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Co je OpenSource

počítačový software s otevřeným kódem

legální technická dostupnost zdrojových kódů

umožněno licencí za určitých podmínek

více licencí GNU/GPL, LGPL, MIT, BSD

Opensource != Freeware != zdarma



DICOM projekty, které používáme

DCM4CHEE – DICOM server založený na JBOSS 
platformě – licencován pod MPL/GPL/LGPL (Mozilla)

Používáme jako hlavní PACS uložiště – outsourcováno
firmou Medoro

Conquest DICOM server – projekt vyvíjený v 
Nederlands Cancer Institute pod MIT licencí –
používáme jako záložní PACS uložiště, trasportní –
vlastní správa



DCM4CHEE
+ podporuje HL7 server, Storage Commitment, Dicom MPPS, 

Query/Retrive/Storage, Modality Worklist

+ podporuje MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2, Firebird

- k běhu potřebuje JAVU a JBOSS aplikační server → náročnější na hardware

- pomalejší vývoj (v poslední době změna k lepšímu)







Conquest DICOM server
+ podporuje Query/Retrieve/Storage, Modality Worklist

+ je psán v C++ → běží bez dalších závislosG (vyjma databáze) binárka má 
včetně knihoven cca 5Mb, sestavitelný pod mnoha operačními systémy

+ podporuje MySQL, PostgreSQL, MS SQL a DB2

+ vlastní skriptování v jazyce LUA

- nepodporuje MPPS, Storage Commitment, C-GET přenosy

- velmi zastaralé a jednoduché webové rozhraní





Požadavky pro běh Conquest DICOM 
serveru

• Počítač na platformě x86, x86_64, arm7 (ostatní nemáme vyzkoušené)

• Operační systém Windows nebo Linux (vyzkoušeno v distribucích GENTOO, 
Debian, Ubuntu)

• Běžící databázový server (MySQL, PostgreSQL, DB2 nebo Microsoft SQL)

• Pro webové rozhraní – běžící HTTP server s podporou CGI skriptů (vyzkoušen 
APACHE2)



Konfigurace Conquest DICOM 
serveru

Základní konfigurace ve dvou souborech

• dicom.ini – nastavení serveru (sítě, uložiště, databáze, transfery, logování 
atd.) všechno způsobem klíč=hodnota

• acrnema.map – nastavení vzdálených DICOM nodů

Rozšířená konfigurace

• dgatesop.lst – seznam a nastavení SOP tříd (datových typů), které server 
akceptuje

• dicom.sql – nastavení struktury databáze + co se bude ukládat



dicom.ini dicom.sql



Co používáme

• 2 servery cca 5let staré (Intel CoreI3, 4Gb RAM DDR3, GLAN, UPS)

• software RAID (RAID5 a RAID6) – kapacita 5.3Tb (4x2Tb a 5+1x2Tb WD green 
power)

• Gentoo Linux, Mysql, Apache2, Conquest DICOM server, Firehol, OpenSSH, 
NRPE

• 5 let bez vážnější poruchy (u obou serverů se 1x vyměňoval vadný disk)

• data nekomprimujeme



1. server pouze data z CT

• aktuálně 7,9 milionu obrázků, 19000 studií, 80000 sérií, 7800 pacientů

• rychlost vyhledání 500-1000ms, čtení 20-30obrázků/sekundu, zápis  10-20 
obrázků/sekundu (vše dle zatížení sítě)

2. server pouze data z MR

• aktuálně 8,7 milionu objektů, 36300 studií, 335000 sérií, 27000 pacientů, 
čtení 20-30obrázků/sekundu, zápis  10-20 obrázků/sekundu (vše dle zatížení 
sítě)

• ostatní nody – zkoušíme použít Conquest jako DICOM Router/Gateway, 
přenosné úložiště (funguje s ARM čipy např. v Raspberry PI apod.)

Co používáme



Děkujeme za pozornost
V případě zájmu o konzultace rádi poskytneme poradenství.


