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zakres działalności:  

Projektowanie i implementacja narzędzi bioinformatycznych, m.in. kompresorów 

popularnych typów i formatów danych (FASTQ, FASTA, kolekcje genomów). 

Efektywne wyszukiwanie MEM (maximal exact matches) w danych bioinformatycznych 

(parach genomów). 

Efektywne algorytmy znajdowania sekwencji podobnych w kolekcjach. 

Efektywne zliczanie k-merów w danych z sekwencjonowania. 

Oszczędne struktury danych (m.in. oszczędna reprezentacja danych na potrzeby 

kanonicznego kodu Huffmana; artykuł w recenzji, preprint:  

https://arxiv.org/abs/2108.05495). 

 

materiał graficzny 

 

 

 

 

działalność obecna:  

Rozwój kompresora kolekcji genomów bakterii MBGC (T.M.Kowalski, Sz.Grabowski). 

Rozwój efektywnych współbieżnych algorytmów szukania MEM (Sz.Grabowski, 

W.Bieniecki). 

Projektowanie i implementacja efektywnego algorytmu zliczania k-merów 

(Sz.Grabowski, W.Bieniecki, T.M.Kowalski, we współpracy z naukowcami z Ruđer 

Bošković Institute w Zagrzebiu). 

Projektowanie i implementacja efektywnego algorytmu kompresji danych w formacie 

FASTA (Sz.Grabowski, R.Susik, T.M.Kowalski). 

 

przyszłe działania:  

Kontynuacja prac bieżących (patrz: „działalność obecna”). 

Rozwój kompresora PgRC (T.M.Kowalski, Szymon Grabowski, 2020), we współpracy z drem inż. Piotrem Duchem. 

Projektowanie i implementacja algorytmów indeksowania danych repetytywnych (na potrzeby bioinformatyki i nie tylko). 

Znajdowanie sekwencji podobnych w kolekcjach (np. genomów) na bazie szkiców. 

publikacje/patenty/nagrody/granty: 

Ważniejsze publikacje z lat 2019-2022: 

Szymon Grabowski, Tomasz Marek Kowalski: MBGC: Multiple Bacteria Genome Compressor. GigaScience, 

DOI:10.1093/gigascience/giab099, 2022 (artykuł przyjęty) 

Szymon Grabowski, Tomasz Marek Kowalski: Algorithms for all-pairs Hamming distance based similarity. Softw. Pract. Exp. 

51(7): 1580-1590 (2021) 
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Tomasz Marek Kowalski, Szymon Grabowski: PgRC: pseudogenome-based read compressor. Bioinform. 36(7): 2082-2089 (2020) 

Szymon Grabowski, Wojciech Bieniecki: copMEM: finding maximal exact matches via sampling both genomes. Bioinform. 35(4): 

677-678 (2019) 

Tomasz Marek Kowalski, Szymon Grabowski, Kimmo Fredriksson: Suffix Arrays with a Twist. Comput. Informatics 38(3): 555-

574 (2019) 

Robert Susik, Szymon Grabowski, Kimmo Fredriksson: Revisiting Multiple Pattern Matching. Comput. Informatics 38(4): 937-

962 (2019) 
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lista propozycji staży w danej grupie badawczej: 

1) Kompresja danych repetytywnych (w szczególności: bioinformatycznych) ze swobodnym dostępem. 

2) Indeksowanie kolekcji danych repetytywnych. 

3) Efektywne algorytmy wykrywania sekwencji podobnych. 


