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A Fundación CESGA é unha organización sen animo de lucro ao servizo da investigación científica, o desenvolvemento
tecnolóxico e a innovación dende 1993. Participan na Fundación CESGA a Xunta de Galicia e o Consello Superior
de Investigacións Científicas (CSIC).
As infraestruturas xestionadas pola Fundación CESGA foron parcialmente financiadas pola Unión Europea, a
través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e do Goberno de España, a través do Ministerio
de Ciencia, Innovación e Universidades, así como pola Xunta de Galicia e o CSIC.
A Fundación CESGA xestiona unha infraestrutura integrada na Rede Española de Supercomputación, unha
Infraestrutura Científico Tecnolóxica Singular (ICTS) do Estado.
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Lois Orosa

nomeado director do
Centro de Supercomputación de Galicia

O

Padroado da Fundación CESGA celebrado o 24
de febreiro aprobou o nomeamento como novo
director xerente do Centro de Supercomputación
de Galicia a Lois Orosa Nogueira, que substitúe no cargo
a Mauro Fernández Dabouza.

a xogar un papel crave. O Polo busca consolidar Galicia
como referente para o desenvolvemento e validación deste
tipo de tecnoloxías con vocación de ofrecer un impacto
positivo en diferentes sectores produtivos.
Neste ámbito, a Xunta de Galicia, a través da Axencia
Galega de Innovación ( GAIN), e o CESGA asinaron un
convenio dotado con 11,6 millóns de euros para despregar unha infraestrutura baseada en tecnoloxías cuánticas. Este investimento súmase aos 7 millóns de euros
achegados polo Goberno galego, coa colaboración do
Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC),
para implantar o novo supercomputador Finisterrae III.
Estas iniciativas contan con financiamento a través de
fondos europeos.

Lois Orosa é enxeñeiro en Telecomunicacións pola Universidade de Vigo e doutor en Arquitectura e Tecnoloxía
de Computadores pola Universidade de Santiago de
Compostela onde realizou a súa tese no Centro Singular
en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS). Conta cunha ampla
experiencia investigadora internacional tanto no ámbito
da industria como no académico. Realizou proxectos en
empresas como IBM R&D (Israel), Xilinx (Irlanda) e Recore Systems (Países Baixos), así como na Universidade
de Illinois en Urbana- Champaign (Estados Unidos), a
Universidade Nova de Lisboa (Portugal), a Universidade
de Campinas (Brasil) e a ETH Zúric (Suíza). Nesta última
exercía ata a data do seu nomeamento como investigador
sénior, realizando tanto proxectos de investigación na área
de arquitectura de computadores como tarefas docentes.
Entre os seus primeiros retos está botar a andar o Polo
de Tecnoloxías Cuánticas, no desenvolvemento do que
o Centro de Supercomputación de Galicia está chamado

Centro de Supercomputación de Galicia
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UCHUU recoñecido nos UNESCO
NETEXPLO INNOVATION
AWARDS 2022

O

proxecto Uchuu, que significa Universo en xaponés, ven de ser galardoado nos premios anuais á
innovación de UNESCO Netexplo.

Astronómico Nacional de Xapón (NAOJ) en colaboración co
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), o Centro de
Supercomputación de Galicia e a RedIRIS, a rede académica
e de investigación española. Tamén participaron na iniciativa
outros grupos de investigación de Xapón, Estados Unidos,
Arxentina, Australia, Chile, Francia e Italia.

Netexplo é un observatorio independente que estuda o
impacto da tecnoloxía dixital na sociedade e nos negocios. Netexplo está asociado a UNESCO dende 2011. A
gala na que foron anunciados os premios á innovación
celebrouse en París o pasado 13 de abril.

O CESGA, a través da súa plataforma de Big Data, facilita
acceso a esta simulación consistente en 2.1 trillóns de
partículas nun cubo computacional sen parangón de 9.63
billóns de anos-luz de lado. Uchuu revela a evolución do
universo ao longo de 13 billóns de anos nun tamaño e
detalle inconcibibles ate o de agora.

Netexplo recoñece así a este “xemelgo dixital” do Universo
creado a través dunha colaboración internacional de grupos
de investigación. Uchuu foi desenvolvido polo Observatorio

Páxina web do Premio UNESCO Netexplo:
https://www.events.netexplo.com/forum-innovation-2022/en/content/uchuu
Páxina web do proxecto Uchuu:
http://www.skiesanduniverses.org/Simulations/Uchuu/
Acceso á plataforma Uchuu-BigData no CESGA:
http://www.skiesanduniverses.org/Simulations/Uchuu/Uchuu-BigData@CESGA/
Referencia científica:
Ishiyama, T., Prada, F., Klypin, A. A., et al., The Uchuu
Simulations: Data Release 1 and Dark Matter Halo
Concentrations. Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stab1755
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FINISTERRAE III,

ao dispor da comunidade usuaria

O

pasado día 7 de marzo, CESGA abriu á comunidade
usuaria o acceso ao novo supuecomputador FinisTerrae III que se atopa xa plenamente operativo
e en servizo.

Computing with CUDA Python, un Obradoiro Avanzado de
Uso de FinisTerrae III que se suman ao Curso de Uso de
Quantum Learning Machine celebrado no verán e completan o ciclo inicial de formación de usuarios asociado
á instalación desta nova infraestrutura. Estas accións
de formación para usuarios asistiron un total de máis
de 500 usuarios e potenciais usuarios.

Durante estas últimas semanas realizáronse accións de
formación para presentar a nova infraestrutura e facilitar
á comunidade usuaria a migración dos seus traballos
á esta nova plataforma. Así, ao longo de marzo e abril
celebráronse: tres edicións do Obradoiro de Introdución
a FinisTerrae III, un Curso de Introdución a Intel® oneAPI
HPC Toolkit, un Curso de Fundamentals of Accelerated

Centro de Supercomputación de Galicia

Os usuarios xa dispoñen en FinisTerrae III da meirande
parte do repertorio de aplicacións instaladas en FTII.
Para calquera nova necesidade neste eido os usuarios
deberán contactar cos canais habituais de soporte.
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FinisTerrae III dispón de tres espazos (Home, Store e Lustre)
para almacenamento de datos de usuarios. Os datos localizados en Home e Store son comúns a ambas máquinas e
polo tanto están xa accesibles dende a nova máquina sen
necesidade de intervención por parte dos usuarios. Para facer
uso dos datos que teñan almacenados no Lustre do FTII, os
usuarios deberán movelos ao novo Lustre de FinisTerrae III
para poder traballar con eles dende o novo servidor de cálculo. Se algún usuario require axuda coa migración dos seus
datos, pode contactar cos técnicos de soporte de sistemas.

FinisTerrae III proporciona unha potencia pico de
cálculo de 4 PetaFLOPS. Incorporará 712 procesadores de última xeración Intel Ice Lake, 157
GPUS de NVIDIA, un sistema de almacenamento en disco
de 5PB e unha Librería de Cintas de 20PB. FinisTerrae
III tamén incorporará un simulador de computación
cuántica Atos QLM de 30 qbits.
A adquisición deste equipo supuxo un investimento de sete
millóns de euros que foi posible grazas ao financiamento
finalista para investigación achegado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), a través do
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICIN), e co cofinanciamento achegado polas institucións representadas
no padroado da Fundación CESGA: a Xunta de Galicia
e o CSIC.

A migración destes datos deberá facerse antes do 30 de
abril, data ate a cal se manterá plenamente operativo o
anterior sistema FTII. A partir desta data e ate setembro,
algúns nodos de FTII continuarán operativos e ao dispor
dos usuarios pero cun servizo de mantemento limitado.

SUPERCOMPUTADOR - FINISTERRAE III -

Este investimento foi financiado mediante convenio entre o Ministerio de Ciencia e Innovación e a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia para a
execución do proxecto “Renovación de Infraestruturas de Supercomputación e Almacenamento Permanente de Datos do CESGA (Finisterrae III)” cofinanciado por FEDER do
Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020.
A adquisición deste equipo finánciase nun 80% co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, a través do Programa Operativo FEDER Plurirrexional de España 2014-2020
(POPE), no Eixo Prioritario 01 (Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación), na Prioridade de Investimento 1a (Mellora das infraestruturas de I+i e
as capacidades para impulsar a excelencia en materia de I+i, e fomento dos centros de competencias, en particular os de interese europeo) e no Obxectivo Específico OE010102
(Fortalecemento das institucións de I+D e creación, consolidación e mellora das infraestruturas científicas e tecnolóxicas).

Infraestructuras

Cientíticas y Tecnicas
Singulares
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47 PEME EUROPEAS beneficiaranse de
financiamento do proxecto FF4 EuroHPC
Resultados da segunda convocatoria de experimentos empresariais

O

Participación da Pequena e Mediana
Empresa

proxecto FF4 EuroHPC
anunciou en febreiro os
resultados da segunda
convocatoria de propostas de
experimentos. A convocatoria
abriu o 22 de xuño de 2021 e
pechou o 29 de setembro do
mesmo ano. Recibíronse e avaliaron un total de 70 propostas
de experimentos. As propostas
foron sometidas a un proceso de
revisión baseado no consenso en
dúas etapas que involucrou a 38
avaliadores expertos e 7 moderadores. Cada proposta foi avaliada
de forma independente por dous
expertos, e logo escribiuse unha
revisión de consenso coa axuda
dun moderador.

Das 79 organizacións que
participan nos experimentos seleccionados,
47 (ou o 59 %) son pequenas e medianas empresas
(PEME). Isto é importante
xa que o principal obxectivo
do proxecto FF4 EuroHPC é
demostrar o valor comercial
que se pode lograr mediante
o uso de recursos ou servizos
de HPC para as PEME. As
organizacións que non son
PEME inclúen organizacións
académicas/públicas como
centros de HPC ou universidades, así como empresas
medianas/grandes.

Das 70 propostas, 26 foron seleccionadas en función do
seu impacto, a solidez do concepto técnico, a calidade do
consorcio propoñente e o despregamento dos recursos
solicitados.
As 70 propostas puntuadas involucraban un total de 184
organizacións de 27 países, con Italia e España á cabeza
no número de propostas presentadas.
Os 26 experimentos seleccionados nesta segunda convocatoria comprenden 79 socios de 22 países.
Cada experimento de FF4 EuroHPC está limitado a un
financiamento de 200 000 € agregados entre todos os seus
socios; os 26 experimentos seleccionados nesta segunda
convocatoria solicitaron un total de 4.968.270 €. As normas de financiamento son equivalentes ás dos proxectos
de I+i de Horizonte 2020. CESGA coordina a execución
destes 26 e a Universidade de Stuttgart encárgase das
finanzas e a xestión administrativa dos experimentos.

Centro de Supercomputación de Galicia
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Experimentos que obtiveron financiamento – Participación de PEMEs por país de
procedencia
Sector de procedencia dos usuarios
finais
Cada un dos experimentos seleccionados
nesta convocatoria diríxese a un sector económico específico de usuarios finais e está
deseñado para acelerar a innovación e crear
valor comercial nese dominio. O dominio
Fabricación (segundo a clasificación NACE2
comunmente aceptada) representa 19 (ou o
73 %) dos 26 experimentos seleccionados.
A área de fabricación de NACE2 contén unha
gran cantidade de actividades industriais diferentes.
Os experimentos seleccionados cobren unha ampla variedade de actividades diferentes, desde a fabricación de
instrumentos médicos ata máquinas para fins especiais.

complexas de aprendizaxe automática ( ML) (5 proxectos), optimización do espazo de deseño e técnicas de
elementos finitos para simulación estrutural (4 proxectos
cada un). Un total de 6 proxectos (23%) utilizan técnicas
de Machine Learning. Cada proxecto ten unha disciplina
computacional primaria e unha secundaria opcional, polo
que os números non suman o total de 26 experimentos.

