
Univerzita Karlova v Praze

1. lékařská fakulta

Specializace ve zdravotnictví

Zdravotnická technika a informatika

ID: 272974

Bc. Karel Černý

Vývoj grafického rozhraní pro zpracování
MR spektroskopických vyšetření

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vedoucí práce: Ing. Milan Hájek, DrSc.

Praha 02.09.2010



Děkuji především svému školiteli Ing. Milanu Hájkovi, DrSc. za všestrannou pomoc 

při  vedení mé diplomové práce a kolegům Mgr. Filipovi Jírů, Ph. D., Mgr. Václavu 

Porodovi a MUDr. et Bc. Antonínu Škochovi,  Ph. D. za odbornou pomoc při vývoji 

tohoto projektu.  Moje poděkování patří  také rodině a přátelům za podporu při studiu 

a psaní této diplomové práce.

1



Prohlášení:

Prohlašuji,  že  jsem závěrečnou  práci  zpracoval samostatně  a  že  jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje.

V Praze, 02.09.2010

Podpis

2



Vývoj grafického rozhraní pro zpracování

MR spektroskopických dat

DIPLOMOVÁ PRÁCE

(Abstrakt)

Účelem této diplomové práce bylo zjednodušení zpracování spektroskopických 

dat  a vytvoření  databáze  provedených MR vyšetření.  Výchozí  stav ukládání  MR dat 

vyžadoval  ovládání  několika programů.  Proto bylo  nutné vytvořit  ovládací  rozhraní, 

které  obsahuje  potřebné  funkce  a je  přizpůsobeno  požadavkům  personálu,  který 

vyšetření  zpracovává.  Výzkum  a vývoj  softwaru  probíhal  v Institutu  Klinické 

a Experimentální Medicíny na pracovišti MR spektroskopie ZRIR IKEM.

Výsledkem  diplomové  práce  je  rozhraní,  které  ovládá  stávající  MR 

spektroskopický  PACS  (SPACS) určený  pro  archivaci  a správu  dat  pacientů 

výzkumných  MR  projektů  v IKEM. Aplikace  je  dostupná  přes  webový  prohlížeč. 

Všechny  funkce,  výpočty  a náhledy  jsou  vytvořeny  v programovacím  jazyku  PHP, 

použitá databáze je implementována v PostgreSQL, doplňkové funkce a drobné utility 

zajišťuje Javascript Aplikace umožňuje zobrazit bázové obrázky s vykreslenou oblastí 

zájmu, vygenerovat z naměřených dat náhled spektra, zvolit parametry pro zpracování 

a odeslat  všechna data  do výpočetní  jednotky LCModel.  Samozřejmostí  je přehledné 

ukládání výsledků do databáze.  Aplikace byla otestována a umístěna na hlavní SPACS 

server v IKEMu a uživatelům ulehčuje zpracovávání spektroskopických vyšetření.

Klíčová slova: Spektroskopie, MRI, DICOM, PHP, SVS, CSI

3



The development of graphic user interface for processing

MR spectroscopy data

DIPLOMA THESIS

(Abstract)

The aim of this thesis is to simplify the processing of spectroscopy data and to create 

the database of the performed examinations. Currently several programs have to be run, 

to completely process the measured data. That is why it was necessary to create the user 

interface, which contains all necessary features and which is tailored to the requirements 

of the staff processing the data. The research and the development of the program was 

performed at the department of MR spectroscopy IKEM.

The  output  of  the  thesis  is  the  graphical  interface  that  controls  existing  patient 

management application SPACS used for the archivation and management of the patient 

data within research projects in MR in IKEM. The application is available via the web 

browser. All functions, calculations, and views are created in the PHP language, the 

database  is  implemented  in  PostgreSQL and all  additional  features  and utilities  are 

provided by JavaScript language. The application is able to display base images with 

a volume of interest,  to generate  the preview of the spectrum from the raw data,  to 

select the processing parameters and to send the data to processing by the LCModel 

program. The results are consequently saved into the database. The application has been 

tested and uploaded to the main SPACS server in IKEM and facilitates the processing 

of spectroscopy examination.

Keywords: Spectroscopy, MRI, DICOM, PHP, SVS, CSI
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Seznam použitých zkratek

1H, 31P, 13C, 
19F, 23Na

Izotopy vodíku, fosforu, uhlíku, fluoru a sodíku

ASCII Americký standardní kód pro výměnu informací (American Standard Code 

for Information Interchange)

BSD Svobodný operační systém UNIXového typu (Berkeley Software 

Distribution)

C, C++ Objektově orientovaný programovací jazyk

CSI Spektroskopické zobrazení (Chemical Shift Imaging)

DCMTK Utility pro práci s DICOM soubory (DICOM Toolkit)

DFT Diskrétní Fourierova transformace

DICOM Datová obrazový formát používaný v medicíně (Digital Imaging and 

Communications in Medicine)

FFT Rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier Transform)

FID Měřitelný signál generovaný jádry atomů při vyšetření MR (Free Induction 

Decay)

FT Fourierova transformace (Fourier Transform)

FTP Síťový protokol pro přenos dat (File Transfer Protocol)

GNU Svobodný operační systém UNIXového typu (GNU's Not Unix)

GUI Grafické rozhraní (Graphical User Interface)

HTML Hypertextový značkovací jazyk (HyperText Markup Language)

LAN Označení síťe pokrývající malé geografické území (Local Area Network)

MRI Zobrazení magnetickou rezonancí (Magnetic Resonance Imaging)

MRS Spektroskopie magnetickou rezonancí (Magnetic Resonance Spectroscopy)

N Počet vzorků

NS Počet naměřených a zprůměrovaných skenů

OS Operační systém

PACS Systém pro digitální komunikaci a archivaci dat v medicíně (electronic 
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Picture Archiving and Communication Systems)

PHP Programovací a skriptovací jazyk (Hypertextový Preprocesor, původně 

Personal Home Page)

Pixel Obrazový bod (PIcture ELement)

PRESS Point RESolved Spectroscopy

RAID Systém diskových polí v PC (Redundant Array of Inexpensive/Independent 

Disks)

RF puls Elektromagnetický puls (Radiofrekvenční puls)

SSL Zabezpečené vzdálené připojení k PC (Secure Sockets Layer)

STEAM Stimulated Echo Acquisition Mode

SVS Spektroskopie získaná z jednoho objemu (Single Voxel Spectroscopy)

TE Echo čas (Time Echo)

TR Repetiční čas (Repetition Time)

UID Jedinečné identifikační číslo (Unique ID)

VOI Oblast zájmu (Volume of Interest)

Voxel Objemový element (VOlume piXEL)

VPN Virtual Private Network

W (ω) Otáčecí činitel (Twiddle factor)

WAN Označení sítě pokrývající rozsáhlé geografické území (Wide Area 

Network)
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1 ÚVOD

Od konce  80.  let  minulého  století  se začala  rozvíjet  MR  spektroskopie.  Tato 

vyšetřovací metoda slouží k určování koncentrace metabolitů v měřené oblasti.  I přes 

nízkou citlivost a vyšší časovou náročnost vyšetření si MR spektroskopie vydobyla svou 

pozici v oblasti výzkumu i klinické praxi.

V MR  spektroskopii  existují  dvě  metody  pro  získání  spekter.  První  metodou  je 

Single-Voxel  Spektroskopie  (SVS),  při  níž  získáme  spektrum  z jedné  lokalizované 

oblasti.  Druhou  metodou  je  měření  spekter  z několika  oblastí  najednou,  tzv. 

Spektroskopický  Imaging  (SI)  nebo  Chemical  Shift  Imaging  (CSI).  Touto  metodou 

získáme soubor spekter, který reprezentuje prostorové rozložení koncentrací metabolitů.

Po provedení měření některou z výše uvedených metod získáme tzv. RAW data. Ta 

představují tzv. FID (Free Induction Decay), tj. digitalizovaná data získaná z indukční 

cívky během vyšetření.  Tato data jsou uložena na serveru ve formátu DICOM a dále 

se zpracovávají pomocí specializovaných programů, jako je např. LCModel. Výsledkem 

je spektrum (nebo několik spekter) s vypočtenou koncentrací metabolitů. Ke každému 

spektru  je  přidružen  soubor  MR  obrazů  který  popisuje  místo,  odkud  byla  spektra 

měřena.

Hlavním  cílem  této  diplomové  práce  je  vytvoření  grafického  rozhraní  pro 

zobrazování podrobností SVS a CSI vyšetření a zpracování dat SVS. Mým úkolem bylo 

vytvořit  rozhraní  (respektive  rozšířit  zde  používaný  systém  SPACS),  které  bude 

komunikovat  s programem LCModel  pro vyhodnocování  MR spekter.  Toto  rozhraní 

bude zobrazovat  u každého vyšetření  bázové obrázky a náhled  spektra  pomocí  FFT. 

U vyšetření SVS bude možnost ihned data zpracovat pomocí programu LCModel. Proto 

bude potřeba vytvořit konfigurační a datové soubory a umístit je v pracovním adresáři. 

Všechna takto zpracovaná vyšetření budou evidována v databázi.

Zpracování dat CSI je mnohem složitější a pro tuto úlohu byl na stejném pracovišti 

vyvinut  program CULICH. Byl  napsán v jazyce  MATLAB. Zde je  možné  na rozdíl 

od protokolu HTTP interaktivně pracovat s daty a otáčet s obrazem ve všech rovinách.
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Nebudu  zde  popisovat  a vysvětlovat  všechny  fyzikální  a matematické  aspekty 

magnetické rezonance  a MR spektroskopie,  ani  detailně popisovat  použitý hardware. 

V této práci se zaměřím hlavně na použité softwarové prostředky a na jejich použití při 

manipulaci a zpracování MR spektroskopií. Hlavní část se bude zabývat vývojem této 

aplikace a popíše problémy a překážky při jejím vývoji.

Projekt  vznikal  v letech  2009-2010 v Institutu  klinické  a experimentální  medicíny 

v Praze. Účelem projektu bylo zjednodušit zpracování spektroskopických dat a pro tato 

vyšetření  vytvořit  databázi.  Dosud bylo  zapotřebí  spustit  několik  programů a složitě 

kopírovat  a zpracovávat  data.  Vzhledem k nárůstu počtu spektroskopických vyšetření 

toto vedlo k velké časové neefektivnosti práce personálu, který vyšetření zpracovával. 

Chyběl  i jednotný  databázový  systém,  kde  by  bylo  možné  vyhledat  u pacientů  již 

provedená vyšetření.
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2 METODIKA

2.1 MAGNETICKÁ REZONANCE, MR SPEKTROSKOPIE

2.1.1 Historie NMR a MR spektroskopie

Magnetická rezonanční spektroskopie (MRS) a zobrazování magnetickou rezonancí 

(MRI)  jsou  moderní  neinvazivní  vyšetřovací  metody  založeny  na rozdílných 

magnetických vlastnostech atomových jader různých prvků [1].

V roce  1938  Isidor  Isaac  Rabi  a jeho  spolupracovníci  experimentálně  prokázali, 

že chování  atomů stříbra v tenkém atomárním svazku vystaveným účinkům vnějšího 

magnetického pole je závislé  na jejich jaderném spinu  [1].  Poprvé byl  jev nukleární 

magnetické  rezonance  na vzorku  v kondenzovaném  stavu  pozorován  v roce  1946 

Blochem,  Hansenem  a Packardem  na vodíkových  jádrech  ve vodě  a nezávisle  také 

Purcellem, Torreyem a Poundem na vodíkových jádrech v pevném parafínu [2].

Nejprve  byla  tato  metoda  používána  ke studiu  magnetických  momentů 

a energetických přechodů jader, později ke studiu struktury a chemického složení látek 

pomocí  jejich  spekter.  V roce  1972  R.  Damadian  poprvé  navrhl  využít  NMR jako 

zobrazovací  metodu.  Toto  si  nechal  patentovat  v US  pod  číslem  #3789832.  O rok 

později zobrazil Paul C. Lauterbur pomocí MR řez dvěma trubicemi s vodou [1]. Tyto 

vyšetřovací  metody se nazývají  MR imaging (MRI).  Od konce 80.  let  se také začala 

v medicíně rozvíjet MR spektroskopie, která slouží k určování koncentrací metabolitů 

v měřeném vzorku tkáně[2] .

Do dnešní doby prodělala MRS i MRI značný technický vývoj. Místo permanentních 

magnetů a elektromagnetů se využívá jevu supravodivosti, kdy teplota kapalného hélia 

v kryostatu solenoidu dosahuje teploty menší než 2K. To umožnilo konstrukci přístrojů 

s vysokou intenzitou magnetických polí (může být i více než 21T) pro MRI s vysokým 

rozlišením anebo stabilních magnetů s polem do 3T pro klinické MRI a MRS. Velikost 

celého přístroje se zmenšila i vzhledem k miniaturizaci elektroniky.
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Z minulosti  je  více  než  vhodné ještě  zmínit  jméno  Jean  Babtiste  Joseph  Fourier 

(1768-1830).  Tento  francouzský  vědec  se původně  zabýval  teorií  vedení  tepla.  Pro 

řešení  řešení  parciálních  diferenciálních  rovnic  ve své  práci  použil  tzv.  Fourierovy 

metody.  Sestavil  trigonometrické  řady funkcí (Fourierovy řady)  na intervalu (-Π,  Π) 

a v tomto intervalu integrovatelných  [3]. Tyto vztahy položily základ tzv. Fourierovo 

transformaci,  která  umožňuje  převod  funkce  z časové  oblasti  do oblasti  frekvenční. 

