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I. Wstęp

Technologia PET

Pozytonowa  tomografia  emisyjna  to  metoda  obrazowania  medycznego,  znajdująca

zastosowanie  w  diagnostyce  i  prowadzeniu  leczenia  nowotworów,  kardiologii  i

kardiochirurgii oraz w neurologii i psychiatrii [1]. W odróżnieniu od metod wykorzystujących

zewnętrzne  źródła  promieniowania,  technika  ta  polega  na  podaniu  pacjentowi

radioaktywnego  kontrastu,  którego  rozpad  następuje  w  ciele  pacjenta.  Jest  to  związek

chemiczny o  oczekiwanej  biologicznej  aktywności1 [2],  gromadzący się  w specyficznych

patologicznych  strukturach  ciała  (np.  w  guzie).  Oznaczony  jest   on  radioaktywnym

pierwiastkiem, którym najczęściej jest izotop fluoru, emitujący przy rozpadzie pozyton. W

wyniku anihilacji pozytonu z napotkanym niemal natychmiast elektronem z  ciała pacjenta

następuje  wytworzenie  dwóch  kwantów  gamma,  które  oddalają  się  od  siebie  pod  kątem

bardzo zbliżonym do 180º. Pacjent w trakcie badania ułożony jest w „beczce” złożonej z

detektorów, zwanych scyntylatorami, których zadaniem jest wykrycie tychże kwantów. Gdy

połączone ze scyntylatorami fotopowielacze wykryją zderzenie, możliwe jest ustalenie linii,

na której znajduje się punkt anihilacji pozyton-elektron (ang. Line of Response – LOR. Patrz

Ilustracja I.1).

1 Oczekiwany wpływ na tkanki pacjenta.

4

Ilustracja I.1: Wizualizacja  LOR (czerwona linia)
zdefiniowanej jako prosta łącząca 
zrekonstruowane w scyntylatorze punkty 
oddziaływania kwantów gamma w detektorze 
(czerwone gwiazdki). Przechodzi ona przez punkt 
anihilacji pozyton-elektron (czarna gwiazdka).



Otrzymany  zestaw  linii  LOR  jest  przekazywany  jako  dane  wejściowe  do  procedur

rekonstrukcji  obrazu.  Najpopularniejszym  służącym  do  tego  algorytmem  stosowanym  w

tomografii PET jest MLEM [3] (ang. maximum likelihood-expectation maximization). Należy

on do grupy algorytmów iteracyjnych. Jego zaletą jest możliwość zastosowania implementacji

ze  zrównolegleniem  obliczeń  -  tzw.  MLEM-OSEM  (ang.  ordered  subsets-expectation

maximization).  Obecnie  algorytmy  MLEM  implementuje  się  także  na  kartach  GPU  [4].

Więcej szczegółów można znaleźć w pozycji [5].

Prototyp tomografu J-PET

Rozpoczęte  w  2012  r.  badania,  prowadzone  pod  przewodnictwem  prof.  dr.  hab.  Pawła

Moskala  na  Wydziale  Fizyki,  Astronomii  i  Informatyki  Stosowanej  w  Instytucie  Fizyki

Jądrowej,   mają  na  celu  konstrukcję  prototypu  nowego  rodzaju  tomografu  PET,  który

umożliwi  przestrzenne  obrazowanie  całego  ciała  pacjenta,  przy  jednoczesnym  obniżeniu

kosztów produkcji i zwiększeniu dokładności badania [6] [7] [8].

Innowacje względem tradycyjnej konstrukcji

Tradycyjny tomograf składa się z pierścieni, złożonych z niewielkich, ustawionych pionowo

kryształowych  scyntylatorów  zakończonych  fotopowielaczami  (patrz  Ilustracja  I.2 [9]).

Obejmują one jedynie wąski obszar ciała pacjenta, co sprawia, że duża liczba interesujących

nas zdarzeń bezpowrotnie przepada. W ten sposób, przy przesuwaniu badanego, możliwe jest

jedynie  utworzenie  obrazu  powstałego  przez  sklejenie   dwuwymiarowych  rzutów

otrzymywanych w tomografie.
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Ilustracja I.2: Klasyczna konstrukcja pierścienia tomografu PET  [9].



Rozszerzenie  powierzchni  scyntylatorów  daje  możliwość  utworzenia  obrazu

trójwymiarowego, ze znacznie mniejszymi stratami danych. Większy obszar badania ułatwia

także znajdowanie przerzutów nowotworowych, które mogą znaleźć się w niemal dowolnym

miejscu ciała. Istotą koncepcji  J-PET jest użycie tańszych scyntylatorów plastikowych, które

jednocześnie  pozwalają  na  przeprowadzenie  niezwykle  precyzyjnego  pomiaru  czasu.

Dodatkowo wykorzystanie tego materiału nie nastręcza kłopotów przy konstrukcji detektorów

o znacznie większym rozmiarze. Dzięki temu, możliwe jest stworzenie tomografu w postaci

beczki złożonej z poziomych elementów detekcyjnych o przekroju  prostokątnym 5x5 mm i

długości  do  1  m,  na  końcach  których  znajdują  się  fotopowielacze,  co  przedstawiono  na

ilustracji I.3.

Analiza zdarzeń

Ustalenie  pozycji  uderzenia  kwantu  gamma  w  scyntylatorze  jest  możliwe  dzięki  dwóm

analizom:

• czasów dotarcia sygnałów świetlnych do obu końców scyntylatora (niemożliwe dla

kryształowych scyntylatorów o znacznie gorszej rozdzielczości czasowej),

• kształtu zarejestrowanych sygnałów.

