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Abstrakt 

Tato práce se zabývá metodami zarovnání sekvenci DNA se zaměřením na rychlost prováděného 

úkonu a jeho optimálnost. Výsledkem práce je několik programů, které předvádějí zarovnávací 

algoritmy a jejich verze programované za použití knihoven OpenCL, které jsou optimalizované  

na rychlost výpočtu. Text této práce seznamuje čtenáře s problematikou zarovnání DNA a jejím 

významem v biologii. Dále jsou zde prezentovány algoritmy pro zarovnání DNA a možnosti jejich 

paralelizace za použití knihoven pro paralelní zpracování dat jako jsou CUDA či OpenCL. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with DNA sequences alignment methods with focus on execution speed of given 

task and its optimality. The outcome of this thesis results in multiple programs, which presents DNA 

alignment algorithms and their versions programmed with OpenCL libraries, which are optimized on 

calculation rate. Text of this thesis apprises reader with DNA alignment problematic and its 

importance in biology. Further, algorithms for DNA alignment and options of their speed-up using 

libraries like CUDA or OpenCL are presented. 
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1 Úvod 

Účelem této práce je seznámit čtenáře s problematikou zarovnávání DNA. DNA 

(deoxyribonukleová kyselina) je jedna z věcí, bez kterých by život, tak jak ho známe, nemohl 

existovat. Ač je historie výzkumu DNA v porovnání s historií ostatních věd poměrně krátká, 

neznamená to, že by výzkum DNA byl méně důležitý. DNA uchovává genetický kód každého 

živoucího organismu, tento kód je mnohdy až miliardy znaků dlouhý, takže ruční zpracování tohoto 

kódu nepřipadá v úvahu. S rostoucím rozmachem oboru informatiky bylo zřejmé, že je jen otázkou 

času, než se začne používat počítačů na zpracovávání sekvencí DNA. 

Výzkum v oblasti DNA, ač se nezdá, ovlivňuje lidské životy. Například genetické mutace  

u rostlin, někdy záměrně vyvolané člověkem, přináší větší výnosy a větší odolnost vůči škůdcům. 

Další oblastí, kde výzkum DNA ovlivňuje lidský život, je v oblasti farmacie. Bez výzkumu DNA by 

nebyla známa spousta léčiv a léčebných postupů. 

S postupem času se objevovaly algoritmy umožňující provádění různých operací  

nad sekvencemi DNA. Jednou z těchto operací je zarovnávání sekvencí DNA. Tímto se zabývá tato 

práce. S narůstajícím výkonem počítačů bylo možné zpracovávat více dat, ale stále rychlost 

zpracování mnohdy nedostačuje. V poslední době se ke slovu dostávají distribuované a paralelní 

výpočty. Tato práce se zabývá otázkou paralelizace zarovnávání DNA na GPU. 

 V kapitole 2 se nachází obecné informace, které se týkají historie výzkumu DNA  

a základních poznatků o DNA - její stavba a její význam v biologii a genetice. Dále je zde vysvětlen 

pojem samotného zarovnávání DNA a jeho význam v biologii.  

Třetí kapitola nazvaná „Způsoby reprezentace DNA“ pojednává o problematice uchování 

informací o sekvencích DNA v počítači a jejich reprezentaci. V této kapitole jsou uvedeny nejčastěji 

používané standardizované formáty pro uchovávání DNA. 

Čtvrtá kapitola se zabývá popisem algoritmů pro zarovnávání sekvencí DNA. Tato kapitola nás 

seznamuje s algoritmy Needleman-Wunsch a Smith-Waterman, které jsou základními kameny 

moderních zarovnávacích algoritmů, a dále jsou zde zahrnuty pokročilejší moderní zarovnávací 

algoritmy, jako například Clustal či BLAST. Je zde zmíněna i metoda dot plot, která slouží 

k porovnávání dvou sekvencí a vizuálnímu zobrazení porovnání. 

Pátá kapitola popisuje moderní technologie pro paralelní zpracování dat. Jsou zde zmíněny 

technologie CUDA od společnosti nVidia a konkurenční technologie ATI Stream, které předcházely 

technologii OpenCL, která byla použita při implementaci. Velká část kapitoly je věnována OpenCL, 

tak aby čtenář pochopil principy použité při paralelizaci algoritmů. 

Šestá kapitola se zabývá implementací, zatímco sedmá kapitola se zabývá testováním 

výsledných programů. Tyto dvě kapitoly jsou propojeny tak, že to, co je popsáno v kapitole šesté, je 

v kapitole sedmé otestováno. 
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2 DNA a její význam v biologii 

2.1 Historie výzkumu DNA 
Již v antickém období si řečtí myslitelé kladli otázku, čím je způsobeno to, že se lidé od sebe 

liší, a hledali vysvětlení této skutečnosti. Na odpověď na své otázky by si však museli počkat přes dva 

tisíce let na rozluštění genetického kódu. V období renesance si renesanční myslitelé začali opět 

pokládat tu samou otázku jako jejich antičtí předkové. Renesance nebyla jen obdobím duševního 

rozvoje, ale i rozvoje technického. Díky renesanci byl v 17. století objeven mikroskop, který 

posloužil jako velmi důležitý prostředek pro výzkum v oblasti biologie. Díky mikroskopu byly 

objeveny živočišné a rostlinné buňky, dále došlo k objevu bakterií a některých mikroorganismů. 

Avšak i tyto nabyté znalosti by nestačily k zodpovězení otázek, které si kladli antičtí učenci. 

Velkým krokem kupředu bylo vydání knihy Charlese Darwina „O původu druhů“ v roce 1859. Tato 

kniha, ač ve své době odmítaná církví, se postarala o zodpovězení vývoje druhů pomocí přirozeného 

výběru. Zbývalo však zjistit, co je přenašečem informace o živočišném druhu, či jedinci. S další 

důležitou teorií, kterou prakticky založil obor genetiky, přišel český rodák Johan Gregor Mendel, 

který se v letech 1856 – 1863 věnoval křížení hrachu a sledování potomstva. Jeho práce však byla 

doceněna až po jeho smrti. Na začátku 20. století bylo zjištěno, že nositelem genetické informace je 

DNA. 

DNA (deoxyribonukleová kyselina) je lidstvu známa již skoro 150 let. Poprvé byla popsána 

švýcarským lékařem Friedrichem Miescherem v roce 1869. Počátkem 20. století Phoebus Levene 

určil, že DNA se skládá z cukrů, fosfátu a bází. Avšak pravý průlom ve výzkumu DNA přišel  

v 50. letech 20. století. V roce 1953 James D. Watson (USA) a Francis Crick (GB) představili 

dvoušroubovicový model DNA. Za tento objev byli v roce 1962 oceněni Nobelovou cenou  

za medicínu. V roce 1957 popsal Francis Crick sérii pravidel popisující vztahy mezi DNA, RNA  

a proteiny. O rok později provedli američtí výzkumníci Matthew Meselson a Franklin Stahl 

experiment, který umožnil poznat způsob replikace DNA. Genetický kód, skrývající se v DNA, 

rozluštili na počátku 60. let 20. století výzkumníci Har Gobind Khorana, Robert W. Holley a Marshall 

Warren Nirenberg. 

 

2.2 Stavba DNA 
DNA neboli deoxyribonukleová kyselina (ve starší literatuře se též uvádí zkratka DNK) je pro 

život nezbytnou látkou. Vyskytuje se téměř ve všech organismech. DNA by se dala klasifikovat jako 

makromolekula, konkrétněji polymer v podobě řetězce nukleotidů. Délka řetězce DNA se může 

pohybovat řádově od tisíců nukleotidů do stovek tisíců nukleotidů. 

Nukleotid je základní stavební jednotka DNA, skládající se z cukru 2-deoxy-D-ribózy.  

Po tomto cukru dostala DNA část svého názvu. Deoxyribóza je cyklický pěti-uhlíkatý cukr odvozený 

z pentózy. 
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Obrázek 1: Vzorec 2-deoxy-D-ribózy 

 

Další částí nukleotidu je fosfátová skupina, která společně s deoxyribózou vytváří 

polynukleotidový cukrfosfátový řetězec, v němž jsou částice deoxyribózy navzájem propojeny 

fosfátovými skupinami. Jedná se o vazebný zbytek kyseliny orto-fosforečné. Poslední částí 

nukleotidu je jedna ze čtyř fosfátových bází. Z hlediska informační funkce DNA jsou tyto báze tím 

nejdůležitějším. Mezi báze patří adenin (A), guanin (G), cytosin (C) a tymin (T). Adenin a guanin 

patří mezi puriny, cytosin a guanin mezi pyrimidiny.  

 
Obrázek 2: Báze DNA a jejich vázání na deoxyribózu 

 

Nukleové báze jsou dusíkaté heterocyklické sloučeniny. V každém nukleotidu je právě jedna 

z těchto bází připojena k 1‘ uhlíku deoxyribózy pomocí N-glykosidické vazby. Důležitou vlastností 

těchto sloučenin je to, že jsou schopné tvořit vodíkové můstky – jedná se o druh slabé vazebné 

interakce mezi molekulami. Právě podle druhu báze rozlišujeme nukleotidy na adeninové, guaninové, 

cytosinové a tyminové. Nukleotidy jsou za sebou v DNA uspořádány v určitém pořadí neboli 

sekvenci. 

