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DEISA-konsortio on hyödyntänyt  
ja hoitanut Euroopan suurteho-
laskennan infrastruktuuria jaka-
malla lisäresursseja kansallisille 

laskentakeskuksille. DEISA-projekti päättyi 
huhtikuussa 2011, mutta DEISA-palvelut jat-
kuvat eurooppalaisen PRACE (the Partner-
ship for Advanced Computing in Europe) 
-tutkimusinfrastruktuurin alla. PRACE-tut-
kimusinfrastruktuuri luo yliopisto- ja yritys-
maailmassa toimivien tutkijoiden käyttöön 
pysyvän huippuluokan suurtheolaskenta-
infrastruktuurin.

DEISA-projektin aikana eurooppalaiset 
tutkijat pääsivät käyttämään Euroopan te-
hokkaimpia laskentaresursseja kansallisuu-
desta ja tutkimuksen suoritusmaasta riip-
pumatta. Myös pienemmät maat pystyivät 
olemaan mukana huippututkimusprojek-
teissa kansainvälisesti kilpailukykyisen las-
kennallisen tieteen avulla.

DEISA Extreme Computing Initiative (DE-
CI) -ohjelma aloitettiin vuonna 2005 tuke-
maan DEISA-infrastruktuuria eurooppalai-
sen tieteen edistämiseksi. Yli 180 tutkimus-
laitosta ja yliopistoa Euroopassa on jo saanut 
käyttöönsä DECI-resursseja. Ohjelma on tu-
kenut yli 450:tä haastavaa tieteellistä pro-
jektia, joihin on osallistunut tutkijoita 37 

maasta, eurooppalaisten lisäksi amerikka-
laisia, aasialaisia ja australialaisia

“DECI on osoittautunut erittäin hyödylli-
seksi monin tavoin, ja se on tehokkaasti 
houkutellut hyvinkin haastavia laskenta-
projekteja Euroopan tärkeimmiltä tieteen 
aloilta. DECI on toiminut katalysaattorina 
helpottamalla monikansallisia yhteistyö-
projekteja. Se on myös innostanut luomaan 
ja vakiinnuttamaan uusia tieteellisiä yhtei-
söjä", kertoo DEISA:n koordinointiryhmää 
edustava tohtori Hermann Lederer.

Sovelluksiaon hyvin monenlaisia ja kai-
kilta tieteen aloilta.

"Ohjelmassa toteutettiin projekteja, joi-
den avulla voidaan luoda ympäristöystäväl-
lisiä ja taloudellisia energiamuotoja, parem-
pia sääennusteita ja ennustuksia maanjäris-
tyksistä. Ohjelmassa tehtiin myös tietokone- 
simulaatioita, joiden tavoitteina oli estää sy-
dänkohtauksia, tuhota syöpäsoluja ja kehit-
tää parempia luusiirteitä", kertoo Lederer.

DEISA-resurssien avulla pystyttiin parem-
min mallintamaan esimerkiksi ihmisen elin-
toimintoja ja RNA-viruksen toimintaa kehi-
tettäessä lääkettä HIV-infektiota vastaan.

"DEISA:n myöntämien resurssien avulla 
voidaan myös selvittää tähtien syntymisen 
yksityiskohtia, mitä tapahtuu Auringon pin-

nan alla tai miten Linnunrata on muodostu-
nut. Mielenkiintoista on myös lentokoneen 
siipien ja turbulenssin parantaminen lento-
koneiden suunnittelussa, ja vaikutukset me-
lun vähentämiseen ja energiatehokkuuteen".

Tärkeitä kysymyksiä ovat myös turbu-
lenssin simulointi ja optimointi palamispro-
sessin reaaliolosuhteissa, datan säilyttämis-
kapasiteetin lisääminen ja nanoteknologian 
edistäminen tutkimalla vesi- ja hiilimole-
kyylien keskinäisiä vuorovaikutuksia.