Disciplinas Computacionais
No que respecta a as áreas técnicas e de coñecemento
de aplicación industrial, as propostas seleccionadas
baséanse nun total de 13 disciplinas computacionais e
de HPC diferentes, como se mostra na nube de palabras.
Dinámica de fluidos computacional ( CFD) lidera con 12
proxectos, seguida da formación de redes neuronais

Os experimentos comezaron o 1 de marzo e terán unha
duración máxima de 15 meses. Cando o experimento
conclúa con éxito, FF4 EuroHPC aspira a que se converta nunha historia de éxito que inspire á comunidade
industrial.
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Dinamica de Fluidos
Computacional
para usos de interese industrial

 Anne Gosset
Mécanica de Fluidos, Centros de Investigacións Tecnolóxicas, Campus Industrial de Ferrol,
Universidade da Coruña

A

dinámica de fluidos computacional ( CFD) é a
rama da mecánica de fluidos que utiliza métodos
numéricos e algoritmos para resolver e analizar
problemas sobre o fluxo de fluidos; é unha disciplina tradicionalmente asociada ao uso intensivo de computación
de altas prestacións.

para protexer en fase líquida– contrólase mediante a técnica
de escorrido pneumático, onde chorros planos de nitróxeno
impactan a alta velocidade sobre a película líquida, actuando
como “coitelos de gas”. Nun rango amplo de condicións, o
revestimento presenta uns patróns de ondas ( ondulacións)
que afectan á calidade do produto final. Simulacións difásicas
permitíronnos descubrir que as ondulacións resultan dun
axuste moi robusto entre o chorro gaseoso, que oscila, e o
movemento da interface da película líquida. O descubrimento
deste fenómeno foi fundamental para expor solucións que
mitiguen a súa aparición, permitindo mellorar a calidade
das láminas de aceiro galvanizado, especialmente as destinadas á industria do automóbil.

Desde o Grupo Integrado de Enxeñería do Centro de
Investigacións Tecnolóxicas de Ferrol (Universidade da
Coruña), traballamos no desenvolvemento de modelos
CFD de alta fidelidade para simular fluxos que son determinantes para a eficacia de procesos industriais; a
demanda emana de empresas que busca optimizar os
seus procesos, sen recorrer ao sistema de proba-erro
ou á utilización de “ big data”.

Outro caso de estudo está dirixido ao sector da madeira,
de forte implantación en Galicia. Neste estudo simúlase
o proceso industrial de secado, onde unha corrente
de aire quente retira progresivamente a humidade da
madeira. Os taboleiros, previamente cortados e amontoados en castelos, forman canles de aire repartidos de

Neste sentido, simulamos o proceso de galvanización de
aplicación no sector metalúrxico, o cal consiste en recubrir
o aceiro cunha capa de zinc que o protexe da corrosión. O
espesor de zinc –previamente depositado sobre a superficie

Centro de Supercomputación de Galicia
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forma regular. A eficacia do proceso depende moito da
topoloxía do fluxo no interior do secadeiro, que ten que
ser o máis uniforme posible nos castelos para minimizar
os gradientes de temperatura e humidade, e reducir o
gasto enerxético.
O custo computacional das simulacións coa topoloxía real
dos castelos é inasumible, polo que se implementou e
validou unha metodoloxía na que os castelos se modelan como medio poroso. Esta ferramenta permitiu expor
solucións para mellorar a homoxeneidade do fluxo nos

11

castelos e minimizar os fluxos de aire que non participan
no secado da madeira.
O acceso ás infraestruturas do CESGA resulta imprescindible para abordar este tipo de simulacións cun elevado
custo computacional. Os cálculos realizados para estes
proxectos requiren millóns de horas de CPU e xeran unha
cantidade de datos da orde de varios terabytes, polo que
o soporte do equipo do CESGA foi fundamental.
Referencia: https://doi.org/10.1063/5.0051451
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Deep learning para a análise
de anxiografías en implantes
de válvula aórtica

da prótese na imaxe. Este é o obxectivo desta investigación, analizar anxiografías capturadas durante o
procedemento TAVI para delinear automaticamente a
prótese nas imaxes utilizando técnicas de deep learning.

