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Ο τοµέας της υγείας είναι ένας ευαίσθητος κλάδος που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς 

έχει να κάνει µε το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου, τη ζωή και την υγεία. Η πληροφορική 

στην υγεία είναι µια κατεύθυνση που τα τελευταία χρόνια απασχολεί σηµαντικό µέρος της 

επιστηµονικής κοινότητας, αφού πραγµατεύεται την παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας 

µε τρόπο που να στοχεύει στην εξυπηρέτηση των πάγιων αναγκών των ασθενών, 

µεταβαίνοντας σε µια ασθενο-κεντρική κατάσταση. Συγκεκριµένα, σε διεθνές επίπεδο έχει 

δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην αναβάθµιση των υπηρεσιών παροχής ιατρικής φροντίδας µε 

παράλληλη µείωση του κόστους. Για την επίτευξη των δύο στόχων, οι οργανισµοί παροχής 

υπηρεσιών υγείας µεταβάλλουν την οργανωτική τους δοµή και τις λειτουργικές τους 

διαδικασίες, ώστε τα υλοποιηµένα συστήµατα υγείας που χρησιµοποιούν να εξυπηρετούν τις 

ανάγκες των ασθενών και να τους παρέχουν ολοκληρωµένη και συµµετοχική ιατρική 

φροντίδα (integrated and shared care). Κατ’επέκταση, διαµορφώνεται µια διεθνής τάση στο 

χώρο των πληροφοριακών συστηµάτων υγείας, η οποία αντανακλά την ανάγκη ολοκλήρωσης 

των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους ασθενείς. Τα σύγχρονα πληροφοριακά 

συστήµατα υγείας στοχεύουν όχι µόνο στην υποστήριξη των λειτουργιών των επιµέρους 

µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά και στην υποστήριξη της συνεργασίας 

(collaboration) και της συνέργειας (cooperation) µεταξύ τους. Βάσει των παραπάνω, η 

ιατρική φροντίδα θεωρείται πλέον, µια ολοένα αυξανόµενη δραστηριότητα που περιλαµβάνει 

γεωγραφικά διάσπαρτους και οργανικά αποµακρυσµένους παρόχους υπηρεσιών υγείας. 

  

Η ανάγκη για συνεργασία και συνέργεια των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας 

συνέβαλε στην ανάπτυξη εικονικών οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας που  βασίζονται 
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σε διεπιχειρησιακές διαδικασίες υγείας, εκτελέσιµες εντός και µεταξύ των οργανισµών, 

καθώς και στην ανάπτυξη κατάλληλων πληροφοριακών συστηµάτων. Για την ανάπτυξη των 

πληροφοριακών συστηµάτων σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η ραγδαία εξέλιξη των 

τεχνολογιών του διαδικτύου και του παγκόσµιου ιστού. Συγκεκριµένα, αναπτύχθηκαν 

διαδικασιοστρεφή πληροφοριακά συστήµατα υγείας (process-oriented healthcare 

information systems), τα οποία χρησιµοποίησαν υπηρεσίες ιστού (web services) για να 

υποστηρίξουν τη διαλειτουργικότητα των ετερογενών συστηµάτων και να παράσχουν 

υπηρεσίες παροχής υγείας. 

 

Επίσης, µείζονος σηµασίας είναι η δυνατότητα πρόσβασης στις ιατρικές πληροφορίες των 

ασθενών, κατά την εκτέλεση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας. Η τεχνολογία των 

υπηρεσιών ιστού προσφέρει τη δυνατότητα ανάκτησης των ιατρικών δεδοµένων των 

ασθενών από τα υπάρχοντα και συχνά ετερογενή συστήµατα των οργανισµών και 

υποστηρίζει την παροχή και την ανταλλαγή αυτών των δεδοµένων, όπου και όταν απαιτείται. 

Επιπλέον, επιτρέπει την οµαδοποίηση διαδικασιών µε συγκεκριµένες λειτουργίες, ώστε να 

µπορούν είτε να επαναχρησιµοποιηθούν από άλλα συστήµατα, είτε να µεταβληθούν µόνο 

επιµέρους τµήµατα τους, ανάλογα µε τις µεταβολές στις ιατρικές απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, 

οδηγούµαστε στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων υγείας, τα οποία βασίζονται στην 

υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική (Service-Oriented Architecture - SOA) και διαθέτουν σε 

δίκτυο (εσωτερικό ή εξωτερικό) -υλοποιηµένες ως υπηρεσίες- πηγές πληροφορίας.   

 

Κύριος στόχος της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η διατύπωση συγκεκριµένων 

αρχιτεκτονικών για την ανάπτυξη δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας που 

ακολουθούν την τεχνολογική εξέλιξη και χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες και κατάλληλες 

υποδοµές. Τα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήµατα υγείας που µελετώνται παρέχουν 

υπηρεσίες παροχής ιατρικής φροντίδας, στα πλαίσια µιας υγειονοµικής περιφέρειας (health 

district). Μια υγειονοµική περιφέρεια θεωρείται ότι αποτελείται από ένα Περιφερειακό 

Γενικό Νοσοκοµείο, από ένα Κέντρο Άµεσης Ιατρικής Βοήθειας (ΚΑΙΒ), από άλλα 

µικρότερα νοσοκοµεία και κέντρα υγείας. Η επιτακτική ανάγκη οι µονάδες αυτές να 

επικοινωνούν και να συνεργούν, µέσω δικτύου και υπηρεσιών ιστού, να ανακτούν τα ιατρικά 

δεδοµένα των ασθενών από τα συστήµατα των διαφόρων φορέων, να παρέχουν και να 

ανταλλάσουν αυτά τα δεδοµένα όποτε απαιτείται, έδωσε το έναυσµα για την εκπόνηση της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής και ώθησε την προσπάθεια για τη δηµιουργία πρότυπων 

αρχιτεκτονικών υλοποίησης δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας. 

 

Ειδικότερα, περιγράφονται µεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων ιατρικής 

φροντίδας που αποσκοπούν στην υποστήριξη και ολοκλήρωση των διαδικασιών παροχής 
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ιατρικής φροντίδας, καθώς και στην παροχή ολοκληρωµένης ιατρικής πληροφορίας των 

ασθενών στους συµµετέχοντες φορείς. Οι διαδικασίες παροχής ιατρικής φροντίδας είναι στην 

ουσία ροές εργασίας (workflows) που εκτελούνται εντός ή διαπερνούν τους διάφορους φορείς 

µιας υγειονοµικής περιφέρειας. Στην ανάλυση µεθοδολογιών ανάπτυξης συστηµάτων 

ιατρικής φροντίδας χρησιµοποιείται η τεχνολογία ροής εργασίας (workflow technology) για 

την τυποποίηση και την υποστήριξη αυτών των διαδικασιών.  

 

Συγκεκριµένα, περιγράφονται αρχιτεκτονικές για την υλοποίηση πληροφοριακών 

συστηµάτων υγείας, όπως παραδείγµατος χάριν Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (Electronic 

Medical Record), όπου διαδικτυακές εφαρµογές έχουν αναπτυχθεί µέσω υπηρεσιών ιστού 

που µε τη σειρά τους έχουν βασιστεί στην υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική. Η εκτέλεση των 

υπηρεσιών ιστού επιτρέπεται σε χρήστες που κατέχουν συγκεκριµένους ρόλους, ενώ η 

πρόσβαση στην ιατρική πληροφορία των ασθενών πραγµατοποιείται µέσω µοντέλων, στα 

οποία οι ρόλοι λειτουργούν βάσει συγκεκριµένων δικαιωµάτων. Η έρευνα δεν περιορίζεται 

µόνο στην υλοποίηση Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων, αλλά επεκτείνεται σε γενικότερα 

πληροφοριακά συστήµατα που αναπτύσσονται µε χρήση της υπηρεσιοστρεφούς 

αρχιτεκτονικής και διαφόρων άλλων τεχνολογιών και προτύπων. Η δικαιοδοσία πρόσβασης 

στην ιατρική πληροφορία είναι ένα ζήτηµα που µελετάται ευρέως και αναλύεται λεπτοµερώς 

στη συνέχεια της διδακτορικής διατριβής. Εποµένως, η ασφάλεια των συστηµάτων αποτελεί 

αντικείµενο µελέτης στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής και κατά κάποιο τρόπο 

ταυτίζεται µε την ασφάλεια που παρέχεται από τις υπάρχουσες τοπικές πολιτικές ασφάλειας 

των συµµετεχόντων οργανισµών.  

 

∆ιευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της διατριβής αυτής η τεχνολογία των υπηρεσιών ιστού 

χρησιµοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

� στην υλοποίηση και την αυτοµατοποίηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων των 

διαδικασιών παροχής ιατρικής φροντίδας 

� στην ολοκλήρωση ετερογενών εφαρµογών των συµµετεχόντων οργανισµών 

(νοσοκοµεία) 

� στην ανταλλαγή κατάλληλης ιατρικής πληροφορίας των ασθενών µεταξύ των 

συµµετεχόντων φορέων 

� στην παροχή δικαιωµάτων πρόσβασης σε ολοκληρωµένη ιατρική πληροφορία των 

ασθενών. 
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Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από οκτώ κεφάλαια: 

� Στο πρώτο Κεφάλαιο περιγράφεται ο χώρος των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών 

συστηµάτων υγείας, η ανάπτυξη τους µέσω των επιχειρησιακών διαδικασιών 

παροχής υπηρεσιών υγείας και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα σύγχρονα 

δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήµατα υγείας. 

� Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών υγείας, 

καθώς και διεθνή πρότυπα δόµησης, σηµασιολογίας και µορφοποίησης ιατρικής 

πληροφορίας που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των πληροφοριακών 

συστηµάτων υγείας.  

� Στο τρίτο Κεφάλαιο περιγράφονται οι υπηρεσίες ιστού, η υπηρεσιοστρεφής 

αρχιτεκτονική ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων υγείας (Service-Oriented 

Architecture) που βασίζεται στις υπηρεσίες ιστού και η γλώσσα διαχείρισης 

επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Execution Language), η οποία 

αναλαµβάνει τη σύνθεση (ενορχήστρωση-orchestration) των υπηρεσιών, παρέχοντας 

υψηλό βαθµό ευελιξίας και χαµηλό κόστος αλλαγών. Στο ίδιο κεφάλαιο, µελετώνται 

η τεχνολογία του επιχειρησιακού δίαυλου υπηρεσίας (Enterprise Service Bus - ESB), 

η τεχνολογία πλέγµατος (grid technology) και οι οντολογίες, ενώ παράλληλα η 

ανάλυση επεκτείνεται στο σχετικά νεοεµφανιζόµενο είδος ιστού, το σηµασιολογικό 

ιστό (Semantic web).   

� Στο τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα δυναµικό µοντέλο εξουσιοδοτήσεων που 

αναπτύχθηκε µε βάση την τεχνολογία ροής εργασιών.  

� Στο πέµπτο Κεφάλαιο περιγράφεται ένα δικτυοκεντρικό πληροφοριακό σύστηµα 

υγείας ανάπτυξης ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. 

� Στο έκτο κεφάλαιο µελετάται ένα άλλο σύστηµα µε χρήση ESB και BPEL που 

επεκτείνεται και στην εφαρµογή του σε περιβάλλον τεχνολογίας πλέγµατος.  

� Στο έβδοµο Κεφάλαιο παρουσιάζεται µια οντολογική προσέγγιση για το σχεδιασµό 

εκπαιδευτικού υλικού που αφορά στη διαχείριση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών 

υγείας. 

� Τέλος, στο όγδοο Κεφάλαιο περιγράφονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από 

την αξιολόγηση των ολοκληρωµένων δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων 

υγείας που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της συνολικής έρευνας κι έπειτα 

περιγράφονται κάποιες πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις αυτών των συστηµάτων. 
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Ο χώρος της παροχής υπηρεσιών υγείας έχει µετατραπεί µε το πέρασµα του χρόνου σε ένα 

ταχύτατα εξελισσόµενο τοµέα, όπου η επικρατούσα τάση είναι πλέον η παροχή 

ολοκληρωµένης και κοινόχρηστης ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς (shared and integrated 

care), ανεξαρτήτως γεωγραφικών ορίων. Για το σκοπό αυτό, πραγµατοποιήθηκε η ανάπτυξη 

ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων σε επίπεδο τόσο ατοµικό (υγειονοµική 

µονάδα), όσο και οµαδικό (υγειονοµική περιφέρεια, ευρύτερες γεωγραφικές περιφέρειες). 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνεται -µεταξύ άλλων τεχνολογιών και 

αρχιτεκτονικών- η χρήση υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών (service-oriented architecture) 

για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση υπαρχόντων ή και νέων πληροφοριακών συστηµάτων 

υγείας. 

 

Οι υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στις λεγόµενες υπηρεσίες 

παροχής ιατρικής φροντίδας, δηλαδή διαδικασίες που διαπερνούν οριζόντια έναν ή 

περισσότερους οργανισµούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η εµφάνιση της υπηρεσίας 

προκλήθηκε από το γεγονός ότι οι οργανισµοί παροχής υπηρεσιών υγείας λειτουργούν σε ένα 

διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Κατόπιν τούτου µεταβάλλονται και οι ίδιοι, διαρκώς 

και ταχύτατα και καθώς χρησιµοποιούν ετερογενή πληροφοριακά συστήµατα απαιτείται η 

επέκταση (evolution) ή/και η εξαρχής ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων που 

προσαρµόζονται εύκολα και γρήγορα στο µεταβαλλόµενο οργανωσιακό περιβάλλον. Η 

χρησιµότητα της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής έγκειται στο γεγονός ότι οι διαδικασίες 

µετατρέπονται σε αυτοτελείς, αυτόνοµες (autonomous), διαλειτουργικές (interoperable) και 

επαναχρησιµοποιήσιµες υπηρεσίες - συστατικά λογισµικού, οι οποίες µπορούν να 
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συνεργάζονται αποτελεσµατικά, να προσαρµόζονται στις νέες απαιτήσεις που θέτει το 

περιβάλλον και να υλοποιούνται µέσω των υπηρεσιών ιστού.  

 

∆ιεθνώς, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων 

υγείας. Έχουν δηµιουργηθεί συστήµατα που συντονίζουν κατά ένα µεγάλο µέρος τις 

ενέργειες των συµµετεχόντων φορέων (ΚΑΙΒ, νοσοκοµεία), προσφέροντας παράλληλα 

ικανοποιητική πληροφόρηση στους επαγγελµατίες υγείας για τους ασθενείς τους και 

καταγράφοντας την υγεία των περιστατικών στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών. 

Ωστόσο, µπορούν να εντοπιστούν κάποια µειονεκτήµατα των συστηµάτων αυτών, ένα από τα 

οποία είναι η δυσκολία προσαρµογής τους στις σύγχρονες τεχνολογίες, µε άµεση συνέπεια να 

µην είναι δυνατή η αξιοποίηση των υπάρχουσων υποδοµών και συστηµάτων, να αυξάνεται το 

κόστος και ο χρόνος ανάπτυξης και συντήρησης τους και να µην είναι εύκολα προσαρµόσιµα 

στις µεταβολές που πραγµατοποιούνται στους οργανισµούς και το περιβάλλον τους.  

 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνονται ολοκληρωµένα από τεχνολογικής άποψης 

πλαίσια ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας (ΠΣΥ) που βασίζονται σε ασφαλείς 

υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές, οι οποίες ολοκληρώνουν παρελθούσες τεχνολογικές 

επενδύσεις και λαµβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα για την επιτυχή 

υλοποίηση τους. Στα πλαίσια αυτά δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη συνεργασία, τη συνέργεια 

και την ανταλλαγή ιατρικής και διαχειριστικής πληροφορίας µεταξύ των εµπλεκοµένων 

φορέων (ιατρικά κέντρα, νοσοκοµεία), αλλά και στη δηµιουργία και διασφάλιση ενός 

ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, σε ότι έχει να κάνει µε την εξουσιοδότηση 

(authorization) της πρόσβασης στην οποιαδήποτε ιατρική πληροφορία.   
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∆ΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας οδηγεί στην ανάγκη παροχής και ανταλλαγής 

τεράστιων ποσοτήτων πληροφορίας και παράλληλα φέρνει στο προσκήνιο διάφορα ζητήµατα 

που αφορούν στην πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστηµάτων. Συγκεκριµένα, στον 

τοµέα της υγείας οι ποσότητες των ιατρικών δεδοµένων που µεταφέρονται είναι ιδιαίτερα 

µεγάλες και η ανάγκη για αποτελεσµατικά και ευέλικτα πληροφοριακά συστήµατα υγείας 

καθίσταται επιτακτική. Εξάλλου, σε κάθε ανεπτυγµένη χώρα το σύστηµα παροχής ιατρικής 

φροντίδας αποτελεί σηµαντικό τµήµα του ολικού συστήµατος υγείας της, οπότε στόχος θα 

πρέπει να αποτελεί η παροχή υψηλής ποιότητας ενδο-νοσοκοµειακής ιατρικής φροντίδας. 

Ωστόσο, για την επίτευξη των στόχων ενός συστήµατος παροχής ιατρικής φροντίδας 

απαιτείται η συνεργασία (collaboration), η συνέργεια (cooperation) και ο συντονισµός 

(coordination) διαφόρων οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. νοσοκοµεία, κέντρα 

υγείας) και διαφόρων κατηγοριών προσωπικού (π.χ. παραϊατρικό και ιατρικό προσωπικό).  
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Στην περίπτωση που το σύστηµα παροχής ιατρικής φροντίδας υλοποιείται εντός µιας 

υγειονοµικής περιφέρειας, οι οργανισµοί παροχής υπηρεσιών υγείας που την απαρτίζουν 

πρέπει να δρουν συντονισµένα και συγχρονισµένα και συνεπώς, να συνεργάζονται για την 

άµεση κι έγκαιρη εξυπηρέτηση περιστατικών, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

ιατρικής φροντίδας, τόσο σε προ-νοσοκοµειακό, όσο και σε ενδο-νοσοκοµειακό επίπεδο. 

Τοιουτοτρόπως, µειώνεται σηµαντικά το ποσοστό θνησιµότητας (mortality) και νοσηρότητας 

(morbidity) του πληθυσµού κι επιπροσθέτως, µειώνεται το κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας 

[40],[170].  

 

Συνεπώς, οδηγούµαστε σε έναν πληροφοριακό κόσµο, όπου η κυριαρχούσα αρχιτεκτονική 

υπολογιστών περιλαµβάνει ευρέως κατανεµηµένα -ενσωµατωµένα και µη- συστατικά και 

είναι αυτή των δικτυοκεντρικών συστηµάτων. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο χώρος της 

πληροφορίας έχει οραµατισθεί µια ταυτόχρονη εξέλιξη λογισµικού, τεχνικών και 

τεχνολογιών για τη βέλτιστη ανάπτυξη των δικτυοκεντρικών συστηµάτων. Αυτή η εξέλιξη 

αποσκοπεί στην µετάβαση από την παρούσα διαδικασία ανάπτυξης στατικών συστηµάτων 

στην ανάπτυξη ευέλικτων. Τα ευέλικτα αυτά συστήµατα αποτελούνται από υποσυστήµατα 

που κατανοούν το περιβάλλον, στο οποίο τείνουν να ενσωµατωθούν. Παράλληλα, είναι ικανά 

να ανταλλάσουν πηγές πληροφορίας που να απορροφούνται από το περιβάλλον, στο οποίο 

αποστέλλονται. Αυτά τα συστήµατα έχουν εν γένει µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και είναι πιο 

δυνατά και εύρωστα από τα συστήµατα που υπήρχαν έως τώρα, δηλαδή τα εξειδικευµένα και 

αυτοσχέδια (ad hoc) κατανεµηµένα συστήµατα. Το τεχνικό επίτευγµα αφορά στην ανάπτυξη 

ενός νέου µοντέλου που διαχειρίζεται την ανταλλαγή πηγών σε ένα υψηλού επιπέδου 

δικτυωµένο περιβάλλον, ανεπτυγµένο µε βάση τον συνδυασµό κατάλληλων τεχνικών.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, σε ότι 

αφορά το χώρο των δικτυοκεντρικών συστηµάτων, αρχικά εν γένει και κατόπιν αναφορικά µε 

τον ιατρικό τοµέα. Σε πρώτη φάση προσδιορίζονται τα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά 

συστήµατα, παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά τους, αναλύοντας τα προτερήµατα και τα 

µειονεκτήµατα τους και στην πορεία µελετώνται διεξοδικά τα οφέλη που προκύπτουν από τη 

χρήση τους στον τοµέα της υγείας, καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για 

την επιτυχή λειτουργία και χρήση τους.  

