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Infrastruktura PL-Grid w 2012
Wykorzystanie zasobów przez użytkowników Infrastruktury 
PL-Grid.	Czas	wykonania	zadań	gridowych	na	zasobach	PL-Grid	
(z	wykorzystaniem	platform	gLite,	UNICORE	i	QosCosGrid)	wy-
niósł	w	roku	2012	ok.	5,25	mln	godzin,	a	czas	wykonania	zadań	
zleconych	lokalnie	przez	użytkowników	Infrastruktury	PL-Grid	
w	poszczególnych	ośrodkach	wyniósł	prawie	54	mln	godzin.
Liczba	zadań	wygenerowanych	w	2012	roku	to	746	836	zadań	
uruchomionych	lokalnie	oraz	700	538	zadań	wykonywanych	w	
trybie	gridowym.	Średnio	miesięcznie	uruchamiano	60	tysięcy	
nowych	zadań	na	Infrastrukturze	PL-Grid	w	trybie	lokalnym	i	
gridowym.
Użytkownicy.	1	stycznia	2013	w	Portalu	PL-Grid	było	zareje-

W	tym	wydaniu:

strowanych	 1471	 kont,	 co	 oznacza,	 że	w	 ciągu	 całego	 2012	
roku	zanotowaliśmy	przyrost	 liczby	użytkowników	Infrastruk-
tury	PL-Grid	o	593	osoby.	Z	kolei	 liczba	użytkowników	posia-
dających	certyfikat	uprawniający	do	wykonywania	obliczeń	w	
trybie	gridowym	wzrosła	w	tym	czasie	z	372	do	780	osób.
Zespoły.	W	 roku	2012	 zostało	utworzonych	129	nowych	 ze-
społów	 użytkowników	 i	 obecnie	 liczba	 aktywnych	 zespołów	
użytkowników	 zarejestrowanych	 w	 Portalu	 PL-Grid	 wynosi	
182.
Helpdesk.	Liczba	zgłoszeń	w	systemie	Helpdesk	rozwiązanych	
w	tym	okresie	wyniosła	1482.

Rozliczanie grantów obliczeniowych – pierwsze wrażenia

System	 grantów	 obliczeniowych	 w	 Infrastrukturze	 PL-Grid	
przeszedł	długą	ewolucję	od	momentu	wdrożenia	jego	pierw-
szych	widocznych	dla	Użytkowników	elementów,	które	nastą-
piło	 latem	 2011	 roku.	 Prawdopodobnie	 równie	 długa	 droga	
jeszcze	nas	czeka,	biorąc	pod	uwagę	złożoność	systemu	i	wie-

lość	aspektów	Infrastruktury,	na	które	granty	mają	wpływ.	W	
tym	numerze	Newslettera	chcemy	podzielić	się	z	Czytelnikami	
naszymi	odczuciami	 związanymi	 z	wdrażaniem	grantów,	a	w	
szczególności	funkcji,	którą	zajmujemy	się	wyjątkowo	uważnie	
w	ostatnim	czasie	–	rozliczaniem	grantów.

Wprowadzenie

Historia	grantów	w	Infrastrukturze	PL-Grid	ma	swoje	źródło	w	
projekcie	PL-Grid	–	na	początku	obejmowała	głównie	plano-
wanie	oraz	pierwsze	przymiarki	do	tworzenia	narzędzi	niewi-
docznych	wówczas	 jeszcze	dla	Użytkowników.	Jednym	z	nich	
był	system	alokacji	zasobów	o	długiej	nazwie	Bazaar	Resource	
Allocation	Tool,	z	którym	prawdopodobnie	każdy	aktywniejszy	
Użytkownik	 Infrastruktury	 już	 zdążył	 się	 zetknąć.	 Jego	wdro-
żenie	dla	Użytkowników	nastąpiło	 latem	2011	 roku,	w	połą-
czeniu	z	możliwością	wnioskowania	o	granty	obliczeniowe	w	
Portalu	 PL-Grid.	 Datę	 tę	można	więc	 uznać	 za	 początek	wi-
docznego	życia	systemu	grantów	w	Infrastrukturze.

Drugim	 rozwijanym	 od	 początku	 narzędziem	 był	 system 

monitorowania wykorzystania zasobów,	nazwany	dla	wygo-
dy	MWZ.	Jego	funkcją	jest	zapisywanie	historii	wykorzystania	
zasobów	obliczeniowych	przez	Użytkowników.	Widoczny	dla	
Użytkowników	 debiut	 tego	 narzędzia	 nastąpił	 całkiem	 nie-
dawno	 –	 jest	 ono	 bazą	 dla	 powstałego	 kilka	miesięcy	 temu	
systemu	prezentującego	zestawienie	wykorzystania	 zasobów	
obliczeniowych	 z	 grantami.	 System	 ten,	 dostępny	w	 Portalu	
pod	angielską	nazwą	Accounting,	obecnie	znajduje	się	jeszcze	
w	fazie	testowej	–	jest	wciąż	dostosowywany	do	potrzeb	jego	
Użytkowników.

Ważną	 rolę	 w	 rozwoju	 systemu	 grantów	 pełniło	 wdro-
żenie	 narzędzia	 BazaarSAT	 (w	 dwóch	 ośrodkach	 został	 on	

Krótka historia grantów w Infrastrukturze
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zastąpiony	 narzędziami	 stworzonymi	 lokalnie),	 pełniącego	
funkcję	„tłumacza”	między	systemem	Bazaar	(wspomnianym	
wyżej	 systemem	 alokacji	 zasobów)	 a	 konfiguracją	 klastrów	
obliczeniowych.	Dzięki	niemu	oraz	powstałej	przy	porozumie-
niu	 ośrodków	 tworzących	 Infrastrukturę	 polityce	 obsługi	 za-
dań	 obliczeniowych,	 skorzystanie	 z	 zasobów	 obliczeniowych	
wymaga	obecnie	podania	 identyfikatora	 (ID)	 grantu.	 System	
zapewnia,	że	każde	zadanie	ma	przypisane	ID	grantu	(w	razie	
potrzeby	 system	 dopisuje	 grant	 domyślny),	 weryfikuje	 waż-
ność	zadeklarowanego	grantu	oraz	sprawdza,	czy	Użytkownik	
zlecający	zadanie	obliczeniowe	ma	prawo	do	korzystania	z	po-
danego	grantu.

Wśród	najważniejszych	zadań	stojących	jeszcze	przed	Cen-
trum	Operacyjnym	są:	zapewnienie	w	ośrodkach	konfiguracji	
zasobów	uwzględniającej	granty	oraz	egzekwowanie	 limitów	
zasobów	przyznanych	w	grantach.

Aby	 poprzeć	 nasze	 słowa	 liczbami,	 poniżej	 przedstawia-
my	 wykresy	 prezentujące	 poziom	 alokacji	 zasobów	 oblicze-
niowych	 w	 grantach.	 Wyrażają	 one	 zaalokowane	 zasoby	 w	
średniej	liczbie	rdzeni,	która	byłaby	wykorzystywana	w	danym	
momencie,	przy	założeniu,	że	Użytkownicy	korzystają	z	zaalo-
kowanych	zasobów	równomiernie.