Řetězce DNA mohou existovat jako samostatné jednovláknové molekuly. Častěji však vytváří 

vícevláknové struktury, nejvíce pak dvouvláknové. Typickým příkladem vícevláknové struktury 

DNA je pravotočivá dvoušroubovice, ve které se dvě vlákna DNA obtáčí kolem společné osy. Tyto 

vlákna jsou antiparalelní, tj. směřují na opačné strany. Orientace prvního vlákna by se dala popsat 

vzhledem k orientaci cukru deoxyribózy jako 3‘-5‘, druhého jako 5‘-3‘. Čísla 3‘ a 5‘ určují čísla 

uhlíku v deoxyribóze, na které se upínají fosfátové skupiny v kostře DNA. 
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Obrázek 3: Struktura řetězce DNA, na obrázku jsou patrné vazby fosfátové skupiny na uhlíky 3‘ 

a 5‘ cukru deoxyribózy 

 

V případě dvoušroubovice DNA jsou mezi sebou vlákna propojeny vodíkovými můstky. Aby 

tato struktura mohla vzniknout, je nutné, aby docházelo k párování bází DNA na základě 

následujících pravidel: adenin se páruje s tyminem, guanin s cytosinem. Adenin je spojen s tyminem 

dvěma vodíkovými můstky, guanin s cytosinem je spojen můstky třemi. Toto párování je dané 

strukturou nukleových bází. 

 

Obrázek 4: Vodíkové můstky mezi bázemi DNA 
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Za zmínku ovšem stojí, že DNA se nevyskytuje pouze jako dvoušroubovice, či samostatný 

řetězec, ale objevuje se také ve formě trojšroubovice, jenž vzniká dočasně během procesu, který je 

znám pod pojmem crossing-over. Další možností uspořádání DNA je tzv. G-kvartet. Jedná se  

o čtyřvláknový úsek DNA v koncových částech chromozomů. Trojšroubovice i čtyřvláknová DNA se 

v přírodě objevují přirozeně, avšak v laboratoři byly již vyrobeny například krychle či osmistěny 

z vláken DNA.  

2.3 Role DNA v genetice 

DNA je nositelkou genetické informace, tudíž z pohledu genetiky, která se zabývá geny  

a informacemi v nich uloženými, naprosto nezbytná. Bez DNA by pravděpodobně nebylo jak 

uchovávat genetickou informaci uloženou v chromozomech a je velmi pravděpodobné, že bez DNA 

by život, tak jak ho známe, nevznikl.  

Další významnou rolí DNA, která by neměla být opomenuta, je její role v proteosyntéze. 

Proteosyntéza je proces, který se skládá ze dvou částí a vzniká při ní molekula bílkoviny. První částí 

proteosyntézy je transkripce, přepis molekuly DNA do molekuly RNA, který se odehrává 

v buněčném jádře. Druhou částí proteosyntézy je tzv. translace, která se odehrává v ribozomech. 

Při ní dochází k vytvoření primární struktury bílkoviny na základě pravidel genetického kódu. 

2.3.1 Gen 

Na gen se může pohlížet dvěma způsoby, a to buď jako na synonymum pro vlohu, anebo 

pro účely této práce jako pojmenování pro konkrétní úsek DNA. Genem se nazývá konkrétní úsek 

DNA, který má specifickou funkci a je schopen při dělení buňky utvářet svoje vlastní kopie.  

Pro úplnost uvedu ještě jednu starší a v poslední době opouštěnou definici genu, podle níž je gen úsek 

DNA kódující bílkovinu. Tato definice se však opouští z toho důvodu, že ne všechny geny kódují 

bílkoviny a málo genů kóduje pouze jednu bílkovinu. Gen se vyskytuje vždy nejméně ve dvou 

podobách – alelách. Alelou by se dala nazvat množina všech přípustných hodnot genu.  

Z hlediska výzkumu DNA, jejich porovnávání a zarovnání jsou geny těmi nejdůležitějšími 

zdroji informací. V naprosté většině případů dochází právě k operacím nad jednotlivými geny. Proto 

je důležité, aby geny byly řádně specifikovány a popsány. V současné době existuje několik 

mezinárodních databází shromažďujících různá genetická data, od genů po bílkoviny. 
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3 Způsoby reprezentace DNA 

V této kapitole se budu zabývat způsoby uložení a reprezentace DNA v počítači. S rozvojem 

počítačů bylo zřejmé, že dojde k použití počítačů pro její zpracování. Časem se začaly vyvíjet různé 

formáty pro uchovávání informací o DNA. Prvním z nich bylo uložení informací o DNA ve formě 

prostého textu, avšak tato reprezentace nedostačovala, a tak se začaly vyvíjet standardizované 

formáty. Uložení sekvence DNA v různých formátech bude prezentováno na stejné sekvenci DNA. 

3.1 Prostý text 

Velmi častým způsobem uchování dat v oblasti výpočetní techniky je formát prostého textu. 

Tento formát je většinou používán pro uchování dočasných, nebo nějakým způsobem zajímavých dat. 

Je možné ji aplikovat v různých oblastech informačních technologií, tak i v případě uchovávání 

informací o genetické výbavě skryté v DNA. Tento formát však není oficiálně podporován žádnou 

z mezinárodních databází.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Uložení DNA ve formátu prostého textu 

3.2 Formát FASTA 

Formát FASTA je jedním z možných způsobů reprezentace nukleových sekvencí. Jedná se 

opět o textový formát. Ve formátu FASTA je oproti reprezentaci dat prostým textem přidána 

informace o sekvenci DNA. Každé sekvenci předchází řádek začínající znakem > (větší než),  

po kterém následuje informace o sekvenci DNA. Zbytek řádku slouží k popisu sekvence. Po tomto 

řádku následuje sekvence DNA. Je doporučeno, aby každý řádek obsahoval maximálně 80 znaků. 

Pokud soubor obsahuje více sekvencí, dochází k uvození další sekvence opět znakem „větší než“  

na novém řádku. Poté následuje další sekvence. Velkou výhodou tohoto formátu je možnost snadné 

práce s ním za pomocí skriptovacích jazyků, jakými jsou Perl, Python nebo Ruby. Tento formát je 

podporován všemi mezinárodními databázemi. 

 

 

 

 

 

ACAAGATGCCATTGTCCCCCGGCCTCCTGCTGCTGCTGCTCTCCGGGGCCACGGCCAC

CGCTGCCCTGCCCCTGGAGGGTGGCCCCACCGGCCGAGACAGCGAGCATATGCAGGA

AGCGGCAGGAATAAGGAAAAGCAGCCTCCTGACTTTCCTCGCTTGGTGGTTTGAGTG

GACCTCCCAGGCCAGTGCCGGGCCCCTCATAGGAGAGGAAGCTCGGGAGGTGGCCA

GGCGGCAGGAAGGCGCACCCCCCCAGCAATCCGCGCGCCGGGACAGAATGCC 

CTGCAGGAACTTCTTCTGGAAGACCTTCTCCTCCTGCAAATAAAACCTCACCCATGAA

TGCTCACGCAAGTTTAATTACAGACCTGAA 
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Obrázek 6: Uložení sekvence DNA ve formátu FASTA 

3.3 EMBL  

Formát EMBL umožňuje kromě uložení informací o sekvenci, uložení dalších dodatečných 

informací identifikujících sekvenci DNA. Například je možno uložit specifikaci v databázi či 

specifikaci organismu. Dále je možno uchovávat informaci o výzkumné skupině zabývající se 

výzkumem sekvence a další informace. Tato data jsou typicky uložena v hlavičce záznamu EMBL. 

Samotná část záznamu týkající se sekvence DNA je typicky dělena na bloky o délce 10 znaků 

oddělené mezerami. Konce řádků obsahují číslo značící polohu v sekvenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Uložení sekvence DNA ve formátu EMBL 

>AB000263 |acc=AB000263|descr=Homo sapiens mRNA for prepro cortistatin like peptide, 

complete cds.|len=368 

ACAAGATGCCATTGTCCCCCGGCCTCCTGCTGCTGCTGCTCTCCGGGGCCACGGCCAC

CGCTGCCCTGCC 

CCTGGAGGGTGGCCCCACCGGCCGAGACAGCGAGCATATGCAGGAAGCGGCAGGAA

TAAGGAAAAGCAGC 

CTCCTGACTTTCCTCGCTTGGTGGTTTGAGTGGACCTCCCAGGCCAGTGCCGGGCCCC

TCATAGGAGAGG 

AAGCTCGGGAGGTGGCCAGGCGGCAGGAAGGCGCACCCCCCCAGCAATCCGCGCGC

CGGGACAGAATGCC 

CTGCAGGAACTTCTTCTGGAAGACCTTCTCCTCCTGCAAATAAAACCTCACCCATGAA

TGCTCACGCAAG 

TTTAATTACAGACCTGAA 

ID   AB000263 standard; RNA; PRI; 368 BP. 

XX 

AC   AB000263; 

XX 

DE   Homo sapiens mRNA for prepro cortistatin like peptide, complete cds. 

XX 

SQ   Sequence 368 BP; 

     acaagatgcc attgtccccc ggcctcctgc tgctgctgct ctccggggcc acggccaccg        60 

     ctgccctgcc cctggagggt ggccccaccg gccgagacag cgagcatatg caggaagcgg       120 

     caggaataag gaaaagcagc ctcctgactt tcctcgcttg gtggtttgag tggacctccc       180 

     aggccagtgc cgggcccctc ataggagagg aagctcggga ggtggccagg cggcaggaag       240 

     gcgcaccccc ccagcaatcc gcgcgccggg acagaatgcc ctgcaggaac ttcttctgga       300 

     agaccttctc ctcctgcaaa taaaacctca cccatgaatg ctcacgcaag tttaattaca       360 

     gacctgaa                                                                368 
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3.4 GENBANK 

Posledním z formátů uznávaných mezinárodními databázemi je formát GENBANK. Tento 

formát je z hlediska informací v hlavičce záznamu nejobsáhlejší. Formát informací obsažených 

v hlavičce se oproti formátu EMBL mírně liší. Zápis sekvence se podobá zápisu sekvence u formátu 

EMBL. Sekvence je opět dělena na bloky po 10 znacích, číslování znaků sekvence se objevuje jako 

první údaj na řádku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Uložení sekvence DNA ve formátu GENBANK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUS       AB000263                 368 bp    mRNA    linear   PRI 05-FEB-1999 

DEFINITION  Homo sapiens mRNA for prepro cortistatin like peptide, complete 

            cds. 

