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Laborator - Cercetarea RFC-urilor Obiective 

Partea 1: Editorul RFC 

 Navigați la Editorul RFC. 

 Căutați RFC-uri folosind cuvinte cheie. 

 Găsiți RFC-uri în funcție de status. 

 Căutați RFC-uri amuzante. 

Partea 2: Publicarea RFC-urilor 

Context/Scenariu 

Request for Comments (RFC-uri) au fost create de Steve Crocker pentru a ajuta la înregistrarea notelor 
pentru dezvoltarea Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) în 1969, care apoi a evoluat 
într-o colecție oficială de memorandum care descrie subiectele tratate în principal de Internet și de 
TCP/IP.RFC-urile sunt gestionate de IETF.Există peste 6000 de RFC-uri, iar lista completă se poate găsi la 
http://www.ietf.org/download/rfc-index.txt. 

În acest laborator, veți învăța cum este publicat un RFC de IETF.În plus, veți identifica și câteva RFC-uri 
cunoscute care sunt utilizate în rețeaua dumneavoastră.Puteți găsi câteva RFC-uri non-tehnice care pot 
furniza glume din domeniul ingineriei sau al informației. 

Resurse necesare 

Dispozitiv cu acces la Internet 

Partea 1: Editorul RFC 

RFC-urile au început ca o colecție de memorandum pentru dezvoltarea primului Internet (ARPANET).În 
această colecție, doar câteva RFC-uri sunt considetare ca standarde de Internet.Majoritatea RFC-urilor 
descriu protocoale experimentale.Unele RFC-uri sunt doar informative.Scopul principal al acestora este să 
stimuleze comentariile și discuțiile. 

Pasul 1: Navigați la Editorul RFC. 

Toate RFC-urile publicate pot fi accesate de la http://www.rfc-editor.org.Editorul RFC este un depozit RFC 
menținut de IETF. 

Pe banner-ul de sus al acestei pagini, puteți da clic pe orice link, iar aceste link-uri vă direcționează către 
căutări diferite, baze de date și informații.În acest banner albastru este inclus și un link către IETF HOME. 

După ce un RFC este localizat, aveți acces la textul complet al documentului. 

http://www.ietf.org/download/rfc-index.txt.
http://www.rfc-editor.org/
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Pasul 2: Căutați RFC-uri folosind cuvinte cheie. 

a. Deschideți un browser și mergeți la http://www.rfc-editor.org.Deschideți pagina principală a Editorului 
RFC, puteți căuta și obține RFC-uri și alte informații cu privire la Internet. 

 

http://www.rfc-editor.org/


Laborator - Cercetarea RFC-urilor 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 6 

 

b. În panoul Finding and Retrieving RFCs, aceste link-uri vă pot ajuta să căutați RFC-uri folosind metode 
diferite., aceste linkuri vă pot ajuta să căutați RFC-uri folosind diferite metode.Căutarea unui RFC și link-
ul de meta-date afișează o listă de RFC-uri după introducerea parametrilor de căutare, cum ar fi număr, 
autor, titlu sau alte cuvinte cheie.Cuvântul pop este utilizat în următorul exemplu. 

 

Căutați Post Office Protocol – Version 3 în listă.Numărul RFC asociat este RFC 1939.Acest RFC este și 
un standard de Internet, așa cum indică numărul STD din coloana Number. 

După ce un RFC este publicat și i se alocă un număr, nu poate fi modificat iar numărul RFC nu mai este 
niciodată utilizat pentru un RFC mai nou.De exemplu, în coloana More Info, RFC 1939 a determinat 
învechirea lui RFC 1725.Informația din RFC 1725 nu a fost modificată, dar a fost înlocuită cu informația 
din RFC 1939.RFC 1939 a fost actualizat de RFC 1957, RFC 2449 și RFC 6186, așa cum indică și 
coloana More Info.În cazul în care dați clic pe oricare din link-uri, se afișează textul complet pentru RFC. 

Consultați coloana Status și localizați statusul pentru Proposed Standard.Este nevoie de testarea și 
validarea viitoare. 

Consultați coloana Status și localizați statusul pentru Informational.RFC-urile informaționale pot fi 
oricum, de la tehnice la amuzante.De exemplu, RFC 0035 (Network Meeting) asigură o percepție cu priire 
la dezvoltarea unui protocol de rețea în zilele de la începutul Internetului. 
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Pasul 3: Găsiți RFC-uri în funcție de status. 