 

 

 



Μια υπηρεσιοστρεφής προσέγγιση για την ανάπτυξη δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων 
υγείας 

 

  15 
 

1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

1.2.1 Προσδιορισµός δικτυοκεντρικών συστηµάτων και χαρακτηριστικά τους  

 

Ένα δικτυοκεντρικό (πληροφοριακό) σύστηµα (network-oriented information system) 

περιλαµβάνει έναν αριθµό κόµβων και υποσυστηµάτων δικτύων που παρέχουν διάφορες 

λειτουργίες, τα οποία µπορεί να είναι είτε µέρος ενός δηµόσιου τοµέα (domain), είτε να 

ανήκουν σε διαφορετικούς οργανισµούς. Μια αναπαράσταση του δικτυοκεντρικού 

συστήµατος παρουσιάζεται στο σχήµα 1-1 που ακολουθεί. ∆ιεθνώς, έχουν δοθεί πολλοί 

ορισµοί για τον όρο δικτυοκεντρικό σύστηµα. Ένας σαφής ορισµός είναι ότι αποτελεί µια 

συλλογή ανεξάρτητων υπολογιστών που εµφανίζεται στους χρήστες ως ένα ενιαίο σύστηµα, 

του οποίου οι συνιστώσες βρίσκονται σε δικτυωµένους υπολογιστές, επικοινωνούν και 

συντονίζουν τις ενέργειες τους µόνο µε τη διαβίβαση µηνυµάτων [63],[226]. Συγκεκριµένα, 

υποστηρίζει δυναµικές αλλαγές, αυτόµατη αναδιάρθρωση, ετερογένεια συσκευών και 

τεχνολογιών δικτύωσης και κατανεµηµένη διαχείριση πόρων. Ο χρήστης παύει να είναι µια 

οντότητα που συνδέεται στενά µε ένα συγκεκριµένο µηχάνηµα, αντιθέτως µπορεί να 

µεταφέρει το προφίλ του σε διαφορετικά συστήµατα υλικού και λογισµικού [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1-1: Αναπαράσταση δικτυοκεντρικού πληροφοριακού συστήµατος (Πηγή - The 

implications of Network-centric software systems on software architecture: a critical 

evaluation [57]) 

  

Η ανάπτυξη δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων αποτελεί πολύ καλή επιλογή 

στην περίπτωση που απαιτείται η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ συστηµάτων και η 

αποτελεσµατική συνεργασία τους στα πλαίσια µιας περιφέρειας. Ο λόγος είναι ότι 
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προκύπτουν αρκετά πλεονεκτήµατα από τη χρήση τους, από τα οποία τα σηµαντικότερα είναι 

τα εξής: 

� πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός υπολογιστή 

� περισσότερη ισχύς µε λιγότερο κόστος 

� µείωση της εµφάνισης προβληµάτων, λόγω της κατανοµής του φόρτου εργασίας 

� κάθε υπολογιστής είναι ανεξάρτητος, µε αποτέλεσµα τα προβλήµατά του να 

µην επηρεάζουν τους υπόλοιπους  

� λιγότερος χρόνος για την ανίχνευση σφαλµάτων 

� εύκολη σύνδεση χρηστών σε αποµακρυσµένους πόρους (remote resources) 

� διαµοιρασµός πόρων σε αποµακρυσµένους χρήστες, µε ελεγχόµενο ωστόσο τρόπο 

� απόκρυψη του γεγονότος ότι στο ανοικτό αυτό σύστηµα οι πόροι είναι 

δικτυοκεντρικοί, διατηρώντας κατά συνέπεια τη διαφάνεια (transparency) 

του συστήµατος  

� παροχή υπηρεσιών µε τυποποιηµένους κανόνες που περιγράφουν τη σύνταξη (syntax) 

και τη σηµασιολογία (semantics) αυτών των υπηρεσιών 

� ανάπτυξη κλιµακούµενου (scalable) συστήµατος, ως προς το µέγεθος, τη γεωγραφία 

και τη διαχείριση [57]. 

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι η εφαρµογή των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών 

συστηµάτων στον τοµέα της υγείας -αν και χρησιµοποιείται ευρέως στις µέρες µας- φέρνει 

στο προσκήνιο κάποια ζητήµατα, τα οποία οι οργανισµοί που συνεργάζονται και 

ανταλλάσσουν δεδοµένα στα πλαίσια µιας περιφέρειας οφείλουν να κατανοήσουν και να 

επιλύσουν. Παραδείγµατα τέτοιων ζητηµάτων είναι τα παρακάτω: 

� όλοι οι υπολογιστές στο ∆ιαδίκτυο µπορούν να συνεργάζονται επιτυχώς, µόνο όταν 

υπάρχει µια οντότητα που θα ελέγχει αυτή τη συνεργασία και θα τους συντονίζει 

� η επικοινωνία µε άλλους υπολογιστές µπορεί να είναι αργή και να οδηγήσει σε 

έλλειψη αποτελεσµατικής επικοινωνίας, οπότε 

� τα δεδοµένα θα πρέπει να καταλαµβάνουν όσο το δυνατόν λιγότερο  

            χώρο στο δίσκο 

� θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους 

� υπάρχει ο κίνδυνος αρνητικών αποτελεσµάτων, όσον αφορά την ταχύτητα της 

διαδικασίας υπολογισµού όταν υπολογιστικές διεργασίες εξαρτώνται από πολλές 

µεταβλητές 

� τίθενται σοβαρά ζητήµατα ασφάλειας 

� για τον οργανισµό που χρησιµοποιεί δικτυοκεντρικά συστήµατα και 

� για το χρήστη, ο υπολογιστής του οποίου εκτελεί µια συγκεκριµένη εργασία 



Μια υπηρεσιοστρεφής προσέγγιση για την ανάπτυξη δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων 
υγείας 

 

  17 
 

� στην περίπτωση ενός τοπικού δικτυοκεντρικού δικτύου, το κόστος της συντήρησης 

µπορεί να ανέλθει στα ύψη, αφού κάθε υπολογιστής εµφανίζει τα δικά του 

προβλήµατα και σφάλµατα. Οπότε, εάν οι υπολογιστές δεν χρησιµοποιούνται και για 

κάποια άλλη λειτουργία, όπως παραδείγµατος χάριν ως σταθµοί εργασίας σε µια 

βιβλιοθήκη, το δικτυοκεντρικό σύστηµα που αναπτύσσεται δεν είναι καθόλου 

αποτελεσµατικό και συµφέρον από πλευράς κόστους. 

 

1.2.2 Προσδιορισµός απαιτήσεων για την ανάπτυξη δικτυοκεντρικών πληροφοριακών 

συστηµάτων 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια στροφή στη δηµιουργία µοντέλων ανάπτυξης 

λογισµικού, από την πλατφόρµο-κεντρική στη δικτυο-κεντρική µορφή. Η συµβατική χρήση 

του λογισµικού που επικρατούσε έως τότε εστίαζε σε εφαρµογές που ήταν εγκατεστηµένες σε 

τοπικές µηχανές και η αναβάθµιση τους γινόταν χειροκίνητα. Με το πέρασµα του χρόνου, 

καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για µηχανήµατα που επιτρέπουν την πρόσβαση σε 

αποµακρυσµένα δεδοµένα και υπολογιστικές πηγές. Επιπροσθέτως, η τεχνολογική εξέλιξη 

που παρατηρείται στο υλικό (hardware) και στις συνδέσεις δικτύου άνοιξε το δρόµο στον 

προσδιορισµό λογισµικού (software engineering), ώστε να εστιάσει στην επίλυση 

πολυπλοκότερων, ενδεχοµένως και άλυτων προβληµάτων. Άλλωστε, η απόκτηση γνώσης σε 

ότι αφορά το λογισµικό φέρνει στο προσκήνιο διάφορα κίνητρα για την ολοκλήρωση 

εφαρµογών και την ενσωµάτωση ήδη υπάρχουσων σε αυτές που δηµιουργούνται. Ως εκ 

τούτου, εισάγονται και άλλες µορφές πληροφορικής, όπως είναι η κατανεµηµένη, η 

πλέγµατος και η υπηρεσιοστρεφής. 

 

Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψιν ότι σηµαντικό ζήτηµα στο σχεδιασµό και την υλοποίηση 

συστηµάτων λογισµικού είναι η επιλογή της αρχιτεκτονικής που θα χρησιµοποιηθεί, και σε 

αυτό δεν αποτελούν εξαίρεση τα δικτυοκεντρικά συστήµατα. Απαιτείται η επιλεχθείσα 

αρχιτεκτονική να εξυπηρετεί κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που σχετίζονται µε την 

ποιότητα, όπως παραδείγµατος χάριν η απόδοση και η αξιοπιστία. Ωστόσο, λόγω της 

κατανεµηµένης φύσης τους και της εξάρτησης από τις συνδέσεις δικτύου, τα δικτυοκεντρικά 

συστήµατα επιζητούν αρχιτεκτονικές που εκτός από τα παραπάνω γνωρίσµατα, πληρούν και 

κάποιες προϋποθέσεις ασφάλειας, όπως η διαλειτουργικότητα, η ευελιξία και η εύρωστη 

σύνδεση.  

 

Ένα ερώτηµα, το οποίο τίθεται κατά τη µελέτη των δικτυοκεντρικών συστηµάτων είναι σε 

ποια σηµεία διαφέρουν τα δικτυοκεντρικά συστήµατα από τα υπόλοιπα. Συνοπτικά, ένα 
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δικτυοκεντρικό σύστηµα έχει τα εξής χαρακτηριστικά που δεν τα συναντάµε στα υπόλοιπα 

συστήµατα [57]: 

�    όψη και αντίληψη συστήµατος υποσυστηµάτων 

� δοµή δικτύου που περιλαµβάνει το περιβάλλον εκτέλεσης, στο οποίο τα συστατικά 

του συστήµατος αλληλεπιδρούν και συντελεί στη µείωση της επίδρασης των 

συστατικών στην ανταλλαγή πληροφορίας 

� δυναµική συµπεριφορά εκτέλεσης που σηµαίνει ότι τα αλληλεπιδρώντα συστατικά του 

συστήµατος δεν είναι απαραίτητα γνωστά, µέχρι τη στιγµή της εκτέλεσης 

� ασταθής, δυναµικά-προσδιορισµένος µη συγκεντρωτικός έλεγχος που σηµαίνει ότι ο 

έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος δεν είναι απαραίτητα αρµοδιότητα ενός 

συγκεκριµένου συστατικού του συστήµατος, αλλά αντίθετα µεταβάλλεται ανάλογα 

µε το ποια λειτουργία εκτελεί το σύστηµα και ποιο συστατικό εκκίνησε την εκτέλεση 

του συστήµατος 

 

Η δικτυοκεντρικότητα έχει πολλές επιπτώσεις στον επαναπροσδιορισµό λογισµικού και 

ιδιαίτερα στη φάση σχεδιασµού της αρχιτεκτονικής. Στα παραδοσιακά συστήµατα υπήρχε η 

λογική ότι ήταν κλειστά συστήµατα που διαχειριζόντουσαν από ξεχωριστούς το καθένα 

οργανισµούς. Στις περιπτώσεις αυτές, το σύνολο του συστήµατος ελέγχεται από το σχεδιαστή 

του, αν και κάποια συστατικά συνήθως επαναχρησιµοποιούνται από άλλες εσωτερικές ή και 

εξωτερικές εφαρµογές. Συνεπώς, για αυτά τα συστήµατα, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός 

οδηγούσε σε αρχιτεκτονικές που δεν επέτρεπαν την παραµικρή δυναµική συµπεριφορά, κατά 

την εκτέλεση του προγράµµατος. Οι σχεδιαστές τους γνωρίζουν από πριν που είναι 

τοποτεθηµένα τα οποιαδήποτε συστατικά και µε ποιο τρόπο διασυνδέονται, κι εποµένως 

έχουν από τη µία πλευρά τον απόλυτο έλεγχο του όλου συστήµατος, αλλά από την άλλη, την 

υποχρέωση να προβλέπουν τη συµπεριφορά τους κατά την εκτέλεση. 

  

Αντίθετα, στην περίπτωση των δικτυοκεντρικών συστηµάτων αυτή η προϋπόθεση 

ακυρώνεται, δηλαδή το σύστηµα µπορεί να έχει έναν πρωτεύον στόχο, αλλά όχι απαραίτητα 

συγκεντρωτικό έλεγχο. Αναλυτικότερα, µια δικτυοκεντρική εφαρµογή βρίσκεται στο 

διαδίκτυο που µε τη σειρά του είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από άλλα δίκτυα, τα οποία 

συνεργάζονται όπως καθορίζεται από την αρχιτεκτονική που χρησιµοποιούν. Εντούτοις, η 

δοµή του διαδικτύου απλοποιείται από την ύπαρξη ενός αριθµού προτύπων, σε µορφή 

πρωτοκόλλων που περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο ανταλλάσσονται δεδοµένα µέσω 

δικτύου. Τα πρωτόκολλα αυτά είναι ανεξάρτητα του υλικού και του λογισµικού των 

εφαρµογών που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, ενώ η επιλογή αυτών των πρωτοκόλλων είναι 

προαιρετική. Οι δικτυακοί τόποι (websites), οι υπηρεσίες ιστού (web services) και άλλες 

διαδικτυακές λειτουργίες διαχειρίζονται από µεµονωµένους οργανισµούς και η απόφαση να 
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ενωθούν ή/και να αποµακρυθούν από το διαδίκτυο, έγκειται στη βούληση του κάθε 

οργανισµού. 

 

Η δηµιουργία δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων απαιτεί µεταβολές σε πολλούς 

τοµείς, ένας από τους οποίους αφορά στο λογισµικό και τον τρόπο, µε τον οποίο αυτό 

αναπτύσσεται. Οι µεθοδολογίες και οι στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη 

δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων προέρχονται από αυτές που χρησιµοποιούνται 

για την ανάπτυξη µη δικτυοκεντρικών. Ωστόσο, το λειτουργικό περιεχόµενο των 

δικτυοκεντρικών συστηµάτων είναι περισσότερο δυναµικό που σηµαίνει ότι πρόκειται να 

υποστούν εκτεταµένες αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσσεται το λογισµικό τους. 

Με το πέρασµα του χρόνου οι δικτυοκεντρικές µεθοδολογίες χρησιµοποιούνται ευρέως από 

τους ειδικούς ανάπτυξης λογισµικού και θα είναι η επικρατέστερη τάση για την ανάπτυξη του. 

Το ολοκληρωµένο και κατανεµηµένο σύστηµα που περιλαµβάνει το ανεπτυγµένο λογισµικό 

είναι αποτέλεσµα, είτε εξ΄ αρχής σχεδιασµού, είτε κληρονοµούµενο –από άλλες εφαρµογές - 

στοιχείο.  

 

Εποµένως, η τάση που επικρατεί πλέον έχει αποµακρυνθεί από κάποιες παλιές, µία από τις 

οποίες ήταν για παράδειγµα η υπολογιστο-κεντρική, στην οποία διασυνδέαµε τα διάφορα 

τµήµατα και κατόπιν ρυθµίζαµε τα ελλείµµατα στην συµπεριφορά του συστήµατος. Άλλη µια 

τάση που επικρατούσε στο παρελθόν είναι η ανθρωπο-κεντρική, στην οποία τα ίδια τα 

συστήµατα προσαρµόζονται στις απαιτήσεις, ώστε να παρέχουν την εικόνα ότι ένας σταθερός 

χρήστης µπορεί να προσπελαύνει αναγκαίες - για την ολοκλήρωση µιας εργασίας - πηγές 

πληροφορίας. Στο µοντέλο που µελετάται ασχολούµαστε αρχικά µε τα συστατικά του 

συστήµατος, τα οποία µπορεί να αλλάξουν µε την πάροδο του χρόνου, στην περίπτωση που 

αλλάξουν οι απαιτήσεις. 

 

Συνεπώς, δηµιουργούνται νέα υπολογιστικά µοντέλα που συµβάλλουν στην ανάπτυξη 

οργανωµένων και παραγωγικών συστηµάτων, στα οποία περιλαµβάνονται χαρακτηριστικά, 

όπως αλληλεπιδράσεις σε πραγµατικό χρόνο, αξιοπιστία και ασφάλεια. Επίσης, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι σε κάθε καινούριο περιβάλλον οι επικρατούσες συνθήκες, υπό τις οποίες τα 

συστήµατα λειτουργούν µεταβάλλονται διαρκώς, οι υπολογιστικές αυτές µέθοδοι πρέπει να 

αξιολογούν την οργάνωση, διακίνηση και ανταλλαγή πληροφορίας, ώστε τα συστήµατα αυτά 

να είναι αποτελεσµατικά και αποδοτικά. Η πραγµατική υπόσχεση των δικτυοκεντρικών 

συστηµάτων αφορά στο γεγονός, ότι κάτι που δηµιουργείται µία φορά προγραµµατιστικά, 

πρέπει να µπορεί να εκτελείται παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 
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Προκειµένου να ολοκληρωθούν τα νέα αυτά υπολογιστικά µοντέλα, η δικτυοκεντρική 

αντίληψη προωθεί τη σύνθεση ενός συστήµατος από επιµέρους προσεγγίσεις συστηµάτων, 

όπου ο κανόνας είναι η συνένωση ευέλικτων ανεπτυγµένων συστατικών και υποσυστηµάτων. 

Ωστόσο, πρωτίστως πρέπει να αναλυθούν λεπτοµερώς και ίσως και να αναθεωρηθούν οι 

πιθανοί τρόποι, µε τους οποίους τα επιµέρους τµήµατα συνδυάζονται µεταξύ τους και 

επικοινωνούν, καθώς και η επίδραση του περιεχοµένου των συστηµάτων στη συµπεριφορά 

αυτών των τµηµάτων. Επιπλέον, η διάρκεια ζωής των συστηµάτων αυξάνεται, οπότε δεν 

έχουµε πλέον συστήµατα που λειτουργούν για ένα συγκεκριµένο διάστηµα, αλλά που 

µεταβάλλονται διαρκώς. Πίσω από τη συνεχή αυτή µεταβολή βρίσκεται η λογική ότι κάποια 

στιγµή θα έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθµό που δεν πρόκειται ποτέ να διακοπεί πλήρως η 

λειτουργία τους.  

 

Βάσει των παραπάνω, µε την εξέλιξη της δικτυοκεντρικότητας οι οργανισµοί αναζητούν 

τρόπους ενσωµάτωσης των υπαρχόντων συστήµατων και των δεδοµένων τους σε ένα 

δικτυοκεντρικό περιβάλλον. Η ενσωµάτωση αυτή δεν αφορά µόνο στην απλή σύνδεση 

υπολογιστών και τη µετάδοση δεδοµένων µέσω ∆ιαδικτύου. Θεωρείται, λοιπόν ιδιαίτερα 

σηµαντική η αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφορίας που θα φέρνει εις πέρας τους 

απώτερους στόχους των συστηµάτων και θα δικαιολογεί την επένδυση σε αυτά. Ακολούθως, 

µεγάλη επίδραση δέχεται και ο τοµέας του προσδιορισµού λογισµικού, αφού υπάρχει πλέον η 

ανάγκη για επαναξιολόγηση των  απαιτήσεων του συστήµατος, πριν τις φάσεις του 

σχεδιασµού και της κωδικοποίησης του. Ο επαναπροσδιορισµός των απαιτήσεων 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ευρεία ανάπτυξη του κλάδου αυτού, αρκεί να 

αναλογιστούµε ότι ιδίως στις διαδικτυακές εφαρµογές που τα περιθώρια χρόνου είναι τόσο 

στενά, µέχρι πρόσφατα ο χρήστης εγκατέλειπε το επίτευγµα, προτού καν ολοκληρώσει το 

σύστηµα.  

 

Συνοψίζοντας, ο στόχος έγκειται στην ανάπτυξη εργαλείων και µεθοδολογιών για τον 

επαναπροσδιορισµό (reengineering) υπαρχόντων συστηµάτων λογισµικού που λειτουργούν 

επιτυχώς, στα πλαίσια ενός δικτυοκεντρικού πληροφοριακού περιβάλλοντος και που 

επωφελούνται πλήρως των προνοµίων του. Η τεχνολογία του επαναπροσδιορισµού των 

υπαρχόντων συστηµάτων λογισµικού καθορίζεται από τους στόχους του 

επαναπροσδιορισµού - παραδείγµατος χάριν, ώθηση σε µια client-server αρχιτεκτονική ή σε 

µια αντικειµενοστρεφή (object-oriented) αρχιτεκτονική. Με την τάση που παρατηρείται για 

σηµαντικές αλλαγές στα πληροφοριακά περιβάλλοντα και στις πλατφόρµες, η ανάδειξη της 

∆ικτυο-Κεντρικής Πληροφορικής (Network-Centric Computing - NCC) θεωρείται µείζωνος 

σηµασίας τάση που πρόκειται να διαδραµατίσει κρίσιµο ρόλο στην εξέλιξη των υπαρχόντων 

συστηµάτων λογισµικού. Το εγχείρηµα αυτό, αναλαµβάνει εν µέρει να συµπεριλάβει νέες 
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απαιτήσεις (για παράδειγµα νέες τάσεις σε πλατφόρµες) κι εν µέρει, να επωφεληθεί σε 

µέγιστο βαθµό από διαθέσιµες τεχνολογίες. 

