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Schițați Concepția voastră despre Internet Obiective 

Identificați componentele comune de rețea. 

 Studenții vor ilustra cum conceptele din Capitolul 1 sunt aplicate pentru a arăta cum sunt conectate 

dispozitivele de rețea la Internet și prin intermediul acestuia.După ce studenții se vor gândi la topologia 

casei lor sau la topologia unei firme mici, cursanții vor deveni familiari cu folosirea pictogramelor 

dispozitivelor și cu informațiile necesare pentru a vizualiza conectivitatea rețelei în cursurile de rețelistică 

rămase. 

Condiții/Scenariu 

În această activitate, veți folosi cunoștințele obținute în Capitolul 1, dar și documentul cu activitatea de 
modelare pe care l-ați pregătit la începutul acestui capitol.De asemenea, este posibil să se facă referire și la 
alte activități efectuate în acest capitol, inclusiv activitățile din Packet Tracer. 

Desenați o hartă a Internetului așa cum o vedeți acum.Folosiți pictogramele prezentate în capitol pentru 
dispozitive și pentru dispozitivele intermediare. 

În desenul dumneavoastră revizuit, este posibil să doriți să includeți câteva elemente din următoarele: 

• WAN-uri   

• LAN-uri 

• Cloud computing 

• furnizori de Internet 

Salvați desenul.Dacă este un document electronic, salvați-l pe un server furnizat de către instructorul 
dumneavoastră.Fiți pregătit să partajați și să explicați ce ați făcut în clasă.  

Resurse necesare 

 Desenul de la activitatea de modelare de la începutul capitolului 

 Packet Tracer (poate fi opțional dacă studenții își schițează propriul desen) 

 Foaie și pix 

Reflecție 

1. După completarea Capitolului 1, sunteți mai conștient de dispozitivele, cablurile și componentele fizice ale 
unei rețele de dimensiuni mici-medii? Explicați răspunsul. 
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Identificați elementele modelului care se referențiază la conținutul IT: 

 