Rys. 2. Wykres przedstawia alokację zasobów w styczniu 2013 roku w ośrodkach.

2011-
12-01

2012-
01-01

2012-
02-01

2012-
03-01

2012-
04-01

2012-
05-01

2012-
06-01

2012-
07-01

2012-
08-01

2012-
09-01

2012-
10-01

2012-
11-01

2012-
12-01

2013-
01-01

2013-
02-01

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

7 000,00

36

1 096

3 780
4 454 4 373

4 975 4 968 5 048

4 274

5 053
5 447 5 651

6 073

4 329

5 214

Liczba zaalokowanych rdzeni (średnio)

DataLi
cz

ba
 rd

ze
ni

 w
yk

or
zy

st
yw

an
a 

w
 ra

m
ac

h 
ak

ty
w

ny
ch

 G
S

LA

Rys. 1. Wykres przedstawia alokację zasobów w okresie 2011-12-01 do 2013-02-01
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Granty	to	jednak	nie	tylko	sprawa	techniczna.	Nie	mniej	istot-
nym	 aspektem	 wprowadzenia	 grantów	 jest	 raportowanie	
rezultatów	 badań	 naukowych,	 dokonywanych	 przy	wsparciu	
grantów,	takich	jak:	publikacje,	raporty,	sprawozdania,	etc.	W	
tym	celu	wdrożono	niedawno	system	rozliczania	grantów	ob-
liczeniowych,	 którego	 celem	 jest	 gromadzenie	 informacji	 na	
temat	merytorycznego	 aspektu	 korzystania	 z	 zasobów.	 Przy	
okazji	rozliczania	grantów	przeprowadzamy	także	sprawdzanie	
poziomu	wykorzystania	zasobów.

Rozliczanie	docelowo	będzie	odbywało	się	w	półrocznych	
okresach	rozliczeniowych.	Pod	koniec	każdego	z	tych	okresów	
będziemy	zwracać	się	do	Użytkowników	z	prośbą	o	stworze-
nie	 krótkiego	 raportu	 działalności	w	 grancie	 (termin	 składa-
nia	rozliczenia	 to	miesiąc	po	zakończeniu	okresu	rozliczenio-
wego),	 jak	również	–	jeśli	poziom	zaawansowania	prac	na	to	
pozwoli	 –	 o	 deklarowanie	 publikacji	 naukowych	 powstałych	
przy	wykorzystaniu	grantu.	W	momencie	deklarowania	publi-
kacji	należy	określić	planowany	termin	jej	ukazania	się	–	w	tym	
terminie	będziemy	prosić	właściciela	 grantu	o	 załączenie	do	
rozliczenia	gotowej	publikacji.	Gromadzenie	wyników	nauko-
wych	naszych	Użytkowników	stanowi	formę	rozliczania	się	z	fi-
nansowania	Infrastruktury,	dzięki	któremu	jest	ona	bezpłatna	
dla	Użytkowników.	Dzięki	temu	systemowi	chcemy	promować	
owocne	i	zaplanowane	wykorzystanie	–	po	to,	by	zainwesto-
wane	w	Infrastrukturę	fundusze	jak	najefektywniej	przyczyniły	
się	do	rozwoju	polskiej	nauki.

Czynniki,	które	uznaliśmy	za	ważne	w	rozliczaniu	aktywno-
ści	Użytkowników,	to:	

1. Poziom wykorzystania zasobów. Jest	dla	nas	 istotne	
przede	wszystkim	to,	aby	Użytkownicy	uczyli	się	szaco-
wać	swoje	zapotrzebowanie	na	zasoby. Dzięki	dobrze	
oszacowanemu	zapotrzebowaniu	możliwe	jest	plano-
wanie	wykorzystania	zasobów	przez	administratorów	
zasobów,	 a	 dokładniej:	 wiedzą	 oni,	 kiedy	 i	 w	 jakim	
stopniu	zasoby	będą	zajęte.

Korzystne	z	punktu	widzenia	planowania	wykorzy-
stania	klastra	jest	również	zrównoważone	wykorzysta-
nie	zasobów	przez	Użytkownika.	Dlatego	chcielibyśmy	
promować	 równomierne	 korzystanie	 z	 zasobów	 na	
przestrzeni	całego	grantu.

Zdajemy	 sobie	 sprawę,	 że	 szacowanie	 może	 być	
trudne	 w	 momencie,	 gdy	 narzędzia	 służące	 obrazo-
waniu	 wykorzystanych	 zasobów	 dopiero	 powstają.	
Zachęcamy	 w	 tym	 kontekście	 do	 śledzenia	 swojego	
wykorzystania	 w	 zakładce	 Accounting	 w	 Portalu	 PL-
-Grid,	 co	 może	 pomóc	 w	 przewidywaniu	 przyszłego	
zapotrzebowania.

2. Rezultaty naukowe. W	tym	kontekście	ważne	są	dla	
nas	 informacje	 o	 przeprowadzonych	 badaniach	 oraz	

deklaracje	 powstających	 publikacji	 naukowych.	 Ide-
ałem	byłaby	dla	nas	sytuacja,	gdyby	każdy	grant	obli-
czeniowy	–	odpowiednik	jednego	projektu	badawcze-
go	–	przynosił	 rezultaty	w	postaci	publikacji.	Wiemy,	
że	 to	nie	 zawsze	 jest	możliwe,	 gdyż	 czasem	badania	
przynoszą	 nieoczekiwane	 rezultaty	 –	 w	 takich	 przy-
padkach	cenne	jest	dla	nas	wyjaśnienie	Użytkownika.

Dla	celów	raportowania	rezultatów	naukowych	po-
wstałych	przy	wykorzystaniu	Infrastruktury	ważne	jest,	
by	w	publikacjach	znalazła	się	tzw.	formuła	podzięko-
wań,	czyli	stosowne	zdanie	świadczące	o	udziale	Infra-
struktury	w	powstaniu	rezultatów	przedstawionych	w	
pracy.

3. Terminowość rozliczania. Wydaje	się,	że	jest	to	punkt	
zrozumiały	sam	przez	się	–	zależy	nam	na	regularnym	
kontakcie	z	Użytkownikiem.

Musimy	 przyznać,	 że	 rozliczanie	 grantów	 nie	 jest	 łatwe,	
wiąże	się	bowiem	z	ocenianiem,	co	może	wzbudzać	emocje.	
Staramy	się	zatem	jak	najwięcej	wyjaśniać	przy	każdej	okazji	
oraz	 poprawiać	 ciągle	 udoskonalany	 system	 –	 zarówno	 od	
strony	technicznej,	 jak	 i	operacyjnej.	Dlatego	wszelkie	uwagi	
są	dla	nas	bardzo	cenne,	gdyż	pomagają	nam	udoskonalać	sys-
tem	oraz	uświadamiać	 sobie	 czynniki,	 których	mogliśmy	nie	
wziąć	wcześniej	pod	uwagę.

