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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je implementačního charakteru s důrazem kladeným na efektivitu výsledného řešení a jeho kvalitní návrh.

Cílem práce pak bylo implementovat 2D variantu simulačního nástroje k-Wave a následně ji sloučit s jeho 3D
variantou, tak aby výsledkem byl efektivní a snadno udržovatelný kód.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání považuji za bezezbytku splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy se blíží horní hranici obvyklého rozmezí, což je způsobeno důkladným, ale ne

neopodstatněným, úvodem do řešené problematiky a seznámení s použitými technologiemi.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Text je dobře a logicky strukturovaný, jednotlivé části na sebe vhodně navazují a jejich rozsah je vyvážený.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Z typografického a jazykového hlediska jsem v práci nenalezl žádné závažnější nedostatky.

Vytknul bych snad jen umístění obrázků v sekci 9.2 na straně 60, které jsou zbytečně velmi malé a jejich obsah
těžko rozeznatelný.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Práce cituje relevantní a aktuální zdroje. Oceňuji také využití poznámek pod čarou.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 V rámci práce vznikla efektivní implementace simulačního nástroje k-Wave pro simulaci šíření ultrazvuku ve

fluidním médiu ve 2D prostoru. Student dále sjednotil 2D a existující 3D kód tak, aby nedošlo ke snížení jejich
efektivity a zároveň vzniknul snadno udržovatelný kód.
Výsledná implementace byla testována proti původní MATLAB implementaci a také pomocí sady jednotkových
testů.
Jak proces vývoje, tak zdrojový kód je dobře dokumentovaný a vhodně strukturovaný.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořená implementace je přínosnou především ve dvou rovinách:

Umožňuje znatelně omezit výpočetní zdroje potřebné pro páci s nástrojem k-Wave v 2D.
Pomocí navrženého způsobu sjednocení 2D a 3D implementace lze snížit náklady spojené s
udržováním několika variant kódu.

9. Otázky k obhajobě
 Z uvedených grafů silného škálování je patrné, že při přechodu z jednoho na dva NUMA uzly dochází k

jeho znatelnému zhoršení.
Čím si toto chování, ve vztahu k velikosti simulační domény, vysvětlujete?
Které části algoritmu simulace jsou nejvíce ovlivněny NUMA architekturou?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Vzhledem k nadprůměrně kvalitnímu zpracování technické zprávy i realizačního výstupu navrhuji hodnocení

stupněm velmi dobře (B).

 

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

 

V Brně dne: 5. června 2018
  .................................
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