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Ce s-ar întâmpla dacă...  

Obiective 

Explicați funcționarea nivelului Aplicație (Application layer) în furnizarea suportului pentru aplicațiile 
utilizatorului final. 

 Studenții își vor imagina cum ar fi dacă nu ar avea aplicații de rețea disponibile la locul de muncă.De 
asemenea, ei vor estima cât îi va costa dacă nu vor putea folosi aplicațiile în rețea pentru o scurtă 
perioadă de timp. 

Condiții/Scenariu 

Este începutul săptămânii dumneavoastră de muncă.Angajatorul dumneavoastră a decis să instaleze 
telefoane cu IP la locul de muncă, ceea ce înseamnă că rețeaua nu va fi funcționabilă până săptămâna 
viitoare. 

În orice caz, munca dumneavoastră trebuie să continue.Trebuie să trimiteți mesaje de poștă electronică 
și să scrieți cereri pe care să le trimiteți managerului dumneavoastră pentru aprobare.Din cauza 
posibilelor probleme de securitate, nu aveți voie să folosiți sisteme informatice sau echipamente 
personale, externe sau din afara clădirii pentru a vă finaliza volumul de muncă. 

Instructorul v-ar putea cere să completați mai jos întrebări din ambele scenarii, sau să alegeți un singur 
scenariu (A. Mesaje de poștă electronică sau B. Cereri trimise pentru aprobarea 
managerului).Răspundeți la întrebările pentru scenariu/scenarii.Fiţi pregătiţi să discutaţi răspunsurile. 

A. Mesaje de poștă electronică 

 Ce metodă(e) poate fi folosită pentru a trimite comunicări prin mesaje de poștă electronică?   

 Cum ați putea trimite același mesaj la mai mulți destinatari?   

 Cum ați putea trimite un atașament de dimensiuni mari la mai mulți destinatari, dacă va fi cazul?  

 Sunt acestea niște măsuri eficiente pentru compania dumneavoastră? 

 Prin aceste metode se violează politici de securitate ale companiei? 

B. Cereri trimise pentru aprobarea managerului 

 Aveți un pachet de aplicații software instalat pe spațiul de lucru al calculatorului 
dumneavoastră.Va fi relativ ușor să creați cererea de care are nevoie managerul dumneavoastră 
pentru noua cerere din contract până la sfârșitul săptămânii? Ce limitații vor fi experimentate în 
timp ce încercați să finalizați această sarcină? 

 Cum veți prezenta cererea pentru aprobare managerului? Cum credeți că va trimite acesta 
cererea către client, pentru aprobare?   

 Sunt acestea niște măsuri eficiente pentru compania dumneavoastră? Justificați-vă răspunsul. 

Reflecție 

1. Ce pași ați identificat ca fiind importanți pentru comunicare, în condițiile în care timp de o saptămână la 
locul de muncă nu sunt disponibile aplicații de rețea? Ce pași nu au fost importanți? Justificați-vă 
răspunsul. 
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