 Laura Busto Castiñeira
Grupo de Investigación Cardiovascular, Instituto de
Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIS Galicia Sur)

Para lograr este propósito, axustamos un modelo U-Net,
unha arquitectura deseñada e amplamente empregada para a segmentación de imaxes biomédicas, cun
conxunto de datos extraído dun total de 50 secuencias
anxiográficas, capturadas durante a implantación da
prótese en 15 pacientes. A capacidade preditiva do
modelo avaliouse con mapas de bits obtidos das distintas fases do procedemento, dende a etapa previa á
implantación, seguindo co despregamento, ata cando a
prótese está completamente expandida na localización
adecuada e inxéctase un axente de contraste (exemplos
incluídos na figura).

N

os últimos anos, o implante percutáneo de válvula
aórtica (tamén chamado TAVI, polo seu nome en
inglés) estableceuse como o procedemento de
preferencia para pacientes de estenose aórtica severa,
especialmente no caso de pacientes de alto risco. Este
procedemento consiste na substitución da válvula aórtica
estenótica, é dicir, enferma e que non permite o fluxo
natural do sangue no corazón, por unha válvula artificial
ou prótese, introducida vía catéter. Para guiar o catéter,
coa prótese incrustada, ata a localización adecuada,
utilízanse imaxes anxiográficas.

Os resultados acadados, como se pode ver na figura,
mostran que o modelo segmenta con éxito a prótese
nas imaxes, o que tamén se ve reflexado nos resultados
cuantitativos, obtidos en termos de diferentes métricas
de clasificación[1].

A anxiografía é unha modalidade de imaxe de raios X
capturada en tempo real para ver os vasos sanguíneos,
o que a converte nunha ferramenta fundamental durante
o procedemento, mais non existen moitos traballos que
estuden a posibilidade de extraer información destas
imaxes que poida ser de utilidade para a práctica clínica. Para a extracción de parámetros destas imaxes,
o primeiro paso preciso é a identificación automática

Centro de Supercomputación de Galicia

O axuste de modelos de deep learning, especialmente
cando se manexan grandes volumes de datos, requiren
dunha alta capacidade computacional, recursos aos que
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Os resultados acadados,
como se pode ver na figura,
mostran que o modelo
segmenta con éxito a prótese
nas imaxes, o que tamén se
ve reflexado nos resultados
cuantitativos, obtidos en
termos de diferentes métricas
de clasificación
tivemos acceso mediante os servizos do CESGA.
Ademais de contar ca infraestrutura computacional,
proporcionan o software e versións necesarias para
traballar con este tipo de algoritmos. Así mesmo, a
oferta de talleres de uso do Finisterrae II (e, máis
recentemente, do Finisterrae III) para usuarias e
usuarios son de grande axuda para a utilización
destes recursos.
Esta investigación levouse a cabo no grupo de cardioloxía computacional do Instituto de Investigación
Sanitaria Galicia Sur, onde traballamos no desenvolvemento de algoritmos, maioritariamente de
intelixencia artificial, aplicados a distintos tipos de
datos médicos (variables clínicas, sinais, imaxes,
etc.) coa finalidade de aportar información de valor
para a práctica clínica.
Busto, L.; Veiga, C.; González-Nóvoa, J.A.; Loureiro-Ga, M.; Jiménez, V.; Baz, J.A.; Íñiguez, A. Automatic Identification of Bioprostheses on X-ray
Angiographic Sequences of Transcatheter Aortic
Valve Implantation Procedures Using Deep Learning.
Diagnostics 2022, 12, 334. https://doi.org/10.3390/
diagnostics12020334
[1]
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Un único xenoma
para dous deseños corporais
 Laura Guerrero Peña
Acuabiotec-FishBioTech Lab,
Departamento de Biotecnoloxía e Acuicultura,
Instituto de Investigacións Mariñas, Consello Superior de Investigacións
Científicas (IIM-CSIC)

