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Анотація. У доповіді розглядаються питання, пов’язані із організацією розподілених обчислень з малим часом
транзакцій і великими обсягами даних, розміщених у розподілених сховищах віртуальної організації "Медгрід".
Ця віртуальна організація є медичною грід-системою для збору та обробки цифрових електрокардіограм з
метою проведення популяційних досліджень в Україні.
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1 Вступ
Основним
технічним
завданням
нашого
грід-проекту
«Медгрід»,
є
отримання
первинної
електрокардіографічної документації в цифровому форматі від органів охорони здоров'я з усієї території
України, її довготривале зберігання і автоматична попередня обробка. Сервіси проекту «Медгрід» розраховані
на використання європейського формату передачі електрокардіограм, відомого як SCP-ECG. Таким чином,
вхідною інформацією для проекту «Медгрід» є електрокардіограми, що одержані за допомогою сертифікованих
цифрових кардіографів в спеціалізованих медичних установах у форматі SCP-ECG.
Завдання накопичення і попередньої обробки електрокардіограм, що розв'язується проектом Медгрід,
класифікується нами як завдання з малим часом обчислювальної транзакції. За умови оптимального
використання грід-сховищ це завдання може бути ефективно розпаралелене на велику кількість розподілених в
просторі процесорів.

2 Попередні роботи
Ця доповідь підготовлена за поточними результатами робіт із розробки, тестування та вдосконалення грідсистеми для популяційних досліджень в галузі кардіології, які проводяться групою співробітників Інституту
проблем математичних машин і систем НАН України впродовж останніх декількох років.

3 Організація обробки великої кількості електрокардіограм, розташованих
у розподілених грід-сховищах
Як видно з рис. 1, в даний час віртуальну організацію "Медгрід" підтримують грід-сховища і кластери
Інституту кібернетики НАНУ (м. Київ), Національного університету ім. Шевченка (м. Київ), Інституту
молекулярної біології і генетики НАНУ (м. Київ ) та Інституту сцинтіляційних матеріалів НАНУ (м. Харків). За
нашими розрахунками, нинішніх ресурсів віртуальної організації "Медгрід" цілком достатньо для
відпрацювання технологій транспорту, зберігання і попередньої обробки електрокардіограм з усіх регіонів
України впродовж 2-3 років.
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Рис. 1. Архітектура та поточні ресурси ВО Медгрід.
Отримані з медичної установи файли кардіограм проходять процедуру обов'язкової деперсоналізації і запису
до каталогу грід-сховища кластера ІПММС НАНУ. Надійність збереження і підвищення швидкості доступу до
даних критична для нашого проекту і здійснюється шляхом реплікації файлів кардіограм на розподілені грідсховища віртуальної організації «Медгрід».
На даному етапі проекту розроблені декілька грід-додатків, які здійснюють попередню обробку
електрокардіограм у форматі SCP-ECG. Додатки виконують завдання реконструкції, яка полягає в перетворенні
12 відведень кардіограми у 3 ортогональних відведення, та інші завдання попередньої обробки та розмітки
кардіосигналу. Оброблюваних даних багато, а витрати часу на розрахунки, що проводяться для однієї
кардіограми, невеликі. Тому ці завдання можна розділити за вхідними даними і виконати паралельно як велику
кількість незалежних підзадач.
При розробці перших тестових додатків вхідні дані зберігалися в підкаталозі домашнього каталогу
користувача на кластері. В описі завдання потрібно явно вказувати шлях до них. Як приклад наведено фрагмент
файлу опису завдання, сформованого автоматично за допомогою скрипта для файлів електрокардіограм, що
знаходяться в підкаталозі SCP_Files1 домашнього каталогу користувача:
&
...
(inputFiles = … ("SCP_Files1/80_100_19910912_120000.scp" "") ("SCP_Files1/80_100_19920219_120000.scp"
"")...)
...
Такий спосіб був прийнятний для обробки малої кількості електрокардіограм, що не перевищує декількох
десятків файлів. Однак у пілотному дослідженні 2012 року ми вже отримали більше 7000 реальних
кардіологічних даних з двох регіональних кардіологічних диспансерів. При промисловій експлуатації грідсистеми таких файлів буде значно більше, приблизно 18 млн. кардіограм на рік, що відповідає 37% населення
України, які мають бути обстежені в рамках популяційних досліджень.
Очевидно, що необхідно було провести модернізацію рішень доступу до даних. Тепер для звернення до
даних ми застосовуємо грід-сервіс каталогів. Він дозволяє встановити відповідність між логічним іменем файлу
(Logical File Name), унікальним ідентифікатором файлу в Грід (Grid Unique IDentifier) та адресою сховища
(Storage URL), в якому фізично розташований цей файл. Така технологія має назву LCG File Catalog (LFC).
У чому полягають переваги такого рішення? Це надійність поширення даних на кілька грід-сховищ. А також
зручність доступу до даних користувача, якому не потрібно знати, де фізично знаходиться файл кардіограми,
досить знати логічне ім'я.
Як приклад наведемо фрагмент файлу опису завдання, сформованого автоматично за допомогою скрипта
для даних кардіограм, що знаходяться в одному зі сховищ віртуальної організації «Медгрід »:
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&
...
(inputFiles
=
…
("53_1000_20100302_075100.scp"
"lfc://lfc.grid.org.ua/grid/medgrid/kardiostore/53/53_1000_20100302_075100.scp") ("53_1001_20100302_080959.scp"
"lfc://lfc.grid.org.ua/grid/medgrid/kardio-store/53/53_1001_20100302_080959.scp") ...)
...
З цього фрагмента видно, що користувач, який запускає завдання для обрахунку на кластері, подає тільки
логічне ім'я файлу. Перед цим іменем є спільна для всіх файлів частина lfc :/ / lfc.grid.org.ua / grid / medgrid, яка
вказує, що файл треба взяти у сховищах віртуальної організації «Медгрід». Служба каталогів LFC сама знайде
відповідний файл у тому сховищі, де він фізично знаходиться.
При всій своїй зручності такий спосіб доступу до даних не позбавлений деяких недоліків. Так, якщо один і
той же файл даних розташовується в декількох сховищах, то користувач не знає, з якого саме сховища буде
отриманий потрібний файл. Тому можуть з’явитися додаткові витрати часу на пересилання файлу зі сховища
кластера № 1 на кластер № 2, де виконуються розрахунки, при тому, що фізично файл знаходиться також і в
сховищі кластера № 2 і взяти його там було б вигідніше за часом.
Є дві можливості позбутися цих недоліків. Або потрібно зуміти отримувати файли даних з найближчого
сховища, тобто сховища, яке розташоване на тому ж кластері, де виконується розрахунок. Для цього потрібно
використовувати додаткові сервіси, що дозволяють вказувати службі каталогів, в якому сховищі в першу чергу
шукати файли. Або покращити комунікації між кластерами до того рівня, який є між кластером і його
сховищем.

4 Висновки
Станом на сьогодні йдуть роботи з тестування грід-системи на реальних кардіологічних даних, що надходять з
двох регіональних диспансерів. Проводиться збереження електрокордіограм в грід-сховище на кластері
ІПММС НАНУ, їх реплікація в грід-сховища інших кластерів, що входять до віртуальної організації «Медгрід»,
та попередня обробка. Ресурси віртуальної організації "Медгрід" готові для вирішення завдання накопичення
великих обсягів цифрових кардіограм з медичних установ та проведення розрахунків для популяційних
проектів в області кардіології.
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