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Pot submarinele să înoate?  

Obiective 

Explicați procesul prin care router-ele link-state învață despre alte rețele. 

Scenariu. 

Edsger Wybe Dijkstra a fost un programator de calculatoare renumit și un fizician teoretician. Unul dintre citatele 
sale celebre a fost: “Întrebarea dacă calculatoarele pot gândi sau nu este ca întrebarea dacă submarinele pot 
înota.” Munca lui Dijkstra a fost aplicată, printre alte lucruri, protocoalelor de rutare. El a creat algoritmul SPF 
(Shortest Path First) pentru rutarea reţelelor. 

 Vizitați website-ul ACM (Association for Computing Machinery’s) la 

http://amturing.acm.org/award_winners/dijkstra_1053701.cfm. Citiți articolul despre viața lui Dijkstra.  

Enumerați cinci lucruri din articol despre el și viața lui pe care le găsiți interesante. 

 Apoi, vedeți animatia lui Dijkstra despre cum să găsiți mai întâi cea mai scurtă cale la 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Dijkstra_Animation.gif. Cât timp vizualizați animația, 

fiți foarte atenți la ce se întâmplă în ea.  Notați trei observații despre animație. 

 În final, vedeți graficul localizat la 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Ricerca_operativa_percorso_minimo_01.gif. 

Acordați-vă câteva momente pentru a viziona graficul si a nota trei observații despre el. (Notă: Folosiți un 

translator web dacă nu știți cuvintele italienești “Casa” și “Ufficio”.)  

Acum, deschideți PDF-ul acestei activități și răspundeți la întrebările de reflecție. Salvați-vă munca. 

Comparați-vă rezultatele cu doi dintre colegii dumneavoastră. 

Resurse 

 Conexiunea la Internet  

 Browser de Internet 

Reflecție 

1. Enumerați cinci lucruri interesante pe care le găsiți interesante despre viața lui Edsger Wybe Dijkstra. 

______________________________________________________________________________________ 

2. Enumerați trei observații despre animația de la 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Dijkstra_Animation.gif. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

3. Enumeraţi trei observaţii despre materialul vizual de la 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ricerca_operativa_percorso_minimo_01.gif. 

  
 

4. Protocoalele de rutare a vectorului distanţă practic depind de numărul de hop-uri întâmpinate pentru a găsi 
cea mai bună rută de la sursă la destinaţie. Dacă aplicaţi informaţiile pe care le-aţi învăţat din această 
activitate introductivă în rutare, ar fi hop-urile factorul principal în găsirea celei mai bune căi de la sursă la 
destinaţie? Dacă comparaţi cu comunicaţiile în reţele ar fi mai bine să găsiţi cea mai bună cale folosind o altă 
metrică decât numărul de hop-uri? Justificaţi-vă răspunsul. 

_______________________________________________________________________________________  
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