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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 vážnými výhradami
 V rámci diplomové práce byly prozkoumány techniky CUDA-Aware MPI a CUDA peer-to-peer přenosů. Práce

ale zcela opomíjí možnost přímého přístupu do paměti jiné grafické karty (UVA). Při výměně okrajů v testované
aplikaci tedy není nutné serializovat data do bufferu a pak přenášet na vedlejší GPU, ale lze přímo kopírovat
okraje v takovém tvaru jak je potřeba. Tuto technologii považuji za zásadní při návrhu aplikací pro tlusté mutli-
GPU systémy.
Práce rovněž postrádá zmínku o organizaci složitých komunikačních vzorů (broadcast, scatter, all-to-all,
reduction) na multi-GPU systémech. 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 velice jednoduchá. Většina měření propustnosti se dá udělat přes ukázkové příklady
CUDA SDK. Implementace do zvolené aplikace (k-Wave) je triviální (záměna ukazatelů). Bod 5 tedy považuji
za nesplněný. Zde bych očekával modul, který detekuje použitou architekturu a zvolí ideální způsob
komunikace. 
Dále mi chybí implementace a otestování CUDA peer-to-peer přenosů v rámci zvolené aplikace na uzlu s více
grafickými kartami. 

3. Rozsah technické zprávy nesplňuje minimální požadavky
 Rozsah diplomové práce stěží dosahuje úrovně standardní bakalářské práce. Bez obrázků obsahuje

diplomová práce pouze 28 normostran (počítáno ze zdrojových Latex souborů po vyřazení komentářů a
obrázků). S obrázky, které jsou někdy zbytečné nebo příliš velké, obsahuje práce 40 vytištěných stran. Řada
podstatných informací z oblasti současného stavu multi-GPU systémů, implementace složitějších komunikací,
jakož i mnoho implementačních detailů však chybí.

4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Prezentační část práce obsahuje značné nedostatky a je na první pohled vidět, že vznikala ve velkém

spěchu.  Kapitola 2 obsahuje 3 obrázky zabírající stranu a půl, avšak jejich význam je však spíše ilustrační.
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. Obrázek 6.1. je velice nepřesný, zatímco obrázky 6.2 a 6.4. nejsou bez
odpovídajícího vysvětlení zcela pochopitelné. (Např., proč je červený čtvereček v send bufferu větší než v matici
nahoře). Celkově je popis implementace velice povrchní a pro běžného čtenáře nereplikovatelný. Experimentální
vyhodnocení je velice zajímavé. Chybí však otestování CUDA peer-to-peer přenosu na multi-GPU systému. 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 20 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).
Práce rovněž zapoměla poděkovat grantu IT4Innovations, což je povinnost všech uživatelů výpočetních systémů
Anselm a Salomon.

7. Realizační výstup 49 b. (F)
 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 daly by se nahradit vestavěnými testy v
CUDA SDK.
Ve druhém repozitáři je úprava aplikace k-Wave, která sestává ze změny 3 řádků zdrojového kódu (jeden
commit). Tedy naprosto nedostačující pro splnění bodu 5 zadání. Implementace peer-to-peer transferů či

                                         1 / 2



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

možnost adaptace na danou architekturu zcela chybí.
Pro vyhodnocení byl rovněž dostupný server s osmi GPU, na kterých vedoucí práce dělal testy. Proč tyto
výsledky nejsou zahrnuty v práci je mi záhadou.

8. Využitelnost výsledků
 Po implementace automatické adaptace na konkrétní systém lze obě zmiňované techniky nasadit v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 Proč nejsou zahrnuty výsledky ze systému s 8 GPU, když vám je vedoucí naměřil?

Uvažoval jste i složitější kolektivní komunikace/operace?
Existuje možnost adaptace komunikačního rozhraní na daný systém? Tedy pokud vím, že mám možnost
peer-to-peer, tak jej provedu. Pokud detekuji CUDA-Aware MPI, tak jej použiji, atd.?
Zkoušel jste vestavěné CUDA benchmarky pro ověření validity naměřených dat?

10. Souhrnné hodnocení 45 b. nevyhovující (F)
 Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci stupněm F (nedostatečně). Jako hlavní důvody uvádím (i)

nedostatečný rozsah textové zprávy, kdy je práce velice děravá, neposkytuje dostatek informací, a její
implementační část nereplikovatelná, (ii) místy až triviální implementace, což dle mého názoru implikuje
nesplnění bodu 5 zadání.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................

podpis
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