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1. Zadání závěrečné práce.
Práce se zabývá velice zajímavým a náročným tématem hybridní paralelní implementace TFETI-1
metody do PERMON toolboxu, který využívá PETSc a zaměřuje se na masivně paralelní řešení úloh
kvadratického programování a jejich aplikace. Pro vlastní hybridní paralelní implementaci byla
použita kombinace MPI a OpenMP. Kromě studia těchto nástrojů a možností paralelizace výpočtů na
vícejádrových procesorech musel student důkladně proniknout i do problematiky TFETI-1 metody
včetně pochopení tzv. numerické škálovatelnosti (dekompozice na více podoblastí při fixovaném
diskretizačním kroku má předpodmíňující účinek, tzn. je redukováno číslo podmíněnosti a tudíž i
počet iterací). Většina knihoven včetně PERMONu dosud umožňovala namapování jedné subdomény
na jedno výpočetní jádro. Diplomantem implementovaný přístup umožňuje přiřadit jednomu jádru
více podoblastí, a tím nejen výrazně redukovat celkový počet iterací a celkový výpočetní čas, nýbrž i
vlastní časy faktorizací matic tuhostí jednotlivých podoblastí, aplikací pseudoinverze, faktorizace
matice hrubého problému a přímá řešení hrubého problému. Po vyřešení řady úskalí,
doimplementování nových maticových typů do PETSc, student systematickými experimenty
demonstroval přínos hybridní paralelizace a porovnal efektivitu dostupných přímých paralelních
řešičů. Všechny úkoly byly splněny. Student svou prací významně přispěl k řešení SGS projektu.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student přistupoval k plnění úkolů velmi zodpovědně, byl velice aktivní, na každou konzultaci vzorně
připravený. Dovoluji si tvrdit, že se jedná o mimořádný programátorský výkon, za který by
diplomanta ihned přijali do PETSc developerského týmu.

3. Aktivita při dokončování.
Díky brzy započatému řešení jednotlivých úkolů a celkovému přístupu studenta - viz. bod 2 byla
práce dokončena v řádném termínu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Jak již bylo zmíněno v bodu 1., do PERMON toolboxu (přesněji PermonFLLOP modulu)
implementovaná hybridní paralelizace zlepšuje numerickou škálovatelnost TFETI-1 metody.
Dekompozicí na větší počet podoblastí (tj. zmenšováním dekompozičního parametru) se redukuje při
fixním diskretizačním parametru číslo podmíněnosti (shora omezené násobkem poměru parametru
dekompozice a diskretizace) a tudíž i celkový počet iterací a výpočetní čas. Dále pak faktorizace (LU,
Cholesky) následována příslušnými solvy trvá u menších podoblastí kratší čas. Negativním efektem
je však nárůst velikosti hrubého problému a tedy i nárůst času potřebného na jeho řešení po
provedené faktorizaci (LU, Cholesky). Student svými systematicky zpracovanými numerickými
experimenty prokázal přínos své hybridní paralelizace s využitím MPI a OpenMP. Ten spočívá v
demonstrování numerické škálovatelnosti na modelové úloze lineárně elastické kostky, dále pak v
porovnání paralelní škálovatelnosti jednotlivých paralelních přímých řešičů (LU, Cholesky) při řešení
hrubého problému ve sdílené paměti a distribuované sdílené paměti jednoho výpočetního uzlu, to
všechno na úloze dekomponované na 8 000 podoblastí. Vše je ilustrováno přehlednými tabulkami a
grafy, které jsou velmi výstižně okomentovány.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
První část práce přehledně popisující známé techniky paralelizace výpočtů na vícejádrových
procesorech, dostupné knihovny a přímé paralelní řešiče má kompilační charakter, část druhá věnující
se vlastní hybridní paralelní implementaci a numerickým experimentům je samostatným dílem
autorovým. Jak již bylo zmíněno, plně funkční hybridní paralelizace TFETI-1 v PERMON toolboxu
si vyžadovala celou řadu originálních řešení včetně nových maticových typů v PETSc a je jednou z
prvních svého druhu. Student má v současné době přihlášen příspěvek na mezinárodní konferenci
Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM15) a připravuje i publikaci v mezinárodním



časopise.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Autor využil mnoha časopiseckých prací o dané problematice, TFETI-1 metodě, manuály PETSc,
MPI, OpenMP, na všechny použité zdroje se řádně odkazuje. Grafické i typografické zpracování mají
vysokou úroveň. Velmi pozitivně hodnotím rozhodnutí studenta psát práci v anglickém jazyce, což
skýtá možnost prezentace těchto velmi pěkných výsledků na mezinárodních konferencích.

7. Souhrnné hodnocení.
Zpracování práce psané v jazyce anglickém je na mimořádné úrovni. Nejdůležitejším výsledkem je
funkční hybridní paralelizace TFETI-1 metody v PERMON toolboxu umožňující práci s více
podoblastmi na jednom výpočetním jádře. TFETI-1 řešiče tak mohou lépe využít svou numerickou
škálovatelnost. K další významné redukci výpočetního času pak dochází použitím paralelních
přímých řešičů aplikovaných na úlohy s menšími maticemi tuhosti nebo na paralelní řešení hrubého
problému ve sdílené paměti. Vedoucí hodnotí práci známkou "výborná".

8. Otázky k obhajobě.
V závěru své práce se zmiňujete o H-TFETI-1 metodě. Co zde znamená písmeno „H“? Co je
podstatou této metody?
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Ostrava, 01.06.2015 doc. Ing. David Horák, Ph.D.


