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NAUJOS MEDICINOS VAIZDŲ TECHNOLOGIJOS 
KŪRIMAS

Softneta įgyvendino projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0001 
„Naujos medicinos vaizdų transliacijos technologijos 
kūrimas“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo 
pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę 
„Eksperimentas“.
Šio projekto tikslas – tikslingų investicijų į MTEP veiklas 
pagrindu išvystyti inovatyvų produktą - naują medicinos 
vaizdų transliacijos technologiją.



PROJEKTO REZULTATŲ KOMERCIALIZAVIMO 
PRIELAIDOS

Įgyvendinus projektą sukurtas MIST technologijos prototipas 
realizuotas dviejose aplikacijose:
● WASM-WebGPU aplikacijoje realizuotas WebAssambly ir 

WebGPU standartais paremtas funkcionalumas. Šis prototipo 
funkcionalumas bus komercializuojamas ne anksčiau nei 
WebGPU technologija bus aktyvuota populiariausiose 
interneto naršyklėse.

● MIST-8 aplikacija naudojanti WebGL2 grafikos variklį, 
pasibaigus projektui bus pradėta komercializuoti integravus 
MIST technologijos funkcionalumus MedDream produkte.



NAUJOS MEDICINOS VAIZDŲ TRANSLIACIJOS 
TECHNOLOGIJOS KOMERCIALIZAVIMO PLANAI

Įgyvendinus projektą dalį 
MIST funkcionalumo 
planuojama integruoti į 
MedDream produktą ir 
pradėti platinti išleidus 
MedDream v8.0.0 versiją. 
Planuojama versijos  
išleidimo (komercializavimo 
pradžios) data: 2022 
rugpjūčio mėnuo.



Naujos medicinos vaizdų transliacijos technologijos kūrimas 
(Medical Image Streaming Technology – MIST) 

PROJEKTO VEIKLOS / UŽDUOTYS IR REALIZUOTAS 
FUNKCIONALUMAS



Tikslas: 
padidinti vaizdų peržiūros programos 
užkrovimo greitaveiką internetinėje 
naršyklėje.

MIST funkcionalumas:

▪ Greitas miniatiūrų atidarymas, kai 
atvaizduojama tik viena tyrimo 
miniatiūra;

▪ Greitas miniatiūrų atidarymas „virtual 
scroll“ metodu (atvaizduojant visas serijos 
miniatiūras);

▪ Greitesnis ir saugesnis vykdomųjų 
JavaScript failų krovimas (JS išskaidytas į 
modulius).

Rezultatas:
Optimizavus MIST  programinį kodą, bendra 
vidutinė MIST programos užkrovimo 
greitaveika internetinėje naršyklėje 
pagreitėjo daugiau kaip 50% (lyginant su 
neoptimizuota pilno MIST funkcionalumo 
versija).

1 užduotis. Medicininių vaizdų peržiūros sistemos 
vykdomųjų failų inicializavimas



Greitas miniatiūrų atidarymas, kai atvaizduojama 
tik viena tyrimo miniatiūra



Greitas miniatiūrų atidarymas „virtual scroll“ 
metodu (atvaizduojant visas serijos miniatiūras)



Greitesnis ir saugesnis vykdomųjų JavaScript failų 
krovimas (JS išskaidytas į modulius).

MIST technologijoje integruoti nauji funkcionalumai padidino kodo kiekį, 
tačiau sistemos užkrovimo greitaveika optimizuota ir pagreitinta.



2 užduotis. Medicininių vaizdų paruošimo internetinei 
peržiūrai posistemės, atliekančios išankstinį duomenų 
konvertavimą, sukūrimas

Tikslas: sutrumpinti medicininės nuotraukos atvaizdavimui 
skirtą laiką, eliminuojant laiką, reikalingą tyrimo duomenų 
konvertavimui į atvaizdavimui tinkamą formatą.

MIST funkcionalumas:

▪ Paruošimas IAN 
žinučių pagalba.

▪ Paruošimas 
Forward metodu.

▪ Paruoštų duomenų 
trynimo servisas.

Rezultatas:
Paruošimas išbandytas ir tinkamai veikia su 6 PACS sistemomis: 
MedDream PACS Premium, DCM4CHEE 2.X, DCM4CHEE 5.X, 
Orthanc, ClearCanvas, Conquest.

