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Text posudku:     

Diplomová práce se věnuje implementaci hierarchického klastrovacího algoritmu na GPU 

prostřednictvím CUDA architektury. Cílem je umožnit zpracovávat datasety z jednobuňkové 

cytometrie. 

 

Na začátku práce v první kapitole je popsáno klastrování, hierarchické klastrování, 

Mahalanobisova vzdálenost a rozebrány varianty hierarchického klastrování při použití 

různých datových struktur. Ve druhé kapitole je popsána architektura GPU a CUDA, na 

základě rozboru vybrán konkrétní alg. pro implementaci na GPU a navrženy další techniky 

pro zlepšení zpracování jako úvodní apriori klastrování a down-sampling. Třetí kapitola 

popisuje dosažené výsledky. 

 

V textu jsou potřebné teoretické pojmy zavedeny. Zdá se, že pro zpracování dostupných 

datasetů je víc omezující paměť (např. obr. 1.6/s. 20 a text k němu), proto výběr algoritmu na 

implementaci je rozumný. Použité algoritmy nejsou příliš složité a vycházejí z popsaných 

vzorců, ale návrh a přizpůsobení na GPU/CUDA je netriviální. Text nerozebírá 

nízkoúrovňovou implementaci a její optimalitu, ale popisuje použité techniky. Diplomant 

integroval v práci několik nástrojů a přístupů. 

 

Přestože GPU implementace ukázala přednosti a zrychlení, na velkých datasetech je nutno 

použít další techniky, například úvodní apriori klastrování a down-sampling na zmenšení 

datasetů. Apriori klastrování jde proti duchu použité Mahalanobisovy vzdálenosti, protože 

nezáleží na datech a zpracovává směry stejně. Varianta, kterou znám, nevytváří stejně velké 

klastry (parametry size-count obr. 3.5/s. 44), ale řídí se vzdálenostmi od centroidu. Trochu mě 

překvapilo, že výsledky z GPU jsou jiné než z CPU. Výšku bodu (def. 20, s. 45) určenou pro 

porovnání výsledků jsem považoval za nepřesnou, ale z obr. 3.6 je vidět, že určitou informaci 

o rozdílech poskytuje. Na druhou stranu, jde o výsledky stejné metody lišící se 

předzpracováním, takže rozdíly a použitelnost posoudí koncový uživatel. 

 

Diplomant ukázal, že GPU je použitelná pro zrychlení výpočtů hierarchického klastrování.  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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