
Brno University of Technology
Faculty of Information Technology

Supervisor assessment of Master's Thesis
Student: Stehlík Petr, Bc.
Title: Analysis of Operational Data and Detection od Anomalies during Supercomputer Job Execution (id

20848)
Supervisor: Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

1. Assignment comments
 Cílem diplomové práce byla analýza operačních data superpočítače a detekce anomálií při běhu výpočetních úloh.

Toto zadání vzniklo ve spolupráci s výpočetním střediskem CINECA v italské Boloni, kde byl student na letní stáží
SummerOfHPC. Zadání lze považovat za obtížnější, jelikož pracuje s reálnými operačními daty ze
superpočítače, které bylo nutné získat, anonymizovat, a ručně anotovat. Tyto úlohy si vyžádaly detailní znalost
rozdílných superpočítačových architektur (Intel i IBM). Následná detekce anomálií se opírá o detailní znalosti
fungování paralelních a distribuovaných úloh a jejich obvyklého chování.

2. Literature usage
 Student pracoval při vyhledávání literatury především samostatně. Použité množství citačních zdrojů je lehce

nadstandardní.
3. Assignment activity, consultation, communication
 Aktivita během studia byla výborná.  Během školního roku probíhaly konzultace cca 2x za měsíc. Z každé, cca 1h

dlouhé, schůzky byl pořízen zápis s hodnocením příslušného období a plánem na další týden. Student byl na
všechny schůzky dobře připraven. Vždy prezentoval současný stav, navrhl řešení dílčích problémů a další
směrování projektu. Mimo konzultací s vedoucím DP využíval i konzultace s kolegy z centra CINECA. 
Veškeré zdrojové texty, opravy a modifikace i text diplomové práce byly ukládány na projektový GitLab
server. Velice kladně hodnotím používání pokročilých vlastností gitu (větve, issues, merge, atd.), které přesně
dokumentují proces vývoje. Celkem za dobu řešení vytvořil student přes 250 commitů do repozitáře, což odpovídá
zhruba 1,5 comitu denně.

4. Assignment finalisation
 Aktivita během dokončování byla rovněž výborná. Práci jsem měl možnost několikrát komentovat a s její výslednou

podobou jsem spokojen.
5. Publications, awards
 Prezentace posteru na konferenci uživatelů IT4Innovations

2 odeslané články na mezinárodní konference
6. Total assessment excellent (A)
 Petr Stehlík pracoval výborně po celou dobu řešení diplomové práce. Zde je nutné vyzdvihnout spolupráci se

střediskem CINECA, diskuze s administrátory IT4Innovations o možnosti nasazení produktu, prezentace posteru a
odeslání článku na dvě mezinárodní konference. Výsledný produkt je použitelný a jistě najde praktické využití.
Proto hodnotím stupně výborně A (100 bodů).

 

In Brno 7. June 2018
.................................
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