Paruošimo servisas vidutiniškai 30% pagreitina vaizdų atidarymą 
(lyginant su nekešuotais duomenim, arba naudojant greitame 
tinkle).



2. Paruošimas IAN žinučių pagalba



2. Paruošimas Forward metodu



2. Tyrimo persiuntimas į paruošimo servisą



Tikslas: 
užtikrinti vartotojui galimybę 
atidaryti vaizdą jo persiuntimo metu, 
nelaukiant pilno tyrimo persiuntimo.

MIST funkcionalumas:

▪ IHE XDS-I.b RAD-69 integracija su pirminiu 
struktūros nuskaitymu;

▪ Vizualinių funkcijų blokavimas pagal objekto 
tipą, funkciją ir laukimo laiką;

▪ MultiFrame CT/MR/NM/OPT/MG vaizdų 
nuskaitymas ir atvaizdavimas išskaidant 
vaizdus į „virtualią“ seriją;

▪ Optimizuotas miniatiūrų atvaizdavimas 
pritaikytas fazėms ir virtualioms serijoms.

Rezultatas:
Pirminis struktūros užkrovimas leido 
5-10 kartų pagreitinti didelių tyrimų 
krovimą (IHE XDS-I.b RAD-69 
integracijoje).
CT/MR/NM/OPT/MG MultiFrame 
palaikymas leidžia atidaryti, anotuoti, 
rekonstruoti šio tipo vaizdus.

3 užduotis. Medicininio tyrimo struktūros 
pateikimas segmentiniu metodu



Tyrimų atidarymas IHE XDS-I.b RAD-69 integracija.
Vaizdų pasirinkimo langas



Įkėlimo laiko uždelsimas gali trukti iki 15 min. 

Tyrimų atidarymas IHE XDS-I.b RAD-69 integracija.
Laukiama, kol bus atsiųsti visi tyrimo duomenys



Tyrimų atidarymas IHE XDS-I.b RAD-69 integracija.
Tyrimas atidaromas



Siekiant pagreitinti sistemos veikimą, sukurtas išankstinis struktūros 
užkrovimo metodas naudojant RAD-69 komunikaciją. Šis metodas 
leidžia atidaryti vaizdus nelaukiant pilno tyrimo persiuntimo.

MIST technologija gali integruotis su kitomis sistemomis IHE XDS-I.b 
RAD-69 standartu, su papildoma struktūros užkrovimo optimizacija, 
kas leidžia ženkliai pagreitinti vaizdų krovimą. Šis metodas vaizdų 
užkrovimą pagreitina 5-10 kartų.

Tyrimų atidarymas IHE XDS-I.b RAD-69 integracija.
Atlikta tyrimo duomenų nuskaitymo optimizacija



Tyrimų atidarymas IHE XDS-I.b RAD-69 integracija.
Vaizdų pasirinkimo langas



Įkėlimo laiko uždelsimas sumažintas 5-10 kartų. 
Įkėlimo laiko uždelsimas gali trukti iki 3 min. 

Tyrimų atidarymas IHE XDS-I.b RAD-69 integracija.
Laukiama kol bus atsiųsti visi tyrimo duomenys



Tyrimų atidarymas IHE XDS-I.b RAD-69 integracija.
Tyrimas atidaromas ženkliai greičiau



MultiFrame CT/MR/NM/OPT/MG išskaidymas į 
“virtualias” serijas

MR BRAIN STROKE PROTO MR BRAIN STROKE PROTO

Negalimos MPR 
rekonstrukcijos



4 užduotis. Ergonomiškas pridėtinių medicininio 
tyrimo duomenų pateikimas, leidžiantis greitą 
navigaciją į problemines tyrimo vietas

Tikslas: 
užtikrinti galimybę sistemos vartotojui, 
atsidariusiam tyrimą su pridėtiniais failais, 
greitai naviguoti į probleminę tyrimo vietą.

MIST funkcionalumas:

▪ Anotacijų ir esminių vaizdų 
saugojimas;

▪ Anotacijų ir esminių vaizdų lokacijos 
indikacija;

▪ Greita navigacija per esminius 
vaizdus ir anotacijas.

