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Regulamin

Warunki zaliczenia
Przedmiot składa się z części wykładowej, laboratoryjnej i projektowej.
Część laboratoryjna jest oceniana w skali 0-30 pkt. (do 5 pkt. za każde ćwiczenie).
Część projektowa jest oceniana w skali 0-30 pkt.
Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie sumy liczby punktów za część laboratoryjną i projektową, wg poniższej
skali:

• 0-30 pkt. 2.0

• 31-36 pkt. 3.0

• 37-42 pkt. 3.5

• 43-48 pkt. 4.0

• 49-54 pkt. 4.5

• 55-60 pkt. 5.0

Dodatkowe wymogi dotyczące zaliczenia są omówione w regulaminach laboratorium i części projektowej.
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Regulamin zajęć laboratoryjnych
1. W czasie laboratorium studenci wykonują samodzielnie zadania na podstawie instrukcji i innych materiałów przy-

gotowanych przez prowadzącego.

2. Część laboratoryjna składa się z 6 ćwiczeń ocenianych w skali 0-5 pkt.

3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest samodzielne stworzenie programu, zamieszczenie jego kodu źró-
dłowego w ogolnodostępnym repozytorium oraz przedstawienie sprawozdania z wykonania ćwiczenia. Sposób wy-
konania sprawozdania i termin jego oddania określa prowadzący zajęcia laboratoryjne (z zastrzeżeniem, że termin
oddania ostatniego sprawozdania przypada nie później niż na ostatni dzień semestru w którym odbywają się zajęcia).

4. W przypadku nieobecności na zajęciach laboratoryjnych w celu zaliczenia ćwiczenia należy dodatkowo omówić kod
programu i przedstawić sprawozdanie w czasie konsultacji (termin do ustalenia z prowadzącym laboratorium).

5. W czasie wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych dopuszcza się kreatywne zastosowanie materiałów/fragmentów kodu
znalezionych w internecie z poszanowaniem praw autorskich twórcow w.w. materiałów oraz pod warunkiem ich zro-
zumienia (co zostanie ocenione indywidualnie przez prowadzącego laboratorium). Niedopuszczalne jest kopiowanie
całych fragmentów programu bez wprowadzania w nich żadnych zmian oraz bez wiedzy na temat zasady ich działania
(podlega arbitralnej ocenie prowadzącego laboratoria).

6. Studenci uzyskają dostęp do klastra DWARF na Wydziale Fizyki PW i część zadań będzie wymagała jego użycia,
co zostanie sprecyzowane w instrukcjach do poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

7. Programy można pisać w dowolnym języku programowania z zastrzeżeniem, że programy które mają wykonywać się
klastrze obliczeniowym muszą dać się skompilować przy użyciu kompilatorów dostępnych na klastrze (w praktyce
C, C++, Fortran). Jeżeli dobór języka programowania będzie miał znaczący wpływ na wydajność programu to
prowadzący zastrzega sobie możliwość obniżenia oceny z danego ćwiczenia laboratoryjnego.

8. W czasie korzystania z klastra DWARF wszystkie programy należy uruchamiać w ramach systemu kolejkowwego.
Priorytet w kolejce będą miały zadania naukowe. Zabrania się korzystania z klastra do innych celów niż edukacyjne.

Regulamin zajęć projektowych
1. Część projektowa polega na przygotowaniu programu przez studentów w dwuosobowych grupach. Program powi-

nien wykonywać obliczenia na podstawie algorytmu samodzielnie przygotowanego przez studentów (bez instrukcji
prowadzącego).

2. Część projektowa zostanie oceniona w skali od 0-30 pkt.

3. Program zaliczeniowy musi wykorzystywać technologię komunikacji pomiędzy procesami w architekturze z pamięcią
rozproszoną oraz więcej niż jeden akcelerator obliczeń.

4. Warunkiem zaliczenia projektu jest samodzielne stworzenie programu, zamieszczenie jego kodu źródłowego w ogol-
nodostępnym repozytorium oraz przedstawienie sprawozdania z testów skalowalności programu.

5. W celu wykonania testów skalowalności możliwe jest wykorzystanie klastra DWARF na Wydziale Fizyki PW z tymi
samymi zastrzeżeniami co w punktach 7. i 8. regulaminu laboratorium.

6. Postępy prac nad zadaniem projektowym muszą być przedstawiane w czasie spotkań z prowadzącym. Spotkania z
prowadzącym powinny odbywać się w tych samych godzinach co laboratoria w pierwszej części semestru, natomiast
w indywidualnych sytuacjach może zostać ustalony inny termin.
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