 

Η ∆ικτυοκεντρική Πληροφορική σχετίζεται µε την ύπαρξη ισχυρών υπολογιστών, οι οποίοι 

χειρίζονται µεγάλες ποσότητες πληροφορίας και κώδικα, παρέχοντας ένα κατανεµηµένο, 

βασισµένο σε δίκτυο υπολογιστικό περιβάλλον, όπου κώδικας και πληροφορία 

προσπελαύνονται από εξυπηρετητές (servers), όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η τάση αυτή τείνει 

να κυριαρχήσει στον τοµέα της πληροφορικής, καθώς µειώνεταιι το κόστος και το 

οργανωτικό φορτίο από τη χρήση υπολογιστών σε περιβάλλον οργανισµού. Επιπροσθέτως, 

µειώνεται το ρίσκο ύπαρξης δύο αντιγράφων κώδικα εφαρµογής του οργανισµού. Ακόµη, η 

χρήση προτύπων (standards) για την ένταξη και σύνδεση πελατών (clients) µε κεντρικούς 

εξυπηρετητές (servers) συµβάλλει στη µέγιστη χρήση υλικού και λογισµικού, καθώς και στη 

µείωση του κόστους εκπαίδευσης του χρήστη. Βάσει των παραπάνω, προσδοκάται η 

∆ικτυοκεντρική Πληροφορική να παρέχει καλύτερο έλεγχο των λειτουργιών του υπολογιστή, 

όπως είναι η ασφάλεια και διαχείριση δικτύου, η διαχείριση της απόδοσης και η ανάκτηση.  

 

Η εµφάνιση της ∆ικτυοκεντρικής Πληροφορικής και τα προτερήµατα που παρατηρούνται 

από τη χρήση της ωθούν πολλούς οργανισµούς να προσαρµόσουν τα υπάρχοντα συστήµατα 

λογισµικού τους σε δικτυοκεντρικά, ώστε να αντλούν σε µέγιστο βαθµό τα οφέλη τους. 

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι µια απλή διαδικασία, αλλά αντίθετα επιφέρει αλλαγές σε πολλά 

επίπεδα, µε αποτελέσµατα όπως αυτά που αναφέρονται παρακάτω: 

� Η ανάµειξη υπολογιστών αυξάνει τον αριθµό των συστατικών που αλληλεπιδρούν σε 

ένα εκτελέσιµο σύστηµα. 

� Η συγχώνευση περιεχοµένου και λογισµικού, όπως στις ιστοσελίδες µε 

ενσωµατωµένες µικροεφαρµογές (applets) οδηγεί σε νέες µορφές κατανεµηµένης 

πληροφορικής. 

� Ένα εκτελέσιµο σύστηµα είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί δυναµικά από συστατικά 

διαφόρων παρόχων που µπορεί να βρίσκονται σε διάφορα σηµεία στον κόσµο. 

� Οι επιχειρησιακές ανάγκες και οι τεχνολογίες (υλικό, λογισµικό και δικτυακές 

επικοινωνίες) εξελίσσονται ταχέως, δηµιουργώντας αλλαγές τόσο στις πλατφόρµες, 

όσο και στα επίπεδα εφαρµογής. 

� Οι επιχειρησιακοί και κοινωνικοί παράγοντες είναι το ίδιο σηµαντικοί µε τους 

τεχνικούς παράγοντες, σε ότι αφορά το σχεδιασµό του συστήµατος, µε αποτέλεσµα 

την ανάδειξη νέων οικονοµικών κανόνων. 
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Εποµένως, οι τεχνικές που επικρατούν σε ότι αφορά τον επαναπροσδιορισµό λογισµικού 

πρέπει να επεκταθούν για να ανταπεξέλθουν σε ένα δικτυοκεντρικό περιβάλλον, στα εξής 

σηµεία:  

� να πραγµατοποιείται επαναπροσδιορισµός επιπέδου αρχιτεκτονικής 

� να υπάρχει ανεξαρτησία πλατφόρµας 

� να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις της δικτυοκεντρικής πληροφορικής, όπως είναι η 

αυθεντικοποίηση, η µυστικότητα και η ακεραιότητα 

Συγκεκριµένα, οι πιο βασικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν αφορούν στην ανάγκη για µια 

κατανοητή υποδοµή (framework) που θα καθοδηγεί όλες τις διαδικασίες, δίνοντας έµφαση σε 

ανώτερα επίπεδα (απαιτήσεις και αρχιτεκτονική) και συνδέοντας τα µε αυτά χαµηλότερου 

επιπέδου.  

 

1.2.3 Προκλήσεις των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων 

 

Η κοινότητα της αρχιτεκτονικής λογισµικού αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις που ωστόσο 

δεν σχετίζονται άµεσα µε την δικτυοκεντρικότητα, αφού ο τοµέας της αρχιτεκτονικής 

λογισµικού βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο στάδιο. Εποµένως, σε αυτή την ενότητα, 

ασχολούµαστε µόνο µε τις προκλήσεις που τίθενται από τα δικτυοκεντρικά συστήµατα και 

είναι οι επικρατέστερες από αυτές που µελετήθηκαν από συστήµατα και αρχιτεκτονικές 

λογισµικού που χρησιµοποιούν δικτυοκεντρικά χαρακτηριστικά [57]. 

 

I. Προτυποποίηση 

 

Η πρώτη πρόκληση είναι η ανάγκη να αναπτυχθούν αρχιτεκτονικές λογισµικού που 

προσαρµόζουν αποτελεσµατικά τις εφαρµογές και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους 

κατασκευαστές (developers) τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι τα συστήµατα που έχουν 

δηµιουργηθεί είναι τοπικά και αποµακρυσµένα και απαιτούν αρχιτεκτονική υποστήριξη, 

όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, τη διασύνδεση, την ασφάλεια και άλλες λειτουργικές 

ιδιότητες. Κατόπιν τούτου, υπάρχει µια διαφωνία σχετικά µε το αν το λογισµικό θα πρέπει να 

προέλθει από µια αρχιτεκτονική που θα διευκολύνει την παραγωγή συστηµάτων που 

χρησιµοποιούν δυναµική συνένωση κατανεµηµένων πηγών. Συγκεκριµένα, προκειµένου να 

δηµιουργηθούν νέα συστατικά και να προσαρµοστούν τα ήδη υπάρχοντα σε ένα 

δικτυοκεντρικό περιβάλλον, πρέπει να καθιερωθούν νέα πρότυπα, παρόµοια µε τα 

πρωτόκολλα ∆ιαδικτύου.  
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II.  Κλιµάκωση 

 

Μια ακόµη πρόκληση αναδεικνύεται η ανάγκη για κλιµακούµενες αρχιτεκτονικές, παρόµοιες 

µε αυτές του ∆ιαδικτύου που µπορούν να εξελίσσονται και να διαχειρίζονται την 

πολυπλοκότητα και τη µεταβλητότητα των επιµέρους συστατικών. Είναι σαφές ότι τα 

δικτυοκεντρικά συστήµατα, όντας υποσυστήµατα µεγαλύτερων συστηµάτων ενσωµατώνουν 

διαφορετικά µεταξύ τους συστατικά, τα οποία χρειάζονται διαφορετικές αρχιτεκτονικές 

προσεγγίσεις και ποικίλους τύπους επικοινωνίας. Κάποιες από τις υπάρχουσες µεθόδους 

αρχιτεκτονικής, πιθανόν να είναι συµβατές, εντούτοις οι εφαρµογές τους µπορεί να 

χρειάζονται αλλαγές, µε αποτέλεσµα να απαιτείται η εισαγωγή µιας νέας αρχιτεκτονικής που 

να τις επιτρέπει. Παραδείγµατος χάριν, η σιωπηρή επίκληση (implicit invocation) αποτελεί 

µια –ευρέως αποδεκτή- µέθοδο σχεδιασµού συστηµάτων και συγκεκριµένα αναφέρεται σε 

έναν τύπο αρχιτεκτονικής, βάσει του οποίου το σύστηµα δηµιουργείται µέσω εκποµπής και 

διακίνησης συµβάντων. Από τη µία πλευρά, αυτός ο τύπος αρχιτεκτονικής επιτρέπει σε 

ετερογενή συστατικά να ενσωµατώνονται σε συστήµατα µε χαµηλή διασύνδεση και υψηλή 

συνοχή και συνεκτικότητα, χαρακτηριστικά απαραίτητα για κάθε αποτελεσµατικό και 

επιτυχές σύστηµα. Από την άλλη, οι αρχιτέκτονες συστηµάτων οφείλουν να λαµβάνουν 

υπόψιν τους τις βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης συστηµάτων, όπως η αξιοπιστία 

διακίνησης/διανοµής των συµβάντων και δροµολόγησης των µηνυµάτων, τα οποία είναι 

αβέβαια σε ένα δικτυοκεντρικό σύστηµα. Κατά συνέπεια, πειθόµεθα ότι είναι απαραίτητες 

πρωτότυπες τεχνικές που θα επιτρέπουν τη σχεδίαση συστηµάτων, µε τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται και να εξυπηρετείται το δυναµικό τους στοιχείο. 

 

III.  Κατόπιν Ζήτησης (On-Demand) Σύνθεση 

 

Η τρίτη πρόκληση σχετίζεται µε την ανάγκη ανάπτυξης αρχιτεκτονικών που θα επιτρέπουν 

στους χρήστες να συνθέτουν δικά τους συστήµατα. Με την ταχεία ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου 

όλο και περισσότεροι χρήστες αναγκάζονται οι ίδιοι να συνθέτουν τις υπηρεσίες. Είναι 

πιθανόν, αυτοί οι χρήστες να έχουν µικρή ή και καθόλου τεχνική ειδίκευση, εντούτοις 

επιθυµούν τα τµήµατα που συνθέτουν να λειτουργούν µε τον τρόπο που εκείνοι επιθυµούν. 

Οι αρχιτέκτονες οφείλουν να βρουν τρόπους, ώστε η δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική να 

συµβάλλει στη δηµιουργία µεταβαλλόµενων συστηµάτων και να υποστηρίζει την –κατόπιν 

αιτήσεως- ζήτηση (on-demand) νέων συστατικών. 
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IV. Εύρωστη Συνδεσιµότητα 

 

Η τέταρτη πρόκληση που έχουν να αντιµετωπίσουν οι σχεδιαστές των δικτυοκεντρικών 

συστηµάτων είναι η ανάγκη για εύρωστη αρχιτεκτονική, η οποία θα περιλαµβάνει 

ανεξάρτητα, ετερογενή, κατανεµηµένα και δυναµικά ολοκληρωµένα συστατικά. Για 

παράδειγµα, η υποδοµή του ∆ιαδικτύου υποστηρίζει ένα ευρές φάσµα πηγών, όπως είναι η 

πρωταρχική πληροφορία, οι µηχανισµοί επικοινωνίας, οι εφαρµογές δικτύου, οι υπηρεσίες 

και πολλές άλλες, οι οποίες όµως έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι είναι λειτουργικά και 

διαχειριστικά ανεξάρτητες. Έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν ή να αποσυνδεθούν από το 

δίκτυο κατά βούληση, να καλέσουν άλλες πηγές και το κυριότερο, να αναπτυχθούν 

ανεξάρτητα η µία από τις άλλες. Οµοίως, ένα δικτυοκεντρικό σύστηµα πρέπει να έχει 

υποδοµή που να επιτυγχάνει αποκεντρωτικό έλεγχο των συστατικών του συστήµατος, τα 

οποία θα επιλέγονται και θα συνδέονται κατάλληλα βάσει της εργασίας που πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί. Η εσωτερική πολυπλοκότητα που εµπεριέχεται στην αυτοµατοποίηση της 

διαδικασίας επιλογής και σύνθεσης αναγκάζει τους σχεδιαστές του συστήµατος να εστιάσουν 

στις απαιτήσεις της διεπαφής των επιµέρους συστατικών του δικτυοκεντρικού συστήµατος. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε ένα δικτυοκεντρικό µοντέλο, οι σχεδιαστές 

του συστήµατος δεν έχουν απαραίτητα γνώση της υλοποίησης των συστατικών που έχουν 

αναπτυχθεί από άλλες οντότητες. Επιπροσθέτως, η ολοκλήρωση ενσωµατωµένων 

συστατικών µπορεί να είναι ανέφικτη στην περίπτωση που αυτά τα συστατικά έχουν στατικά 

προσδιορισµένες διεπαφές. Για παράδειγµα, η ενσωµάτωση ενός συστατικού που 

αλληλεπιδρά, µέσω κλήσεων αποµακρυσµένης διαδικασίας (remote procedure calls) µε ένα 

συστατικό που αλληλεπιδρά µέσω διαµοιραζόµενων δεδοµένων είναι ένα αρκετά δύσκολο 

επίτευγµα. Οι επιπλέον αυτές προκλήσεις αρχιτεκτονικού σχεδιασµού κάνουν επιτακτική την 

ανάγκη για περαιτέρω µελέτη και εκτίµησή της αρχιτεκτονικής τους. 

 

V. Ασφάλεια 

 

Τα µοντέλα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν προσδιορισθεί και να 

εστιάζουν στην ασφαλή ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων του 

συστήµατος. Στην περίπτωση ενός δικτυοκεντρικού συστήµατος, η έντονη εξάρτηση από 

διαδικτυακές επικοινωνίες φέρνει στο προσκήνιο ακόµη περισσότερα ρίσκα ασφάλειας. Η 

ασφάλεια δεν πρέπει να είναι απλώς ένα στοιχείο του συστήµατος, πρέπει να ενσωµατωθεί µε 

αυτό κι εποµένως, οι αρχιτεκτονικές που υποστηρίζουν τη δηµιουργία δικτυοκεντρικών 

πληροφοριακών συστηµάτων πρέπει να παρέχουν τεχνολογίες που αφορούν στην ασφάλεια. 

 



Μια υπηρεσιοστρεφής προσέγγιση για την ανάπτυξη δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων 
υγείας 

 

  25 
 

VI. Εξέταση και Αξιολόγηση 

 

Το ζήτηµα της εξέτασης και αξιολόγησης έχει τις ρίζες του στην εµφάνιση των 

δικτυοκεντρικών συστηµάτων. Οι Alberts, Garstka, και Stein τονίζουν στο βιβλίο τους που 

αφορά στα δικτυοκεντρικά συστήµατα το εξής: «Η εξέταση των συστηµάτων είναι µια 

αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, αφού δεν αφορά στη µελέτη της απόδοσης των επιµέρους 

συστηµάτων, αλλά όλου του συστήµατος» [4]. Συνεπώς, οι παραδοσιακές τεχνικές 

αξιολόγησης δικτυοκεντρικών αρχιτεκτονικών δεν υπήρξαν επαρκείς και ικανές να καλύψουν 

ολοκληρωτικά την ανάγκη για µελέτη και αξιολόγηση των δικτυοκεντρικών συστηµάτων. 

Οπωσδήποτε, οι παραπάνω προκλήσεις δεν είναι ακόµη απόλυτα κατανοητές, αλλά εκτιµάται 

ότι καθώς η κοινότητα της πληροφορικής θα εντρυφήσει περισσότερο στα δικτυοκεντρικά 

συστήµατα, οι προκλήσεις αυτές θα προσδιοριστούν επαρκέστερα. 

 

1.2.4 Εφαρµογή δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων στον τοµέα της υγείας 

 

Το όραµα ενός δικτυοκεντρικού πληροφοριακού συστήµατος υγείας, το οποίο αναπαρίσταται 

στο σχήµα 1-2 αφορά στα εξής: 

� Συνεχή διασύνδεση, δηλαδή συνεχή παροχή πρόσβασης σε νοσοκοµεία, κλινικές και 

γιατρούς.  

� Συνεχή ασφάλεια, οπότε συµµόρφωση µε τους κανόνες του οργανισµού HIPAA 

(Health Insurance Portability and Accountability Act) που θέτει εθνικά πρότυπα για 

την προστασία της ιατρικής πληροφορίας.  

� Συνέχεια της εφαρµογής χωρίς διακοπή των υπηρεσιών, προκειµένου να υλοποιηθεί 

ο στόχος που έχει θέσει το περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας. 

� Χαµηλό TCO (Total Cost of Ownership) που αφορά σε υψηλή απόδοση της παροχής 

ιατρικής φροντίδας, χάριν σε µια υλοποιηµένη και ολοκληρωµένη πλατφόρµα που 

εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον υπηρεσίες. 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1-2: Αναπαράσταση αρχιτεκτονικής δικτυοκεντρικού πληροφοριακού συστήµατος 

διαχείρισης κρίσιµης κατάστασης 
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Συνήθως, οι διαδικτυακές εφαρµογές είναι το πρώτο σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη 

δικτυακών εφαρµογών που παρέχουν ευρεία πρόσβαση σε κλινικά και διαχειριστικά 

δεδοµένα, καθώς και σε –προσβάσιµους από το διαδίκτυο- οργανισµούς παροχής υπηρεσιών 

υγείας και εξωτερικά ιατρικά περιβάλλοντα. Η πρόσβαση σε εφαρµογές υγείας, µέσω ενός 

περιηγητή (browser) είναι µια απαραίτητη τεχνική ικανότητα, η οποία διασφαλίζει την 

ανάπτυξη και ολοκλήρωση των δεδοµένων, καθώς και την πρόσβαση σε αυτά. Οι εφαρµογές 

αυτές όµως, για να µπορούν να αλληλεπιδρούν θα πρέπει να αναγνωρίζουν µε κάποιον τρόπο 

την ταύτοτητα των ασθενών, γεγονός που συνεπάγεται την ύπαρξη ενός συστήµατος δεικτών 

των ασθενών που θα χρησιµοποιεί σαν πηγή δεδοµένων δικτυακούς δείκτες ασθενών µέσα σε 

ένα δικτυοκεντρικό σύστηµα καταγραφής. Αυτό το σύστηµα επιτρέπει κατά συνέπεια την 

αναγνώριση ενός ασθενή και της πληροφορίας που σχετίζεται µε αυτόν, µε αποτέλεσµα να 

διασφαλίζει τη συνέχεια της φροντίδας υγείας. 

 

Ένα ακόµη καλύτερο σενάριο είναι οι εφαρµογές να αντλούν πληροφορία από µια κοινή 

βάση δεδοµένων, µέσω ενός µοναδικού µοντέλου δεδοµένων. Η προσέγγιση αυτή παρέχει 

υψηλού επιπέδου ολοκλήρωση, αφού όλα τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που προέρχονται 

από τις εφαρµογές περιέχονται σε µια µοναδική βάση δεδοµένων και είναι εύκολα 

προσβάσιµες. Στο παρελθόν, µια τέτοια προσέγγιση δεν ήταν εφικτή εξαιτίας της έλλειψης 

προτύπων και δικτύου που να είναι ικανά να διανείµουν πρόσβαση σε εφαρµογές και βάσεις 

δεδοµένων σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Εντούτοις, µε την πάροδο του χρόνου, 

η ταχεία ανάπτυξη και εξέλιξη διαδικτυακών προτύπων εξάλειψε τα οποιαδήποτε εµπόδια. 

  

Η δικτυοκεντρική ολοκλήρωση εφαρµογών και η διαλειτουργικότητα απαιτεί συνεργασία 

µεταξύ των υπευθύνων για την ανάπτυξη λογισµικού και δικτύου και των οργανισµών υγείας, 

καθώς οι αγοραστές τεχνολογιών ιατρικής πληροφορίας (healthcare IT purchasers) αξιώνουν 

εφαρµογές και δικτυακές λύσεις που να βασίζονται σε πρότυπα. Παρά το γεγονός ότι η 

ανάπτυξη εφαρµογών που να είναι προσβάσιµες από έναν περιηγητή δεν επαρκούν τεχνικά 

για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι των «ανοικτών» αρχιτεκτονικών και της 

διαλειτουργικότητας, είναι ωστόσο ένα συνετό βήµα. 

 

Οι δικτυοκεντρικές λειτουργίες ιατρικής φροντίδας έχουν για χαρακτηριστικά στοιχεία που 

προέρχονται από το συνδυασµό των παρακάτω τριών ευδιάκριτων πεδίων [238]:  

� Το φυσικό πεδίο: είναι ο στόχος που προσπαθεί να επηρεάσει άµεσα ή έµµεσα η 

ιατρική φροντίδα. Εκτός από τον πιο προφανή στόχο της εξάλειψης ασθενειών, σε 

αυτό το πεδίο περιλαµβάνονται και άλλες όψεις της ιατρικής φροντίδας, όπως 

παραδείγµατος χάριν, η έρευνα και οι πολιτικές της, τα οικονοµικά θέµατα, το 

πολιτικό περιβάλλον της φροντίδας υγείας και η εκπαίδευση του ασθενή. Τα 
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δεδοµένα/πληροφορία/γνώση του φυσικού πεδίου αναφέρονται στην παρούσα, παρά 

στην µελλοντική κατάσταση και συλλέγονται πολύ εύκολα. Εν περιλήψει, το φυσικό 

πεδίο αναπαριστά την τρέχουσα πραγµατικότητα που επικρατεί στο χώρο της 

ιατρικής φροντίδας.  

� Το πεδίο πληροφόρησης: αποτελείται από όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για τη δηµιουργία, την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη 

διασπορά/διανοµή/µετατροπή της πληροφορίας. Όλες οι είσοδοι αισθητήρων 

(sensory inputs) µαζεύονται στο πεδίο της πληροφόρησης και αντιπροσωπεύουν 

οντότητες (άτοµα και µηχανές). Η έξοδος των αισθητήρων µπορεί να έχει πολλές 

µορφές (παραδείγµατος χάριν βασικά δεδοµένα έρευνας, διαγνωστικά δεδοµένα 

ασθενών, ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους κι άλλα). Να τονίσουµε ότι η 

πληροφορία που υπάρχει σε αυτό το πεδίο, µπορεί να µην αντιπροσωπεύει ακριβώς 

την τρέχουσα πραγµατικότητα, εντούτοις η πραγµατικότητα αυτή διαφαίνεται από 

την αλληλεπίδραση συστατικών µέσα σε αυτό το πεδίο και από τις επικοινωνίες που 

δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια αυτών των αλληλεπιδράσεων. Το πεδίο αυτό είναι 

πολύ ευαίσθητο σε εισβολές που µπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύµητα 

αποτελέσµατα, σε ότι αφορά την ποιότητα της πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό. 

