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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem této diplomové práce bylo akcelerovat trénování a vyhodnocení neuronových sítí pomocí moderních

grafických karet. Student k tomuto účelu zvolil programovací jazyk OpenCL. Vzhledem k popularitě současných
GPU a množství dostupných materiálů jak z oblasti GPGPU, tak trénování neuronových sítí, považuji zadání za
průměrně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech bodech. Navíc je rozšířeno o genetický algoritmus, který produkuje neuronové

sítě, jejichž trénování a vyhodnocení je akcelerováno pomocí GPU.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozmezí. Teoretická i praktická části jsou ve vhodném poměru.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je logicky členěna do 8 kapitol. Teoretická část nejprve pojednává o problému učení neuronových sítí.

Následuje popis architektury grafických karet, který je poměrně stručný. Ocenil bych výkonové srovnání
testovaných CPU a GPU (GFLOPS, GB/s). Kapitola se vůbec nevěnuje kartám NVidia, na nichž rovněž
probíhalo testování. Teoretická část je zakončena popisem rozhraní OpenCL. Teoretická část tedy poskytuje
dostatečné informace pro pochopení teoretických východisek práce.
Praktická část se nejprve věnuje návrhu implementace. Dále následuje vlastní implementace. Popis varianty v
jazyce C je poměrně vágní. Není jasné jak byl kód paralelizován a vektorizován. Popis implementace v jazyce
OpenCL je dostatečně detailní pro možnou replikaci.
Kapitola experimentálních výsledků porovnává dosažený výkon na několika GPU a jednom procesoru. K
experimentálnímu vyhodnocení mám určité výtky:

Grafy obsahují hladké křivky, přitom např. graf 7.1 byl měřen pomocí 3 hodnot. Ze zkušeností vím, že není
možné proložit tyto body hladkou křivkou, jelikož závislost času výpočtu se mění skokově vždy po 32/64
neuronech. Některá tvrzení tedy nejsou podložena.
Některé grafy začínají v 0, což nemá smysl (např. počet skrytých vrstev nebude nikdy 0).
Není jasné, kdy dosáhne karta saturace. Pokusil bych se tedy testovat více vnitřní vrstvy neuronů než jen
256. Nebo větší množství menší sítí tak, aby celkový počet vláken (work unit) byl alespoň 10x vyšší než
počet výpočetních jednotek.
Obrázky 7.5 a 7.6 jsou shodné. Předpokládám, že v obrázek 7.5 je chybný.
Postrádám porovnání výkonu na základě výkonnostních metrik (GFLOPS, GB/s). Není jasné na kolik
procent opravdu vytěžuji grafickou kartu (jak efektivní implementace je).

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po formální stránce je práce spíše průměrná. Kvalita některých obrázků mohla být vyšší. Jazyková stránka práce

je lehce nadprůměrná. Práce se dobře čte, obsahuje však velké množství překlepů.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce odkazuje na celkem 22 literárních pramenů. Jedná se o materiály firem AMD a NVIDIA, jakožto výrobce

grafických karet a několik pramenů z oblasti neuronových síti. Práce obsahuje jen jeden odkaz na publikaci v
oblasti akcelerace neuronových sítí. V dnešní době vzniká několik takových publikací ročně a bylo by vhodné
udělat podrobnější rešerši v této oblasti a případně se inspirovat.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 S překladem zdrojových textů jsem neměl žádný problém. Projekt se zdá plně funkční. Zdrojové texty jsou

vhodně členěny do jednotlivých jednotek. Popis a dokumentace zdrojových souborů je však poměrně slabý.
Především OpenCL kernely může být složitější pochopit.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky mohou být využity při evolučním návrhu neuronových sítí. Dosažené zrychlení je poměrně zajímavé,

bylo by ale dobré srovnat výkon s nějakým výkonnějším procesorem, např. uzlem superpočítače Anselm. Pro
objektivnější zhodnocení přínosu OpenCL implementace by bylo nutné prověřit výkonové metriky.

9. Otázky k obhajobě
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 V kapitole 5.2, obrázek 5.1 je popsán návrh algoritmu. Zde je ukázka sekvenčního zpracování několika

balíků neuronových sítí. Nebylo by výhodnější využít několika GPU front a překrýt výpočet a zasílání dat?
Jak se mění výkon, pokud počet neuronů ve skryté vrstvě není násobkem velikosti wavefront (32/64).
Analyzoval jste využití zdrojů GPU pro různé velikosti sítí (počet registrů, velikost lokální paměti)?
Analyzoval jste alespoň některé výkonnostní metriky (divergenci vláken, instruction replay, propustnosti
pamětí, atd...)
Jak jste řešil problém vyvážení zátěže, kdy každá work group dostane na vyhodnocení neuronovou sít
jiné velikosti?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Jedná se o poměrně zdařilou práci. Implementace je zvládnuta velmi dobře a měl jsem možnost ji otestovat na

několika grafických kartách. Z práce je vidět, že autor dobře chápe úskalí tvorby optimalizovaného kódu pro
grafické karty a problém řešil správným způsobem. Mírné výhrady lze mít k formální stránce práce a zpracování
experimentální části. Přesto považuji práci za nadprůměrně kvalitní ji stupněm velmi dobře (B).

 

V Brně dne: 11. června 2015
  .................................
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