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МетаМета тата актуальністьактуальність проектупроекту
МетаМета проектупроекту:: РозробкаРозробка діючогодіючого прототипупрототипу ГРІДГРІД--

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

АктуальністьАктуальність:: ВикористанняВикористання ГРІДГРІД--технологійтехнологій, , якіякі
дозволяютьдозволяють накопичуватинакопичувати великівеликі обсягиобсяги данихданих пропро
ЕКГЕКГ--обстеженняобстеження тата оброблятиобробляти їхїх вв стислістислі термінитерміни
дозволитьдозволить вв перспективіперспективі вирішитивирішити такітакі основніосновні
епідеміологічніепідеміологічні 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..

ОбсягиОбсяги фінансуванняфінансування уу 2013 2013 роціроці –– 195,0 195,0 тистис. . грнгрн., ., вв тт..чч. . 
капітальнікапітальні коштикошти нана обладнанняобладнання –– 70,0 70,0 тистис. . грнгрн..

(два сервери для інтеграції з МІС лікарні для вчених)
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ОсновніОсновні результатирезультати проектупроекту уу 2010 2010 роціроці::

РозробленіРозроблені технічнітехнічні специфікаціїспецифікації тата прикладніприкладні
програмипрограми длядля транспортутранспорту кардіограмкардіограм додо грідгрід--
сховищасховища тата їхїх візуалізаціївізуалізації. . ТехнічніТехнічні специфікаціїспецифікації
форматуформату цифровихцифрових електрокардіограмелектрокардіограм SCPSCP--ECGECG, , 
якіякі використовуєвикористовує проектпроект МедгрідМедгрід покладеніпокладені вв
основуоснову національногонаціонального стандартустандарту технічнимтехнічним
комітетомкомітетом ««ІнформаційніІнформаційні технологіїтехнології»»
ДержспоживстандартуДержспоживстандарту..
2. 2. ДляДля виконаннявиконання обробкиобробки медичноїмедичної інформаціїінформації
нана кластерахкластерах УНГУНГ створенастворена віртуальнавіртуальна організаціяорганізація
««MedgridMedgrid»» тата ВебВеб--порталпортал проектупроекту
((httphttp://://medgridmedgrid..immspimmsp..kievkiev..uaua).).
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ПоддержкаПоддержка форматаформата SCPSCP--ECG ECG компаниейкомпанией ««ТредексТредекс»»
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ПоддержкаПоддержка форматаформата SCPSCP--ECG ECG компаниейкомпанией ««ЮтасЮтас»»
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ОсновніОсновні результатирезультати проектупроекту уу 2011 2011 роціроці::

РозвинутіРозвинуті процедурипроцедури взаємодіївзаємодії ВЕБВЕБ--
сервісівсервісів порталупорталу проектупроекту ««МедгрідМедгрід»» зз
мережнимимережними грідгрід--сховищамисховищами данихданих. . 
РозробленіРозроблені тата адаптованіадаптовані додо вимогвимог грідгрід--
кластерівкластерів першаперша чергачерга автоматичнихавтоматичних
алгоритмівалгоритмів аналізуаналізу кардіограмкардіограм
ГрідГрід--кластеркластер ІПММСІПММС НАНУНАНУ доповненодоповнено
зовнішнімзовнішнім стореджемстореджем нана 6 6 тбтб
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ОсновніОсновні результатирезультати проектупроекту уу 2012 2012 роціроці::

РозподіленеРозподілене грідгрід--сховищесховище проектупроекту МедгрідМедгрід
починаєпочинає використовувативикористовувати грідгрід--сервіссервіс службислужби
каталогівкаталогів LFCLFC..
ПроведеноПроведено тестуваннятестування транспортнихтранспортних модулівмодулів
порталупорталу ««МедгрідМедгрід»» нана реальнихреальних кардіограмахкардіограмах
регіональнихрегіональних кардіологічнихкардіологічних диспансерівдиспансерів
((медичнихмедичних партнерівпартнерів проектупроекту).).
РозробленіРозроблені новінові ВебВеб--сервісисервіси длядля порталупорталу МедгрідМедгрід, , 
зокремазокрема впровадженовпроваджено сервіссервіс доступудоступу длядля
пацієнтівпацієнтів заза відповіднимвідповідним QRQR--кодомкодом
ВпершеВперше вв УкраїніУкраїні заза допомогоюдопомогою телемедичнихтелемедичних тата
грідгрід--технологійтехнологій проведенопроведено пілотнепілотне популяційнепопуляційне
дослідженнядослідження нана базібазі електрокардіограмелектрокардіограм тата
визначенівизначені факторифактори ризикуризику длядля ПолтавськогоПолтавського
регіонурегіону УкраїниУкраїни..
КластерКластер проектупроекту МедгрідМедгрід ((ІПММСІПММС НАНУНАНУ) ) 
доповненодоповнено однієюоднією обчислювальноюобчислювальною нодоюнодою..
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ТехнологічнийТехнологічний задумзадум проектупроекту тата ВОВО МедгрідМедгрід