Ledererin mukaan nämä mullistavat huip-
pusovellukset vaativat monimutkaisia, vaa- 
tivia ja innovatiivisia simulaatioita, joissa  
DEISA-infrastruktuurista ja konsortion myön- 
tämistä poikkeuksellisista resursseista on 
hyötyä. Esimerkiksi eri organisaatioiden ja 
projektien fuusiotutkimukselle on myönnet-
ty yli 10 miljoonaa prosessorituntia DEISA:n 
laskenta-aikaa viimeksi kuluneiden parin 
vuoden aikana. Tämä on merkittävästi edis-
tänyt laajamittaisten tietokoneresurssien 
käyttöä fuusiosovelluksiin.

Valikoima näitä projekteja on esitelty yk-
sityiskohtaisesti DEISA Digests -lehden jul-
kaisuissa 2008, 2010 ja 2011. Ne ovat saata-
vissa DEISA:n www-sivuilta. 
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AIMDlIqD-projEktISSA simuloitiin 
molekulaarisia nesteitä molekyylidynamii-
kan menetelmien avulla. tutkimus auttaa 
ymmärtämään uusien ympäristöystäväl-
listen liuotinmolekyylien rakenteita ja 
ominaisuuksia. projekti selvittää myös 
miten dispersiovuorovaikutukset 
muuttavat elektronirakennetta.

GroM-projEktISSA kehitettiin uusia valtamerimalleja selittämään viim- 
e vuosikymmenten aikaista ilmastokehitystä ja tuotettiin merivirtojen 
analyysi- ja ennustepalvelu päivittäiseen käyttöön.

GIMIC-projEktISSA simuloitiin miten 
kaasu jäähtyy ja muodostaa tähtiä 
tällaisissa haloissa. millenium simulation 
oli suuria galakseja synnyttävien pimeän 
aineen halojen kehittymistä seuraava 
laskenta.

 
 

BACABS-projEktISSA 
dEiSa-resursseja on 
käytettiin yksinkertaisem-
pien, nopeampien ja sitä 
kautta halvempien 
rokotteiden kehittämiseen.

turbulenssin luonteen selvittäminen on 
yksi fysiikan suurista haasteista. 
virtauslaskennan suuri ratkaisematon 
kysymys koskee turbulenssin mallinta-
mista. EtA2006-projEktISSA numeerisil-
la simulaatioilla mallinnettiin turbulenssia 
pienimmällä mahdollisella skaalalla.

FullFGk-projEktISSA tutkittiin plasman 
puristumista tokamak-tyyppisessä 
fuusioreaktorissa. ryhmän tutkijat 
osoittivat ensimmäisinä maailmassa, että 
saman ohjelmiston avulla on mahdollista 
mallintaa sekä sähkökentän muodostu-
mista että sen vaikutusta turbulenssiin.

GyrokInEtICS-projEktIn tutkijaryhmä 
kehitti gyrokineettistä simulaatiomenetel-
mää plasman turbulenssin tutkimista 
varten, ja tulosten avulla on tarkoitus 
parantaa magneettiseen plasman 
koossapitoon perustuvien fuusiolaitteiden 
suorituskykyä.

 

FoCuS-projEktISSA kehitettiin uusi menetelmä palamisprosessin 
simulointiin. menetelmällä on käytännön vaikutusta useisiin teollisiin 
sovelluksiin.

nAturE-projEktISSA tutkittiin miten 
atomeja voi järjestää tuottamaan mielen- 
kiintoisia ominaisuuksia materiaaleihin. 
periaatteessa mahdollisia po. kombinaa-
tioita on ääretön määrä ja niiden kaikkien 
tutkiminen kokeellisesti laboratorio-
olosuhteissa olisi mahdotonta. 

 uusi menetelmä yliäänivirtausten 
turbulenssin simulointiin. turbulenssi on 
perustavanlaatuinen tekijä tähtien 
rakenteessa, tähtien ja planeettojen 
muodostumisessa, kierteisgalaksien 
kehittymisessä ja luultavasti myös 
galaksiryhmiä ympäröivien kuumien 
kaasujen dynamiikassa. FEArlESS- 
projEktIn tutkijat ovat kehittäneet 
uuden menetelmän turbulenttien 
nestevirtausten simulointiin, mikä tuo 
uusia näkemyksiä tälle alalle.

