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Internet of Everything (IoE) Obiective 

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

IPv6 este important pentru a gestiona identificarea traficului de date de care este nevoie în viitor.Mai multe 
adrese ajută la această acțiune, iar IPv6 ajută la facilitarea acestor necesități. 

Condiții/Scenariu 

În ziua de astăzi, mai mult de 99% din populație rămâne neconectată.Mâine vom fi conectați la aproape 
orice.Până în 2020, 37 miliarde de echipamente vor fi conectate la Internet.De la apă la mașini, 
elementele organice și digitale vor funcționa împreună pentru a realiza o lume mai inteligentă și 
conectată.Acest viitor al rețelisticii este cunoscut ca “Internet of Everything” sau “IoE.” 

Dacă transportul, rețelistica și explorarea spațiului depind de partajarea informației digitale, cum va fi 
acea informație identificată de la sursă la destinație? 

În această activitate, veți începe să vă gândiți la ce se va identifica în lumea IoE, dar și la modul în care 
aceste lucruri vor fi adresate în aceeași lume!  

Instrucțiuni pentru clasă sau pentru studenții individuali: 

1. Citiți blogul/sursa de știri furnizată de John Chambers cu privire la Internet of Everything - IoE - 
“Internet of Everything: Fueling an Amazing Future #TomorrowStartsHere”.Acest blog se află la: 
http://blogs.cisco.com/news/internet-of-everything-2.   

2. Apoi vizualizați acest filmuleț, “Cisco Commercial: Tomorrow Starts Here”, localizat la mijlocul 
paginii. 

3. Apoi, navigați la pagina principală IoE localizată la http://www.cisco.com/web/tomorrow-starts-
here/index.html. Dați clic pe categoria care vă interesează din colajul grafic. 

4. Vizualizați filmulețul și citiți blog-ul sau .pdf-ul care aparține categoriei IoE care vă interesează. 

5. Scrieți 5 comentarii sau întrebări despre ceea ce ați văzut sau ați citit.Fiți pregătit să împărtășiți 
cu colegii. 

Resurse necesare 

 Conectivitatea la Internet pentru a cerceta pe cisco.com.Pot fi utile și căștile în cazul în care cursanții 

realizează activități individuale în cadrul unui grup. 

 Opțiuni de înregistrare (foaie, tabletă, etc) pentru comentarii sau întrebări cu privire la imagini, blog-uri 

și/sau alte documente citite sau vizualizate la Pasul 3. 

Reflecție 

1. De ce credeți că este nevoie să adresați copacii? Morile de vânt? Mașinile? Frigiderele? De ce orice 
din lumea înconjurătoare ar trebui să poate utiliza o adresă IP? 
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