Na	 koniec	 trochę	 statystyk.	Obecnie	 73	 granty	Użytkow-
ników	 podlegają	 rozliczeniom.	 Znaczna	 większość,	 bo	 aż	 49	
Użytkowników,	 już	 złożyło	 raporty	 rozliczeniowe.	 Raporty	 te	
były	 przez	 nas	 na	 bieżąco	 oceniane.	 W	 wielu	 przypadkach	
prosiliśmy	o	uzupełnienie	niektórych	informacji:	najczęściej	o	
zadeklarowanie	 lub	dołączenie	deklarowanych	publikacji,	ale	
także	o	uzupełnienie	ich	o	formułę	podziękowań.	Zdarzało	się	
również,	że	prosiliśmy	o	informację	o	wykorzystaniu	zasobów,	
gdyż	nie	znalazła	się	ona	w	raporcie.	Większość	Użytkowników	
świetnie	 poradziła	 sobie	 zarówno	 ze	 składaniem	 raportów,	
jak	 i	z	uzupełnianiem	informacji,	o	które	prosiliśmy.	Obecnie	
jeszcze	15	raportów	oczekuje	na	uzupełnienie	przez	Użytkow-
ników.

Chcielibyśmy	podziękować	wszystkim	Użytkownikom,	któ-
rzy	już	złożyli	rozliczenia	grantów,	a	w	szczególności	tym,	któ-
rzy	 podzielili	 się	 z	 nami	 swoimi	wrażeniami	 z	 korzystania	 ze	
stworzonego	systemu.	 Jeśli	będą	Państwo	mieli	 jakiekolwiek	
uwagi,	prosimy	o	kontakt	pod	adresem	helpdesk@plgrid.pl.

Zachęcamy	także	do	zapoznania	się	z	częścią	Podręcznika	
Użytkownika	 poświęconą	 grantom	 obliczeniowym:	 https://
docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Granty+obliczeniowe.	 Znajdu-
je	się	w	nim	także	rozdział	poświęcony	rozliczeniom.

Życzymy	wszystkim	Użytkownikom	owocnych	badań	z	wy-
korzystaniem	Infrastruktury	PL-Grid,	pozytywnych	rezultatów	
i	wielu	publikacji!

Zespół Operatorów PL-Grid

Rozliczanie grantów

mailto:helpdesk%40plgrid.pl?subject=
mailto:helpdesk%40plgrid.pl.?subject=
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Granty%2Bobliczeniowe
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Granty%2Bobliczeniowe
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Zasoby obliczeniowe PL-Grid – prezentacja ACK Cyfronet AGH

ACK	CYFRONET	AGH,	kształtując	politykę	rozwoju	posiadanych	
zasobów,	 uwzględnia	 szeroki	 zakres	 potrzeb	 użytkowników	
naukowych,	związanych	nie	tylko	z	ilością	mocy	obliczeniowej,	
ale	również	z	architekturą	zasobów	KDM,	optymalnie	dostoso-
waną	do	specyficznych	wymagań	danego	obszaru	badawcze-
go.	Takie	podejście	przełożyło	się	w	praktyce	na	udostępnienie	

użytkownikom	uniwersalnej	platformy	obliczeniowej	–	klastra	
Zeus,	 złożonego	 z	 kilku	 głównych	 grup	 zasobów	 obliczenio-
wych:
•	 klasycznego	klastra	obliczeniowego,
•	 wirtualnego	komputera	SMP	z	dużą	ilością	pamię-

ci	 współdzielonej,	 wykorzystującego	 dodatkowe	
oprogramowanie	vSMP,

•	 zestawu	 serwerów	 wyposażonych	 w	 akceleratory	
graficzne	GPGPU,

•	 klastra	 złożonego	 z	 „grubych”	węzłów,	wyposażo-
nych	w	4	wielordzeniowe	procesory	i	dużą	pamięć	
RAM,

•	 układów	rekonfigurowalnych	FPGA	Virtex	6.

Zeus	zawiera	obecnie	prawie	20	000	procesorów	i	osiąga	moc	
obliczeniową	358	TFlopsów	–	od	kilku	już	lat	jest	najmocniej-
szym	komputerem	w	Polsce	 i	 był	 sześciokrotnie	 z	 rzędu	no-
towany	na	liście	TOP500,	w	tym	czterokrotnie	z	lokatą	wśród	
pierwszych	100	najszybszych	komputerów	świata.

Poniżej	 prezentujemy	 parametry	 poszczególnych	 składo-
wych	klastra	Zeus.

Klaster obliczeniowy – Zeus

Klaster	 Zeus	 jest	 grupą	 różnego	 typu	 serwerów	 obliczenio-
wych	 udostępnianych	 użytkownikom	 poprzez	 system	 kolej-
kowy.	 Obecnie	 w	 Zeusie	 dostępnych	 jest	 dla	 użytkowników	
12104	rdzeni	obliczeniowych.

system operacyjny:	Scientific	Linux	5

konfiguracja:	HP	BL2x220c

procesory:	Intel	Xeon

pamięć operacyjna:	23	TB

moc obliczeniowa: 120	TFlops

		

Zeus vSMP

Zeus	 vSMP	 jest	 grupą	 maszyn	 wirtu-
alnych	 typu	 vSMP	przeznaczonych	 do	
obliczeń	 wymagających	 dużej	 ilości	
pamięci	RAM.	Obecnie	w	Zeusie	vSMP	
dostępnych	dla	użytkowników	jest	768	
rdzeni	obliczeniowych.

system operacyjny:	Scientific	Linux	5

konfiguracja:	HP	BL490c

procesory:	Intel	Xeon

pamięć operacyjna:	6	TB

moc obliczeniowa:	8	TFlops

Zeus GPGPU

Zeus	GPGPU	 jest	grupą	serwerów	obliczeniowych	zawierają-
cych	karty	GPGPU	udostępniane	
użytkownikom	 poprzez	 system	
kolejkowy.	 Obecnie	 w	 Zeusie	
GPGPU	dostępnych	jest	dla	użyt-
kowników	528	rdzeni	obliczenio-
wych	i	208	kart	GPGPU.

system operacyjny:	 Scientific	
Linux	5

konfiguracja:	HP	SL390s

procesory:	Intel	Xeon

pamięć operacyjna:	3,6	TB

moc obliczeniowa:	136	TFlops

Klaster obliczeniowy - Zeus BigMem

Zeus	BigMem	jest	klastrem	wyposażonym	w	wielordzeniowe	
procesory	i	dużą	pamięć	RAM.	Obecnie	w	Zeusie	BigMem	do-
stępnych	dla	użytkowników	jest	6656	rdzeni	obliczeniowych.	

system operacyjny:	Scientific	Linux	6

konfiguracja:	HP	BL685c

procesory:	AMD	Opteron

pamięć operacyjna:	26	TB

moc obliczeniowa:	61	TFlops

Klaster Zeus
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Oferta	obliczeniowa	Cyfronetu	wykracza	poza	klasyczne	 roz-
wiązania	obliczeniowe.	Oprócz	rozwiązań	typu	SMP	i	klastro-
wego,	Centrum	posiada	również	platformy	rekonfigurowalne	
służące	 do	 prowadzenia	 obliczeń	 w	 oparciu	 o	 architektury	
dedykowane.	Dzięki	temu,	w	szeregu	przy-
padków	można	 uzyskać	 od	 kilku	 do	 kilku-
nastokrotne	 przyśpieszenie	 prowadzonych	
obliczeń.	