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα µέτρα ασφάλειας που να 

εµποδίζουν εισβολές µε ανεπιθύµητα αποτελέσµατα.  

� Το γνωστικό πεδίο: αποτελείται από όλους τους ανθρώπινους παράγοντες που 

µπορούν να επηρεάσουν τις λειτουργίες ιατρικής φροντίδας. Παραδείγµατα τέτοιων 

παραγόντων είναι η εκπαίδευση, η εµπειρία, η προσωπική δέσµευση (κίνητρο) και 

άλλα και αποτελούν δυσδιάκριτες έννοιες που είναι δύσκολο να υπολογιστούν. 

Παρόλα αυτά, δηµιουργούν τη βάση για την επιλογή της κατάλληλης χρονικής 

στιγµής και του κατάλληλου χώρου, ώστε να έχουµε τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσµατα στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Ακόµη και κατά τη διάρκεια 

ανάπτυξης συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων, η -σε βάθος- ενηµέρωση για την 

κατάσταση που επικρατεί, καθώς και οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν 

πραγµατοποιούνται µέσα στο γνωστικό πεδίο. 

  

1.2.5 Προκλήσεις από την εφαρµογή δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων 

στον τοµέα της υγείας 

 

Η ακεραιότητα της κλινικής πληροφορίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον χρόνο που 

παρήλθε µέχρι την παραλαβή της και συγκεκριµένα, όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο χρόνος, 

τόσο µικρότερη είναι και η αξιοπιστία της πληροφορίας. Τα περισσότερα κλινικά συστήµατα 
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καταγράφουν τα σηµαντικότερα δεδοµένα σε χαρτί, δηµιουργώντας έναν φάκελο που 

περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα που προκαλείται από ένα περιστατικό. Ωστόσο, τα µη 

ηλεκτρονικά συστήµατα καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ανθρώπινου δυναµικού, 

προκειµένου να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την πληροφορία, χωρίς όµως να µπορούν να 

υποστηρίξουν παροχή τους στο διαδίκτυο. Για τους προαναφερόµενους λόγους 

αναπτύσσονται δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία χρησιµοποιούν την 

τεχνολογία του διαδικτύου, ωστόσο η πληροφορία είναι εγκατεστηµένη σε µια κεντρική 

εφαρµογή. Στον τοµέα της υγείας, όµως, η ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων συνεπάγεται την 

πλήρωση κάποιων προϋποθέσεων/προκλήσεων, ώστε τα συστήµατα αυτά να είναι 

αποτελεσµατικά και να παρέχουν υπηρεσίες υγείας. 

 

Κίνητρο: εύρεση πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο και λειτουργία κάτω από µη βέλτιστες 

συνθήκες  

Τα συστήµατα που περιλαµβάνουν κλινικά δεδοµένα απαιτούν εκπαίδευση και µηχανισµούς 

ασφάλειας για τη χρήση και την προστασία τους, αντίστοιχα. ∆υστυχώς, πολύτιµος χρόνος 

καταναλώνεται από το χρήστη για την κατανόηση του συστήµατος, καθώς και για την 

αναγνώριση της ταυτότητας του. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την 

προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να χρησιµοποιηθεί σωστά το σύστηµα και να αποκτηθεί 

δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα, η τµηµατοποίηση και αναλυτικότητα (granularity) της 

πληροφορίας που έχει συλλεχθεί µπορεί να είναι µια καλή λύση, αφού όσο µεγαλύτερη είναι, 

τόσο πιο ευέλικτο γίνεται το σύστηµα. 

 

Κίνητρο: ταχεία αναγνώριση εξουσιοδοτηµένων χρηστών και παροχή -προσιτών προς το 

χρήστη- µηχανισµών για την εύρεση πληροφορίας  

Οι κλινικές υπηρεσίες για κάθε κοινωνικό σύνολο µπορούν να περιγραφούν ως το άθροισµα 

των υπηρεσιών διαιρούµενο µε τον συνολικό αριθµό των ατόµων που περιλαµβάνει το 

κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι στην πραγµατικότητα το ποσό αυτό είναι 

αρκετά µικρότερο, αφού κάθε κλινικός πάροχος παρέχει ένα φάκελο ασθενή και η 

πληροφορία που συλλαµβάνεται και διατηρείται στα κλινικά συστήµατα περιλαµβάνει 

τµήµατα µόνο της πληροφορίας που συλλέγεται από τους κλινικούς παρόχους. Η ανώµαλη 

σύνδεση πληροφοριακών συστηµάτων διευκολύνει λοιπόν, χρήστες που κακοβούλως 

διαπράττουν µη ανιχνεύσιµες ενέργειες. Μόνο όταν η πληροφορία που παρέχεται είναι 

δυνατόν να ανταλλαχθεί, µπορούµε να έχουµε µια ολοκληρωµένη και σαφή εικόνα της 

κλινικής δραστηριότητας που πραγµατοποιείται σε κάθε υπηρεσία.  
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Κίνητρο: ικανότητα ασφαλούς συνεργασίας και ανταλλαγής σηµαντικής κλινικής 

πληροφορίας 

Όταν και τα τρία παραπάνω κίνητρα επιτυγχάνονται, εδραιώνεται ένα δικτυοκεντρικό 

κοινόχρηστο περιβάλλον που παρέχει ικανοποιητική απόδοση της ποιότητας ζωής. Το 

κλινικό δίκτυο, εφόσον είναι ασφαλές παρέχει τµηµατοποιηµένη (granular) πληροφορία, έτσι 

ώστε να µείωνει το ρίσκο ανθρώπινου λάθους, να λειτουργεί κάτω από ακραίες συνθήκες και 

να ανταπεξέρχεται σε δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις, όπου παρατηρείται ατυχής 

απώλεια ή κλοπή πληροφορίας. 

 

1.3 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Τις δυο τελευταίες δεκαετίες, η διαχείριση της δικτυακής πληροφορίας άλλαξε αισθητά τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες των οργανισµών, αφού το διαδίκτυο ξέφυγε από τη στατική 

συλλογή εγγράφων και οδηγήθηκε σε ένα δυναµικό δίκτυο αντικειµένων που παρέχει 

υπηρεσίες πληροφορίας. Σήµερα, πολλοί οργανισµοί διαθέτουν πρόσβαση στα πληροφοριακά 

τους συστήµατα, µέσω υπηρεσιών ιστού (web services). Επιπροσθέτως, το διαδίκτυο δεν 

περιορίζεται µόνο σε παραδοσιακά υλικά (hardware), αλλά περιλαµβάνει και κινητές ή και 

έξυπνες συσκευές (όπως κινητά τηλέφωνα και Personal Digital Assistant - PDA). Η ταχεία 

εξέλιξη του έφερε το χώρο της υγείας στο προσκήνιο, αφού η πληροφορία σε ηλεκτρονική 

µορφή µπορεί πλέον να προσπελαστεί, µέσω του ∆ιαδικτύου και ειδικών συσκευών, 

ανεξαρτήτως κλινικών συνόρων. Επιτυγχάνεται ακολούθως, η συνέχεια της ιατρικής 

φροντίδας (continuity of healthcare), βελτιώνεται η ποιότητα της και µειώνεται το κόστος 

παροχής της. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαγγελµατίες της τεχνολογίας της ιατρικής φροντίδας 

(healthcare information technology professionals) οφείλουν να αναρωτιούνται, όχι µόνο πως 

η τεχνολογία που χρησιµοποιούν υπηρετεί τον οργανισµό, αλλά και πως υπηρετεί τον ασθενή 

και γενικότερα την ιατρική φροντίδα, ώστε η κλινική επικοινωνία που παρέχεται να οδηγεί σε 

καλύτερη τηλεϊατρική, τηλεκπαίδευση και τεχνολογίες ανταλλαγής κλινικής πληροφορίας. 

 

Η παραπάνω επέκταση (evolution) συνετέλεσε στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων 

δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας που εξυπηρετούν τους στόχους της 

συνεργασίας και της συνέργειας µεταξύ των συµµετεχόντων οργανισµών παροχής υπηρεσιών 

υγείας (νοσοκοµεία, ιατρικά κέντρα), σε περιβάλλον δικτύου και στα πλαίσια καθορισµένων 

υγειονοµικών περιφερειών. Ωστόσο, οι οργανισµοί παροχής υπηρεσιών υγείας λειτουργούν 

σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, γεγονός που συνεπάγεται ότι και οι ίδιοι 

µεταβάλλονται διαρκώς, οπότε απαιτείται η εξαρχής ανάπτυξη και η µετέπειτα εξέλιξη των 
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δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων που θα προσαρµόζονται εύκολα και γρήγορα 

στο µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Έτσι, επιτυγχάνεται η επιθυµητή ευθυγράµµιση (alignment) 

µεταξύ της οργανωτικής δοµής των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας και των 

πληροφοριακών συστηµάτων που περιλαµβάνουν, µε αποτέλεσµα την εξυπηρέτηση των 

στόχων και των πολιτικών τους χωρίς να περιορίζονται από γεωγραφικά όρια 

[8],[26],[157],[192],[193],[189].  

 

Σε διεθνές επίπεδο έχουν υλοποιηθεί αρκετά δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήµατα για 

την υποστήριξη και παροχή ιατρικής φροντίδας µε στόχους, τη µείωση του χρόνου που 

απαιτείται για την εξυπηρέτηση περιστατικών, της θνησιµότητας και της νοσηρότητας και εν 

γένει, τη βελτίωση της παρεχόµενης ιατρικής φροντίδας, ελαττώνοντας ταυτόχρονα το 

κόστος για τους συµµετέχοντες οργανισµούς [8],[14],[189],[190]. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι 

κλειδί για τη µείωση του κόστους και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας είναι τα 

πληροφοριακά συστήµατα που ολοκληρώνουν την ιατρική πληροφορία, ενώ παράλληλα 

βελτιώνουν όχι µόνο την παροχή της τρέχουσας ιατρικής φροντίδας, αλλά θέτουν και τις 

βάσεις για τη βέλτιστη παροχή της και στο απώτερο µέλλον. Η ανάγκη να συνυπάρχουν και 

να συνεργάζονται ετερογενή και πολύπλοκα συστήµατα οδηγεί στην υιοθέτηση λύσεων, όσον 

αφορά την αρχιτεκτονική και τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται. Απαιτείται µια ευέλικτη 

υποδοµή που να τα συνδέει, στα πλαίσια ενός δικτύου διασυνδεδεµένων οργανισµών. Η 

ολοκλήρωση επιτυγχάνεται µέσω της σύνδεσης υπαρχόντων συστηµάτων, χρησιµοποιώντας 

τις υπηρεσίες δικτύου και τα πρότυπα που υπάρχουν στο εµπόριο. Με αυτό τον τρόπο 

παρέχεται µια οµοιόµορφη και προσαρµόσιµη διεπαφή που προσφέρει διαλειτουργικότητα 

και, ασφαλή και ελεγχόµενη πρόσβαση σε µεµονωµένα συστήµατα. 

  

Ανακεφαλαιώνοντας, αν και τα περισσότερα από τα συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί 

περατώνουν τις βασικές ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται από τους οργανισµούς, 

παραµένει η ανάγκη για ανάπτυξη ευέλικτων δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων 

που προσαρµόζονται στις ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας. Τα συστήµατα αυτά πρέπει να 

είναι διαλειτουργικά και εύκολα διασυνδέσιµα µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα υγείας 

(παραδείγµατος χάριν άλλων νοσοκοµείων, της ίδιας ή και διαφορετικής υγειονοµικής 

περιφέρειας) για την ανταλλαγή της ιατρικής πληροφορίας των ασθενών, µε στόχο την 

παροχή σε αυτούς, ολοκληρωµένης και κοινόχρηστης ιατρικής φροντίδας (integrated and 

shared care). Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των παραπάνω είναι οι εξής: 

� Συνεργασία: σε ένα σύστηµα ιατρικής φροντίδας συµµετέχουν πολλά άτοµα µε 

διαφορετικούς ρόλους, τα οποία είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση διαφορετικών 

ενεργειών, κατά τις διαδικασίες παροχής προ-νοσοκοµειακής και ενδο-

νοσοκοµειακής ιατρικής φροντίδας. Συνεπώς, για την παροχή συντονισµένων 
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ιατρικών ενεργειών στα περιστατικά απαιτείται η συλλειτουργία και η συνεργασία 

µεταξύ των συµµετεχόντων ατόµων και µεταξύ των συµµετεχόντων οργανισµών, 

καθώς και ο συντονισµός των ενεργειών τους [157],[189],[192],[193][189]. Στόχος 

όλων των συµµετεχόντων φορέων είναι η αποφυγή επαναλαµβανόµενης εκτέλεσης 

δραστηριοτήτων, ώστε η ιατρική φροντίδα να παρέχεται στα περιστατικά τη στιγµή 

που ζητείται [192],[193],[194]. Επίσης, επιβάλλεται η χρήση κατάλληλων 

τεχνολογιών και τυποποιήσεων για την υλοποίηση δικτυοκεντρικών πληροφοριακών 

συστηµάτων ιατρικής φροντίδας που θα διασφαλίζουν τα ακόλουθα: 

� την υποστήριξη των διαδικασιών που εκτελούνται εντός και µεταξύ των 

συµµετεχόντων οργανισµών, 

� την παροχή των κατάλληλων µέσων για τη συνεργασία και το συντονισµό 

των ενεργειών των ατόµων που εκτελούν τις δραστηριότητες των 

διαδικασιών,  

� την αυτοµατοποίηση δραστηριοτήτων των διαδικασιών, 

� την απλοποίηση και τη µείωση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης των 

διεπιχειρησιακών διαδικασιών ιατρικής φροντίδας.   

� Ασφαλή πληροφόρηση: οι συντονισµένες ιατρικές ενέργειες των ατόµων που 

συµµετέχουν στο σύστηµα ιατρικής φροντίδας, η συλλειτουργία και συνεργασία 

τους απαιτούν συνθήκες ασφάλειας. Στόχος όλων των συµµετεχόντων φορέων είναι 

η ασφαλής ανταλλαγή της ιατρικής πληροφορίας, τόσο µεταξύ των συνεργαζόµενων 

ατόµων, όσο και µεταξύ των συνεργαζόµενων πηγών πληροφόρησης. Για το λόγο 

αυτό, οι τεχνολογίες και οι πολιτικές που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να 

διασφαλίζουν την ασφάλεια στα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήµατα ιατρικής 

φροντίδας  

� Ολοκληρωµένη πληροφόρηση: για την έγκαιρη εξυπηρέτηση των περιστατικών 

εντός του υποσυστήµατος ιατρικής φροντίδας και για την παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου απαιτείται η κατάλληλη πληροφοριακή υποστήριξη του 

συστήµατος σε λειτουργικό (functional) και διοικητικό (managerial) επίπεδο, όπως: 

� λειτουργική πληροφορία για ιατρικούς σκοπούς, δηλαδή ολοκληρωµένη 

ιατρική πληροφορία για το περιστατικό 

� διοικητική πληροφορία για 

� αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας 

� επιδηµιολογικούς σκοπούς, µε στόχο τη βέλτιστη οργάνωση    

        και διάθεση πόρων. 

Ιδιαίτερης σηµασίας πηγή πληροφορίας για το ιατρικό προσωπικό αποτελούν τα 

ιατρικά δεδοµένα των ασθενών, η πρόσβαση στα οποία παρέχει πληροφορία για: 
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� την κατάσταση της υγείας των ασθενών,  

� τη φαρµακευτική αγωγή που µπορεί να ακολουθούν οι ασθενείς,  

� πιθανές χρόνιες παθήσεις των ασθενών και 

� άλλα κρίσιµα ιατρικά στοιχεία. 

Τα παραπάνω στοιχεία των ασθενών βοηθούν το ιατρικό προσωπικό στη λήψη 

ιατρικών αποφάσεων, στην εκτέλεση των κατάλληλων ιατρικών πράξεων, στην 

αποφυγή επιπλοκών στην υγεία των ασθενών, στην αποφυγή επανάληψης ιατρικών 

εξετάσεων και γενικά στην παροχή καλύτερης ιατρικής φροντίδας. Συνεπώς, ένα 

δικτυοκεντρικό πληροφοριακό σύστηµα υγείας πρέπει να παρέχει στους χρήστες 

πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία, ιατρική και διοικητική. Επιπλέον, επειδή η 

ιατρική πληροφορία συλλέγεται και καταχωρείται σε διαφορετικούς τόπους, 

απαιτείται η τυποποίηση της δοµής της (structure), της µορφής της (format) και της 

σηµασιολογίας της (semantics), ώστε να είναι εύκολα κατανοητή από όλα τα 

εµπλεκόµενα µέλη [155],[158],[191].  

 

Η έρευνα που πραγµατοποιείται αναφέρεται κατά πρώτοις, στην ολοκλήρωση υπηρεσιών 

παροχής ιατρικής φροντίδας από την άποψη της ολοκλήρωσης της πληροφορίας και κατά 

δευτέροις, στην ανάπτυξη συστηµάτων που παρέχουν υπηρεσίες, στα πλαίσια καθορισµένων 

υγειονοµικών περιφερειών. Είναι πλέον, επιτακτική η ανάγκη οι οργανισµοί της υγειονοµικής 

περιφέρειας να επικοινωνούν αποτελεσµατικά, προκειµένου να ανταλλάσσουν ιατρική 

πληροφορία, τη στιγµή που απαιτείται. Επίσης, ο κάθε οργανισµός πρέπει να είναι σε θέση να 

επικοινωνεί µε οργανισµούς άλλων υγειονοµικών περιφέρειων, όταν πρέπει να προσπελάσει 

δεδοµένα που είναι καταχωρηµένα σε αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η δηµιουργία υγειονοµικών περιφερειών που θα περιλαµβάνουν 

δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία θα έχουν δηµιουργηθεί µε τη χρήση 

κατάλληλων αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών. 

 

Πιο αναλυτικά, παρουσιάζεται µια σταδιακή προσέγγιση για την παροχή της αναγκαίας 

πληροφοριακής υποστήριξης των συµµετεχόντων οργανισµών παροχής ιατρικής φροντίδας. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ορίζονται οι διαδικασίες παροχής ιατρικής φροντίδας και 

προσδιορίζονται οι συνθήκες εξουσιοδότησης για την πρόσβαση στην οποιαδήποτε 

πληροφορία. Κατόπιν, αναλύονται τα υπάρχοντα συστήµατα, σχεδιάζονται και 

αναπτύσσονται διαδικασιοστρεφή, διεπιχειρησιακά και υπηρεσιοστρεφή συστήµατα, τα 

οποία µετατρέπονται σε -βασισµένα σε- BPEL συστήµατα παροχής ιατρικής φροντίδας 

[192],[193][190]. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 

 

 

 

2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΤ 

ΥΠΑ  

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η έρευνα που πραγµατοποιείται αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων δικτυοκεντρικών 

πληροφοριακών συστηµάτων υγείας, κατά τρόπο ώστε, αφενός να παρέχουν ολοκληρωµένη 

και συµµετοχική παροχή υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια µιας υγειονοµικής περιφέρειας και 

αφετέρου να προσαρµόζονται στις διοικητικές µεταβολές που πραγµατοποιούνται στη δοµή 
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των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίες επιβάλλονται από το διαρκώς 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον.  

 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, µελετάται αρχικά η οριζόντια θεώρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

υγείας, προσανατολισµένων προς τις διαδικασίες που εκτελούνται εντός και µεταξύ των 

οργανισµών, στα πλαίσια µιας υγειονοµικής περιφέρειας και ακολούθως, η ανάπτυξη 

αντίστοιχων δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων. Η οριζόντια, διαδικασιοστρεφής 

(process-oriented) θεώρηση της λειτουργίας των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας 

αντικατόπτριζε πιστά την τάση που επιβάλλει την παροχή ολοκληρωµένης και κοινόχρηστης 

ιατρικής φροντίδας (integrated and shared care) στους ασθενείς  και οδήγησε στην 

υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική [5],[10],[131],[192],[193]. Κατά τη διαδικασιοστρεφή 

θεώρηση, οι υπηρεσίες υγείας οργανώνονται σε ασθενοκεντρικές (patient-centric) 

διαδικασίες παροχής υπηρεσιών υγείας.  

 

Η διαδικασιοστρεφής θεώρηση εξελίσσεται στην υπηρεσιοστρεφή (service-oriented), η οποία 

µετατρέπει τις διαδικασίες σε αυτοτελείς, αυτόνοµες, επαναχρησιµοποιήσιµες και 

διαλειτουργικές υπηρεσίες που µπορούν να  συνεργάζονται αποτελεσµατικά, να 

προσαρµόζονται στις νέες απαιτήσεις που θέτει το περιβάλλον και να υλοποιούνται µέσω των 

υπηρεσιών ιστού. Κατ’ αντιστοιχία, αναβαθµίζονται παλαιά ή αναπτύσσονται νέα 

πληροφοριακά συστήµατα υγείας, τα οποία αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών (information and communication technologies - ICT) που όχι 

µόνο παρέχουν πληροφοριακή στήριξη στις επιµέρους µονάδες, αλλά και συµβάλλουν στην 

αποτελεσµατική συνεργασία (collaboration) και συνέργεια (cooperation) τους, ανεξαρτήτως 

γεωγραφικών ορίων και µέσω εσωτερικού ή εξωτερικού δικτύου [10],[192],[193],[245].  