Pentru a găsi o listă de RFC-uri care sunt fie Internet Standards (STD) sau în funcție de statusul lor, efectuați 
următoarele sarcini: 

a.   Navigați înapoi la pagina principală a editorului RFC. 

b. Dați clic pe link-ul Official Internet Protocol Standard din coloana din stânga.Veți găsi o listă cu RFC-uri 
standarde oficiale urmate de alte liste cu statusul RFC.Fiecare link RFC duce către textul RFC complet. 

 

Pasul 4: Căutați RFC-uri amuzante. 

Umorul din domeniul ingineriei poate fi găsit și în RFC-uri, precum RFC 1300 (Remembrances of Things 
Past).Un motor de căutare pe Internet poate fi utilizat pentru a găsi informații despre RFC-uri. 

c. Căutați pe Internet “engineering humor rfc” pentru a vedea mai multe exemple de RFC-uri bizare.Ce ați 
găsit? 

____________________________________________________________________________________ 

d. Căutați RFC 2795.Care este subiectul acestui RFC? _______________________________________ 

La ce companie lucrează autorul acestui RFC? _________________________________________ 

Partea 2: Publicarea RFC-urilor 

Dr. Jonathan Postel a menținut și gestionat arhivarea RFC-urilor pentru 28 ani (RFC 2468).Astăzi, RFC-urile 
sunt o colecție de documente publicate și gestionare de IETF.IETF este o comunitate mare, deschisă și 
internațională de designeri de rețea, operatori, furnizori și cercetători ai Internetului și ai suitei de protocol 
Internet. 
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Oricine poate înregistra o propunere Editorului RFC pentru o publicație posibilă.Propunerea este inițial 
publicată ca Internet-Draft (I-D).După ce este revizuită de comunitate și dacă este aprobată de un Editor 
RFC, va fi supusă aceluiași proces de publicare ca și o propunere IETF.Pentru mai multe detalii despre 
propunerile independente, vizualizați http://www.rfc-editor.org/indsubs.html. 

Propunerile ce pot deveni standarde de Internet sau practici curente utile și unele RFC-uri Informaționale și 
Experimentale, pot fi publicate ca Internet-Draft.Acestea sunt disponibile pentru revizuire informală și 
comentarii.Internet-Drafts nu au status formal și sunt predispuse la schimbare sau ștergere în orice 
moment.Pot fi găsite la http://www.rfc-editor.org/. 

e. Mergeți la http://www.rfc-editor.org. 

f. Clic pe I-D SEARCH în partea de sus a paginii principale, apoi dați clic pe SEARCH.Astfel se va afișa o 
listă de Internet-Drafts curente. 

 

Lista de rezultate furnizează link-uri către textul complet al I-D-urilor și alte informații utile.Coloana Source 
afișează Grupul de Lucru cu IETF care este responsabil pentru draft.De exemplu, 6man este un Grup de 
Lucru care a realizat mai multe draft-uri.Pentru a găsi mai multe informații despre grupul de lucru, dați clic 
pe IETF HOME în partea de sus a paginii cu rezultate. 

g. După ce ați ajuns la pagina principală IETF, dați clic pe WG Charters în coloana din dreapta, afișată sub 
Working Groups. 

Se afișează pagina Active IETF Working Groups.Funcția principală a unui Working Group (WG) din 
IETF este să dezvolte specificații și instrucțiuni.Majoritatea acestor specificații și instrucțiuni sunt realizate 
pentru a deveni standarde sau recomandări.Derulând pagina, veți vedea o listă cu grupuri de lucru active 
în diferite zone de dezvoltare pentru tehnologii ce au legătură cu rețelistica.Grupul de lucru 6man poate fi 
găsit afișat în zona Internet.Acest grup de lucru este responsabil cu mentenanța și avansarea 
specificațiilor protocolului IPv6 și a schemei de adresare. 

h. Dați clic pe 6man pentru a vizualiza lista completă de propuneri curente și alte informații ale acestui grup 
de lucru. 

După ce I-D a primit o revizuire importantă a comunității și este considerat util, stabil și bine-înțeles de 
comunitate, ar trebui să devină un Standard Propus.Textul complet al standardului propus poate fi găsit 
căutând în RFC-Editor.Standardul Propus poate deveni un Standard de Internet după o implementare 
corespuzătoare și după o utilizare de succes. 

http://www.rfc-editor.org/indsubs.html
http://www.rfc-editor.org/
http://www.rfc-editor.org/
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Notă: Doar câteva RFC-uri publicate de IETF vor deveni standarde de Internet. 

Reflecție 

1. De ce RFC-urile sunt importante pentru standardele de Internet și pentru istorie? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Care sunt avantajele RFC-urilor privite ca rezultatul unui efort colaborativ? 

_______________________________________________________________________________________ 

 


