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Środowisko Komputerów Dużej Mocy stanowi wyzwanie biorąc pod uwagę efektywnośd symulacji jak i 
jej realizm. Często model wydarzenia wykracza poza możliwości jednej jednostki obliczeniowej, a więc 
istnieje koniecznośd wykorzystania wysokowydajnego środowiska obliczeniowego, co często generuje 
problemy. W niniejszej pracy autorzy proponują projekt symulacji rozprzestrzeniania się COVID-19 
używając projektu ramowego symulacji tłumu zaimplementowanego w architekturze HPC (*3+*1+). 
Wykorzystany model zbudowany jest na podstawie zasad proksemiki i Modelu Dystansu Społecznego *4+, 
więc zaimplementowanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych będzie dobrym wykorzystaniem 
symulatora. 

Autorzy proponują zaimplementowanie przebiegu choroby COVID-19 na podstawie danych 
statystycznych zbieranych przez organizacje rządowe na całym świecie. Rozważając wykonywanie 
symulacji w wybranym środowisku należy pamiętad o zapisywaniu odpowiednich metryk na podstawie 
których można analizowad wyniki. Wprowadzenie do projektu symulacji systemu raportowania nowych 
zakażen, wyzdrowieo i śmierci jest konieczne, aby poprawnie zweryfikowad i skalibrowad model. 

Wybrany framework XINUK, stworzony w AGH *2+, który stanowi bazę projektu symulacji posiada 
funkcjonalnośd rozprzestrzeniania się sygnałów. Sygnały te mogą zostad zaimplementowane jako 
skomplikowany model rozprzestrzeniania cząsteczek wirusa odwzorowujący świat rzeczywisty. 
Zastosowanie architektur High Performance Computing z uwzględnieniem środowisk heterogenicznych i 
rozproszonych pozwala na symulowanie bardzo dużych obszarów przy wykorzystaniu metod 
mikroskopowych. Podczas wystąpienia planowana jest również dyskusja na temat alternatywnych metod 
modelowania, np. SEIRS (Susceptible - Exposed - Infectious - Recovered - Susceptible) oraz zagadnieo 
walidacji i weryfikacji wyników. 
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