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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Bakalářská práce spadá o oblasti akcelerace vědeckých výpočtů na grafických kartách, kde jsou výpočetní

kernely akcelerovány knihovnou CUDA, zatímco logika aplikace bývá implementována v jazyce C++. Pro mnoho
aplikací je však použití jazyka C++ těžkopádné. Cílem této práce bylo ověřit možnosti přepisu logiky aplikace z
jazyka C++ do jazyka Pytnon, vyhodnotit dopad na výkonnost navrženého řešení a produktivitu programátora. 
Zadání lze požadovat za mírně obtížnější vzhledem k nutnosti nastudovat knihovnu CUDA, které se není
součástí bakalářského studijního programu.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno bez výhrad ve všech bodech. Nad rámec zadání bylo otestováno na dvou počítačích.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Práce přesahuje obvyklé rozmezí a blíží se spíše maximálnímu rozsahu. Většina informací je pro práci relevantní.

Kapitola 5 mohla být o něco kratší, odstranil bych detailní popis konceptů, které práce v implementaci nepoužívá.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Prezentační úroveň práce je výborná. Zde bych rád vyzdvihl autorovi komentáře k dosaženým výsledkům.

Nejedná se zde pouze o jednoduchý popis, ale autor se snaží kriticky zhodnotit a logicky zdůvodnit dosažené
výsledky. Vyslovené hypotézy považuji za správné a dobře zdůvodněné.
Práce obsahuje jen jeden drobný nedostatek. (Graf 3.1 a 3.2 má pravděpodobně přehozenu legendu  - v grafu
pro pinned paměť je odkaz na standardní paměť a naopak).

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Formální úprava práce je rovněž velice kvalitní. V práci jsem nenašel téměř žádné prohřešky.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Literatura obsahuje 36 pramenů, bohužel většina z nich jsou on-line manuály, navíc ne vždy korektně citované

(např. [1], [2], [27]). Zde by měl autor doplnit více informací, např. konsorcium, verze standardu, celý název,
počet stran, rok. V rámci implementace autor pracoval na přepisu genetického algoritmu, jenž byl publikován na
konferenci EvoStar 2012. Tato citace však není zmíněna.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup je velice kvalitní. Zdrojové kódy jsou vhodně členěné a rozumě dokumentované. Jejich

funkčnost byla ověřena na různých strojích bez nejmenších problémů. Validace Python verzí proběhal buď vůči
referenční implementaci nebo zabudovaným knihovnám. Referenční implementace mikrotestů dosahuje výkonu
blízkého k teoretickému limitu procesoru (90 vs 102 GFLOPS). Nemám nejmenší důvod pochybovat o
korektnosti implementace.
Projekt byl vyvíjen jako repositář v GitLabu doplněnému o popis issues (činností na projektu). Je škoda, že autor
neodkazuje na relevantní issues v commit zprávách.

8. Využitelnost výsledků
 Práce dosahuje velice zajímavých výsledku. Z několika praktických ukázek vyplývá, že Python je plně použitelný

pro implementaci řídicí logiky pro aplikace běžící na grafické kartě. Vliv na výkon je minimální a míra produktivity
značně vyšší. Tyto informace budou použity v budoucích projektech výzkumné skupiny SC@FIT.

9. Otázky k obhajobě
 V grafech 7.4 a 7.5 porovnáváte relativní zrychlení C++ vůči Pythonu. Který kód byl použit jako

reference? Tato reference by měla být stále v hodnotě 1.0. V grafu je však 6 křivek, z nichž žádná není
konstatovaní.
Čím je dle vás dána vyšší režie Pythonu na Anselmu. Je to dáno výkonem procesoru a nebo spíše verzí
Pythonu? Jinými slovy, zkoušel jste tutéž verzi jazyka Python na obou strojích?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Práci hodnotím jako výbornou (A - 90 bodů). K tomuto rozhodnutí mě vede velice kvalitní implementace, výborně

zpracovaná technická zpráva a nadstandardní rozbor experimentálních výsledků poukazující na výborné znalosti
studenta v dané oblasti.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 1. června 2017
  .................................
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