Rezultatas:
Ergonomiškumą išbandę trys medicinos 
specialistai, kurie dalyvavo klinikiniame tyrime šio 
projekto apimtyje, pripažino, kad 
ergonomiškumas žymiai pagerėjęs. 



Anotacijų ir esminių vaizdų saugojimas, lokacijos 
indikacija, navigacija



5 užduotis. Medicininių tyrimų vaizdų išankstinis 
persiuntimas ir išsaugojimas internetinės naršyklės 
atmintyje adaptyviu metodu

Tikslas: 
pašalinti serijos vaizdų peržiūros pertraukas, atsirandančias dėl 
naujų vaizdų siuntimo į internetinę naršyklę, užtikrinant  optimalų 
siunčiamų duomenų kiekį.

MIST funkcionalumas:

▪ Greitesnis CT/MR/PT 
tyrimų užkrovimas 
(„debesėlis“ ir 
Orthogonal MPR);

▪ Greitesnis CT/MR/PT 
tyrimų užkrovimas 
naudojant Oblique 
MPR.

Rezultatas:
Identifikuoti 8 skirtingi optimizavimo būdai, kaip pagreitinti duomenų 
persiuntimą ir saugojimą. Didžiausias efektas pasiektas sumažinus 
užklausų kiekį ir grupuojant duomenis paketais, taip išnaudojant pilną 
tinklo pralaidumą.  
Jei tyrimai gaunami iš MedDream PACS Premium archyvo ir tyrimas 
buvo atidarytas pirmą kartą, išankstinio duomenų atsiuntimo 
greitaveika pagerėja visada kartais gali siekti net iki 56%. Iš Orthanc 
PACS archyvo atidarymo pagreitėjimas nežymus (apie 20%).



Tyrimo duomenys siunčiami į atmintį lygiagrečiai 
(išnaudojant visą tinklo pralaidumą). Optimizuotas 
Oblique MIST duomenų krovimas



6 užduotis. Orientuotas į kliento architektūrą, 
binarinio kodo pagrindu vykdomas medicininių 
tyrimų paruošimas atvaizdavimui ir nuasmeninimas

Tikslas: 
sukurti technologiją kuri visą 
apdorojimą vykdytų kliento 
naršyklės pusėje, taip tyrimus 
būtų galima atsidaryti lokaliai. 

MIST funkcionalumas:

▪ Vaizdų atidarymas atvaizdavimui (apdorojama su 
WASM, atvaizduojama su WebGPU);

▪ Vaizdų transformacijos: Zoom, Pan, Rotate, WL;

▪ Lokalių failų atidarymas (iš lokalaus PC,  nesiunčiant 
jų į centrinę PACS sistemą;

▪ Paciento duomenų nerodymas atidarant tyrimus iš 
lokalaus PC;

▪ Tyrimų atidarymas (nuasmenintų ir nenuasmenintų) 
iš Google Cloud Healthcare

▪ Nuasmenintų tyrimų atidarymas iš serverio (MIST-8 
“on-the-fly” nuasmeninimo metodas).

Rezultatas:
Sukurta unikali, medicininių vaizdų 
technologija, kuri kliento pusėje 
(naršyklėje) vykdo binarinio kodo 
pagrindu veikiantį apdorojimą. Ši 
technologija panaudoja naujausius 
Web Assembly ir WebGPU 
standartus, kurie dar tik ateina į 
medicininių vaizdų IT rinką.



Vaizdų atidarymas atvaizdavimui (apdorojama su 
WASM, atvaizduojama su WebGPU) - su Chrome Dev 
versija



Vaizdų transformacijos: Zoom, Pan, Rotate, WL



Lokalių failų atidarymas (iš lokalaus PC, nesiunčiant 
jų į centrinę PACS sistemą)



Nuasmenintų tyrimų atidarymas iš Google 
Cloud Healthcare



Nuasmenintų tyrimų atidarymas iš serverio 
(MIST-8 “on-the-fly” nuasmeninimo metodas). 

Vartotojui (pvz: anon) gali būti priskirta teisė matyti tyrimus 
nuasmenintu režimu (be Export ir Forward funkcijų).



