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Abstract—In this paper I tried to represent a real situation in a 

simulator. I configured a virtual private network using Windows 

Server 2008. In this network I managed to make a client and a 

server OPC to communicate. I captured  data traffic with the help 

of Wireshark, a network protocol analyser and based on these 

results I simulated the same situation in OpNET. From the results 

of the experiments I concluded that the data traffic in a real 

network can't be accurately rendered in a simulator, because of a 

lot a factors that influence the packets sent in the network and 

that the time of the day is a crucial factor in the data tansmition.  

 
Index Terms—Connection, virtual private network, server, 

point-to-point. 

 

I. INTRODUCERE 

ReŃelele private virtuale (Virtual Private Network - VPN) au 
fost create din dorinŃa de a avea o mai bună securitate asupra 
informaŃiilor transmise de către utilizatori prin reŃea. VPN-
urile oferită securitatea transmisiilor. La ora actuală există mai 
multe tehnologii VPN, precum IPsecurity (IPsec), Secure 
Sockets Layer / Transport Layer Security (SSL/TLS), Point-to-
Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol 
(L2TP), Layer 2 Tunneling Protocol, version 3 (L2TPv3), 
VPN-Q şi Multi Path Virtual Private Network (MPVPN) [1]. 
PPTP creează o conexiune de control TCP între clientul şi 
serverul VPN pentru a realiza un tunel sigur. Pentru aceste 
conexiuni, PPTP-ul foloseşte  portul TCP 1723.   

OPC Sample Binaries este o aplicaŃie care foloseşte reŃeaua 
pentru a transmite datele. Clientul citeşte datele dintr-un fişier 
aflat pe server, care se găseşte într-un alt calculator din aceeaşi 
reŃea locală. Conexiunea între server şi un client OPC se 
realizează prin VPN [2].  

II. PREGĂTIREA SISTEMELOR PENTRU TRANSMISII VPN ÎN REłEA 

Primul pas în realizarea unei reŃele private virtuale este 
alegerea tehnologiei VPN prin care se va face transmisia de 
date în reŃea. Astfel pentru cazul de faŃă am ales VPN prin 
Windows Server 2008 cu Ponit-to-Point Tunneling Protocol 
(PPTP). Serverul trebuie configurat întocmai pentru ca reŃeaua 
să funcŃioneze. După instalarea platformei de lucru a urmat 
configurarea. Această etapă începe cu adăugarea  
 
rolurilor în Server Management. Primul şi cel mai important 

este Network Policy and Access Services cu opŃiunea Routing 
and Remote Access Services. Urmează Activ Directory 
Domain Service, DNS Server, File Server şi Web Server (IIS). 
Deasemea o importanŃă sporită va fi acordată creării unui nou 
domeniu pentru reŃeua VPN. Pentru acesta se va accesa 
programul dcpromo care realizează un nou Domeniu de 
Control  (Domain Controller).  

În opŃiunea meniului pentru uneltele de administrare va fi 
selectată Active Directory Users and Computers pentru a crea 
conturile pentru utilizatorii reŃelei private virtuale. 
Deasemenea, pe calculatoarele utilizatorilor vor fi create noi 
conexiuni la domeniul VPN-ul cu datele contului creat de 
administratorul serverului.  

AplicaŃia OPC foloseşte conexiunea la internet prin 
protocolul DCOM pentru a schimba date de la server la client 
şi invers.  Însă printr-o reŃea VPN, pachetele vor fi filtrate prin 
protocolul ppp. Clientul OPC va face o subscripŃie cu obiecte 
OPC prin care va citi datele de care are nevoie direct dintr-un 
fişier de pe server.  Calculatoarele cu serverul şi clientul OPC 
conectate prin VPN în aceeaşi reŃea locală au rulat timp de 30 
de minute în acest experiment.   

 Pentru a monitoriza transmisiile ethernet pe reŃea am 
folosit analizorul protocolului de reŃea  Wireshark. AplicaŃia a 
fost lansată în execuŃie înainte de rularea clientului OPC 
pentru a captura pachetele transmise prin reŃea la crearea unei 
subscripŃii.  

Am folosit Wireshark pentru a captura pachetele aplicaŃiei 
OPC Sample Binaries cu filtrul pentru protocolul ppp (point to 
point).  La lansarea în execuŃie a clientului sau la crearea unei 
noi subscripŃii pe acesta, transmisiile au fost făcute prin 
protocolul DCERPC. Wireshark-ul permite filtrarea frame-
urile în funcŃie de port iar în timpul sau la finalul unei capturi 
de trafic pe reŃea rezultatele sunt afişate fie sub formă de text, 
fie grafic [3].   