Нові Веб-сервіси порталу Медгрід. QR-код доступу



Нові Веб-сервіси порталу Медгрід. QR-код доступу



НапрямкиНапрямки розвиткурозвитку проектупроекту МедгрідМедгрід уу 2013 2013 рр. . 
Розвиток сервісів реплікації даних у
розподіленому грід-сховищі
Модернізація алгоритмів автоматичного
препроцесингу кардіограм
Візуалізація ЕКГ та розрахунок
Мінесоцького коду
Розробка сервісу віртуалізації для запуску
інтерактивних програм на кластерах УНГ
Проведення порівняльного аналізу пілотних
популяційних досліджень для двох подібних
регіонів

Ключовою задачею проекту Медгрід у 2013 
році стала інформаційна інтеграція с
ресурсами центру телемедицини МОЗ та
Лікарні для вчених.



Розвиток сервісу реплікації даних проекту Медгрід



Модернізація алгоритмів автоматичної обробки
кардіограм до вимог грід-кластеру



ВізуалізаціяВізуалізація ЕКГЕКГ тата розрахунокрозрахунок МінесоцькогоМінесоцького кодукоду



Сервіс віртуалізації (Rainbow) проекту Медгрід



Сервіс віртуалізації проекту Медгрід у взаємодії з
Порталом віртуалізації ІК НАНУ



ВіртуальнаяВіртуальная машинамашина проектупроекту МедгрідМедгрід тарифікуєтьсятарифікується
якяк обчіслювальнаобчіслювальна



ДемонстраціяДемонстрація взаємодіївзаємодії зз телемедичнимтелемедичним
ресурсомресурсом МОЗМОЗ -- ESEMI.ORGESEMI.ORG



ІнтеграціяІнтеграція зз інформаційнимиінформаційними ресурсамиресурсами
ЛікарніЛікарні длядля вченихвчених
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ОсновніОсновні результатирезультати проектупроекту уу 2013 2013 роціроці::

РозвинутіРозвинуті процедурипроцедури управлінняуправління процесамипроцесами
реплікаціїреплікації деперсоналізованихдеперсоналізованих кардіограмкардіограм уу
розподіленомурозподіленому грідгрід--сховищісховищі..
ДляДля проектупроекту МедгрідМедгрід започаткованазапочаткована можливістьможливість
запускузапуску нана грідгрід--ресурсахресурсах ВОВО МедгрідМедгрід віртуальноївіртуальної
машинимашини підпід керуваннямкеруванням ОСОС WindowsWindows длядля
інтерактивнихінтерактивних програмпрограм обробкиобробки кардіосигналівкардіосигналів. . 
ЦейЦей результатрезультат можнаможна розглядатирозглядати якяк поєднанняпоєднання
парадигмипарадигми ""грідгрід--обчисленьобчислень" " зз парадигмоюпарадигмою
""хмарниххмарних обчисленьобчислень".".
УУ співпраціспівпраці сс епідеміологомепідеміологом АМНАМН УкраїниУкраїни
проведенопроведено порівнянняпорівняння популяційногопопуляційного дослідженнядослідження
ПолтавськогоПолтавського регіонурегіону тата однієїоднієї зз областейобластей РосіїРосії..
ПродемонстрованаПродемонстрована взаємодіявзаємодія сервісівсервісів проектупроекту
МедгрідМедгрід зз порталомпорталом телемедицинителемедицини МОЗМОЗ
((esemi.orgesemi.org) ) тата розпочатарозпочата інфраструктурнаінфраструктурна
взаємодіявзаємодія сс медичноюмедичною інформаційноюінформаційною системоюсистемою
лікарнілікарні длядля вченихвчених..
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ПодякаПодяка
За підтримку проекту:
Головному лікарю Полтавського кардіологічного диспансеру
Вакуленко Костянтину Євгеновичу

Кардіологу полтавської станції швидкої допомоги Ткачу
Любомиру Івановичу

Усім фахівцям полтавського технічного університету, які
забезпечили реальну співпрацю з проектом Медгрід

Іншим виконавцям програми розвитку Грід-технологій, зокрема
ІМБГ НАНУ Корнелюк Олександр
ІК НАНУ, Тульчинський Вадим
ІПФ НАНУ, м.Суми, Лопаткін Роман
ІПМЕ НАНУ, Давиденко Анатолій
ИСМа НАНУ, м.Харків, Бараннік Сергій



МедичнаМедична ГРІДГРІД--системасистема длядля
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Дякую за увагу!


