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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Cílem zadání bylo prozkoumat a následně implementovat vhodné metody optimalizace simulačního software

založeného na metodě konečných prvků. Autor, kromě splnění zadání, rozpracoval také implementaci založenou
na GPU, která bohužel v době odevzdání práce nebyla dokončena.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Jednotlivé části práce mají odpovídající rozsah a vhodně na sebe vzájemně navazují. Větší pozornost mohla být

věnována vyhodnocení numerických vlastností simulace (přesnosti) a škálování simulace s velikostí vstupního
problému.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje větší množství drobných jazykových nedostatků, které však neovlivňují srozumitelnost ani

čitelnost práce. Po formální stránce bych vytknul pouze chybějící popis svislé osy v obrázku 6.1 na straně 28.
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Student pracoval s odpovídající literaturou a to jak z pohledu konkrétní řešené úlohy, tak z pohledu zvolených

optimalizačních technik.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Výsledné řešení je implementované v C/C++ za použití OpenMP pro paralelizaci na úrovni vláken a vektorizaci.

Čitelnost zdrojových kódů utrpěla především tím, že bylo třeba zachovat maximum původního řešení, které
nebylo příliš dokumentované ani dobře strukturované.

8. Využitelnost výsledků
 Dosažené výsledky, tedy především 21 násobné zrychlení v porovnání s původním řešením (za použití stejného

HW), jsou zajímavé jak z teoretického, tak i praktického hlediska.

Připojuji proto vyjádření autora původní numerické metody:
"Akcelerací a optimalizací algoritmu PreCra bylo dosaženo znatelného zrychlení, které na běžném procesoru
dosahuje dokonce hodnot srovnatelných s naší verzi výpočtu na výpočetních grafických kartách. Tyto výsledky
jsou pro nás velkým přínosem. Navržené řešení bude v budoucnu využito při vyhodnocování zkoušek jádrových
vrtů pískovce, které umožní provést více simulací a tím získat přesnější data. Doufáme též v další spolupráci,
která by nám pomohla výpočet ještě urychlit využitím grafických karet." 
  Ing. Jan Bedáň, FAST, VUT v Brně.

9. Otázky k obhajobě
 V oddíle 6.6 (str. 33) tvrdíte, že po odstranění režie tvorby OpenMP vláken a rozšíření paralelizace došlo

ke zrychlení 1,5x. Dokážete odhadnout, kolik z tohoto zrychlení tvoří pouze zmíněné odstranění zbytečné
režie?
V práci se zabýváte především silným škálováním (tedy zrychlením řešení úlohy pevné velikosti).
Dokážete odhadnout, jak se bude řešení chovat při zvětšování řešené úlohy (tedy slabém škálování)?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Vzhledem k využitelnosti dosažených výsledků v praxi a tomu, že na základě této práce vznikl článek na

konferenci Excel@FIT 2017 navrhuji hodnocení stupněm B (80b).

 

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