ACCESSION   AB000263 

ORIGIN       

        1 acaagatgcc attgtccccc ggcctcctgc tgctgctgct ctccggggcc acggccaccg 

       61 ctgccctgcc cctggagggt ggccccaccg gccgagacag cgagcatatg caggaagcgg 

      121 caggaataag gaaaagcagc ctcctgactt tcctcgcttg gtggtttgag tggacctccc 

      181 aggccagtgc cgggcccctc ataggagagg aagctcggga ggtggccagg cggcaggaag 

      241 gcgcaccccc ccagcaatcc gcgcgccggg acagaatgcc ctgcaggaac ttcttctgga 

      301 agaccttctc ctcctgcaaa taaaacctca cccatgaatg ctcacgcaag tttaattaca 

      361 gacctgaa 

// komentář 
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4 Zarovnání DNA 

Zarovnání dvou částí řetězců DNA mezi sebou je z hlediska zpracovávání DNA důležitou 

informací. Jednoduchým zarovnáním dvou částí DNA mezi sebou můžeme zjistit podobnost úseků, 

které mohou být z hlediska funkčního, strukturního nebo evolučního nějakým způsobem zajímavé. 

Jelikož ruční zkoumání podobnosti dvou řetězců DNA by bylo velice náročné a v reálném čase 

neproveditelné, dostaly se ke slovu specializované programy, které umožnily analýzu a zarovnání 

DNA takřka v reálném čase. 

4.1 Jednoduché zarovnání 

Jednoduché zarovnání je nejjednodušším možným způsobem zarovnávání DNA. V případě 

dvou různě dlouhých sekvencí jsou sekvence posuzovány jako celky a není dovoleno žádné vkládání 

mezer.  

Mějme sekvence AATCTATA a AAGATA. Obrázek 9 demonstruje možnosti jednoduchého 

zarovnání těchto dvou sekvencí. 

 

 

Obrázek 9: Jednoduché zarovnání dvou sekvencí DNA 

 

Algoritmus jednoduchého zarovnávání pracuje tak, že ohodnotí všechny možné kombinace,  

a poté z nich vybere tu s nejlepším ohodnocením.  

  

 

   

                         
                           

 

Typicky se jako skóre za shodu používá 1, v případě neshody je část ohodnocena 0.  

Pro zarovnání z obrázku 9 jsou skóre v pořadí zleva doprava 4, 1 a 3. Je tedy patrné, že první 

zarovnání je z hlediska jednoduchého zarovnání nejvhodnější. 

4.2 Zarovnání s mezerami 

Zarovnání s mezerami umožňuje vkládání mezer do těla sekvencí. Tímto se rapidně zvětšuje 

počet možných kombinací. Pro sekvence použité v kapitole 4.1 počet možností narůstá ze 3 na 28. 

Zarovnání s mezerami vyžaduje úpravu hodnotícího algoritmu na následující formu: 

  

 

   

                         
                           

                                         
 

Typicky je použita 1 jako skóre za shodu, 0 v případě neshody a -1 jako pokuta za mezeru.  

Na obrázku 10 jsou prezentovány 3 možné způsoby zarovnání sekvencí s mezerami. 

 

 

Obrázek 10: Zarovnání dvou sekvencí DNA s mezerami 

 

AATCTATA   AATCTATA   AATCTATA 

AAGATA    AAGATA     AAGATA 

AATCTATA   AATCTATA   AATCTATA 

AAG-AT-A   AA-G-ATA   AA--GATA 
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Sekvence jsou v pořadí zleva doprava ohodnoceny následovně: 1, 3 a 3. Je tedy 

pravděpodobné, že první zarovnání vyjadřuje vztah mezi sekvencemi s nejmenší pravděpodobností. 

Jelikož vkládání znaku do sekvence, či mazání znaku ze sekvence je o hodně vzácnější než 

mutace, byl tento hodnotící algoritmus upraven tak, aby více penalizoval vložení nové mezery než 

pokračování v mezeře. Pokuta za mezeru byla rozdělena do dvou kategorií. První z nich je pokuta  

při vytváření nové mezery, hodnota této pokuty je obvykle -2, a pokuta za pokračování v již existující 

mezeře je typicky -1. Při použití tohoto hodnocení jsou sekvence v pořadí zleva doprava ohodnoceny 

hodnotami -3, -1 a +1. Ačkoliv 2 a 3 sekvence v případě použití uniformních penalt byly ohodnoceny 

stejně, při zavedení pokuty za vznik nové mezery byla třetí sekvence ohodnocena nejlépe, protože 

spojuje dvě mezery do jedné. 

4.3 Lokální a globální zarovnání 

4.3.1 Globální zarovnání 

Globální zarovnání se pokouší o vyplnění každé mezery v zarovnávaných sekvencích. Proto 

je nejvhodnější pro zarovnávání sekvencí, které jsou podobné a zhruba stejně dlouhé. Při zarovnání 

sekvencí globálním zarovnáním je pravděpodobnější, že vzniklé mezery se budou vyskytovat uvnitř 

sekvencí a ne na konci či začátku sekvence, i když i toto je možné. Příkladem globálního zarovnání je 

algoritmus Needleman-Wunsch. 

 

 

   Obrázek 11: Globální zarovnání dvou sekvencí aminokyselin 

4.3.2 Lokální zarovnání 

Lokální zarovnání je vhodnější pro zarovnání nestejně dlouhých sekvencí, které obsahují 

regiony, kde jsou zarovnávané sekvence relativně podobné. V případě lokálního zarovnání zarovnané 

sekvence obsahují spíše shluky mezer než několik rozptýlených mezer, jak je to u globálního 

zarovnání. V případě dostatečně podobných sekvencí není rozdíl mezi globálním a lokálním 

zarovnáním. Příkladem lokálního zarovnání je algoritmus Smith-Waterman. 

 

 

   Obrázek 12: Lokální zarovnání dvou sekvencí aminokyselin 

4.3.3 Semiglobální zarovnání 

Hybridní semiglobální zarovnání nalézá uplatnění v případech, kdy jsou si zarovnávané 

sekvence podobné pouze v oblasti konce jedné sekvence a začátku druhé. V tomto případě by selhalo 

jak globální, tak i lokální zarovnání. Globální zarovnání by se pokusilo vynutit zarovnání i nad rámec 

podobných oblastí sekvencí, zatímco lokální zarovnání by plně nepokrylo podobné oblasti. 

FTFTALILLAVAV 

F--TAL-LLA-AV 

FTFTALILL-AVAV 

--FTAL-LLAAV-- 
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4.4 Párové a vícenásobné zarovnání 

V některých případech je nutné zarovnat vůči sobě více než dvě sekvence. Jedním z možných 

přístupů k takovémuto zarovnání je porovnání sekvencí stylem každý s každým jedním z algoritmů 

zmíněných v kapitole 4.5. Avšak výsledek takovéhoto zarovnání by byl nejistý a zpracování většího 

množství sekvencí by trvalo neúměrně velkou dobu. V tomto případě se ke slovu dostávají 

specializované algoritmy popsané v kapitole 4.6. 

Mnohonásobné zarovnání je částečně založeno na zarovnání párovém. Párové hodnocení je 

použito v první fázi těchto algoritmů, kterou je hodnocení sekvencí. V dalších fázích chodu těchto 

algoritmů je kombinace hodnocení získané použitím algoritmů zarovnávajících dvě sekvence  

a porovnávání kombinací znaků. 

 

Obrázek 13: Zarovnání více sekvencí bílkovin najednou 

 

4.5 Zarovnávací algoritmy 

4.5.1 Algoritmus Needleman-Wunsch 

V předchozí kapitole byly probrány základní principy zarovnávání sekvencí DNA. Jelikož 

ruční zpracování zarovnávaných sekvencí a hodnocení všech možných kombinací je pro delší 

sekvence nemyslitelné, začaly se objevovat specializované algoritmy. První z nich představili v roce 

1970 Saul B. Needleman a Christian D. Wunsch. Tento algoritmus je jedním ze základních algoritmů 

bioinformatiky, většina pokročilejších algoritmů vychází právě z něj. 

Tento algoritmus spadá do oblasti dynamického programování. Princip dynamického 

programování tkví v rozdělení problému na podúlohy, které jsou si podobné a mohou se opakovat. 

Typickými představiteli algoritmů využívajících paradigma dynamického programování jsou 

například: Dijkstrův algoritmus hledání nejkratší cesty, algoritmus pro výpočet Fibbonaciho 

posloupnosti a algoritmus pro řešení problému Hanojských věží. 

Vstupem algoritmu Needleman-Wunsch jsou 2 zarovnávané sekvence, hodnotící matice  

a hodnota pokuty za vložení mezery. Hodnotící matice se mohou od sebe lišit, jak je ukázáno  

na obrázku 14.  
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  A C T G 

A 5 -4 -4 -4 

C -4 5 -4 -4 

T -4 -4 5 -4 

G -4 -4 -4 5 
 

 Obrázek 14: hodnotící matice, zleva: matice shodnosti, matice BLAST 

 

 Algoritmus nejprve sestaví matici o velikosti (m + 1)(n + 1), kde m a n jsou délky 

zarovnávaných sekvencí. Řádky matice přísluší znakům první sekvence, sloupce znakům druhé 

sekvence. Poté algoritmus postupuje následovně: 

 V(i, j) = hodnota na souřadnicích i, j 

 p = penalizace za vložení mezery 

 S(i, j) = hodnota skóre za shodu/neshodu na pozici i, j podle hodnotící matice 

1. Řádky a sloupce s indexem 0 jsou ohodnoceny hodnotou 0. 