W pierwszym przypadku, w sytuacji idealnej, możliwe byłoby zwykłe zmierzenie sygnału na
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Ilustracja I.3: Przykład rozmieszczenia 
scyntylatorów z fotopowielaczami w 
tomografie J-PET [6].



dwóch końcach scyntylatora, porównanie czasów ich zarejestrowania i wyliczenie dzięki nim

odległości jaką musiało przebyć światło do każdego z rejestratorów (fotopowielaczy) na obu

końcach scyntylatora. Mamy jednak oczywiście do czynienia z zakłóceniami wynikającymi z

możliwości  nałożenia  się  dwóch  zdarzeń  na  siebie  oraz  z  niedoskonałości  samych

scyntylatorów. Drugi przypadek opiera się o fakt, że każdej pozycji na materiale detekcyjnym,

przypada określony kształt sygnału. Należy wtedy zmierzony sygnał porównać z uprzednio

zmierzonymi  sygnałami,  znajdującymi  się  w  oddzielnej  dla  każdego  scyntylatora  bazie

danych. Przykłady dla obu analiz pokazane są na Ilustracji I.4.

Istotnym elementem pomiarów jest  wykorzystanie  techniki  czasu  przelotu  (ang.  Time  of

Flight – TOF), polegającej na porównaniu czasów uderzeń w scyntylatory po obu stronach

beczki, gdzie po wyliczeniu ich różnicy możemy znacznie zredukować niepewność położenia
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Ilustracja I.4: Porównanie przykładowych miejsc uderzeń w scyntylator (A) z 
czasami ich rejestracji przez fotopowielacze i kształtami sygnałów (B). Widzimy, że 
np. uderzenie bliżej lewego fotopowielacza (L) zostanie wcześniej przez niego 
zarejestrowane (tL), a także sygnał będzie posiadał inny kształt, niż ten 
zarejestrowany przez prawy fotopowielacz (R) [10].



źródła emisji kwantów gamma na linii LOR (patrz Ilustracja I.5 [10]).

Zakres pracy

Poniższa praca obejmuje ogólny opis implementacji wykonywanych w latach 2013 – 2015, do

których zalicza się działalność na rzecz stworzenia wyświetlacza zdarzeń,  frameworku do

analizy danych oraz jego optymalizacji pod kątem zminimalizowania czasów przetwarzania

dzięki paralelizacji obliczeń.
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Ilustracja I.5: Przykład wykorzystania czasu przelotu (TOF) 
pomiędzy scyntylatorami. Odległość punktu rozpadu od 
scyntylatora (Δx) wyznaczane jest dzięki temu, że zdarzenie 
zarejestrowane zostanie najpierw przez lewy moduł, a 
następnie prawy. Mówi o tym znak przy różnicy czasów 
rejestracji. Im mniejsza jej wartość bezwzględna, tym bliżej 
środka beczki miało miejsce zdarzenie. Podobnie 
wyznaczana może być odległość punktu uderzenia kwantu 
gamma w scyntylator od fotopowielaczy (Δl) [10].



II. Framework do analizy danych

Motywacja

Zebrane w trakcie badania dane, są w oczywisty sposób danymi surowymi. Zawierają jedynie

podstawowe  informacje  o  zdarzeniach,  którym daleko  jeszcze  do  stanu  umożliwiającego

praktyczne  zastosowanie.  Aby  dokonywać  odpowiednich  przekształceń  bez  konieczności

implementowania  podstawowych  funkcjonalności  przez  każdego  użytkownika  z  osobna,

istotnym  stało  się  stworzenie  zunifikowanego  sposobu  zarządzania  danymi,  poprzez

udostępnianie rozwiązań takich jak:

• odwzorowanie w kodzie wszystkich koniecznych struktur danych,

• zebranie wszystkich podstawowych operacji na nich,

• obsługa wielu różnych formatów zapisu,

• nawiązywanie połączenia i komunikacja z bazą danych, składującą wspólne dla wielu

analiz informacje (np. ustawienia układu detekcyjnego obejmujące opis geometryczny,

parametry elektroniki, stałe kalibracyjne itd.),

• tworzenie analiz posiadających wspólny interfejs użytkownika.

Wspomniane  powyżej  analizy to  służące  do  przetwarzania  danych fragmenty kodu,  które

definiuje użytkownik końcowy.  Mogą one operować na różnych poziomach abstrakcji:  od

surowych  odczytów  z  elektroniki  po  koncepty  najogólniejsze.  Dzięki  frameworkowi

programista zwolniony jest z obowiązku zajmowania się wszystkimi, nieistotnymi dla samego

algorytmu, rzeczami.

Podczas  tworzenia  oprogramowania,  do  moich  obowiązków  należały  m.in.  prace  nad

organizacją odczytu i zapisu danych, tworzenie klas służących do ich przechowywania oraz

oprogramowanie interfejsu linii komend, a także zrównoleglenie samych obliczeń.

Należy zaznaczyć, że projekt ten jest obecnie w fazie rozwoju, więc implementacja końcowa

może różnić się od tej przedstawionej poniżej.

Użyte technologie

Framework  napisany  został  w  języku  C++.  Motywacjami  w  jego  wyborze  były  między

innymi  dostępność  gotowych  rozwiązań  do  naukowej  obróbki  danych,  a  także
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charakterystyka  samego  języka,  skupiającego  się  na  szybkości  obliczeń.  Najpowszechniej

obecnym  w  kodzie  zewnętrznym  frameworkiem  jest  ROOT  [11] z  uwagi  na  jego

zastosowania w obróbce bardzo dużych ilości danych. W celu zapewnienia niezawodności w

obliczu częstych zmian,  zdecydowano się  użyć podejścia  TDD i dedykowaną jemu część

pakietu  BOOST,  odpowiedzialną  za  tworzenie  testów  jednostkowych.  Całość  projektu

kompilowana  jest  za  pomocą  programu  GNU  make i  załączonych  plików  Makefile.