 

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των σύγχρονων δικτυοκεντρικών πληροφοριακών 

συστηµάτων υγείας είναι η ανάπτυξη µιας σειράς υποδοµών. Πρωτεύουσα σηµασία έχουν οι 

υποδοµές τυποποιήσεων της ιατρικής πληροφορίας, αναφορικά µε τη δοµή, τη µορφοποίηση 

και τη σηµασιολογία της, λόγω της έντονης ανάγκης για ανταλλαγή πλήρους (complete), 

συνεκτικής (coherent) και ολοκληρωµένης (integrated) ιατρικής πληροφορίας των ασθενών, 

κατά τρόπο κατανοητό από τις ετερογενείς ιατρικές οµάδες 

[79],[113],[114],[117],[131],[155],[158],[167],[168],[191],[243]. Επιπλέον, απαιτείται η 

χρήση κατάλληλων τεχνολογιών για την ενίσχυση της απαιτούµενης συνεργασίας 

(collaboration), συνέργειας (cooperation) και συντονισµού (coordination) µεταξύ των 

συµµετεχόντων µερών στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών υγείας [192],[193],[203].  
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Σ’ αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα διεθνώς και ευρέως χρησιµοποιούµενα πρότυπα 

συστήµατα ονοµατολογίας και κωδικοποίησης ιατρικών όρων και οι σύγχρονες τεχνολογίες 

που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφών πληροφοριακών συστηµάτων σε 

περιβάλλον διαδικτύου και παγκόσµιου ιστού. 

   

2.2 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Ο χώρος της υγείας χαρακτηρίζεται από συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις και από 

ανταλλαγές τεράστιων και ποικίλων ποσοτήτων ιατρικής πληροφορίας, µεταξύ των 

οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας [117],[131],[192],[193],[195],[243]. Συνεπώς, τα 

δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήµατα των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας, τα 

οποία, ιδίως στην περίπτωση που εκτείνονται στα πλαίσια µιας υγειονοµικής περιφέρειας 

είναι αυτόνοµα, ανεξάρτητα, βασίζονται σε διαφορετικά τεχνικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούν διαφορετική ιατρική ορολογία. Η χρήση, λοιπόν 

κατάλληλων τυποποιήσεων για την κωδικοποίηση και την ονοµατολογία της ιατρικής 

πληροφορίας και η δυνατότητα που παρέχεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, ανταλλαγής 

σηµασιολογικά οµογενοποιηµένης πληροφορίας, ενδυναµώνει την συνεργασία µεταξύ των 

οργανισµών και ευνοεί την επικοινωνία των πληροφοριακών συστηµάτων που αυτοί 

παρέχουν.  

 

Σε αυτή τη βάση, λοιπόν, πολλοί διεθνείς οργανισµοί έχουν ασχοληθεί µε την κωδικοποίηση 

και την ονοµατολογία της ιατρικής πληροφορίας, ενώ αρκετές από αυτές τις κωδικοποιήσεις 

έχουν χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε ερευνητικά αλλά και παραγωγικά πληροφοριακά 

συστήµατα υγείας [198],[225],[251]. Η κωδικοποίηση των δεδοµένων συµβάλλει: 

� στην αναβάθµιση της ποιότητας της πληροφορίας που καταγράφεται 

� στην τυποποίηση της πληροφορίας και συνεπώς, στην ενίσχυση της 

συγκρισιµότητας, της ολοκλήρωσης και της συστηµατικής διασύνδεσης της 

πληροφορίας και γενικότερα στη βέλτιστη αξιοποίησή της 

� στη δηµιουργία και υποβολή έξυπνων ερωτηµάτων (intelligent queries) που 

βασίζονται σε κωδικούς για την παραγωγή στατιστικών αναφορών που αφορούν τη 

διοίκηση, καθώς και για την παραγωγή ιατρικών στατιστικών αναφορών που 

αφορούν τους επαγγελµατίες υγείας 

� στην ευκολότερη και ταχύτερη εισαγωγή πληροφορίας σε ηλεκτρονικά συστήµατα. 
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Παρά το γεγονός ότι η κωδικοποίηση της πληροφορίας αποτελεί µια δύσκολη και αρκετά 

πολύπλοκη διαδικασία, όλες οι προηγµένες χώρες έχουν στραφεί προς αυτήν την 

κατεύθυνση. ∆ιεθνώς, τα τελευταία χρόνια οι οργανισµοί παροχής υπηρεσιών υγείας 

χρησιµοποιούν κωδικοποιηµένη ιατρική πληροφορία στα πληροφοριακά συστήµατα υγείας 

που χρησιµοποιούν. Οι οργανισµοί αυτοί έχουν αποκοµίσει πολύτιµη εµπειρία και 

τεχνογνωσία και σε βάθος χρόνου έχουν συλλέξει σηµαντική στατιστική πληροφορία 

[198],[225],[251].  

 

2.2.1 ICD 

 

Το σύστηµα ονοµατολογίας ICD (International Classification of Diseases) χρησιµοποιείται 

για την κωδικοποίηση και την ταξινόµηση νόσων και διαγνώσεων. Η τελευταία έκδοση του 

συστήµατος ICD είναι η δέκατη (ICD-10), η οποία αναπτύχθηκε και ενηµερώνεται από τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (World Health Organization - WHO), στον οποίο και 

παραχωρήθηκαν τα δικαιώµατα για την ανάπτυξή του και χρησιµοποιείται από τις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ). Το σύστηµα ICD-10 παρέχει κανόνες και συµβάσεις για την 

εξασφάλιση συνεπών και συγκρίσιµων δεδοµένων, τα οποία προκύπτουν από τη στατιστική 

ανάλυση δεδοµένων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο [251].  

 

Σε ορισµένες χώρες, όπως στις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, το σύστηµα ICD-10 έχει 

τροποποιηθεί για να καλύψει ειδικές ανάγκες τους. Συγκεκριµένα, στις ΗΠΑ έχουν 

σχεδιαστεί δύο νέες εκδόσεις του συστήµατος ICD, το ICD-10-CM για την κωδικοποίηση 

νόσων και διαγνώσεων και το ICD-10-PCS για την κωδικοποίηση ιατρικών πράξεων. Παρόλ’ 

αυτά, µόνο η έκδοση ICD-9-CM χρησιµοποιείται µέχρι αυτή τη στιγµή στην παραγωγή, ενώ 

υπάρχουν και αρκετοί φορείς που αµφισβητούν το όφελος από τη µετάβαση στην έκδοση 

ICD-10-CM. Στην Ευρώπη, πολλές χώρες χρησιµοποίησαν το σύστηµα ICD-10 για την 

παραγωγή πιστοποιητικών θανάτου και αναφορών θνησιµότητας-νοσηρότητας (mortality & 

morbidity data) [251].  

 

Κατόπιν συµφωνίας όλων των αρµόδιων φορέων σε διεθνές επίπεδο, οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις πραγµατοποιηθούν στο σύστηµα ICD, πρέπει να συµφωνούν µε  τους 

περιορισµούς που θέτει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Εκτός από µεµονωµένες 

περιπτώσεις, δεν έχει πραγµατοποιηθεί ουδεµία αλλαγή στα τρία και τέσσερα ψηφία που 

χρησιµοποιούνται για την κωδικοποίηση των κατηγοριών του συστήµατος. Αλλαγές, ωστόσο 

έχουν πραγµατοποιηθεί στους τίτλους των κατηγοριών που όµως, δεν επηρεάζουν τη 
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σηµασία της κατηγορίας και του κωδικού (π.χ. ICD-10 κωδικός = J45.0, τίτλος = 

Predominantly allergic asthma) [251].  

 

Το σύστηµα ICD-10 υπάρχει σε πολλές γλωσσικές εκδόσεις, από τις οποίες κάποιες έχουν 

υλοποιηθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και κάποιες άλλες από τοπικούς 

οργανισµούς. Κάποιες από αυτές τις εκδόσεις, όπως η γαλλική, η ισπανική, η ρωσική και η 

κροατική έχουν ολοκληρωθεί και δηµοσιευτεί, ενώ κάποιες άλλες βρίσκονται ακόµη στο 

στάδιο της προετοιµασίας [251]. Στην Ελλάδα, η πρώτη έκδοση της µετάφρασης του 

συστήµατος ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 1999 και έχει σταλεί από το Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας στους ιατρικούς οργανισµούς, προκειµένου να προβούν σε 

παρατηρήσεις και σχόλια. 

 

2.2.2 LOINC 

 

Το σύστηµα ονοµατολογίας LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) 

αποτελεί µια εθελοντική προσπάθεια του Regenstrief Institute for Health Care των ΗΠΑ. Το 

Regenstrief Institute είναι ένας διεθνής, µη κερδοσκοπικός οργανισµός ιατρικής έρευνας που 

συνεργάζεται µε το πανεπιστήµιο της Indiana των ΗΠΑ. Το σύστηµα LOINC αναπτύχθηκε 

το 1994 και αποτέλεσε τυποποίηση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή κλινικών δεδοµένων 

µεταξύ των διαφόρων οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας. Για παράδειγµα, το σύστηµα 

LOINC χρησιµοποιείται για τη µεταφορά κλινικών δεδοµένων από εργαστήρια σε 

νοσοκοµεία, σε ιδιωτικά και δηµόσια ιατρεία και σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, µε σκοπό 

την αξιοποίηση αυτών των δεδοµένων για την παροχή κλινικής ιατρικής, καθώς και για 

διαχειριστικούς λόγους [198].  

 

Η χρήση των κωδικών του συστήµατος LOINC συµβάλλει στην αποθήκευση των κλινικών 

αποτελεσµάτων που προέρχονται από διάφορες πηγές δεδοµένων σε µια βάση δεδοµένων, 

στην αξιοποίησή τους κατά την παροχή ιατρικής φροντίδας, στην κλινική έρευνα και στη 

χρήση τους για διαχειριστικούς σκοπούς. Σήµερα, η βάση δεδοµένων του LOINC περιέχει 

περίπου 32.000 ιατρικούς όρους για ιατρικές εξετάσεις, από τους οποίους γύρω στους 20.000 

είναι όροι εργαστηριακών εξετάσεων. Το σύστηµα LOINC έχει υποστηριχθεί από το 

American Clinical Laboratory Association και το College of American Pathologists. Επίσης, 

έχει υιοθετηθεί από πολλούς φορείς, ως εναλλακτικό σύστηµα κωδικών αναφοράς. Τέτοιοι 

φορείς είναι οι Quest, LabCorp, Mayo Medical Laboratories και MDS Labs, µεγάλοι Health 

Management Organizations (HMOs), συµπεριλαµβανοµένων των Kaiser Permanente and 

Aetna, κυβερνητικοί οργανισµοί, συµπεριλαµβανοµένων των CDC, DOD, VA και NLM, και 
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τέλος η Γερµανία, η Ελβετία και δύο Καναδικές κοµητείες. Επίσης, στους κωδικούς του 

συστήµατος LOINC βασίζονται και οι προτάσεις του HIPAA (Health Insurance Portability 

and Accountability Act) των ΗΠΑ, για τον καθορισµό των τυποποιήσεων στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές [198]. Το σύστηµα ονοµατολογίας LOINC αποτελείται από πολλές κατηγορίες. 

Το εργαστηριακό µέρος της βάσης δεδοµένων του συστήµατος περιέχει τις συνήθεις 

κατηγορίες της χηµείας, αιµατολογίας, µικροβιολογίας και τοξικολογίας καθώς και 

κατηγορίες για φάρµακα. Οι αντιβιοτικές ευαισθησίες αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία. Το 

κλινικό µέρος της βάσης δεδοµένων περιέχει καταχωρήσεις για κρίσιµες ενδείξεις, 

αιµοδυναµική, ηλεκτροκαρδιογράφηµα, µαιευτικό υπέρηχο, καρδιακό ήχο και πολλές 

κλινικές άλλες παρατηρήσεις. 

  

2.2.3 SNOMED 

 

Το σύστηµα SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine) αναπτύχθηκε και 

ενηµερώνεται από το College of American Pathologists και χρησιµοποιείται ευρέως για την 

περιγραφή των αποτελεσµάτων εργαστηριακών εξετάσεων. Βασίζεται σε µια πολυαξονική 

(multiaxial-11fields) δοµή κωδικοποίησης, η οποία αναπαριστά τα ιατρικά προβλήµατα των 

ασθενών, καλύτερα από ότι οι κωδικοί των συστηµάτων ICD και CPT. Το σύστηµα 

SNOMED σχεδιάστηκε µε σκοπό να παρέχει µια τυποποιηµένη, ποιοτική κλινική 

ονοµατολογία που να υποστηρίζει τη συλλογή, την ολοκλήρωση, την ανάκτηση και την 

επαναχρησιµοποίηση των κλινικών δεδοµένων, καθώς και το διαµοιρασµό, τη σύνδεση και 

την ανταλλαγή τους. Η κωδικοποίηση κατά το σύστηµα SNOMED έχει προταθεί ως 

υποψήφια για τη δηµιουργία τυποποιηµένου λεξιλογίου, το οποίο θα ενσωµατώνεται στα 

συστήµατα Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων ασθενών (ΗΙΦ) [225]. 

  

Ο σχεδιασµός του συστήµατος κωδικοποίησης SNOMED βασίζεται στη λογική ότι είναι 

απαραίτητη µια λεπτοµερειακή και σαφής ονοµατολογία για την ακριβή απεικόνιση της 

πολυπλοκότητας και της ποικιλίας της πληροφορίας του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, σε 

µορφή κατανοητή από τους υπολογιστές. Έχει, λοιπόν σχεδιαστεί κατά τρόπο που να 

εγγυάται ότι οι κωδικοποιηµένοι ιατρικοί όροι είναι κατανοητοί και µπορούν να 

αναγνωστούν από ανθρώπους αλλά και από µηχανές [225].  

 

Το σύστηµα SNOMED έχει συνεργαστεί µε άλλα συστήµατα ονοµατολογίας και 

συγκεκριµένα, τα ICD-9-CM, ICD-10 και το εργαστηριακό µέρος του συστήµατος LOINC. 

Συνεπώς, µε τη χρήση του συστήµατος SNOMED διευκολύνεται η κωδικοποίηση δεδοµένων, 

αποφεύγοντας τη διπλή καταχώριση ήδη κωδικοποιηµένων –από άλλα συστήµατα 
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ονοµατολογίας- δεδοµένων. Επιπλέον, το σύστηµα SNOMED είναι εύκολα προσαρµόσιµο 

(adaptable) και συµβατό (compatible) µε άλλες τυποποιήσεις, όπως είναι οι HL7, DICOM, 

ANSI, XML, ISO, και ASC X12 [225].  

 

2.2.4 Χρήσεις συστηµάτων ονοµατολογίας 

 

Η κατηγοριοποίηση και η κωδικοποίηση της ιατρικής πληροφορίας µε τη χρήση 

τυποποιηµένων συστηµάτων ονοµατολογίας (ICD, LOINC, SNOMED) εξασφαλίζει συνεπή 

ολοκλήρωση, αναζήτηση και ανταλλαγή της ιατρικής πληροφορίας των ασθενών. Για το λόγο 

αυτό, τα συστήµατα ονοµατολογίας χρησιµοποιούνται εκτενώς στο χώρο της υγείας, ως µέσο 

για τη διατήρηση σηµασιολογικά οµογενοποιηµένων ιατρικών δεδοµένων. Για παράδειγµα, 

τα συστήµατα ονοµατολογίας συνήθως ενσωµατώνονται σε ιατρικές εφαρµογές (π.χ 

Ηλεκτρονικούς Ιατρικούς Φακέλους ασθενών - ΗΙΦ) για την παροχή κωδικοποιηµένων 

ιατρικών δεδοµένων, τα οποία µπορούν εύκολα να ανακτηθούν και να ολοκληρωθούν. 

Επιπλέον, τα συστήµατα ονοµατολογίας συχνά χρησιµοποιούνται ως βάση για την ανάπτυξη 

βάσεων δεδοµένων, στις οποίες αποθηκεύονται ιατρικά δεδοµένα ασθενών. Στη συνέχεια 

αναφέρονται επιγραµµατικά µερικές από τις χρήσεις των συστηµάτων ονοµατολογίας 

[191],[198],[225],[251]:   

� σε ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους ασθενών 

� σε ανατοµικά παθολογικά συστήµατα 

� σε κλινικά εργαστηριακά συστήµατα 

� σε ραδιολογικά συστήµατα 

� σε συστήµατα κλινικών ελέγχων 

� στην τηλεϊατρική 

� στις βάσεις δεδοµένων αυτοψίας 

� για τη δηµιουργία αναφορών µολυσµατικών ασθενειών 

� για την αποτίµηση ιατρικών αποτελεσµάτων 

� για την αναζήτηση βιβλιογραφίας 

� για την κωδικοποίηση δεδοµένων των επειγόντων περιστατικών 

� για την κωδικοποίηση εντύπων αναφοράς περιστατικών για χρήση στην κλινική 

έρευνα 

� για την κωδικοποίηση ιατρικής πληροφορίας και την προβολή της στο διαδίκτυο 

� για τη δόµηση αποθηκών ιατρικών δεδοµένων και εικόνων 

� για τη δόµηση αποθηκών ασθενειών 
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2.3 ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Η µορφοποίηση της σηµασιολογικά όµοιας ιατρικής πληροφορίας αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικά ζητούµενα του χώρου της υγείας, σε ότι αφορά την ανταλλαγή της πληροφορίας 

µεταξύ των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας 

[39],[50],[55],[73],[74],[105],[140],[166],[249]. Παρόλ’ αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι οι 

οργανισµοί παροχής υπηρεσιών υγείας, συχνά δοµούν και µορφοποιούν όµοια 

ιατρικά/κλινικά κείµενα µε διαφορετικό τρόπο, ακόµα και στην περίπτωση που αυτοί οι 

οργανισµοί βρίσκονται στην ίδια υγειονοµική περιφέρεια ή χώρα. Επιπλέον, έχει 

παρατηρηθεί ότι η επανάληψη ιατρικών εξετάσεων σε ασθενείς οφείλεται συχνά στην 

αδυναµία αναζήτησης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων που πραγµατοποιήθηκαν από τους 

ασθενείς σε άλλους οργανισµούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Κυριότερη αιτία της έλλειψης 

της απαιτούµενης επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των συστηµάτων των µονάδων 

παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί η ετερογένεια (heterogeneity) των συστηµάτων αυτών, 

τα οποία συχνά δοµούν και αποθηκεύουν την ιατρική πληροφορία των ασθενών σε 

ετερογενείς µορφές [16],[21],[191],[195],[213].  

 

Η XML (eXtensible Markup Language) έχει προταθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα πρότυπο 

(standard) για την επίλυση των προβληµάτων ετερογένειας (heterogeneity) και 

διαλειτουργικότητας (interoperability) µεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστηµάτων, 

σε ότι αφορά την ανταλλαγή µεταξύ τους κατάλληλης πληροφορίας σε τυποποιηµένη µορφή 

[21],[53],[54],[55],[73],[74],[195],[213],[249]. Το κυριότερο προτέρηµα της XML είναι η 

δυνατότητα δόµησης και µορφοποίησης των δεδοµένων σε µορφή ηλεκτρονικών εγγράφων, 

τα οποία περιέχουν τα πραγµατικά δεδοµένα (actual data) και τα µεταδεδοµένα (metadata), 

κάνοντας τα κατανοητά από ανθρώπους και µηχανές [252].  

 

Ένα από τα πιο γνωστά πρότυπα για τη µορφοποίηση των ιατρικών δεδοµένων είναι η 

τυποποίηση HL7 (Health Level 7). Η HL7 προτείνει την ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας σε 

µορφή µηνυµάτων και περιγράφει λεπτοµερώς τη δοµή (structure), τη µορφή (format) και το 

περιεχόµενο (content) των µηνυµάτων [27],[105],[140]. Με την ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου, 

πολλά πληροφοριακά συστήµατα υγείας άρχισαν να χρησιµοποιούν την XML 

[53],[54],[73],[74]. Η ευρεία χρήση της ώθησε τον οργανισµό HL7 να δηµιουργήσει το 

πρότυπο CDA (Clinical Document Architecture) της γλώσσας XML που στοχεύει στον 

προσδιορισµό της κωδικοποίησης (encoding), της δοµής (structure) και της σηµασιολογίας 

(semantics) κλινικών εγγράφων. Το πρότυπο CDA βασίζεται στο µοντέλο HL7 RIM 

(Reference Information Model), στους τύπους δεδοµένων της έκδοσης 3 του προτύπου HL7 
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και σε κωδικοποιηµένα λεξιλόγια ιατρικών όρων (ICD, LOINC και SNOMED) 

[39],[53],[113],[114],[166],[191].  

 

Κατά την παροχή ιατρικής φροντίδας εντός µιας υγειονοµικής περιφέρειας είναι πιθανή η 

ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας των ασθενών µεταξύ των συµµετεχόντων φορέων. 

