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Infrastruktura PLGrid

nad 1 700 serwerów platformy HP Apollo 8 000, połączonych 
superszybką siecią InfiniBand o przepustowości 56 Gbit/s. 
Superkomputer posiada ponad 41 000 rdzeni obliczeniowych 
(energooszczędnych i wydajnych procesorów Intel Haswell 
najnowszej generacji) oraz 216 TB pamięci operacyjnej w tech-
nologii DDR4. Do Prometheusa są dołączone dwa systemy pli-
ków o łącznej pojemności 10 PB oraz o ogromnej szybkości 
dostępu 180 GB/s.

Drugi superkomputer z Cyfronetu, Zeus, jest wciąż w gro-
nie najlepszych. Znalazł się on na liście TOP500 na wysokim 
269 miejscu, co daje mu 5 pozycję w Polsce. Zeus posiada 
aktualnie ponad 25 000 rdzeni obliczeniowych o łącznej teo-
retycznej mocy obliczeniowej 374 TFlops, 60 TB (terabajtów) 
pamięci operacyjnej RAM oraz pamięć dyskową o pojemności 

Najnowsza edycja listy TOP500, pięciuset najszybszych su-
perkomputerów świata, została ogłoszona 13 lipca 2015 roku 
na konferencji ISC High Performance we Frankfurcie w Niem-
czech. Znalazły się na niej cztery komputery zainstalowane 
u partnerów Konsorcjum PL-Grid: Prometheus i Zeus z ACK 
Cyfronet AGH w Krakowie, Tryton z CI TASK Politechniki Gdań-
skiej oraz Bem z WCSS Politechniki Wrocławskiej.

Po raz pierwszy w historii, polski komputer znalazł się 
w pierwszej pięćdziesiątce TOP500, a dwa superkompute-
ry z Cyfronetu znalazły się jednocześnie na prestiżowej liście 
TOP500.

Na 49 miejscu listy został sklasyfikowany Prometheus, 
nowy superkomputer o mocy obliczeniowej 1,7 PFlops (peta-
flopsa), obecnie najwydajniejszy w Polsce. Zbudowany przez 
firmę Hewlett-Packard, według założeń opracowanych przez 
Cyfronet, jest jedną z największych instalacji tego typu na 
świecie i jednocześnie pierwszą w Europie, opartą o najnow-
szą technologię bezpośredniego chłodzenia cieczą.

Prometheus, uruchomiony w kwietniu br., składa się z po-

Superkomputery infrastruktury PLGrid na liście TOP500

Prometheus
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Uruchomiony w marcu br. Tryton z CI TASK Politechniki 
Gdańskiej zajął 126 lokatę i jest pierwszym w Polsce super-
komputerem, który przekroczył barierę wydajności: biliard 
operacji na sekundę. Gdański superkomputer może wykony-
wać ponad 1 300 bilionów operacji zmiennoprzecinkowych 
na sekundę – czyli jego całkowita moc obliczeniowa wyno-
si ponad 1,3 PFlops. Obecnie Tryton zbudowany jest z pra-
wie 1500 serwerów, posiada niemal 3 000 procesorów Intel 
Xeon E5 2670 v3, a łączna liczba rdzeni to prawie 36 tysięcy. 
Dysponuje 202 TB pamięci operacyjnej. Cała instalacja zosta-
ła umieszczona w ponad 40 szafach, waży ok. 15 ton. Dzięki 
wykorzystaniu Trytona będzie można realizować symulowa-
ne eksperymenty w przestrzeni wirtualnej. Nie wymaga to 
nakładów finansowych i czasu niezbędnego przy badaniach 
wykonywanych w rzeczywistym laboratorium. Superkomputer 

2,3 PB (petabajta). Zeus zbudowany jest z ponad 1 300 poje-
dynczych serwerów typu blade, połączonych ze sobą za pomo-
cą szybkiej sieci InfiniBand o prędkości 40 Gb/s. Część serwe-
rów wyposażona jest w karty graficzne GPGPU firmy NVIDIA, 
umożliwiające wielokrotne przyspieszenie wybranych algoryt-
mów używanych w aplikacjach naukowych. Portfolio badań 
naukowych realizowanych przy pomocy Zeusa, a od niedawna 
również Prometheusa, jest bardzo bogate. Na superkompute-
rach ACK Cyfronet AGH prowadzane są m. in. badania dotyczą-
ce: przewidywania przestrzennej struktury białek, nanostruk-
tur nowoczesnych półprzewodników, układów katalitycznych 
o znaczeniu przemysłowym i efektywnych biosensorów. Wy-
konywane są również obliczenia związane z analizą zmien-
ności galaktyk w szerokim zakresie promieniowania widma 
elektromagnetycznego, symulacje magnetycznego rezonansu 
jądrowego na potrzeby analizy strukturalnej układów moleku-
larnych, antykropek kwantowych, modelowania funkcjonalnej 
i strukturalnej charakterystyki telomerów ludzkich jak i złożo-
ności rynków finansowych.

może zostać użyty np. do przeprowadzenia symulacji związa-
nych z testowaniem  nowych leków czy analizą zapisów obra-
zów powstałych w czasie badań endoskopowych. Wspierane 
będą przede wszystkim projekty związane z dziedzinami prio-
rytetowymi w polityce państwa. Są to np. nowe technologie 
w zakresie energetyki (wydobycie gazu łupkowego), środowi-
ska naturalnego (poziom i zanieczyszczenie wód), czy medycy-
ny (wspomaganie prac lekarskich zespołów badawczych).