Zastosowane rozwiązanie bazodanowe to PostgreSQL. Dokumentacja kodu źródłowego może

zostać automatycznie wygenerowana przy użyciu programu Doxygen.

Struktura klas

Klasy  frameworku  można  podzielić  na  dwie  podstawowe  kategorie:  odpowiedzialne  za

przechowywanie  danych  oraz  za  ich  manipulację.  Klasy  składujące  odzwierciedlają

podstawowe koncepcje obecne w analizie PET. Są to m.in. informacje pochodzące z badania:

• JPetHit – dane na temat uderzenie kwantu gamma w scyntylator. Składają się na nie

dwa sygnały z każdego z fotopowielaczy.

• JPetRawSignal – surowe dane pochodzące z pojedynczego fotopowielacza.

• JPetRecoSignal – przetworzone dane o sygnale. Zawierają jego właściwości takie

jak amplituda, ładunek, opóźnienie itd.

• JPetPhysSignal –  zawiera  fizyczne  właściwości  charakteryzujące  dany  sygnał.

Powinien być tworzony na bazie JpetRecoSignal.

• JPetBaseSignal – klasa bazowa dla wszystkich powyższych klas reprezentujących

sygnały.

• JPetLOR –  zestawienie  dwóch  uderzeń  po  przeciwległych  stronach  beczki

scyntylatorów.

• JPetTSlot – Okna czasowe o szerokości 20 mikrosekund zawierające JPetSigCh.

• JPetSigCh – Klasa opakowująca numer kanału, na którym doszło do zdarzenia i jego

czas.

Istotne  przy  badaniach  są  także  dane  samego  sprzętu  (nazywane  też  danymi

parametrycznymi) zawarte w klasach:
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• JPetFrame – pełna informacja o ustawieniu warstw scyntylatorów.

• JPetLayer – warstwa scyntylatorów, które mogą być ułożone w koncentrycznych

okręgach.

• JPetBarrelSlot –  złożenie  dwóch  fotopowielaczy  i  jednego  scyntylatora.

Podstawowy element detekcyjny.

• JPetPM – fotopowielacz (photomultiplier).

• JPetScin – scyntylator.

• JPetPMCalib – informacje o kalibracji fotopowielaczy.

• JPetFEB –  klasa  przechowująca  dane  Front-End  Board,  odbierającej  dane

bezpośrednio z fotopowielaczy.

• JpetParamBank – kolekcja danych na temat różnych danych parametrycznych.

• JPetTOMBChannel – jednoznacznie identyfikuje fotopowielacz, scyntylator,  Front-

End Board, Trigger Readout Board oraz próg na którym rejestrowane są zdarzenia.

• JpetTRB – klasa przechowująca dane dotyczące Trigger Readout Board.

Klasy służące do bezpośrednich operacji na danych:

• JPetReader – odczytywanie danych z plików zapisanych w formie plików ROOT.

• JPetScopeReader – odczytywanie danych z plików zapisanych przez oscyloskop.

• JPetHLDReader – odczytywanie plików wytworzonych przez JPetUnpacker.

• JPetUnpacker – fasada programu  Unpacker,  tworzącego pliki ROOT z surowych

danych.

• JPetWriter – zapisywanie danych do plików ROOT.

• JPetParamManager – klasa zarządzająca danymi parametrycznymi. Umożliwia ich

odczyt i zapis do plików oraz bazy danych.

• JPetDBParamGetter –  klasa  służąca  do  obsługi  połączenia  z  bazą  danych

parametrycznych.

• JPetCommonAnalysisModule –  klasa  nadrzędna  wobec  definiowanych  przez

użytkownika  modułów  analizy,  czyli  podstawowych  elementów  przetwarzających
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dane. Każdy z nich powinien dziedziczyć właśnie po niej.

Klasy narzędziowe:

• JPetManager – realizacja wzorca projektowego  fasada poprzez wzorzec  Singleton

[12]. Każdy program analizy potrzebuje instancji tej klasy.

• JPetLogger –  klasa  służąca  do  zapisywania  logów  programu.  Używana

niebezpośrednio poprzez odpowiednie makra.

• JPetCmdParser – służy do parsowania argumentów podanych z linii poleceń.

• JPetMacroLoader – klasa pozwalająca używać makra frameworku ROOT [13] jako

moduły analizy.

• JPetParamUtils –  narzędzia  służące  do  obliczania  niektórych  wielkości  na

podstawie danych parametrycznych.

Zależności  pomiędzy  ważniejszymi  klasami  przedstawione  zostały  na  ilustracji  II.1 [14].

