Lasă-mă să îți spun ce am auzit la o Conferință.. Obiective
Descrieți scopul și funcția layer-ului data link în pregătirea comunicației pentru transmiterea într-un
anumit mediu.


Studenții vor discuta asupra modului în care se poate efectua comunicarea în cadrul unui singur
domeniu de layer link-local prin adresarea directă a nodului intenționat.Vor lua în considerare și
dificultatea crescută de comunicare dacă mai multe noduri dintr-un singur domeniu trebuie să
comunice.

Condiții/Scenariu
Dumneavoastră și colegul dumneavoastră participați la o conferință de rețelistică.Există mai multe
prezentări și prelegeri în timpul acestui eveniment, iar din cauza faptului că se suprapun, fiecare dintre
dumneavoastră poate alege un set limitat de sesiuni la care să participe.Așadar, decideți să vă despărțiți,
fiecare dintre voi participând la un set de prezentări diferit, iar la finalizarea evenimentului, împărțiți slideurile și cunoștințele câștigate de fiecare dintre voi la acest eveniment.
Răspundeți la următoarele întrebări:


Cum ați organiza dumneavoastră o conferință în care se țin mai multe sesiuni în același timp? Ați
folosi o singură sală de conferințe sau mai multe? Justificați răspunsul.



Să presupunem că sala de conferințe este echipată corespunzător cu echipament audio-vizual
pentru a afișa imagini video de dimensiuni mari și pentru a amplifica vocea.Dacă o persoană vrea
să participe la o anumită sesiune, contează pe ce loc va sta persoana, sau este suficient să stea
oriunde, atâta timp cât se află în sala corectă?



Care sunt consecințele sau beneficiile potențiale dacă un discurs dintr-o sală de conferință se
aude în una din sălile vecine?



Dacă apar întrebări sau nelămuriri în timpul unei prezentări, participanții ar trebui să strige
întrebările sau ar trebui să existe un proces organizat de gestiune a întrebările, prin care
participanților să li se dea șansa să întrebe ce nelămuriri au, astfel încât să fie auziți de toată
lumea? Ce s-ar întâmpla fără acest proces?



Timpul unei sesiuni ar putea expira fără a parcurge întregul conținut dacă un topic interesant
provoacă o discuție la care au întrebări mai mulți participanți? Dacă nu doriți să se întâmple asta,
care ar fi cea mai bună modalitate prin care ați împiedica asta?



Imaginați-vă că sesiunea este în format de conferință, există mai multe discuții libere ale
participanților cu experții, dar și între ei.Dacă o persoană vrea să se adreseze altei persoane din
aceeași încăpere, poate să o facă direct? Dacă da, cum ar putea să facă asta? Ce ar trebui să
facă un vorbitor dacă dorește să invite altă persoană care nu este prezentă în încăpere să
participe?



Ce beneficiu, dacă există, a fost obținut prin izolarea mai multor sesiuni în săli de conferință
separate, dacă, după eveniment, oamenii se pot întâlni și împărtăși informațiile?

Resurse necesare


Opțiuni de înregistrare (foaie, tabletă, etc) pentru eventuale comentarii ce trebui împărtășite cu colegii.

Reflecție

1. Cum ați organiza dumneavoastră o conferință în care se țin mai multe sesiuni în același timp? Ați folosi o
singură sală de conferințe sau mai multe? Care ar fi motivul? Justificați răspunsul.
____________________________________________________________________________________
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2. Să presupunem că sala de conferințe este echipată corespunzător cu echipament audio-vizual pentru a
afișa imagini video de dimensiuni mari și pentru a amplifica vocea.Dacă o persoană vrea să participe la o
anumită sesiune, contează pe ce loc va sta persoana, sau este suficient să stea oriunde, atâta timp cât
se află în sala corectă?
____________________________________________________________________________________
3. Care sunt consecințele sau beneficiile potențiale dacă un discurs dintr-o sală de conferință se aude în
una din sălile vecine?
____________________________________________________________________________________

4. Dacă apar întrebări sau nelămuriri în timpul unei prezentări, participanții ar trebui să strige întrebările sau
ar trebui să existe un proces organizat de gestiune a întrebările, prin care participanților să li se dea
șansa să întrebe ce nelămuriri au, astfel încât să fie auziți de toată lumea? Ce s-ar întâmpla fără acest
proces?
____________________________________________________________________________________

5. Imaginați-vă că sesiunea este în format de conferință, există mai multe discuții libere ale participanților cu
experții, dar și între ei.Dacă o persoană vrea să se adreseze altei persoane din aceeași încăpere, poate
să o facă direct? Dacă da, cum ar putea să facă asta? Ce ar trebui să facă un vorbitor dacă dorește să
invite altă persoană care nu este prezentă în încăpere să participe?
____________________________________________________________________________________
6. Ce beneficiu, dacă există, a fost obținut prin izolarea mai multor sesiuni în săli de conferință separate,
dacă, după eveniment, oamenii se pot întâlni și împărtăși informațiile?
____________________________________________________________________________________
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