W czerwcu 2015 r. nowy superkomputer Bem uruchomiło 
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Komputerowe. To już 4. kom-
puter z tego ośrodka, który trafił do rankingu TOP500, zajmu-
jąc tym razem 135 lokatę. Nowy klaster ma moc obliczeniową 

640 TFlops, ponad 10 razy większą niż dotychczasowy o na-
zwie Supernova, a jego zakres zastosowań jest bardzo szero-
ki. Za jego pomocą można dokonywać analizy i modelowania 
skomplikowanych danych z zakresu astrochemii, medycyny, 
mechaniki czy fizyki ciała stałego. Część zasobów wykorzystu-
je się do badań w obszarze chemii obliczeniowej, do przewi-
dywania właściwości fizykochemicznych na poziomie mole-
kularnym. Moc superkomputera umożliwia też prowadzenie 
symulacji procesów atmosferycznych czy hydrologicznych, 
które trudno byłoby przeprowadzić w laboratorium. Do dys-
pozycji użytkowników korzystających w swej pracy badawczej 
z symulacji komputerowych jest 1 600 procesorów Intel Xeon 
E5-2670 v3, o łącznej liczbie ponad 17 tys. rdzeni obliczenio-
wych oraz 46,5 TB pamięci operacyjnej. Klaster zapisuje dane 
tymczasowe na ponad 1 000 dysków twardych z prędkością 
60 GB/s, a na potrzeby systemu pracują 724 serwery.

Wykorzystanie mocy obliczeniowych przedstawionych 
superkomputerów przez naukowców możliwe jest dzięki in-
frastrukturze PLGrid − ogólnopolskiej infrastrukturze prowa-
dzenia badań naukowych in silico. Dedykowane środowiska 
obliczeniowe, tzw. gridy dziedzinowe, oraz specjalistyczne 
platformy informatyczne ułatwiają prowadzenie coraz bar-
dziej złożonych problemów obliczeniowych. Modelowanie 
zapotrzebowania na energię, projektowanie leków i nowych 
materiałów, symulacje złożonych procesów technologicznych, 
to jedynie wybrane zagadnienia badawcze z blisko trzydziestu 
gridów dziedzinowych infrastruktury PLGrid.

Pełne zestawienie wszystkich superkomputerów z Polski 
w obecnej edycji listy TOP500 przedstawia się następująco: 
49 – Prometheus, ACK Cyfronet AGH, 126 – Tryton, TASK, Po-
litechnika Gdańska, 135 – BEM, WCSS, Politechnika Wrocław-
ska, 155 – Centrum Informatyczne Świerk, NCBJ, 269 – Zeus, 
ACK Cyfronet AGH, 380 – Orion, UW, 418 – BlueGene/Q, ICM, 
UW.

Bem

Zeus

Tryton



można założyć poprzez Portal PLGrid (https://portal.plgrid.pl).
Poniżej przedstawiamy krótkie opisy usług, a więcej infor-

macji można znaleźć w Podręczniku Użytkownika, dostępnym 
pod adresem http://www.plgrid.pl/podrecznik_uzytkownika.

W ostatnich miesiącach, w infrastrukturze PLGrid zostały 
zaimplementowane kolejne usługi zorientowane dziedzinowo, 
przygotowane we współpracy z naukowcami z dziedziny Biolo-
gii, Hydrologii oraz Energetyki jądrowej i CFD. Aby skorzystać 
z usług, niezbędne jest posiadanie konta użytkownika, które 

Nowe usługi i narzędzia w infrastrukturze 
PLGrid

Usługi dedykowane wybranym dziedzinom nauki

szczegółowej analizy fizyki złożonych systemów jądrowych.
Więcej informacji: https://docs.cyfronet.pl/pages/viewpa-

ge.action?pageId=18714146

MCB (Platforma dziedzinowa: Energetyka jądrowa i CFD)

Usługa MCB (system Monte Carlo do obliczeń zmian w 
materii wywołanych promieniowaniem 
jądrowym) jest przeznaczona dla osób 
zainteresowanych analizą i projektowa-
niem systemów jądrowych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem energetycznych 
reaktorów jądrowych.