Ειδικότερα, οι φορείς αυτοί είναι το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο, τα υπόλοιπα 

νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας, ενώ η ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας µπορεί να γίνει 

µεταξύ τουλάχιστον δύο από τους προαναφερθέντες οργανισµούς, µετά από τη λήψη 

στοιχείων από τους ηλεκτρονικούς φακέλους των ασθενών των οργανισµών που έχουν 

επισκεφθεί. Όµως, παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις ότι οι οργανισµοί αυτοί 

χρησιµοποιούν ετερογενή πληροφοριακά συστήµατα για την υποστήριξη των καθηµερινών 

εργασιών τους και αποθηκεύουν τα δεδοµένα των ασθενών σε ετερογενή δοµή (structure) και 

µορφή (format), χρησιµοποιώντας διαφορετική σηµασιολογία (semantics), συχνά µη 

κατανοητή από τους άλλους οργανισµούς [155],[158],[191].  

 

Συνεπώς, είναι αναγκαία η χρήση κατάλληλων τεχνολογιών, οι οποίες θα αναλαµβάνουν τη 

δόµηση και τη µορφοποίηση της ιατρικής πληροφορίας, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, 

ώστε να επιτυγχάνεται η ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας µεταξύ των ετερογενών 

πληροφοριακών συστηµάτων υγείας. Επιπροσθέτως, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.2 

χρησιµοποιούνται πλέον καθιερωµένα συστήµατα ονοµατολογίας για τη σηµασιολογική 

οµογενοποίηση της ιατρικής πληροφορίας [198],[225],[251]. Επιτυγχάνεται µε αυτόν τον 

τρόπο η ανταλλαγή τεχνολογικά µορφοποιηµένης και σηµασιολογικά οµογενοποιηµένης 

ιατρικής πληροφορίας, µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων των οργανισµών παροχής 

υπηρεσιών υγείας.  

 

2.3.1 XML/SOAP 

 

Ο οργανισµός W3C (World Wide Web Consortium), ο οποίος αναπτύσσει πρότυπα για τον 

παγκόσµιο ιστό (world wide web – www), δηµιούργησε ένα νέο πρότυπο, την XML.  Η XML 

είναι µια εφαρµογή της SGML (Standard Generalized Markup Language), η οποία, όπως και 

η HTML (HyperText Markup Language) είναι ειδικά σχεδιασµένη για χρήση στο παγκόσµιο 

ιστό (www). Η διαφορά µεταξύ της XML και της HTML είναι ότι η XML παρέχει 

µεγαλύτερη ευελιξία, όσον αφορά τη διαχείριση πολύπλοκων ηλεκτρονικών εγγράφων [252]. 

Τα κυριότερα προτερήµατα της XML είναι τα εξής:  
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� δυνατότητα δηµιουργίας νέων ετικετών (tags), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 

ηλεκτρονικών εγγράφων, µε αποτέλεσµα την ακριβέστερη αναπαράσταση της 

εµπεριεχόµενης πληροφορίας 

� δυνατότητα αναπαράστασης πολύπλοκων σχέσεων (δέντρα και σχέσεις 

κληρονοµικότητας) µεταξύ των δεδοµένων των εγγράφων 

� ακριβής αναπαράσταση της δοµής (structure) και της σηµασιολογίας (semantics) 

των εγγράφων, µε αποτέλεσµα την ευκολότερη αναζήτησή τους 

� διαχωρισµός του περιεχοµένου (content) των εγγράφων από την εµφάνισή (layout) 

τους, µε τρόπο ώστε η οποιαδήποτε αλλαγή στην εµφάνιση των δεδοµένων να µην 

τα επηρεάζει. 

 

Στην XML επιτρέπεται η οµαδοποίηση κάποιων εγγράφων µε τη χρήση ενός DTD 

(Document Type Definition) ή ενός σχήµατος XML (XML schema). Ο DTD χρησιµοποιείται 

εδώ και είκοσι περίπου χρόνια ως τµήµα της SGML, ενώ το σχήµα XML (XML schema) 

είναι σχετικά πρόσφατο. Το σχήµα XML διατηρεί προβάδισµα σε σχέση µε το DTD, λόγω 

των προτερηµάτων του (παραδείγµατος χάριν υποστήριξη τύπων δεδοµένων στα ηλεκτρονικά 

έγγραφα XML) και για το λόγο αυτό τείνει να το αντικαταστήσει. Συγκεκριµένα, είναι πιο 

ευέλικτο από το DTD, επειδή είναι γραµµένο σε XML, είναι επεκτάσιµο (extensible) και 

επαναχρησιµοποιήσιµο (reusable) σε άλλα σχήµατα XML. Επιπλέον, υποστηρίζει την 

περιγραφή τύπων δεδοµένων και τη δηµιουργία νέων τύπων από άλλους τυποποιηµένους 

[252]. 

 

Όπως προαναφέρθηκε στα προτερήµατα της XML, η γλώσσα αυτή επιτρέπει το διαχωρισµό 

της δοµής και του περιεχοµένου των εγγράφων από την παρουσίασή τους. Ο διαχωρισµός 

αυτός, ουσιαστικά ισοδυναµεί µε την αναπαράσταση της αναλυτικής δοµής του περιεχοµένου 

του εγγράφου (µεταδεδοµένα – metadata) και των δεδοµένων του, σε µια µορφή ανεξάρτητη 

από την παρουσίαση του [191],[195],[252]. Συνεπώς, οι οποιεσδήποτε αλλαγές στην 

παρουσίαση δεν επηρεάζουν την αναλυτική δοµή των εγγράφων και εποµένως καθίσταται 

δυνατή η δηµιουργία πολλών διαφορετικών παρουσιάσεων για τα ίδια έγγραφα, µε 

επακόλουθο η πληροφορία που περιέχεται σε αυτά να εµφανίζεται σε διάφορα µέσα, όπως σε 

υπολογιστές χειρός (palmtops) και κινητά τηλέφωνα [166].  

 

Για την παρουσίαση των εγγράφων XML σε διάφορες µορφές χρησιµοποιούνται διαφορετικά 

XML style sheets, τα οποία αναπτύσσονται µέσω της XSL (eXtensible Style Language). 

Αναλυτικά, µε τη βοήθεια του µετασχηµατισµού XSLT (eXtensible Style Language 

Transformation), τα ηλεκτρονικά έγγραφα XML (XML documents) µετατρέπονται σε σελίδες 
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HTML και παρουσιάζονται στους χρήστες µέσω περιηγητών ιστού (web browsers). Επίσης, 

µε τη χρήση κατάλληλων µετασχηµατισµών τα ηλεκτρονικά έγγραφα XML τροποποιούνται 

σε έγγραφα PDF και σε διάφορες άλλες µορφές [252].  

 

Τον τελευταίο καιρό, η XML λόγω της πληθώρας των προτερηµάτων που προσφέρει 

χρησιµοποιείται ευρέως από πολλά πληροφοριακά συστήµατα για τη µορφοποίηση των 

δεδοµένων, σε ηλεκτρονικά έγγραφα και για την ανταλλαγή τους µεταξύ διαφόρων 

οργανισµών, µέσω του διαδικτύου. Ειδικότερα σε ότι αφορά τον τοµέα της υγείας, η XML 

έχει υιοθετηθεί από πολλά πληροφοριακά συστήµατα υγείας για την καταγραφή (tagging) 

των ιατρικών δεδοµένων, τον έλεγχο της εγκυρότητάς τους (data validity) και τη δόµηση 

(data structure) των καταγεγραµµένων ιατρικών δεδοµένων σε µορφή ηλεκτρονικών 

ιατρικών εγγράφων. Επιπροσθέτως, οι συνεχείς βελτιώσεις στα δίκτυα, στην ταχύτητα των 

επεξεργαστών και στις τεχνικές συµπίεσης καθιστά ακόµη πιο εφικτή και αποτελεσµατική τη 

χρήση της XML από τα πληροφοριακά συστήµατα γενικά και τα πληροφοριακά συστήµατα 

υγείας ειδικότερα [16],[21],[39],[73],[74],[213].  

 

Η χρήση της γλώσσας XML ευνοείται ακόµη περισσότερο, λόγω της εξέλιξης των 

συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (Σ∆Β∆) για την αποθήκευση των ηλεκτρονικών 

εγγράφων XML σε πίνακες των βάσεων δεδοµένων, καθώς και λόγω της ενσωµάτωσης 

συναρτήσεων στα Σ∆Β∆ για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αυτών εγγράφων. Για 

παράδειγµα, ένα πληροφοριακό σύστηµα υγείας µπορεί να διατηρεί δεδοµένα σε σχεσιακή 

µορφή και σε µορφή ηλεκτρονικών εγγράφων XML, να τα αποθηκεύει στις ίδιες βάσεις 

δεδοµένων και να χρησιµοποιεί τις ενσωµατωµένες συναρτήσεις που παρέχονται από αυτά 

για τη διαχείριση των δεδοµένων και των εγγράφων. Επιπλέον, µε τη χρήση των 

ενσωµατωµένων συναρτήσεων των Σ∆Β∆ είναι δυνατή η ανάκτηση σχεσιακών δεδοµένων σε 

µορφή ηλεκτρονικών εγγράφων XML [135],[142],[180]. 

  

Οι προαναφερθείσες δυνατότητες των νέων Σ∆Β∆ είναι ιδιαίτερα χρήσιµες στο χώρο της 

υγείας, καθώς µεγάλος όγκος δεδοµένων παράγεται καθηµερινά από ετερογενή 

πληροφοριακά συστήµατα και ανταλλάσσεται µεταξύ οργανισµών παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Για παράδειγµα, ένα οργανισµός µπορεί να χρησιµοποιεί τις ήδη υπάρχουσες 

εφαρµογές του για την αποθήκευση των δεδοµένων του σε σχεσιακή µορφή. Στη συνέχεια, 

µπορεί να µετατρέπει τα σχεσιακά δεδοµένα σε µορφή ηλεκτρονικών εγγράφων XML, µε τη 

βοήθεια των συναρτήσεων του χρησιµοποιούµενου Σ∆Β∆, προκειµένου να αποσταλούν σε 

άλλους οργανισµούς. Επίσης, ένας οργανισµός παροχής υπηρεσιών υγείας µπορεί να 

λαµβάνει ηλεκτρονικά έγγραφα XML, να τα αποθηκεύει στις βάσεις δεδοµένων του και να τα 
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διαχειρίζεται µε την βοήθεια των παρεχόµενων ενσωµατωµένων συναρτήσεων του 

χρησιµοποιούµενου Σ∆Β∆. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά έγγραφα XML που ανταλλάσσονται 

µεταξύ των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας µπορούν να µετασχηµατίζονται σε 

σελίδες HTML και να παρουσιάζονται µέσω περιηγητών ιστού (web browser) στους χρήστες.  

 

Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων XML (XML 

documents) είναι η αµοιβαία κατανόηση του περιεχοµένου των εγγράφων από τον αποστολέα 

και τον παραλήπτη διαφορετικών οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός κοινού σχήµατος XML (XML schema), µε βάση το οποίο 

αναπαρίστανται τα ανταλλασσόµενα ηλεκτρονικά έγγραφα XML. Ακόµη, πρέπει να 

αναφέρουµε ότι έχουν προταθεί διάφορες µεθοδολογίες, τόσο για τη δηµιουργία συνδέσεων 

µεταξύ των διαφορετικών σχηµάτων XML, όσο και για την ολοκλήρωση ετερογενών 

σχηµάτων XML. Σκοπός αυτών των συνδέσεων είναι οι οργανισµοί που ανταλλάσσουν 

ηλεκτρονικά έγγραφα να διατηρούν διαφορετικά σχήµατα XML για τους ίδιους τύπους 

εγγράφων [160],[206]. 

 

Το SOAP (Simple Object Access Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδοµένων που 

προτάθηκε ως µέσο για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων XML. Είναι βασισµένο στην 

XML και επιτρέπει στις εφαρµογές να ανταλλάσσουν δεδοµένα σε µορφή µηνυµάτων, µέσω 

του διαδικτύου. Συγκεκριµένα, το SOAP θεωρείται πρωτόκολλο επικοινωνίας επιπέδου 

εφαρµογών (application layer), αλλά και µέθοδος ανταλλαγής ηλεκτρονικών εγγράφων σε 

µορφή µηνυµάτων. Είναι διαλειτουργικό (interoperable) και συνεπώς, ανεξάρτητο από την 

πλατφόρµα λογισµικού και υλικού που µπορεί να χρησιµοποιούν οι οργανισµοί που 

ανταλλάσσουν τα δεδοµένα µε τη µορφή µηνυµάτων SOAP. Η τελευταία έκδοση του SOAP 

είναι η version 1.2 [253]. 

 

Ένας από τους κυριότερους στόχους της ανάπτυξης του SOAP είναι ο διαχωρισµός των 

µηνυµάτων του πρωτοκόλλου από την υλοποίηση του ίδιου του πρωτοκόλλου επικοινωνίας, 

µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η µεταφορά των µηνυµάτων SOAP, τόσο µε το συγκεκριµένο 

πρωτόκολλο, όσο και µε άλλα. Το SOAP αποτελεί ουσιαστικά ένα µηχανισµό ανταλλαγής 

µηνυµάτων µιας κατεύθυνσης (one way), οπότε και παρέχει πλήρη περιγραφή των 

απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από ένα κόµβο SOAP 

(παραλήπτης) κατά την λήψη ενός µηνύµατος SOAP. Πιο πολύπλοκα σενάρια 

αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής µηνυµάτων µιας κατεύθυνσης (παραδείγµατος χάριν 

αίτηµα/απάντηση, αίτηµα/πολλαπλές απαντήσεις, κ.α.), µεταξύ ενός αποστολέα και ενός ή 

περισσοτέρων παραληπτών µηνυµάτων µπορούν να δηµιουργηθούν από εφαρµογές που 
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ανταλλάσσουν πολλά µηνύµατα µιας κατεύθυνσης, καθώς και από τις δυνατότητες που 

προσφέρονται από τα χρησιµοποιούµενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Το SOAP δεν καθορίζει 

τη σηµασιολογία των δεδοµένων των εφαρµογών που περιέχονται στα µηνύµατα, όπως και 

δεν καθορίζει θέµατα που αφορούν στη δροµολόγηση των µηνυµάτων SOAP, στην αξιόπιστη 

µεταφορά των δεδοµένων και στο πέρασµα των µηνυµάτων από τείχη προστασίας (firewalls). 

Η λειτουργία του SOAP αφορά αποκλειστικά στην παροχή του πλαισίου εργασίας, σύµφωνα 

µε το οποίο µεταφέρεται συγκεκριµένη πληροφορία εφαρµογών [91],[253].  

 

Ένα µήνυµα SOAP, η δοµή του οποίου αναπαρίσταται στο Σχήµα 1, περιέχει ένα φάκελο 

(envelope), ο οποίος αποτελείται από την επικεφαλίδα (header) και το κυρίως µέρος (body) 

του µηνύµατος. Η επικεφαλίδα σε ένα µήνυµα SOAP είναι προαιρετική και περιέχει επιπλέον 

πληροφορία από αυτή που περιλαµβάνεται στο κυρίως µέρος του µηνύµατος. Σε περίπτωση 

που σε ένα µήνυµα SOAP υπάρχει επικεφαλίδα, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο του φακέλου 

που έχει να κάνει µε την αυθεντικοποίηση, την καθοδήγηση και την επεξεργασία του 

µηνύµατος. Οι επικεφαλίδες στα µηνύµατα SOAP χρησιµοποιούνται για διάφορους λόγους, 

ένας από τους οποίους είναι για τον καθορισµό των ενδιάµεσων κόµβων που παρεµβάλλονται 

µεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη του µηνύµατος (διαδροµή µηνύµατος SOAP). 

Ένας ενδιάµεσος κόµβος στη διαδροµή ενός µηνύµατος SOAP µπορεί να εξετάσει την 

πληροφορία της επικεφαλίδας του µηνύµατος, να εισάγει ή να αφαιρέσει πληροφορία από 

αυτή, αλλά και να προσθέσει επιπλέον ενδιάµεσους κόµβους στη διαδροµή του µηνύµατος 

[91],[133],[253]. Το κυρίως µέρος αποτελεί επίσης στοιχείο του µηνύµατος και βρίσκεται 

µέσα στο φάκελό του. Ουσιαστικά περιέχει την πληροφορία που µεταφέρεται από τον 

αποστολέα στον παραλήπτη του µηνύµατος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2-1: Η δοµή ενός µηνύµατος SOAP 
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Με τη χρήση του SOAP, κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο µπορεί να 

διαµοιράζει δεδοµένα και πηγές δεδοµένων σε κάθε άλλο υπολογιστή, επίσης συνδεδεµένο 

στο ∆ιαδίκτυο [91]. Στον ιατρικό τοµέα, η χρήση του SOAP µπορεί να ενισχύσει την 

ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας σε µορφή µηνυµάτων, µεταξύ οργανισµών παροχής 

υπηρεσιών υγείας που βρίσκονται στην ίδια ή σε διαφορετική υγειονοµική περιφέρεια, της 

ίδιας ή και διαφορετικής χώρας. Το SOAP αλλάζει τη µορφή του διαδικτύου και 

συγκεκριµένα µεταβαίνουµε από το µοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή (client-server), σύµφωνα 

µε το οποίο οι πελάτες (clients) ανταλλάσσουν δεδοµένα µέσω εξυπηρετητών (servers) σε 

ένα κατανεµηµένο διοµότιµο µοντέλο (peer-to-peer). 

 

Στο διοµότιµο µοντέλο (peer-to-peer) οι υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο 

µπορούν να ανταλλάσσουν απευθείας δεδοµένα µεταξύ τους [91],[133]. Στο ιατρικό χώρο, η 

χρήση του διοµότιµου µοντέλου (peer-to-peer) έχει πολλές θετικές επιπτώσεις [108]. 

Συγκεκριµένα, το SOAP µπορεί να χρησιµοποιηθεί εντός µιας υγειονοµικής περιφέρειας για 

την απευθείας ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας, µέσω µηνυµάτων µεταξύ των οργανισµών 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Φυσικά, ένα τέτοιο µοντέλο επικοινωνίας και ανταλλαγής 

πληροφορίας απαιτεί την εφαρµογή κατάλληλων τεχνολογιών ασφάλειας, ώστε να 

διασφαλίζεται η ανταλλασσόµενη πληροφορία [45],[70].  

 

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο µιας υγειονοµικής περιφέρειας, τα ιατρικά δεδοµένα των 

ασθενών συλλέγονται, καταχωρούνται και διατηρούνται κατανεµηµένα αρχικά στους 

οργανισµούς παροχής υπηρεσιών υγείας και κατόπιν ανταλλάσσονται µεταξύ των 

οργανισµών σε µορφή µηνυµάτων SOAP, µετά από απαίτηση βέβαια εξουσιοδοτηµένων 

χρηστών. Εναλλακτικά, µε τη χρήση του SOAP τα ιατρικά δεδοµένα µπορούν να 

διατηρούνται στους οργανισµούς που συλλέγονται και στη συνέχεια να αποστέλλονται µε τη 

µορφή µηνυµάτων SOAP και να αποθηκεύονται κεντρικά σε αποθήκες ιατρικής 

πληροφορίας. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα θα δίνεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες, οι οποίοι θα µπορούν να προσπελάσουν τις αποθήκες ιατρικής πληροφορίας.  

 

2.3.2 HL7 

 

Ο οργανισµός HL7 (Health Level Seven Inc.) δηµιουργήθηκε το 1987 στις Η.Π.Α. µε σκοπό 

την ανάπτυξη προτύπων για την ηλεκτρονική και αυτόµατη ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ 

διαφορετικών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας. Το πρότυπο HL7 χρησιµοποιείται 

παγκοσµίως και θεωρείται το πλέον χρησιµοποιούµενο πρότυπο ανταλλαγής πληροφορίας σε 

κλινικά περιβάλλοντα, υπό µορφή µηνυµάτων. Στην Ευρώπη έχει διαδοθεί ως πρότυπο 
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ανταλλαγής πληροφορίας µεταξύ διαφορετικών ιατρικών και κλινικών υποσυστηµάτων. 

Σχεδόν όλα τα ευφυή διαγνωστικά µηχανήµατα (ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός) το 

υποστηρίζουν και σχεδόν όλα τα πληροφοριακά συστήµατα υγείας υψηλού επιπέδου 

χρησιµοποιούν τους κανόνες ανταλλαγής µηνυµάτων του, προκειµένου να αποστέλλουν και 

να λαµβάνουν µηνύµατα HL7 [27],[53],[54],[73],[74],[105],[112],[140]. 

 

Η τελευταία έκδοση του HL7 είναι η version 3.0, της οποίας η υλοποίηση παρέχει µια σαφή 

αναπαράσταση της πληροφορίας που µεταφέρεται στα πεδία ενός µηνύµατος HL7 κι 

εποµένως διευκολύνει στην ανταλλαγή συγκρίσιµων δεδοµένων µεταξύ των πληροφοριακών 

συστηµάτων υγείας. Το κυριότερο στοιχείο αυτής της έκδοσης είναι το µοντέλο RIM 

(Reference Information Model), το οποίο συχνά αναπαρίσταται σε ανώτερο επίπεδο 

αφαίρεσης µε ένα µοντέλο κλάσεων (class model) στη γλώσσα UML (Unified Modeling 

Language) [27]. Στο Σχήµα 2-2 αναπαρίσταται ένα µοντέλο κλάσεων µε τις κυριότερες 

κλάσεις του µοντέλου RIM. Το RIM αποτελεί µια απεικόνιση των κλινικών δεδοµένων και 

αναπαριστά τον κύκλο ζωής των γεγονότων που περιέχονται σε ένα µήνυµα ή σε οµάδες από 

συσχετιζόµενα µηνύµατα (π.χ. µια εντολή για ακτινολογική εξέταση). Επιπλέον, αναπαριστά 

τις σηµασιολογικές (semantic) συνδέσεις που υπάρχουν µεταξύ των πληροφοριών που 

µεταφέρονται στα πεδία ενός µηνύµατος HL7 και αποτελεί ένα κοινό µοντέλο που 

χρησιµοποιείται από τους οργανισµούς για τη δηµιουργία µηνυµάτων HL7.  