Vychází z předpokladu, že každý signál lze složit z nekonečného množství sinusových 

signálů. Dnes se tato metoda používá magnetické rezonanci pro analýzu naměřeného 

signálu.

Dnešní  technologie  umožňují  manipulovat  se spinovým  systémem  molekul 

a získávat informace o geometrii molekuly, meziatomových vzdálenostech, vzájemných 

interakcích a vnitřní pohyblivosti téměř všech sloučenin.

2.1.2 Magnetické vlastnosti atomového jádra

Jádro atomu má kladný elektrický náboj o velikosti  eZ, kde  e je elementární náboj 

a Z atomové číslo. Atomová jádra s lichým počtem mají též různý moment hybnosti [4]. 

Celkový  moment  jádra  se skládá  z momentů  jednotlivých  částí  jádra,  protonů 

a neutronů.  U jader  se stejným  počtem  protonů  a neutronů  se jednotlivé  momenty 

navzájem  vyruší  a proto  jádra  tohoto  typu  nelze  technikami  magnetické  rezonance 

detekovat. Moment hybnosti atomového jádra p je dán vztahem Ilustrace 2.1_1, kde η 

je redukovaná Planckova konstanta ( η=h/2π) [4].

Ilustrace 2.1_1: Velikost vektoru momentu hybnosti
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Kvantové  číslo  I,  obvykle  zvané  jako  spinové  kvantové  číslo  I,  může  mít 

celočíselnou nebo poločíselnou hodnotu podle následujících pravidel:

1. I je celočíselné pro jádra se sudým nukleonovým číslem.

2. I je nulové pro jádra se stejným počtem neutronů i protonů. To nastává díky 

tendenci  protonů  a neutronů  tvořit  páry  takovým  způsobem, 

že se individuální spiny vyruší.

3. I je poločíselné pro jádra s lichým nukleonovým číslem.

Lze ukázat,že s momentem hybnosti jádra je vždy spojen magnetický moment. Právě 

existence nenulového magnetického momentu umožňuje studium jader prostřednictvím 

interakcí tohoto momentu s externími magnetickými poli.

Jádra  se spinovým  kvantovým  číslem  I =  ½ mají  lepší  NMR charakteristiku  než 

jádra, jejichž spinové kvantové číslo je větší. Z tohoto důvodu jsou pro studium živých 

systémů  používána nejvíce jádra  1H a 31P, dále pak  13C,  19F nebo  23Na. Izotopy,  jako 

např. 12C a 16O, mají nulový spin, a tudíž rezonanční signál neposkytují [5].

2.1.3 Metody lokalizované MR spektroskopie

Existuje  řada  metod  umožňující  naměření  spektra  pouze  z vybrané  oblasti 

studovaného  vzorku  (VOI  -  volume  of  interest).  Nejužívanější  a nejjednodušší  je 

metoda  lokalizace  umístěním  snímací  cívky  co  nejblíže  k vyšetřované  oblasti. 

Lokalizace  je  proto  dána  profilem cívky a signál  se měří  z celého cívce  dostupného 

objemu.  Nevýhoda  povrchových  cívek  je,  že intenzita  snímaného  signálu  klesá 

se vzdáleností od cívky a signál není homogenní. Výrazný vliv mají též sousední tkáně, 

tzv.  partial  volume  efekt.  V případě  použití  spektroskopických  MR  sekvencí  jsou 

používány dva druhy lokalizace.

První je metoda snímání spektra pouze z jednoho VOI o daném objemu, tzv. metoda 

SVS. Tyto metody jsou založeny na technice obecně nazývané jako výběr řezu (slice 

selection)  a byly původně vyvinuty pro konvenční MR zobrazování  k excitaci  pouze 

spinů obsažených ve vybrané vrstvě. Na vymezení daného řezu je použito excitačního 
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radiofrekvenčního  (RF) pulsu za přítomnosti  gradientu.  Velikost  gradientu  vymezuje 

tloušťku  vrstvy  a svou  orientace  gradientu  osu  snímané  roviny.  Měřený  objem  je 

určován pomocí tří RF pulsů, které jsou spouštěny za přítomnosti různě orientovaných 

na sebe kolmých gradientů. Výsledný signál se pak snímá pouze z oblasti (tvaru kvádru 

nebo krychle), která je průnikem všech tří vrstev. Vzhledem k relativně malému objemu 

(1 -  27 cm3)  lze  v dané oblasti  dosáhnout velmi dobré homogenity pole a tím,i lepší 

rozlišení jednotlivých signálů. Tato metoda je proto vhodná především u vyšetření, kdy 

je známa poloha léze, a snahou je co nejlépe určit zastoupení jednotlivých sloučenin.

Druhou metodou lokalizace je spektroskopické zobrazení (CSI). Technika měření je 

podobná  konvenčnímu  MRI  zobrazováním  (použití  fázového  kódování)  a umožňuje 

získat obrazy odrážející prostorové rozložení různých metabolitů,  event. řadu spekter 

z jednotlivých malých objemů (voxelů) vyplňujících danou oblast tkáně. Tato metoda, 

vzhledem k velkému vyšetřovanému objemu,  může být  zatížena  chybou způsobenou 

nižší homogenitou magnetického pole v celé snímané oblasti a tím i zhoršenou kvalitou 

získaných  spekter.  Avšak  umožňuje  během  relativně  krátké  doby  získat  informace 

z většího počtu voxelů. Jednotlivé metody jsou často kombinovány.

Pro  měření  lokalizovaných  spekter  typu  SVS  se nejčastěji  používá  metoda 

simulovaného echa STEAM a metoda PRESS. Výhodou sekvence PRESS je fakt, že je 

detekována  celková  magnetizace,  zatímco  v případě  STEAM  jen  jedna  polovina. 

Důsledkem je  lepší  poměr  signál/šum při  stejných parametrech.  Metoda  STEAM je 

však méně citlivá na nehomogenitu pulsů a je též výhodnější pro měření krátkých echo 

časů [6].
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2.2 VÝCHOZÍ STAV

2.2.1 Hardware a technické zázemí

Pro ukládání a zpracování vyšetření se na pracovišti používají dva hlavní servery. 

Mají  název  SPACS  a STROJOVNA.  Na obou  serverech   je  jako  operační  systém 

nainstalována linuxová distribuce CentOS. SPACS je PACSový server pro pracoviště 

spektroskopie  MR  ZRIR  IKEM.  Na serveru  STROJOVNA  se nachází  program 

LCModel  s platnou  licencí  pro  tento  počítač.  Data  mezi  nimi  jsou  sdílena  pomocí 

protokolu NFS. Většina dat je fyzicky uložena na serveru SPACS a jsou namapována 

do systému souborů serveru STROJOVNA.

2.2.2 Postupy při zpracování dat SVS a CSI

Spektroskopická  data  se získávají  na přístroji  Siemens  TRIO  TIM  (3T) a jsou 

ukládána  na server  SPACS  do souborů  ve formátu  DICOM.  Soubory  jsou  uložené 

do adresářů  této  stromové  struktury:  .../spacs/číslo_studie/číslo_série/jméno_souboru. 

Jméno souboru se stává ze jména pacienta a DICOM UID. Všechny tyto údaje společně 

s datem  vyšetření  a dalšími  informacemi  jsou  uloženy  v databázi  a umožňují  rychlé 

vyhledání  potřebných  informací.  To  zajišťuje  webová  aplikace  SPACS  běžící 

na stejném počítači na serveru Apache. Zobrazuje výsledky dotazů a zároveň umožňuje 

export dat do jiných nemocnic, nebo na jiné servery.

Pomocí  aplikace  SPACS  se vybrané  vyšetření  mohlo  nakopírovat  na server 

STROJOVNA. LCModel  umožňuje  zpracovávat  vyšetření  pomocí  LCMgui  přímo 

ze souborů DICOM, nikoliv ale vzdáleně z jiného počítače. Týká se to pouze počítačů 

s OS Windows, kterých je ale na pracovišti naprostá většina. Řešení tohoto problému 

se našlo  v aplikaci  CIGWIN,  která  umožňuje  nainstalovat  virtuální  Linux na počítač 

s OS  Windows.  Pracuje  v grafickém  režimu  a  umožňuje  zobrazit  výstupy  aplikací 

běžících  v grafickém módu na vzdáleném počítači.  Ten se musel  nakonfigurovat  tak, 

aby mohl aplikaci LCMgui zobrazovat na vzdáleném počítači. Každopádně se jednalo 

o neefektivní řešení z hlediska zdvojování dat při kopírování a používání další aplikace 
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CIGWIN, která musí být nainstalovaná na počítači, ze kterého se vyšetření zpracovává. 

Nevýhodou LCMgui je  nemožnost  řadit  požadavky do fronty ke zpracování.  Muselo 

se počkat, až se vyšetření zpracuje,nebo spustit další LCMgui. Nebylo možné jednoduše 

zjistit, jestli je náš požadavek již zpracovaný, nebo se ještě zpracovává. Pouze ve výpisu 

běžících  procesů  v systému  bylo  možné  zjistit,  jestli  je  nějaká  instance  LCModelu 

spuštěná.

Výstup z LCMgui je standardně nastavený do složky, kde se nacházejí nakopírované 

soubory.  Výsledky  se ukládaly  vždy  do nového  podadresáře  kvůli  možnosti 

vícenásobného zpracování. Výsledný soubor se  postupně plní daty, obzvláště u CSI to 

může  trvat  desítky  minut.  Pokud  budeme  chtít  vidět  výsledek  zpracování,  musíme 

se nejlépe  pomocí  klienta  FTP  připojit  na server  STROJOVNA,  soubor  zkopírovat 

na místní  počítač  a vhodným  prohlížečem  otevřít.  Nejčastěji  se soubory  typu .PS 

interpretují  pomocí  aplikace  PostScript  Viewer.  Zároveň  se vytváří  textový  soubor 

.TABLE obsahující pouze informace o koncentracích metabolitů.

Často  se stává,  že některé  naměřené  koncentrace  metabolitů  se dále  zpracovávají 

a porovnávají s ostatními vyšetřeními. Proto se vyvinul jednoduchý skript, který parsuje 

soubory .TABLE a hodnoty exportuje do samostatného souboru .XLS. Odtud se dále 

musely hodnoty nakopírovat, nebo přepsat do tabulky k ostatním vyšetřením.
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2.3 SOFTWAROVÝ ZÁKLAD PRO VÝVOJ APLIKACE

2.3.1 Systém PACS

V lékařském  prostředí  vznikala  nutnost  ukládat,  vyhledávat  a zobrazovat  snímky 

z různých  modalit  a zajistit  snadnou  dostupnost  na více  místech.  Proto  byl  vyvinut 

Systém PACS. Jako obrazový standard byl zvolen formát DICOM. Ukládat je možné 

také zprávy a nálezy [7].

PACS se skládá ze čtyř hlavních složek: Modality (CT, MRI, UZ...), zabezpečená sít 

pro  přenos  dat,  pracovní  stanice  pro  zobrazování  dat  a archiv  pro  ukládání 

a vyhledávání obrázků a zpráv.

V dnešní  době  začíná  být  samozřejmostí,  že PACS  disponuje  online  rozhraním. 

Pomocí  něj  komunikuje  s ostatními  systémy  nebo  vzdálenými  stanicemi  pomocí 

internetu  nebo WAN, obvykle  prostřednictvím VPN (Virtual  Private  Network) nebo 

SSL (Secure Sockets Layer). Klient musí splňovat dané komunikační standardy.

Samotná  (nejen)  obrazová data  jsou uložena  na PACS serverech.  Jejich důležitou 

součástí  jsou  systémy  provádějící  zálohy  a archivace  starších  dat.  Zálohováním 

se rozumí zdvojování uložených dat. Ta mohou být ukládána na RAID pole, páskové či 

optické  jednotky,  nebo  na jiný  server  na jiném  místě.  Archivační  systémy  můžeme 

rozdělit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Data se mezi nimi přesouvají podle 

jejich  stáří  a potřebnosti.  Archivační  servery  disponují  obrovskou  kapacitou  –  TB 

až desítky  TB  (RAID  pole)  pro  krátko  a střednědobou  archivaci  a stovky  TB  pro 

dlouhodobou  archivaci.  PACS  využívá  stávajících  infrastruktur  nemocnice  a může 

vyřešit problém uložení velkých objemů dat v rámci celé nemocnice.

Pro  operace  se soubory  ve formátu  DICOM  existuje  sada  knihoven  a programů 

DCMTK  (DICOM  Toolkit).  Obsahuje  software  pro  prohlížení  a konverzi  souborů 

s obrazy,  posílání  a příjem  obrazů  přes  síťové  připojení  a další  užitečné  doplňky. 
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DCMTK je napsán v ANSI C v kombinaci s  C++ a je šířen jako open source. Tato sada 

nástrojů je multiplatformní, lze ji používat pod operačními systémy Windows, UNIX, 

BSD, GNU/Linux a mnoha dalšími [8].

Zajímavým a užitečným projektem je  WADO (Web Access  to  DICOM Objects). 

Tento standard umožňuje přistupovat k DICOM objektům přes webové rozhraní pomocí 

nástrojů  DCMTK.  Tato  spolupráce  webového  serveru  a PACS  serveru  řeší 

problematiku různých platforem a zlepšuje možnost distribuce dat.