Dzięki usłudze naukowcy otrzymują 
możliwość modelowania transportu pro-
mieniowania neutronowego oraz symu-
lacji zmian w materii wywołanych pro-
mieniowaniem jądrowym. Usługa MCB 
pozwala na szczegółowe odwzorowanie 
geometrii oraz składu materiałowego 
danego systemu jądrowego, co stanowi 
bazę do przeprowadzenia wieloproce-
sorowych symulacji numerycznych. Za-
implementowane algorytmy pozwalają na przeprowadzenie 
symulacji związanych z wieloma aspektami pracy dedykowa-
nego systemu jądrowego, co czyni usługę MCB idealną do 

Usługa VECTOR NTI jest przeznaczona dla 
naukowców prowadzących badania nad koli-
stymi DNA, w tym dla tych, którzy w swoich 
badaniach wykorzystują plazmidy. Oprogra-
mowanie Vector NTI Express jest zintegro-
wanym, wielofunkcyjnym pakietem aplikacji 
do analizy sekwencji DNA, RNA i białek. Jest 
uznawane za jedno z najlepszych tego typu 
narzędzi dostępnych obecnie na rynku, któ-
re zapewnia dobrą integrację, zarządzanie 
danymi i skalowalność. Oprócz tego oprogra-
mowanie Vector NTI Express posiada bardzo 
intuicyjny interfejs użytkownika. 

Więcej informacji: https://docs.cyfronet.
pl/display/PLGDoc/Biologia%3A+Vector+NTI

Vector NTI (Platforma dziedzinowa: Biologia) 
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Usługi z platformy dziedzinowej: Hydrologia

System EvapProg oblicza progno-
zy ewapotranspiracji metodą Penma-
na-Monteitha w czasie rzeczywistym,  
w oparciu o prognozy meteorologiczne 
z modelu mezoskalowego WRF (ang. 
Weather Research and Forecasting) i ak-
tualne oszacowania indeksu pokrycia 
liściowego LAI (ang. Leaf Area Index), 
pochodzące z obserwacji satelitarnych 
systemu MODIS (ang. Moderate Reso-
lution Imaging Spectroradiometer). Sys-
tem nie jest uruchamiany w przypadku 
obecności pokrywy śnieżnej, której za-
sięg jest na bieżąco pozyskiwany z in-
frastruktury satelitarnej  DMSP (ang. 
Defense Meteorological Satellite Pro-
gram). Prognozy ewapotranspiracji dla 
Polski są aktualizowane cztery razy na 
dobę, przy czym krok prognozy to jed-
na godzina, a jej długość to 48 godzin. 
System wyznacza prognozy i zapisuje je 
do bazy Rasdaman, rozszerzając zbiór 
parametrów meteorologicznych pro-
gnozowanych przez zespół gridu „Mete-
orologia”. 

Głównym celem usługi jest udostęp-
nienie użytkownikowi takiego narzędzia, 
które pozwoli tak przetworzyć opisane wyżej prognozy ewapotranspiracji dla Polski, by były ograniczone do dowolnej zlewni 
podanej przez użytkownika. Realizowane jest to przez interfejs API (ang. Application Programming Interface), a użytkownik po 
załadowaniu pliku SHP z zasięgiem zlewni otrzymuje zapytanie, które może być wykorzystane przy automatycznym używaniu 
usługi przez modele hydrologiczne. Usługa jest adresowana do hydrologów, meteorologów i specjalistów z zakresu rolnictwa. 

Więcej informacji: https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/EvapProg%3A+System+prognozowania+ewapotranspiracji

EvapProg: System prognozowania ewapotranspiracji

Prognocean Plus: System prognozowania zmian poziomu oceanu

System Prognocean Plus służy do 
prognozowania anomalii poziomu oce-
anu w czasie rzeczywistym w wysokiej 
rozdzielczości czasowej i przestrzennej. 
Jest rozszerzeniem istniejącego syste-
mu Prognocean, w porównaniu z któ-
rym zawiera wiele nowych rozwiązań 
technologicznych (obliczenia w oparciu 
o OpenMPI, baza Rasdaman powiąza-
na z Petascope) oraz, co najważniejsze, 
gwarantuje prognozy poziomu globalne-
go oceanu na siatce o rozdzielczości 0,25 
x 0,25 stopnia. System Prognocean Plus 
oblicza raz na dobę prognozy anomalii 
poziomu oceanu o długości od 1 do 14 
dni w oparciu o cztery niezależne mo-
dele empiryczne. System Prognocean 
Plus realizuje dwa sposoby udostęp-
niania danych: interaktywny serwis 
mapowy WMS (ang. Web Map Service) 
i serwis WCS (ang. Web Coverage Se-
rvice) dostępny z poziomu przeglądarki 
internetowej. Oprócz prognoz anomalii 
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ważna. Było to źródłem pomysłu na opracowanie rozwiązania 
pozwalającego na gromadzenie danych z rozproszonych i nie-
jednorodnych źródeł (portale społecznościowe, portale publi-
cystyczne, fora dyskusyjne, itp.). Usługa syndykacji umożliwia 
zdefiniowanie źródła danych oraz ich zakresu celem pobrania 
ich oraz ustrukturyzowania do dalszych analiz. To właśnie zbie-
ranie danych i ich integracja do jednej, z góry określonej struk-

Syndykacja danych to inaczej gromadzenie danych z sieci 
WWW, w tym serwisów Web 2.0. Podczas prowadzenia badań 
naukowych niezwykle ważną rolę odgrywają zbiory danych 
– referencyjnych jak i gromadzonych/pobieranych zgodnie 
z określonymi wytycznymi. W dobie bardzo szybko rozwijają-
cych się portali, gdzie przede wszystkim to użytkownicy two-
rzą treści, możliwość pobierania tego typu danych jest bardzo 

Proszę przybliżyć pojęcie syndykacji danych.