Prin simulatorul OpNET am configurat o aplicaŃie nouă 
pentru a încerca să reprezint rezultatele obŃinute în transmisia 
pe reŃeaua privată virtuală.  

III. COMUNICAREA OPC ŞI CAPTURAREA PACHETELOR 

OPC-ul reprezintă o serie de specificaŃii standard  folosite 
pentru comunicaŃia în timp real a datelor între dispozitivele 
industriale făcute de diferiŃi producători.  

În acest experimet am folosit două calculatoare din reŃeaua 
locală a UniversităŃii. Pe unitatea poziŃionată în laboratorul 
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C303 am instalat clientul, iar pe o unitate din laboratorul D011 
am configurat serverul OPC. Cele două unităŃi se găsesc la 
aproximativ 100 de metri distanŃă. Calculatoarele au realizat o 
comunicare prin VPN folosind nume de auterntificare şi 
parolă. Claclulatoarele sunt conectate la serverul VPN prin 
reŃeaua locală. Pe unitatea clientului am creat o nouă 
subscripŃie datorită căreia  clientul comunică cu serverul. 
SubscripŃia conŃine un singur element OPC dinamic, „Analog 
Types/Double”.  

 
Am monitorizat această comunicare timp de 30 de minute, 

în diferite momente ale zilei. Rezultatele au demonstrat că 
există factori externi care schimbă constant numărul pachetelor 
transmise prin conexiune, dar şi mărimea lor. Astfel simularea 
situaŃiei reale devine foarte problematică. Simulatorul OpNET, 
conform manualului de instrucŃiuni, tinde să distribuie 
pachetele transmise prin reŃea în mod egal. După o distribuire 
neuniformă a pachetelor de date, simulatorul găseşte cale 
optimă de comunicare pentru o distribuŃie uniformă.  
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Fig. 1.  Pachete transmise în perioade diferite ale zilei. 

 
Media pachetelor transmise pe o perioadă de 30 de minute 

este 732,4, cu o medie de 0,4 pachete/secundă. 
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Fig. 2. Media pachetelor transmise pe secundă. 
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Fig. 3. Mărimea medie a unui pachet transmis în reŃea prin protocolul ppp 
(point to point). 

 
Numărul total de bytes transmişi prin reŃea în timp de 30 

de minute, la ore diferite ale zilei, diferă în funcŃie de cât de 
aglomerată este reŃeaua. Chiar dacă pe calculatoarele alese 
pentru experiment nu mai rulează nicio altă aplicaŃie în 
spatele OPC-ului, numărul de bytes colectaŃi de analizorul 
de protocol de reŃea diferă.  
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Fig. 4. Numărul total de bytes transmişi prin reŃea de aplicaŃia OPC. 
 

IV. SIMULATORUL OPNET 

Simularea unui astfel de comportament a necesitat 
configurarea modelului de reŃea cu următoarele opŃiuni şi 
atribute. 

Din meniul Object Palette al mediului OpNET am inserat în 
spaŃiul de lucru două staŃii, un server, un switch şi un router 
ethernet, dar şi internet-ul, reprezentat prin obiectul 
ip32 _cloud. Toate aceste dispozitive au fost interconectate cu 
ajutorul link-ului 100TBase_link. Pentru a defini aplicaŃia  
OPC a fost necesară definirea unui task, aplicaŃie şi profil, iar 
pentru a simula VPN-ul am folosit obiectul „VPN config” şi 
un link PPP_DS1 între router şi internet [4]. 
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Fig. 5. ReŃeaua în care am făcut experimentele cu aplicaŃia OPC. 

 
În obiectul „task definition” am configurat ca tema aplicaŃiei 

OPC să îndeplinească cele două faze esenŃiale ale comunicării 
între un client şi server, adică cerere şi răspuns. Faza de cerere 
a fost configurată să înceapă la startul aplicaŃiei, având ca 
sursă staŃia ethernet denumită “Client_OPC”, iar ca destinaŃie 
staŃia ethernet “Server_OPC”. Modelul traficului este serial iar 
faza se termină atunci când ultimul răspuns ajunge la sursă.  
Configurarea traficului de la sursă la destinaŃie şi invers: 
timpul de iniŃializare - constant 1 secundă, numărul de cereri - 
constant 400, timpul între cereri - constant 1 secundă, mărimea 
pachetelor din cerere în bytes - constant 143, pachete pentru 
fiecare cerere - constant 2. Configurarea răspunsului: timpul 
între răspunsuri – constant 1, mărimea pachetului din răspuns - 
constant 140, pachete pentru fiecare răspuns - constant 2.  
Răspunsul are setat startul la pornirea aplicaŃiei, cu sursa de la 
“Server_OPC” către “Client_OPC”, modelul de transmisie 
serial, iar faza este finalizată când ultimul răspuns ajunge la 
sursă. 

