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Trebuie să discutăm din nou  

Obiective 

Explicați modul în care protocoalele layer-ului transport și serviciile suportă comunicații prin rețelele 
de date. 

 Având un scenariu dat, studenții vor determina dacă trebuie folosită o mesagerie cu un grad mare de 

siguranță.Se vor concentra să vadă dacă mesajul final era complet, corect și trimis la momentul potrivit. 

Condiții/Scenariu 

Este important ca studenții să completeze Activitate de Modulare din acest capitol.Această 
activitate este potrivită pentru grupuri de dimensiuni medii formate din 6-8 cursanți pentru fiecare 
grup. 

Instructorul va șopti un mesaj complex primului student dintr-un grup.Un exemplu de mesaj poate fi 
”Mâine ne așteptăm la o furtună de zăpadă.Trebuie să ajungă dimineață și școala va fi amânată timp de 
două ore, deci aduceți-vă tema.” 

Studentul șoptește mesajul următorului student din grup.Fiecare grup urmează acest proces până când 
toți membrii din fiecare grup au auzit mesajul.Iată regulile pe care trebuie să le urmați: 

Iată regulile pe care trebuie să le urmați: 

• Puteți șopti mesajul în părți mai mici vecinului dumneavoastră ȘI puteți repeta părțile 
mesajului după pentru a verifica dacă vecinul dumneavoastră a auzit mesajul corect. 

• Părți mici din mesaj pot fi verificate și repetate (în sensul acelor se ceasornic sau invers 
pentru a asigura acuratețea părților din mesaj) șoptind.Un student va trebui să cronometreze 
întreaga activitate. 

• Atunci când mesajul a fost auzit de fiecare grup, ultimul student va spune cu voce tare ceea 
ce a auzit.Pot fi repetate mai multe părți din mesaj, iar procesul poate fi repornit pentru a vă 
asigura că toate părțile mesajului sunt fost complet livrate și într-o manieră corectă. 

• Instructorul va spune mesajul original pentru a verifica dacă livrarea a fost una de calitate. 

 

Reflecție 

1. Dacă ați fi depins de acest mesaj pentru a organiza un calendar personal/de afaceri, conținutul acestui 
mesaj ar fi trebui să fie clar și corect când l-ați fi primit?  

____________________________________________________________________________ 

2. Durata de timp în care s-a livrat mesaj este importantă pentru destinatar și expeditor? 

____________________________________________________________________________ 

3. Comparați MA de introducere din acest capitol cu cel de Review (această activitate).Ce diferențe 
observați cu privire la livrarea mesajului? 

____________________________________________________________________________________ 

 


