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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Práce se zabývá poměrně netriviálním problémem násobení řídkých matic a jeho paralelizací. Nezohledňuje ale všechny body
zadání. Především kompletně chybí bod 2), tj. představení algoritmů pro násobení matic a jejich užití pro řídké matice (v
práci je pouze matematická definice násobení matic v sekci 1.4). Dále chybí představení existujících řešení, resp. je použita
knihovna Eigen, ale chybí popis, jak Eigen vlastní násobení matic implementuje (algoritmy, datové formáty, ...). Rovněž bod
7) vyžaduje srovnání s existujícími "knihovnami", tj. kromě Eigenu bych čekal přestavení a využití dalších knihoven  (Sparse
BLAS, Intel MKL/PARDISO, atd.). V neposlední řadě práce vůbec nepopisuje data použitá k měření, tj. vstupní matice. Podle
charakteru popisu výsledků se pravděpodobně jedná o (náhodně) generované matice; v tom případě ale kompletně chybí
část bodu 5) zadání, která požaduje testování i na reálných maticích z veřejně dostupných zdrojů (např. jmenovaný Matrix
Market). Zdrojové kódy obsahují funkce pro načtení matic z MM formátu a práce tento formát zmiňuje, ale nikoliv v
souvislosti s provedenými testy (kapitola 4). Rovněž jsem v textu nenašel žádné jméno konkrétní matice z MM.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 55 (E)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.



Komentář:
Práce je spíše menšího rozsahu, text je sice roztažen na 38 stránek, celá práce obsahuje extrémní množství volného místa. Je
to dáno výrazným "kouskováním" textu, který je příliš členěn do sekcí/podsekcí, seznamů apod. Např. kapitola 3 začíná
několika sekcemi, které se skládají s podsekcí o jedné jediné větě. Mnohem lepším řešením by zde byl seznam odrážek (např.
prostředí itemize nebo description). Čistého textu je v práci poměrně málo.

Díky tomu není text příliš dobře čitelný. Spíše než o plynulé navazování myšlenek se jedná o soubor samostantých výroků,
mezi kterými čtenář obtížně hledá souvislosti. Jak již bylo řečeno, plno informací potřebných k pochopení textu úplně chybí
(např. představení existujících algoritmů pro násobení matic). Pochopit některé myšlenky autora je dost obtížné a u
některých se mi to nepodařilo vůbec.

Konkrétní připomínky k obsahu a formální prezentaci:

- str. vii - Na konci českého a anglického abstraktu chybí tečky.
- str. vii - "...popisuje algoritmy použ*i*vané pro paralelní algoritmy" - spíše "používané" a "pro paralelní výpočty" (podle
anglické verze).
- str. vii - Abstrakt je velmi krátký, měl by obsahovat minimálně i jisté shrnutí dosažených výsledků.
- str. 1 - "Matrices are one of the most important storage formats in computer science." - Z této věty vyplývá že matice jsou
úložné formáty, což není pravda. Matice jsou matematické struktury (dvojrozměrné tabulky čísel).
- str. 1 - "They are used in most of the modern programs." - To je dost silné a podle mě i přehnané tvrzení.
- str. 4 - Řádek přesahuje textový formát stránky.
- str. 4 - "Coordinate format is used, as it is, used by MatrixMarket." - Tato věta mi nedává smysl.
- str. 5 - "A good example of sparse matrix multiplication is the method of finite elements." - Pokud je mi známo, v metodě
konečných prvků vznikají řídké matice. Ty se zde ale nenásobí mezi sebou. Při použití iteračních řešičů dochází k násobení
matice vektorem, nikoliv matice maticí.
- str. 5 - "...product AB_{m,p}. 1.1 Where each entry..." - Nechápu význam onoho čísla "1.1". Jedná se podle PDF verze o
odkaz, který ale do textu formálně vůbec nezapadá.
- str. 6 - Špatný formát uvozovek u prvního odstavce (počáteční i koncové uvozovky jsou stejné).
- str. 6 - "... however you cannot..." -> "however, we cannot..." nebo "however, one cannot".
- str. 7 - Pozor na záměnu významu pojmů "race condition" a "data race".
- str. 7 - "updated at the same time" - Ne nutně, false sharing se projeví, i když k modifikaci dochází v rozdílných časech.
- str. 7 a další - Refernce by měly být součástí věty (netvoří samostatnou větu).
- str. 11 - "Compressed Row Storage formats is one of the..." -> buď "formats are" nebo "format is".
- Obecně chybějí na mnoha místech členy.
- str. 14 - Nevhodné mixování časů, jednou "I have used", podruhé "I used", oboje v úplně stejném významu.
- str. 17 - Point.X, ... - Vhodnější u matic než "Point" by byl pojem "Element" nebo "Entry". Nejedná se o body v prostoru v
geometrickém významu.
- str. 18 - "The density of the result matrix tends to be much bigger than a density of input matrices" - Tohle by chtělo
vysvětlit. Obecně platí, že výsledná matice může být hustší, ale i řidší než jsou vstupní matice násobení.
- str. 18 a další - "Seq. alg. for CRS · CRS" - Nechápu význam zkrácených slova v nadpisech. Dále pro indikaci násobení by byl
vhodnější symbol "krát" (příkaz \times v Latexu). Tečka v textu je příliš nevýrazná.
- sekce 3.3 - Slovní popis algoritmů podle mě není příliš pochopitelný. Je to i díky absenci obecných algoritmů pro násobení
matic, autor rovnou popisuje jeho řešení. Velmi by se zde hodily příklady na konrétních (malých) maticích, které by detailně
rozepsané a aplikované pro navržené algoritmy silně přispěly k jejich pochopení.
- str. 25 - "By replacing..." - Chybí odsazení odstavce".
- str. 27 - ...done to Eigen..." -> např. "...performed/conducted with Eigen...".
- kapitola 4 - Úplně chybí popis testovacích dat. Je velmi obtížné výsledky jakkoliv interpretovat bez tohoto popisu.
- str. 28 - "The CRS·CRS algorithm only slightly performs much better than..." - Nedává smysl.
- kapitola 4 - Pro ohodnocení paralelních algoritmů chybí zcela základní měření, a sice měření škálovatelnosti. tj. závislosti
času na počtu vláken.
- str. 31 - V tabulce je zcela nesmyslně uvedená přesnost čísel na 6 desetinných řádů. Bohatě by stačily 2 řády. Dále by číšla
měla být zarovnaná na desetinnou tečku.
- str. 37 - "speed-up of an impressive 400%" - Na 12 jádrovém stroji mi to moc impressive nepřipadá. (Což neznamená, že to
není dobré zrychlení v rámci daného problému.)