2. Do každého dalšího pole matice je zapsáno maximum z hodnot V(i – 1, j) + d, V(i, j – 1) 

+ d, V(i – 1, j – 1) + S(i, j). Dále je důležité zapamatování si informace, které z polí bylo 

maximem (v případě shody se zapamatovávají všechna pole ohodnocená maximem). 

x - A A T C T A T A 

- 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -32 

A -4 5 1 -3 -7 -11 -15 -19 -23 

A -8 1 10 6 2 -2 -6 -10 -14 

G -12 -3 6 7 3 -1 -5 -9 -13 

A -16 -7 2 3 4 0 4 0 -4 

T -20 -11 -2 7 3 9 5 9 5 

A -24 -15 -6 3 4 5 14 10 14 

 Obrázek 15: Hodnotící matice algoritmu Needleman-Wunsch 

 

3. Po dokončení matice je zahájen průchod maticí s počátkem v pravém dolním rohu (kde je 

uloženo celkové ohodnocení zarovnání) směrem do levého horního rohu. Cesta je 

rekonstruována na základě znalostí toho, ze kterých polí jsme se do daného pole a jeho 

předchůdců dostali. Výsledná cesta reprezentuje optimální zarovnání. 

Algoritmus Needleman-Wunsch je vhodný pro zarovnávání kratších podobných sekvencí, 

přibližně stejné délky. Pro kratší sekvence, které se více liší či jsou různě dlouhé je výhodnější použití 

algoritmu Smith-Waterman, který bude prezentován v další kapitole. 

4.5.2 Algoritmus Smith-Waterman 

Algoritmus Smith-Waterman byl představen v roce 1981 Temple F. Smithem a Michaelem S. 

Watermanem. Tento algoritmus vychází principem z algoritmu Needleman-Wunsch, vstupem 

algoritmu jsou opět dvě zarovnávané sekvence, hodnotící matice a hodnota pokuty za vložení mezery. 

Výstupem jsou dvě lokálně zarovnané sekvence. 

Algoritmus pracuje podobně jako algoritmus Needleman-Wunsch, opět dochází k sestavení 

hodnotící matice o velikosti (m + 1)(n + 1), kde m a n jsou délky zarovnávaných sekvencí. Chod 

algoritmu se mění oproti algoritmu Needleman-Wunsch v kroku 2 a 3. 

  A C T G 

A 1 0 0 0 

C 0 1 0 0 

T 0 0 1 0 

G 0 0 0 1 
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V(i, j) = hodnota na souřadnicích i, j 

 p = penalizace za vložení mezery 

 S(i, j) = hodnota skóre za shodu/neshodu na pozici i, j podle hodnotící matice 

1. Řádky a sloupce s indexem 0 jsou ohodnoceny hodnotou 0. 

2. Do každého dalšího pole matice je zapsáno maximum z hodnot V(i – 1, j) + d, V(i, j – 1) 

+ d, V(i – 1, j – 1) + S(i, j) nebo 0. Dále je důležité zapamatování si informace, které 

z polí bylo maximem (v případě shody se zapamatovávají všechna pole ohodnocená 

maximem, pokud byla maximem 0 není třeba si nic zapamatovávat). 

3. Po dokončení matice je zahájen průchod maticí s počátkem v poli, které má nejvyšší 

ohodnocení (tudíž reprezentuje skóre nejlepšího zarovnání) směrem do levého horního 

rohu. Cesta je rekonstruována na základě znalostí toho, ze kterých polí jsme se do daného 

pole a jeho předchůdců dostali. V případě příchodu do pole s hodnotou 0 algoritmus 

ukončuje svou činnost. Výsledná cesta reprezentuje optimální zarovnání a může být 

menší než délka zarovnávaných sekvencí. 

x - A A T C T A T A 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 2 2 1 0 0 2 1 2 

A 0 2 4 3 2 1 2 1 3 

G 0 1 3 3 2 1 2 1 3 

A 0 2 3 2 2 1 3 2 3 

T 0 1 2 5 4 4 3 5 4 

A 0 2 3 4 4 3 6 5 7 
Obrázek 16: Hodnotící matice algoritmu Smith-Waterman 

 

Algoritmus Smith-Waterman je vhodnější pro lokální zarovnání kratších sekvencí, mezi 

kterými jsou patrné sekvenční nebo délkové rozdíly. 

4.6 Pokročilé algoritmy 

Algoritmy Needleman-Wunsch a Smith-Waterman jsou základními algoritmy bioinformatiky, 

s jistou úpravou se dají použít jako algoritmy vyhledávací, ale v případě zarovnávání dlouhých 

sekvencí na úrovni části chromozomu či více sekvencí selhávají a využití zde nalézají heuristické 

algoritmy, které mají svůj základ právě v algoritmech Needleman-Wunsch a Smith-Waterman. 

Mezi zástupce pokročilých algoritmů patří například algoritmy BLAST, BLAT, Clustal, 

Pattern Hunter a další. 

4.6.1 BLAST 

BLAST neboli Basic Local Alignment Search Tool je algoritmus pro porovnávání primární 

struktury sekvencí DNA či bílkovin. Tento algoritmus byl představen na začátku devadesátých let  

20. století S. Altschulem a kolektivem. Algoritmus BLAST se dá využít více způsoby, jednou 

z možností využití tohoto algoritmu je vyhledávání úseků DNA či proteinů v delší sekvenci. Druhou 

možností použití algoritmu BLAST je možnost zarovnání dvou sekvencí vůči sobě lokálním 

zarovnáním. Výstupem lokálního zarovnání jsou podobné oblasti v obou sekvencích DNA, tedy 

oblasti, které z hlediska genetiky spolu nějak souvisí. Algoritmus BLAST preferuje rychlost získání 
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výsledku před optimálností výsledku, z toho plyne, že pokud bychom chtěli provést optimální lokální 

zarovnání dvou sekvencí, museli bychom použít algoritmus Smith-Waterman.  

Vstupem algoritmu BLAST jsou vyhledávaná sekvence a sekvence, která se má prohledat na 

výskyt vyhledávané sekvence. V případě vyhledávání v sekvencích je vyhledávaná sekvence 

několikanásobně kratší než sekvence prohledávaná. Typickým příkladem vyhledávané sekvence je 

sekvence dlouhá řádově tisícovky znaků, zatímco prohledávaná sekvence může dosahovat délky až 

několik milionů znaků. 

Postup algoritmu: 

1. Odstranění málo komplexních oblastí, které by mohly zmást algoritmus. Málo 

komplexními oblastmi se rozumí oblasti, které obsahují skupinky osamocených znaků. 

2. Rozdělení vyhledávané sekvence na sekvence o délce k. Pro DNA se jako hodnota 

k typicky používá 11, pro proteiny je k typicky rovno 3. 

3. Získání nejlepších kombinací slov. Tohoto se dosáhne sestavením skórovací matice, 

kde dochází k porovnání každé sekvence z bodu 2 s každou. Pro DNA je shoda typicky 

hodnocena hodnotami +5 či +2, zatímco neshoda je penalizována hodnotami -4 či -2. 

Tímto se získá ohodnocení jednotlivých slov. Slova, jejichž ohodnocení je menší než 

hodnota prahu T, jsou v dalších krocích chodu algoritmu nepoužita. 

4. Sestavení vyhledávacího stromu ze slov, která byla ohodnocena větší hodnotou než 

prahovou. 

5. Opakování kroku 3 a 4 pro každé slovo vzniklé v bodě 2. 

6. Prohledání prohledávané sekvence na přesnou shodu se slovy majícími vysoké 

ohodnocení. Oblast, kde je nalezena shoda je použita jako centrum okolního zarovnání. 

7. Rozšíření centra zarovnání. Rozšiřování probíhá tak dlouho, dokud hodnota 

rozšířeného zarovnání neklesne pod hodnotu centra zarovnání. Nově vzniklé oblasti se 

nazývají HSP (high-scoring segment pair). 

8. Vyhodnocení významnosti HSP v rámci zarovnání, prohledání všech HSP a odstranění 

HSP s malou hodnotou skóre. Tímto se odstraní potenciálně bezvýznamné úseky, které 

by nebyly pro výsledky zarovnání relevantní. 

9. Spojení dvou HSP do delšího zarovnání. Někdy může dojít k situaci, kdy spolu sousedí 

dvě nebo více HSP, v tomto případě je výhodné je spojit do jednoho delšího zarovnání. 

10. Původní algoritmus BLAST produkuje zarovnání bez mezer, takže v případě 

požadavku na zarovnání s mezerami je nutné provést lokální zarovnání HSP 

algoritmem Smith-Waterman. Novější varianta algoritmu BLAST, BLAST2 produkuje 

zarovnání s mezerami. 

 
Obrázek 16: Dělení prohledávané sekvence na slova o délce 3 
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4.6.2 Clustal 

Jeden z možných přístupů k vícenásobnému zarovnání sekvencí je provedení zarovnání 

sekvencí stylem každý s každým při použití základních algoritmů jako je Needleman-Wunsch či 

Smith Waterman. Tento postup však selhává pro větší počet sekvencí, z hlediska enormní a časové 

náročnosti. Jednak je nutné použít místo dvourozměrného pole n-dimenzionální pole, kde n je počet 

zarovnávaných sekvencí. Další problém spočívá v tom, že náročnost celého výpočtu roste 

exponencionálně s počtem zarovnávaných sekvencí. V roce 2004 byly tehdejší superpočítače, či sítě 

výpočetních stanic provádějící distribuované výpočty schopny zarovnat maximálně dvacet průměrně 

dlouhých sekvencí. 