Rozmowy z ekspertami gridów dziedzinowych
wykorzystanie dostępnych mocy obliczeniowych, ale przede 
wszystkim stałe podnoszenie poziomu naukowego badaczy 
danej dyscypliny. Poniżej przedstawiamy więcej informacji 
na temat dwóch kolejnych gridów dziedzinowych projektu 
PLGrid NG.

Gridy dziedzinowe to unikalna inicjatywa, pozwalająca na 
łączenie wiedzy dziedzinowej ekspertów z inżynierią oprogra-
mowania i wsparciem technicznym. Połączenie takie pozwa-
la na maksymalnie efektywne wykorzystanie infrastruktury 
PLGrid przez jej użytkowników. Bezpośrednim efektem utwo-
rzenia gridu dla danej dziedziny nauki będzie nie tylko lepsze 

Gridowe usługi obliczeniowe z dziedziny „Complex Networks”  

oraz uruchamianych na klastrze obliczeniowym. Użytkownicy 
usługi dziedzinowej Complex Networks uzyskują dostęp do 
portalu umożliwiającego zlecanie zadań przez broker QCG na 
klastrach obliczeniowych. Wystarczy zalogować się do portalu, 
zawnioskować o dostęp do usługi, a następnie wybrać jedno 
z przykładowych zadań zaimplementowanych w języku Python 
(dodatkowo istnieje możliwość dostosowania przykładowego 
kodu do własnych potrzeb) i zlecić jego wykonanie.

Wynikiem prowadzonych prac będzie system zawierają-
cy trzy komplementarne usługi – syndykację, przetwarzanie 
i udostępnianie danych. Pozwalają one na zbieranie informa-
cji z popularnych źródeł, takich jak portale społecznościowe 
(Twitter), portale publicystyczne (Salon24) oraz fora dysku-
syjne. Dane zbierane są w ustrukturalizowanej bazie, umożli-
wiającej dalsze przetwarzanie za pomocą metod i algorytmów 
zoptymalizowanych do użycia na dużych zbiorach danych 

Łukasz Augustyniak
ekspert informatyczny

Tomasz Kajdanowicz
ekspert dziedzinowy

Włodzimierz Tuligłowicz
ekspert informatyczny

Marcin Kulisiewicz
ekspert informatyczny

Informacji na temat usług i ich zastosowania udzielili nam naukowcy z WCSS:

Sławomir Plamowski
ekspert informatyczny

Co będzie wynikiem prac prowadzonych w ramach gridu dziedzinowego „Complex Networks”?

nie tylko aktualne prognozy i ich błędy, ale też te same produk-
ty dla każdego dnia od 1.08.2014.

Więcej informacji: https://docs.cyfronet.pl/display/PLG-
Doc/Prognocean+Plus%3A+System+prognozowania+zmian+p
oziomu+oceanu

poziomu oceanu, system Prognocean Plus oblicza statystyki 
tych prognoz, dając badaczom możliwość oceny skuteczności 
modeli.

Usługa jest adresowana do oceanografów, oceanologów, 
geofizyków, geodetów i geografów. Dostarcza narzędzi do pro-
gnozowania zmian poziomu oceanu, przy czym dostępne są 
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Rys. 1. Chmura słów – pozytywne zwroty

W ramach usługi można także dokonywać wizualizacji 
otrzymanych wyników badań. Przykładem mogą być grafiki 
prezentujące słowa nacechowane pozytywnie czy negatyw-
nie (patrz Rysunek 1 i 2 poniżej: im większy rozmiar czcionki 
danego słowa, tym bardziej pozytywne/negatywne ono jest). 
Na rysunkach przedstawiony jest wynik budowania słownika 
wykorzystywanego podczas analizy wydźwięku dla języka na-
turalnego. 

Jest to usługa umożliwiająca realizację zadań obliczenio-
wych na bardzo dużych zbiorach danych lub realizację wielu 
bardzo małych zadań w jak najkrótszym czasie. Budowane śro-
dowisko umożliwia prowadzenie analiz i obliczeń w szerokim 
zakresie tematycznym, ze szczególnym uwzględnieniem:

• analizy wydźwięku dla danych tekstowych,
• przetwarzania języka naturalnego,
• analityki marketingowej i analizy danych konsumenc-

kich,
• przetwarzania sieci złożonych, w tym np. sieci społecz-

nych, ekonomicznych czy transportowych,
• uczenia maszynowego i wspomagania decyzji.