2.3.2 GNU/Linux a další UN*Xové operační systémy

Již tvůrci UNIXu se snažili zpřístupnit UNIX širším vrstvám uživatelů, zejména v té 

době univerzitám, ale byly problémy s licenční politikou. Z tohoto důvodu vznikaly již 

od začátku  80.  let  různé  snahy  a iniciativy,  které  postupně  vedly  ke zpřístupnění 

takových operačních systémů, jako je UNIX. Protože u UNIXu je licencován nejenom 

kód, ale i název UNIX je kryt ochrannou známkou, vznikly snahy o napsání kompletně 

nového operačního systému, který by se choval „jako UNIX“, tj. byl by „UNIX-like“. 

Podobně,  jak  v některých  „zakázaných  slovech“  píšeme  místo  nějakého  písmene 

hvězdičku, začal se pro takovéto operační systémy používat název UN*X [9].

 Nejznámější  je  iniciativa  Richarda  Stallmana,  který  v roce  1983  založil  projekt 

GNU, kterážto rekurzivní zkratka se vykládá jakožto „GNU's Not Unix!“, tedy „GNU 

není UNIX“. Znamená to, že přestože je GNU podobné UNIXu, není to UNIX, protože 

jednak  nepoužívá  ochrannou  známku  UNIX,  a jednak  nepoužívá  kód,  který  by  měl 

UNIXovou či jakoukoliv jinou licenci, která není volná.

GNU/Linux je v informatice označení pro UN*Xový operační systém, jehož první 

jádro v roce 1991 publikoval Linus Torvalds. Linuxový projekt se od ostatních variant 

UNIXu liší v tom, že definuje pouze samotné jádro. K tomuto jádru je nutné přibalit 

daemony,  programy,  příkazy  a další  software,  aby  aby  vznikl  použitelný  operační 

systém [10]. Dnes je šířen v podobě distribucí, které je snadné nainstalovat, nebo přímo 

spouštět  z libovolného  média.  Distribuce  jsou  sestavovány  jednotlivci,  týmy 

dobrovolníků,  ale  i komerčními  firmami.  Distribuce  zahrnuje  jádro,  další  systémový 
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a aplikační  software,  grafické  uživatelské  rozhraní  (X.org,  KDE,  GNOME  atd.). 

Distribuce mají různá zaměření, například výběr obsažených programů, podpora určité 

počítačové  architektury,  použití  ve vestavěných  systémech  atd.  Většinou  se jedná 

se o volně šiřitelný software (open source). K dispozici jsou jeho zdrojové kódy, které 

lze  za dodržení  jistých  podmínek  upravovat  a dále  šířit.  Existují  také  profesionální 

komerční distribuce dostupné pouze po zaplacení licence (Red Hat Enterprise Linux, 

SUSE Linux Enterprise Server , avšak díky povaze open source k nim existují volně 

šiřitelné identické klony (např. CentOS).

Dalším  oblíbeným  a často  používaným  operačním  systémem  je  BSD.  Když 

na počátku devadesátých let dvacátého století uvolnila Univerzita v Berkeley kód svého 

UNIXu  pod  licencí,  umožnila  jeho  volné  šíření  (BSD  =  Berkeley  Software 

Distribution).  Na základě  toho  vzniklo  později  několik  UN*Xových  operačních 

systémů, jako jsou například FreeBSD, OpenBSD, NetBSD.

Posledním více  rozšířeným systémem  je  Solaris  od firmy  Sun  Microsystems.  Ta 

na počátku 21. století uvolnila kód svého operačního systému a tím dala vzniknout další 

UN*Xové distribuce.

2.3.3 Webový server Apache

Vývoj Apache začal v roce 1993 v NCSA na Illinoiské univerzitě.  Původní jméno 

projektu bylo NCSA HTTPd. Vývoj tohoto projekt byl postupně zastaven. Různé patche 

(patch = záplata)  vznikající  pro tento projekt se postupně sjednotily do jiné aplikace 

a vznikla  první  verze  Apache.  V současné  době  je  tento  webový  server  ve verzi 

Apache2, kdy byl jeho původní kód zcela přepsán [11].

Tento softwarový webový server  je  v současné době nejpoužívanější  aplikací  pro 

poskytování  webových  stránek.  Je  šířen  pod  známkou  open  source  pro  platformy 

GNU/Linux,  BSD,  Solaris,  Mac  OS  X,  Microsoft  Windows  a další.  Jeho  vysoká 

oblíbenost  souvisí  s několika  vlastnostmi:  Je  výkonný  a spolehlivý,  má  velké 

konfigurační  možnosti.  Není problém nakonfigurovat  Apache tak,  aby spolupracoval 

s nějakým skriptovacím jazykem jako je PHP, Python, Perl a další.
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Ve většině  (nejen)  linuxových  distribucí  je  již  obsažený,  pokud  bychom  ale 

potřebovali  balíček  či  instalační  soubor,  je možné stáhnout  aktuální  verzi  ze stránek 

www.apache.org.

2.3.4 Programovací jazyk PHP

PHP je  skriptovací  programovací  jazyk,  určený  především  pro  programování 

dynamických  webových  stránek.  Nejčastěji  se začleňuje  přímo  do struktury  webové 

stránky.  PHP  lze  použít  i k tvorbě  konzolových  a desktopových  aplikací.  Je  to 

interpretovaný, nikoliv kompilovaný jazyk.

Skripty PHP jsou prováděny na straně serveru, to znamená, že k uživateli je přenášen 

až výsledek  jejich  činnosti  [12].  Interpret  PHP skriptu  je  možné  volat  také  pomocí 

příkazové řádky. Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, 

C, Pascal a Java). Skripty PHP jsou nezávislé na platformě, na které běží samotný PHP 

interpret. Podporuje mnoho knihoven pro různé účely, např. zpracování textu, grafiky, 

práci se soubory, přístup k většině databázových systémů (mj. MySQL, ODBC, Oracle, 

PostgreSQL, MSSQL). Zajímavé možnosti se otevírají při využívání nativních funkcí 

systému prostřednictvím PHP.

PHP  může  být  v systému  nainstalovaný  jako  modul  pro  webový  server,  nebo 

v podobě binárního souboru (rozhraní CGI), případně jsou možné obě varianty. Výhoda 

rozhraní CGI je v tom, že jej lze volat z příkazové řádky (SHELL), kombinovat skripty 

PHP s démonem CRON a spouštět tyto skripty v daný čas, nebo v určitých intervalech. 

Nemusí  se tedy  jednat  o server  a úkolem  PHP  nemusí  být  vytváření  dynamického 

obsahu stránek,  ale  můžeme tak  zajistit  např.  údržbu databáze,  zálohování  souborů, 

spouštění jiných aplikací atd.

Základní  specializace  tohoto  jazyka  je  tedy  vytváření  dynamických  webových 

stránek. Je šířen pod velmi svobodnou licencí, ještě více svobodnější, než GPL. Proto je 

PHP tolik rozšířený a u webových hostingů je to téměř standard. S tím souvisí obrovské 
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množství  projektů  a kódů,  které  lze  zdarma  využít.  Pokud  by  k řešení  problému 

nestačila ani dokumentace,  která je u tohoto jazyka na velmi dobré úrovni, je možné 

se obrátit na jedno z mnoha diskuzních fór na internetu.

Naproti  tomu  má  tento  oblíbený  jazyk  i několik  nevýhod.  Např.  nekonzistentní 

pojmenování  některých  funkcí,  např.  strpos(),  strchr(),  ale  str_replace(),  str_pad(). 

Podobně tak parametry funkcí nemusí být vždy ve stejném logickém pořadí. To je dáno 

částečně  historií  vývoje  a částečně  různými  komunitami  podílejících  se na vývoji. 

Ve standardní  distribuci  také  chybí  ladící  (debugovací)  nástroj,  což  ztěžuje  práci 

vývojářům a programátorům. Domovská stránka PHP  http://php.net/, kde se dá využít 

rozsáhlého manuálu k tomuto programovacímu jazyku. Výborné české stránky o PHP 

nalezneme na http://www.linuxsoft.cz/php/.

2.3.5 Databáze PostgreSQL

PostgreSQL je  plnohodnotným  relačním  databázovým  systémem  s otevřeným 

zdrojovým kódem. Má za sebou více než patnáct let aktivního vývoje a má vynikající 

pověst  pro  svou  spolehlivost  a bezpečnost.  Běží  nativně  na všech  rozšířených 

operačních systémech včetně Linuxu, UNIXů a Windows [13].

Stoprocentně  splňuje  podmínky  ACID (podmínky  pro  provádění  transakcí),  plně 

podporuje cizí  klíče,  operace JOIN, pohledy,  spouště a uložené procedury.  Obsahuje 

všechny běžné datové typy podle standardů SQL92 a SQL99, přičemž lze podle potřeby 

další  typy naprogramovat.  Stejně tak lze přidávat  operátory,  agregační  funkce,  nebo 

procedurální jazyky.

PostgreSQL je šířen pod BSD licencí, která je nejliberálnější ze všech open source 

licencí. Tato licence umožňuje neomezené bezplatné používání, modifikaci a distribuci 

PostgreSQL a to ať pro komerční nebo nekomerční využití.

Administrace  této  databáze  je  možná  přes  GUI  (PgAdmin),  které  lze  společně 

s PostgreSQL nainstalovat. V Linuxu lze pro vzdálenou správu např. přes zabezpečený 

terminál použít klienta psql. Jednoduchými příkazy v příkazové řádce lze tak upravovat 
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nastavení  databáze,  nebo  uložená  data.  Lze  využít  i grafické  aplikace  phpPgAdmin, 

které  pomocí  webového  serveru  a jazyka  PHP  dovoluje  databázi  konfigurovat 

z prostředí webového prohlížeče.

2.3.6 Aplikace LCModel

LCModel  (Linear  Combination  Model)  je  plně  automatizovaný  kvantifikační 

program.  Je  vyvíjen  S.W.  Provencherem.  Pracuje  v operačním  systému  LINUX 

a změřená  data  zpracovává ve frekvenční  doméně.  Kvantifikace  in  vivo  naměřených 

spekter  probíhá  na základě  lineární  superpozice  základních  spekter  s vysokým 

rozlišením,  která  jsou  získána  změřením  modelového  roztoku  metabolitů  (in  vitro), 

jejichž  přítomnost  v daném orgánu očekáváme.  Program rozkládá  in  vivo  naměřená 

spektra do spektra jednotlivých metabolitů naměřených in vitro,  které zároveň slouží 

i jako reference při určování koncentrace [5].

Data  je  možné  zpracovávat  pomocí  integrovaného  grafického  rozhraní  LCMgui. 

K tomu jsou potřeba tři základní soubory.  Prvním je .RAW soubor s hodnotami FID 

v časové  doméně,  dále  pak  soubor.  .BASIS,  který  obsahuje  referenční  spektra 

metabolitů. Třetím důležitým souborem je .CONTROL, jehož obsah se vytváří  podle 

nastavení hodnot v LCMgui. Pokud je při vyhodnocení použita kalibrace vody, musí být 

přítomen ještě další .RAW soubor s naměřeným referenčním signálem vody.

Pokud  se rozhodneme  použít  vlastní  uživatelské  rozhraní,  stačí  spustit  aplikaci 

LCModel,  kde  se jako  parametr  uvede  cesta  k souboru  .CONTROL.  V něm  jsou 

obsaženy  další  informace  o umístění  souboru  .RAW,  umístění  bázových  souborů 

.BASIS,  veškerá  nastavení  a cesta  k výstupnímu  adresáři  [14].  V následujících 

tabulkách jsou uvedeny základní parametry souborů .CONTROL a .RAW, které se při 

každém zpracování  vytváří.  Jsou vynechány volby pro CSI,  jelikož  tyto  data  se zde 

nezpracovávají.
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.CONTROL File

Hodnota
Datový typ/
max. počet

popis

$LCMODL

OWNER Character / 120 Jméno držitele licence. Tento řetězec je dodán společně s licencí. 

V Linuxu není  nutné uvádět,  licence musí  být  uložena v adresáři 

$HOME/.remodel/license

KEY Integer / 20 Licenční klíč, viz OWNER

TITLE Character / 255 Hlavička vyšetření, která se zobrazí v horní části stránky

FILBAS Character / 255 Cesta k souboru BASIS

FILRAW Character / 255 Cesta k souboru .RAW

FILPS Character / 255 Cesta, kam se má uložit PostScript .PS

HZPPPM Real Hz  per  ppm  (Larmorova  frekvence).  Počítané  podle  vzorce 

HZPPPM=42,58*B0. Vyjádřeno v Mhz. Default: HZPPPM=84.47

NUNFIL Integer Počet komplexních hodnot FIDu. Default: NUNFIL=2048

DELTAT Real Čas  mezi  jednotlivými  hodnotami  v FID.  Též  samplovací  čas. 

Default: DELTAT=0.0005

PPMEND Real Dolní frekvenční mez, odkud se má analyzovat spektrum

PPMST Real Horní frekvenční mez, kam se má analyzovat spektrum

Tabulka 1: Proměnné a hodnoty souboru .CONTROL pro aplikaci LCModel
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.RAW File

Hodnota
Datový typ/
max. počet

popis

$SEQPAR (Optional)

ECHOT Real Echo čas ( v ms) použitý pro tyto data

HZPPPM Real Hz  per  ppm  (Larmorova  frekvence).  Počítané  podle  vzorce 

HZPPPM=42,58*B0. Vyjádřeno v Mhz. Default: HZPPPM=84.47

SEQ Character / 5 Použitá metoda při akvizici. Může nabývat hodnot „PRESS“, nebo 

„STEAM“

$END

$NMID

ID Character / 20 Řetězec, který identifikuje data

FMTDAT Character / 80 Specifikuje způsob (matematický formát), jakým jsou prezentována 

raw data. Musí být zadán

VOLUME Real Velikost VOI v mililitrech krychlových

TRAMP Real Data  jsou  násobeny  faktorem  TRAMP/VOLUME  kvůli  vzájemné 

normalizaci  naměřeného  signálu  a bázové  sady.  Toto  má  vliv 

pouze  na absolutní  hodnoty  koncentrací,  nikoliv  poměrné. 

