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1. Informace k zadání
 Práce analyzuje vliv změny frekvence a napětí procesoru Intel Xeon (architektury Haswell) na výkon a množství

energie nutné pro výpočet daného algoritmu. Testování probíhalo na poměrně velké sadě benchmarků s několika
kroky frekvence, a to jak sekvenčních, tak paralelních, od 1 až do 24 vláken nebo procesů.

Hlavní výzva práce spočívala v naměření, zpracování a analýze velkého množství získaných dat z vytvořených
benchmarků. Výsledkem je zhruba 50 grafů a 10 tabulek se zpracovanými údaji a průběhy naměřené spotřeby.

Zadání práce bylo splněno bez výhrad.
2. Práce s literaturou
 Student aktivně využíval dostupnou literaturu, samostatně vyhledával dostupné publikace zabývající se podobnými

problémy.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Konzultace probíhaly zhruba každé dva týdny v průběhu celého roku. Student chodil na konzultace velice dobře

připraven, vždy s poměrně velkým množstvím nově získaných výsledků a postřehů. Úkoly a připomínky z každé
konzultace byly vždy bez otálení vyřešeny a zapracovány. Přístup studenta byl v tomto směru vzorový.

4. Aktivita při dokončování
 V lednu v rámci semestrálního projektu měl student hotovo zhruba 12 stran textové části a zpracovaná základní

meření a benchmarky v experimentální části. Experimentální část byla dokončena v průběhu dubna a na přelomu
dubna a května i část textová, v průběhu května už probíhaly jen drobné korekce a úpravy. Práce byla dokončena
více než týden před termínem odevzdání.

5. Publikační činnost, ocenění
 Společně s vedoucím práce se dokončuje publikace, která bude v nejbližší době zaslána na vybranou konferenci.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student velmi aktivně pracoval na řešení práce v průběhu celého roku, zpracoval a analyzovat velmi velké

množství získaných dat, samostatně a bez otálení řešil nastalé problémy a zadané úkoly. Výsledkem je velmi
rozsáhlá analýza vlivu frekvence procesoru Intel Xeon Haswell na energii potřebnou pro výpočet velkého množství
různorodých algoritmů a jejich nastavení. V průběhu léta se bude odesílat publikace na vybranou konferenci.
Navrhuji proto hodnocení A.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2016
.................................
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