 

Συγκεκριµένα το µοντέλο RIM αποτελείται από τις ακόλουθες έξι κυριότερες κλάσεις: 

� Act: η κλάση αυτή αναπαριστά τις ενέργειες που εκτελούνται και οι οποίες πρέπει να 

τεκµηριωθούν κατά τη διάρκεια παροχής και διαχείρισης της ιατρικής φροντίδας. 

Παραδείγµατα ενεργειών αποτελούν µια κλινική παρατήρηση (clinical observation), 

µια εκτίµηση για κάποια κατάσταση υγείας (an assessment of health condition), µια 

θεραπευτική αγωγή (treatment service) και πολλά άλλα 

� Participation: η κλάση αυτή εκφράζει το περιεχόµενο µιας ενέργειας (act) σχετικά µε 

το ποιος τη διεκπεραίωσε, ποιος την εκτέλεσε, πότε πραγµατοποιήθηκε η εκτέλεση 

κ.α. 

� Entity: η κλάση αυτή αναπαριστά τις φυσικές οντότητες και τα αντικείµενα που 

λαµβάνουν µέρος στην παροχή ιατρικής φροντίδας. Για παράδειγµα, φυσικές 

οντότητες µπορεί να είναι ένα άτοµο, µια οµάδα ατόµων, ένας οργανισµός κ.α. 

� Role: η κλάση αυτή καθορίζει τους ρόλους µε τους οποίους συµµετέχουν οι 

οντότητες (entities) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ενεργειών (act) παροχής 

ιατρικής φροντίδας 
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� ActRelationship: η κλάση αυτή αναπαριστά τις συνδέσεις που δηµιουργούνται 

µεταξύ δύο ενεργειών (act), όπως είναι η σχέση µεταξύ µιας αίτησης για εξέταση και 

η ίδια η εξέταση 

� RoleLink: η κλάση αυτή αναπαριστά τις σχέσεις µεταξύ ξεχωριστών ρόλων (role). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2-2: Ένα µοντέλο κλάσεων µε τις κυριότερες κλάσεις του µοντέλου RIM 

 

Οι κλάσεις του µοντέλου RIM διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτές που αναπαριστούν 

ευδιάκριτες έννοιες και δε χρειάζονται περαιτέρω χαρακτηριστικά ή σχέσεις και σε εκείνες 

τις κλάσεις που απαιτούν ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά ή σχέσεις για την 

αναπαράσταση τους. Οι κλάσεις της πρώτης περίπτωσης αναπαρίστανται ως ένας µοναδικός 

κωδικός στο λεξιλόγιο του RIM. Όσον αφορά τις κλάσεις της δεύτερης κατηγορίας και όταν 

αυτά τα επιπλέον χαρακτηριστικά που απαιτούνται δεν κληρονοµούνται από τις γονικές 

κλάσεις, στο µοντέλο RIM προστίθενται κλάσεις εξειδίκευσης (specification classes) ή 

υποµοντέλα (sub-models). Συγκεκριµένα, οι κλάσεις Act, Entity και Role αναπαρίστανται στο 

µοντέλο RIM από µια οµάδα από κλάσεις εξειδίκευσης ή υποµοντέλα. 

 

Επιπλέον, οι κλάσεις αυτές περιλαµβάνουν τα παρακάτω κωδικοποιηµένα χαρακτηριστικά, 

τα οποία χρησιµεύουν για το σαφή προσδιορισµό της έννοιας που µοντελοποιούν [27]:  

� classCode (για τις κλάσεις Act, Entity and Role): το χαρακτηριστικό αυτό 

εξειδικεύει καλύτερα τη συγκεκριµένη κλάση ή έννοια 

� moodCode (για την κλάση Act) και determinerCode (για την κλάση Entity): το 

χαρακτηριστικό αυτό διαχωρίζει εάν η κλάση αναπαριστά ένα στιγµιότυπο 

(instance) ή ένα είδος (kind) της κλάσης Act ή της κλάσης Entity 
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� code (για τις κλάσεις Act, Entity and Role): το χαρακτηριστικό αυτό παρέχει 

επιπλέον ταξινόµηση για µια συγκεκριµένη τιµή classCode.  

 

Οι άλλες τρεις κλάσεις, οι Participation, ActRelationship και RoleLink δεν αναπαριστώνται 

από κλάσεις γενίκευσης ή εξειδίκευσης. Ωστόσο, αυτές οι κλάσεις αναπαριστούν άλλες 

έννοιες, όπως τα διαφορετικά είδη σχέσεων µεταξύ των στιγµιοτύπων των κλάσεων Act [27]. 

Σε ένα µήνυµα HL7, συχνά εφαρµόζονται µία ή περισσότερα πρότυπα HL7 (HL7 templates) 

για την αναπαράσταση του µηνύµατος για µια συγκεκριµένη περίπτωση. Συγκεκριµένα, µια 

φόρµα HL7 είναι µια δοµή δεδοµένων βασισµένη στο µοντέλο RIM, η οποία εκφράζει το 

περιεχόµενο ενός µηνύµατος που απαιτείται σε ένα συγκεκριµένο κλινικό ή διαχειριστικό 

περιβάλλον [27],[112]. 

 

2.3.3 CDA 

 

Η ευρεία χρήση της γλώσσας XML για την ανταλλαγή δεδοµένων µέσω διαδικτύου ώθησε 

τον οργανισµό HL7 στην ανάπτυξη του προτύπου CDA (Clinical Document Architecture). Το 

πρότυπο CDA παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας ηλεκτρονικών ιατρικών εγγράφων XML 

(XML clinical documents) µε ιατρικά δεδοµένα ασθενών και την ανταλλαγή τους, µέσω 

διαδικτύου µεταξύ οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, στο πρότυπο CDA 

χρησιµοποιούνται διεθνώς αναγνωρισµένα συστήµατα ονοµατολογίας για την κωδικοποίηση 

των ιατρικών δεδοµένων που περιέχονται στα έγγραφα, ώστε το περιεχόµενο των 

κωδικοποιηµένων πλέον ηλεκτρονικών εγγράφων να γίνεται απόλυτα κατανοητό 

[73],[74],[112].  

 

Πιο αναλυτικά, το πρότυπο CDA προσδιορίζει τη δοµή (structure) και τη σηµασιολογία 

(semantics) των κλινικών εγγράφων που δηµιουργούνται και ανταλλάσσονται µεταξύ των 

οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας και των τµηµάτων τους. Βασίζεται στη γλώσσα 

XML, στο µοντέλο RIM και στους τύπους δεδοµένων της τρίτης έκδοσης της τυποποίησης 

HL7, καθώς και σε κωδικοποιηµένα λεξιλόγια ιατρικών όρων [27],[73],[74],[112]. Με τη 

χρήση του πρότυπου CDA για τη δηµιουργία κλινικών εγγράφων, προκύπτουν έγγραφα που 

είναι ηλεκτρονικά επεξεργάσιµα από τις µηχανές και αναγνώσιµα από τους ανθρώπους. Τα 

ηλεκτρονικά έγγραφα CDA µπορούν να εµφανίζονται µέσω περιηγητών ιστού (web 

browsers) που υποστηρίζουν τη γλώσσα XML κι επιπροσθέτως, µπορούν να εµφανίζονται σε 

διάφορες συσκευές όπως για παράδειγµα σε υπολογιστές χειρός (palmtops) [73],[74].  
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Η πρώτη έκδοση του προτύπου CDA παρουσίασε την έννοια των επιπέδων, η οποία γινόταν 

αντιληπτή από τις οµάδες των ιεραρχικών XML DTDs ή των σχηµάτων XML (XML 

schemas) που καθόριζαν τη δοµή των ηλεκτρονικών εγγράφων CDA. Αυτή η ιεραρχία 

δηµιούργησε την αρχιτεκτονική του κλινικού εγγράφου. Στη δεύτερη έκδοση του CDA που 

είναι και η τελευταία, η έννοια των επιπέδων παραµένει αλλά ο τρόπος αναπαράστασης των 

ιεραρχιών µεταβλήθηκε. Συγκεκριµένα, προτάθηκε ένα σχήµα XML, το οποίο καθορίζει τη 

δοµή και τη σηµασιολογία των ηλεκτρονικών εγγράφων CDA. Σε αυτό το σχήµα, όπως και 

στα µηνύµατα HL7 µπορούν να εφαρµοστούν µια ή περισσότερες φόρµες HL7 (HL7 

templates) για τον περιορισµό των δεδοµένων των ηλεκτρονικών εγγράφων CDA, όσον 

αφορά συγκεκριµένες περιπτώσεις [73],[74],[112]. Το πρότυπο CDA αναπτύχθηκε για τους 

εξής λόγους:  

� για την τυποποίηση της δοµής των διαφορετικών τύπων κλινικών εγγράφων  

� για την υποστήριξη της ανταλλαγής της ιατρικής πληροφορίας, σε µορφή 

αναγνώσιµη από τους ανθρώπους και ταυτόχρονα επεξεργάσιµη από τις µηχανές 

� για την υποστήριξη της µακροβιότητας της πληροφορίας µε διαχωρισµό των 

δεδοµένων από τα συστήµατα αποθήκευσής τους, ώστε τα δεδοµένα να είναι 

ανεξάρτητα από την πλατφόρµα υλικού ή λογισµικού των συστηµάτων αποθήκευσης 

� για την τοπική και διεθνή υιοθέτηση ενός κοινού προτύπου δόµησης των 

διαφορετικών τύπων κλινικών εγγράφων. 

  

Στο σχήµα XML του προτύπου CDA, περιγράφεται η πληροφορία που πρέπει ή ενδέχεται να 

περιέχει ένα κλινικό έγγραφο, η παρουσίαση αυτής της πληροφορίας και η θέση της µέσα στο 

έγγραφο. Συγκεκριµένα, ένα ηλεκτρονικό έγγραφο CDA περιέχει µια επικεφαλίδα (header) 

και το κυρίως µέρος (body) του εγγράφου. Στην επικεφαλίδα περιέχεται πληροφορία σχετικά 

µε το έγγραφο, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσής του, του περιστατικού που προκάλεσε τη 

δηµιουργία του εγγράφου, τους παρόχους υπηρεσιών (ιατροί) και τους αποδέκτες τους 

(ασθενείς). Η πληροφορία που περιέχεται στην επικεφαλίδα των ηλεκτρονικών εγγράφων 

CDA ενδυναµώνει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών κλινικών εγγράφων, εντός και µεταξύ των 

οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας, διευκολύνει τη διαχείριση των εγγράφων αυτών και 

βοηθάει στην ενσωµάτωσή τους στα συστήµατα ΗΙΦ (Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου). Το 

κυρίως µέρος ενός ηλεκτρονικού εγγράφου CDA περιέχει τα δεδοµένα του περιστατικού που 

προκάλεσε τη δηµιουργία του εγγράφου και µπορεί να είναι είτε σε δοµηµένη, είτε σε µη 

δοµηµένη µορφή [39],[73],[74],[112],[166]. Η δοµή του προτύπου CDA φαίνεται στο Σχήµα 

2-3. 
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Σχήµα 2-3: Η δοµή ενός εγγράφου CDA 

 

Το πρότυπο CDA έχει χρησιµοποιηθεί σε ερευνητικές εφαρµογές στο χώρο της υγείας και 

στο µέλλον πρόκειται να χρησιµοποιείται στο µέλλον ως τυποποιηµένο µέσο για τη 

δηµιουργία ηλεκτρονικών κλινικών εγγράφων µε δοµή (structure), µορφή (format) και 

σηµασιολογία (semantics), κατανοητές από όλους τους οργανισµούς παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Επιπλέον, αναµένεται να αποτελέσει τυποποιηµένο µέσο δόµησης της ιατρικής 

πληροφορίας που περιλαµβάνεται στα συστήµατα ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων 

[73],[74],[112]. 

 

2.4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Στο χώρο της υγείας, κατά την παροχή ιατρικής φροντίδας συχνά συµµετέχουν πολλοί 

οργανισµοί παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι εκτελούν διάφορες αλληλεξαρτώµενες 

(interdependent) και κατανεµηµένες (distributed) δραστηριότητες. Η ανάγκη, καταρχήν για 

υποστήριξη και διασύνδεση αυτών των δραστηριοτήτων και κατόπιν για µείωση του κόστους 

και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας οδηγούν στη 

διασύνδεση των οργανισµών, µέσω δικτύων παροχής υπηρεσιών υγείας που, όµως 

επικεντρώνονται στις ανάγκες των ασθενών [44],[192],[202]. Ειδικότερα, η παροχή 

ολοκληρωµένης (integrated) και συνεργατικής  ιατρικής φροντίδας (shared care) και η 

υποστήριξη της συνέχειας στην παροχή ιατρικής φροντίδας (continuity of care) απαιτεί τη 

συνεργασία (collaboration), τη συνέργεια (cooperation) και το συντονισµό (coordination) 

των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας. Αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των 

στόχων αυτών είναι η αναπαράσταση της παροχής υπηρεσιών υγείας µε διαδικασίες 

CDA Document 
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Document Information 
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Service Actors 

Service Targets 

Body 
Structured Text 

Coded Elements 
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(processes), ενδο-επιχειρησιακές (intra-organizational), οι οποίες διαπερνούν οριζόντια τις 

οργανωτικές δοµές των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας ή διεπιχειρησιακές (inter-

organizational) που διαπερνούν οριζόντια τους οργανισµούς παροχής υπηρεσιών υγείας 

[2],[7],[23],[44],[192],[193]. Σ’ αυτό το πλαίσιο, συχνά απαιτείται και η µοντελοποίηση του 

υπό µελέτη χώρου µε τη χρήση επιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών παροχής 

φροντίδας υγείας. Η µοντελοποίηση αυτή θέτει τη βάση για την ευθυγράµµιση και τη 

βελτίωση των διαδικασιών, µε αποτέλεσµα τόσο η τυποποίηση τους, όσο και η τήρηση τους 

σε όλο το εύρος των συστηµάτων ιατρικής φροντίδας να αποτελεί την επιτακτικότερη ανάγκη 

που πρέπει να ικανοποιούν τα σύγχρονα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήµατα υγείας 

[2],[5],[157],[189],[192],[193]. Στην παρούσα διατριβή, αφού µελετάται η ανάπτυξη 

δικτυοκεντρικών συστηµάτων δίνεται περισσότερη έµφαση στην αναπαράσταση 

διεπιχειρησιακών διαδικασιών. Η αναπαράσταση αυτή γίνεται µε τη χρήση διαφόρων 

τεχνολογιών, µία από τις οποίες είναι η τεχνολογία της ροής εργασιών (workflow technology), 

διαφόρων αρχιτεκτονικών όπως είναι η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (SOA-Service 

Oriented Architecture) και διαφόρων γλωσσών όπως είναι η BPEL (Business Process 

Execution Language) που πρόκειται να µελετηθούν στο σύνολο τους στο επόµενο κεφάλαιο. 

  

Η τεχνολογία ροής εργασιών παρέχει εν γένει, ένα µέσο για την τυποποίηση (µοντελοποίηση) 

και τη βελτίωση των διαδικασιών και ειδικότερα, των διαδικασιών παροχής φροντίδας 

υγείας. Σε ότι αφορά το χώρο της υγείας, η χρήση της τεχνολογίας ροής εργασιών συµβάλλει 

στα ακόλουθα [2],[6],[7],[44],[148],[169],[192],[194]:  

� στην παράλειψη των δραστηριοτήτων που επαναλαµβάνονται άσκοπα 

� στην αυτοµατοποίηση δραστηριοτήτων 

� στη µεταφορά του ελέγχου της ροής της εργασίας µεταξύ των συµµετεχόντων 

φορέων 

� στην παροχή της κατάλληλης πληροφορίας των ασθενών τη στιγµή που απαιτείται 

� στον κατάλληλο συντονισµό των ενεργειών των συµµετεχόντων επαγγελµατιών 

υγείας 

� στην απλοποίηση των διαδικασιών παροχής ιατρικής φροντίδας.   

 

Συνεπώς, η χρήση της τεχνολογίας ροής εργασιών συµβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας 

(collaboration), της συνέργειας (cooperation) και του συντονισµού (coordination) των 

ενεργειών των επαγγελµατιών υγείας και των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας που 

συµµετέχουν µε διαφορετικούς ρόλους στη διαδικασία παροχής ιατρικής φροντίδας 

[7],[169],[192],[193].  
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Ένα σηµαντικό εργαλείο της τεχνολογίας ροής εργασιών αποτελούν τα συστήµατα 

διαχείρισης ροής εργασίας-Σ∆ΡΕ (Workflow Management Systems-WFMS), τα οποία 

χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, βασισµένων στις ροές 

εργασίας, τα λεγόµενα Συστήµατα Ροής Εργασίας - ΣΡΕ. Με την ανάπτυξη ΣΡΕ 

επιτυγχάνονται η συνεργασία και η συνέργεια µεταξύ των οργανισµών παροχής υπηρεσιών 

υγείας, ενώ ο συντονισµός τους παρέχει τη δυνατότητα αυτοµατοποίησης, εκτέλεσης και 

διαχείρισης των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και διασύνδεσης των 

επιµέρους εφαρµογών ή των εφαρµογών και των χρηστών. Ακολούθως, η ενσωµάτωση των 

Σ∆ΡΕ στα πληροφοριακά συστήµατα υγείας για την ανάπτυξη συστηµάτων, βασισµένων στις 

ροές εργασίας βοηθάει στην προσαρµογή των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας στις 

σύγχρονες και διαρκώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις [7],[44],[118],[169]. 

 

Τα Σ∆ΡΕ προάγουν την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων βασισµένων σε ανεξάρτητα 

συστατικά (component-oriented information systems), διαχωρίζοντας παράλληλα τη λογική 

των διαδικασιών από αυτή των εφαρµογών [118],[148]. Η λογική των διαδικασιών 

υλοποιείται από τα Σ∆ΡΕ, ενώ η λογική των εφαρµογών υλοποιείται από τα προγράµµατα 

εφαρµογών, τα οποία αντιστοιχούν σε δραστηριότητες των διαδικασιών και καλούνται από 

αυτές κατά την εκτέλεση τους. Στο σηµείο αυτό παρατηρείται µια σηµαντική διαφορά από τα 

παλαιότερα πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία σε αντίθεση µε τα σύγχρονα συνήθιζαν να 

ενσωµατώνουν τη λογική των διαδικασιών και τη λογική των εφαρµογών στα προγράµµατα 

εφαρµογών [7],[118],[192],[193]. Πλέον, στα συστήµατα που περιλαµβάνουν ροές εργασίας 

(ΣΡΕ) τα προγράµµατα εφαρµογών δρουν ως ανεξάρτητες υπολογιστικές ενότητες, οι οποίες 

µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν στην ίδια διαδικασία ή ακόµα και σε άλλες. Επιπλέον, τα 

Σ∆ΡΕ υποστηρίζουν την εκκίνηση υπαρχόντων εφαρµογών (επεξεργαστές κειµένου, 

λογιστικά φύλλα) κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων των διαδικασιών και τη χρήση 

υπαρχόντων εφαρµογών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων των διαδικασιών. Γι’ αυτό 

συχνά τα ΣΡΕ χρησιµοποιούνται και ως ενδιάµεση τεχνολογία για την ολοκλήρωση 

διαφόρων εφαρµογών [6],[148],[192],[193].  