Tieteen tietotekniikka   19

hEAvy-projEktISSA tutkittiin kokoon-
puristumattoman homogeenisen ja 
isotrooppisen virtauksen tilastollisia 
ominaisuuksia. Epäpuhtauksien ja 
-mikropisaroiden kehittyminen turbulen-
tissa ympäristössä on hyvin mielenkiin-
toinen ilmiö monenlaisissa sovelluksissa 
mm. terveydenhuollossa, tekniikassa ja 
ilmakehätutkimuksessa.

 

ESSEnCE-projEktISSA tutkittiin 
ilmastotrendejä ECham5/mpi-om kytketyn 
ilmastomallin avulla ja siinä tehtiin 17 
ryväskoeajosta koostuva ilmastosimulaa-
tio. ESSEnCE-projektin päätarkoitus oli 
laskea ilmaston luonnolliselle vaihtelulle 
riittävän tarkka arvio ja saada hyvä 
signaali-kohina -suhde kasvihuone- 
kaasujen lisääntymisen aiheuttamalle  
pakotteelle.

fiat research Center (Crf) teki erilaisia 
auton melunmuodostukseen liittyviä 
neste- ja ilmavirtojen virtausdynamiikka-
simulaatioita. projektissa Crf testasi 
suurteholaskentainfrastruktuurin 
sopivuutta teollisten ongelmien selvittä-
miseen laadukkaiden reaaliaikaan sidot- 
tujen simulaatioiden avulla. Koe vahvisti 
ryhmän kilpailukykyä ja osoitti tutkimu-
sinfrastruktuurien ja teollisuuden välisten 
kumppanuusprojektien hyödyllisyyden.

Kvanttilaskentaa hyödyntävä tutkimus on 
yksi uusimmista laskennallisen tieteen 
aloista. IqCS-projEktIn tavoitteena on 
parantaa kvanttitietokoneilla tehtäviä 
simulaatioita ja tutkimusryhmä otti 
ensimmäiset askeleet rakennettaessa 
oikeaa kvanttitietokonetta lähitulevaisuu-
dessa.

monissa geotieteiden sovelluksiin 
liittyvissä ratkaisuissa tarvitaan tietoa 
monimutkaisista termisten, hydraulisten 
ja mekaanisten prosessien vuorovaikutuk-
sista. Koska suora kokeellinen tutkimus ei 
useinkaan ole mahdollista, näitä ilmiöitä 
tutkitaan yleensä numeerisen simulaation 
keinoin. Kytkettyjen termo-hydro-mekaa-
nisten tehtävien numeerinen mallinnus on 
hyvin raskasta ja tähän asti käytettävissä 
olleilla ohjelmistoilla on voitu ratkaista 
vain yksinkertaistettuja tehtäviä. 
visualisointialusta tESSin kehitettiin 
geojärjestelmien numeerisen mallintami-
sen tarpeisiin valtavien ja monimutkaisten 
datajoukkojen visualisointiin. 

materiaalitieteen menestystarinoihin 
kuuluu nestekidenäyttö (lCd) ja erityises-
ti kierretty nemaattinen näyttö (twisted 
nematic, tn). tn-näytöt ovat nykyisin 
yleisimmin käytetty lCd-tyyppi, joten 
lCDIS-projEktISSA keskityttiin niiden 
kehittämiseen.

SnArE-projEktI mallinsi monimutkaista 
proteiinia, joka katalysoi kalvojen välillä 
tapahtuvaa fuusiota. tätä erityisen moni- 
mutkaista mallia ei olisi voitu rakentaa 
ilman dEiSa:n tarjoamia resursseja. 
proteiinien toimintaa ymmärtämällä 
avautuu uusia mahdollisuuksia lääke-
kehitykseen.

 

 Säämallien tarkkuuden 
varmentamisessa askel 
eteenpäin. Sää-, ilmasto- ja 
ilmanlaadun ennustemallien 
tarkkuutta kehittävillä 
tutkijoilla on kauan ollut vaikea 
ongelma ratkaistavanaan: 
miten tehdä tarkkoja ennustei-
ta päivän lämpenemisen 
aikana kehittyvän ilmakehän 
rajakerroksen paksuudesta. 
pInnAClE-projEktIn tavoite 
oli ratkaista tämä pitkäaikai-
nen kiistakysymys.