Klasa  JPetManager zarządzająca prowadzeniem analizy może posiadać jeden lub więcej

następujących  po sobie  modułów analizy.  Każdy z  nich  posługuje  się  odpowiednią  klasą

piszącą i odczytującą z plików (dziedziczącą po  JPetWriter lub  JPetReader) a także

kontenerami wypełnionymi danymi do obróbki. Obiekty klas parametrycznych tworzone są

na  podstawie  informacji  pochodzących  z  bazy  danych.  Dodatkowo  klasy  narzędziowe

używane są wielokrotne w różnych miejscach w kodzie.
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Schemat przetwarzania danych

Schemat przetwarzania danych przedstawiony został na ilustracji  II.2 [15]. Dane wejściowe

zebrane  przy  pomocy  systemu  akwizycji  danych  (ang.  Data  Acquisition  System  –  DAQ)

przekazywane  są  do  łańcucha  analiz  wraz  z  danymi  parametrycznymi  (sprzętu).  Są  one

poddawane stopniowej obróbce wynoszącej je na coraz wyższe poziomy abstrakcji, których

zwieńczeniem są dane wejściowe dla rekonstrukcji samego obrazu. Dokonują tego kolejne

moduły  analizy.  Cechą  charakterystyczną  tego  podejścia  jest  możliwość  użycia

alternatywnych  źródeł  danych  (np.  oscyloskopu  cyfrowego)  dzięki  podmianie  niektórych

części łańcucha na takie, które są do nich przystosowane.
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Ilustracja II.1: Zależności pomiędzy najważniejszymi klasami frameworku [14].



Ważniejsze szczegóły implementacyjne

Interfejs linii komend

Każdy program analizujący dane przy użyciu frameworku posiada jednakowy interfejs linii

komend zdefiniowany w klasie JPetCmdParser:

Allowed options: 

  -h [ --help ]         produce help message 

  -t [ --type ] arg     type of file: hld, root or scope 

  -f [ --file ] arg     File(s) to open 

  -r [ --range ] arg    Range of events to process. 

  -p [ --param ] arg    File with TRB numbers. 

  -i [ --runId ] arg    Run id. 

  -b [ --progressBar ]  Progress bar. 

Wymaganymi argumentami są:

• -t – określa typ pliku z danymi wejściowymi,

• -f – definiuje plik(i), które mają zostać otwarte.
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Ilustracja II.2: Schemat przetwarzania danych przez framework [15].



Flaga -t konieczna jest ze względu na możliwość istnienia dwóch różnych rodzajów pliku z

takimi samymi rozszerzeniami. Kolejnymi, opcjonalnymi argumentami są:

• -r – zakres zdarzeń do przetworzenia,

• -p – plik z danymi parametrycznymi (domyślnie program pobiera je ze zdalnej bazy

danych),

• -i –  numer  „run”  -  na   jego  podstawie  tworzone  są  odpowiednie  obiekty

parameteryczne charakteryzujące dany run,

• -b – włącza pasek postępu.

API

Każdy  użytkownik  tworzenie  analizy  rozpoczyna  od  odwołania  się  do  obiektu  klasy

JpetManager  (patrz  kod  poniżej).  Jest  to  singleton zarządzający  całym  procesem

przetwarzania danych. Przekazujemy mu następnie podane z linii komend argumenty, które

parsuje  i  w  razie  nieprawidłowości  zgłasza  błędy.  Następnie   tworzony  jest  sam  obiekt

modułu analizy zdefiniowanej przez użytkownika. Na początku wystarczy, aby dziedziczył on

po klasie JPetCommonAnalysisModule. Kolejnym krokiem jest przekazanie wskaźnika do

niego managerowi przy użyciu metody AddTask(). Aby uruchomić obliczenia wywołujemy

na managerze funkcję Run(), która przeprowadzi konieczne działania.

int main(int argc, char* argv[])

{

JPetManager& manager = JpetManager::GetManager();

manager.ParseCmdLine(argc, argv);

MyModule* module = new MyModule();

manager.AddTask(module);

manager.Run();

}

W  przypadku  analiz  składających  się  z  wielu  modułów  możliwe  jest  wielokrotne

wywoływanie metody  AddTask() z różnymi argumentami.  Będą one wtedy wykonane w

kolejności dodawania. Należy w tym wypadku upewnić się, że moduł poprzedzający utworzył

dane potrzebne swojemu następnikowi.

Przy  implementacji  modułu  analizy  musimy  zatroszczyć  się  przede  wszystkim  o

zdefiniowanie czysto wirtualnych funkcji klasy nadrzędnej:
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virtual void begin() = 0;

virtual void exec() = 0;

virtual void end() = 0;

Są  to  w  kolejności:  funkcja  wywoływana  przed  analizą,  służąca  przygotowaniu  przed

przetwarzaniem właściwym, funkcja wywoływana dla każdego zdarzenia z pliku i funkcja

służąca do „sprzątania” po analizie. Dla podstawowych przypadków pierwsza i ostatnia może

pozostać pusta. Aby przetworzyć w funkcji  exec() odpowiednie zdarzenie, możemy użyć

następującego sposobu:

void ModuleA::exec()

{

fReader->getEntry(fEvent);

auto tslotRaw = (JPetTSlot&) fReader->getData();

auto result = processDataAndGetResult(tslotRaw);

fWriter->write(result);

fEvent++;

}

Obiekt wskazywany przez wskaźnik fReader, to instancja klasy JPetReader, która przed

przystąpieniem do analizy odczytała  podany z  linii  komend plik  z  danymi  wejściowymi.

