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Faceți să se întâmple!  

Obiective 

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

 Studenții își vor aplicați noile cunoștințe cu privire la protocoalele layer-ului aplicație și metodele layer-ului 
TCP/IP în comunicarea de date din rețea. 

Condiții/Scenariu 

Consultați activitatea de modelare de la începutul acestui capitol ca bază pentru această activitate.  

Telefoanele dumneavoastră IP au fost instalate într-o jumătate de zi, comparativ cu faptul că 
dumneavoastră ați anticipat că va dura o săptămână întreagă.Rețeaua dumneavoastră a fost restaurată 
la capacitate maximă și aplicațiile de rețea sunt disponibile pentru utilizare.Aveți aceleași email-uri la care 
să răspundeți și să scrieți cereri ce trebuie aprobate de managerul dumneavoastră. 

Folosiți același scenariul pe care l-ați completat în activitate de modelare pentru a răspunde la 
următoarele întrebări: 

A. E-mailuri 

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

 În ce format vor fi trimise email-urile dumneavoastră în rețea?   

 Cum puteți trimite același mesaj către mai mulți destinatari?  

 Cum puteți trimite atașamentele de dimensiuni mari către mai mulți destinatari folosind aplicații de 
rețea?   

 Folosirea aplicațiilor de rețea va fi o metodă de comunicare eficientă din punct de vedere al costurilor 
pentru compania dumneavoastră? 

B. Cereri trimise pentru aprobarea managerului 

 Deoarece aveți alicații instalate pe destkop-ul calculatorului dumneavoastră, va fi relativ ușor să creați 
cererea de care are nevoie managerul dumneavoastră pentru noua condiție din contract până la 
sfârșitul săptămânii? Justificați răspunsul. 

 Când terminați de scris cererea, cum o veți prezenta managerului pentru aprobare? Cum o va trimite 
acesta mai departe clientului pentru aprobare? 

 Utilizarea aplicațiilor de rețea este o metodă eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a 
realiza tranzacții de afaceri? Justificați răspunsul. 

 Salvați o copie fizică sau electronică cu răspunsurile dumneavoastră.Fiţi pregătiţi să discutaţi 
răspunsurile. 

Reflecție 

1. Având aplicațiile de rețea și serviciile disponibile, poate crește producția, pot scădea costurile și puteți 
salva timp.Acest lucru ar fi adevărat pentru scenariul ales? 
Justificați.____________________________________________________________________________ 

 

 


