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Sună-mă! Obiective 

Explicați de ce este necesară rutarea pentru host-uri din diferite subrețele pentru a comunica. 

 Studenții vor observa că datele sunt livrate mai rapid dacă sunt utilizați identificatorii de adresare ai 
grupului. 

 Studenții vor vedea modul în care comunicarea este facilitată prin intermediul grupurilor mari care 
apoi sunt împărțite în părți ce pot fi gestionate mai ușor.După ce se gândesc la modul în care 
numerele de telefonie mobilă sau fixă sunt împărțite, pot trage concluzii asupra modului în care 
rețelistica utilizează aceleași practici. 

Condiții/Scenariu 

În acest capitol, veți învăța modul în care echipamentele pot fi împărțite în subrețele sau în grupuri mai 
mici de rețele, dintr-o rețea de dimensiuni mari.  

În această activitate de modelare vi se cere să vă gândiți la un număr pe care îl folosiți zilnic, cum ar fi 
numărul dumneavoastră de telefon.Pe măsură ce completați această activitate, gândiți-vă la modul în 
care numărul dumneavoastră de telefon se compară cu strategiile pe care ar putea să le folosească 
administratorii de rețea pentru a identifica hosturi pentru comunicarea eficientă a datelor. 

Completați cele două secțiuni de mai jos și notați-vă răspunsurile.Salvați cele două secțiuni pentru a le 
utiliza mai târziu în discuția de la clasă. 

 Explicați modul în care numărul dumneavoastră de telefonie fixă sau mobilă este împărțit în grupuri 
de numere de identificare.Numărul dumneavoastră de telefon folosește un cod de zonă? Un 
identificatior ISP? Un cod al orașului, județului sau al țării? 

 În ce măsuri separarea numărului dumneavoastră de telefon în anumite segmente ajută la 
contactarea sau comunicarea cu alte persoane? 

Resurse necesare 

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

Reflecție 

1. De ce credeți că ISP-urile au nevoie de numărul dumneavoastră de telefon atunci când configurează 
parametrii contului? 
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