Systemy	 rekonfigurowalne	 tego	 typu	
znajdują	duże	zastosowanie	w	obliczeniach	
naukowo-technicznych	 HPRC	 (ang. High 
Performance Reconfigurable Computing).	
Do	tej	pory	z	sukcesem	zastosowano	ukła-
dy	 rekonfigurowalne	w	 takich	 dziedzinach	
HPC,	 jak:	 genomika,	 eksploracja	 danych	
(ang. data mining),	symulacje	ruchu	drogo-
wego,	aplikacje	finansowe,	itp.		Programo-
wanie	rekonfigurowalnej	struktury	odbywa	
się	za	pośrednictwem	języka	programowa-
nia	„C”	(Impulse-C)	lub	języka	opisu	sprzę-
tu.

Poniżej	 prezentujemy	 parametry	 platformy	 rekonfiguro-
walnej	 –	węzły	 udostępnione	 są	w	 ramach	 komputera	 Zeus	
GPGPU.

Platforma PICCO

Picco Spartan 6

Układy FPGA:	6	x	Xilinx	Spartan	6	LX150

Pamięć:	256	MB	DDR3

Picco Virtex 6

Układy FPGA:	2	x	Xilinx	Virtex	6	LX240

Pamięć:	 2GB	 DDR3,	 8MB	 QDRII:	 2GB	
DDR3,	8MB	QDRII

Rozmowy z naukowcami tworzącymi grid dziedzinowy

BIOINFORMATYKA

Informacji	o	prowadzonych	pracach	w	ramach	projektu	PLGrid	Plus	udzielili	nam:

Profesor Tomasz Grzybowski
użytkownik	Gridu	Dziedzinowego	Bioinformatyka,

kierownik	Katedry	Medycyny	Sądowej	CM	UMK

Profesor Piotr Bała
koordynator	Gridu	Dziedzinowego	Bioinformatyka,

ICM	UW

„Użytecznym narzędziem, pozwalającym bez-
piecznie i długoterminowo przechowywać dane z 

sekwenatora genomowego GS FLX oraz przeprowa-
dzić wstępne obliczenia prowadzące do uzyskania 

sekwencji nukleotydowych z surowych danych, jest 
Grid Dziedzinowy Bioinformatyka”

„Usługa składowania danych genetycznych 
skierowana jest do wszystkich naukowców, którzy 

chcieliby, w sposób bezpieczny, przechowywać 
swoje dane na Gridzie, w zasadzie niezależnie od 

dyscypliny naukowej czy dziedziny badań”

Platformy rekonfigurowalne



Dr Katarzyna Skonieczna
użytkownik	Gridu	Dziedzinowego	Bioinformatyka,

Zakład	Genetyki	Molekularnej	i	Sądowej,		CM	UMK

Mgr Marcelina Borcz
wykonawca	Gridu	Dziedzinowego	Bioinformatyka,

ICM	UW
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Zakład	Genetyki	Molekularnej	i	Sądowej,	którym	kieruję,	po-
siada	 kilkunastoletnie	doświadczenie	w	badaniach	 z	 zakresu	
genetyki	ewolucyjnej,	filogenetyki	czy	archeogenetyki.	Przed-
miotem	tych	analiz	jest	DNA.	Metody	bioinformatyczne	z	wy-
korzystaniem	komputerów	stacjonarnych	wykorzystywane	są	
do	 scharakteryzowania	
zróżnicowania	 sekwencji	
DNA	w	populacjach	ludz-
kich.	 Na	 podstawie	 tych	
analiz	 jesteśmy	 w	 stanie	
odtworzyć	 szlaki	migracji	
populacji	 ludzkich,	 mo-
żemy	 też	 określić	 pocho-
dzenie	 biogeograficzne	
osoby,	 do	 której	 należy	
DNA	czy	ustalić	genetycz-
ny	rodowód	jej	przodków	
w	 linii	 matczynej	 oraz	
ojcowskiej.	 W	 ostatnim	
czasie	 podejmujemy	 się	
również	zadań	z	dziedziny	
„medycyny	 spersonalizo-
wanej”.	Realizacja	badań	
z	 tego	 zakresu	 staje	 się	
coraz	bardziej	 osiągalna	 z	uwagi	 na	postęp,	 jaki	 dokonał	 się	
w	dziedzinie	sekwencjonowania,	umożliwiający	ustalanie	bar-
dzo	 dużych	 ilości	 sekwencji	 nukleotydowych	w	 bardzo	 krót-
kim	czasie.	Jako	jedno	z	trzech	laboratoriów	w	naszym	kraju,	
posiadamy	sekwenator	genomowy	drugiej	generacji	GS	FLX,	
który	w	pojedynczym	eksperymencie	generuje	ok.	30	GB	suro-

wych	danych,	stanowiących	podstawę	do	odczytania	ok.	500	
mln	pz	 (par	zasad)	sekwencji	nukleotydowych.	W	przypadku	
większej	liczby	eksperymentów	pojawia	się	problem	długoter-
minowego,	bezpiecznego	przechowywania	uzyskanych	danych	
na	 komputerach	 stacjonarnych.	 Trzeba	 również	 pamiętać,	 iż	

surowe	 dane	 uzyskane	
z	 sekwenatora	genomo-
wego	 GS	 FLX	 (454	 Life	
Science)	 nie	 są	 sensu	
stricto	 sekwencjami	 nu-
kleotydowymi	 i	 należy	
zastosować	 odpowied-
nie	 algorytmy,	 które	
pozwalają	 na	 ich	 kon-
wersję.	 Po	 dokonaniu	
stosownych	 obliczeń	
konwertujących	 dane,	
uzyskane	sekwencje	nu-
kleotydowe	 można	 już	
z	 wykorzystaniem	 kom-
puterów	 stacjonarnych	
poddać	 dalszym	 anali-
zom	 ukierunkowanym	
na	 rozwiązanie	 okre-
ślonych	 problemów	 ba-

dawczych.	 Użytecznym	 narzędziem,	 pozwalającym	 bezpiecz-
nie	 i	 długoterminowo	 przechowywać	 dane	 z	 sekwenatora	
genomowego	GS	FLX	oraz	przeprowadzić	wstępne	obliczenia	
prowadzące	do	uzyskania	 sekwencji	nukleotydowych	z	 suro-
wych	danych,	jest	Grid	Dziedzinowy	Bioinformatyka.

