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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Cílem zadání bylo otestovat možnosti komunikace na multi-GPU systémech s ohledem na minimální latenci a

maximální propustnost. Jelikož se neočekává implementace složitějších GPU aplikací, považuji zadání za
méně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 V rámci diplomové práce byly prozkoumány techniky CUDA-Aware MPI a CUDA peer-to-peer přenosů. Tyto dvě

technologie jsou detailně rozebrány a otestovány na jednoduchých příkladech.  Implementační část je poměrně
jednoduchá, zato podpořena rozsáhlým experimentálním vyhodnocením. 
Ke splnění zadání mám několik drobných výhrad. Páce se pouze letmo dotýká možnost přímého přístupu
do paměti jiné grafické karty (UVA). Vzhledem k tomu, že tato technika není jednoduše aplikovatelná pro
distribuované systémy na bázi MPI, považuji toto pouze za drobnost. 
Závažnější výtku mám k oblasti organizace složitých komunikačních vzorů (broadcast, scatter, all-to-all,
reduction) na multi-GPU systémech. Přímá výměna okrajů v rámci jednoho uzlu se dá chápat i jako kolektivní
komunikace. Z několika vědeckých publikací je známo, že ad-hoc provedení složitějších komunikačních vzorů
vede k zahlcení PCI-E linek. Je tedy nutné tyto komunikace rozfázovat v čase. 
Implementační část je poměrně jednoduchá a jen málo dokumentovaná, především v oblasti CUDA IPC.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah diplomové práce je lehce pod obvyklým rozmezím. Práce obsahuje celkem 50 stran, avšak velmi mnoho

grafů, které mohly být součástí přílohy. Teoretická část práce je spíše chudší, vlastní implementace pak velice
krátká. Naopak experimentální vyhodnocení je poměrně rozsáhlé, i když by zasloužilo hlubší analýzu a
rozsáhlejší textový popis. 

4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce dosahuje průměrné prezentační úrovně. Je členěna do celkem 10 kapitol, což subjektivně hodnotím jako

příliš mnoho. 
Kapitole 3 chybí detailnější rozbor dostupných technologií a současného stavu. Ocenil bych ilustrační příklady z
vědeckých publikací. Kapitola 5 a 6 se do značné části duplikuje, jelikož border exchange test je vlastně totéž co
následná implementace do k-Wave. Celkově je popis implementace velice povrchní a pro běžného čtenáře těžko
replikovatelný. Experimentální vyhodnocení je velice zajímavé. Obsahuje důkladné otestování dvou multi-GPU
systémů a svazku single-GPU uzlů. Po grafické stránce je práce velice povedená. 

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce je napsaná v poměrně dobré angličtině. I tak se autor nevyvaroval spousty drobných prohřešků, především

chybějících členů, špatného slovosledu v nepřímých otázkách, záměně slov than a then, a its a it's).
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce cituje 23 literárních pramenů. Většina z nich jsou ale pouze internetové články. Je velká škoda, že autor

hlouběji neprozkoumal práci vědecké komunity v této oblasti (konference Supercomputing, ISC HPC, GTC, atd). 
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Implementace je rozdělena do dvou git repozitařů. V prvním jsou dva testovací příklady pro CUDA-Aware MPI a

peer-to-peer transfery. Testy jsou spíše jednoduššího charakteru a rozšiřují vestavěné  testy v CUDA SDK. 
Ve druhém repozitáři je implementována úprava projektu k-Wave. Rozsah implementace je standardní,
programovací styl vyhovující. Rozsah komentářů v kódu mohl být o něco větší. Je velká škoda, že autor nevyužil
issues systému GitLab pro podrobnější dokumentaci implemetnace. Usnadnil by tak následný merge do hlavního
repozitáře. 
O testování korektnosti implementace není v práci ani zmínka. Výsledné vyhodnocení rychlosti běhu považuji za
nadprůměrné. 

8. Využitelnost výsledků
 Práce dosahuje velice zajímavých výhledů. Po drobném dočištění budou poznatky získané v této práci

implementovány do projektu k-Wave. Výsledky byly rovněž odeslány na konferenci Supercomputing 2018 v
Dallasu ve formě posteru. 

9. Otázky k obhajobě
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 Řešil jste nějak správné bindování MPI procesů a k nim odpovídající GPU? Aby se mi nemohlo stát, že

proces běžící na socketu 0 pracuje s kartou připojenou k socketu 1.
Jakým způsobem byla testována korektnost výpočtu aplikace k-Wave (tedy, že dává správné výsledky)?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci stupněm dobře C (70 bodů). Velice kladně hodnotím rozsah

experimentů a studentovu zkušenost se zkoumanými systémy. Poněkud horší je to s obsahem textové zprávy,
která mohla být detailnější jak při popisu implementace a tak testování, tak i komentování dosažených výsledků.

 

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

 

V Brně dne: 14. srpna 2018
  .................................

podpis
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