Euroopan fuusiotutkimukses-
sa tavoitteena on luoda kestä- 
vää, ympäristöä säästävää ja 
taloudellista energiaa. 
yhteistyössä eri organisaatiot 
yrittävät täyttää fuusioenergi-
an kehittämiseen liittyvät 
tarpeet.

 

linnunradan muodostumisen simulointia. 
virgo-konsortiumin AquIlA-projEktI 
kokosi 30 tutkijaa eri puolilta maailmaa 
tekemään supertietokonesimulaatioita 
realistisen galaksin muodostumisesta.
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huono kolesteroli on 
pääasiassa modernien 
teollisuusmaiden ongel- 
ma. dEiSa:n supertie-
tokoneresurssien 
avulla lIpoS -projEk- 
tISSA on tutkittu tihey- 
deltään alhaisia plas- 
man ldl (low density 
lipoprotein) molekyy-
lejä, joiden liiallinen 
kertyminen sepelvalti-
moihin voi johtaa 
kolesteroliplakin 
muodostumiseen.

 
DnS-BuMp -projEktISSA tehtiin 
seinämävirtauksen dnS (direct numerical 
Simulation)-simulaatio tutkittaessa 
seinämän turbulenssia joka on erityisesti 
aerodynamiikan kannalta kiinnostava 
ilmiö. projektin tuottamaa tietokantaa 
tullaan käyttämään turbulenssimallien 
kehittämiseen ja todentamiseen.

aurinko on noin 5 miljardia vuotta vanha. 
Sen äärimmäistä monimutkaisuutta 
moniskaalaisena ilmiönä ei vieläkään 
kunnolla ymmärretä, mutta astrofysiikan 
keinoin sen salaisuuksia alkaa avautua. 
SolEX-projEktISSA käytetään 
tietokonemallinnusta tutkittaessa 
auringon pinnan lähellä tapahtuvia 
virtauksia. 

 

tähtien syntymiseen johtavia mekanis-
meja tunnetaan edelleenkin huonosti. 
GrAvturB-projEktISSA simuloitiin  
kahta kaikkein tärkeintä tähtien syntyyn 
liittyvää fysiikan prosessia – turbulenssia 
ja painovoimaa. 

bioimplanttien kehittäminen. 
biolasia on käytetty luu- ja 
hammasproteeseissa 1970-lu- 
vulta lähtien. lasimateriaalien 
molekyylitason vuorovaikutuk- 
sia elävän kudoksen kanssa ei 
vieläkään tunneta hyvin. 
tämän tutkimiseksi käynnis- 
tettiin BIoGlASS-projEktI, 
jossa simuloitiin eri biolasien 
rakenteellisia ja värähtelyyn 
liittyviä piirteitä kvanttime-
kaanisella tasolla.

SSSC (StoChAStIC SuBGrID-SCAlE 
ClouD) -projEktISSA kokeiltiin uutta 
pilvimallinnustapaa ilmastomalleissa 
tärkeän pilvien ja hiukkassäteilyn välisen 
vuorovaikutuksen kuvaamiseksi. 

 

EuquAkE-projEktIn tulosten ansiosta 
maanjäristysriskejä ja maan liikkeen 
amplitudeja voidaan tulevaisuudessa 
arvioida paremmin. 

 
 

viime vuosikymmenen aikana 
maailmankaikkeuden alkuhet-
ken ja evoluution tutkimisesta 
on tullut oma tutkimusalansa 
sekä havainto- että laskenta-
teknologian kehityksen myötä. 
GAlFoBS-projEktISSA on voitu 
tutkia maailmankaikkeuden 
rakenteenmuodostusta ja 
evoluutiota tietokonesimuloin-
tien avulla.

Spin-lasit ovat magneettisia seoksia, joilla 
on yksi keskeinen piirre: niiden ominai-
suudet ovat jatkuvan muutoksen alaisia. 
hSG-projEktISSA tutkittiin heisenberg-
tyyppisten spin-lasien faasimuutosta. 
tämän nimenomaisen spin-lasityypin 
osalta on ollut kiistaa yli 20 vuoden ajan ja 
tässä projektissa asia lopulta selvitettiin.

 

 biologiset entsyymit ovat 
suuria solunsisäisiä mole- 
kyylejä, jotka toimivat kata- 
lyytteinä ja nopeuttavat elä- 
mää mahdollistavia kemialli-
sia reaktioita. näiden entsyy- 
mien ja biomolekyylien toimin- 
nasta yleensäkin tarvitaan 
lisätietoa, mutta aiemmin 
tarvittavia suurteholaskennan 
resursseja entsyymien simu- 
loitiin molekyylitasolla ei yk- 
sinkertaisesti ole ollut olemas-
sa. totAlEnz-projEktISSA 
käytettiin dEiSa:n myöntämiä 
resursseja yhden tällaisen 
entsyymin katalyyttisten 
toimintojen ennätyksellisen 
tarkkaan simulointiin.

 Kulta on arvokasta jopa millimetrin 
miljoonasosan kappaleissa. nAnoGolD-
projEktISSA tutkittiin erityisiä kullan 
nanohiukkasiin liittyviä superatomiraken-
teita ja niiden muodos-tamia yhdisteitä, 
joille on lupaavia sovellusmahdollisuuksia 
mm. uusina materiaaleina ja syöpäsolujen 
tuhoajina.  
 
 

 

 

 lFI-plAnCk -projEktISSA tutkitaan alkuräjähdyksen aiheuttamaa 
kosmista taustasäteilyä planck-satelliitin avulla. projektin avulla tutkijat 
selvittävät varhaisen maailmankaikkeuden rakennetta.

 
vph (virtual physiological 
human) eli virtuaali-ihminen 
on teknologiankehityshanke, 
jossa kehitetään yhtenäinen ja 
monitahoinen järjestelmä 
ihmisen elintoimintojen 
tutkimiseen. Se soveltuu 
yksilölliseen ja ennakoivaan 
diagnostiikkaan ja yhdistävään 
lääketieteeseen.

 

 
 maailmankaikkeuden välisten 
etäisyyksien mittaaminen on 
haastava tehtävä. Sne Ia 
-projEktISSA kalibroidaan 
la-tyypin supernovien kirkkauk-
sia, minkä avulla näitä kosmisia 
räjähdyksiä voidaan käyttää 
etäisyyden mittareina tutkitta-
essa maailmankaikkeuden 
geometriaa. 

 
laskennallinen biofysiikka avaa uusia 
mahdollisuuksia ymmärtää sairauksia 
ja esimerkiksi maku- ja hajuaistien 
toimintaa. rnAhIv-projEktISSA 
dEiSa:n resurssit mahdollistavat 
sellaisen laskennallisen biofysiikan, 
joka mahdollistaa uudentyyppisisten 
aidS-lääkkeiden kehittämisen.

turbulenttisen virtauksen aiheuttama tärinä voi johtaa rannikolla sijaitsevi-
en öljynjalostamoiden ja öljynporauslauttojen merenalaisten kaapeleiden ja 
nousuputkien väsymiseen ja vaurioihin. dEiSa:n tarjoamien avulla 
CylInDEr-projEktIn tulokset helpottavat turbulenssivirtauksen tutkimista 
ja auttavat kehittämään yksinkertaistettuja yhtälöitä ja turvallisempia 
vedenalaisia rakenteita.

EutErpE-kooDIA on laajennettu 
simulaatioihin, joiden avulla tutkitaan 
maailman suurimman fuusiokoelaitteiston 
stellaraattori Wendelstein 7-X:n tuottamaa 
dataa. Stellaraattori aloittaa toimintansa 
vuonna 2014.

 

Katalyytit ovat aineita, jotka nopeuttavat 
kemiallisia reaktioita. niillä on tärkeä  
rooli monissa kemian prosesseissa.  
SIrE-projEktISSA tutkittiin kemiallisia 
sidosmekanismeja ja katalyysin 
toimintaa. 

turbulenssin simulointi realistisissa olosuhteissa. tämän perustut-
kimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ympäristöystävällisten 
koneiden ja polttoaineen kulutuksen kannalta tehokkaiden 
kattiloiden suunnittelussa.
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Selected figures for the DNS-Hire DECI project

(a) (b)

Figure 1: DNS of turbulent premixed methane–air flames with detailed physicochemical mod-
els, showing (a) the mass fraction of CO2 colored by the HO2 and (b) the mass fraction of CO2

slices with stream lines (thin white lines), revealing the heavily wrinkled flame front after in-
teracting with the three-dimensional time-decaying homogeneous isotropic synthetic turbulent
velocity field for 0.8 ms [1]
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yksi ilmastomallinnustutkimuksen 
yleistavoitteista on parantaa ilmasto-
mallien tarkkuutta ja luotettavuutta.  
MillCli-projEktISSA on tutkittu miten 
ECham5-mallilla simuloitu ilmasto  
riippuu pilvisyyteen ja säteilyn kulkuun 
liittyvistä parametreista. 

parantamalla siipien ja potkurin lapojen 
suunnittelua voidaan vaikuttaa lentoko-
neen siipien, tuuliturbiinin lapojen, 
lentokoneen moottorien ja monien muiden 
pyörivien lapojen ilmavirtauksesta 
riippuvien sovellusten tehokkuuteen. 
dEiSa:n avulla toteutetussa GAtuS- 
projEktISSA kehitettiin uusia menetel-
miä navier-Stokes-yhtälöiden avulla ja 
tulokset esitetään kolmiulotteisesti ja 
tarkemmin. 

aidS on edelleen maailmanlaajuisesti priorisoitava ongelma. Sen ratkaisemi-
seen on tuotettava parempia hiv-ohjelmistotyökaluja kliiniseen käyttöön. 
AlBECCIS -projEktISSA on kehitetty virtuaalilaboratorio virolab. ohjelmisto 
helpottaa lääkärien päätöksentekoa: heidän tarvitsee vain syöttää potilaan 
sairastuttaneen hiv-viruksen sekvenssitiedot ja ohjelma antaa saatavilla 
olevien lääkkeiden nimet. virolab on ollut koekäytössä kuudessa sairaalas-
sa eri puolilla Eurooppaa.

Sairaaloissa ja tutkimuslaboratorioissa 
kiihdyttimille on monenlaista käyttöä, 
mutta nykyiset laitteet ovat kalliita.  
dEiSa tarjosi pAtEF-projEktIllE 
laskentaresursseja halvempien ja 
pienempien korkeaenergisten laser- 
plasmakiihdyttimien kehittämiseen.

 

 pCm-muistit mahdollistavat suuremman 
muistikapasiteetin. Simulaatioiden avulla 
on saatu luotettavia mikrotason kuvauksia 
amorfisesta faasista, joka on lähtökohta 
kaikkien tilanmuutosmateriaalien (pCm, 
phase change materials) funktionaalisten 
ominaisuuksien atomitason kuvaukselle. 
pCm-muistilla on valtavat mahdollisuudet 
muuttaa sähkölaitteissa ja autojen 
sähköjärjestelmissä paljon käytettyjen 
haihtumattomien muistien arkkitehtuuria.

pimeän aineen simulaatioilla etsitään uusia galakseja. maailmankaikkeuden 
simulaatioista saadaan paljon tietoa suurten galaksiryhmien sisäisistä 
rakenteista, mutta kaikkia ei löydetä havainnoimalla. ongelmaa voidaan nyt 
tutkia GBBp-projEktISSA tehtyjen simulaatioiden avulla.

 

 

veden ja hiiliatomien kemialliset vuorovaikutukset ovat tärkeä tieteen ja 
tekniikan tutkimusaihe. AquA-projEktISSA on tutkittu veden hiiliatomien 
sidosta simuloimalla vettä grafeenipinnalla kvanttimekaniikan monte Carlo 
-menetelmän avulla. tutkimuksessa osoitettiin, että vesi sitoutuu huonosti 
grafeeniin ja irralliset vesimolekyylit diffusoituvat erittäin nopeasti 
grafeenipinnalla.

