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OBSAH PRÁCE 
Předložená diplomová práce je zaměřena na implementaci algoritmu in

verzního neúplného rozkladu matic na architektuře grafických čipů a zhodno
cení vl ivu této implementace na rychlost výpočtu. Práce je strukturována do 
kapitol, přičemž první čtyři kapitoly (System of lincar equations, Sparse mat-
rices, Preconditioncrs, Block diagonál matrices) jsou ve své podstatě základní 
rešerší známých metod přímého a iteračního řešení lineárních soustav, s 
důrazem na soustavy s řídkou maticí, které v praxi převážně vnikají triangu
lací definičního oboru parciálních diferenciálních rovnic. Krátce jsou zmíněny 
různé způsoby uložení řídkých matic, metody předpodmiňování lineárních 
soustav a grafové vlastnosti blokově diagonálních matic. V následné kapitole 
"Platform for parallel computing"jsou stručně uvedeny základní informace o 
paralelním prostředí CUDA od firmy NVIDIA. Výše uvedené kapitoly mají 
ryze rešeršní povahu. 

V kapitole "The stabilized inverse factorization implcmentation"se autor 
věnuje popisu paralelní implementace stabilizované inverzní faktorizace a v 
kapitole poslední (Numerical experiments) sumarizuje výsledky paralelních 
výpočtů na dostatečně reprezentativní třídě řídkých matic. 

T É M A PRÁCE 
Implementace paralelního výpočtu lineárních úloh na grafických čipech je 

dnes intenzivně studovanou oblastí, zejména s ohledem na vhodnost to
hoto typu úloh pro paralelizaci, jejich důležitosti v technické praxi, a také 
zejména vzhledem k intenzivnímu vývoji grafických čipů osazovaných již 
řádově mnoha tisíci jádry. Této problematice se poslední dobou věnuje v ce
losvětovém kontextu mnoho pracovišť a sílí podpora paralelizace rozsáhlých 
technických výpočtů ze strany výrobců grafických čipů (viz např. zmíněný 
překladač CUDA). Zvolené téma diplomové práce proto považuji za nosné a 
odborně aktuální, vhodné pro zadání diplomové práce. 

V L A S T N Í PŘÍNOS AUTORA 
Jak bylo již řečeno výše, první kapitoly zabývající se popisem maticových 

algoritmů jsou rešeršní povahy. Těžiště práce autora z pohledu vlastního 
odborného přínosu leží v implementaci vybraných numerických metod pro 



GPU a v porovnání výpočetního času s nepařalelním výpočtem na CPU. 
Tohoto úkolu se autor zhostil dobře a provedl poměrnč velký rozsah nume
rických experimentů. Za přínosné pro věrohodné vyhodnocení výsledku testů 
považuji dosti širokou množinu matic použitých pro testování, které pocházejí 
z reálných aplikací matematického modelování, a jak jejich dimenze, tak i 
počet nenulových prvků, jsou plně reprezentativní pro vyhodnocování efekti
vity GPU implementace zvolených numerických metod. Výsledná porovnání 
doby výpočtu na GPU ve srovnání s dobou výpočtu na CPU jsou povzbudivá 
pro další práce převádějící maticové iterační metody na architekturu GPU. 

FORMÁLNÍ A STYLISTICKÁ STRÁNKA PRÁCE 
Práce je tematicky dobře rozčleněna do jednotlivých kapitol a hloubka 

podání jednotlivých témat v nich je dostatečná. Nalezl jsem několik drobných 
překlepů. Mám jazykovou výtku k formální stránce práce. Ač jsem člověk 
poloznalý odborné angličtiny, použité jazykové obraty mne na více místech 
překvapily. Doporučuji autorovi příští anglické texty předložit ke korekci ne 
pouze rodilému mluvčnímu, ale rodilému mluvčímu navíc odborně vzdělanému 
v informatice. Nicméně s ohlédnutím na penetraci češtiny v relevantní od
borné komunitě jsem přesvědčen, že je stále lepší podat diplomovou práci v 
akceptovatelné angličtině nežli v brilantní češtině. 

PŘIPOMÍNKY A DOTAZY K PRÁCI 
K práci mám následující dotaz: je-li průměrné urychlení výpočtu na GPU 6 a 

současně je poměr počtu jader použitého GPU a CPU 960/4, kde dochází ke 
zpomalení výpočtu na GPU (očekával bych urychlení výpočtu více korespon
dující poměru počtu jader). Předpokládám, že zpomalení je dáno přenosem 
dat mezi různými úrovněmi pamětí v GPU. Byly provedeny nějaké studie na 
základě nichž by šlo optimalizovat paměťové přenosy dat? 

HODNOCENÍ PRÁCE 
Přes jistou nedotaženost závěrů práce a přes rešeršní povahu prvních kapi

tol hodnotím předloženou práci kladně, neboť je zjevné, že za dosaženými 
výsledky se skrývá velké množství práce jak studijní, tak implementační. 
Na výsledky práce lze navázat a může být přínosem pro následné imple
mentační práce převádějící použité iterační metody na GPU. Proto navrhuji 
práci uznat jako diplomovou. 
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