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Schițați Concepția voastră despre Internet Obiective 

Rețele sunt formate din mai multe componente diferite. 

În această activitate, veți vizualiza modul în care sunteți conectat prin intermediul Internetului cu acele locuri, 

oameni sau companii cu care interacționați zilnic.După ce ați schițat topologia casei sau școlii 

dumneavoastră, puteți schița concluzii cu privire la Internet pe care probabil nu le aveați la începutul acestei 

activități. 

Condiții/Scenariu 

Desenați și etichetați o hartă a Internetului așa cum o interpretați dumneavoastră acum.Includeți casa sau 
școala/universitateas și cablurile, echipamentele și dispozitivele corespunzătoare.Câteva elemente pe care 
ați vrea să le includeți:   

 Dispozitive sau echipamente      

 Cabluri     

 Adrese sau nume     

 Surse și destinații      

 furnizori de Internet 

Până la finalizare, salvați-vă munca pe hard, deoarece va mai fi folosită și la finalul acestui capitol.Dacă este 
un document electronic, salvați-l pe un server furnizat de către instructorul dumneavoastră.Fiți pregătit să 
împărtășiți și să explicați ce ați făcut în clasă. 

Pentru un exemplu de început, va rugăm să accesați: http://www.kk.org/internet-mapping. 

Resurse necesare 

 Acces la Internet 

 Foaie și pix 

Reflecție 

1. După ce revizuiți desenele colegilor, ați observat la ei dispozitive ale calculatorului pe care le-ați fi putut 
include în diagrama dumneavoastră? Dacă da, care și de ce?  

_______________________________________________________________________________________ 

2. După ce ați revizuit desenele colegilor dumneavoastră, ați observat desene diferite sau asemănătoare? 

_______________________________________________________________________________________ 

3. În ce măsură pictogramele unui desen de rețea furnizează o gândire eficientă și vă facilitează învățarea? 
Explicați răspunsul. 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.kk.org/internet-mapping
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Diagramele de Rețea Inițiale și Componentele de Rețea - vor varia. O reprezentare de 
bază a unei rețele este înfățișată mai jos (diagrama este pentru referința instructorului). 

 