Defaultně TRAMP = 1

$END

Tabulka 2: Proměnné a hodnoty souboru .RAW pro aplikaci LCModel

Bezprostředně následují raw data v časové doméně. Musí být seřazeny podle času 

vzestupně a střídá se reálná a imaginární hodnota pro každý bod. Formát dat je nastaven 

v proměnné FMTDAT.
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Samotná analýza je časové náročná. Výsledkem je soubor dat obsahující tabulkové 

i grafické  vyhodnocení  koncentrací  metabolitů.  Podle  volby  uživatele  se ukládají 

do několika formátů souborů, nejčastěji jako .PS (PostScript).

Aplikace LCModel není vícevláknová, tzn. umí při výpočtech využít  pouze jedno 

fyzické  jádro  procesoru.  Pokud bychom na jednojádrovém procesoru  spouštěli  vždy 

jednu  instanci,  rychlost  zpracování  bude  stejná,  jako  na vícejádrovém  procesoru. 

LCModel je ale možné spustit vícekrát nezávisle na sobě. Pokud se bude zpracovávat 

více  vyšetření  najednou,  přidělí  OS  každé  běžící  aplikaci  prostředky  jiného  jádra. 

Optimální vytížení procesoru nastane tedy při běhu tolika LCModelů, kolik je v počítači 

fyzických jader procesorů (v počítači může být i více fyzických procesorů). LCModel 

lze  samozřejmě  spustit  i ve více  instancích,  ale  již  nedochází  k zvýšení  rychlosti 

zpracování.
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2.4 Fourierova transformace

2.4.1 Diskrétní Fourierova transformace (DFT)

V praxi  je  často  potřebné  zobrazit  frekvenční  spektrum nějakého  signálu,  neboli 

převést ho z časové oblasti do frekvenční. Fourierova transformace S(ω) funkce s(t) je 

definována integrálním vztahem:

Ilustrace 2.4_1: Obecný vzorec FT

Pokud však chceme zpracovat  diskrétní  naměřené hodnoty z konečného intervalu, 

musíme použít modifikaci klasické FT, tzv. diskrétní Fourierovou transformaci (DFT). 

Ta je definována jako:

Ilustrace 2.4_2: Obecný vzorec DFT

[15]

Toto je exponenciální (komplexní) zápis DFT, kde počítáme s reálnou a imaginární 

složkou exponenciální funkce. Dále se zavádí tzv. trigonometrický zápis DFT, který 

převádí exponenciální funkci na kosinové a sinové funkce podle Eulerových vztahů.

Ilustrace 2.4_3: Trigonometrický zápis DFT

2.4.2 Rychlá Fourierova transformace (FFT)

Při  výpočtu  klasické  DFT dochází  k velkému  množství  goniometrických  operací 

a komplexních součtů, které spotřebují mnoho výpočetního času. Počet těchto operací 

se rovná podle výše uvedeného vzorce přibližně N2.

V roce  1965  publikovali  J.  W.  Cooley  a J.  W.  Tukey  práci,  ve které  popsali 

algoritmus tzv.  rychlé Fourierovy transformace (FFT)  [16].  Současné algoritmy FFT 
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jsou obecně založeny na faktorizaci N, avšak existují i algoritmy s touto náročností pro 

všechna N, tedy i prvočísla.  Základní a nejpoužívanější algoritmy FFT jsou navrženy 

pro  délku  transformace  N = 2m,  kde  m  je  přirozené  číslo.  Tyto  algoritmy  využívají 

periodičnosti  a symetrií  komplexní  exponenciály.  Exponenciála  dle vzorce  2.4_4 

se nazývá otáčecí činitel (twiddle factor) a označuje se WN.

Ilustrace 2.4_4: Twiddle factor

 Poměrná úspora v počtu operací a tedy i době výpočtu exponenciálně roste s délkou 

transformace a výpočet pro N = 1024 proběhne zhruba 200x rychleji než při výpočtu 

podle definice DFT.

Nejpoužívanější je tzv. algoritmus „motýlek“. Výpočet dvou členů se provede podle 

následujícího schématu:

Jedná se o jednoduchou sčítačku, kde se druhý vzorek přenásobený twiddle faktorem 

a mínus jedničkou přičte k prvnímu. Do rovnice bychom to mohli přepsat takto:

Ilustrace 2.4_6: Rovnice algoritmu motýlek

Je nutné upozornit, že všechna čísla jsou komplexní a některé programovací jazyky 

(včetně  PHP)  s nimi  neumí  pracovat.  Z tohoto  důvodu  se počítá  zvlášť  reálná 

i imaginární část podle pravidel operací s komplexními čísly. Rovnice tím získají tuto 

podobu:

ℜ[X ]ℑ[ X ]=ℜ[ A]ℑ[A]ℜ[W ]ℑ[W ]∗ℜ[B]ℑ[B]

Ilustrace 2.4_7: Komplexní rovnice - sčítání komplexních čísel
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Ilustrace 2.4_5: Schéma algoritmu motýlek

W N=e−i2/N

X =AW N
k B , Y =A−W N

k B , k=0,1 ,... , N /2−1

ℜ[Y ]ℑ[Y ]=ℜ[A]ℑ[ A]−ℜ[W ]ℑ[W ]∗ℜ[B]ℑ[B]



Po úpravě získáme vzorce pro výpočet reálné a imaginární části vzorků:

ℜ[X ]=ℜ[A]ℜ[W ]∗ℜ[B ]−ℑ[W ]∗ℑ[B]

ℑ[X ]=ℑ[A]ℜ[W ]∗ℑ[B]ℜ[B]∗ℑ[W ]

ℜ[Y ]=ℜ[A]−ℜ[W ]∗ℜ[B]ℑ[W ]∗ℑ[B]

Ilustrace 2.4_8: Upravené komplexní rovnice
[17]

Motýlek  je  hlavním  blokem  při  realizaci  FFT.  Sám  o sobě  provádí  2-bodovou 

transformaci,  a proto  je  nutné  propojit  mnoho  motýlků.  Uvedený  postup  bude 

demonstrován pro případ 8-bodové FFT.  Červeně je zakresleno rozdělení  do úrovní, 

které jsem použil při vývoji algoritmu.
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Ilustrace 2.4_9: Motýlek pro osmibodovou FFT s vyznačenými skupinami

ℑ[Y ]=ℑ[A]−ℜ[W ]∗ℑ[B]−ℜ[B]∗ℑ[W ]



3 VÝSLEDKY

3.1 ZAČLENĚNÍ DO EXISTUJÍCÍ APLIKACE

3.1.1 Struktura aplikace SPACS

Úvodem do této kapitoly,  která  se bude věnovat programování  aplikace,  bych rád 

poznamenal několik věcí. Formátování výstupu tvoří značkovací jazyk HTML. Protože 

formátování textu neovlivňuje logiku aplikace nebude zde HTML kód uváděn. Vypsaný 

kód PHP také není přesně zkopírován z aplikace, jedná se o ilustrační příklady, které 

zachycují podstatu řešeného problému. Pozměněné mohou být názvy proměnných, nebo 

absolutní  cesty k adresářům.  Pokud se daný postup v kódu opakuje je uveden pouze 

jednou  jako  ukázka.  Zároveň  se u jednotlivých  funkcí  PHP  nebudu  rozepisovat 

o uspořádání jejich parametrů, jelikož se dají snadno dohledat přímo v manuálu PHP.

SPACS je aplikace běžící na stejnojmenném serveru.  Jako webový server je použit 

Apache s podporou PHP a databáze PostgreSQL. Jejím účelem je vyhledávat vyšetření, 

filtrovat  a řadit  je  podle  různých  atributů,  případně  exportovat  vybraná  vyšetření 

do jiných nemocnic. Vyhledávat můžeme podle jména, příjmení, data vyšetření, nebo 

rodného  čísla.  Po zadání  parametrů  dostaneme  výpis  všech  studií,  která  odpovídají 

odeslanému dotazu. Každá studie obsahuje stručný popis. Pokud otevřeme studii, která 

nás zajímá, zobrazí se základní informace o vyšetření a výpis všech nasnímaných sérií 

s popisem a počtem souborů v ní.

3.1.2 Rozeznání sérií se spektroskopickými daty

V databázi  jsou  uloženy  pouze  základní  informace  o názvu  a umístění  souborů 

na disku. Nebylo možné tak z žádného atributu přímo zjistit, o jaké vyšetření se jedná. 

Jedna z možností,  jak rozpoznat spektroskopická vyšetření,  byla  z názvu série. Tento 

název  se ručně  zadává  při  ukládání  vyšetření.  Pokud  se jedná  o spektroskopické 

vyšetření,  musí  název  obsahovat  řetězec  SVS, nebo  CSI.  Při  získávání  názvů  sérií 

z databáze  je  kontrolován  výskyt  těchto  řetězců  v názvu  série  a pokud  je  název 

obsahuje,  zobrazí  se u dané  série  odkaz  na stránku  s detaily  o spektroskopickém 
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vyšetření (viz příloha 7.5). Tato metoda je velmi jednoduchá a výpočetně nenáročná, ale 

vyžaduje  pečlivost  při  zadávání  názvu  série.  Pokud  popis  série  neobsahuje  výše 

uvedený řetězec, nebude vyšetření správně rozpoznáno a odkaz se nezobrazí.

3.1.3 Identifikace správného souboru

Pokud  je  vybrána  sérii  se spektroskopickým  vyšetřením,  otevře  se stránka 

s bázovými  obrázky  a dalšími  možnostmi  pro  spektroskopická  data. 

U spektroskopických vyšetření bývá většinou v jedné sérii pouze jeden soubor, takže 

není problém s jeho identifikací.  Pokaždé je počet souborů zkontrolován a v případě, 

že série  obsahuje  více  souborů,  vybere  uživatel  ten  správný.  Toho  jsem  docílil 

podmínkou na začátku skriptu, která kontroluje počet souborů a existenci superglobální 

proměnné  $_GET['uid'].  Pokud  existuje  pouze  jeden  soubor,  nebo  výše  zmíněná 

proměnná,  skript  pokračuje  dále.  V opačném případě  pouze  vypíše  seznam souborů 

a informací o nich a uživatel si z nich jeden vybere. Tímto způsobem je získáno přímo 

UID souboru, stránka se znovu načte a dále se pracuje přímo s tímto UID souboru.

$souboru=intval($_GET['souboru']);

if(!isset($_GET['uid']) and $souboru>1){

//vypíší se soubory z databáze a u každého se UID předá v odkazu

echo '<a href=”tato_stranka.php?uid=',$uid,'”>Soubor_xxx</a>';

}

else {

if(isset($_GET['uid'])) { $uid=$_GET['uid']; }

else { /*získání UID jediného souboru z databáze*/ }

//zbytek skriptu

}
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3.2 Vytvoření náhledů bázových obrázků

3.2.1 Získání informací o bázových obrázcích

Podle  postupu  v předchozí  kapitole  byl  získán  jeden  DICOM  soubor 

se spektroskopickými daty.  Každý DICOM soubor se skládá  z různých tagů,  přičemž 

každý tag nese určité informace o vyšetření. Obsah souboru DICOM je možné získat 

pomocí  utility  dcmdump s určitými  parametry.  Pomocí  tohoto  programu jsem získal 

názvy tří  obrázků,  které  byly pořízeny při  vyšetření  a lokalizují  vyšetřovanou oblast 

v osách x, y, z. V tomto prostoru se ještě vyznačuje tzv. VOI (Volume of Interest), kde 

se provádí měření spektra. Tento VOI bude později do obrázků zakreslen.

Pro  získání  názvů  souborů  jsem  pomocí  dcmdump přečetl  tag  s označením 

<0008,1155>.  Funkcí  exec jsem zavolal program  dcmdump s parametry  +f  (otevřít  

soubor),  jméno_souboru  a +P (číslo  tagu).  Výstup  je standardně  posílán  na stdout, 

v tomto případě se ukládá do asociativních  polí  proměnné  $tag[1], $tag[2], $tag[3].  

Každé  pole  obsahuje jeden  název  souboru.  Výsledek  jsem  ořízl od zbytečných 

informací funkcí substr.

$str=exec("/cesta/dcmdump +f /cesta/jmeno_souboru +P 0008,1155");

$base1=substr($str[1],x,x); $base2=substr($str[2],x,x);...

Výše uvedené proměnné obsahují  UID souboru s bázovým obrázkem.  To je dále 

využito k nalezení daného souboru na disku.

3.2.2 Vykreslení bázových obrázků

Dále jsem vytvořil soubor obrazek.php a nastavil mu hlavičku obrázku png. Na tento 

soubor  se pak  v HTML odkazuje  standardním způsobem,  jako na normální  obrázek. 

Jako parametr jsem přidal UID souboru zjištěné v předchozí kapitole. Nyní jsem zjistil 

absolutní  cestu k souboru na disku podle  následujících  pravidel.  Soubory se ukládají 

podle  schématu  /data/cislo_studie/cislo_serie/soubor.  Tyto  informace  jsou  uloženy 

v databázi.  Jednoduchým dotazem jsem podle  UID zjistil  číslo  studie,  série  a jméno 

souboru.  Z výsledků  jsem sestavil  cestu  k souboru,  který  obsahuje  bázový  obrázek. 
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Samotné vykreslení obrázku se nakonec ukázalo jako poměrně problematické. Nejprve 

jsem pouze vykresloval bázové obrázky bez vyznačeného VOI. Použil jsem  program 

dcm2pnm, který převedl DICOM soubor do zvoleného obrazového formátu. Funkce php 

passthru pak zajistila, aby se obrazová data vypisovala na stdout souboru obrazek.php. 

Zobrazení bylo téměř okamžité a zatížení serveru malé.

Jelikož výše uvedený způsob neumožňoval zakreslení VOI do obrázku, musel jsem 

použít  následující  alternativní  postup.  Funkční,  ale  poněkud  komplikovanější  řešení 

se ukázalo  nechat  celý  obrázek  vytvořit  pomocí  kreslících  funkcí  php.  Program 

dcm2pnm umožňuje exportování obrázku jako soubor čísel, které představují hodnoty 

odstínů  šedi  ve zvolené  bitové  hloubce.  Parametr  +opb  dává  výstup  v osmibitové 

hloubce  a +Wi  1 znamená,  že se na obrázek  použije  okno  č.  1  zvolené  při  snímání 

obrázku.

$data=exec("/cesta/dcm2pnm +f /cesta/jmeno_souboru +opb +Wi 1");

Takto jsem získal datové pole  $data[] s indexy 1, 2, 3. V prvním poli  se nachází 

rozměry  obrázku  oddělené  mezerou.  Tyto  čísla  jsem  oddělil  a uložil  do zvláštních 

proměnných $x a $y.

$pos=strpos($data[1]," ");

$osax=intval(substr($data[1],0,$pos));

$osay=intval(substr($data[1],$pos+1));

Druhé pole obsahuje maximální hodnotu v obrázku, což při zvolené bitové hloubce 

stejně  nebude  více,  než  255.  Poslední  pole  je  řetězec  hodnot  oddělených  zpětným 

lomítkem.  Takto jsou odděleny hodnoty či výrazy ve všech DICOM souborech.  Tento 

řetězec  jsem  potřeboval  rozdělil  na jednotlivá  čísla.  Zkoušel  jsem  použít funkci 

explode, která rozdělí řetězec do asociativních polí podle zadaného znaku. Tu ale nebylo 

možné použít,  protože  u větších  obrázků se nemohl  vytvořit  dostatečný  počet  těchto 

polí.  Je  to  způsobeno  parametry  nastavení  jazyka  PHP,  kde  skript  naráží na limit 

přidělené  paměti. Musel  jsem  použít  sekvenční  čtení  proměnné  a každou  získanou 

hodnotu  ihned  použít  pro  obarvení  pixelu.  Při  každém  dalším  cyklu  se proměnná 

přepíše  novou hodnotou a ihned se použije  k obarvení  pixelu  obrázku.  Proto  nároky 

na paměť nerostou.
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Header("Content-type: image/png"); //zadáme hlavičku obrázku png

$img=imagecreatetruecolor($osax,$osay);

//založíme obrázek o rozměrech x,y

$pozadi=ImageColorAllocate($img,0,0,0);

//základní barva (pozadí) je černá

$off=0;  //vynulujeme offset

for ($y=0;$y<$osay;$y++){ //pozice na ose y

for ($x=0;$x<$osax;$x++){ //pozice na ose x

$value=''; //vynuluje proměnnou

while (1==1) { //cyklus vždy proběhne

$d1=substr($data[3],$off,1); //přečte jeden znak

$off++; //zvýší offset o 1

if($d1==" ") break; //když je znak mezera, přeruší cyklus

$value.=$d1; //přidá znak k hodnotě

}

$barva=ImageColorAllocate($img,$value,$value,$value);
//nastavení barvy

imagesetpixel($img,$x,$y,$barva); 
//obarví pixel na aktuálních souřadnicích

}}

U malých obrázků je vykreslení poměrně rychlé (řádově okolo 0,5 vteřiny), u větších 

je  již  znát  velký  počet  cyklů  (i několik  vteřin).  Počet  pixelů  závisí  na rozměrech 

obrázku. Pro obrázek 320 x 200 px to je 64 000 px, pro 640 x 480 px již 307 200 px.

Obrázky jsou vykreslené 1:1, to znamená, že nejsou zmenšené ani zvětšené. Do takto 

vytvořeného  obrázku  již  bylo  možné  kreslit  dalšími  funkcemi  PHP,  konkrétně 

imageline pro vykreslení přímky a imagestring pro vložení textu.

3.2.3 Pozice a orientace obrázku

Každý  obrázek  MR  má  svou  polohu  a orientaci  vůči  souřadnicovému  systému 

přístroje.  Jako  počátek  obrázku  se počítá  levý  horní  roh  a orientace  je  dána  šesti 

vektory,  pro každý směr tři. Souřadnice obrázku jsou obsaženy v tagu <0020,0032>. 

Pomocí programu dcmdump jsem tyto souřadnice získal stejným způsobem také z tagu 

<0020,0037> šestici čísel, která odpovídá vektorovým souřadnicím os x a y. Osu z není 

potřeba v tuto chvíli dopočítávat, protože se na obrázek díváme vždy kolmo.
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Poslední potřebný údaj o obrázku jsem získal z tagu  <0028,0030>.  Jedná se o tzv. 

pixel spacing. Ten nám říká, kolik mm ve skutečnosti připadá na jeden pixel. Jsou to 

opět dvě čísla pro osy obrázku x a y. Například máme obrázek o rozměrech 300 x 200 

px, pixel spacing je 0,9 mm/pixel pro oba rozměry. Obrázek potom představuje reálný 

prostor o rozměrech 300*0,9 a 200*0,9 mm, tj. 270 x 180 mm.
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3.3 Zakreslení VOI do bázových obrázků

3.3.1 Získání informací o poloze a velikosti VOI

Formát  DICOM  není  primárně  určen  pro  ukládání  spektroskopických  vyšetření 

a není pro ně obecně respektovaný standard. Konkrétně informace o všech parametrech 

týkajících se spektroskopie (vektory VOI, velikost VOI, snímací časy...) jsou uloženy 

v jednom tagu jako řetězec bytů.  Může se také stát,  že se tento tag objeví pod jiným 

označením.  Standardně  je  to  <0029,1120>,  ale  je  nutné  testovat  i alternativy 

<0029,1020> a <0029,1220>. To jsem provedl tak,  že jsem si programem  dcmdump 

nechal  zkontrolovat  všechny  tři  tagy  a následně  je  otestoval  existenci  proměnné. 

V případě,  že dotazovaný  tag  neexistuje,  nezadefinuje  se ani  výstupní  proměnná. 

Dotazem  IsSet jsem  zjistil,  která  ze tří  proměnných  existuje,  a tu  jsem  uložil 

do proměnné $string pro další zpracování.

$data1=exec("/cesta/dcm2pnm +f /cesta/jmeno_souboru +L +P 
0029,1120"); //stejně tak $data2 a 0029,1020...

if(isset($data1)){$text=$string;}

elseif(isset($data2)){$string=$data2;}

else {$string=$data3;}

Tento řetězec se skládá z osmibitových čísel (bytů) oddělených zpětným lomítkem. 

Opět jsem tento řetězec ořízl od zbytečných informací a rozdělil do asociativních polí. 

Osmibitové  číslo  se skládá  ze dvou  znaků  šestnáctkové  soustavy  (ab).  Převod 

do desítkové  soustavy  se děje  podle  vzorce  Xdec = a*16+b.  K tomu  je  v PHP  funkce 

hexdec,  která  se o tento  převod postará.  Výsledek je  tedy číslo v desítkové soustavě 

v rozsahu 0 - 255. Každé číslo představuje v tabulce ASCII jistý znak. Tento převod 

zajistí funkce chr. Takto jsem získal z hexadecimálního řetězce srozumitelný text.

$string=array(41,68,6F,6A);

foreach ($string as $znak){

 $text.=chr(hexdec($znak));

 }

echo $text; //vypíše „Ahoj“
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V tomto textu dále vyhledávám následující řetězce pomocí funkce strpos. V tabulce 

jsou uvedeny proměnné, které obsahují informace o poloze a velikosti VOI pro SVS.  

V případě,  že se jedná  o vyšetření  CSI, Jsou  potřebné  ještě  hodnoty  proměnných 

v druhém sloupečku (to je vysvětleno později).

Proměnná Navíc pro CSI Popis

sVoI.sPosition.dSag pozice v prostoru v rovině sagitální

sVoI.sPosition.dCor pozice v prostoru v rovině koronární

sVoI.sPosition.dTra
pozice v prostoru v rovině 

transverzální

FinalMatrixSizeRead rozlišení matice v rovině sagitální

FinalMatrixSizePhase rozlišení matice v rovině koronární

FinalMatrixSizeSlice
rozlišení matice v rovině 

transverzální

sVoI.dThickness sSliceArray.asSlice[0].dThickness rozměry v rovině sagitální

sVoI.dPhaseFOV sSliceArray.asSlice[0].dPhaseFOV rozměry v rovině koronární

sVoI.dReadoutFOV
sSliceArray.asSlice[0].

dReadoutFOV
rozměry v rovině transverzální

Tabulka 3: Proměnné pro určení velikosti a orientace VOI a rozlišení spektroskopické sítě

V kapitole  2.1.1 je nutné do hlavičky zpracovávaného vyšetření uvést hodnoty TR, 

TE, NS, což jsou relaxační časy při snímání spektra, číslo skenu. Proměnná DeltaT je 

také potřebná při zpracování v LCModelu. Hodnota proměnné DeltaT udává čas mezi 

jednotlivými  hodnotami  FID.  Tyto  hodnoty  se nachází  také  v tomto  řetězci 

za následujícími proměnnými.
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Proměnná Popis

alTR[0] Relaxační čas TR

alTE[0] Relaxační čas TE

lAverages Relaxační čas NS

sRXSPEC.alDwellTime[0] Hodnota DeltaT

sSpecPara.ucRemoveOversampling Pokud je tato hodnota větší než 0, 

hodnota DeltaT se násobí dvěma.

Tabulka 4: Proměnné pro hodnoty TR, TE, NS a DeltaT

3.3.2 Získání polohových vektorů VOI

Informace  o vektorech  VOI  se nachází  v tagu  <0029,1110> s variantami 

<0029,1110> a <0029,1110>. Opět se jedná o dlouhý řetězec jednotlivých bytů,  kde 

jsem musel  informace  vyhledat  a přečíst.  Jednotlivé  proměnné  a jejich hodnoty jsou 

ukládány  tak,  že za každou  sekcí  se nachází  číslo  určující  délku  této  sekce  a počet 

položek v ní. Dále bude vše vysvětleno a podrobně rozebráno.

$vektory=substr($vektory,14);

$konec=strpos($text,"#");

$text=substr($text,0,$konec);

$vektory=str_replace("\\","",$text);

Řetězec jsem opět ořízl  od zbytečných informací  na začátku a na konci a odstranil 

zpětná  lomítka  mezi  jednotlivými  byty.  Jelikož  bude  potřeba  zpracovávat  data 

po bytech, musel jsem si název sekce s vektory převést z ASCII znaků do šestnáctkové 

soustavy a tyto znaky vyhledat. Název sekce je „ImageOrientationPatient“, ve stringu 

jsem  vyhledal  tyto  znaky:  „496d6167654f7269656e746174696f6e50617469656e74“. 

První důležitá informace se nachází 152 znaků (76 bytů) od tohoto místa a říká, kolik 

hodnot se zde nachází.

$iop=strpos($x2,"496d6167654f7269656e746174696f6e50617469656e74");
$vektory=substr($x2,$iop+152);
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V tomto případě to je vždy šest, ale raději jsem tuto informaci ověřil výpočtem. Zde 

je možné vložit kontrolu, jestli $nitems se skutečně rovná šesti, ale není to nutné. Před 

samotným převodem se ještě  zmíním se o formátu  ukládání  vícebytových  čísel,  tzv. 

Little Endian. Používají ho všechny počítače na bázi mikroprocesorů firmy Intel a také 

data formátu DICOM. V tomto formátu se méně významné byty ukládají na nižší pozici, 

tj.  začíná  od nejnižšího  řádu.  Tento  převod  probíhá  tak,  že se string  čte  po čtyřech 

bytech,  resp.  po osmi  hexadecimálních  znacích  po sobě  následujících.  První  je 

vynásobena 2560, poslední 2563. Každá získaná hodnotu přičte k již existující.

$nitems=0;

for($x=0;$x<8;$x+=2){

$nitems+=bcpow(256,$x/2)*hexdec(substr($vektory,$x,2));

}

 Pro  přehlednost  jsem  dále  ořízl  přečtenou  informaci  a dalších  8  bytů  navíc. 

Zadefinoval  a vynuloval  jsem proměnnou  $delka.  Ta  se vypočítá  stejným způsobem 

jako  $nitems, udává délku jednoho čísla vektoru v bytech. Samotné extrahování čísla 

jsem  provedl  tak,  že jsou  čteny  jednotlivé  byty,  převádí  se na znaky  a přidávají 

se do proměnné  za sebe  až do velikosti  proměnné  $delka.  Na konci  čtení  každého 

vektoru jsem proměnnou $delka dorovnal do násobku 4 (bytů), odstranil příslušný počet 

znaků ze začátku řetězce a navíc dalších 16 bytů. Celý cyklus se opakuje právě šestkrát. 