Celkově na mě práce působí dojmem, že jejímu vypracování autor věnoval minimální úsilí a množství času. Tomu svědčí i
poměrně zákaldní chyby a překlepy, které by odhalila každá kontrola pravopisu. Po jazykové stránce je práce psaná spíše
jednodušší angličtinou (což není nutně na škodu), ale některá slovíčka a formulace mi připadají použitá nevhodně a spíše
působí dojmem strojového/mechanického překladu. Rovněž jsou některá slova nadužívána (např. "these" - jen v krátkém
úvodu je použito 4x).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 85 (B)



Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Zdrojové kódy v jazyce C++ jsou v pořádku, i když se spíše jedná o jazyk C. Vlastní C++ je využito jen minimálně (např.
kontejner std::map či souborové proudy). Ve zdrojových kódech pouze chybí komentáře, které by minimálně měly popisovat
rozhraní (API).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

70 (C)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Získané výsledky dávají jistý náhled na vhodnost příslušných řídkých formátů pro násobení matic. Bohžel se to ale týká pouze
vstupních matic, na výstupu jsou matice uloženy v hustém formátu, který dovoluje přímou indexaci prvků v konstantním
čase. To je velké omezení a např. to značně omezuje význam porovnání s knihovnou Eigen, která při násobení řídkých matic
používá řídký formát i pro výstupní matici (viz str. 29). Rovněž to v praxi znemožňuje násobení řídkých matic takových
rozměru, pro něž se výsledná matice v hustém formátu nevejde do paměti, což je poměrmě běžný případ.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
1) Na straně 9 se píše: "Both dense matrix implementations are implemented as two-dimensional arrays, where the
individual rows or columns must be individually allocated to prevent false sharing during parallel computing." - Osobně mám
dojem, že v praxi jsou husté matice ukládány v paměti spíše ve formě jednorozměrného pole, než tak, aby byl každý
řádek/sloupec v samostatném dynamicky alokovaném poli. U druhého přístupu bude např. docházet k fragmentaci paměti,
bude bráněno efektivnímu prefetchingu, atd. Podle API knihoven jako je BLAS nebo Intel MKL (např. u rutiny dgemm) je
použit první přístup. Rád bych proto věděl, jak autor dospěl k uvedenému tvrzení a jaké konkrétní knihovny pro lineární
algebru takový přístup používají.

2) Prosím o vysvětlení chybějících částí zadání.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 50 (E)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Celkově na mě práce nepůsobí příliš zdařile, je špatně čitelná, chybí v ní podstatné části uvedené v zadání, i díky čemuž je
snížená pochopitelnost textu a interpretace výsledků. Dále práce obsahuje plno formálních i jazykových chyb. Na druhou
stranu se autorovi alespoň podařilo určitým způsobem splnit základní cíl, tj. navrhout algoritmy pro násobení řídkých matic v
různých úložných formátech, včetně paralelních verzí, a experimentálně je porovnat.

Podpis oponenta práce:


