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K posouzení mi byla předložena práce výše uvedeného názvu a autora. Práce má 216 číslovaných
stran a člení se do čtrnácti kapitol (1. Introduction, 2. Least squares method and their applications,
3. Sparse matrix representations, 4. A brief overview of existing NLS solvers, 5. SLAM++ block
matrix design, 6. Batch solving in SLAM++, 7. Incremental solving in SLAM++, 8. Solving bundle
adjustment problems, 9. Covariance recovery, 10. Accelerating the chosen algorithms on GPU, 11.
Parallel  sorting  on  GPU,  12.  Fast  sparse  matrix  multiplication  on  GPU,  13.  Accelerating  the
nonlinear least square solvers on GPU, 14. Conclusion).

Jádrem práce je návrh datové struktury pro řídké matice. Struktura je založena na blocích. S
využitím uvedené  datové  struktury  pak  autor  řeší  některé  vybrané  problémy,  zejména  problém
SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Experimentální výsledky (časy běhu) ukazují, že
navržená datová struktura je užitečná. Kromě problému SLAM pak autor dále pokračuje v řešení i
dalších problémů (např. Schur complement, GPU třídění, GPU násobení řídkých matic). Rozumím,
že motivací nejspíš byla realizace metody a produktu SLAM++.

Autorem  zvolenou  oblast  urychlování  a  paralelizace  výpočtů,  např.  nelineárních  řešičů,
považuji za významnou a náročnou. Jak efektivní implementace řídkých matic, důmyslných metod,
tak i využití GPU jsou v současné době důležitými prvky na cestě ke tvorbě efektivních algoritmů.
Práce je napsána vcelku náročně, povětšinou s rozsáhlejším teoretickým základem a i s přiměřeně
podrobným popisem souvisejících prací. Výsledky prezentované v jednotlivých experimentech jsou
přesvědčivé. Z rozsahu předložené práce (jak co do počtu stran, tak co do počtu problémů, jichž se
autor dotýká, tak i co do počtu odkazovaných prací) lze vidět, že autor práci věnoval nemalé úsilí, a
to jak v oblasti návrhu a verifikace nových řešení, tak i v oblasti jejich opovídající prezentace v
textové části práce. Práce je nasána anglicky, a to velmi dobře (mohu-li já posoudit).

Z  výčtu  publikací  autora  práce  lze  soudit,  že  hlavní  myšlenky  práce  byly  přiměřeně
publikovány, a to zejména na konferencích z oblasti robotiky, zpracování velkých dat, zpracování
multimedií a také z oblasti „high performance computing“. Podobné informace lze nalézt např. i v
databázi SCOPUS. Na základě informací zde uvedených upozorňuji zejména na nikoli malý počet
citací u článku „Efficient implementation for block matrix operations ...“, které prokazují akceptaci
autorem předkládaných výsledků odbornou komunitou.

S přihlédnutím ke všemu výše uvedenému je mé základní hodnocení práce kladné. K práci
však mám  i některé připomínky, které uvádím dále.

Během čtení práce jsem nabyl dojmu, že práce otevírá snad až příliš mnoho problémů (čemuž
ostatně  odpovídá  i  rozsah  práce  vyjádřený  počtem jejích  stran,  jakož  i  autorem prezentovaný
seznam přínosů v podkapitole 1.3. a v kapitole 14). Obecně lze namítnout, že čím více problémů se
vyřeší,  tím lépe.  V případě  doktorské  práce  bych  spíše  ale  přivítal  větší  koncentraci  na  jeden
významný problém nebo několik málo problémů a jeho/jejich snad až vyčerpávající zpracování.
Také linka spojující jednotlivá témata předložené práce mohla být, pode mého soudu, formulována
zřetelněji.  Při  čtení  posuzované  práce  jsem  jako  jednotící  myšlenku  nejprve  chápal  snahu  o
efektivní reprezentaci řídkých matic a efektivní realizaci algoritmů, které s takovou reprezentací
pracují. S touto představou korespondoval obsah kapitol 3 až 6. Při čtení dalších kapitol se mi pak
ale zdálo, že je tato jednotící linka postupně zastiňována prezentováním dalších algoritmů, u nichž,
kromě navrhované reprezentace matic, byly řešeny další problémy a deklarovány i další přínosy, a
to aniž by, podle mého soudu, byly zpracovány zcela vyčerpávajícím způsobem (a aniž by řešení
byla vždy zcela jednoznačně explicitně deklarována jako původní). Např. v kapitole 7 považuji za
zajímavou  myšlenku  inkrementální  aktualizaci  Choleského  rozkladu.  Je  škoda,  že  pan  autor
explicitně nedeklaroval, zda ji považuje za vlastní (v tomto ohledu považuji za nepatřičné cokoli
ponechávat na názoru či  dohledávání  čtenáře) a případně ji  pak i  náležitě  neakcentoval,  včetně
samostatného vyhodnocení jejího efektu, bez vlivu dalších současně činěných opatření, která jsou