Výsledkem jsou hodnoty pro vektory $v[1] až $v[6].

$vektory=substr($vektory,24);

for($c=1;$c<=$nitems;$c++){

$delka=0;

for($x=0;$x<8;$x+=2){

$delka+=bcpow(256,$x/2)*hexdec(substr($vektory,$x,2));

}

$v[$c]='';

for($x=0;$x<($delka-1)*2;$x+=2){

$v[$c].=chr(hexdec(substr($vektory,$x+32,2)));

}

$delka+=((8-($delka%4))%4);

$vektory=substr($vektory,32+($delka)*2);

}
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V tomto případě  jsou potřeba také vektory pro osu  z,  protože  VOI má vzhledem 

ke každému obrázku jinou prostorovou orientaci. Zbývající tři vektory pro osu z se dají 

dopočítat podle vzorce a2*b3 − a3*b2, a3*b1 − a1*b3, a1*b2 − a2*b1, čili

$v[7]=0-($v[2]*$v[6]-$v[3]*$v[5]);

$v[8]=0-($v[3]*$v[4]-$v[1]*$v[6]);

$v[9]=0-($v[1]*$v[5]-$v[2]*$v[4]);

3.3.3 Vektorový součin polohových vektorů obrázku a VOI

Nyní jsem získal šest polohových vektorů obrázku a devět vektorů VOI a mohl jsem 

provést výpočet, jakému prostoru v obrázku odpovídá umístění VOI. Bázové obrázky 

jsou snímány tak, aby ve třech rovinách zachytily tu oblast, ve které bude provedeno 

měření. Vždy ale zobrazí pouze jednu tenkou vrstvu v každé rovině. Naproti tomu VOI 

je  prostorový  objekt  a ten  není  možné  ve webovém  prohlížeči  jednoduše  zobrazit. 

Musel jsem proto VOI vykreslit  jako projekci na každý obrázek. Tím se sice ztratila 

informaci o prostorovém uspořádání VOI vůči obrázku, ale pro zběžné zobrazení je to 

postačující.

V následující části jsem vypočítal souřadnice rohů VOI v obrázku. Tyto body jsem 

potom pospojoval a vznikla 2D projekci VOI na obrázek.

Samotný výpočet je poměrně složitý, neboť do se musí počítat s polohou a vektory 

obrázku,  s polohou,  velikostí  a vektory  VOI.  Každý  výpočet  se dá  rozložit  na dílčí 

rovnice  pro  jednotlivé  roviny,  jejichž  výsledky  se nakonec  sečtou.  Zde  je  příklad 

výpočtu souřadnic jednoho rohu VOI. Proměnné  $xs, $ys, $zs jsou souřadnice středu 

VOI,  $velx,  $vely,  $velz velikosti  VOI  v daných  rovinách,  $vo[] polohové  vektory 

obrázku  a $v[] polohové  vektory  VOI.  Každou  souřadnici  je  nutné  vydělit 

pixelspacingem pro daný směr.
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$sour_x1=($xs+(-$velx/2*$v[1]-$vely/2*$v[4]+$velz/2*$v[7])-
$x1)*$vo[1];

$sour_x2=($ys+(-$velx/2*$v[2]-$vely/2*$v[5]+$velz/2*$v[8])-
$y1)*$vo[2];

$sour_x3=($zs+(-$velx/2*$v[3]-$vely/2*$v[6]+$velz/2*$v[9])-
$z1)*$vo[3];

$sour_y1=($xs+(-$velx/2*$v[1]-$vely/2*$v[4]+$velz/2*$v[7])-
$x1)*$vo[4];

$sour_y2=($ys+(-$velx/2*$v[2]-$vely/2*$v[5]+$velz/2*$v[8])-
$y1)*$vo[5];

$sour_y3=($zs+(-$velx/2*$v[3]-$vely/2*$v[6]+$velz/2*$v[9])-
$z1)*$vo[6];

$roh1_x=(sour_x1+sour_x2+sour_x3)/$pixspx;

//sečtení vektorů x-ové souřadice a vydělení pixelspacingem x

$roh1_y=(sour_y1+sour_y2+sour_y3)/$pixspy;

//sečtení vektorů y-ové souřadice a vydělení pixelspacingem y

Tímto  postupem  se přímo  vypočítá  vzdálenost  bodu  (rohu)  od počátku  obrázku 

v mm. Pro ostatní body jsem postupoval podobně, vždy se ale musí změnit znamínka 

u proměnné $velx(y,z) podle toho, jaký roh se právě počítá.

Ve vyšetřeních  CSI se zakresluje  spektroskopická  síť  znázorňující  lokalizaci  CSI 

voxelu a dále VOI zobrazující vyexcitovanou oblast.

Pozice  středu  a polohové  vektory  spektroskopické  sítě  jsou  stejné  jako  u VOI. 

Rozměry  a rozlišení  spektroskopické  sítě  v jednotlivých  rovinách  jsem  zjistil 

z proměnných uvedených v  tab. Tabulka 3. Podobný výpočet rohů spektroskopické sítě 

probíhá stejným způsobem, rozdílné jsou pouze proměnné velikosti $velx, $vely, $velz.

Nyní je nutné si správně představit orientaci polohových vektorů a jejich vztahy při 

výpočtech  rohů  VOI.  Potom  je  poměrně  jednoduché  určit,  které  body  vzájemně 

pospojovat.  Tyto  spojnice jsem pro lepší orientaci od sebe barevně odlišil.  Výsledky 

jsem průběžně kontroloval s  již zpracovaným vyšetřením. Pokud se stalo, že jsem spojil 

nesprávné body, tj. že jsem vytvořil úhlopříčku místo hrany, čáry na sebe nebyly kolmé 

a VOI neměla charakteristický tvar kvádru. Zde uvádím příklad vykreslení jedné stěny 

VOI.

imageline($img,$roh1_x,$roh1_y,$roh2_x,$roh2_y,$zluta);

imageline($img,$roh1_x,$roh1_y,$roh3_x,$roh3_y,$zluta);

imageline($img,$roh4_x,$roh4_y,$roh2_x,$roh2_y,$zluta);

imageline($img,$roh4_x,$roh4_y,$roh3_x,$roh3_y,$zluta);
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V případě  vykreslování  CSI  je  zapotřebí  vykreslit  spektroskopickou  síť.  Rohové 

souřadnice  jsem  vypočítal  již  dříve.  Nyní  jsem  tedy  musel  rozdělit  tento  prostor 

na několik částí, podle dříve zjištěných informací z proměnných FinalMatrixSizeRead,  

FinalMatrixSizePhase a FinalMatrixSizeSlice ($matx, $maty, $matz). Toho jsem docílil 

pomocí cyklu  for a postupného vykreslování přímek mezi hranami. Toto jsem provedl 

pouze u tří stran na sebe kolmým, aby se zachovala přehlednost při natočení VOI.

$step_x=($roh1_x-$roh2_x)/$matx; //výpočet kroku x-ové souřadnice

$step_y=($roh1_y-$roh1_y)/$matx; //výpočet kroku y-ové souřadnice

for($a=0;$a<=$matx;$a++){

imageline($img,$roh1_x-$a*$step_x,$roh1_y-$a*$step_y,$roh3_x-
$a*$step_x,$roh3_y-$a*$vstep_y,$zluta);

//vykreslení přímek mezi rohy VOI

 }

V tomto případě jsem zařadil vykreslení VOI až nakonec, aby další spektroskopické 

sítě  nepřekryly  její  strukturu.  Když  je  celý  obrázek  kompletní,  zobrazil  jsem  ho 

ve formátu PNG a nakonec ho odstranil z paměti počítače. Příklady takto vykreslených 

obrázků jsou přiloženy v příloze 7.1.

Imagepng($img);

ImageDestroy($img);
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3.4 Zobrazení náhledu spektra

3.4.1 Získání a zpracování dat

Spektroskopická  data  získaná  měřením  (FID)  jsou sumací  indukcí  všech  signálů 

jader prvků a sloučenin, které zachytí snímací cívka. Pokud je na tyto data aplikována 

Fourierova transformace (FT), zobrazí se všechny harmonické složky obsažené v tomto 

signálu. Síla každého harmonického kmitočtu odpovídá výšce píku na frekvenční ose. 

Pokud se tyto body pospojují, vznikne spektrum signálu.

Data se nachází v tagu 7fe1,1010 souboru spektroskopického vyšetření. Při získávání 

obsahu  tohoto  tagu  bylo  nutné  přidat  atribut +L pro  vypisování  dlouhých  tagů. 

Po ořezání  přebytečných  informací  na začátku  a na konci  řetězce  jsem získal  soubor 

bytů v šestnáctkové soustavě oddělených zpětným lomítkem. Nyní jsem opět potřeboval 

rozdělit jednotlivé byty do asociativních polí. Zde bylo možné použít funkci  explode, 

ale musela se zaměnit všechna zpětná lomítka za nějaký jiný oddělovací znak (v tomto 

případě „:“). Tato funkce se znaky „\“ nepracovala správně. Nakonec jsem zjistil počet 

těchto znaků v řetězci.

 $tag="cesta/dcmdump +f /cesta/nazev_souboru +L +P 7fe1,1010";

 $data=exec($tag);

 $zacatek=strpos($data,"OB ");

 $konec=strpos($data," # ");

 $data=substr($data,$zacatek+3,$konec-$zacatek-2);

 $data=str_replace("\\",":",$data);

 $text=explode(":",$data);

 $pocet_bytu=substr_count($data,":");

Opět  zde  ale  nastával  problém  s pamětí,  obzvláště  při  zpracování  souboru  CSI. 

V tomto  souboru je  uloženo více  spekter,  počet  závisí  na rozlišení akviziční  matice. 

Jelikož celý soubor může být velmi velký (řádově desítky MB), rozhodl jsem se uložit 

ho  do dočasné  složky  a požadované  spektrum  získat  pomocí  PHP  funkcí  pro  čtení 

souborů. Jako název souboru je použito PID našeho procesu. To je nutné kvůli situaci, 

kdy bude náhled využívat více uživatelů. Název souboru je vždy jiný. Jednotlivá spektra 

jsou v souboru uložena za sebou a to tak, že nejdříve jsou uložena spektra v první vrstvě 
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a to po řádcích. V případě 3D CSI následuje další vrstva. Proto je nutné znát souřadnice 

požadovaného  spektra  v akviziční  matici.  Souřadnice  se vyplňují  do jednoduchého 

formuláře a pořadí tohoto spektra se potom vypočítá podle následujícího skriptu.

$pozice=($matx*$maty*$sourad_z+$matx*$sourad_x+
$sourad_y)*$pocet_bytu*8*3; //výpočet pozice spektra

$pid=getmypid(); //zjistí PID procesu

$tag="cesta/dcmdump +f /cesta/$filename +L +P 7fe1,1010 >/tmp/
$pid.txt"; //příkaz dcmdump s parametry a uložením do souboru

exec($tag); //provedení příkazu

$soubor = fopen("/tmp/$pid.txt", "r"); //otevře soubor pro čtení

fseek($soubor,$pozice+15); //nastaví kurzor na pozici spektra

for($pocet=0;$pocet<$pocet_bytu*8;$pocet++){

$text[$pocet]=fread($soubor,2);

fread($soubor,1);

} //přečte a uloží 2 znaky do asoc. pole, oddělovač zahodí

fclose($soubor); //uzavře soubor

exec("rm /tmp/$pid.txt"); //smaže soubor z disku

V získaném  řetězci  jsou  hodnoty  FID  tvořeny  dvěma  čísly  typu  FLOAT,  každé 

o délce 32 bitů. První z nich je reálná a druhé imaginární část komplexního čísla. To 

znamená, že každé čtyři byty po sobě jdoucí tvoří jedno číslo, dvě čísla po sobě jdoucí 

jednu hodnotu FID.

Opět se jedná o formát Little Endian. Jelikož jsem nikde neobjevil funkci na převod 

bytů do čísla FLOAT, musel jsem celý algoritmus vytvořit. Nejprve jsem získal řetězec 

v binární soustavě ze všech čtyř bytů. Každý byte je převeden z šestnáctkové soustavy 

do binární  a doplněn zleva nulami na osm míst.  Poskládáním vzniklých čísel  za sebe 

od posledního k prvnímu vznikne binární řetězec o délce 32 bitů.