Proszę przedstawić usługę „Przetwarzanie dużych zbiorów danych”

z Web 2.0, może pojawić się potrzeba nauczenia algorytmu 
rozpoznawania emocji zawartych w tekście lub ogólnego wy-
dźwięku tekstu (pozytywny/neutralny/negatywny). Dlatego 
wynikiem naszych prac będzie również platforma o nazwie An-
notation Helper, rozszerzająca syndykację danych o wsparcie 
badacza w procesie etykietowania (oznaczania) danych. Za po-
średnictwem tej platformy badacz, po zebraniu porcji danych, 
będzie mógł w łatwy sposób przygotować formularz interne-
towy. Następnie, we własnym zakresie, będzie mógł rozesłać 
otrzymany link dostępowy do tego formularza do ekspertów 
dziedzinowych z prośbą o dokonanie etykietowania. Wyni-
kiem całego procesu będzie wejściowy zbiór danych rozsze-
rzony o informacje dotyczące przynależności poszczególnych 
opisanych w zbiorze obiektów (np. wypowiedzi) do klas (np. 
pozytywna).

Platforma Annotation Helper będzie połączona bezpo-
średnio z usługą udostępniania danych. Dane zebrane za po-
średnictwem syndykacji i zapisane w usłudze udostępniania 
będą mogły zostać rozszerzone o etykiety i zapisane ponownie 
w udostępnianiu, a następnie będzie można na nich prowa-
dzić dalsze badania w usłudze przetwarzania danych.

tury odgrywa tu kluczową rolę.
W jaki sposób wykorzystać ten potencjał i powiązać usłu-

gę z kolejnymi dostarczanymi w ramach gridu Complex Ne-
tworks? Użytkownik, zlecając pobieranie danych w czasie 
rzeczywistym (m.in. z portalu Twitter), może jednocześnie 
rozpocząć analizę aktualnych trendów czy też zmian występu-
jących w sieciach społecznościowych. Tego typu prace cieszą 
się coraz większą popularnością i są wykorzystywane podczas:

• kampanii politycznych – do śledzenia poparcia dla po-
szczególnych kandydatów,

• monitoringu marki – w celu agregowania opinii na temat 
wybranych firm, produktów lub konkurentów,

• śledzenia aktualnych wydarzeń na świecie i sposobu ich 
postrzegania przez ludzi (idealnym przykładem jest ak-
tualna sytuacja i stosunek Polaków do sytuacji w Grecji).

Same dane mogą nie wystarczyć. W przypadku nadzoro-
wanego uczenia maszynowego, aby nauczyć algorytm rozpo-
znawania pewnego obiektu, najpierw musimy mu wskazać 
jego cechy i „określić” co to za obiekt (jaką ma etykietę). Kiedy 
algorytm zostanie „nauczony”, będzie mógł rozpoznawać nie-
znane mu wcześniej obiekty. W przypadku danych tekstowych 

Rys. 2. Chmura słów – negatywne zwroty

str. 6                                                                                                                                                                                   PLGrid Newsletter (wrzesień 2015)



Uzupełnieniem opisanych wcześniej usług będzie usłu-
ga udostępniania zbiorów danych (repozytorium Complex 
Networks), zarówno pobranych jak i tych, które są uważane 
za referencyjne. Dane pobrane za pomocą usługi syndykacji 
będą automatycznie dodawane do repozytorium. Dzięki temu 
użytkownik w prosty i szybki sposób może uzyskać dostęp 
do cyfrowych danych, których pobieranie zlecił. Dodatkowo, 
umieszczenie ich w repozytorium daje możliwość odwoływa-
nia się do nich w publikacjach i innych pracach naukowych. 
Dostęp do danych udostępnianych w ramach usługi pozwala 

Do czego będzie można wykorzystać trzecią usługę: „Udostępnianie danych (repozytorium)”?

Jak wyniki prac przydadzą się innym?

pomiędzy naukowcami poprzez wsparcie nie tylko sprawnego 
udostępniania danych, ale także wspieranie jednego formatu 
danych. Łatwiejsze i szybsze stanie się powtarzanie badań, 
porównywanie między sobą kolejnych metod dla tych samych 
zbiorów danych oraz dla zbiorów danych zbieranych w różnym 
czasie czy też z różnych źródeł. 

Rozwiązania zaimplementowane w ramach gridu Com-
plex Networks będą wykorzystywane podczas prowadzenia 
zajęć związanych z analizą oraz wizualizacją danych. Pierwsze 
kursy wykorzystujące opisane usługi rozpoczną się najpraw-
dopodobniej w semestrze zimowym roku akademickiego 
2015/2016 na Politechnice Wrocławskiej. Przykładowe imple-
mentacje algorytmów analiz danych sieciowych oraz przetwa-
rzania języka naturalnego posłużą studentom podczas zajęć 
laboratoryjnych jako podstawa do ich projektów naukowych. 

Główna zaletą gridu Complex Networks jest możliwość 
prostego i szybkiego, zdalnego uruchamiania analiz danych 
wykonywanych na klastrze obliczeniowym. Przykładowe anali-
zy będą udostępnione w postaci gotowych fragmentów kodu, 
które można dostosować do własnych potrzeb. Do urucho-
mienia podstawowych analiz będzie potrzebna jedynie mini-
malna znajomość dowolnego języka programowania. 