Dwustopniowy interfejs służący do pobrania z niej zdarzenia (getEntry() i  getData())

jest bardzo niefortunny z punktu widzenia zarówno nazewnictwa jak i projektu, jednak miał

on odwzorowywać ten używany we frameworku ROOT, do którego część użytkowników jest

przyzwyczajona.  Po pobraniu danych przetwarzamy je, a następnie zapisujemy przy pomocy

obiektu wskazywanego przez fWriter, który zajmuje się na samym końcu zapisem danych

do pliku. Pod koniec funkcji należy inkrementować zmienną  fEvent oznaczającą obecnie

przetwarzane  zdarzenie,  co  prowadzi  do wielu  powtórzeń w kodzie  różnych analiz,  które

mogą  być  określone  jako  jeden  z  jego  „zapachów”  [16].  Może  być  to  podmiotem

refaktoryzacji  w  przyszłych  wersjach  tak  samo,  jak  pobieranie  danych  wejściowych  i

zapisywanie wyjściowych.
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III. Rozwiązanie problemu paralelizacji obliczeń

Zagadnienie paralelizacji

Paralelizacja to sposób wykonywania obliczeń na maszynach wielordzeniowych, zdolnych do

przetwarzania wielu instrukcji jednocześnie. Wykorzystanie takiego rozwiązania wpływa na

skrócenie czasu wykonywania obliczeń, ale także znacząco zwiększa stopień skomplikowania

samego  programu ze  względu  na  trudności  w zarządzaniu  dostępem do  współdzielonych

przez instrukcje danych.

Typy paralelizacji

Podstawowy podział paralelizacji opiera się o różnice w dostarczanych do rdzeni danych lub

zadań. Model, w którym mamy do czynienia z wykonywaniem różnych instrukcji na tych

samych  (lub  różnych)  danych  nazywamy zrównolegleniem zadań  (ang.  task  parallelism),

natomiast ten, w którym na różnych częściach tych samych danych wykonywane są te same

operacje,  nazywamy  zrównolegleniem  danych  (ang.  data  parallelism).  Różnice  w  obu

podejściach obrazuje ilustracja III.1 [17]
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Ilustracja III.1: Schemat obrazujący różnice w metodach zrównoleglenia danych i 
zadań. W metodzie zrównoleglenia zadań (po lewej) widzimy możliwość przekazania 
tych samych danych do zadań numer 1 i 2 oraz innych do zadania numer 3, 
natomiast w przypadku metody zrównoleglenia danych (po prawej), konieczność 
przypisania części danych identycznym zadaniom [17].



Obecne zastosowania paralelizacji w projekcie J-PET

W projekcie J-PET paralelizacja jest techniką powszechnie stosowaną zarówno na poziomie

sprzętu  zbierającego dane,  jak  i  oprogramowania,  które  te  dane  przetwarza  [18].  Moduły

FPGA (ang. field-programmable gate array) użyte do konstrukcji elektroniki czołowej (ang.

Front-End Electronics – FEE) oraz systemu akwizycji danych (ang. Data Acquisition System

– DAQ) są z natury przystosowane do tego typu rozwiązań. Jest to szczególnie przydatne w

zbieraniu informacji z wielu modułów detekcyjnych jednocześnie. Do rekonstrukcji obrazu  z

zapisanych  zdarzeń,  zaimplementowano  dwie  zrównoleglone  wersje  algorytmu  MLEM.

Pierwsza  z  nich  wykorzystuje  do  celów  obliczeń  możliwości  nowoczesnych  procesorów

graficznych (ang. graphical processing units - GPU) z wieloma jądrami obliczeniowymi [4].

Opiera się ona konkretnie o technologię CUDA stworzoną i rozwijaną przez firmę NVIDIA.

Drugi  z  wykorzystywanych  algorytmów  stosowanych  do  odtworzenia  obrazu  w  pełni

trójwymiarowego używa wielordzeniowej architektury CPU oraz biblioteki OpenMP [5].

Motywacja

Prowadzenie obliczeń na dużych ilościach danych dostarczanych z elektroniki  pociąga za

sobą  długie  czasy  przetwarzania,  które  niekiedy  mogą  być  nieakceptowalne.  Prędkość

informacji  nadchodzących  z detektorów może sięgać  nawet  1  Gb/s,  co  dla  pojedynczego

badania może skutkować nawet 1 TB zajętej przestrzeni dyskowej. W pełni trójwymiarowa

rekonstrukcja  obrazu  wymaga  około  dziesięciu  iteracji  algorytmu,  którego  każda  zajmuje

około 70 minut na czterdziestordzeniowej maszynie posiadającej 128 GB pamięci RAM, co

daje w sumie niemal 12 godzin obliczeń. Warto zaznaczyć, że podane pomiary odnoszą się do

programów już wykorzystujących techniki paralelizacji  [18]. W obliczu takich problemów,

zdecydowano się użyć jej także we frameworku służącym do analizy danych.

Zrównoleglenie przetwarzania danych różnych analiz

Analiza  czasów  przetwarzania  wykazała,  że  mamy  do  czynienia  z  dużym  narzutem

występującym w trakcie pobierania z zewnętrznego repozytorium danych parametrycznych

(patrz  rozdział  II).  W przypadku konieczności  przeprowadzenia wielu  analiz  jednocześnie

mogą  one  być  jednakowe  dla  każdej  z  nich,  zatem  niepotrzebne  jest  pobieranie  ich

wielokrotne.  Stworzony  został  do  tego  celu  statyczny,  dostępny  dla  każdego  z  wątków

mechanizm pamięci  podręcznej  (cache),  który  w  przypadku  odwołania  się  do  pobranych
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uprzednio obiektów zwraca ich kopię. Konieczne było zabezpieczenie dostępu do niego przy

użyciu wbudowanego we framework ROOT systemu mutexów. Problemem w implementacji

okazał się fakt, że każda z analiz może przechowywane dane modyfikować. Należało zatem

zadbać o tworzenie osobnych kopii tychże danych dla każdej z analiz oraz dostarczenie ich w

sposób wykluczający jakiekolwiek powiązania pomiędzy nimi, gdyż mogłoby to doprowadzić

do  poważnej  niespójności.  Jednym  z  napotkanych  po  drodze  błędów  był  brak  użycia

głębokiego  kopiowania  przy  powielaniu  obiektów,  co  doprowadzało  do  wspomnianej

powyżej  niespójności.  Następnym  krokiem  było  upewnienie  się,  że  moduły  analizy  nie

przechowują  niczego  pomiędzy  wywołaniami,  co  także  mogłoby  doprowadzić  do

niepożądanego zachowania.