$x1=sprintf("%08d",decbin(hexdec($text[$r])));

$x2=sprintf("%08d",decbin(hexdec($text[$r+1])));

$x3=sprintf("%08d",decbin(hexdec($text[$r+2])));

$x4=sprintf("%08d",decbin(hexdec($text[$r+3])));

$x=$x4.$x3.$x2.$x1;

Specifikace formátu  FLOAT single precision  jsou uvedeny v tab. Tabulka 5.  Podle 

těchto  specifikací  jsem  číselný  typ  FLOAT  ve formě  32bitových  řetězců  převedl 

do reálného  čísla  následujícím způsobem:  První  bit  značí  znaménko  čísla.  Pokud je 

první bit nula, číslo je kladné, pokud jednička, záporné. Podle toho je potom konečné 
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číslo přenásobeno proměnnou o hodnotě 1, nebo -1. Hodnotu do proměnné je možné 

dosadit  buď  jednoduchou  podmínkou,  nebo  výpočtem.  Pro  názornost  uvedu  oba 

způsoby.

if(substr($x,0,1)=="1") $znamenko=-1;

else $znamenko=1; //určení podmínkou

$znamenko=pow(-1,substr($x,0,1)) //určení výpočtem

Označení Délka (bitů) Popis

sign 1 bit [0] Bit určující kladné/záporné číslo

Exp (e) 8 bit [1-8] Osmibitový exponent, po odečtení konstanty nabývá hodnot 

-126 < e < 127

p 24 bit [9-31] Mantisa

Tabulka 5: Specifikace formátu FLOAT single precision

Dalších osm bitů představují exponent čísla. Pro získání exponentu stačí převést tyto 

bity do desítkové soustavy a odečíst 127. Jedná se o tzv. kód s posunutou nulou, kdy 

se od získaného čísla odečítá známá konstanta, aby bylo možné pracovat se záporným 

exponentem.  Zvláštní  případ  nastává,  pokud  se exponent  po odečtení  konstanty  127 

rovná nule. Jedná se o tzv. denormalizované číslo, které se používá při ukládání velmi 

malých hodnot. Takovýchto zvláštních případů může být více, ale při těchto výpočtech 

může nastat prakticky pouze tento.

$exp=bindec(substr($x,1,8))-127;

if($exp==-127) $cislo=0;

else $cislo=1;
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Posledních 23 bitů (označených a1...a23), tzv. mantisa, představuje číslo ve dvojkové 

soustavě za binární tečkou (např .01101001). Před binární tečku se standardně přidává 

jednička,  kromě  denormalizovaného  čísla  zmíněného  výše.  V tom  případě  je  před 

binární tečkou nula. Skript pro převod jsem naprogramoval podle následujícího vzorce:

Ilustrace 3.4_1: Výpočet mantisy číselného formátu FLOAT

Pro tento výpočet jsem použil cyklus for, v němž se jednotlivé bity postupně sčítají. 

Konečnou  hodnotu  čísla  jsem získal  vynásobením mantisy  výrazem 2exp a přidáním 

znaménka.

for($b=1;$b<=23;$b++){

$cislo+=substr($x,8+$b,1)*pow(2,-$b);

}

$hodnota=$znamenko*($cislo*pow(2,$exp));

V řetězci jsou uložena komplexní čísla tak, že jako první se v řetězci nachází reálná 

část a po ní následuje imaginární část jednoho komplexního čísla. Obě části se počítají 

zcela  stejným způsobem.  Proto  jsem každou  dvojici  uložil  do různých  proměnných 

o stejném indexu asociativního pole.

3.4.2 Výpočet rychlé Fourierovy transformace

V předchozí  části  byly  vypočítány  všechny hodnoty  FID,  kterých  je  právě  jedna 

osmina  proměnné  $pocet_bytu  (tj.  N = počet bytů/8).  Z tohoto  počtu  jsem  dále 

vypočítal  dvojkový logaritmus,  který je důležitý  při  dalších  výpočtech  a zadefinoval 

konstantu $fi podle vzorce φ=2*π/N.

$pocet=(pocet_bytu+1)/8;

$log=log($pocet)/log(2);

$fi=2*pi()/$pocet;

FFT algoritmus „motýlek“  vyžaduje tzv.  bitovou inverzi  pořadí dat.  Znamená to, 

že je nutné zaměnit pořadí vstupních prvků podle jistého algoritmu. Pořadí prvků jsem 

vyjádřil jako binární číslo a zleva doplnil nulami do celkové délky hodnoty proměnné 
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$log. Tento řetězec jsem převrátil (přečetl zprava doleva) a převedl zpět do desítkové 

soustavy. Nově získané pořadí vstupních prvků usnadnilo následný výpočet FFT. Zde 

nebylo možné použít formátovací funkci sprintf, protože nefungovala správně s více jak 

osmi číslicemi.

for($x=0;$x<$pocet;$x++){

$bin=decbin($x);

while(strlen($bin)<$log){

$bin="0".$bin;

 }

 $index=bindec(strrev($bin));

 $ft_r[$x]=$hodnota_r[$index];

 $ft_i[$x]=$hodnota_i[$index];

}

Další užitečná operace před zahájením výpočtu FFT je výpočet tzv. twiddle faktoru 

(otáčecí faktor). Tímto faktorem se při každém kroku FFT přenásobí oba vstupní členy. 

Jelikož se indexy twiddle faktoru v průběhu výpočtu opakují, přináší to urychlení celé 

operace.  Stačí vypočítat  hodnoty W pouze pro N/2, tedy pro 1024 vzorků stačí 512 

hodnot W. Vzorec na jeho výpočet je uveden v kapitole 2.4.2 - Ilustrace 2.4_1. Jelikož 

PHP  neumí  přímo  pracovat  s komplexními  čísly,  musel  jsem výše  uvedený  vzorec 

rozdělit na funkci sinus a kosinus.

 for($x=0;$x<$pocet/2;$x++){

 $w=$x*$fi;

 $w_r[$x]=cos($w);

 $w_i[$x]=-sin($w);

 }

Nyní  jsem  mohl  přistoupit  k samotnému  výpočtu  FFT.  Ten  jsem  sestavil  ze tří 

do sebe  vnořených  cyklů.  V prvním  cyklu  se jednotlivé  motýlky  posunují  v obr. 

Ilustrace 2.4_9 zleva doprava po jednotlivých úrovních. Těch je právě log2N. Druhý 

cyklus  určuje,  kolik  skupin  je  v dané  úrovni  a třetí  říká,  kolik  je  motýlků  (neboli 

samotných výpočtů) v jedné skupině. Uvnitř všech tří cyklů je počítána vždy jen jeden 

motýlek.  Čísla,  s kterými  skript  počítá  se samozřejmě  skládají  z reálné  a imaginární 

části a podle toho jsem musel sestavit rovnice (viz xxx). Kvůli zamezení konfliktu mezi 
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novými  a původními  daty  jsem  při  výpočtu  ukládal  výsledky  do dočasných 

proměnných. Jejich hodnotu jsem pak přiřadil  do původních proměnných až na konci 

každého cyklu.

 for($x=0;$x<$log;$x++){

 for ($xx=0;$xx<$op;$xx+=pow(2,$x+1)){

 for($xxx=0;$xxx<pow(2,$x);$xxx++){

 $q=pow(2,$log-$x-1)*$xxx;

 $a_r=$ft_r[$xx+$xxx]+$w_r[$q]*$ft_r[$xx+$xxx+pow(2,$x)]-
$w_i[$q]*$ft_i[$xx+$xxx+pow(2,$x)];

 $a_i=$ft_i[$xx+$xxx]+$w_r[$q]*$ft_i[$xx+$xxx+pow(2,$x)]+
$w_i[$q]*$ft_r[$xx+$xxx+pow(2,$x)];

 $br=$ft_r[$xx+$xxx]-$w_r[$q]*$ft_r[$xx+$xxx+pow(2,$x)]+
$w_i[$q]*$ft_i[$xx+$xxx+pow(2,$x)];

 $b_i=$ft_i[$xx+$xxx]-$w_r[$q]*$ft_i[$xx+$xxx+pow(2,$x)]-
$w_i[$q]*$ft_r[$xx+$xxx+pow(2,$x)];

 $ft_r[$xx+$xxx]=$a_r;

 $ft_i[$xx+$xxx]=$a_i;

 $ft_r[$xx+$xxx+pow(2,$x)]=$b_r;

 $ft_i[$xx+$xxx+pow(2,$x)]=$b_i;

}

}

 }

Spektra se obvykle zobrazují tak, že hlavní pík vody je posunutý doprostřed spektra. 

Jeho konce na sebe navazují, proto můžeme spektrum rozdělit na polovinu a obě části 

mezi  sebou  zaměnit.  Proto  jsem  musel  upravit  i výsledek  této  FFT.  Následujícím 

způsobem vzniklo žádané zobrazení  s píkem vody uprostřed.  Opět  je vhodné využít 

dočasné  proměnné.  Zároveň  jsem  v dalším  cyklu  spočítal  absolutní  hodnotu 

komplexního čísla.
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for($x=0;$x<$pocet/2;$x++){

$a_r[$x]=$ft_r[$x+$pocet/2];

$a_i[$x]=$ft_i[$x+$pocet/2];

$a_r[$x+$pocet/2]=$ft_r[$x];

$a_i[$x+$pocet/2]=$ft_i[$x];

}

for($x=0;$x<$pocet;$x++){

$ft_r[$x]=$a_r[$x];

$ft_i[$x]=$a_i[$x];

$ft[$x]=sqrt(pow($ft_r[$x],2)+pow($ft_i[$x],2));

}

Do výsledného  grafu  je  zakreslena  zvlášť  absolutní  hodnota  spektra  a reálná 

a imaginární část. U každého souboru hodnot jsem zjistil rozsah hodnot dat, vypočítal 

koeficient a data normalizoval na zvolenou velikost osy y. U absolutní hodnoty stačilo 

zjistit pouze maximum, protože absolutní hodnota nemůže nabývat záporných hodnot. 

V ostatních  případech  jsem  rozsah  hodnot  stanovil  jako  rozdíl  mezi  maximální 

a minimální hodnotou.

 $ft_koef=300/max($ft);

 $ft_r_koef=300/(max($ft_r)-min($ft_r));

 $ft_i_koef=300/(max($ft_i)-min($ft_i));

Samotné  vykreslení  spektra  nepředstavovalo  problém,  pouze  bylo  potřeba  zvolit 

vhodné vertikální pozice a velikosti grafů (reálná, imaginární a absolutní hodnota), aby 

se nepřekrývaly.  Použity  jsou  funkce  imageline pro  vykreslení  grafu  a funkce 

imagestring pro popisky. Výsledek tohoto skriptu je v příloze 7.2.
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Header("Content-type: image/png");

$obr=ImageCreate($pocet+20,900);

$pozadi=ImageColorAllocate($obr,191,217,255);

$cara=ImageColorAllocate($obr,0,0,0);

$osy=ImageColorAllocate($obr,255,0,0);

//definování hlavičky, obrázku, rozměrů a barev

imageline($obr,10,310,$pocet+10,310,$osy);

imageline($obr,10,310,10,10,$osy);

imageline($obr,10,540,$pocet+10,540,$osy);

imageline($obr,10,540,10,320,$osy);

imageline($obr,10,770,$op+10,770,$osy);

imageline($obr,10,770,10,550,$osy);

//vykreslení os grafů

for($x=0;$x<$pocet-1;$x++){

imageline($obr,$x+10,310-$ft[$x]*$ft_koef,$x+11,

310-$ft[$x+1]*$ft_koef,$cara);

imageline($obr,$x+10,$ft_r[$x]*$ft_r_koef+540,$x+11,

$ft_r[$x+1]*$ft_r_koef+540,$cara);

imageline($obr,$x+10,$ft_i[$x]*$ft_i_koef+770,$x+11,

$ft_i[$x+1]*$ft_i_koef+770,$cara);

}

//vykreslení grafů spektra

imagestring($obr,16,$op-150,280,"Absolutni hodnota",$cara);

imagestring($obr,16,$op-150,510,"Real",$cara);

imagestring($obr,16,$op-150,740,"Imaginar",$cara);

//doplnění popisků ke grafům

Imagepng($obr);

ImageDestroy($obr);

//zobrazení a uvolnění obrázku z paměti
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3.5 Příprava dat ke zpracování LCModelem

3.5.1 Formulář pro nastavení parametrů zpracování

Pro  zpracování  dat  LCModelem  jsem  musel  nejprve  získat  z hlavičky  DICOM 

iniciály  pacienta,  parametry  provedeného vyšetření  a další  údaje.  Dále  jsem sestavil 

formulář,  do kterého uživatel  zadává několik  dalších  parametrů,  zvolí  typy souborů, 

které mají být vytvořeny a vybere adresář, kam mají být uloženy výsledky. V této části 

aplikace jsem použil především PHP funkce pro práci s řetězci,  které jsou rozebrány 

výše. Zde jsem také implementoval Javascript, který je použit pro práci s hodnotami 

prvků formuláře a skrývání rozbalovacího seznamu, pokud není potřeba.

Prvním prvkem formuláře  je  pole  TITLE,  které  obsahuje  iniciály  pacienta,  číslo 

studie a série, relaxační časy TR, TE a NS a další údaje podle potřeby pracoviště. Tato 

hlavička nemá na zpracování LCModelem žádný vliv, slouží pouze k popisu vyšetření. 

Tyto informace se získají z příslušných tagů hlavičky daného souboru DICOM pomocí 

aplikace dcmdump, nebo z informací z tagu získaných v kapitole 3.3.1. Pole se vyplňuje 

automaticky, případně jej lze ručně doplnit či opravit.

Dalším důležitým nastavením je volba rozsahu, v kterém se má spektrum zpracovat. 

Zde  jsem  použil  javascriptová  tlačítka,  která  přidávají,  nebo  ubírají  hodnoty 

v příslušných  polích  po desetinách.  Pro  každé  pole  tedy  existují  dvě  tlačítka 

s příslušným javascriptem označené + a -.  Velmi  užitečná  je  položka  Spectrum shift, 

která umožňuje upravit frekvenční posun spektra při zpracování. I když je frekvenční 

posun prováděn při zpracovaní automaticky, při špatné kvalitě spektra tato rutina často 

selhává a frekvenční posun je třeba nastavit manuálně.

