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Drumul Cel mai Puțin Umblat... sau este? Obiective 

Explicați cum folosesc dispozitivele de rețea tabelele de rutare pentru a direcționate pachete către o 
rețea de destinație. 

 Studenții vor observa modul în care o paradigmă de rutare hop-by-hop cu o selecție corectă a căii la 
fiecare hop determină o livrare corectă a pachetelor.Vor recunoaște că fiecare router din cale trebuie să 
aibă cunoștințe corecte despre rețeaua de destinație și despre calea către acea rețea, pentru a livra 
pachetele pe calea cea mai scurtă. 

Condiții/Scenariu 

În weekendul următor veți vizita un coleg de școală care se află acasa, deoarece este bolnav.Cunoașteți 
adresa sa, însă nu ați mai fost niciodată în acel oraș până atunci.  

În loc să căutați adresa pe hartă, decideți doar să cereți locuitorilor orașului instrucțiuni, după ce ajungeți 
cu trenul. 

Indicațiile primite de localnici sunt foarte utile.În orice caz, toți au un obicei interesant.În loc să vă explice 
întregul drum până la destinație, vă spun să urmați această stradă, iar când ajungeți la cea mai apropiată 
intersecție, să întrebați pe cineva din nou.  

În final, urmați aceste instrucțiuni și ajungeți, din intersecție în intersecție, stradă și stradă, la casa 
prietenului dumneavoastră. 

Răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Ar fi fost o diferență importantă dacă vi s-ar fi spus întreaga rută sau o mare parte din ea, în loc 
să fiți direcționat către cea mai apropiată intersecție?   

2. Ar fi fost mai util să întrebați adresa străzii respective sau doar numele străzii? Ce s-ar fi 
întâmplat dacă persoana pe care ați fi întrebat-o nu ar fi știut strada de destinație sau v-ar fi 
indicat un drum greșit? 

3. Presupunem că pe drumul de întoarcere, alegeți din nou să cereți instrucțiuni de la localnici.Ar fi 
garantat că vi se va indica aceeași rută pe care ați urmat-o și pentru a ajunge la casa prietenului 
dumneavoastră? Justificați răspunsul. 

4. Este necesar să explicați de unde plecați atunci când cereți indicații către o destinație? 

Reflecție 

 

1. Ar fi fost o diferență importantă dacă vi s-ar fi spus întreaga rută sau o mare parte din ea, în loc să fiți 
direcționat către cea mai apropiată intersecție?  

____________________________________________________________________________________ 

2. Ar fi fost mai util să întrebați adresa străzii respective sau doar numele străzii? 

____________________________________________________________________________________ 

3. Ce s-ar fi întâmplat dacă persoana pe care ați fi întrebat-o nu ar fi știut strada de destinație sau v-ar fi 
indicat un drum greșit? 

____________________________________________________________________________________ 

4. Presupunem că pe drumul de întoarcere, alegeți din nou să cereți instrucțiuni de la localnici.Ar fi garantat 
că vi se va indica aceeași rută pe care ați urmat-o și pentru a ajunge la casa prietenului dumneavoastră? 
Justificați răspunsul. 

____________________________________________________________________________________ 
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5. Este necesar să explicați de unde plecați atunci când cereți indicații către o destinație? 

____________________________________________________________________________________ 

 

  


