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1. Informace k zadání
 Diplomová práce se zabývá možnostmi realizace paralelní implementace BWT transformace a na ní založené

komprese dat za využití platformy GPU. Jedná se tedy o studijně-implementační zadání. Klíčové aspekty práce lze
spatřovat v identifikaci částí sekvenční varianty BWT s potenciálem k paralelní implementaci, návrhu prozkoumání
možností jejich akcelerace a především v následné implementaci na platformě GPU.

Celkovou náročnost práce bych označil za nijak nepřekračující běžné požadavky. Bylo sice třeba nastudovat
problematiku BWT, nicméně tento krok sám o sobě nijak zásadně obtížnost práce nezvyšuje. Z pohledu vedoucího
práce bych zadání prohlásil po formální stránce za splněné. Nicméně analýza výkonnosti navrženého řešení mohla
být provedena mnohem detailněji, např. i s ohledem na práci s pamětmi typu cache na GPU platformě, počtu
použitých vláken výskyt datových závislostí a podobně.

2. Práce s literaturou
 Studentovi byly na počátku období pokrývajícího řešení projektu doporučeny některé informační zdroje. Zbývající si

již dohledával samostatně, nicméně jich mohlo být i více. V technické zprávě uvedené se zdají být vhodně použity.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Lze konstatovat, že aktivněji si student počínal v zásadě až před termínem odevzdání semestrálního projektu

v zimním semestru a finální verze technické zprávy v semestru letním. Konzultací bylo svoláno pouze několik na
počátku projektu, pak již student pracoval samostatně. V případě potřeby pak podnět ke svolání konzultace vzešel
z jeho strany, nicméně tyto mohly probíhat i častěji.

4. Aktivita při dokončování
 Dokončení realizačního výstupu i technické zprávy proběhlo ve stanoveném termínu. Nicméně již zde nebyl

dostatečný prostor k úpravě technické zprávy z pohledu detailnějšího rozboru BWT a realizované implementace. K
provedení podrobnějšího vyhodnocení vlastností paralelní implementace či návrhu a zapracování vlastních
modifikací by bylo potřeba systematičtější činnosti v průběhu celého období řešení projektu.

5. Publikační činnost, ocenění
 Žádná publikační činnost ani ocenění získaná v souvislosti s řešením tohoto projektu nejsou známa.
6. Souhrnné hodnocení uspokojivě (D)
 Vzhledem k běžné náročnosti a rozsahu projektu, dosaženým výsledkům, které by si zasluhovaly detailnější

vyhodnocení, a úsporněji koncipované technické zprávě navrhuji z pozice vedoucího projektu souhrnné hodnocení 
stupněm D - uspokojivě.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 3. června 2019

 Šimek Václav, Ing.
vedoucí práce
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