Tyto důvody vedly k výzkumu algoritmů heuristických, stejně jako vedla náročnost 

vyhledávání v databázích ke vzniku algoritmu BLAST. Algoritmus Clustal, vhodný pro zarovnání 

více sekvencí naráz, byl představen v roce 1988 D. G. Higginsem a P. M. Shrapem. Algoritmus 

Clustal a jiné heuristické algoritmy nedokážou poskytnout optimální zarovnání tak jako algoritmy 

uvedené v kapitole 4.5, ale jejich zarovnání je téměř optimální (u pokročilých algoritmů platí obecně, 

že čím větší podíl má heuristika na urychlení výpočtu, tím se výsledek od optimálního zarovnání více 

liší) a dochází k významné úspoře času. 

Chod algoritmu Clustal by se dal popsat následujícími třemi kroky: 

1. Zarovnání všech párů sekvencí samostatně vůči sobě tak, aby bylo možné sestavit matici 

vzdáleností jednotlivých znaků. Pokud dochází k zarovnávání bílkovin, je v této fázi velmi 

důležitý výběr hodnotící matice. Pokud dojde ke špatnému zvolení hodnotící matice, může 

dojít ke značnému zkreslení výsledků. Například pro podobné sekvence bílkovin se hodí 

hodnotící matice PAM-1 a BLOSSUM-90, pro více odlišné sekvence bílkovin se 

doporučuje použití matic hodnotících matic PAM-1000 nebo BLOSSUM-35. Výsledné 

skóre se pak počítá jako počet shod mezi úseky sekvencí, u bílkovin tyto úseky mají 

typicky délku 1 a 2, u DNA mají hodnotu typicky 2 až 4. Obecně platí, že bodové 

ohodnocení při shodě je vyšší než bodový postih při neshodě. 

2. Z matice vzdáleností je sestaven následný řídící strom pro mnohonásobné zarovnání. Tento 

strom slouží k zarovnání sekvencí vůči sobě a ne k zarovnání jednotlivých párů. Jednotlivé 

větve řídícího stromu reprezentují ohodnocení celé sekvence, obvykle jeden uzel obsahuje 

ohodnocení jednoho znaku. Celkové ohodnocení dané větve závisí na její podobnosti 

s ostatními větvemi. Takto do hodnocení vstupuje podobnost jednotlivých sekvencí. Dále 

dochází k přičtení hodnoty poměrné části podobné větve, která má společnou cestu, takto 

dojde k úpravě ohodnocení všech zarovnávaných sekvencí a řídící strom je sestaven. 

3. Posledním krokem algoritmu Clustal je postupné zarovnání. Na základě porovnání 

hodnocení prvního neporovnaného znaku a následného výpočtu se zjistí nejvíce vyhovující 

skupina znaků pro všechny sekvence. Pokud dojde k úplné shodě, není nutno, se 

rozhodovat, která skupina znaků bude vybrána, jinak je vybrána ta skupina, jíž hodnocení 

snižuje celkové hodnocení nejméně. Pokud dojde k vybrání znaku, který z nějakého 

důvodu není akceptovatelný u jiné sekvence, dochází k nutnosti vložit mezeru. Pokud 

situace vložení mezery neumožňuje, dochází tím k odchylce od optimálního zarovnání. 

Modernější varianta algoritmu Clustal, ClustalW, umožňuje jinak penalizovat vložení nové 

mezery a pokračování v již existující mezeře. 
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4.7 Dot plot 

Ačkoliv Dot plot není zarovnávací algoritmus, myslím si, že by měl být zmíněn v jakékoliv 

práci zabývající se bioinformatikou a zarovnáním DNA či bílkovin. Dot plot (neexistuje vhodný 

český překlad) je grafická metoda určení podobnosti dvou sekvencí. Při jeho konstrukci se postupuje 

tak, že na osy grafu se zanesou porovnávané sekvence a tam, kde se znaky sekvencí shodují, je 

zanesena tečka. Jelikož v tomto případě by výsledný graf obsahoval příliš mnoho šumu, používá se 

při konstrukci klouzavé okno (sliding window) nejčastěji velkosti 10, pokud z těchto deseti znaků se 

alespoň osm shoduje, je zanesena tečka. 

Porovnávání při použití mechanizmu klouzavého okna probíhá tak, že prvních 10 znaků první 

sekvence je porovnáno s prvními deseti znaky druhé sekvenci, poté je okno u první sekvence 

posunuto o jeden znak tak, že jsou porovnávány znaky 2-11 z první sekvence s prvními deseti znaky 

druhé sekvence. Po tom, co klouzavé okno u první sekvence dojde na konec první sekvence, dochází 

k posunu klouzavého okna u druhé sekvence a proces porovnávání se opakuje. 

 

Obrázek 17: vlevo: dot plot genu myši a člověka, na obrázku je patrná linie reprezentující 

podobné oblasti; vpravo: tentýž dot plot, zbavený šumu 
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5 Technologie pro paralelní zpracování 

V oblasti výpočetní techniky je stále patrnější trend paralelního zpracování dat a paralelismu 

obecně. Toto lze pozorovat například na přidávání dalších jader procesorů, či výpočetních jednotek 

grafických karet. Tváří v tvář fyzikálním limitům, nejčastěji v podobě teplotních omezení, je to jediná 

možnost, jak navýšit výkon. V poslední době se začíná prosazovat paralelizace výpočtu za použití 

grafické karty, GPGPU (general-purpose computing on graphics processing units). V této oblasti se 

postupně vyvinuly technologie jako CUDA, ATI Stream a OpenCL. V rámci mé bakalářské práce 

jsem si vyzkoušel práci s technologiemi CUDA a OpenCL. 

Současné grafické karty obsahují velký počet výpočetních jednotek, které se dají použít pro 

paralelní zpracování dat. Například v současné době high-endová grafická karta GeForce GTX 680 

obsahuje 1536 stream procesorů, grafická karta GeForce GTX 690, která je současně ve vývoji, bude 

obsahovat stream procesorů 3072. Navíc grafické karty se dají zapojit do jednoho výpočetního celku 

(u nVidie se jedná o technologii "SLI", u AMD, dříve ATI pak "AMD CrossFire") obsahujících až 

celkem 4 GPU s celkem čtyřmi jádry. V případě grafické karty GeForce GTX 680 a nulové režie  

na řízení vláken by toto znamenalo 1536násobné urychlení oproti jednomu stream procesoru. 

V případě urychlení výpočtu oproti CPU je toto číslo ještě menší, protože stream procesor nedosahuje 

takové výpočetní výkonnosti jako současné CPU, ale i tak se urychlení výpočtu na GPU  

u specializovaných aplikací pohybuje v řádu stovek. Pro srovnání výkonu grafické karty GeForce 680 

v plovoucí desetinné čárce dosahuje 3.1 Tflops, zatímco u moderních procesorů se výkon v plovoucí 

desetinné čárce pohybuje v řádech stovek Gflops. 

I když se grafické karty od společností nVidia a AMD liší v použitém modelu, lze je bez 

problému použít k paralelnímu zpracování dat. Obecně však platí, že použití těchto technologií je 

omezeno pouze na novější grafické karty. Starší grafické karty, či karty nižších řad nejsou ve většině 

případů podporovány. 

5.1 SSE a MMX 

Streaming SIMD Extensions a Multimedial Extensions jsou instrukční procesory vyvinuté 

společností Intel. V současné době jsou technologie SSE a MMX podporované majoritními výrobci 

x86 procesorů. Tyto technologie jsou dostupné od roku 1997 (MMX) a 1999 (SSE), což je 

několikanásobně déle než technologie OpenCL či CUDA. Starší technologie umožňuje zpracovávat 

celočíselné datové typy technologií SIMD. Jako registry MMX se používají registry FPU. Hlavním 

omezením této technologie je nemožnost práce s čísly s plovoucí řádovou čárkou. Na toto reagovala 

konkurenční společnost AMD technologiemi 3DNow!. 

Starší technologie SSE odstranila nedostatky technologie MMX a umožňuje zpracovávat 

během jedné instrukce operace i nad čísly s plovoucí řádovou čárkou. Dále byly přidány registry SSE 

a odpadla nutnost dělit se o registry s FPU, což snižovalo programátorský komfort. Technologie SSE 

se prosadila i v oblasti bioinformatiky, kde pomohla urychlit několikanásobně zarovnání všemi druhy 

algoritmů. O optimalizaci algoritmu Smith-Waterman pojednává [7]. 

V roce 2011 byla vydána nová instrukční sada Advanced Vector Extensions, známá pod 

zkratkou AVX. Tato instrukční sada dále zdokonaluje SIMD technologie v plovoucí řádové čárce na 

procesoru, podpora celočíselných operací je plánována v dalších verzích tohoto rozšíření. 
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Technologie SSE a MMX jsem se rozhodl při implementaci nepoužívat, jelikož OpenCL 

samotné pracuje i SSE jako s jedním z výpočetních elementů, toto bude vysvětleno v kapitole 5.4.1 

5.2 CUDA 

Technologie CUDA (Computer Unified Device Architecture) byla vyvinuta společností 

nVidia. Jedná se o hardware a software architekturu umožňující spouštět na grafických kartách 

společnosti nVidia programy napsané v jazycích C, C++, Fortran či postavených na technologiích 

OpenCL či DirectCompute. 