Uzyskane wyniki i rozwiązania wdrożone dzięki współpracy 
w ramach projektu PLGrid NG będą miały szerokie zastoso-
wanie dla naukowców w kilku dziedzinach badań: eksploracja 
danych, sieci społeczne, analiza wydźwięku (ang. sentiment 
analysis), uczenie maszynowe. Opracowany system będzie 
bezpośrednim wsparciem dla naukowców na etapach: zbiera-
nia danych, ich analizy czy przetwarzania oraz ich udostępnia-
nia szerszemu gronu odbiorców. System polepszy komunikację 

na szybką i łatwą weryfikację hipotez będących wynikiem prac 
badawczych oraz porównywanie między sobą kolejnych opra-
cowywanych metod.

Repozytoria zbiorów danych cieszą się dużą popularnością, 
gdyż zebranie wielu zbiorów w jednym miejscu przyspiesza 
i ułatwia prowadzenie oraz weryfikację badań. Podział danych 
ze względu na kategorię oraz dodanie do nich metadanych 
umożliwia filtrowanie zbiorów zgodnie z potrzebami i zainte-
resowaniami użytkownika.
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Co dokładnie znaczy „UNRES”?

wiemy dokładnie, jakie reguły rządzą procesem samoorgani-
zacji przestrzennej, bardzo dobrze sprawdzoną hipotezą jest 
tzw. hipoteza termodynamiczna Anfinsena, która mówi, że 
struktura biopolimeru odpowiada jego najmniejszej energii 
swobodnej w danych warunkach, podobnie jak woda, która 
spływa w dół zbocza, a nie płynie w górę.

Łańcuchy białkowe są zbudowane z 20 rodzajów mono-
merów – aminokwasów. Łańcuch białkowy składa się śred-
nio z 200-300 reszt aminokwasowych, co przy 20 rodzajach 
monomerów daje astronomiczną ilość możliwych kombinacji. 
Okazuje się jednak, że tylko niezwykle mała część tych hipo-
tetycznie możliwych kombinacji ma zdolność do samoorga-
nizacji przestrzennej. Gdybyśmy potrafili przewidzieć, jakie 
sekwencje białkowe mają zdolność do samoorganizacji, to 
łatwiej byłoby nam zrozumieć wiele procesów biologicznych, 
ale też można by projektować nowe, nieznane w przyrodzie, 
sekwencje o określonym kształcie i określonej funkcji – w tę 
stronę rozwija się nanotechnologia.

To, czym się zajmujemy, to badanie struktury i dynamiki 
biopolimerów, czyli polimerów wytwarzanych w organizmach 
żywych. Do tej pory badaliśmy głównie tylko jeden rodzaj bio-
polimerów, jakimi są białka, ale obecnie pracujemy też z kwa-
sami nukleinowymi. W przyszłości zamierzamy zajmować się 
także oligo- i polisacharydami oraz ich połączeniami z białkami 
(glikany), jak również oddziaływaniem białek z kwasami nu-
kleinowymi, co bezpośrednio przekłada się na zrozumienie 
mechanizmów powstawania nowotworów czy chorób gene-
tycznych. 

Większość ze znanych biopolimerów przejawia bardzo in-
teresującą właściwość, jaką jest zdolność do samoorganizacji 
przestrzennej. Czym jest samoorganizacja? Otóż w określo-
nych warunkach łańcuchy biopolimerów przyjmują dość ściśle 
określone kształty. Co niezwykle ważne, kształt, jaki przybierze 
łańcuch biopolimeru, jest ściśle związany z funkcją biologiczną. 
Wspomniane już wcześniej białka są klasycznym przykładem 
samoorganizujących się przestrzennie biopolimerów, których 
trójwymiarowa struktura determinuje funkcję. Jakkolwiek nie 

Gridowe usługi obliczeniowe z dziedziny „UNRES”
Informacji na temat usług i ich zastosowania udzielili nam naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego:

Prof. dr hab. Adam Liwo

kierownik
gridu dziedzinowego

Dr hab. Stanisław Ołdziej

ekspert dziedzinowy

Chyba trochę odbiegliśmy od tematu. Jaki związek ma to z UNRES-em?