O

Utilizando tecnoloxías de secuenciación masiva do ADN,
acadamos a secuenciar mostras de cerebro do rodaballo, dos tres estadios que consideramos importante no
desenvolvemento dos peixes planos: estadio pre-metamórfico, no que o peixe é completamente simétrico;
clímax da metamorfose, momento no que un dos ollos
comeza a migrar; post-metamórfico, xa con ambos ollos
sitos no mesmo lado do corpo. Estas técnicas xeran
unha gran cantidade de datos que precisan ser procesados e analizados.

s peixes planos son un grupo da orde Pleuronectiforme ó que pertencen especies de alto
valor comercial como o rodaballo ou o linguado. Estes peixes caracterízanse por levar a cabo unha
das metamorfoses máis impresionantes que existen
en vertebrados; cando nacen posúen unha clara simetría bilateral e viven asociados á columna de auga,
sen embargo, ó longo do seu desenvolvemento pasan
por un punto crítico que denominamos metamorfose e
mediante a cal se transforman nun xuvenil totalmente
asimétrico e cun estilo de vida bentónico. Un dos ollos
migra cara o outro lado da cabeza dando lugar a unha
gran asimetría no cranio.

A dispoñibilidade de nodos de computación de altas
prestacións no Finisterrae II do CESGA, a ampla variedade de software bioinformático instalado e preconfigurado e o almacenamento proporcionado aceleraron
moito o tempo de execución das nosas análises. Durante estas análises atopámonos coa necesidade de reanotar o xenoma do rodaballo, proceso que require dunhas
capacidades que excedían amplamente as dispoñibles
nos nosos equipos. Neste punto tomamos vantaxe dos
recursos do CESGA para poder completar nun tempo
razoable uns cálculos tan complexos.

A metamorfose non só provoca cambios a nivel
morfolóxico, quizais os máis rechamantes ós nosos ollos, tamén esixe adaptarse a un novo estilo de
vida. Aínda que a metamorfose en peixes planos é un
tema moi estudiado, o certo é que se descoñece que
factores lideran este incrible proceso a nivel molecular. É por iso que o noso grupo de Biotecnoloxía
Acuática, pertencente ó Instituto de Investigacións
Mariñas do CSIC de Vigo e baixo un proxecto do plan
nacional (MCIN/AEI/10.13039/501100011033 número de subvención AGL2017-89648P), encárgase de
estudiar os xenes reguladores que permiten que un
mesmo xenoma cree dous deseños corporais completamente diferentes.

Centro de Supercomputación de Galicia

Apoiándonos nesta tecnoloxía puidemos estudiar os
perfís de expresión xénica en cada un dos estadios,
centrándonos naqueles xenes que se atopan sobreexpresados só no clímax de metamorfose e que por tanto
supoñemos que xogan un papel chave no proceso de in-
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terese. Segundo os resultados obtidos ata agora en rodaballo, puidemos concluír que non só se produce unha
reorganización corporal durante a metamorfose se non
que tamén hai unha reorganización do propio sistema
inmune, xa que están activos procesos de rexeneración
e creación de novos tecidos e reabsorción dos antigos.
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Estes resultados poderían establecer as bases de
estudos sobre o sistema inmune durante a metamorfose que poderían non só enriquecer o noso coñecemento en bioloxía básica se non tamén clarexar
a toma de decisións no cultivo en acuicultura destas
especies de tal valor comercial.
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