uváděna v kapitole 7.4 (Implementační detaily). Podobně i na jiných místech. Zde ale považuji za
nezbytné říci také, že z jiného pohledu přístup pana autora velmi chápu a oceňuji. Očividně mu šlo
o zkonstruování co nejlepšího algoritmu (SLAM++), přičemž se příliš nezabýval tím, jak co bude
nakonec  možné „prodat“ v textu disertační  práce.  (To je  jistě  čestné  a  lepší,  než zvolit  postup
opačný. Odtud tedy mé pochopení.) Současně s tímto konstatováním velmi oceňuji, že pan autor (s
kolektivem)  prezentují  produkt  SLAM++ veřejně  na  webu ke  stažení.  Odpovídající  stránku na
sourceforge jsem navštívil a shledal, že produkt má celkem přes 5 tisíc stažení, což konstatuji s
úctou. (Možná, že bych podstatu práce pochopil rychleji, když bych od začátku věděl, že algoritmus
SLAM++ v ní hraje ústřední úlohu.)

Závěrečné  kapitoly  o  algoritmech  třídění  a  násobení  matic  na  GPU  (kapitoly  11  a  12)
nevybočují z rámce výše uvedeného. Z hlediska svých projektových aktivit pan autor vyřešení obou
problémů  zřejmě  potřeboval.  Z  hlediska  předložené  práce  však  obě  kapitoly  působí  dosti
samostatným dojmem. S předchozím textem jsou svázány jen tím, že se zde opět zpracovávají řídké
matice  a  že  výsledek  je  zřejmě  použit  v  autorem realizovaném řešiči.  Problémy,  které  se  zde
otevírají,  a  zejména  pak metody  jejich  řešení  (GPU) jsou dosti  odlišné  od  těch  z  předchozích
kapitol. Kapitola popisující GPU verzi řešiče samotného je velmi stručná; má spíše podobu anotace.

Prezentování  myšlenek  v  podobě zápisu  algoritmu  v  pseudokódu,  jak  je  použito  na  více
místech práce, jsem během čtení práce nepovažoval za zcela šťastné. Hlavní myšlenky by měly být
vyjádřeny jednoduše, srozumitelně a přesvědčivě v obyčejných větách. Zápis ve formě algoritmu
pak může být použit k jednoznačnému shrnutí. Současně s vyslovením hlavních myšlenek by měla
být prezentována i motivace, tedy očekávání, proč by později v testech měla být metoda úspěšná.
Pan autor  se  občas  omezuje  na  to,  že navrhne řešení,  které  předem příliš  nezdůvodňuje  (např.
nediskutuje různé možné varianty) a které se pak v testech ukáže jako úspěšné. (Např. na základě
jaké úvahy byla předem očekávána úspěšnost metody pro reprezentaci řídkých matic, ještě dříve
než byly provedeny testy? Jinak: Jaká předběžná úvaha byla motivací pro sledování této cesty?)

Určitou připomínku mám k metodice testování použité v kapitolách 6 až 9. Provedení testů na
pouze  jediném typu počítače  považuji  za  sporné.  Výsledky na  jiných počítačích  by  mohly  být
odlišné.  V práci  je  navíc  zmiňováno  použití  poměrně  již  starší  verze  překladače  (i  operačního
systému). Se stářím překladače může souviset i jeho schopnost SIMD paralelizace (SSE). V práci
jsem nalezl zmínku, že použitý počítač instrukcemi SSE disponoval. Bylo jejich využití ponecháno
jen na překladači či byly „vynuceny“ manuálně? Pokud ano, jak konkrétně? Byly uvažovány též
instrukce AVX? Jaká byla rychlost operační paměti? U problémů, kdy jsou aritmetické operace
vcelku  jednoduché,  mohou  rozhodovat  přístupy  do  paměti  a  využití  pamětí  cache.  Nelze
přehlédnout,  že rychlost přístupu do paměti  mohla být u i5-661 postatně nižší  než u procesorů
dnešních. (Také z verze překladače a operačního systému soudím, že testy byly prováděny již před
nějakým časem.) Lze poskytnout alespoň nějaké srovnání i pro počítače z poslední doby? Jaké jsou
příčiny větších výkonových fluktuací v některých případech (např. dle obr. 5.7)? (Jde o důsledek
využití SSE instrukcí?)
Závěr: Předložená práce prokazuje, že se pan uchazeč velmi podrobně seznámil s náročnou oblastí
efektivní a paralelní implementace nelineárních řešičů metody nejmenších čtverců a jejich aplikací.
V práci  prezentoval  množství  hodnotných  originálních  přístupů,  které  také  realizoval  a  jejichž
účinnost experimentálně ověřil. Hlavní v práci prezentované přístupy byly přiměřeně publikovány.
Pokud jsem měl k práci výše uvedené připomínky, bylo to zejména pro snad až zbytečně velký
záběr práce. Velmi oceňuji úsilí pana autora dotáhnout věci do prakticky použitelného stavu, jak o
tom svědčí dostupnost implementace metody SLAM++ na webu.  S přihlédnutím ke všemu výše
uvedenému rozhodně doporučuji práci pana Ing. Lukáše Poloka k obhajobě.  

V Ostravě 6. 3. 2017 doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
FEI, VŠB-TU Ostrava