– jego strukturę oraz ruch – daje się opisać serią prostych rów-
nań matematycznych, stanowiących podstawę działu fizyki, 
jaką jest mechanika klasyczna. Oczywiście równania matema-
tyczne, które opisują strukturę i ruch takiego modelu, muszą 
zawierać odpowiednie parametry, które np. opisują rozmiary 
kulek/atomów, sprężystość sprężynek/wiązań chemicznych, 
itp. Zestaw równań matematycznych i odpowiednich parame-
trów nazywany jest polem siłowym. Mając pole siłowe może-
my przeprowadzić symulacje numeryczne, opisujące np. spo-
sób w jaki cząsteczka białka się porusza, jak reaguje na zmiany 
środowiska i jak następuje proces samoorganizacji przestrzen-
nej. Jeśli przyjmiemy dla uproszczenia, że jeden aminokwas to 

Musimy jeszcze wrócić do podstawowej wiedzy. Białka, czy 
inne biopolimery, to po prostu duże związki chemiczne, skła-
dające się z atomów połączonych wiązaniami chemicznymi. 
Przyjmując hipotezę Anfinsena oraz posługując się analogią 
do wody spływającej z góry do dołu, co daje obniżenie energii, 
można wywnioskować, że dobrym algorytmem symulującym 
samoorganizację może być dynamika molekularna, czyli sy-
mulowanie ruchu układu w polu określonego potencjału. Jeśli 
przyjąć bardzo proste założenie, że atomy to sprężyste kulki 
o pewnej masie, a wiązania chemiczne to swego rodzaju sprę-
żynki łączące kulki-atomy, ale pozwalające na pewną swobo-
dę ruchów, to taki układ wielu kulek i łączących je sprężynek 

Zwrot UNRES to skrót z angielskiego „UNited RESidue”, co 
na polski przekłada się jako „scalone reszty”. Samo rozwinięcie 

Zdecydowanie nie.

skrótu niczego jak sądzę nie wyjaśniło?
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fałdowania, przy umiarkowanym zapotrzebowaniu na moce 
obliczeniowe.  

Tak znaczne uproszczenie modelu pozwala na symulowa-
nie długo trwających procesów, na przykład procesu samoor-
ganizacji przestrzennej białek, nazywanego również procesem 

CH3 – składająca się z czterech atomów (jednego atomu wę-
gla i trzech atomów wodoru). W symulacji, zamiast czterech 
kulek/atomów i trzech łączących je wiązań, możemy użyć od-
powiednio zmodyfikowanej kulki, tzw. pseudoatomu, o odpo-
wiedniej masie i rozmiarze, która zastępowałaby cztery atomy. 
Tym sposobem jesteśmy w stanie zredukować liczbę atomów 
w układzie, uprościć model matematyczny i skrócić obliczenia. 
Oczywiście, tego rodzaju uproszczenie niesie ze sobą mody-
fikacje odpowiednich parametrów opisujących właściwości 
pseudoatomów. Stosując takie uproszczenie tracimy rozdziel-
czość, dlatego że w obliczeniach znamy położenie pseudo-
atomów, ale nie dokładne położenia rzeczywistych atomów. 
UNRES jest właśnie przykładem takiego podejścia gruboziarni-
stego. Jak to zostało powiedziane wcześniej, pojedyncza reszta 
aminokwasowa to około 20 atomów; w modelu UNRES każda 
reszta aminokwasowa jest reprezentowana jedynie przez dwa 
pseudoatomy (centra oddziaływań). Co więcej, wpływ śro-
dowiska/rozpuszczalnika jest uwzględniony w odpowiednich 
równaniach matematycznych i zawartych tam parametrach, 
a nie w postaci rzeczywistych atomów czy pseudoatomów 
rozpuszczalnika. Tak więc w reprezentacji UNRES-a białko 
o długości 200 aminokwasów jest opisywane jedynie przez 
400 centrów oddziaływań (pseudoatomów) oraz uwzględnia 
wpływ rozpuszczalnika.

średnio około 20 atomów, to łańcuch białkowy o długości 200 
reszt daje już około 4 000 atomów. To już układ, dla którego 
na obecnie dostępnych komputerach możemy przeprowa-
dzić symulacje odpowiadające nawet sekundom jego „życia”. 
Niestety, sprawa komplikuje się ze względu na rozpuszczalnik. 
Procesy samoorganizacji przestrzennej są bardzo silnie związa-
ne z sekwencją biopolimeru, ale też ze środowiskiem reakcji, 
czyli roztworami wodnymi. Dlatego, aby wykonać odpowied-
nie symulacje zachowania np. białek, musimy uwzględnić 
rozpuszczalnik (wodę). I tak dla naszego przykładowego biał-
ka złożonego z 4 000 atomów musimy dodać jeszcze kilkaset 
tysięcy atomów rozpuszczalnika. Nawet dla najpotężniejszych 
superkomputerów zmierzenie się z symulacjami układów skła-
dających się z kilkuset tysięcy albo i milionów atomów stanowi 
już poważne zadanie obliczeniowe, szczególnie w przypadku, 
kiedy chcemy obserwować procesy zachodzące w skalach cza-
sowych sekund, a nawet minut (to jest skala czasowa proce-
sów samoorganizacji przestrzennej białek).

