
МедичнаМедична ГРІДГРІД--системасистема длядля
популяційнихпопуляційних дослідженьдосліджень вв галузігалузі

кардіологіїкардіології нана базібазі
електрокардіограмелектрокардіограм. . 

ЗвітЗвіт заза роботамироботами 2010 2010 рокуроку

НауковийНауковий керівниккерівник
ВіталійВіталій ВишневськийВишневський
ІІнститутнститут проблемпроблем математичматематичнихних машинмашин іі
системсистем НАННАН УкраУкраїниїни
EE--mail: mail: vit@immsp.kiev.uavit@immsp.kiev.ua
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ЗмістЗміст доповідідоповіді ::

АктуальністьАктуальність популяцінихпопуляціних дослідженьдосліджень, , якяк
медичноїмедичної постановкипостановки задачізадачі
ЗагальнаЗагальна метамета проектупроекту тата задачізадачі нана 2010 2010 рікрік
ТехнологічнийТехнологічний задумзадум проектупроекту
СтандартизаціяСтандартизація форматуформату записузапису ЕКГЕКГ тата
побудовапобудова сховищасховища данихданих зз ВЕБВЕБ--доступомдоступом
ТестовийТестовий прикладприклад ГРІДГРІД--застосуваннязастосування
ПерспективиПерспективи проектупроекту нана 2011 2011 рікрік
РезультатиРезультати тата висновкивисновки
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АктуальністьАктуальність медичноїмедичної постановкипостановки задачізадачі

ЗЗ кінцякінця 6060--хх роківроків смертністьсмертність відвід серцевосерцево--судиннихсудинних
захворюваньзахворювань (CC(CCЗЗ) ) вв УкраїніУкраїні неухильнонеухильно підвищуєтьсяпідвищується: : заза
минулеминуле десятиріччядесятиріччя вонавона зрослазросла майжемайже нана 40 40 %% іі складаєскладає
72 72 %% вв структуріструктурі загальноїзагальної смертностісмертності жінокжінок тата 54 54 %% -- уу
чоловічогочоловічого населеннянаселення. . НашаНаша країнакраїна посідаєпосідає однеодне ізіз першихперших
місцьмісць уу світісвіті заза рівнемрівнем смертностісмертності відвід серцевосерцево--судинноїсудинної
патологіїпатології !!
КонцепціяКонцепція факторівфакторів ризикуризику ((ФРФР) ) єє провідноюпровідною уу
превентивнійпревентивній кардіологіїкардіології, , оскількиоскільки існуючийіснуючий міжнароднийміжнародний
досвіддосвід показуєпоказує, , щощо заходизаходи зз їхїх корекціїкорекції дозволяютьдозволяють
досягтидосягти покращенняпокращення ""популяційногопопуляційного здоровздоров‘‘яя", ", знизитизнизити
рівнірівні захворюваностізахворюваності іі смертностісмертності..
ДляДля прийняттяприйняття адреснихадресних іі ефективнихефективних управлінськихуправлінських
рішеньрішень уу галузігалузі охорониохорони здоровздоров''яя людейлюдей необхіднанеобхідна повнаповна іі
достовірнадостовірна інформаціяінформація пропро поширеністьпоширеність ФРФР уу популяціїпопуляції
конкретногоконкретного регіонурегіону//країникраїни, , динамікудинаміку цихцих показниківпоказників
протягомпротягом тривалоготривалого часучасу іі їхїх впливвплив нана рівеньрівень смертностісмертності
чоловіківчоловіків іі жінокжінок.. ОтриманняОтримання такоїтакої інформаціїінформації безбез
застосуваннязастосування ГрідГрід--технологійтехнологій нене можливоможливо!!
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АктуальністьАктуальність медичноїмедичної постановкипостановки задачізадачі