 W jakich badaniach genetycznych wykorzystywana jest informatyka? (Profesor Tomasz Grzybowski)

Sekwenator genomowy GS FLX (454 Life Science) obsługiwany przez 
mgr inż. K. Linkowską



PLGrid	Plus	Newsletter	(marzec	2013)																																																																																																																																																																														str.	7

Czym jest Grid Dziedzinowy Bioinformatyka? (Profesor Piotr Bała) 

Celem	Gridu	Dziedzinowego	Bioinformatyka	jest	umożliwienie	
przechowywania	 i	przetwarzania	danych	bioinformatycznych	
(biologicznych,	medycznych).	W	ramach	projektu	PLGrid	Plus	
zostanie	udostępnionych	kilka	usług	dla	biologów	czy	medy-

ków	zajmujących	się	genetyką,	tj.:	usługa	składowania	danych	
genetycznych,	usługa	analizy	danych	genetycznych	czy	usługa	
składowania	przepływów	zadań.

Na czym polega usługa składowania danych genetycznych? (Mgr Marcelina Borcz)

Usługa	ta	ma	zapewnić	użytkownikom	możliwość	składowania	
danych	z	eksperymentów	oraz	umożliwić	tworzenie	i	przecho-
wywanie	 kopii	 zapasowych	 odpowiednich	 katalogów.	 Dane	
składowane	są	na	zasobach	udostępnianych	przez	Internet,	co	
pozwala	na	dostęp	do	nich	z	dowolnego	miejsca	i	w	dowolnym	
czasie.	 Infrastruktura	 PL-Grid	 zapewnia	 odpowiednio	 dużą	
przestrzeń	dyskową,	pozwalającą	na	 składowanie	wszystkich	

potrzebnych	danych.	Uprawniony	użytkownik	będzie	mógł	w	
każdym	momencie	wykorzystać	swoje	dane	do	analizy,	przej-
rzeć,	 pobrać.	 Będzie	miał	 również	możliwość	współdzielenia	
danych	 w	 ramach	 zespołów	 badawczych.	 	 Istotnym	 jest	 też	
fakt,	 iż	 dane	 przechowywane	 są	 długoterminowo,	 z	 zapew-
nieniem	 odpowiedniego	 poziomu	 bezpieczeństwa	 i	 kontroli	
dostępu.

Jak wyglądają obliczenia? (Mgr Marcelina Borcz)

Do	 przygotowania	 i	 uruchomienia	 obliczeń	wykorzystuje	 się	
oprogramowanie	 UNICORE	 (www.unicore.eu).	 Za	 pomocą	
UCC	(UNICORE	Command	Line	Client)	dane	z	analizatora	ge-
nomowego		(High-throughput	GS	FLX	Instrument	firmy	Roche)	
przesyłane	są	na	Grid.	Operacja	ta	jest	w	całości	zautomatyzo-
wana	i	zintegrowana	ze	skryptami	obsługującymi	sekwenator.		

Następnie	dane	przetwarzane	są	przez	programy	konwer-
tujące	surowe	dane	do	sekwencji	nukleotydowych	w	formie	
tekstowej.	 Na	 początku	 uruchamiany	 jest	 program	 GS	 Run	
Procesor,	który	wczytuje	obrazy	z	kamery	CCD	zebrane	przez	
analizator	 i	 zamienia	 na	 dane	 cyfrowe.	Następnie	wyniki	 są	
analizowane	przez	3	aplikacje:	GS	Reference	Mapper	urucha-
miany	dla	różnych	parametrów,	GS	Reporter	 i	GS	Assembler.	
Wyniki	GS	Assemblera	mogą	być	dalej	wykorzystane	do	po-
szukiwania	 sekwencji	 homologicznych	 za	 pomocą	 programu	
BLAST.

Aby	 ułatwić	 użytkownikom	 pracę,	 przygotowany	 został	
szablon	kaskady	zadań,	uruchamiający	programy	zachowując	
odpowiednią	kolejność	wywołania.	Tam	gdzie	to	możliwe,	za-
dania	są	uruchamiane	jednocześnie.		

Wykorzystując	 kaskadę	 zadań,	 osoba	 analizująca	 wyniki	
wypełnia	jedynie	odpowiednie	pola	i	nie	musi	tworzyć	specjal-
nych	skryptów	czy	wywoływać	ręcznie	poszczególnych	progra-
mów.	 Dzięki	 wykorzystaniu	 Infrastruktury	 PL-Grid	 obliczenia	
mogą	 być	 uruchamiane	 na	 wielu	 procesorach,	 co	 znacząco	
skraca	czas	ich	wykonania.		

Przygotowanie	 kaskady	 zadań	 i	 wprowadzanie	 parame-
trów	dla	konkretnego	zadania	odbywa	się	w	edytorze	graficz-
nym	URC	(Unicore	Rich	Client)	stanowiącym	element	oprogra-
mowania	UNICORE.	URC	umożliwia	również	wygodny	dostęp	
do	wyników	analizy	oraz	do	danych	składowanych	na	kompu-
terach	PL-Grid.

Kaskada zadań zaprojektowana w środowisku UNICORE
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Po	uruchomieniu	obliczeń	użytkownicy	nie	muszą	czekać	
na	 zakończenie	 działania	 kolejnych	 kroków.	 Mogą	 zamknąć	
aplikację	czy	wyłączyć	komputer.	Wyniki	działania	poszczegól-
nych	programów	zapisywane	są	w	osobnych	folderach	i	prze-
chowywane	są	na	Gridzie.	W	dowolnym	momencie	i	z	dowol-
nego	miejsca	mogą	 zostać	obejrzane,	pobrane	na	 komputer	

lokalny,	bądź	przesunięte	do	folderu	długotrwałego	składowa-
nia	danych.	Aby	uzyskać	dostęp	do	danych	i	wyników	analizy,	
potrzebny	jest	tylko	komputer	z	dostępem	do	Internetu	i	zain-
stalowaną	aplikacją	UNICORE	Rich	Client	wraz	z	certyfikatem	
użytkownika.	

Jeden z plików wynikowych kaskady oglądany w kliencie graficznym systemu UNICORE

W jakim celu wykorzystujecie Państwo Infrastrukturę PL-Grid? (Dr Katarzyna Skonieczna)

Grid	Dziedzinowy	Bioinformatyka	wykorzystujemy	głównie	do	
składowania	danych	uzyskanych	z	sekwenatora	genomowego	
GS	FLX	oraz	wykonania	wstępnych	obliczeń	prowadzących	do	
uzyskania	sekwencji	DNA	i	wskazania	ewentualnych	różnic	w	

stosunku	 do	 sekwencji	 referencyjnej.	 Z	 wykorzystaniem	 se-
kwenatora	 genomowego	 GS	 FLX	 przeprowadzamy	 badania,	
których	celem	jest	poszukiwanie	zmian	w	DNA,	specyficznych	
dla	określonych	jednostek	chorobowych.	