 
 

BioMolqM-projEktISSA tutkittiin polypeptidien rakennetta ja rakenteen 
avautumisen dynamiikkaa suorien kvanttimekaanisten simulaatioiden  
avulla. tutkimus osoittaa miten voimakkaasti nk. heikot van der Waals 
-tyyppiset molekyylien väliset voimat muuttavat polypeptidien konfor- 
maatioita. 

Museon auditorioon ei oltu en-
nen vedetty yhtä monta met-
riä jatkojohtoa, mitä sympo-
siumin yli 200 osallistujaa ja 

heidän läppärimerensä tarvitsivat. CSC jär-
jesti ja isännöi tapahtuman, johon tuli osal-
listujia 26 maasta. Symposium oli viimei-
nen DEISA-projektin tapahtuma (Distributed 
European Infrastructure for Supercompu-
ting Applications). DEISAn palvelut siirtyvät 
toukokuusta 2011 alkaen osaksi PRACEn 
tutkimusinfrastruktuuria (the Partnership for 
Advanced Computing in Europe).

Symposiumin aiheena oli “Edistysaske-
leet petaluokan laskennassa” (Advancements 
in Petaflop Computing). Ensimmäisen päi-
vän pääpuhujat Zoran Stancic (Euroopan 
komissio), Thom Dunning (University of 
Illinois at Urbana-Champaign, USA), Xue-bin 
Chi (Chinese Academy of Sciences, Kiina), 
David Keyes (King Abdullah University of 
Science and Technology, Saudi Arabia) ja 
Achim Bachem (PRACEn koordinaattori, Sak-
sa) esittelivät suurteholaskennan viimeisim-
piä trendejä ja kuulumisia ympäri maailmaa.

Bachem esitteli vuonna 2010 perustet-
tua PRACEn tutkimusinfrastruktuuria ja sen 
tavoitteita, jotka tukevat suurteholasken-
nan palvelutuotantoa eurooppalaisille tut-
kijoille. Tavoitteet tukevat myös suurteho-
laskennan osaamisen ja teknologioiden ke-
hittymistä Euroopassa. 

Chi esitelmöi Kiinan suurteholaskennan 
kehityksestä, ja antoi esimerkkejä tällä het-
kellä maailman nopeimmalla tietokoneella 
Tianhe-1A:lla lasketuista projekteista. Dun-
ning luennoi puolestaan NCSA:n 10 Peta-
flop/sin IBM Blue Waters -superkoneesta. 
Keyes puhui Exaflop/s-luokan laskentaan 
(1018 liukulukulaskutoimitusta sekunnissa) 
siirtymisen haasteista.

Suomen tiedepolitiikan kuulumisia tilai-
suudessa esitteli Leena Vestala opetusmi-
nisteriöstä.

DEISAn resurssien avulla saavutettuja 
tieteellisiä tuloksia (ns. DECI-projektit, DEISA 
Extreme Computing Initiative) esitteli 16 
tutkijaa mm. seuraavilta tieteenaloilta: ast-
rofysiikka, kvanttilaskenta, avaruustutkimus,  
ilmastontutkimus, materiaalitutkimus, bio-
tieteet, kemia, biofysiikka ja ydinfysiikka. 
Suomalaisista tutkijoista mukana olivat 

Hannu Kurki-Suonio (Helsingin yliopisto) 
ja Ilpo Vattulainen (Tampereen teknillinen 
yliopisto), jotka esittelivät omia tutkimus-
projektejaan. Kurki-Suonio kertoi Planck- 
satelliittin avulla tehdystä tutkimusesta, 
Vattulainen puolestaan esitelmöi kolestero-
litutkimuksesta. 

> Anni Jakobsson

DEISAsta tuli osa prACEa
Suomen Kansallismuseo sai tavallisuudesta poikkeavia vieraita huhtikuussa 2011, 

kun siellä järjestettiin kaksipäiväinen dEiSa praCE Symposium 2011. 

Läppärimeri Kansallismuseolla. DEISA PRACE 
Symposium järjestettiin Suomen Kansallismu-
seolla 13.–14. huhtikuuta 2011.