ВикористанняВикористання ГРІДГРІД--технологійтехнологій, , якіякі
дозволяютьдозволяють накопичуватинакопичувати великівеликі обсягиобсяги
данихданих пропро ЕКГЕКГ--обстеженняобстеження тата оброблятиобробляти
їхїх вв стислістислі термінитерміни дозволитьдозволить вирішитивирішити
такітакі основніосновні задачізадачі::
1. 1. ОцінитиОцінити реальнуреальну розповсюдженістьрозповсюдженість
ЕКГЕКГ--стигмстигм тата їхїх кореляціюкореляцію зз
нозологічниминозологічними одиницямиодиницями..
2. 2. ОцінюватиОцінювати ефективністьефективність лікуваннялікування длядля
різнихрізних типівтипів ССЗССЗ..
3. 3. ДослідитиДослідити кореляціюкореляцію розповсюдженостірозповсюдженості
ЕКГЕКГ--стигмстигм зз реальнимреальним впливомвпливом факторівфакторів
зовнішньогозовнішнього середовищасередовища..
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МетаМета тата задачізадачі проектупроекту нана 2010 2010 рікрік
МетаМета проектупроекту:: РозробкаРозробка діючогодіючого прототипупрототипу ГРІДГРІД--застосуваннязастосування

длядля зберіганнязберігання тата інтелектуальноїінтелектуальної обробкиобробки великихвеликих обсягівобсягів
ЕКГЕКГ--сигналівсигналів вв масштабімасштабі популяціїпопуляції населеннянаселення УкраїниУкраїни..

ЗадачЗадачіі нана 2010 2010 рікрік::
1 1 етапетап
-- узгодженняузгодження уніфікованогоуніфікованого форматуформату кардіосигналукардіосигналу длядля

транспортутранспорту вв мережнемережне грідгрід--сховищесховище;;
-- відпрацюваннявідпрацювання транспортутранспорту кардіосигналукардіосигналу відвід кардіографукардіографу додо

медичноїмедичної інформаційноїінформаційної системисистеми ((МІСМІС) ) тата відвід МІСМІС додо грідгрід--
сховищасховища тата розробкарозробка специфікаціїспецифікації технічнихтехнічних рішеньрішень длядля
мережногомережного грідгрід--сховищасховища кардіосигналівкардіосигналів;;

2 2 етапетап
-- розробкарозробка тестовоїтестової задачізадачі длядля обґрунтуванняобґрунтування архітектуриархітектури грідгрід--

застосуваннязастосування, , щощо обробляєобробляє великівеликі обсягиобсяги медичноїмедичної
інформаціїінформації зз малиммалим часомчасом обчислювальноїобчислювальної транзакціїтранзакції тата
підготовкапідготовка звітузвіту..

ОбсягиОбсяги фінансуванняфінансування уу 2010 2010 роціроці –– 128 128 тистис. . гривеньгривень, , зз якихяких
32 32 тистис. . –– субпідряднісубпідрядні роботироботи
10 10 тистис. . –– капітальнікапітальні видаткивидатки нана обладнанняобладнання
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ТехнологічнийТехнологічний задумзадум проектупроекту
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МетаМета тата задачізадачі проектупроекту нана 2010 2010 рікрік
МетаМета проектупроекту:: РозробкаРозробка діючогодіючого прототипупрототипу ГРІДГРІД--застосуваннязастосування

длядля зберіганнязберігання тата інтелектуальноїінтелектуальної обробкиобробки великихвеликих обсягівобсягів
ЕКГЕКГ--сигналівсигналів вв масштабімасштабі популяціїпопуляції населеннянаселення УкраїниУкраїни..

ЗадачЗадачіі нана 2010 2010 рікрік::
1 1 етапетап
-- узгодженняузгодження уніфікованогоуніфікованого форматуформату кардіосигналукардіосигналу длядля

транспортутранспорту вв мережнемережне грідгрід--сховищесховище;;
-- відпрацюваннявідпрацювання транспортутранспорту кардіосигналукардіосигналу відвід кардіографукардіографу додо

медичноїмедичної інформаційноїінформаційної системисистеми ((МІСМІС) ) тата відвід МІСМІС додо грідгрід--
сховищасховища тата розробкарозробка специфікаціїспецифікації технічнихтехнічних рішеньрішень длядля
мережногомережного грідгрід--сховищасховища кардіосигналівкардіосигналів;;

2 2 етапетап
-- розробкарозробка тестовоїтестової задачізадачі длядля обґрунтуванняобґрунтування архітектуриархітектури грідгрід--

застосуваннязастосування, , щощо обробляєобробляє великівеликі обсягиобсяги медичноїмедичної
інформаціїінформації зз малиммалим часомчасом обчислювальноїобчислювальної транзакціїтранзакції тата
підготовкапідготовка звітузвіту..

ОбсягиОбсяги фінансуванняфінансування уу 2010 2010 роціроці –– 128 128 тистис. . гривеньгривень, , зз якихяких
32 32 тистис. . –– субпідряднісубпідрядні роботироботи
10 10 тистис. . –– капітальнікапітальні видаткивидатки нана обладнанняобладнання
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УніфікаціяУніфікація форматуформату ЕКГЕКГ
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ВізуалізаціяВізуалізація тата транспорттранспорт кардіограмкардіограм уу форматіформаті SCPSCP--ECGECG



WEBWEB--парсерпарсер кардіограмкардіограм додо сховищасховища
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ВізуалізаціяВізуалізація тата транспорттранспорт кардіограмкардіограм уу форматіформаті SCPSCP--ECGECG
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РезультатиРезультати заза першимпершим етапометапом

РозробленаРозроблена тата узгодженаузгоджена зз
виробникамивиробниками кардіоприладівкардіоприладів
““СпецифікаціяСпецифікація форматуформату длядля транспортутранспорту тата
зберіганнязберігання електрокардіограмелектрокардіограм”” ((SCPSCP--ECG)ECG)
РозробленаРозроблена тестоватестова версіяверсія сховищасховища
кардіограмкардіограм зз ВЕБВЕБ--доступомдоступом
РозробленоРозроблено бібліотекибібліотеки транспортутранспорту ЕКГЕКГ ввідід
АРМАРМ кардіологакардіолога додо МІСМІС ““ДЕДЕ””
РозробленіРозроблені службовіслужбові програмипрограми тата
бібліотекибібліотеки длядля візуалізаціївізуалізації тата парсингупарсингу
кардіограмкардіограм додо сховищасховища
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МетаМета тата задачізадачі проектупроекту нана 2010 2010 рікрік
МетаМета проектупроекту:: РозробкаРозробка діючогодіючого прототипупрототипу ГРІДГРІД--застосуваннязастосування

длядля зберіганнязберігання тата інтелектуальноїінтелектуальної обробкиобробки великихвеликих обсягівобсягів
ЕКГЕКГ--сигналівсигналів вв масштабімасштабі популяціїпопуляції населеннянаселення УкраїниУкраїни..

ЗадачЗадачіі нана 2010 2010 рікрік::
1 1 етапетап
-- узгодженняузгодження уніфікованогоуніфікованого форматуформату кардіосигналукардіосигналу длядля

транспортутранспорту вв мережнемережне грідгрід--сховищесховище;;
-- відпрацюваннявідпрацювання транспортутранспорту кардіосигналукардіосигналу відвід кардіографукардіографу додо

медичноїмедичної інформаційноїінформаційної системисистеми ((МІСМІС) ) тата відвід МІСМІС додо грідгрід--
сховищасховища тата розробкарозробка специфікаціїспецифікації технічнихтехнічних рішеньрішень длядля
мережногомережного грідгрід--сховищасховища кардіосигналівкардіосигналів;;

2 2 етапетап
-- розробкарозробка тестовоїтестової задачізадачі длядля обґрунтуванняобґрунтування архітектуриархітектури грідгрід--

застосуваннязастосування, , щощо обробляєобробляє великівеликі обсягиобсяги медичноїмедичної
інформаціїінформації зз малиммалим часомчасом обчислювальноїобчислювальної транзакціїтранзакції тата
підготовкапідготовка звітузвіту..

ОбсягиОбсяги фінансуванняфінансування уу 2010 2010 роціроці –– 128 128 тистис. . гривеньгривень, , зз якихяких
32 32 тистис. . –– субпідряднісубпідрядні роботироботи
10 10 тистис. . –– капітальнікапітальні видаткивидатки нана обладнанняобладнання



Тестова задача для ГРІД-застосування: 
“Апроксимація експериментальних даних кривими Безьє”

Вхідні дані

Результат
апроксимації



Крива Безьє - параметрично заданий поліном третього порядку
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Графічна інтерпретація алгоритму

де
vopt -вектор оптимальних параметрів кривої
Безьє;
v = { х0,у0, х1,у1, х2,у2, х3,у3}- вектор
параметрів кривої Безьє;
S - площа між кривою Безьє та графіком
експриментальних даних; 
D(n) = {d0,d1,d2,…,dn,…, dN}- графік
експериментальних даних;
n = 1,N – кількість вимірювань в графіку
експериментальних даних;

))(,(argmin nDvS
vv opt =

Графік
експериментальних даних

Початкове положення
апроксимуючої кривої
Безьє

Ламана лінія, яка замінює
криву Безьє у розрахунках.
Точки зламу − з шагом ∆t

Площа, що мінімізується



Тестове ГРІД- застосування

Мета: оцінка архітектурних рішень, 
дослідження продуктивності грід
застосування Задачі1
Тестове грід застосування
• 5 тисяч записів – 1/7600 реальної
• Розмір даних 140-240 точок – 1/1000 реальної
ЕКГ

Ресурси УНГ
• Модель найкращого випадку – кластер ІПММС

(локальний відносно застосування)
• Модель найгіршого випадку – кластер НаУКМА

(провайдер СП “Інфоком” 10 Мбіт/с, кластер на
OpenSolaris 2009.06, персональні робочі станції)

УНГ ВО medgrid
• http://grid.org.ua/voms/?vo=medgrid



Ключові архітектурні рішення

Підтримка паралелізму
• Розділення на рівні даних
• Обчислювальні задачі не вимагають
подальшої паралелізації

• Велика кількість однопоточних грід задач
Обробка великого обсягу даних
• Прозора підтримка POSIX cумісних файлових
систем та розподілених систем збереження
даних

• Незалежність від реалізації – підтримка
NorduGrid Chelonia (через ARCFS), XtreemFS
(через FUSE, dokan), локальних систем



Теоретична оцінка продуктивності

Застосування1: передача даних по
мережі

Застосування2: реплікація БД ЕКГ
на локальних SE

( )
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approxapproxdata
RDBMS

update
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dataUAGprod

N
TSS

TTSTT +++=1

cpu

approxapproxdata
localUAGprod

N
TSS

TTT ++=2



Параметр Значення Опис
ІПММС 33 сек
НаУКМА 82 сек

Накладні витрати УНГ на підтримку виконання
задач (ARC ngsub, ngstat, ngget)

7600 Оцінка коефіцієнту збільшення обсягу даних

1.8 сек Оцінка часу, необхідного для отримання
вхідних даних на локальному ресурсі

95.6 сек Оцінка часу, необхідного для передачі та
збереження вихідних даних

1000 Оцінка коефіцієнту збільшення
обчислювальної складності обробки ЕКГ

approx1 3.3
cек
approx2 54.3 
сек

Середній час послідовної обробки тестової
БД ЕКГ

7600 сек Накладні витрати на підтримку роботи
локального SE кластеру

1-1000 Кількість використаних ядер УНГ

UAGT

dataS
data

readT
RDBMS

updateT

approxS

approxT

localT

cpuN



Приклад запуску тестового грід застосування
EKG Grid 1.0-approx2-delay10-localse-nodb



Оцінки продуктивності для
EKG Grid 1.0-approx2-delay10-localse-

nodb



Віртуальна організація MEDGRID



Віртуальна організація MEDGRID, політика



Використані ресурси УНГ

ВО medgrid, http://medgrid.immsp.kiev.ua
ВО medgrid підтримують грід сайти
• Інститут кібернетики НАНУ, ICYB SCIT-3
• Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ, ISMA 

Cluster
• Інститут прикладної фізики НАНУ (м. Суми), IAP 

Cluster
• Інститут проблем моделювання в енергетиці НАНУ, 

PIMEE Cluster
• Інститут проблем математичних машин і систем НАНУ, 

IMMSP Cluster
• Національний університет “Києво-Могилянська
академія”, KMA Grid Cluster

• Тернопільський національний технічний університет, 
TNTU Site

Заявили про підтримку ВО medgrid
• НТУУ “Київський політехнічний інститут”, KPI Cluster
• Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ, 

IMBG Cluster



ІК,ІПММС,ІПМЕ,
НаУКМА,КПІ

ІСМА

ІПФ

ТНТУ

Використані ресурси УНГ



EGI VO medgrid.immsp.kiev.ua



Перспективи проекту в 2011 році

Вирішення організаційних питань з МОЗ. 
Наповнення ГРІД-сховища кардіограм на
постійній основі
Створення додаткових ВЕБ-сервісів для on-line 
доступу лікарів до Грід-сховища. Популярізація
порталу Medgrid
Розробка та “грідіфікація” автоматичних
алгоритмів обробки кардіограм.
Створення Веб-сервісу “Second opinion” на базі
автоматичних алгоритмів обробки кардіограм
4-го покоління
Участь проекту в інших програмах щодо
інформатизації медичної галузі, Зокрема у
програмі Медичний електроний паспорт.
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РезультатиРезультати тата висновкивисновки::
Розроблені технічні специфікації та прикладні програми для
транспорту та кардіограм до Грід-сховища та їх візуалізації. 
Технічні специфікації формату цифрових електрокардіограм
будуть покладені в основу національного стандарту
технічним комітетом «Інформаційні технології»
Держспоживстандарту.
На базі тестового прикладу апробовано оптимальну
архітектуру Грід-застосування для обробки на Грід-
кластерах великих обсягів медичної інформації з малим
часом обчислювальної транзакції.
Для виконання обробки медичної інформації на кластерах
УАГ створена віртуальна організація «Medgrid» та Веб-
портал проекту (http://medgrid.immsp.kiev.ua).
Проаналізовані та визначені пріоритети алгоритмів 4-го
покоління автоматичної обробки кардіограм для реалізації
на наступних етапах проекту
Визначені задачі для реалізації в рамках Грід-проекту в
інтересах програми «Медичний електронний паспорт
громадянина України».
За рахунок капітальних видатків проекту модернізована
система кондиціювання серверної кімнати, де працює Грід-
кластер ІПММС НАН України.
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ВиконавціВиконавці проектупроекту уу 2010 2010 роціроці::

Грід-застосування
Романенко Тетяна (ІПММС НАНУ)
Волжева Марія (ІПММС НАНУ)
Ільін Микола (НТУ “КПІ” МОН)
Мельничук Василь (ІПММС НАНУ)

Медичні співвиконавці
Проф. Мінцер О.П. (НМАПО МОЗ)
Проф. Коваленко О.С. (МНУЦ НАНУ)
К.м.н. Кіржнер Генадій (НМУ МОЗ)
К.м.н. Чайковський Ілля (МНУЦ НАНУ)
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ПодякаПодяка

За продуктивну співпрацю:
Компанія “Елекс”, співвиконавець
проекту. Качмар Всеволод, 
Коновалов Петро

За підтримку проекту:
УКМА МОН, Слободян Ярослав
ІК НАНУ, Тульчинський Вадим
ІПФ НАНУ, м.Суми, Лопаткін Роман
ІПМЕ НАНУ, Давиденко Анатолій
ИСМа НАНУ, м.Харків, Бараннік Сергій



МедичнаМедична ГРІДГРІД--системасистема длядля
популяційнихпопуляційних дослідженьдосліджень вв галузігалузі

кардіологіїкардіології нана базібазі
електрокардіограмелектрокардіограм. . 

ЗвітЗвіт заза роботамироботами 2010 2010 рокуроку

НауковийНауковий керівниккерівник ВіталійВіталій ВишневськийВишневський
ІІнститутнститут проблемпроблем математичматематичнихних машинмашин іі
системсистем НАННАН УкраУкраїниїни
EE--mail: mail: vit@immsp.kiev.uavit@immsp.kiev.ua

Дякую за увагу!