Ważniejsze szczegóły implementacyjne

Ze względu na wprowadzenie podejścia równoległego do przeprowadzania analiz, konieczna

była modyfikacja API frameworku (patrz rozdział II). Ponieważ każdy wątek wykorzystywał

będzie  swoje własne  moduły analizy,  podejściem bardziej  eleganckim jest  przekazywanie

klasie  zarządzającej  analizami  funkcji  tworzących  moduły  analizy  (realizacja  wzorca

projektowego  metoda  wytwórcza  [12]),  zamiast  samych  modułów  i  kopiowanie  ich  dla

każdego  z  wątków.  Najprostszym sposobem na  uzyskanie  pożądanego  efektu  jest  użycie

obecnych w standardzie C++11 wyrażeń lambda:

/**
 * JPetAnalysisRunner.h
 */
using TaskGenerator = std::function< JPetCommonAnalysisModule* () >;
using TaskGeneratorChain = std::vector<TaskGenerator>;

/**
 * analysis implementation
 */
auto generatorChain = new TaskGeneratorChain();
generatorChain->push_back([]()
{

return new MyModule();
});
manager.AddTaskGeneratorChain(generatorChain);

Znacznej modyfikacji uległa oczywiście główna klasa zarządzająca przetwarzaniem danych

(JPetManager).  Część  kodu  wykonującego  zadania  została  zrefaktoryzowana  i

wyciągnięta  do  osobnej  klasy  JPetAnalyisisRunner zajmującej  się  wykonaniem

konkretnej analizy.  Jako argumenty konstruktora przyjmuje on łańcuch generatorów zadań
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przekazany uprzednio do managera, obiekt przechowujący argumenty wywołania programu

oraz numer „run” analizy (patrz rozdział  II -  Interfejs linii komend). Sam  JPetManager

odpowiada  obecnie  za  utworzenie  i  uruchomienie  analizatorów,  zamknięcie  wszystkich

wątków analiz oraz zwolnienie pamięci zaalokowanej na potrzeby generatorów.

void JPetManager::Run()
{

vector<string> fileNames = getInputFileNames();
vector<JPetAnalysisRunner*> runners;
vector<TThread*> threads;

for(int i = 0; i < fileNames.size(); i++)
{

JPetAnalysisRunner* runner = new JpetAnalysisRunner
(

ftaskGeneratorChain,
i,
fCmdParser

);
runners.push_back(runner);
threads.push_back(runner->run());

}
for(auto thread : threads)
{

thread->Join();
}
for(auto runner: runners)
{

delete runner;
}

}

Istotnym  zmianom  poddano  także  metodę  generującą  dane  parametryczne.  Należało

przystosować ją do korzystania z systemu cachowania a także współbieżnego dostępu wielu

wątków jednocześnie.

JPetParamBank* JPetDBParamGetter::generateParamBank(const int p_run_id) 
{

TThread::Lock();
if(fParamCache.find(p_run_id) == fParamCache.end())
{

JPetParamBank* pParamBank =  new JPetParamBank;
fillScintillators(p_run_id, *pParamBank);
fillPMs(p_run_id, *pParamBank);
fillPMCalibs(p_run_id, *pParamBank);
fillBarrelSlot(p_run_id, *pParamBank);
fillLayer(p_run_id, *pParamBank);
fillFrame(p_run_id, *pParamBank);
fillFEBs(p_run_id, *pParamBank);
fillTRBs(p_run_id, *pParamBank);
fillTOMBChannels(p_run_id, *pParamBank);
fParamCache[p_run_id] = pParamBank;

}
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TThread::UnLock();
JPetParamBank* returnedParamBank = new JpetParamBank
(

*fParamCache[p_run_id]
);
fillAllTRefs(p_run_id, *returnedParamBank);
return returnedParamBank;

}

Przykład przepływu sterowania

Poniższy przykład zakłada uruchomienie analizy dla trzech plików wejściowych, z których

dwa oznaczone  będą  tym samym numerem „run”,  więc  będą  potrzebowały  tego  samego

zestawu danych parametrycznych (patrz ilustracja III.2).
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Ilustracja III.2: Schemat czasów równoległego wykonywania zadań przez moduły zadań. 
JPetManager, jako obiekt zarządzający przebiegiem wykonania analizy, tworzy wątki 
wykonujące obliczenia i czeka na ich zakończenie. W międzyczasie każdy z nich odpytuję 
usługę związaną z pobieraniem danych parametrycznych (JPetParamManager) o 
odpowiadające im obiekty, które są im dostarczane gdy tylko zostaną pobrane. W momencie 
zakończenia pracy wątków, JPetManager może podjąć próbę zakończenia działania.



