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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Pro vytvoření realizačního výstupu bylo nutné nastudovat vlastnosti GPU architektur, knihovny pro GP-GPU a

problematiku vytváření hierarchických struktur pro urychlení průchodu pomocí metody sledování paprsku. Z
tohoto důvodu hodnotím zadání jako mírně obtížnější.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno ve všech bodech s výjimkou nastudování a vytvoření implementace v OpenGL. Dle autora

bylo vyloučení OpenGL odsouhlaseno vedoucím práce. V zadání je rovněž zmíněno měření na různých kartách,
které autor dle popisu udělal, nicméně v testech je obsaženo pouze měření jedné karty.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Prezentační úroveň je po většinu práce na dobré úrovni s několika výhradami. Kapitola 5.1 "CPU implementace"

obsahuje části týkající se GPU implementace. Kapitola 6.1 obsahuje měření parametrů kernelu na jiné
architektuře než je testována v kapitole 6.2. Výsledky testů z kapitoly 6.2 jsou popsány očíslovanými kernely, z
kterých není patrné jejich mapování na jejich názvy z předchozích kapitol. Z obrázku 6.10 není patrné, jaké
kernely jsou do výsledného času započítány.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Formální úprava zprávy je na dobré úrovni. Práce obsahuje několik překlepů a krkolomných vět.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Zpráva obsahuje 27 literárních zdrojů. Zdroje jsou vzhledem k zaměření práce relevantní a všechny jsou v textu

ocitovány. Kromě webových zdrojů obsahuje zpráva i řadu kvalitních článků zabývajících se danou
problematikou. U obrázku 3.4 je nedostupná reference na zdroj.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizačním výstupem je aplikace, která umožňuje vytvořit kD strom pomocí vytvořené GPU a CPU

implementace.
8. Využitelnost výsledků
 Vzhledem k rychlosti vyhodnocení může být aplikace využita při výpočtu akcelerační struktury pro urychlení

metody sledování paprsků na statických scénách, případně na částech dynamické scény.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jaký má důvod skokovitý průběh experimentálního vyhodnocení GPU implementace na obrázku 6.1?

2. Proč je vyhodnocení GPU implementace v kernelu 2 tabulky 6.1 výrazně pomalejší než CPU
implementace?

3. Čeho se týká režie zmíněná v tabulce 6.1 u kernelu 3 a 4 v GPU implementaci?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Autor navrhl a realizoval aplikaci pro tvorbu akcelerační struktury za použití kD stromu. Vzhledem k mírně

obtížnějšímu zadání a poměrně kvalitní aplikaci navrhuji hodnocení, i přes výše zmíněné formální nedostatky,
známkou 75C.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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