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De unde venim și unde ne aflăm acum?

◼ Classical computing a “mișcat” lumea în ultimii 

50 de ani!!!

◼ Dimensiunea tranzistorilor s-a redus dramatic

◼ La nivel sub-atomic efectele fizicii quantice se 

pot manifesta
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Problemele cu care ne confruntăm

Automotive și Manufacturing
▪ Optimizarea roboților

▪ Optimizarea rutelor în depozite

▪ Planificarea joburilor

▪ Designul (din punct de vedere engineering)

▪ Optimizarea platformelor mobile – Identificarea 
rutelor optime

Servicii Financiare
▪ Optimizarea riskului pe portfolio

▪ Credit risk scoring

▪ ATM – realimentarea cu numerar 

▪ Planificarea forței de muncă

Disaster Recovery
▪ Optimizarea timpului critic

▪ Alocarea de resurse

Pharma, Materiale și Științele 
vieții
▪ Descoperirea similarității între molecule

▪ Noi medicamente si materiale

▪ Protein folding

Utilități
▪ Optimizarea roll-outurilor pe rețele mari (ex:

griduri, 5G etc)

▪ Optimizarea innoirii aseturilor

Design și Construcții
▪ Acoustic design

▪ Simularea fluidelor

▪ Simularea testelor de crash 

- sunt generate de nevoia schimbării societății noastre -
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Cât de “mari” sunt problemele . . .

Optimizarea roboților:

Optimizarea drumul dus-întors pentru 

robotului de cusut pentru 64 de cusături

10106 combinații

Investiții

Analiza unui portofoliu de 500 de acțiuni

1.63×10150 combinații

Descoperirea unui
medicament

Compararea tuturor moleculelor cu 50 de 

atomi - 1048 posibilități

Optimizarea traficului

Minimizarea blocajelor de trafic – 5 

perechi de puncte de inceput și de final de 

destinație - 10100 posibilități

10100 posibilități = 1084 secunde = 13,8 Miliarde de ani!!
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Problemele cu care ne confruntăm

“Legea” lui Moore
▪ Mai putem miniaturiza?

▪ Va înceta în 2025 . . .

▪ Technologiile devin obsolete foarte repede...

▪ Răcirea devine critică / consumul de energie

OPEN versus CLOSED Source
▪ IBM - RedHat

▪ Oracle - mySQL

▪ Adobe  - Magento

▪ Disponibilitate versus securitate și suport

INTERNET-ul actual
▪ Atacuri, comportament criminal

▪ “By design” crează incentivuri în care 
valoarea este sacrificată

▪ Tribună pentru indignare, polarizare si 
“comportament” virulent

Centralizare versus Descentralizare
▪ Mai ușor versus mai sigur

▪ CAPEX vs OPEX

▪ On-line versus off-line

▪ Privat versus Public

- de altă natură . . . 

“Supremația” DATELOR
▪ “The world's most valuable resource is no longer 

oil, but data” – 2006, Clive Humby

▪ În multe privințe incorecta, reflectă doar 
sentimentul de PUTERE
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“Soluții” pentru viitor … sau direcții de acțiune…

“... a web for open, linked data that could do for numbers 
what the Web did for words, pictures, video: unlock our 
data and reframe the way we use it together”

Sir Tim Berners
World Wide Web inventer

Un nou INTERNET

“Bitcoin is not private”
Edward Snowden

Block Chain 

INTEL & AMD versus ARM, FPGA

Procesarea = Comodity 

“It is no longer a physicist’s dream 
— it is an engineer’s nightmare”

Isaac Chuang
MIT Professor of Physics and Engineering

Quantum Computing

• Procesare descentralizată / distribuită
• Mobile computing și tehnologii Internet 

of Things (IoT)

Edge 

“I think the next century will be the 
century of complexity 

Stephen Hawking - 2000

Interdisciplinaritatea

si interoperabilitatea

Iris, vene, amprente, miscări, facial, 
voce . . .
Autentificare / Plăti / VR !!

Biometrics

AI