Jakie projekty realizują Państwo z wykorzystaniem sekwenatora genomowego GS FLX?
(Dr Katarzyna Skonieczna)

Dla	przykładu,	jeden	z	naszych	projektów	obejmował	analizę	
zmienności	 sekwencji	 mitochondrialnego	 DNA	w	 raku	 jelita	
grubego.	W	tym	celu	sekwencjonowaliśmy	całe	genomy	mi-
tochondrialne	 tkanek	 zmienionych	 i	 niezmienionych	 nowo-
tworowo	u	100	pacjentów.	Surowe	dane,	których	nie	byliśmy	
w	 stanie	 przechowywać	 na	 komputerach	 stacjonarnych,	 de-
ponowaliśmy	w	dedykowanej	przestrzeni	gridowej	 i	konwer-
towaliśmy	 do	 sekwencji	 nukleotydowych,	 które	 następnie	
porównywaliśmy	z	sekwencją	referencyjną,	z	wykorzystaniem	
oprogramowania	 udostępnionego	 przez	 producenta	 analiza-
tora	(GS	Processor,	GS	Mapper,	GS	Assembler).	Ustaliliśmy,	że	
pełne	genomy	mitochondrialne	każdej	z	tkanek	zostały	odczy-

tane	przynajmniej	1000	razy,	co	pozwoliło	nam	zidentyfikować	
mutacje	już	na	poziomie	ok.	1%,	czego	nie	udałoby	się	doko-
nać	 z	wykorzystaniem	 konwencjonalnych	metod	 sekwencjo-
nowania,	umożliwiających	 identyfikację	mutacji	na	poziomie	
ok.	20%.	Dalsze,	przeprowadzone	poza	Gridem,	analizy	mia-
ły	na	 celu	 identyfikację	 zarówno	 takich	mutacji,	 które	mogą	
stanowić	molekularne	markery	 diagnostyczne	dla	 raka	 jelita	
grubego	jak	i	tych	mutacji,	które	dziedziczone	z	pokolenia	na	
pokolenie	mogą	wskazywać	na	predyspozycje	do	zachorowa-
nia	na	ten	typ	raka.	

Ogromne	możliwości,	jakie	daje	technologia	sekwencjono-
wania	454,	są	również	wykorzystywane	przez	zespoły	badaw-
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Jakie możliwości stwarza sekwencjonowanie z wykorzystaniem GS FLX i przeprowadzenie wstępnych obliczeń 
na Gridzie? (Dr Katarzyna Skonieczna)

Sekwencjonowanie	 454	 daje	 szeroki	 wachlarz	 możliwości	
badania	 sekwencji	 nukleotydowych.	 Z	 wykorzystaniem	 tej	
technologii	możliwe	jest	przeprowadzenie	analizy	wszystkich	
eksonów	 lub	 całych	 genomów	 pojedynczych	 organizmów.	
Znajduje	 ono	 również	 zastosowanie	w	 analizach	metageno-
mowych,	badaniu	zmian	epigenetycznych	w	DNA,	identyfika-
cji	 zmian	w	ekspresji	 genów	 (badanie	 transkryptomów),	 czy	
analizie	 zróżnicowania	 sekwencji	miRNA.	 Istotnym	 jest	 fakt,	

iż	technologia	454	pozwala	w	bardzo	krótkim	czasie	przepro-
wadzić	 badania	 generujące	 ogromne	 ilości	 danych,	 a	 dzięki	
wykorzystaniu	Infrastruktury	PL-Grid	pozwala	również	skrócić	
do	minimum	czas	potrzebny	na	konwersję	surowych	danych	
do	sekwencji	nukleotydowych.	Tym	samym,	przeprowadzając	
pojedynczy	eksperyment	 już	w	czasie	ok.	1	tygodnia,	można	
uzyskać	dane	z	ok.	1	miliona	odczytów	sekwencji	nukleotydo-
wych	o	długości	ok.	600	pz.	

Jakie korzyści dają obliczenia na Gridzie? (Mgr Marcelina Borcz)

Zasadniczą	 zaletą	 wykorzystania	 Infrastruktury	 PL-Grid	 jest	
skrócenie	czasu	potrzebnego	na	wykonanie	obliczeń.	Przykła-
dowo,	wykorzystanie	64	procesorów	pozwoliło	na	 skrócenie	
czasu	działania	aplikacji	GS	Run	Processor	z	80	do	4	godzin.	W	
efekcie	wyniki	obliczeń	dostępne	są	niedługo	po	zakończeniu	
zbierania	danych.	Pozwala	to	na	wykonanie	obliczeń	dla	więk-
szej	liczby	danych	w	tym	samym	czasie.	

Istotne	jest	również	wparcie	techniczne.	Użytkownicy	nie	
muszą	 sami	 instalować	 aplikacji	 do	 analizy	 danych	 na	 lokal-
nych	 komputerach.	Oprogramowanie	 instalowane	 jest	 przez	
administratorów	 klastrów	 wchodzących	 w	 skład	 infrastruk-

tury.	 Informatycy	 przygotowują	 kaskady	 zadań	 oraz	 dbają	 o	
optymalne	ich	wykonanie.	

Trzecią,	bardzo	istotną,	zaletą	Gridu	jest	możliwość	skorzy-
stania	z	dużych,	praktycznie	nieograniczonych,	zasobów	dys-
kowych.	Dzięki	temu	analiza	wyników	jest	łatwiejsza	a	dane	są	
dostępne	praktycznie	cały	czas.	

Oprogramowanie	 gridowe,	 w	 tym	 wypadku	 UNICORE,	
zapewnia	 także	 bezpieczny	 dostęp	 do	 danych	 oraz	 możli-
wość	dostępu	i	wykonania	obliczeń	tylko	przez	osoby	do	tego	
uprawnione.	Jednocześnie	dane	i	wyniki	obliczeń	są	dostępne	
dla	wszystkich	członków	grupy	realizującej	dany	projekt.

Czy warto przeprowadzać obliczenia na infrastrukturze gridowej? (Dr Katarzyna Skonieczna)

Tak.	Korzystając	z	PL-Gridu,	uzyskuje	się	dostęp	do	nowocze-
snych	rozwiązań	technologicznych	 (ogromne	 ilości	przestrze-
ni	dyskowej	i	zasobów	obliczeniowych)	oraz	aplikacji	wraz	ze	
wsparciem	technicznym,	co	pozwala	bezpiecznie	przechowy-

wać	dane	i	w	krótkim	czasie	wykonać	obliczenia	prowadzące	
do	odczytania	sekwencji	kwasów	nukleinowych,	które	następ-
nie	można	wykorzystać	do	przeprowadzenia	właściwych	ana-
liz	na	komputerach	stacjonarnych.	

