
WebMicroscope® on verkossa ja pilvessä 
toimiva ohjelmisto, jota voi käyttää kaikil-
la selaimilla, tableteilla ja älypuhelimilla. 
Se tarjoaa tehokkaan kuvapalvelimen sekä 
web-käyttöliittymän, jonka avulla patolo-
git, tutkijat ja opiskelijat voivat hallinnoida 
ja analysoida mikroskooppinäytteistä otet-
tuja suurkuvia. 

Isot kudosleikekuvat vievät paljon ti-
laa ja niiden käsittely on vaivalloista. Web- 
Microscope-ohjelmiston kompressioalgorit-
min avulla kuvat vievät vähän tilaa ja latau-
tuvat nopeasti.

Suomalainen bioinformatiikan yritys 
Fimmic myy WebMicroscope-ohjelmistoa  
pilvipalveluna tai paikallisesti asennetta-
vana ratkaisuna. Asiakkailla on oma käyt-
täjätunnuksin suojattu portaali tai tili pilvi-
palvelussa. 

Perinteisellä mikroskoopilla voidaan 
tarkastella vain pientä osaa näytteestä ker-
rallaan. Mikroskooppiskanneri kuvaa koko 
näytteen suurella objektiivilla, jolloin koko 
näyte on yksityiskohtineen digitoitu. Syn-
tynyttä kuvaa voidaan web-mikroskoopin 
avulla katsella helposti ja nopeasti, paikasta 
riippumatta. Kuvaa ei tallenneta työasemille, 
vaan se latautuu verkon yli suoraan kuvapal-
velimesta.

WebMicroscope-portaalin kautta käyt-
täjä voi jakaa omia mikroskooppikuviaan 
eri tutkimusryhmille ja yhteistyökumppa-
neille ympäri maailmaa. Tämä on tärkeä 
ominaisuus, koska esimerkiksi lääkeaine-
suunnittelussa testitulosten jakaminen 
nopeasti tutkimusryhmien ja lääkeyhti-
öiden kesken on  edellytys läpimurroille. 

Fimmic käyttää CSC – Tieteen tietotek-
niikan keskus Oy:n datakeskuksen cPou-
ta-palvelua. Se tarjoaa web-mikroskoopin 
käyttäjille oman palvelimen, nopean kais-

taleveyden ja valtavasti säilytystilaa. Näin 
taataan, että palvelu toimii mahdollisim-
man tehokkaasti.

Virtuaalinen mikroskooppi
Verkossa toimiva virtuaalinen 
mikroskooppi tarjoaa tehokkaan 
ratkaisun kudosleikekuvien analy-
soimiseen ja tallentamiseen.

”Nopeita yhteyksiä ja laskentatehoa  
vaaditaan paljon, koska tutkittavat 
kuvat ovat ns. suurkuvia (whole slide 
images). Nopeutta ja tehoa tarvitaan, 
jotta analyysi ei veisi liikaa aikaa” 
(Kaisa Helminen, toimitusjohtaja, Fimmic)

Lisätietoja:

Fimmic oy
Fimmic kehittää teknologiaa ja palveluja 
liittyen digitaaliseen mikroskooppikuvan-
tamisen, kuva-analyysin ja informatiikan 
teknologiaa ja palveluja.
http://www.fimmic.com

CsC – tieteen tietotekniikan 
keskus oy
CSC– Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
on valtion omistama, opetus- ja kulttuu-
riministeriön hallinnoima, voittoa tavoit-
telematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja   
 
 
 

 
 

kehittää valtion omistamaa keskitettyä 
tietotekniikkainfrastruktuuria.
http://www.csc.fi
https://research.csc.fi/cloud-computing

eLiXiR
ELIXIR rakentaa Eurooppaan biologisen 
informaation infrastruktuurin bioalan tut-
kimuksen tueksi. Sen Suomen keskus on 
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
http://www.elixir-finland.org
http://www.elixir-europe.org

Katso video ▶

http://bit.ly/1SIN7or

