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Cea	  mai	  dificilă	  sarcină	  în	  virtualizare	  :	  virtualizarea	  sistemului	  de	  I/O
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GPU
• GPU	  -‐	  Graphics	  Processing	  Unit:	  generează	  grafice	  2D	  și	  3D,	  imagini	  și	  video.	  GPU-‐ul	  prezentat	  este	  opCmizat	  pentru	  

calcul	  vizual.
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• Calcul	  vizual	  -‐	  o	  combinaţție	  de	  procesări	  grafice	  și	  calcule	  care	  permmit	  interacţțiunea	  vizuală	  cu	  obiectele	  calculate	  
prin	  intermediul	  graficii,	  imaginilor	  și	  filmelor.
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• Acum	  15	  ani	  nu	  existau	  GPU-‐urile.	  Grafica	  pe	  un	  calculator	  era	  executată	  prin	  intermediul	  unui	  controller	  VGA
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4Sunday, January 3, 2010



5Sunday, January 3, 2010



5Sunday, January 3, 2010



6Sunday, January 3, 2010



6Sunday, January 3, 2010



6Sunday, January 3, 2010



7Sunday, January 3, 2010



Stagiile	  de	  procesare	  pipeline

7Sunday, January 3, 2010



Stagiile	  de	  procesare	  pipeline

7Sunday, January 3, 2010



Stagiile	  de	  procesare	  pipeline

Transformarea	  pipeline-‐ului	  grafic	  într-‐un	  procesor	  GPU	  
unificat
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Arhitectura	  GPU	  Unificată
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Direct3D	  10	  -‐	  logica	  pipeline
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