7 užduotis. Medicininių vaizdų pateikimas laipsniniu 
kokybės didinimo metodu

Tikslas: 
40% sutrumpinti medicininio tyrimo atvaizdavimo ekrane 
laiką, medicininius vaizdus siunčiant dviem etapais. 

MIST funkcionalumas:

▪ JPEG vaizdų įkėlimas 
Drag&Drop metodu;

▪ PNG vaizdų įkėlimas 
Drag&Drop metodu.

Rezultatas:
Realizuotas greitas lokalus statinių vaizdų atidarymas 
(WASM-WebGPU prototipe), panaudotas kuriant sluoksnių 
sistemą, bei realizuojant PET suliejimo palaikymo funkcijas. 
Eksperimentiškai buvo pasiektas 50% tyrimo atidarymo 
pagreitėjimas, tačiau kitose MIST veiklose šis metodas 
netaikytas, nes JPEG ir kitų statinių vaizdų generavimas 
serveryje reikalauja papildomų serverio resursų ir vaizdų 
atidarymo vėlinimų.



Užkraunamas 58 kb JPEG vaizdas ir tada užkraunamas 
6259 kb DICOM vaizdas



Užkraunamas 190kb PNG vaizdas ir tada užkraunamas 
6259 kb DICOM vaizdas



8 užduotis. Susijusių medicininių vaizdų pateikimas 
daugiasluoksnės struktūros metodu
Tikslas: 
sukurti daugiasluoksnę atvaizdavimo 
sistemą, kurioje būtų galima su 
originaliomis tyrimo nuotraukomis 
kombinuotai atvaizduoti dirbtinio intelekto 
algoritmų rezultatus ar kitus vartotojo 
pasirinktus vaizdus.

MIST funkcionalumas:

▪ Pridėtinio DICOM vaizdo įkėlimas 
atskiram sluoksnyje.

▪ Pridėtinio JPEG vaizdo įkėlimas 
atskiram sluoksnyje.

▪ Pridėtinio PNG vaizdo įkėlimas 
atskiram sluoksnyje.

▪ Sluoksnio eilės suteikimas, keitimas 
(sluoksnių meniu)

▪ Vaizdų Transformacijos sluoksniuose: 
Zoom, Pan, Rotate, WL.

Rezultatas:
Realizuotas medicininių vaizdų pateikimas 
daugiasluoksnės struktūros metodu. WebGL2 / 
WebGPU valdiklis užtikrina bendrą ir atskirą 
(pagal poreikį) sluoksnių valdymą ir 
manipuliacijas su sluoksniuose saugomais 
vaizdais.



Pridėtinio DICOM vaizdo įkėlimas atskiram sluoksnyje



Pridėtinio JPEG vaizdo įkėlimas atskiram sluoksnyje



Pridėtinio PNG vaizdo įkėlimas atskiram sluoksnyje



Sluoksnio eilės suteikimas, keitimas (sluoksnių meniu)



Vaizdų Transformacijos sluoksniuose: Zoom, Pan, 
Rotate, WL



9 užduotis. Orientuotas į klientinę architektūrą, 
daugiaplokštuminių rekonstrukcijų atvaizdavimas

Tikslas: 
sukurti technologinį sprendimą, 
kuris CT ir MR tyrimų serijas 
leistų peržiūrėti įvairias pjūviais, 
visus transformacijų 
skaičiavimus atliekant tik 
internetinėje naršyklėje.

MIST funkcionalumas:
▪ Aktyvus lango padalinamas į keturis peržiūros langus 

ir atvaizduojami transformuoti vaizdai trijose 
statmenose plokštumose (ašinėje, koronalinėje ir 
sagitalinėje);

▪ Taikiklis (ang. Crosshair);
▪ Pernešti „Taikiklį“ į pasirinktą aktyvaus vaizdo tašką;
▪ Pasukti „Taikiklį“ apie pasirinktą aktyvaus vaizdo tašką; 
▪ Keisti pasirinkto MIST Oblique pjūvio poziciją vaizde, 

nekeičiant kito pjūvio pozicijos;
▪ MIST Oblique pjūvio intensyvumo nustatymai. Galimos 

pasirinkti tokios reikšmės: MIP, MinIP, Avg;
▪ Pjūvio storio (ang. slab thickness) nustatymai;
▪ Realizuota rekonstruoto vaizdo padidinimo / 

sumažinimo funkcija;
▪ Realizuota rekonstruoto vaizdo pernešimo funkcija.

