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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání se věnuje rozšíření implementace simulátoru o novou reprezentaci heterogenního média a zvukových

měničů, a to za účelem rozšíření funkcionality a snížení paměťové náročnosti simulace. Obojí má za následek
možnost simulovat větší domény a celkově zvýšit efektivitu simulace.
Zadání jako takové je napsáno všeobecně a při jeho vypracování bylo možné hledat kompromis mezi hloubkou a
šířkou zvolené množiny řešených problémů. Je proto problematické určit jeho obtížnost, ale z pohledu jeho
pojetí v práci ho hodnotím jako "průměrně obtížné".

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání považuji za splněno, v práci chybí srovnáni výkonnosti v případě použití nových zdrojů s váhami. Taky

bych vytkl slabý důraz na zhodnocení získaných výsledků.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy se pohybuje na úrovni přibližně 57 normostran resp. 34 vysázených stránek. Práce se

sice nevychyluje z tématu a neobsahuje zbytečné informace, diskutabilní je ale poměrně rozvláčný stylistický
projev a redundance uvedených informací. Z tohoto důvodu ji považuji za práci na hranici minimálního
rozsahu.

4. Prezentační úroveň předložené práce 26 b. (F)
 Prezentační úroveň zprávy je slabá na mnoha úrovních.

Členění na odstavce a jejich pořadí je často matoucí.
S aktuální strukturou je obtížné se v práci orientovat, je redundantní (opakujícími se vysvětlujícími
větami a zasazováním do kontextu) a současně "roztírá" problémy napříč kapitolami.
Text je jenom sporadicky doplněn ilustračním obrázkem nebo schématem, v celé práci se vyskytuje
jenom 5 obrázků. Zdlouhavé slovní popisy jsou obtížně čitelné a problematické k vizualizaci.
Existence faktických nesmyslů, vágní používání zaužívaných pojmů a množství nedostatečně
obhájených myšlenek spolu s častým výskytem "relativizovaných přívlastků" ("relativně složitý",
"potenciálně problematický",...) výrazně kazí celkový dojem z práce.

5. Formální úprava technické zprávy 63 b. (D)
 Jazyková stránka práce je až na některé stylistické problémy a rozvláčnost vyjadřování dobrá.

Práce nepoužívá předepsaný formát desek.
Kromě absence vysvětlujících schémat je i využití strukturovaného textu, jako například odrážek a
enumerací, nedostatečné, a neusnadňuje pochopení textu.

6. Práce s literaturou 32 b. (F)
 Práce cituje tři (kvalitní) zdroje. I když uvážíme, že se jedná o převážně implementačně zaměřenou práci, je to

hodně málo. K některým výrokům, například komentujícím úzké hrdlo dosavadní implementace, by přitom bylo 
žádoucí dodat zdroje těchto tvrzení, což by v mnoha případech nebylo vůbec náročné.

7. Realizační výstup 91 b. (A)
 Implementace splňuje kladené nároky jak z pohledu funkčnosti, tak z pohledu kvality kódu a jeho dokumentace.

Funkčnost byla otestována proti původní implementaci, což se dá považovat za rozumné a dostačující.
Součástí řešení je i sada (poměrně ad-hoc) skriptů, které pomáhají s testováním.
Drobným nedostatkem je rozdělení implementace na dva repozitáře a ne úplně dotažený Makefile.

8. Využitelnost výsledků
 Implementace rozšíření C++ části nástroje k-Wave o novou reprezentaci heterogenního média a zdrojů má hned

dva nezanedbatelné přínosy.
Jedním je samotné rozšíření, které v některých případech umožňuje běh větších simulací. Tou druhou je, že
prokázala, že stávající implementace má stále nezanedbatelné rezervy z pohledu časové i paměťové náročnosti
pro typicky prováděné simulace, a má smysl se tímto problémem dál zabývat.

9. Otázky k obhajobě
 1. Kromě snížení paměťové náročnosti bylo pro novou reprezentaci materiálů experimentálně naměřeno
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také zrychlení výpočtu. Jako možné vysvětlení prezentujete propustnost paměti.

Jak se změnila aritmetická intenzita výpočtu?
Jak by jste svou hypotézu ověřil?

2. Podpora nové reprezentace materiálů a měničů byla implementována do SMP (OpenMP) C++ kódu k-
Wave, ale pro provádění velkých simulací se i z důvodu vysokých paměťových nároků používají clustery.

Jak složité by bylo implementaci převést do distribuované (MPI) verze, a jak by to ovlivnilo
paměťovou náročnost?
Je modifikovaná implementace kernelů vhodná pro zpracování na GPU?

10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Navzdory špatnému stavu technické zprávy, po zvážení implementace, do které byla jistě vložena

nezanedbatelná snaha, a celkového přínosu navrhuji hodnotit práci známkou dostatečně (E).

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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