 
 
Fig. 6. Configurarea task-ului OPC. 

 
Fiecare unitate care foloseşte anumite aplicaŃii se încadrează 

în limitele unui profil. Acest profil fie este predefinit de 
simulator în funcŃie de cele mai uzuale aplicaŃii folosite, fie 
este definit în funcŃie de necesităŃi. În această simulare, 
utilizatorii vor folosi profilul construit în jurul aplicaŃiei OPC 
ceea ce reprezintă folosire de resurse doar pentru a duce la 
îndeplinire comunicaŃia dintre server şi client OPC. Pentru a 
aplica profilul încărcat cu aplicaŃia OPC pe staŃia 
“Client_OPC” şi “Server_OPC” am modificat atributele 
staŃiilor şi am adăugat acest profil. O componentă la fel de 
importantă ca şi link-ul utilizat între staŃii şi server-ul VPN 
este comportamentul traficului pe acest link. Pentru această 

aplicaŃie am ales o utilizare background de 20% pe un interval 
de 1 secundă între Router şi Internet, acolo unde am folosit 
PPP_DS1. A fost necesar pentru a ilustra serviciile sistemului 
de operare care folosesc resursele calculatorului în fundal. 
Fără un consum de resurse în fundal, aplicaŃia rulează fără a 
întâmpina probleme în reŃea şi nu corespunde realităŃii.  

Simularea scenariului a fost făcută cu următoarele 
configurări: durata de 30 de minute, 740 de valori pe statistică 
şi interval de update 1. 

Pentru vizualizarea rezultatelor în urma simulării, din 
meniul “Choose Individual Statistics” am ales submeniul “Link 
Statitics” point-to-point şi am bifat opŃiunea througput 
(packets/sec)--> şi througput (packets/sec)<--. 

 

 
 
Fig. 7. Simularea scenariului cu aplicaŃia OPC. 

 
Simulatorul prezintă o variaŃie în viteza de rularea a 

aplicaŃiei OPC în scenariul propus. Graficul reprezintă viteza 
simulării: pe axa y este ilustrat numărul evenimentelor pe 
secundă şi pe axa x aceste evenimente sunt raportate la timpul 
simulat, adică pe o perioadă de 30 de minute.  
 

 
 
Fig. 8. Utilizarea memoriei în timpul simulării. 

 
Conform graficului rezultat în urma simulării, calculatorul a 

folosit în medie 12,2 MB de memorie pentru a rula aplicaŃia în 
scenariul propus.  
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Fig. 9. Ponit-to-point.throughput Client_OPC<->RouteA. 

 

 
Fig. 10. Ponit-to-point.throughput Server_OPC<->RouteA. 

 

 
Fig. 11. Ponit-to-point.throughput RouteA <->Switch. 

 

 
Fig. 12. Ponit-to-point.throughput Server <->Switch. 

 

 
Fig. 13. Point-to-point.throughput Switch <-> Router. 

 

 
Fig. 14. Point-to-point.throughput Router <-> Internet. 

V. CONCLUZII 

Graficele afişate în urma colectării rezultatelor simulării 
denotă că traficul de date în reŃeaua VPN se realizează pe o 
perioadă scurtă de timp între majoritatea dispozitivelor şi pe 
întreaga perioadă de la client către router. Primul grafic, cel 
din figura 9 arată că datele transmise de la Clientul_OPC 
către RouterA sunt uniforme şi pe o perioadă mai mare de 
timp, pe când în transmisia inversă există o fluctuaŃie 
majoră în traficul de date la începutul comunicaŃiei timp de 
trei minute după care transmisia nu se mai realizează.  

În cel de-al doilea grafic, cel din figura 10 este ilustrat 
traficul de date între Server_OPC şi RouterA. Aici se 
observă o comunicaŃie între cele două dispozitive pentru trei 
minute după care transmiterea pacheteleor pe reŃea se 
apropie de zero. La fel se întâmplă şi cu transmisterea 
pacheteleor între RouterA şi Switch, între Server şi Switch, 
Switch şi Router şi Router şi Internet.  
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