Použitou architekturou v grafických akcelerátorech nVidia je SIMD (single instruction multiple 

data). Grafická karta nVidia se skládá z velkého množství skalárních procesorů, které zabírají většinu 

plochy na čipu. Tyto procesory se dále sdružují do jednotek tzv. streaming multiprocesorů. Jeden 

multiprocesor tvoří v současné době dnes až 32 stream procesorů (tento údaj se může do budoucna 

s dalším vývojem grafických akcelerátorů změnit), pole registrů, sdílená paměť, load/store jednotky  

a jednotky, která umožňuje výpočet složitějších funkcí jako sin, cos či ln. 

CUDA aplikace může být vykonávaná na hostu (CPU) nebo na CUDA zařízení, kterým bývá 

typicky grafická karta nVidia, či na kombinaci předchozích. Aplikace běžící na CUDA zařízení jsou 

spouštěna hostem zavoláním kernelu, což je funkce prováděná každým vláknem. Vlákna se sdružují 

do 1D, 2D nebo 3D bloků (anglicky thread block), kde vlákna mohou sdílet data a lze synchronizovat 

jejich běh. Každé vlákno v rámci bloku lze jednoznačně identifikovat. Dále se bloky sdružují do 

mřížek (anglicky grid), které mohou být opět 1D, 2D či 3D.  Každý blok lze jednoznačně 

identifikovat a musí platit, že blok je schopen pracovat nezávisle na ostatních, aby byla zaručena 

škálovatelnost výpočtu – tj., že na GPU s více jádry půjde pustit více bloků paralelně oproti GPU 

s méně jádry, kde bloky běží v sérii. 

5.3 ATI Stream 

Technologie ATI Stream byla vyvinuta společností ATI (později AMD) v reakci  

na technologii CUDA od konkurenční společnosti nVidia. Grafické karty ATI/AMD oproti kartám 

nVidia jsou architektury VLIW (very large instruction word). Technologie ATI Stream umožňuje 

spouštění kódu napsaného v C/C++ a jazyku BrookGPU, který vychází z ANSI C. Z této technologie 

bylo postupně upouštěno a soustředěno se na OpenCL. 

5.4 OpenCL 

OpenCL (Open Computing Language) je standard pro paralelní programování vyvíjený 

společností Khronos Group. Počátky OpenCL se dají vystopovat k firmě Apple, která dala podnět 

k multiplatformnímu a neproprietálnímu řešení paralelizace na GPU. V roce 2008 se vývoje tohoto 

návrhu ujala společnost Khronos Group, která získala podporu firem jako AMD, nVidia, Intel či 

IBM. V současné době lze programy napsané v OpenCL spustit na novějších GPU nVidia a AMD, 

všech x86 procesorech s podporou instrukcí SSE3, signálních procesorech a dalších. Standard 

OpenCL není závislý ani na softwarovém prostředí, v současnosti je implementace OpenCL zahrnuta 

do ovladačů pro nejrůznější operační systémy, jako jsou různé verze Windows, nejrozšířenější 
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distribuce Linuxu, MAX OS X. Jako zajímavost lze uvést fakt, že OpenCL je podporováno i 

v některých virtuálních strojích (například VMware) nebo v telefonu Apple iPhone. 

OpenCL je ve framework pro paralelní programován obsahující specifikaci jazyka pro paralelní 

programování, abstraktní rozhraní určující požadované vlastnosti a chování, knihovny a runtime 

systém pro podporu vývoje. V rámci operačního systému Windows a grafické karty AMD je možné 

zahrnout framework OpenCL od AMD do prostředí Microsoft Visual Studio, což umožňuje 

jednoduchý vývoj společně s profilací. Ovšem je nutno dodat, že výrobci grafických karet do svých 

frameworků a SDK dodávají funkce, které mohou mnohdy způsobit nekompatibilitu při překladu pro 

jinou grafickou kartu. Jako příklad zde mohu zmínit funkci shrCheckError, která slouží ke 

kontrole chyb OpenCL. Tato funkce je dostupná pouze při použití grafické karty nVidia, proto by si 

programátoři programující pro OpenCL měli zjistit, zda nepoužívají nějakou takovouto funkci, aby 

zajistili, že jejich program je skutečně odstíněn od cílového hardware. 

Přístup OpenCL je nízkoúrovňový, díky čemuž je dosáhnuto vysokých výpočetních výkonů. 

OpenCL se snaží od odstínění od cílového hardwaru, ale zároveň poskytuje konfigurační profily pro 

vestavěná či přenosná zařízení. Mezi hlavní standardy OpenCL patří: 

1. Podskupina normy ISO C99 s rozšířením pro paralelní programování (lze použít i C++). 

2. Podpora datově i úlohově založeného paralaxního programování. 

3. Numerické výpočty jsou založeny na normě IEEE 754. 

4. Snadná a účinná spolupráce s OpenGL a dalšími grafickými API. 

 

5.4.1 Architektura OpenCL 

Architektura OpenCL se skládá ze 4 modelů, které jsou abstraktním vyjádřením vlastností  

a chování platforem a zařízení OpenCL. 

Platformní model 

Platformní model se podobá přístupu technologie CUDA. Tento model se sestává 

z hostitelského zařízení (nejčastěji CPU) a jednoho či více OpenCL zařízení, které obsahují jednu 

nebo více výpočetních jednotek (v originále compute unit), které se dělí na jednu nebo více 

výpočetních částí (processing elements). Výpočetními jednotkami mohou být například jádra 

multiprocesorů grafické karty, či SSE jednotka na procesoru. Výpočetní jednotky se mohou chovat 

jako SIMD, tzn., že jednotky se spouštějí synchronně s tokem instrukcí a existuje jeden programový 

čítač pro všechny jednotky, nebo jako SPMD, kde si každý proces udržuje vlastní programový čítač  

a jednotky fungují nezávisle na sobě. 

OpenCL aplikace je řízena z hostovského zařízení, protože používá modely, které fungují  

na hostovském zařízení nativně. Z hostovského zařízení řídí OpenCL aplikace výpočet a odesílá 

požadavky na OpenCL zařízení. V případě chybějících OpenCL zařízení je výpočet proveden  

na hostovském zařízení. 

Struktura zobrazující hostitelské zařízení a hierarchii výpočetních jednotek a výpočetních 

zařízení je zobrazena na obrázku 18. 
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Obrázek 18: Platformní model OpenCL, hostitelské zařízení s několika výpočetními zařízeními, 

přičemž každá jednotka obsahuje více výpočetních jednotek 

Vykonávací model 

Provádění OpenCL je rozděleno do dvou částí, kterými jsou tzv. kernely, které se provádějí 

na výpočetních zařízeních, jež byla popsána výše, druhou částí OpenCL programu je hostitelský 

program. Pokud je kernel vykonáván na hostitelském zařízení, je třeba ho indexovat, přičemž instance 

kernelu spuštěná na jednom výpočetním prvku se nazývá pracovní položka (v originále work unit). 

Pracovní položky jsou jednoznačně identifikovány v rámci svého indexovaného prostoru. Pracovní 

položky jsou dále sdružovány do pracovních skupin (work groups), které se dají opět jednoznačně 

identifikovat. Pracovní položky sdružené do jedné pracovní skupiny spolu mohou komunikovat 

pomocí sdílené paměti. Celý indexový prostor OpenCL se nazývá NDRange a může dosahovat 

jednoho až tří rozměrů. Indexový prostor OpenCL je zobrazen na obrázku 19. 

Toto uskupení je základem paralelismu OpenCL, které umožňuje programovat za pomoci 

datového paralelního a úkolového paralelního programovacího modelu. 

Paměťový model 

Výše zmíněné pracovní položky mají přístup ke čtyřem typům paměti. Prvním typem paměti 

je tzv. globální paměť. Jedná se o paměť, ke které mají přístup všechny pracovní položky ve všech 

pracovních skupinách. Částí globální paměti bývá většinou konstantní paměť, tato paměť zůstává po 

dobu běhu kernelu neměnná a je inicializovaná a přidělovaná hostitelským programem. O úroveň níže 

v paměťové hierarchii se nachází lokální paměť. Tato paměť je dostupná pro všechny položky lokální 

pracovní skupiny a je sdílena pro všechny pracovní položky dané skupiny. Tato paměť může být 

implementovaná jako část paměti OpenCL zařízení, či namapována na část globální paměti. 

Posledním druhem paměti je privátní paměť, tato paměť je vyhrazena pro danou pracovní položku  

a ostatní pracovní položky k ní nemají přístup. Obrázek 20 zobrazuje hierarchii OpenCL paměťového 

modelu. 

Jelikož je hostitel definován mimo OpenCL, je nutné, aby paměťové moduly hostitele  

a OpenCL zařízení byly od sebe co nejvíce oddělené a co nejvíce na sobě nezávislé. Pokud je potřeba 

interakce paměti mezi OpenCL zařízeními a hostitelem je možné ji uskutečnit dvěma způsoby, buď 

explicitním kopírováním dat z/do OpenCL zařízení či mapováním a odmapováním regionů paměti. 
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Obrázek 19: NDRange, indexový prostor OpenCL 

 

 
Obrázek 20: Paměťová hierarchie v OpenCL zařízeních 
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Programovací model 

Vykonávací model OpenCL podporuje datově paralelní a úkolově paralelní programovací 

model, přičemž primární model je datově paralelní. Tento programovací model požaduje  

po programátorovi, aby explicitně definoval počet a rozložení pracovních položek a jejich umístění 

v pracovních skupinách. OpenCL implementuje hierarchický datový programovací model s dvěma 

možnými způsoby určení hierarchického dělení. V explicitním způsobu je na programátorovi, aby 

definoval celkový počet pracovních položek a jejich rozložení do pracovních skupin. V implicitním 

způsobu programátor pouze definuje celkový počet pracovních položek a o vše ostatní se postará 

OpenCL. V datově paralelním modelu je prováděno více instancí kernelu zároveň. 