W przedstawionej sytuacji,  JpetParamManager przy pierwszym zgłoszeniu rozpoczyna

pobieranie danych i wstrzymuje wszystkie wątki, które usiłują uzyskać do niego dostęp. W

momencie zakończenia pobierania informacji,  są one składowane w  pamięci podręcznej i

przekazywane do odpowiedniego adresata. Jeżeli którykolwiek z wątków poprosi o ten sam

zestaw danych, pomijany jest etap pobierania i od razu zwracana jest ich kopia. W momencie,

gdy kolejny wątek, sparametryzowany innym numerem „run” poprosi o dostęp, pobieranie

rozpoczyna się od nowa, a wątki już obsłużone kontynuują pracę. Gdy każdy z nich skończy

działanie,  sterowanie  przekazywane  jest  z  powrotem  do  obiektu  JPetManager,  który

przechodzi do etapu zamykającego wykonywanie zadań frameworku.
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IV. Wyświetlacz jednopaskowy

Motywacja

Jednym  z  wyzwań  projektu  J-PET  jest  wyznaczenie  w  scyntylatorze  pozycji  uderzenia

kwantu  gamma  emitowanego  z  ciała  pacjenta  (patrz  rozdział  I).  Scyntylatory  użyte  w

prototypie tomografu mają prostokątny przekrój 5x5mm oraz długość 0.5m. Na obu końcach

scyntylatora znajdują się  fotopowielacze rejestrujące sygnały świetlne powstałe  w wyniku

uderzenia kwantu gamma. Ustalenie położenia wzdłuż długości jest oparte na pomiarze czasu

dotarcia  sygnałów  świetlnych  oraz  ich  kształtu.  Analiza  kształtów  oparta  jest  na  bazie

sygnałów zmierzonych w kontrolowanych warunkach dla  każdego ze  scyntylatorów  [10].

Wysyłając kwant gamma w ściśle określone na scyntylatorze miejsce, wywołujemy zdarzenie

i zapisujemy powstały w ten sposób sygnał, a właściwie jedynie kilka punktów w czasie na

określonych  progach  (patrz  Ilustracja  IV.1).  Kolejnym  krokiem  w  kierunku  uzyskania

pożądanego  efektu,  jest  dopasowanie  tego,  co  udało  nam  się  zmierzyć  podczas  badania

pacjenta  do  odpowiedniego  sygnału  z  bazy.  Sam  proces  porównywania  nie  należy  do

najłatwiejszych i wymaga bardzo precyzyjnych i szybkich algorytmów, które na podstawie

jedynie  dyskretnych  wartości  rejestrowanych na  konkretnych  progach,  potrafią  poprawnie

interpolować  punkty  i  przypisać  je  do  posiadanych  danych.  Bazę  danych  sygnałów

wykorzystują  metody  rekonstrukcji  położenia  na  scyntylatorze  oparte  na  metodach

compressing sensing  [19] oraz  chi-2. Wyświetlacz jednopaskowy umożliwia  wizualizację i

porównanie sygnałów rejestrowanych przy pomocy oscyloskopu cyfrowego LECROYLT374

i LECROYSDA6000A, danych eksperymentalnych a także wyników symulacji programem

[20].  Aplikacja  została  zaimplementowana  przez  zespół  w  składzie:  Karol  Stola,  Damian

Trybek, pod przewodnictwem dr. inż. Wojciecha Krzemienia.
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Użyte technologie

Program  został  napisany  w  języku  C++,  przy  użyciu  obiektowego  paradygmatu

programowania  w  celu  zapewnienia  modularności  kodu  źródłowego.  Powstał  on  w

szczególności  z  myślą  o  Linuxowych  środowiskach  operacyjnych,  lecz  działa  także  na

systemie  OSX.  Interfejs  użytkownika  opiera  się  o  bibliotekę  należącą  do  pakietu  ROOT,

służącą  do  tworzenia  graficznych  interfejsów  użytkownika.  Do  komunikacji  pomiędzy

poszczególnymi klasami użyty został mechanizm  signal-slot. Kompilacja kodu źródłowego

oraz instalacja odbywa się przy użyciu standardowego programu GNU  make,  dla  którego

dostarczone zostały odpowiednie pliki Makefile. Program został opatrzony zestawem testów

jednostkowych,  które  wykorzystują  służącą  do  tego  część  pakietu  BOOST.  Istnieje  także

możliwość  automatycznego  generowania  dokumentacji  z  kodu  źródłowego  dzięki

programowi Doxygen.

Dostępne funkcjonalności

Głównym zastosowaniem interfejsu, jest wyświetlanie sygnałów wprowadzonych w postaci

jednego z wymienionych formatów plików:

• Pliki z eksperymentu - zawierające bazę danych pochodzących z eksperymentów [21].

• ROOT  –  dane  identyczne  jak  w  przypadku  plików  z  eksperymentu,  jednak

uszeregowane i zapisane w formacie drzewa frameworku ROOT.

• Sygnał wejściowy, który został zmierzony oscyloskopem i zapisany w formacie pliku

ASCII. Wspierane są formaty generowane przez dwa modele oscyloskopu:
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Ilustracja IV.1: Pełen sygnał z 
zaznaczonymi progami pomiaru.



◦ LECROYLT374 

◦ LECROYSDA6000A 

• Symulacyjny –  plik  wyjściowy programu „Pasek”,  symulującego  rozchodzenie  się

fotonów  optycznych  w  detektorze  scyntylacyjnym,  a  także  odpowiedź  układu

elektronicznego na końcu detektora.

W zależności  od  zawartości  pliku,  możliwe  jest  pokazanie  do  czterech  sygnałów  naraz:

osobno  dla  prawego  i  lewego  scyntylatora  oraz  osobno  dla  sygnału  zmierzonego   przy

pomocy  dyskryminatora  stałoprogowego  (czas  dla  określonych  wartości  napięcia)  i

stałofrakcyjnego  (czas  dla  określonych  ułamków  maksymalnej  amplitudy).  Możliwe  jest

także wyświetlenie pozycji  uderzenia kwantu gamma w scyntylator.  W przypadku analizy

sygnału  zrekonstruowanego,  możliwe  jest  równoczesne  wyświetlenie  sygnałów

zrekonstruowanego oraz oryginalnego (patrz Ilustracja IV.2).