Rezultatas:
MIST technologija leidžia 
rekonstruoti trimačius pjūvius bet 
kokioje trimatėje plokštumoje 
(pirminis prototipas galėjo 
rekonstruoti tik statmenas vaizdui 
plokštumas): TAI VIENA 
REIKŠMINGIAUSIŲ MIST PROJEKTO 
INOVACIJŲ.



9 užduotis. Oblique MIST daugiaplokštuminių 
rekonstrukcijų atvaizdavimas



10 užduotis. CSR vaizdų peržiūros posistemės 
architektūros, tausojančios debesų kompiuterijos 
resursus, sukūrimas
Tikslas: 
minimizuoti medicininių vaizdų peržiūros kaštus, kuomet 
medicininių vaizdų atvaizdavimo posistemė yra 
integruojama su debesų kompiuterijos medicininių vaizdų 
saugojimo posisteme.

MIST funkcionalumas:

▪ Tyrimų atidarymas 
iš Google Cloud 
Healthcare serviso 
(DICOM web);

▪ Tyrimų atidarymas 
“no server cache” 
metodu (kai serveris 
nekuria ir nesaugo 
paruoštų 
duomenų).

Rezultatas:
MIST prototipo integracija su debesų kompiuterijos servisu veikia 
puikiai. Testavimui naudota Google Cloud Healthcare integracija, 
kurios veikimo principai gali būti pritaikyti  kitiems debesų 
kompiuterijos servisams. Komunikacijai naudojamas WEB DICOM 
standartas.



Prisijungimas vyksta per OAuth2 į Google 
Cloud Healthcare servisą



Pasirenkamas DataSet ir DataStore su testiniais 
nuasmenintais vaizdais



Vaizdai atidaromi tiesiai iš Google Cloud Healthcare API 
(“no server cache” metodu). Atvaizdavimui ir 
apdorojimui naudojama WebASM + WebGPU



11 užduotis. Biomedicininio tyrimo planavimas, 
inicijavimas ir įgyvendinimas
Tikslas: 
Patvirtinti MIST 
funkcionalumo 
tinkamumą klinikinėje 
aplinkoje.

MIST funkcionalumas:

● Oblique MIST - 3D sutalpinti ekrane (3D Fit To 
Screen);

● Oblique MIST - 3D atstatyti pradinį vaizdą (3D Reset 
To Original);

● Vidurinio vaizdo WL reikšmės parinkimas ir 
fiksavimas atidarant 2D seriją;

● WL parametrų parinkimas atidarant ortogonalią 
MPR;

● Rankinis Hanging Protocol pasirinkimas iš Meniu 
(arba greito pasirinkimo meniu);

● Išdidinti sritį (Zoom Selection) – išdidinti 
mamografijos vaizdo aktualią sritį.

Rezultatas:
Klinikinio tyrimo rezultatai 
patvirtino MIST 
funkcionalumo tinkamumą 
naudoti klinikinėje 
aplinkoje. Klinikinio tyrimo 
metu identifikuotos 
gerinimo rekomendacijos, 
kurios sėkmingai 
įgyvendintos ir ištestuotos 
projekto apimtyje.



Oblique MIST - 3D sutalpinti ekrane (3D Fit To Screen)

CT KUNAS 2 serija



Oblique MIST - 3D atstatyti pradinį vaizdą 
(3D Reset To Original)

CT KUNAS 2 serija



Vidurinio vaizdo WL reikšmės parinkimas ir 
fiksavimas atidarant 2D seriją

MR HEAD^ROUTINECT PR, RTSTRUCT, KO, CT CT, PT



WL parametrų parinkimas atidarant ortogonalią MPR

MR HEAD^ROUTINEMR HEAD^ROUTINE



Rankinis Hanging Protocol pasirinkimas iš Meniu 
(arba greito pasirinkimo meniu)



Išdidinti sritį (Zoom Selection) – 
išdidinti mamografijos vaizdo aktualią sritį



THANK 
YOU


