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În ce direcție ar trebui să mergem?  

(Versiunea Instructorului) 

Nota Instructorului: Textul de culoare roșie sau evidențierile cu 

gri indică faptul că textul apare doar în copiile instructorului. 

Obiective 

Explicați beneficiile utilizării rutelor statice. 

Capitolul se concentrează pe rutarea statică și dinamică.  Această activitate ajută cursanții să se gândească 

la modul în care pot alege o altă cale diferită de calea cea mai bună pentru comunicarea în rețea.  

Scenariu 

Un eveniment sportiv imens este pe cale să aibă loc în orașul tău. Pentru a participa la acest eveniment , 
trebuie să faceți planuri concise pentru a ajunge la arena de sport la timp pentru a vedea întregul joc. 

Există două route pe care le puteți lua pentru a conduce la acest eveniment.   

 Traseu Highway - Este ușor de urmărit și sunt permise viteze de condus rapid.   

 Rută directă, alternativă - Ați găsit această rută folosind o hartă a orașului. În funcție de condiții , 
precum cantitatea de trafic sau congestie , acesta poate fi modul de a ajunge la arena arena la timp ! 

Cu un partener , discutați aceste opțiuni. Alegeți o rută preferată pentru a ajunge la timp la arenă pentru a 
vedea fiecare secundă a acestui eveniment sportiv imens. 

Comparați preferințele dumneavoastră opționale pentru traficul de rețea , ce rută ați alege pentru a livra 
datele de comunicare pentru afacerea dumneavoastră de talie mică-spre-medie ? Ar fi cea mai rapidă și 
ușoară rută sau alternativa , ruta directă ? Justificați-vă răspunsul. 

Completați activitatea de modelare .pdf și fiți pregătit să justificați răspunsurile în fața clasei sau a unui altui 
grup. 

Resurse necesare 

Niciuna 

Reflecție  

1. Ce rută ați ales ca prima preferință? Pe ce criteriu v-ați bazat decizia? 

_______________________________________________________________________________________ 

Răspunsurile studenților vor varia. Unii vor alege ruta cea mai rapidă și mai usoară iar alții vor alege ruta 
alternativă,directă.  Criteriile menționate pot include constrângeri de timp, viteza rutei, congestia de trafic pe rută 
și ușurința de a urmări ruta. 

2. Dacă congestionarea traficului ar avea loc pe oricare dintre rute, ar schimba ruta spre arenă pe care ați 
alege-o? Explicați-vă răspunsul. 

_______________________________________________________________________________________ 

Majoritatea studenților și-ar schimba ruta pentru a ajunge la arena de sport la timp.  Alții vor decide să păstreze 
aceeași rută sperând ca aglomerația traficului să dispară.  În orice caz, majoritatea vor aprecia ca au de unde 
alege rute. 
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Ce cale alegem? 
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3. O frază des întâlnită care se potrivește este “distanța cea mai scurtă dintre două puncte este o linie dreaptă.” 
Este acest lucru mereu adevărat în livrarea datelor de rețea? Cum comparați răspunsul dumneavoastră cu 
activitatea de modelare din acest scenariu? 

_______________________________________________________________________________________ 

Din nou, traficul poate avea un impact asupra rutei alese.  Câteodată poate fi necesar să alegeți o rută alternativă 
pentru livrarea datelor. Uneori ruta alternativă va permite datelor să fie livrate mai rapid decât atunci când se 
folosește ruta cea mai rapidă. 

Identificați elementele modelului care face referință la conținutul IT: 

 Router-ele folosesc protocoale de rutare pentru a înregistra rutele dinamice în tabelele lor de rutare 

indicând astfel cea mai bună cale de livrare. 

 Metoda determinării celei mai bune metode de livrare poate fi schimbată manual la o cale configurată 

denumită cale statică. 

 O rută statică oscilantă poate fi configurată pe un router pentru a oferi o cale de rezervă în caz că ruta 

dinamică devine inoperabilă la un moment dat. 


