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Titlul temei
Implementarea unor algoritmi paraleli de optimizare multi-obiectiv
in cadrul aplicației Distributed Design Space Exploration
Framework for Multicores
Optimizarea multi-obiectiv a unor sisteme tip Network on Chip
utilizand cadrul Framework for Automatic Design Space
Exploration (FADSE - Sibiu)
Integrarea unui modul de calcul al consumului de putere in cadrul
unui simulator Network on Chip
Analiza comparative a complexității jocurilor de strategie pe
calculator
Analiza statistica a similităâii documentelor literare corelat cu
frecventa literelor
Algoritmi evoluționiști in text mining
Sistem cu microcontroler pentru supraveghere şi alarmare
Sistem cu microcontroler pentru comanda unui robot
Dezvoltarea unui joc pentru Windows și telefoane mobile folosind
XNA Game Studio.
Simularea ciocnirii bilelor folosind OpenGL.
Aplicaţie cu baze de date în C++ Builder. Bibliotecă.
Aplicație pentru monitorizarea unei retele wireless
Sistem de recunoaştere a formelor folosind procesarea de imagini
Joc de șah in Greenfoot
Sistem informatic pentru gestiunea activităților școlare
Sistem informatic pentru gestiunea activităților de medicina muncii
Sistem informatic pentru evaluarea psihologica a indivizilor
Proiectarea ierarhizată a sistemelor digitale în VHDL
Proiectarea automatelor secvențiale folosind limbaje de descriere
hardware
Aplicarea metodelor fuzzy în docimologie
Interacţiunea aplicaţiilor Java la nivel microarhitectural din prisma
predicţiei salturilor (directe şi indirecte) şi a performanţei globale
de procesare.
Metode de optimizare a consumului de energie din motoarele de
căutare
Sistem de management a documentelor
Sistem de management a conținuturilor unui sit web
Implementarea algoritmilor paraleli de sortare utilizând funcții din
biblioteca MPI
Clasificare automată de documente WEB.
Filtrarea automata a ştirilor (RSS) pe baza profilului utilizator.
Teoria grafurilor – aplicație tutorial.
Structuri de date allocate dynamic – aplicație tutorial
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