V úkolově paralelním programovacím modelu je prováděna jedna instance kernelu nehledě  

na velikost prostoru NDRange. Paralelismu při výpočtu se dá dosáhnout například použitím 

vektorových datových typů implementovaných na OpenCL zařízení či použitím front úkolů. 

Programovací model dále poskytuje synchronizaci mezi pracovními jednotkami v rámci jedné 

pracovní skupiny. Tohoto je dosaženo pomocí tzv. bariér, což jsou místa v kernelu, kterých musí 

všechny pracovní jednotky v rámci jedné skupiny dosáhnout, než je jim dovoleno pokračovat dále  

ve vykonávání kernelu. Tímto čekáním je dosažena synchronizace mezi pracovními jednotkami 

v rámci jedné skupiny.  
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6 Implementace 

Pro implementaci výsledných programů jsem použil dvě vývojová prostředí, jedním z nich je 

prostředí Code::Blocks, které je multiplatformní a umožňuje přeložení jak na OS Windows, tak i  

na Linuxu. Druhým použitým vývojovým prostředím bylo Microsoft Visual Studio 2010, do kterého 

bylo integrované vývojové SDK pro OpenCL od AMD. 

Výsledné programy akceptují jako své parametry příkazové řádky jména dvou souborů 

obsahujích sekvence, které se mají zarovnat. Výstupem programu je čas, který je potřebný, na 

provedení zarovnání. Případným odkomentováním řádků ke konci funkcí provádějících zarovnání je 

možné nechat si na standartní výstup vypsat výsledné zarovnání. 

6.1 OpenCL 

6.1.1 OpenCL a C/C++ 

OpenCL nabízí rozhraní pro C i pro C++. Pro použití OpenCL stačí nainkludovat soubor 

CL/opencl.h pro C API, pro C++ API stačí nainkludovat hlavičkový soubor CL/cl.hpp. API 

pro správu OpenCL se pak nachází ve jmenném prostoru cl. Na počítačích Apple se hlavičkové 

soubory OpenCL nacházejí ve složce OpenCL. V rámci mé práce jsem si vystačil s OpenCL C API, 

které mi přišlo přehlednější a jednodušší k porozumění. 

Před samotným voláním kernelu, který je blíže popsán v kapitole 6.1.2, musí dojít k inicializaci 

zařízení. Proto OpenCL implementuje několik datových typů a funkcí, které slouží k inicializaci 

zařízení. Poté, co je zařízení zinicializováno, dochází k překladu kernelu a vytvoření jeho vnitřního 

kódu. Jelikož tato operace se musí provádět při každém spouštění programu, objevuje se možnost 

používat kernel již předkompilovaný pro cílové zařízení. Tímto se však zanáší do programu závislost 

na hardwaru. Po vytvoření kernelu dochází k namapování paměťových oblastí hostitele, které mají 

být přístupné OpenCL zařízením a jejich předání jako argumentů kernelu za pomocí funkcí k tomuto 

účelu vytvořených. Poté dochází k samotnému volání kernelu a výpočtu na GPU a/či SSE. 

Z výše popsaného je vidět, že volání kernelu předchází spousta úkonů, což může způsobovat 

to, že pro malé datové objemy je klasický výpočet za použití procesoru rychlejší, to je způsobeno 

režií pro inicializaci zařízení a kompilací kernelu. 

6.1.2 Kernel OpenCL  

Kernel OpenCL je z hlediska výpočtů za pomocí OpenCL tou nejdůležitější částí. Pod 

pojmem kernel si můžeme představit funkci OpenCL, která se má vykonávat na grafické kartě/SSE 

jednotce, tedy té části, která má být paralelizována. Kernel se od standardních C/C++ funkcí liší. 

Rozdílností oproti C/C++ funkcím je například to, že návratový typ funkce OpenCL kernelu musí být 

vždy void, dále před definici funkce OpenCL kernelu musí být přidáno klíčové slovo __kernel. 

Pokud zůstaneme ještě chvíli u tvaru hlaviček funkcí kernelu, můžeme si všimnout toho, že 

v parametrech kernelu se často objevuje klíčové slovo __global. Parametr kernelu s tímto 

klíčovým slovem je pak umístěn v globálním adresovém prostoru a je tedy dostupný pro všechny 

pracovní jednotky. Další zvláštností kernelu OpenCL oproti C/C++ je to, že se vyskytuje v souborech 
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s příponou .cl, které jsou hostitelským programem nahrány a následně zpracovány. Tím se  

do projektu dostává další typ souborů. Další možností zápisu kernel funkcí je jeho přímé uložení 

v podobě řetězce. Tento typ ukládání kernel funkcí je ale poměrně nepraktický a doporučuje se pouze 

pro krátké funkce. 

Z hlediska jejich důležitosti v OpenCL kernelu bych chtěl zmínit alespoň dvě funkce, které 

jsou pro paralelismus na GPU důležité. Jsou jimi funkce get_global_id() a get_local_id(). 

Tyto funkce slouží k získání ID pracovní skupiny v rámci NDRange, respektive k získání ID pracovní 

jednotky v rámci pracovní skupiny. Například při sčítání dvou vektorů o celkové délce n na n 

jednotkách v jedné pracovní skupině stačí to, aby každá pracovní jednotka sečetla dva prvky 

s indexem n, kde n je její lokální ID. 

6.2 Algoritmus Needleman-Wunsch 

Algoritmus Needleman-Wunsch jsem implementoval na základě jeho popisu umístěného v 

knize [4]. Při jeho implementaci jsem se soustředil na co největší optimalizaci verze bez OpenCL. 

Další možnou optimalizací tohoto algoritmu bez použití OpenCL je možnost použití vestavěného 

assembleru a použití instrukcí multimediálních rozšíření, jako jsou SSE a MMX. Od tohoto jsem však 

upustil, protože OpenCL samotné využívá SSE a MMX jednotek, takže bych se tímto mohl dopustit 

zkreslení výsledků tam, kde jsou k dispozici jen SSE a MMX jednotky. 

Samotný algoritmus jsem implementoval dvěma funkcemi, první funkce vytvoří hodnotící 

matici, zatímco druhá funkce hledá v hodnotící matici, kterou si nechá vytvořit první funkcí, 

optimální zarovnání. K rozdělení algoritmu do dvou funkcí jsem se rozhodl v rámci přehlednosti 

algoritmu a snazšího pochopení jeho implementace. Při implementaci jsem se použil pouze 

celočíselnou aritmetiku, což je pro potřeby algoritmu Needleman-Wunsch naprosto dostačující. 

Z hlediska dalších optimalizací je nejkritičtějším místem programu sestavování hodnotící 

matice, protože zde program stráví nejvíce času. Ve fázi sestavování hodnotící matice je nutné 

provést (m + 1) ∙ (n + 1) operací, kde m a n jsou délky zarovnávaných sekvencí. Druhým 

nejnáročnějším místem výpočtu je procházení hodnotící maticí, kde je nutné provést maximálně tolik 

operací, kolik činí součet délek sekvencí. Oproti tvorbě hodnotící matice je časová náročnost v tomto 

místě zanedbatelná, takže jsem se spíše soustředil na optimalizaci tvorby hodnotící matice. Navíc 

lineární průchod maticí by se obtížně, či až nemožně paralelizoval. Tvorbu hodnotící matice jsem 

paralelizoval za použití OpenCL. Pro tento vpočet jsem použil volání kernelu OpenCL, přičemž jsem 

použil několik pracovních skupin a pro uložení hodnotící matice v rámci OpenCL zařízení jsem 

použil globální paměť, tak jak byla popsána v kapitole 5.4.1. 

6.3 Algoritmus Smith-Waterman 

U algoritmu Smith-Waterman, který je principielně velmi podobný algoritmu Needleman-

Wunsch, jsem postupoval při jeho implementaci podobným způsobem, jak je uvedeno v kapitole 6.1. 

Algoritmus Smith-Waterman je popsán v kapitole 4.5.2, oproti algoritmu Needleman-Wunsch zde 

přibylo procházení hodnotící maticí a hledání prvku s nejvyšší hodnotou, jak je uvedeno v bodě 3 

popisu algoritmu. V rámci optimalizace algoritmu jsem spojil generování hodnotící matice s hledáním 

maxima v matici. Eliminací další cyklu se mi podařilo ušetřit m ∙ n instrukcí skoku. 
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Naimplementovaný algoritmus jsem podobně jako u algoritmu Needleman-Wunsch rozdělil do dvou 

funkcí pro snazší pochopení implementace a vyšší přehlednost kódu. 

Z hlediska dalších optimalizací je opět nejkritičtějším místem programu generování hodnotící 

matice, spojené s hledáním prvku s nejvyšším ohodnocením. Tato podobnost je způsobena 

podobností algoritmu Needleman-Wunsch a Smith-Waterman. Druhým nejnáročnějším místem 

programu je opět procházení hodnotící matice a generování výsledného zarovnání. V případě 

algoritmu Smith-Waterman je toto místo avšak méně kritické než v případě algoritmu Needleman-

Wunsch, jelikož zarovnání algoritmem Smit-Waterman může být podstatně kratší, než je délka 

sekvencí. Tento algoritmus ve zvláštních případech neprodukuje žádné zarovnání. Navíc, jak bylo 

zmíněno v 6.1, lineární průchod maticí se závislostí na rozhodnutí v předchozím bodě je nemožné 

paralelizovat. Proto jsem se opět při implementaci kernelu zaměřil na tvorbu hodnotící matice  

a hledání maxima v ní. 
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7 Testování 

Testování výsledných programů proběhlo na počítači s následujícími specifikacemi: procesor 

Intel® Core™ i5-2500K, obsahující čtyři fyzická jádra taktována na frekvenci 4 GHz. Počítač 

obsahuje nainstalovaných 16 GB RAM a grafickou kartu nVidia GeForce GTX 570. Grafická karta 

obsahuje 480 CUDA jader a je osazena 1280 MB VRAM. 

