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IOSUD - Universitatea Politehnica Timi~oara
~coala Doctorala de Studii lnginerqti

ANExA. CU iNTREBARI ~I RAsPUNSURI
la procesul verbal al sustinerii pubJice a tezei de doctorat
elaborata de dl Ovidiu SICOE, cu titlul: "Generarea de micro-operatii de virgula flotanta
utilizate in grafica, implementate pe FPGA"
Confonn protocolului de sustinere publica a tezelor de doctorat, dupa sustinerea tezei de
doctorat de catre autor ~i dupa prezentarea rapoartelor membrilor comisie de doctorat,
pre~edintele comisiei deschide sesiunea de intrebiiri din partea membrilor comisiei de
doctorat ~i a publicului.
Intrebarile din partea membrilor :c~misiei de doctorat ~i raspunsurile candidatului:
1. 01 Prof. Dr. Ing. Mircea Popa:
Intrebare: Teza ta a constat in migrarea unor operatii de pe microprocesoare de uz general
pe FPGA. In ce masura crezi ca ar fi fost utila migrarea in continuare de pe FPGA pe ASIC?

Raspuns: Cred ca ar fi in regula sa se raman a la FPGA. Nu ~tiu in ce masura ASIC-ul ar fi
potrivit. Din acest punct de vedere, reconfigurarea este viitorul.
2. Dl Prof. Dr. Ing. Dorian Gorgan
lntrebare: In contextul modulelor GPU ~i a arhitecturilor paralele, exista un impact al
fonnatelor de reprezentare a numerelor reale asupra performantei. In ce masura crezi ca acest
impact s-ar simti ~i pe arhitecturile de GPU care a u magistrale mari, de sute de biti? Cum sar putea mapa aceasta reprezentare pe structuri de genul acesta.
Raspuns: Procesorul grafic este alcatuit din unitati de procesare care lucreaza in paralel.
Practic in fiecare astfel de unitate s-ar putea aplica conceptul prezentat ~i astfel ar aduce un
ca~tig de performata ~i consum de putere.
3. Dna Prof. Dr. lng. Daniela E. Popescu
Intrebare: Cum crezi ca s-ar putea realiza definirea unUl prag pentru noua metrica
introdusa?
Raspuns: Este nevoie de subiecti umani care sa analizeze imaginea de referinta ~i cea
alterata ~i sa i~i exprime acceptarea sau neacceptarea imagini alterata ca ~i inlocuitor al celei
de referinta. S-ar putea astfel stabili 0 valoare medie pentru acest prag.
4. Dl. Prof. Dr. Ing. Mihai V. Micea
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Intrebare: Care ar fi intr-o fraza ideea principala a tezei tale?
Riispuns: Teza sustine utilizarea de combinatii de reprezentari ale numerelor reale intr-un
pipeline grafic pentru a-i spori acestuia viteza de executie sau a-i eficientiza consumul de
putere, in functie de particularitatile aplicatiei tinta.
Intrebarile din partea publicului ~i raspunsurile candidatului:
Prezenta Anexa s-a intocmit in doua exemplare.
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