat - Unul dintre participan i este desemnat "moderator" având posibilitatea de 
permite accesul, sau de a prelua controlul in orice moment. De aceast  dat  este suficient ca cererile d
acces s  fie transmise doar moderatorilor. 
 Majoritatea aplica iilor "shared whiteboards" utilizeaz  politica de acces f r  control sau c
blocare implicita. 
 Ferestre program comune . De multe ori apare necesitatea ca membrii unui grup de lucru s  rulez
un acela i program, fiecare dintre ace tia trebuind s  poat  interac iona cu programul. O aplica ie de aces
tip trebuie, a adar, s  afi eze pe ecranul fiec rui participant con inutul ferestrei în care ruleaz  programu
i în acela i timp s  asigure accesul simultan la comenzile programului. 

 Re elele utilizate ca suport de comunica ie pentru aceste aplica ii trebuie s  - asigure un timp d
întârziere cât mai mic, având în vedere gradul mai ridicat de interactivitate specific acestei aplica ii. Pe d
alt  parte, în cazul utiliz rii accesului cu blocare implicit , întârzierile mari pot provoca conflicte într
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ac iunile  diferi ilor  participan i.  Din  aceste  motive  este  preferabil implementarea aplica iei exclusi
pe re ele locale. 
 Distribu ia Audio-Video . Spre deosebire de aplica iile interpersonale individuale audio-video
aplica iile de acest tip se adreseaz  în special grupurilor de utilizatori. Scopul lor este de a transmit
fluxuri de date audio-video de la o surs  (server) spre mai mul i receptori (clien i.). Caracterul acesto
transmisii este pasiv, în sensul c  nu se urm re te ca utilizatorii - receptori s  intervin  în derulare
transmisiei, nici s  se ini ieze un dialog intre ace tia. Totu i unele aplica ii din aceasta categorie permit u
anumit grad de interactivitate prin intermediul unui canal de întoarcere de banda îngust . 
Concepte de baz  . Din punctul de vedere al num rului de participan i, aplica iile de distribu ie audio
video implic  o leg tur  de tip punct - la - multipuct. 
 Din punctul de vedere al num rului receptorilor poten iali aceste aplica ii pot fi de ti
multicasting, când transmisia se adreseaz  mai multor poten iali receptori, sau de tip broadcasting, cân
fluxul de date audio-video este propagat spre to i receptorii poten iali. 
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a)  

Multicasting prin leg turi punct - la - punct multiple: 
a) pe circuite fizice separate; 
b) prin re ea cu acces partajat (LAN, IP, ATM

Leg tur  fizic Leg tur  fizic

  
b)  

Figura 2. 31. Multicasting a) tip Surs  Receptor i b) prin conexiuni multiple  
 Pentru ca aplica ia s  permit  aceste dou  moduri de propagare trebuie ca re eaua de transport s
permit  leg turi multiple punct - la - punct sau s  existe în cadrul re elei un serviciu multicast /broadcast 
 Multicasting prin leg turi punct - la - punct multiple (Figura 2. 31. Multicasting a) tip Surs
Receptor i b) prin conexiuni multiple) . Dup  cum tim leg turile multiple punct - la punct implic
stabilirea unei conexiuni cu fiecare destina ie în parte. În practic  acest fapt duce la imposibilitate
utiliz rii acestor leg turi pentru broadcasting. Leg turile punct - la - punct individuale se pot stabili pri
comutare de circuite (ISDN) sau prin comutare de pachete (X.25, TCP). În ambele cazuri sursa trebuie s
genereze mai multe fluxuri de date identice, câte unul pentru fiecare receptor poten ial, ceea ce duce la u
consum sporit de resurse la sta ia surs . În acela i timp aceast  solu ie duce la m rirea costului transmisie
(fiecare leg tur  ISDN însemnând o convorbire telefonic  separat ), iar pe de alt  parte la m rirea inutil
a traficului în re ea (figura 4.7 a). Dac  re eaua de transport are o topologie de tip stea , atunci, cu toate c
sunt necesare n leg turi fizice distincte pentru o surs  i n-1 receptori poten iali, traficul total se reduce . 
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Figura 2. 32. Arbore Multicast cu un singur expeditor  
 Serviciu intern multicast .  Re eaua de transport poate s  dispun  de un serviciu intern care s
permit  distribu ia fluxului de date de la o surs  c tre mai mul i receptori poten iali. Distribu ia intern  s
poate realiza în dou  moduri: 
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1. Prin multiplicarea fluxului de date: re eaua preia fluxul de date de la surs , precum i adresel
tuturor receptorilor poten iali i transmite apoi fiec rui receptor în parte acela i flux de date. Eviden
aceast  modalitate de distribu ie nu este adecvat  pentru broadcasting. Putem totu i simula distribu i
broadcast în anumite condi ii pe care le vom expune în cele ce urmeaz  (Figura 2. 32. Arbore Multicast c
un singur expeditor) . 
2. F r  multiplicare: se consider  c  topologia re elei permite în mod implicit servicii multicast
broadcast, astfel încât un singur flux de date provenit de la surs  poate fi recep ionat de c tre to
receptorii poten iali. Acesta este cazul re elelor locale (cu excep ia celor de tip "token-ring" sau FDD
care, în plus, trebuie s  asigure retransmisia mesajului primit), al re elelor de televiziune pe cablu, a
transmisiilor prin satelit, etc. 
În  re elele  locale  cu  comutare  de  pachete  broadcasting-ul  se implementeaz  pur si simplu pri
alocarea unei anumite adrese, numit  adres  de broadcast. Fiecare pachet corespunz tor unei transmis
broadcast va avea ata at  aceast  adres . 
Distribu ia multicasting se implementeaz  - în acela i mod, cu deosebirea c  în loc de adresa - d
broadcast se utilizeaz  o adres  de grup. Interfa a sistem /re ea a receptorilor poten iali analizeaz  aceast
adres  i decide dac  mesajul este sau nu adresat sistemului respectiv în func ie de apartenen a acestuia l
un anumit grup. La rândul lor, grupurile pot fi închise sau deschise.  
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Figura 2. 33. Arbore cu doi expeditori  
Distribu ia multicasting pentru grupuri închise presupune (Figura 2. 33. Arbore cu doi expeditori 
existenta unei liste de adrese a membrilor acestui grup, ace tia fiind singurii care pot recep iona fluxul d
date care li se adreseaz . 
În cazul transmisiei spre un grup deschis, oricare receptor poten ial poate s  se al ture grupului, putân
astfel s  recep ioneze fluxul multicast. Din punctul de vedere al sursei, acest mod de transmisie seam n
cu broadcasting-ul din moment ce fiecare dintre receptori poten iali are posibilitatea de a acces
informa ia transmis . Din punctul de vedere al receptorului poten ial adresa multicast îi ofer  acestui
posibilitatea de a filtra informa iile vehiculate în re eaua la care este conectat. 
Distribu ia multicast spre grupuri deschise este deosebit de util  pentru simularea distribu iei broadcast î
re elele WAN.  
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Figura 2. 34. Conferin e Electronice  
 Distribu ia audio-video pentru prezent ri i conferin e . Definirea parametrilor sistemulu
Transmisia multimedia a evenimentelor publice este una din aplica iile de baz  - ale distribu iei audio