Data pro testování jsem získal z volně dostupné databáze Evropského bioinformatického 

institutu, viz [11]. 

7.1 Metodika měření 

Měření jsem prováděl na nevytíženém systému (nebyly spuštěné žádné jiné aplikace, vypnutí 

indexování aj.) a desetkrát jsem jej opakoval, abych eliminoval možnost zkreslení výsledků 

nenadálou systémovou aktivitou. Tyto výsledky jsem poté zprůměroval a dostal jsem výsledné 

hodnoty uvedené níže. 

Testům jsem také podrobil překladače, abych zjistil, jakou roli hraje překladač a nastavená 

úroveň optimalizaci v rychlosti programu. Porovnával jsem mezi překladači GNU GCC a Microsoft 

Visual C++ Compiler 2008. 

Pro určení času, který program strávil při výpočtu, jsem použil standardní knihovny pro práci s 

časem ctime (C++ obdoba knihovny time.h z C). Program si uložil čas volání zarovnávací funkce a 

po návratu z této funkce provedl rozdíl aktuálního a uloženého času a výsledek vydělil konstantou 

CLOCKS_PER_SEC, tímto se získal čas potřebný na zarovnání sekvencí s přesností na tři desetinná 

místa. 

. 

7.2 Algoritmus Needleman-Wunsch 

První sadou testů pro tento algoritmus bylo zarovnání dvou náhodných sekvencí 

vygenerovaných programem, který jsem si pro tento účel napsal, o délce dvaceti tisíců znaků. Při 

měření doby strávené zarovnáním jsem postupoval tak, jak je popsáno v kapitole 7.1. 

Microsoft Visual C++ Compiler 2008 

Optimalizace žádná O1 O2 O3 OpenCL 

Test1 (s) 9,408 4,029 3,804 3,773 1,179 

Tabulka 1: Vliv optimalizace překladače na rychlost zarovnání 

 

GNU GCC Compiler 

Optimalizace žádná O1 O2 O3 

Test1 (s) 4,880 5,154 4,883 4,882 

Tabulka 2: Vliv optimalizace překladače na rychlost zarovnání 
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Z tabulky 1 je patrné, že v případě překladu výsledného programu bez použití OpenCL 

překladačem Microsoft Visual C++ Compiler mají optimalizace na rychlost výsledného programu 

velký vliv. Neoptimalizovaný program je přibližně dvakrát pomalejší než stejný program přeložený 

GCC. Avšak při zapnutí základních optimalizací je program přeložený MS Visual C++ kompilátorem 

rychlejší než stejný program přeložený GCC. V případně zapnutých všech optimalizací předčí 

program přeložený Microsoft Visual C++ kompilátorem program přeložený GCC zhruba o 20%. 

Nevýhodou překladače od Microsoftu je však to, že je dostupný pouze pro operační systém Windows, 

zatímco GCC je dostupný pro řadu operačních systémů. Dále je vidět, že paralelizace za použití 

OpenCL ještě více urychlí výpočet téměř 4x oproti nejvíce optimalizované verzi bez použití OpenCL.  

Jak je vidět na tabulce č. 2 u GCC došlo při měření k tomu, že nejrychleji běžela 

neoptimalizovaná verze programu. Původně jsem si myslel, že došlo k chybě měření, avšak 

opakovaná měření přinášela tentýž výsledek. 

Druhou sadou testů byla již reálná data. Algoritmem Needleman-Wunsch jsem zarovnal dvě 

sekvence s délkou přibližně 21000 znaků, jednalo se o části genomu šimpanze a člověka, tedy o dvě 

relativně podobné sekvence. Měření jsem podrobil opět i roli optimalizací překladače, i když 

z tabulek 1 a 2 by jejich role měla být již známá. 

Microsoft Visual C++ Compiler 2008 

Optimalizace žádná O1 O2 O3 OpenCL 

Test1 (s) 10,109 4,322 3,924 3,879 1,267 

Tabulka 3: Zarovnání sekvencí DNA člověka a šimpanze 

 

GNU GCC Compiler 

Optimalizace žádná O1 O2 O3 

Test1 (s) 5,220 5,178 5,002 4,982 

Tabulka 4: Zarovnání sekvencí DNA člověka a šimpanze 

 

Z tabulek 3 a 4 je patrno, že program poskytuje stejné výsledky jak nad náhodnými daty, tak  

i nad skutečnými daty. Opět je zde vidět nárůst výkonnosti s narůstajícím stupněm optimalizace, 

nejvíce je tento nárůst výkonnosti patrný v případě použití OpenCL.  

K zajímavé situaci dochází v případě zarovnávání sekvencí s řádovou délkou znaků, či desítek 

znaků. V tomto případě jsou verze programů bez použitého OpenCL rychlejší, toto se však dá 

vysvětlit tím, že inicializace OpenCL není bez režie. Samotná inicializace s načtením a překladem 

kernelu se skládá z několika volání funkcí OpenCL. Toto lze pozorovat na tabulkách 5 a 6, které 

zobrazují zarovnání krátkých úseků DNA člověka a myši z obrázku 17. 

Microsoft Visual C++ Compiler 2008 

Optimalizace žádná O1 O2 O3 OpenCL 

Test1 (s) 0,021 0,013 0,012 0,010 0,018 

Tabulka 5: Zarovnání sekvencí DNA člověka a myši 

GNU GCC Compiler 

Optimalizace žádná O1 O2 O3 

Test1 (s) 0,013 0,013 0,012 0,012 

Tabulka 6: Zarovnání sekvencí DNA člověka a myši 
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7.3 Algoritmus Smith-Waterman 

U testování algoritmu Smith-Waterman jsem postupoval obdobně jak u testování efektivity 

algoritmu Needleman-Wunsch. Prvním testem bylo opět zarovnání zcela náhodné sekvence, stejné 

jakou byl testován algoritmus Needleman-Wunsch. Výsledky se oproti algoritmu Needleman-Wunsch 

příliš neliší, protože navzdory tomu, že algoritmy produkují jiný typ zarovnání, jsou principy jejich 

funkčnosti podobné. 

Microsoft Visual C++ Compiler 2008 

Optimalizace žádná O1 O2 O3 OpenCL 

Test1 (s) 10,996 5,021 4,894 4,709 1,679 

Tabulka 7: Zarovnání náhodných dat 

 

GNU GCC Compiler 

Optimalizace žádná O1 O2 O3 

Test1 (s) 5,982 5,854 5,823 4,822 

Tabulka 8: Zarovnání náhodných dat 

 

Microsoft Visual C++ Compiler 2008 

Optimalizace žádná O1 O2 O3 OpenCL 

Test1 (s) 11,229 5,222 4,994 4,970 1,867 

Tabulka 9: Zarovnání sekvencí DNA člověka a šimpanze 

 

GNU GCC Compiler 

Optimalizace žádná O1 O2 O3 

Test1 (s) 6,109 6,071 6,017 5,998 

Tabulka 10: Zarovnání sekvencí DNA člověka a šimpanze 

 

Microsoft Visual C++ Compiler 2008 

Optimalizace žádná O1 O2 O3 OpenCL 

Test1 (s) 0,022 0,013 0,012 0,011 0,019 

Tabulka 11: Zarovnání sekvencí DNA člověka a myši 

 

GNU GCC Compiler 

Optimalizace žádná O1 O2 O3 

Test1 (s) 0,014 0,014 0,013 0,013 

Tabulka 12: Zarovnání sekvencí DNA člověka a myši 

 

Jak je vidět z tabulek 7-12 urychlení výpočtu za použití OpenCL je stejně jako v případě 

algoritmu Needleman-Wunsch přibližně čtyřnásobné. 
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8 Závěr 

V rámci této práce jsem implementoval několik základních algoritmů bioinformatiky. Tyto 

naimplementované programy jsem poté optimalizoval, nejdříve „ručně“, tak že jsem se snažil o jejich 

co nejjednodušší implementaci bez zbytečných komplikací. Poté jsem přešel k jejich optimalizaci  

za použití technologie OpenCL a za použití této technologie se mi povedlo všechny mnou 

naimplementované algoritmy optimalizovat na rychlost výpočtu. 

Mnou vytvořené programy jsou vytvořeny, tak aby byly spustitelné na všech platformách  

a jejich OpenCL modifikace jsou naimplementovány tak, aby byly spustitelné na grafických kartách 

AMD či nVidia, případně i na serverech, jako jsou naše školní, které vůbec grafické karty neobsahují. 

V těchto případech je optimalizace dosažena použitím SSE jednotky. 

Jako další směrování mé práce vidím upravení mnou naimplementovaných algoritmů tak, aby 

umožňovaly zarovnání sekvencí bílkovin, či podporu všech formátů pro uchovávání genetických 

informací, tak jak jsou popsané v kapitole 3. 

Věřím, že tato práce poukázala užitečnost využití moderních technologií, jako je například 

mnou používané OpenCL v oblasti optimalizací na rychlost. Tyto technologie jsou užitečné všude 

tam, kde je potřeba zpracovat velké množství dat. Nejvíce však tam, kde není nutné znát výsledky 

předchozích kroků algoritmů, tedy například v oblasti zpracování obrazu. 
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