Kto może skorzystać z usług Gridu Bioinformatyka? (Profesor Piotr Bała)

Usługa	składowania	danych	genetycznych	skierowana	jest	do	
wszystkich	naukowców,	którzy	chcieliby,	w	sposób	bezpieczny,	
przechowywać	swoje	dane	na	Gridzie,	w	zasadzie	niezależnie	
od	dyscypliny	naukowej	czy	dziedziny	badań.	

W	 tym	 przypadku	 analiza	 danych	 genetycznych	 zakłada	
wykorzystanie	 specjalistycznego	 oprogramowania	 firmy	 Ro-
che	(GS	Run	procesor,	GS	Reporter,	GS	Reference	Mapper,	GS	
Assembler),	korzystaniem	z	niej	zainteresowane	zatem	mogą	
być	osoby	posiadające	sekwenator	firmy	Roche.	

Opracowane	 rozwiązania	 mogą	 być	 łatwo	 dostosowane	
do	obsługi	innych	eksperymentów	bioinformatycznych	czy	to	
z	wykorzystaniem	sekwenatorów	innych	firm,	czy	też	odmien-
nych	urządzeń,	na	przykład	mikromacierzy.	

Osoby,	które	nie	posiadają	takiego	sprzętu,	a	wraz	z	nim	
licencji	na	oprogramowanie,	mogą	korzystać	z	analogicznych	
rozwiązań	dotyczących	składowania	i	analizy	danych	z	wyko-
rzystaniem	oprogramowania,	które	nie	ma	większych	ograni-
czeń	licencyjnych,	takich	jak	BLAST,	Clustal,	R.

Jakie korzyści może przynieść wzrost informacji uzyskanych w wyniku sekwencjonowania? 
(Profesor Tomasz Grzybowski)

W	ostatnich	latach	jesteśmy	świadkami	ogromnego	postępu,	
jaki	dokonuje	się	w	dziedzinie	sekwencjonowania.	Współcze-
sne	osiągnięcia	stwarzają	możliwości	szybkiego	poznania	se-
kwencji	pełnych	genomów,	co	determinuje	znaczący	postęp	w	
dziedzinie	genomiki	oraz	stwarza	możliwość	rozwoju	medycy-

ny	spersonalizowanej.	Najważniejszym	aspektem	tej	ostatniej	
jest	 możliwość	 przeprowadzenia	 kompleksowej	 diagnostyki	
chorób	czy	dostosowania	odpowiedniej	terapii	dla	indywidu-
alnego	pacjenta	w	oparciu	o	informacje	zakodowane	w	DNA.

cze	spoza	naszego	Zakładu,	albowiem	w	ramach	współpracy	
naukowej	 z	 sekwenatora	 genomowego	 GS	 FLX	 korzystają	
badacze	pracujący	nad	określaniem	predyspozycji	 do	 zacho-
rowania	 na	 grzybicę	 osób	 leczonych	 z	 powodu	 białaczki	 czy	

naukowcy	 analizujący	 transkryptomy	 różnych	 ras	 bydła	 w	
celu	diagnostyki	specyficznych	polimorfizmów	warunkujących	
osiągnięcie	określonych	cech	hodowlanych.



LIFE SCIENCE

O	pracach	realizowanych	w	ramach	projektu	PLGrid	Plus	rozmawiamy	z	twórcami	Klastra	LifeScience	Kraków.

W	ramach	projektu	PLGrid	Plus,	zespół	Klastra	LifeScience	Kra-
ków	współtworzy	infrastrukturę	umożliwiającą	współpracę	w	
zakresie	gromadzenia	i	przetwarzania	danych	bioinformatycz-
nych.	Opracowane	w	ramach	gridu	dziedzinowego	LifeScien-
ce	usługi	będą	wspierać	badania	biologów	molekularnych	w	

eksploracji	 danych	 pozyskanych	m.in.	 z	 mikromacierzy	 DNA	
oraz	sekwenatorów	nowej	generacji.	Analizy	wykonywane	za	
pomocą	projektowanych	usług	przyczynią	się	do	lepszego	po-
znania	wpływu	badanych	 genów	na	 funkcjonowanie	 organi-
zmów	żywych.	

Co jest przedmiotem prac prowadzonych w ramach współpracy Klastra LifeScience z projektem PLGrid Plus?
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Tomasz Gubała
Główny	programista	narzędzi

ACK	Cyfronet	AGH

Kazimierz Murzyn
Dyrektor		Klastra	LifeScience	Kraków,

Koordynator	gridu	dziedzinowego	Life	Science

„Ze względu na olbrzymią ilość danych, jaka powstaje podczas sekwencjonowania nowej generacji (około 
35 GB danych dla każdego badanego osobnika), usługa NGS (ang. next generation sequencing) będzie 

wymagała sporych zasobów dyskowych klastra obliczeniowego”

Tomasz Waller
z	firmy	BIOBYTE,	specjalizującej	się	w	rozwiązaniach	informatycznych	stosowanych	w	

jednostkach	badawczo-rozwojowych	oraz	zakładach	opieki	zdrowotnej



W	 ramach	 usługi	 INTEGROMIKA,	 zespół	 LifeScience	 opraco-
wuje	kompleksowe	narzędzie	przeznaczone	dla	badaczy,	któ-
rzy	w	 swojej	 pracy	wykorzystują	 ekspresyjne	mikromacierze	
DNA	 i	 dostrzegają	 potrzebę	 powiązania	 rezultatów	 z	 analizy	
aktywności	transkrypcyjnej	z	wynikami	z	innych	doświadczeń	

i	testów.	Użytkownik	będzie	miał	możliwość	przeprowadzenia	
kompleksowej	analizy	danych	mikromacierzowych	z	uwzględ-
nieniem	 takich	 jej	 etapów	 jak:	 normalizacja,	 korekcja	 tła,	
analiza	istotności	mikromacierzy,	analiza	skupień	oraz	analiza	
ścieżek	sygnałowych	(Rys.	1).

Na czym polegają usługi tworzone w ramach gridu dziedzinowego LifeScience i do jakich badań będą wykorzystane?

Rys.1. Analiza niskiego poziomu poprzez szereg metod, jak normalizacja danych czy korekcja tła intensyw-
ności odczytu mikromacierzy, pozwala przygotować dane pierwotne do dalszej, zaawansowanej analizy 

wysokiego poziomu, np. z użyciem sieci neuronowych czy ścieżek sygnałowych.

Co	 więcej,	 badacz	 będzie	 mógł	 dokonać	 integracji	 danych	
transkryptomicznych	 z	 innymi	 danymi,	 np.	 danymi	 lipido-
micznymi	lub	danymi	proteomicznymi.	W	analizie	danych	po-

chodzących	z	wielu	źródeł	nasz	system	będzie	wykorzystywał	
zaawansowane	 techniki	analityczne	 i	obliczeniowe	z	 zakresu	
uczenia	maszynowego	(Rys.	2).