Jednym z typowych sposobów radzenia sobie z dużymi 
i skomplikowanymi układami zawierającymi miliony atomów 
jest stosowanie tzw. podejścia gruboziarnistego (ang. coar-
se-grained approach), które polega na uproszczeniu stopnia 
komplikacji poprzez zmniejszenie liczby atomów. Na przykład, 
często w związkach chemicznych występuje grupa metylowa 

Czyli za pomocą UNRES-a można przeprowadzać symulacje procesów fałdowania białek. Ale jak rozumieć wyra-
żenie „umiarkowane zapotrzebowanie na moce obliczeniowe”? 

wykorzystywać wiele procesorów. Testowaliśmy UNRES-a na 
10 000 procesorów i efektywność działania jest bardzo wyso-
ka (ponad 65%). Oprócz możliwości śledzenia sposobu, w jaki 
łańcuchy białkowe fałdują się do zorganizowanej struktury, 
UNRES umożliwia wyznaczenie pewnych wartości fizycznych, 
które opisują energetykę całego procesu.

Posłużę się przykładem. Aby przeprowadzić symulacje pro-
cesu fałdowania 149 aminokwasowego białka LDE z zastoso-
waniem pola siłowego UNRES, potrzeba około 400 proceso-
rów/rdzeni na około 50 godzin czasu, co nie jest wygórowaną 
ceną. Tego rodzaju moce obliczeniowe dostępne są w bardzo 
wielu ośrodkach, np. w ramach zasobów PLGrid. Sam program 
jest bardzo wydajnie zrównoleglony, wiec można efektywnie 

Rys. 3.  Po lewej  –  łańcuch białkowy w wodzie, klasyczna reprezentacja uwzględniająca wszystkie atomy. Po 
prawej – model UNRES łańcucha polipeptydowego: każdy aminokwas reprezentowany jest przez dwa centra 
oddziaływań – wiązanie peptydowe (niebieskie kulki) oraz łańcuchy boczne aminokwasów reprezentowane 
w postaci elipsoid obrotowych o różnych rozmiarach, odpowiadających różnym łańcuchom bocznym różnych 
aminokwasów.
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Czy sam program jest bardzo rozbudowany? Jak długo nad nim pracujecie?

jest bardzo rozbudowany, skomplikowany, czasami nawet aż 
za bardzo, tym niemniej coraz więcej grup badawczych z róż-
nych stron świata (USA, Argentyna, Korea Płd., Szwecja, Fran-
cja, Chiny, Włochy) używa go w swoich badaniach albo pracu-
je nad jego rozwojem. Program jest dostępny nieodpłatnie na 
stronie www.unres.pl. Do tej pory jego rozwój był skierowany 
na symulacje białek, ale obecnie mamy wersję NARES-2P do 
prowadzenia badań nad kwasami nukleinowymi, a w przygo-
towaniu są wersje służące do pracy z oligo- i polisacharydami 
oraz z układami mieszanymi, np. białko-kwas nukleinowy.

Początki UNRES-a to wczesne lata 90-te XX wieku, więc 
praca nad programem trwa już trzecią dekadę. W ulepsza-
nie programu zaangażowanych było lub nadal jest ponad 
100 osób z wielu krajów. Pierwsze wersje UNRES-a powstały 
w grupie Profesora Harolda A. Scheragi z Cornell University 
w USA, z inspiracji Adama Liwo, który przebywał tam wówczas 
na stażu podoktorskim i wykonał większość prac nad projek-
towaniem, programowaniem i parametryzacją modelu. Obec-
nie, główny ciężar rozwoju przeniósł się do Gdańska, do grupy 
Profesora Adama Liwo z Uniwersytetu Gdańskiego. Program 

Rys. 4. Seria stop-klatek z procesu fałdowania się 149-resztowego białka LDE. Patrząc od lewej, symulacja 
rozpoczyna się od prawie kompletnie rozciągniętej struktury, poprzez częściowo ufałdowane, aż do struk-
tury kompletnie zwiniętej/sfałdowanej (ostatnia po prawej), obserwowanej w badaniach strukturalnych.

Jakie znaczenie dla rozwoju UNRES-a ma udział Waszego zespołu w PLGrid NG?

siadającego zawansowanej wiedzy i umiejętności informatycz-
nych. Podobnie jak w przypadku wielu programów tworzonych 
przez naukowców, korzystanie z UNRES-a wymagało dotych-
czas dość znacznej wiedzy informatycznej. Mamy nadzieję, 
że dzięki naszemu udziałowi w Projekcie program stanie się 
bardziej przyjazny użytkownikom i łatwiejszy w obsłudze, co 
sprawi, że będzie bardziej popularny i częściej używany.

Jest oczywiście kilka ważnych dla UNRES-a powodów, dla 
których przystąpiliśmy do projektu PLGrid NG. Po pierwsze, 
możliwość korzystania z zasobów obliczeniowych PLGrid, roz-
woju oprogramowania i uzyskania pomocy w rozwiązywaniu 
niektórych problemów programistycznych. Ponadto, dzięki 
projektowi PLGrid NG mamy możliwość uporządkowania sa-
mego kodu, sposobu jego instalacji na różnych platformach 
sprzętowych, dostosowania go do potrzeb użytkownika niepo-

Projekty PLGrid NG i PLGrid Core są współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka

Konsorcjum PL-Grid

Newsletter został opracowany we współpracy z Partnerami Konsorcjum PL-Grid.
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