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Chiar avem nevoie de o hartă ?  

Obiective 

Descrieți funcțiile principale și caracteristicile unui router. 

Scenariu 

Folosind Internet și Google Maps, localizați http://maps.google.com, găsiți o rută între capitala țării 
dumneavoastră și un alt oraș îndepărtat sau între două locuri din propriul oraș. Fiți atent la direcțiile de 
conducere sau mers pe jos pe care le sugerează Google Maps (Hărți Google).  

Observați că, în multe cazuri , Google Maps sugerează mai mult de o rută între cele două locații alese. De 
asemenea, vă permite să adăugați anumite condiții pe rută, precum evitarea autostrăzilor sau tarifelor rutiere. 

• Copiați cel puțin două instrucțiuni ale rutei furnizate de Google Maps pentru această activitate.  Puneți 
copiile într-un document de procesare și salvați-l pentru utilizare în pasul următor. 

• Deschideți PDF-ul ce însoțește această activitate de modelare și completați-l cu un coleg. Discutați 
întrebările listate în PDF și înregistrați-vă răspunsurile.  

Fiți pregătiți să prezentați răspunsurile la clasă. 

Resurse 

 O conexiune la Internet 

 Browser Web 

 Google Maps, http://maps.google.com/  

Reflecție 

1. Cum arată traseul ce trebuie urmat cu mașina sau pe jos în funcție de criteriile introduse, însă fără a folosi 
autostrata? Ce informații exacte conține? Cum se referă la rutarea 
IP?____________________________________________________________________________________ 

În cazul în care Google Maps a oferit un set de rute diferite, prin ce se deosebește acest traseu de primul? De 
ce ai alege un traseu în defavoarea altuia? 

2. Ce criteriu poate fi utilizat pentru a evalua utilitatea unei rute? _____________Criteriul poate include:  
 
 

3. Vă puteți aștepta ca o rută unică să fie cea mai bună, dacă îndeplinește toate condițiile? Justificați-vă 
răspunsul.  
_______________________________________________________________________________________  
 

4. Ca și administrator de rețea sau dezvoltator, cum ați putea utiliza harta unei rețele sau tabela de rutare în 
activitățile dumneavoastră zilnice? 

__________________________________________________________________ 
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