Opis interfejsu

Interfejs użytkownika jest programem w pełni graficznym, podzielonym na dwie części (patrz
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Ilustracja IV.2 - porównanie sygnałów oryginalnego 
(niebieski) i zrekonstruowanego (czerwony). Opis 
„Constant” odnosi się do sygnału stałoprogowego, a 
„Fraction” do stałofrakcyjnego.



Ilustracja  IV.3).  Lewa  część  panelu  służy  do  wyboru  odpowiednich  ustawień,  natomiast

prawa, prezentuje wykresy. W polu „File type” (1) widzimy możliwość wyboru typu pliku z

danymi.  Przycisk „Read Data” (2) wywołuje okno do jego wyboru z dysku. W przypadku

plików zawierających zarówno pełny sygnał, jak i zmierzone na progach wartości, możemy

przełączać widoczność tego pierwszego przy użyciu checkboxa „Full signal” (3). W polu (4)

wyświetlone zostają w zależności od wybranej zakładki informacje o pliku lub dostępne dla

niego opcje. Przycisk „Show Data” (5) wyświetla wczytane dane, natomiast przycisk „Next”

(6)  dla  plików  zawierających  wiele  zdarzeń,  pozwala  przechodzić  między  kolejnymi

wykresami. W polu  „Steps” (7) możemy ustawić o ile zdarzeń każde naciśnięcie „Next” nas

przeniesie, a w „Event no” (8), które dokładnie chcemy obejrzeć. Przycisk „Reset” przenosi

nas na sam początek pliku. Poniżej widzimy także pasek postępu wśród zdarzeń. Prawa część

interfejsu zawiera miejsce  do wyświetlenia  wykresów. Na samej  górze  znajduje się  także

pasek  symbolizujący  scyntylator,  gdzie  zaznaczony  zostaje  punkt,  w  którym  doszło  do

zdarzenia.
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V. Podsumowanie

Charakterystyka prac

Opisany w powyższej pracy zakres implementacji był szczególnym wyzwaniem w obszarach

projektu architektonicznego, pracy z cudzym kodem i ścisłego stosowania się do oczekiwań

użytkowników  końcowych  oraz  dobrych  praktyk  programistycznych,  co  nie  zawsze  było

możliwe  do pogodzenia.  W przypadku  wyświetlacza  jednopaskowego  (patrz  rozdział  IV)

problem ten był ograniczony ze względu na swego rodzaju „zamkniętość” programu, który po

zakończeniu prac nie musiał być modyfikowany. Większy wpływ miało to jednak na zmiany

kodu źródłowego frameworku (patrz rozdział  II),  który jest  oprogramowaniem nieustannie

rozszerzanym. Znacznym ułatwieniem procesu, mogłoby być użycie narzędzi automatycznie

generujących  instrukcje  kompilowana,  jak  np.  automake  [22] lub  stworzenie  bardziej

generycznego systemu opartego o zwykłe pliki Makefile. Obecnie zmiana sposobu kompilacji

wielu  plików,  wykonania  koniecznej  czynności  w  wielu  miejscach. Swego  rodzaju

ograniczeniem była  także  wersja  kompilatora  gcc dostępnego na  maszynach  docelowych,

która  wymagała  stosowania  co  najwyżej  standardu  C++0x,  uniemożliwiając  dostęp  do

najnowszych funkcji języka. Nieocenionym okazało się użycie testów jednostkowych, które

umożliwiły  modyfikacje  kodu  i  posiadanie  pewności,  że  nie  wpłynie  to  na  powstawanie

błędów  w  obszarach  je  pokrywających.  Duże  trudności  nastręczała  konieczność

wprowadzania  zmian  w  miejscach,  które  tworzone  były  bez  poszanowania  zasad  pisania

czystego  kodu,  jak  na  przykład  ograniczanie  długości  funkcji,  zachowanie  zasady jednej

odpowiedzialności (ang. single responsibility principle – SRP), działanie na jednym poziomie

abstrakcji oraz używanie opisowych nazw zmiennych i funkcji [23]. Sam framework ROOT,

pomimo  faktu,  iż  jest  prawdopodobnie  najlepszym  powszechnie  dostępnym  tego  typu

rozwiązaniem,  nosi  znamiona  projektu  archaicznego  ze  względu  na  jakość  swojego  API,

potrafiącego utrudnić najprostsze z pozoru operacje. W ocenie tej należy jednak uwzględnić

fakt, że jest to projekt o dwudziestoletniej już historii.

Dalsze możliwe kierunki rozwoju oprogramowania

Implementacja paralelizacji obliczeń względem różnych plików jest tylko częścią możliwej

optymalizacji  pod  kątem  skrócenia  czasu  działania  programów  napisanych  na  bazie

frameworku.  Każdy  moduł  analizy  przetwarzając  pojedyncze  zdarzenia  powinien  móc  je
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przetwarzać niezależnie, co pozwala na wprowadzenie modelu zrównoleglenia danych. (patrz

rozdział  III -  Typy  paralelizacji).  Ważne  jest  także  poddanie  kodu  wysiłkom  na  rzecz

refaktoryzacji,  bez  których  opisane  zmiany  mogą  być  zbyt  trudne  do  wprowadzenia

względem korzyści z nich płynących.
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