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Vacation Station (Versiunea Instructorului) 

Nota Instructorului: Textul de culoare roșie sau evidențierile cu 

gri indică faptul că textul apare doar în copiile instructorului. 

Obiective 

Explicați scopul VLAN-urilor într-o rețea cu switchuri. 

Pentru a învăța conceptele de VLAN într-o rețea cu switchuri în acest capitol, studenții își vor imagina cum și de 
ce sunt create grupuri de rețea VLAN-switching.   

Scenariu. 

Ați cumpărat o casă de vacanță la plajă cu scopuri de închiriere. Există trei etaje identice pe fiecare al casei. 
Fiecare etaj oferă un televizor digital pentru a fi utilizat de chiriași.   

Conform furnizorului de servicii internet locale , doar trei posturi pot fi oferită într-un pachet de televiziunie. Este 
de datoria dumneavoastră de a decide ce pachete de televiziune puteți oferi oaspeților. 

 Împărțiti clasa în grupuri de câte trei studenți per grup. 

 Alegeți trei posturi diferite pentru a face un abonament pentru fiecare etaj din casa închiriată. 

 Completați PDF-ul pentru această activitate. 

Împărțiți răspunsurile completate cu clasa. 

 

Pachetul de abonament al postului de televiziune  - Etaj 1 
Știri Locale 

 

Sport 

 

Vreme 

 

Home Improvement 
 

Filme 
 

Istorie 

Pachetul de abonament al postului de televiziune - Etaj 2 
Știri Locale 

 

Sport 
 

Vreme 
 

Home Improvement 
 

Filme 
 

Istoria 

Pachetul de abonament al postului de televiziune - Etaj 3 
Știri Locale 

 

Sport 
 

Vreme 
 

Home Improvement 
 

Filme 
 

Istoria 

Reflecție  

1. Care au fost câteva din criteriile utilizate pentru a alege ultimele 3 posturi? 
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_______________________________________________________________________________________ 

Răspunsurile vor varia, dar pot include: știrile locale sunt de obicei importante pentru toată lumea, starea meteo 
este importantă pentru turiștii pe plajă, îmbunătățirea locuinței poate fi importantă pentru închiriere, sporturile și 
filmele sunt distracțiile de vacanță populare, iar istoricul furnizează turiștilor informații despre locurile pe care le 
vizitează sau intenționează să le viziteze. 

2. De ce credeți că ISP-urile furnizează diferite opțiuni pentru postul de televiziune către abonați? De ce să nu 
ofere toate posturile tuturor abonaților? 

_______________________________________________________________________________________ 

Limitarea opțiunilor pentru anumite grupuri permite ISP-urilor să conserve lățimea de bandă televizată la grupuri 
cu opțiuni selectate.  De asemenea, pot practica prețuri adiționale pentru opțiuni adiționale. 

3. Comparați scenariul cu rețelele și comunicațiile de date pentru comanii mici și medii. De ce ar fi o idee bună 
să împărțiți rețelele companiei în grupuri logice și fizice? 

_______________________________________________________________________________________ 

Răspunsurile vor varia.  Unele răspunsuri ar putea include: împărțirea rețelelor în grupuri permite companiilor să: 
îmbunătățească performanța rețelei; reglementeze managementul și securitatea rețelei; să utilizeze date, voce, 
opțiuni de trafic controlate de rețea mai eficient și să grupeze traficul de date în funcțiile dorite de rețea. 

Identificați elementele modelului care se referențiază la conținutul IT: 

 În acest scenariu, modemul prin cablu al ISP-ului ar putea funcționa ca un switch de rețea. 

 Etajele 1-3 pot fi comparate cu grupuri de rețea VLAN. 

 Televiziunile digitale ar putea fi comparate cu hosturile din grupurile VLAN. 
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