Pro každé vyšetření si musí uživatel vybrat vhodnou  bázovou sadu (basis file) pro 

dané  vyšetření.  Všechny dostupné  bázové  sady jsou  uložené  na disku jako  soubory 

v jednom adresáři. Vybráním správného souboru se předá jeho název do konfiguračního 

souboru.
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Následují  dva  checkboxy  na korekci  vířivých  proudů  a na připojení  souboru 

s hodnotami FID vody. Pokud je jeden z těchto checkboxů zatržený, musí uživatel ještě 

vybrat soubor se změřenou vodou. To zajišťuje javascript, který v tomto případě změní 

atribut  skrývaného  pole  visibility z hidden  na visible. Skript  je  vázán  na událost 

OnClick. Javascript je vázaný na oba checkboxy, v ukázce je uveden jako příklad pouze 

pro jeden checkbox. Pro druhý je skript obdobný.

OnClick=“javascript:

if(this.form.water.checked==1 || this.form.correction.checked==1) 
document.getElementById('hidd').style.visibility = 'visible';

else document.getElementById('hidd').style.visibility = 'hidden';“

<span id="hidd">...cokoliv...</span>

Poslední oddíl formuláře obsahuje checkboxy pro typy souborů, které má LCModel 

vytvořit.  Standardně  jsou  předvolené  typy  .TABLE,  .PS a .CSV.  Z rozbalovací  pole 

se seznamem adresářů pak uživatel určí složku pro uložení zpracovaných dat. Ukázka 

formuláře je v příloze 7.3. Potvrzovacím tlačítkem se všechna data odesílají dále.

3.5.2 Okno pro vlastní editaci nastavení

Z předchozího formuláře byly získány všechny potřebné údaje ke zpracování. Někdy 

si  ale  uživatel  bude  chtít  přidat  do nastavení  LCModelu  některé  parametry,  které 

ve formuláři nejsou. Pro takový případ jsem vytvořil formulář s textovým polem, kam 

se vypisuje veškerá nastavení získaná z formuláře. Pole má možnost editace a uživatel 

pak může buď upravovat hodnoty přímo v textu, nebo přidávat další instrukce. Zároveň 

si také zkontroluje správnost veškerého nastavení. Potvrzovacím tlačítkem nakonec data 

odešle  a spustí  se skript  pro  vytvoření  potřebných  souborů  a předání  požadavku 

LCModelu.

3.5.3 Vytvoření souborů pro LCModel

Pokud se pro zpracování MR spektroskopických dat používá LCMgui, stačí v tomto 

rozhraní  vybrat  správný  DICOM  soubor,  vyplnit  formulář  a LCModel  si  potřebné 

soubory sám vytvoří.  V tomto  případě  je  LCModel  volán  z příkazové  řádky a proto 

jsem musel tyto soubory vytvořit  pomocí skriptů PHP. Prvním je .CONTROL, který 

obsahuje data z formuláře. Dále je nutný soubor .RAW, který obsahuje hodnoty FID 
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zpracovávaného  spektra.  Pokud je vybrána  korekce  vířivých proudů,  nebo reference 

na signál vody, vytváří se ještě jeden soubor .H2O s hodnotami FID kontrolního vzorku 

vody.

Tyto  soubory  jsem  tedy  vytvořil  před  zpracováním  pomocí  PHP  a uložil 

do pracovního  adresáře.  Ještě  předtím jsem ale  musel  tento  adresář  vytvořit,  pokud 

neexistuje.  Jelikož  každý  soubor  se spektrem  může  být  zpracován  vícekrát  (např. 

s různým nastavením), musel jsem zajistit, aby se výsledky ukládaly vždy do stejného 

adresáře pacienta, ale do nového podadresáře. Pro vytváření adresářů jsem použil PHP 

funkci  exec a SHELLovský příkaz  mkdir,  pro vytvoření  souborů PHP funkce  fopen, 

fwrite a fclose. Funkce file_exists zjišťuje, zda již nějaký adresář  existuje.

$subserie=0;

do{

 $subserie++;

}while(file_exists($cesta.$subserie));

$cesta=$subserie;

exec("mkdir $cesta");

$file=fopen("$cesta/soubor", "w+");

fwrite($file,$obsah_souboru);

fclose($file);

Tímto  jsem  vytvořil  kompletní  cestu  do pracovního  adresáře  a je  možné  v něm 

vytvořit  všechny  potřebné  soubory.  Soubor  .CONTROL  obsahující  nastavení 

a soubory  .RAW  a .H2O  s hodnotami  FID.  Tyto  hodnoty  jsem  získal  ze souboru 

DICOM, jako v případě zobrazování náhledu spektra v kapitole  3.4.1.  Hodnoty musí 

mít  správný  formát,  tj.  jedna  řádka  obsahuje  jeden  pár  komplexního  čísla  ve tvaru 

daným proměnnou FMTDAT . K tomu jsem použil opět PHP funkce pro práci s řetězci.

3.5.4 Zpracování LCModelem a uložení výsledků

Po vytvoření  souborů  je  do databázové  tabulky  přidán  záznam  o zpracování 

vyšetření. Záznam obsahuje datum přidání, UID souboru, který je zpracováván (to je 

vázáno  na existující  databázi),  stav  (čeká,  zpracovává  se,  hotovo)  a cesty  uložení 

výsledku (pro SPACS a STROJOVNU zvlášť). Server STROJOVNA pomocí programu 

CRON v pravidelných intervalech kontroluje databázi a pokud v ní přibyl požadavek, 
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spustí LCModel a jako parametr mu předá cestu k souboru .CONFIG. Cesty k ostatním 

souborům jsou uvedeny v tomto souboru. Skript změní stav na „zpracovává se“ a čeká 

na dokončení  zpracování  LCModelem.  Potom skript  změní  stav na „hotovo“ a skript 

znovu odešle dotaz do databáze, jestli jsou nějaké další požadavky. Uživatel mezitím 

může kontrolovat frontu požadavků, jestli je jeho požadavek již vyřízený  (viz příloha  

7.4), nebo zpracovávat další vyšetření. U každého pacienta se pak zobrazuje počet takto 

zpracovaných  spektroskopií  a v detailech  série  je  jejich  podrobný  výpis.  Kliknutím 

na požadované  zpracované  vyšetření  se zobrazí  výpis  všech  souborů  v adresáři  (viz  

příloha 7.5). Každý z těchto souborů se dá uložit, nebo otevřít libovolnou aplikací podle 

potřeb uživatele.
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4 DISKUZE

Zprovoznění  a uvedení  celé  aplikace  do ostrého  provozu  probíhalo  v několika 

etapách.  Vývoj  a první  debugging  probíhal  ve zvláštním  adresáři,  kde  se určitá  část 

testovala.  Přístup  k databázi  je  zde  nastaven  pouze  na čtení,  takže  nemohlo  dojít 

ke znehodnocení  či  smazání  informací.  Také  práce  se soubory  DICOM  probíhala 

na vybraných souborech zkopírovaných zvlášť pro tyto účely.

Jako  první  se do ostrého  provozu  uvedla  verze  zobrazující  bázové  obrázky  bez 

vykreslené  VOI.  To  zahrnovalo  správné  určení  spektroskopických  sérií,  získání 

přidružených  bázových  obrázků  a jejich  vykreslení.  Určování  sérií 

se spektroskopickými soubory nyní  probíhá na základě testování názvu série uložené 

v databázi.  Existuje  sice  další  možnost,  jak  rozpoznat  spektroskopické  soubory,  a to 

kontrolovat  jistý  tag  v hlavičce  souboru,  který  tuto  informaci  nese.  Pokud  bychom 

zavolali v PHP funkcí  exec program dcmdump s patřičnými atributy, dostaneme obsah 

daného tagu (postup je popsán v kapitole 3.2.1.). Tento způsob je ale velmi náročný 

na výpočetní  výkon.  Bylo  by zapotřebí  přečíst  z pevného disku všechny vypisované 

soubory a následně je otestovat. Těchto souborů bývá i několik desítek. To by způsobilo 

markantní zpomalení serveru. Obecně bývá pevný disk limitující komponentou celého 

počítače  a proto  by  měl  být  omezen  počet  přístupů  na něj.  Nicméně  čtení  jednoho 

souboru  není  problém  a podobný  postup  byl  použit  dále  při  získávání  informací 

o vyšetření.  Při  získávání  přidružených  bázových  obrázků  a jejich  vykreslování 

se žádný  problém  nevyskytl.  Obrázky  se zatím  vykreslovaly  pomocí  programu 

dcm2pnm.

Dalším krokem bylo zakreslení VOI do těchto obrázků. Zde nastal velký problém, 

obrázky vytvořené pomocí  funkce  dcm2pnm se nedaly znovu načíst  a zakreslit  VOI. 

Vyzkoušel jsem export do několika formátů (JPEG, PNG, TIFF, BMP) a jejich následné 

načtení pomocí funkcí PHP, ale obrázky se odmítaly zobrazovat. Při pokusu uložit celý 

obrázek do souboru na disku pro následnou editaci vznikal soubor s nulovou velikostí. 
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Řešení jsem popsal v kapitole 3.2.2. Nicméně vzhledem k vyšší náročnosti na výpočetní 

výkon serveru bych se k tomuto problému chtěl někdy vrátit a zkusil najít efektivnější 

řešení.

Výpočet a vykreslení VOI u souborů SVS bylo poměrně jednoduché, důležité bylo 

správně sestavit vektorovou rovnici a správně pospojovat rohy VOI. U CSI se potom 

jen  přidalo  vykreslení  druhé  VOI  a její  rozdělení  na části.  Zde  by  se dalo  vylepšit 

prostorové vykreslování sítě CSI (viz dále), ale jelikož se jedná o náhled, je tato funkce 

více než dostačující.

Dalším krokem bylo zobrazování náhledu spektra. Problémů vzniklo hned několik. 

Prvním bylo převedení hexadecimálního řetězce na desetinné číslo (FLOAT) a ověření 

správnosti. Dalším problémem bylo zobrazování spekter u CSI, kdy je zapotřebí označit 

v bázovém  obrázku  sektor,  ze kterého  se má  spektrum  počítat.  Bylo  to  vyřešeno 

formulářem, kde se zadají souřadnice daného sektoru. Pokročilejší řešení by bylo využít 

např. klikací mapy, kdy by se požadovaný sektor označil přímo kliknutím do obrázku. 

Posledním  větším  problémem  byla  implementace  algoritmu  FFT  do kódu  PHP. 

Algoritmus „motýlek“ není složitý, ale i tak vyžaduje jeho úplné pochopení pro správné 

sestavení vnořených cyklů a komplexních rovnic.

Nejdéle  trvala  integrace  funkce  pro  zpracování  LCModelem.  Ačkoliv  příprava 

souborů pro LCModel  nebyla  algoritmicky náročná,  zabrala  nejvíce  času.  Důvodem 

bylo  velké  množství  konfiguračních  parametrů  a následné  zdlouhavé  testování 

funkčnosti  jednotlivých  nastavení.  Zde  je  možné  implementovat  jedno  zajímavé 

vylepšení. Při vyplňování formuláře by se mohla automaticky nabídnout nejvhodnější 

bázová sada a to pomocí dat získaných z hlavičky souboru. Tato funkce je ale poměrně 

složitá na programování a nemusí být vždy přesná.

Správce  serveru  musel  následně  nakonfigurovat  systémový  nástroj  CRON,  aby 

kontroloval frontu úloh, spouštěl LCModel a výsledky zapisoval do databáze.
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5 ZÁVĚR

V úvodu  jsem stanovil  požadavky na vyvíjenou  aplikaci.  V současné  době  nabízí 

aplikace tyto funkce:

1. Zobrazuje bázové obrázky s vykreslenou oblastí zájmu pro SVS i CSI

2. Vypočítá  a zobrazí  náhled spektra  (reálnou a imaginární  složku a absolutní 

hodnotu)

3. U vyšetření SVS umožňuje zadat parametry ke zpracování vyšetření, vytvoří 

potřebné soubory a vše předá aplikaci LCModel

4. Eviduje zpracovaná vyšetření v databázi a je možné je přehledně zobrazovat

5. Aplikace je připravena pro další vylepšení a rozšíření

Všechny funkce  stanovené v úvodu práce  byly  implementovány a současná  verze 

aplikace je umístěna na serveru SPACS.

Zajímavé jsou možnosti dalších rozšíření této aplikace. Po zpracování LCModelem 

by se například mohla automaticky spouštět  segmentace (segmentování  tkáně mozku 

pro další korekce), nebo parsovat soubor .TABLE s koncentracemi metabolitů a ukládat 

je  do databázové  tabulky.  Nad těmito  daty by se daly provádět  např.  různé výpočty 

a měření a výsledky exportovat do libovolného formátu.

 Jelikož  ke spuštění  stačí  standardní  webový  prohlížeč,  je  možné  pracovat 

z jakéhokoliv  PC,  notebooku,  netbooku,  či  jiného  zařízení  se síťovým  připojením 

a webovým prohlížečem.  Velkou výhodou je  nezávislost  na platformě,  není  problém 

pracovat  s OS  Windows,  Linux,  MacOS  a dalšími.  Zároveň  se otevírá  možnost 

zpracovávat  vyšetření  vzdáleně,  např.  pomocí  vzdáleného  (zabezpečeného)  připojení 

k intranetové síti.

Jako každý software,  i tento prochází různými opravami,  úpravami a vylepšeními. 

Bude záležet na požadavcích personálu, jaké další funkce budou přidány, aby co nejvíce 

usnadnily práci při zpracování a vyhodnocování spektroskopických dat.
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