Rys.2. Schemat sztucznej sieci neuronowej wykorzystywanej do klasyfikowania pacjentów na podstawie 
ekspresji wybranych genów. Zastosowana tu metoda pozwala stawiać nowe hipotezy odnośnie wpływu 

poszczególnych genów na zmiany w organizmach.
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Równolegle	do	prac	nad	narzędziem	do	analizy	danych	z	mi-
kromacierzy	DNA	opracowujemy	usługę	do	przetwarzania	da-
nych	z	sekwenatorów	nowej	generacji,	która	wspierać	będzie	
m.in.	proces	identyfikacji	SNP	(ang.	single nucleotide polymor-
phism)	oraz	wykrywania	delecji	 i	 insercji	 (w	tym	 ich	wizuali-

zacji).	Aktualnie	analizujemy,	jaki	zakres	przygotowanej	przez	
nas	 usługi	 będzie	 w	 najlepszy	 sposób	 spełniał	 oczekiwania	
badaczy,	w	szczególności	dotyczące	przyszłych	celów	i	ekspe-
rymentów	badawczych	wykorzystujących	sekwenatory	nowej	
generacji.



Podstawowym	 zadaniem	 Infrastruktury	 PLGrid	 będzie	 prze-
twarzanie	 wielu	 analiz	 niskiego	 i	 wysokiego	 poziomu,	 które	
naukowcy	będą	przeprowadzać	na	posiadanych	danych	mikro-
macierzowych.	Pomimo	że	poszczególne	zadania	są	stosunko-
wo	krótkimi	zadaniami	(trwają	od	kilku	sekund	do	kilku	minut)	
ich	spora	liczba	wymaga	użycia	wielu	procesorów	do	przetwa-
rzania	 równoległego.	Dla	przykładu,	 jedna	analiza	 z	użyciem	
sieci	neuronowych	może	wymagać	uruchomienia	nawet	kilku-
set	jednoczesnych	zadań.

W	naszej	dziedzinie	istotne	są	także	zasoby	pamięci	maso-

wych	dużej	objętości.	Ze	względu	na	olbrzymią	ilość	danych,	
jaka	 powstaje	 podczas	 sekwencjonowania	 nowej	 generacji	
(około	35	GB	danych	dla	każdego	badanego	osobnika),	usłu-
ga	NGS	 (ang. next generation sequencing)	będzie	wymagała	
sporych	 zasobów	dyskowych	 klastra	 obliczeniowego.	 Z	 kolei	
złożoność	 przetwarzania	 danych	 pozyskanych	 z	 sekwenato-
rów	wymaga	wysokiej	przepustowości	opracowywanego	sys-
temu	 (szybkie	 dyski/macierze,	 duża	 ilość	 dostępnej	 pamięci	
operacyjnej,	szybkie	łącza),	którą	zapewni	nam	Infrastruktura	
PL-Grid.

W jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby obliczeniowe Infrastruktury PL-Grid?

W	 zamiarze	 twórców	 narzędzia	 było	 opracowanie	 rozwiąza-
nia,	które	umożliwi	pracę	z	 systemem	nawet	początkującym	
użytkownikom	 Infrastruktury	 PL-Grid.	 Dzięki	 interfejsowi	
WWW	praca	z	wykorzystaniem	klastra	obliczeniowego	będzie	
niemalże	tak	prosta,	jak	praca	na	komputerze	osobistym,	ale	

pozwoli	na	uzyskanie	dalece	bardziej	złożonych	rezultatów	w	
większej	 skali	 przetwarzania.	 Zestaw	wbudowanych	 tekstów	
pomocy	 kontekstowej,	 opracowanej	 w	 konsultacji	 z	 eksper-
tami	w	 dziedzinie	 LifeScience,	 ułatwi	 nowym	użytkownikom	
systemu	szybsze	opanowanie	jego	zaawansowanych	funkcji.

Kto będzie mógł skorzystać z narzędzi opracowanych w ramach tego gridu dziedzinowego?

Analizy	przygotowane	przez	zespół	LifeScience	oparte	zostały	
na	 dwóch	 środowiskach	obliczeniowych:	 R-project	 oraz	Ma-
tlab.		Planowany	jest	zakup	popularnej	w	środowisku	bioinfor-

matycznym	 aplikacji	 GeneSpring	 firmy	 Agilent	 technologies,	
która	zostanie	zintegrowana	z	przygotowywanymi	usługami.

Jakie oprogramowanie specjalistyczne jest wykorzystywane przez grid LifeScience

Korzystamy	zarówno	z	doświadczenia	naukowego	zespołu	dr	
hab.	Iwony	Wybrańskiej	z	Zakładu	Biochemii	Klinicznej	Colle-
gium	Medicum	UJ,	czy	zespołu	Ośrodka	Bioinformatyki	z	Mało-
polskiego	Centrum	Biotechnologii,	ale	również	z	młodzieńczej	

werwy	i	wyobraźni	dwóch	zespołów:	bio-informatyków	kiero-
wanego	przez	Tomasza	Wallera	(Firma	Bio-Byte)	oraz		„syste-
mowców”	kierowanego	przez	Tomasza	Gubałę	(Cyfronet).

Kto jest zaangażowany w prace nad rozwojem usług?

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt	PLGrid	Plus jest	realizowany	przez	Konsorcjum	PL-Grid,	w	skład	którego	wchodzi	pięć	instytucji	partnerskich:
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Zapraszamy na szkolenie 

”Jak liczyć i przechowywać dane wykorzystując Infrastrukturę PL-Grid?” 

Szkolenie	przeznaczone	jest	dla	naukowców	i	studentów,	którzy	chcieliby	w	swojej	pracy	korzystać	z	zasobów	obliczeniowych	
lub	dyskowych	udostępnianych	w	ramach	Infrastruktury	PL-Grid.

Przewidujemy	praktyczne	ćwiczenia	obejmujące	uruchamianie	zadań	obliczeniowych,	przesyłanie	danych,	automatyzację	zadań	
cyklicznych	i	kaskad	zadań	oraz	prezentację	specjalizowanych	narzędzi	dla	wybranych	dziedzin.

Szkolenie	odbędzie	się	w	dniu	20.03.2013,	w	godz.	10:30	-	14:00,	w	ICM	UW,	ul.	Prosta	69,	Warszawa,	w	sali	201,	piętro	II.

Więcej	informacji	o	szkoleniu	znajduje	się	na	stronie:
http://www.plgrid.pl/projekty/plus/szkolenia/ZaproszenieSzkolenie_20130320_v4.pdf

Osoby	zainteresowane	udziałem	w	szkoleniu	prosimy	o	zarejestrowanie	się	do dnia 17.03.2012	na	stronie
https://portal.plgrid.pl.

http://www.icm.edu.pl
http://www.cyfronet.pl
http://www.wcss.wroc.pl/
http://www.task.gda.pl/
http://www.plgrid.pl/projekty/plus/szkolenia/ZaproszenieSzkolenie_20130320_v4.pdf
https://portal.plgrid.pl