 

Η τεχνολογία της ροής εργασίας έχει εξελιχθεί περαιτέρω σε ότι αφορά τα δικτυοκεντρικά 

συστήµατα. Συγκεκριµένα, περιγράφει τις διεργασίες όλου του συστήµατος µε τη χρήση 

διεπιχειρησιακών διαδικασιών, οι οποίες ακολουθώντας τη λογική της ροής εργασίας 

λειτουργούν για να εξυπηρετήσουν την αύξηση της επαναχρησιµοποίησης και της 

αποδοτικότητας. Για το λόγο αυτό δηµιουργούνται υπηρεσίες, οι οποίες συνήθως είναι ένα 

σύνολο αυτόνοµων επιχειρησιακών διαδικασιών που εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες και 

µπορούν να υπάρξουν σε οποιαδήποτε περιβάλλον, ανεξαρτήτως υλικού και λογισµικού. 
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Παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να δηµιουργήσει µια καινούρια υπηρεσία από ήδη 

υπάρχοντες και να την ορίσει ως νέα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι υπηρεσίες αυτές 

είναι υπηρεσίες δικτύου (web services) και βασίζονται στα πρότυπα που επικρατούν για την 

παροχή των υπηρεσιών σε ένα δικτυακό περιβάλλον. Στον τοµέα της υγείας, η αίτηση για µια 

εξέταση ή η αναπλήρωση αποθέµατος νοσοκοµείου είναι παραδείγµατα τέτοιων υπηρεσιών. 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τον προσδιορισµό διοργανωσιακών 

ροών εργασίας (interorganizational workflow) και για το λόγο αυτό έχουν προταθεί πολλές 

γλώσσες, µία από τις οποίες είναι η BPEL (Business Process Execution Language), η οποία 

θα µελετηθεί διεξοδικά στο επόµενο κεφάλαιο. Εν συντοµία, η γλώσσα αυτή επιτρέπει τη 

σύνθεση υπηρεσιών που ουσιαστικά είναι υπηρεσίες δικτύου και την ανταλλαγή µηνυµάτων 

µεταξύ αυτών.  Ενώ βασίζεται στη λογική της ροής εργασίας, είναι µια γλώσσα που 

προσδιορίζει τη συµπεριφορά των επιχειρησιακών διαδικασιών βασιζόµενη στις υπηρεσίες 

δικτύου και στα πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης. Η παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς είναι 

ένα ενδιαφέρον σενάριο που περιλαµβάνει σύνθεση υπηρεσιών δικτύου και υποστηρίζει την 

ολοκλήρωση κατανεµηµένων και ετερογενών υπηρεσιών πολύπλοκων ροών εργασίας. Στην 

ενότητα αυτή, µελετάται εκτενώς η ροή εργασίας και τα επιµέρους συστατικά της, αλλά στα 

πλαίσια ενός διοργανωσιακού περιβάλλοντος, όπου δηλαδή οι οργανισµοί µιας υγειονοµικής 

περιφέρειας έχουν αναπτύξει υπηρεσίες υγείας, τις οποίες και συνθέτουν κατάλληλα 

προκειµένου να συνεργασθούν, ανταλλάσσοντας µηνύµατα και δεδοµένα. 

 

2.4.1 Επιχειρησιακές διαδικασίες και διαδικασίες παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

Ο όρος επιχειρησιακή διαδικασία (business process) σχετίζεται µε τις λειτουργίες που 

εκτελούνται σε διάφορους οργανισµούς. Παραδείγµατα επιχειρησιακών διαδικασιών είναι η 

διαδικασία ανάπτυξης εφαρµογών στους οργανισµούς ανάπτυξης λογισµικού, η διαδικασία 

διαχείρισης πελατών στους ασφαλιστικούς οργανισµούς και η διαδικασία έκδοσης και 

διανοµής καρτών στις τραπεζικές επιχειρήσεις [148],[169]. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες 

αποτελούνται από µια σειρά δραστηριότητες που εκτελούνται από κάποια άτοµα (ταυτόχρονη 

ή σειριακή συµµετοχή), µε βάση συγκεκριµένους ρόλους και έχουν ως αποτέλεσµα την 

παραγωγή ενός αριθµού εγγράφων. Συγκεκριµένα, πραγµατεύονται τον τρόπο µε τον οποίο 

οργανώνεται και συντονίζεται µια πολύπλοκη εργασία σε µια επιχείρηση, µε στόχο την 

καλύτερη οργάνωση του προσωπικού της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους 

πελάτες της. Είναι αυτονόητο ότι η ποιότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών επηρεάζει την 

απόδοση µιας επιχείρησης [5],[10],[23],[202].  
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Για την εκτέλεση αυτών των επιχειρησιακών διαδικασιών ακολουθείται ένα τυποποιηµένο 

και προσυµφωνηµένο µοντέλο εργασίας, το οποίο ονοµάζεται µοντέλο διαδικασιών (process 

model) [2],[118],[202]. Τα εργαλεία µοντελοποίησης διαδικασιών (process modeling tools) 

επιτρέπουν στους χρήστες να συντονίζουν τις επιχειρησιακές εργασίες, τους ανθρώπους και 

τις εφαρµογές λογισµικού και να µοντελοποιούν τη ροή εργασιών. Η µοντελοποίηση αυτή 

µπορεί να γίνει είτε εσωτερικά στα πλαίσια µιας διαδικασίας, είτε µεταξύ διαφόρων 

διαδικασιών, ίσως και διαφορετικών οργανισµών, όπως παραδείγµατος χάριν µεταξύ 

διαφορετικών οργανισµών (νοσοκοµεία, ιατρικά κέντρα) µιας υγειονοµικής περιφέρειας. Σε 

ένα µοντέλο διαδικασίας περιγράφονται οι επιµέρους εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται για την εκτέλεσή 

της κάθε εργασίας, η σωστή σειρά εκτέλεσης τους, τα άτοµα που συµµετέχουν στη 

διαδικασία και τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται από και ανταλλάσσονται µεταξύ των 

εργασιών, κατά την εκτέλεση της [1],[7],[10],[44],[148].  

 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που διαπερνούν οριζόντια δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 

ονοµάζονται διεπιχειρησιακές διαδικασίες (cross-organizational processes) 

[2],[5],[6],[7],[23]. Ο τρόπος και ο βαθµός αλληλεπίδρασης των οργανισµών που 

συµµετέχουν στην εκτέλεση µιας διεπιχειρησιακής διαδικασίας καθορίζει τις ροές εργασίας 

µέσα στη διαδικασία. Παρακάτω αναφέρονται οι διάφοροι τρόποι αλληλεπίδρασης δύο 

οργανισµών που συµµετέχουν σε µια διεπιχειρησιακή διαδικασία: 

� µια δραστηριότητα µιας επιχειρησιακής διαδικασίας καλεί µια άλλη επιχειρησιακή 

διαδικασία, η οποία εκτελείται ανεξάρτητα από την αρχική 

� µια δραστηριότητα µιας επιχειρησιακής διαδικασίας καλεί µια άλλη επιχειρησιακή 

διαδικασία και περιµένει µέχρι η δεύτερη να ολοκληρωθεί 

� µια δραστηριότητα µιας επιχειρησιακής διαδικασίας καλεί µια άλλη επιχειρησιακή 

διαδικασία και µια δεύτερη δραστηριότητα της πρώτης επιχειρησιακής διαδικασίας 

περιµένει, έως ότου ολοκληρωθεί η δεύτερη επιχειρησιακή διαδικασία. 

 

Αναφορικά µε τον τοµέα της υγείας, οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών υγείας είναι αρκετά 

περίπλοκες, µε συνέπεια η µοντελοποίησή τους να αποτελεί δύσκολη διαδικασία. 

Συγκεκριµένα, τα κύρια χαρακτηριστικά των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας είναι τα 

ακόλουθα [44],[93],[193],[214],[219],[234],[244]:   

� οι περισσότερες διαδικασίες είναι διαλειτουργικές και εποµένως, συµµετέχουν στην 

εκτέλεση τους χρήστες µε διαφορετικές ειδικότητες και ρόλους στον ίδιο ή σε 

διαφορετικούς οργανισµούς  



Κεφάλαιο 2: ∆ιαδικασίες παροχής υπηρεσιών υγείας – πρότυπα δόµησης, σηµασιολογίας και 
µορφοποίησης ιατρικής πληροφορίας 

 

 56

� οι διαδικασίες µπορεί να επιδεχθούν µεταβολές, εξαιτίας αλλαγών στο περιβάλλον, 

όπως παραδείγµατος χάριν αλλαγές στις διαχειριστικές διαδικασίες και στις ιατρικές 

προσεγγίσεις, προκειµένου να αξιοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. 

σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός)  

� κάποιες δραστηριότητες των διαδικασιών είναι δύσκολο να αυτοµατοποιηθούν ή να 

εκτελεστούν µερικώς από αυτοµατοποιηµένα µέσα, αφού κατά την εκτέλεση τους 

συχνά απαιτείται η λήψη αποφάσεων από τους χρήστες 

� µεταξύ των δραστηριοτήτων των διαδικασιών και µεταξύ των διαδικασιών 

ανταλλάσσεται σηµαντική διαχειριστική και ιατρική πληροφορία 

� οι διαδικασίες των υπαρχόντων τεχνολογιών και υποδοµών των οργανισµών είναι 

πιθανότατο να αξιοποιηθούν ως µέσα για την εκτέλεση ή/και την αυτοµατοποίηση 

επιµέρους τµηµάτων των διαδικασιών. Παράδειγµα τέτοιας αξιοποίησης είναι η 

εκτέλεση µιας εξέτασης από ένα γιατρό ή ένα νοσηλευτή και η καταγραφή των 

αποτελεσµάτων της σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ποιότητα και ο βαθµός 

συνεργασίας και συντονισµού µεταξύ των χρηστών και µεταξύ των χρηστών και των 

αυτοµατοποιηµένων µέσων παίζουν σηµαντικό ρόλο στην απόδοση των διαδικασιών 

και συνεπώς, στην παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς  

� οι διαδικασίες πρέπει να εκτελούνται σε ασφαλές περιβάλλον και σύµφωνα µε τους 

περιορισµούς που τίθενται από τις πολιτικές ασφάλειας των συµµετεχόντων 

οργανισµών. 

 

Η τυποποίηση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας και η ανάπτυξη δικτυοκεντρικών, 

διαδικασιοστρεφών και κατόπιν υπηρεσιοστρεφών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας, 

χρησιµοποιώντας την τεχνολογία ροής εργασιών για την υποστήριξη αυτών των διαδικασιών, 

µπορεί να αποφέρει σηµαντικό όφελος στους οργανισµούς. Ο λόγος είναι ότι κατά τη 

µοντελοποίηση των διαδικασιών που πρόκειται να υποστηριχτούν µε το νέο σύστηµα, 

αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας, τα 

οποία συνυπολογίζονται στη λήψη αποφάσεων για τον επανασχεδιασµό των διαδικασιών. 

Επιπλέον, εξασφαλίζεται ο διαχωρισµός των ροών εργασίας που περιγράφονται και 

υλοποιούνται από τον κώδικα των εφαρµογών και συνεπώς, οι εφαρµογές υλοποιούνται ως 

ανεξάρτητα συστατικά, τα οποία καλούνται από το περιβάλλον εκτέλεσης των διαδικασιών 

[1],[65],[222],[241]. Η ανάπτυξη δικτυοκεντρικών, διαδικασιοστρεφών και 

υπηρεσιοστρεφών πληροφοριακών συστηµάτων είναι ένα σηµαντικό βήµα που 

πραγµατοποιείται στον τοµέα της υγείας, ωστόσο η ανάγκη για συνεργασία πολλών 

συστηµάτων στα πλαίσια µιας υγειονοµικής περιφέρειας, σε περιβάλλον δικτύου δεν 

περιλαµβάνει µόνο την τεχνολογία της ροής εργασίας, που µελετάται διεξοδικά σε αυτό το 
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κεφάλαιο, αλλά και τη χρήση λοιπών αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών για τη σύνθεση, τη 

συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ υπηρεσιών υγείας, που θα αναλυθούν 

διεξοδικά στο επόµενο κεφάλαιο. 

 

2.4.2 Επιχειρησιακές διαδικασίες και ροές εργασίας 

 

Ένα µοντέλο διαδικασίας (process model) περιγράφει τη δοµή µιας επιχειρησιακής 

διαδικασίας του πραγµατικού κόσµου. Απεικονίζει, εποµένως µια θεώρηση (view) της 

διαδικασίας, συµπεριλαµβάνοντας αυτοµατοποιηµένες και µη εργασίες, σηµεία αποφάσεων 

και επιχειρησιακούς κανόνες, παράλληλες και διαδοχικές ροές εργασίας και τρόπους 

διαχείρισης των εξαιρέσεων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της επιχειρησιακής 

διαδικασίας [118],[129],[148],[193]. Επίσης, ορίζει όλα τα πιθανά µονοπάτια (paths) µεταξύ 

των δραστηριοτήτων της επιχειρησιακής διαδικασίας, τους κανόνες που ορίζουν τα 

µονοπάτια που ακολουθούνται και όλες τις ενέργειες (actions) που πραγµατοποιούνται. Το 

µοντέλο αυτό αποτελεί το πρότυπο (template), σύµφωνα µε τον οποίο ενεργοποιείται και 

αρχίζει η εκτέλεση κάθε διαδικασίας όταν δηµιουργείται ένα στιγµιότυπο (instance) του 

µοντέλου. Ο όρος ‘στιγµιότυπο διαδικασίας’ (process instance) χρησιµοποιείται για τα 

στιγµιότυπα που δηµιουργούνται από τα µοντέλα διαδικασιών και τα οποία παράγονται από 

ένα σύνολο τιµών που καθορίζει το πραγµατικό µονοπάτι µεταξύ των δραστηριοτήτων για 

την εκτέλεση της διαδικασίας [1],[148],[245]. 

 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες αποτελούνται συνήθως από κάποια τµήµατα που εκτελούνται 

αυτόµατα από τον υπολογιστή (automated) και από κάποια άλλα τµήµατα που δεν 

υποστηρίζονται από τους υπολογιστές και εκτελούνται από τους χρήστες (manual). Όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 2-4 τα αυτοµατοποιηµένα τµήµατα ονοµάζονται ροές εργασίας και το 

σύνολο τους συνιστά ένα µοντέλο ροής εργασίας (workflow model), το οποίο αποτελεί το 

πρότυπο για την κατασκευή αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών και µπορεί να είναι είτε τµήµα 

ενός µεγαλύτερου µοντέλου διαδικασίας είτε να ταυτίζεται µε αυτό [1],[118],[148]. 

 

Τα µοντέλα ροής εργασίας, κατά την εκτέλεση των ροών εργασίας χρησιµοποιούν 

εξειδικευµένες εφαρµογές, στις οποίες έχει ενσωµατωθεί πληροφορία, σχετική µε τις ροές 

εργασίας. Τουτέστιν, οποιαδήποτε τροποποίηση στις ροές εργασίες της διαδικασίας απαιτεί 

τροποποίηση και στα προγράµµατα εφαρµογών. Για το λόγο αυτό, για την εκτέλεση των 

ροών εργασίας προτιµάται η χρήση συστηµάτων διαχείρισης ροής εργασίας Σ∆ΡΕ, τα οποία 

λειτουργούν ανεξάρτητα από τα προγράµµατα εφαρµογών που υλοποιούν τις δραστηριότητες 

της διαδικασίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση, τα µοντέλα εισάγονται σε ένα Σ∆ΡΕ, το οποίο 
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αναλαµβάνει την εκτέλεση και τη διαχείριση τους [1],[19],[148]. Η αρχιτεκτονική ενός 

συστήµατος ροής εργασίας – ΣΡΕ (διαδικασιοστρεφές πληροφοριακό σύστηµα που βασίζεται 

σε ένα Σ∆ΡΕ) µπορεί να είναι συγκεντρωτική (centralized) ή κατανεµηµένη (distributed). 

Στην πρώτη περίπτωση, τα µοντέλα ροής εργασίας των διαδικασιών εκτελούνται από ένα 

κεντρικό Σ∆ΡΕ, ενώ στη δεύτερη διασπώνται σε µικρότερα µοντέλα που εκτελούνται από 

δύο ή περισσότερα Σ∆ΡΕ [1],[2],[118].  

Με την ανάπτυξη του διαδικτύου και των σύγχρονων τεχνολογιών του παγκόσµιου ιστού, τα 

Σ∆ΡΕ εξελίχθηκαν, ώστε να υποστηρίζουν την εκτέλεση διεπιχειρησιακών µοντέλων ροής 

εργασιών µέσω του παγκόσµιου ιστού (web) [2],[3],[7],[157],[189],[194]. Συγκεκριµένα, ο 

τρόπος υλοποίησης ενός διεπιχειρησιακού µοντέλου ροής εργασίας εξαρτάται από το βαθµό 

και τον τρόπο αλληλεπίδρασης των οργανισµών που συµµετέχουν σε µια διεπιχειρησιακή 

διαδικασία ροής εργασίας. Στη συνέχεια, αναφέρονται διάφορα παραδείγµατα υλοποίησης 

διεπιχειρησιακών µοντέλων ροής εργασίας µέσω του παγκόσµιου ιστού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2-4: Επιχειρησιακές διαδικασίες και ροές εργασίας 

 

Στο Σχήµα 2-5 αναπαρίσταται µια αρχιτεκτονική υλοποίησης ενός διεπιχειρησιακού 

µοντέλου ροής εργασίας, σύµφωνα µε την οποία, το µοντέλο εκτελείται από ένα Σ∆ΡΕ που 

βρίσκεται σε ένα από τους δύο συµµετέχοντες οργανισµούς στη διαδικασία (π.χ. Οργανισµός 

Α). Επιπλέον, το σύστηµα ροής εργασίας (ΣΡΕ) του οργανισµού Α βασίζεται σε τεχνολογίες 

του παγκόσµιου ιστού. Υποστηρίζει δε, πέρα από την τοπική, και την αποµακρυσµένη 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων της ροής εργασιών, καθώς και την αποµακρυσµένη 

δηµιουργία και διαχείριση των στιγµιότυπων της διαδικασίας (process instances) από 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες του οργανισµού Β. ∆ηλαδή, σύµφωνα µε το µοντέλο ροής 

εργασίας κάποιες δραστηριότητες της διαδικασίας εκτελούνται τοπικά από 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες του οργανισµού Α και κάποιες άλλες, αποµακρυσµένα από 
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εξουσιοδοτηµένους χρήστες του οργανισµού Β. Μοναδική προϋπόθεση για τον οργανισµό Β, 

όσον αφορά την αποµακρυσµένη εκτέλεση των δραστηριοτήτων και τη διαχείριση των 

στιγµιότυπων της διαδικασίας είναι η ύπαρξη ενός περιηγητή ιστού (web browser).  

Σχήµα 2-5: Μια αρχιτεκτονική υλοποίησης ενός διεπιχειρησιακού µοντέλου ροής 

εργασίας 

 

Εναλλακτικά, στο Σχήµα 2-6 αναπαρίσταται µια άλλη αρχιτεκτονική υλοποίησης ενός 

διεπιχειρησιακού µοντέλου ροής εργασίας, στην οποία το διεπιχειρησιακό µοντέλο ροής 

εργασίας διασπάται σε δύο µοντέλα, τα οποία εκτελούνται από τα τοπικά Σ∆ΡΕ των δύο 

συµµετεχόντων οργανισµών. Βάσει αυτής της αρχιτεκτονικής, κατά την εκτέλεση της 

υλοποίησης µιας δραστηριότητας (δραστηριότητα Γ) του µοντέλου ροής εργασίας του 

οργανισµού Α αποστέλλεται ένα ηλεκτρονικό µήνυµα στον οργανισµό Β. Με τη λήψη του 

µηνύµατος από τον οργανισµό Β δηµιουργείται και αρχίζει τοπικά ένα στιγµιότυπο (instance) 

του τοπικά εγκατεστηµένου µοντέλου ροής εργασίας. Στη συνέχεια, η ροή εργασίας του 

οργανισµού Α, είτε περιµένει την ολοκλήρωση της ροής εργασίας του οργανισµού Β για να 

συνεχίσει την εκτέλεση της, είτε συνεχίζει την εκτέλεση της ανεξάρτητα από την κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται η ροή εργασίας του οργανισµού Β.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2-6: Μια εναλλακτική αρχιτεκτονική υλοποίησης ενός διεπιχειρησιακού 

µοντέλου ροής εργασιών 
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Το Σχήµα 2-7 αναπαριστά µια εναλλακτική αρχιτεκτονική υλοποίησης ενός διεπιχειρησιακού 

µοντέλου ροής εργασίας, σύµφωνα µε την οποία το διεπιχειρησιακό µοντέλο, 

αναπαριστάµενο σε ανώτερο επίπεδο αφαίρεσηςεγκαθίσταται και εκτελείται από το τοπικό 

Σ∆ΡΕ ενός οργανισµού (Οργανισµός Α). Κατά την εκτέλεση υλοποιήσεων συγκεκριµένων 

δραστηριοτήτων της ροής εργασίας αποστέλλεται ένα ηλεκτρονικό µήνυµα σε κάποιον άλλο 

οργανισµό (Οργανισµός Β ή Γ). Με τη λήψη του µηνύµατος από τον οργανισµό 

δηµιουργείται και αρχίζει ένα στιγµιότυπο του τοπικά εγκατεστηµένου µοντέλου ροής 

εργασίας. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το διεπιχειρησιακό µοντέλο ροής εργασίας µπορεί να 

απαιτείται ή όχι η ολοκλήρωση της ροής εργασίας στον οργανισµό Β ή Γ για τη συνέχιση της 

εκτέλεσης της ροής εργασίας στον οργανισµό Α. 

Σχήµα 2-7: Μια εναλλακτική αρχιτεκτονική υλοποίησης ενός διεπιχειρησιακού 

µοντέλου ροής εργασιών 

 

Στο Σχήµα 2-8 αναπαρίσταται µια ακόµη αρχιτεκτονική υλοποίησης ενός διεπιχειρησιακού 

µοντέλου ροής εργασιών, σύµφωνα µε την οποία το µοντέλο ροής εργασίας διασπάται σε δύο 

µοντέλα που εκτελούνται από τα τοπικά Σ∆ΡΕ των δύο συµµετεχόντων οργανισµών. Κατά 

την εκτέλεση της υλοποίησης µιας δραστηριότητας της ροής εργασίας του οργανισµού Α 

αποστέλλεται ένα ηλεκτρονικό µήνυµα στον οργανισµό Β όπου δηµιουργείται και ξεκινά τη 

λειτουργία του ένα στιγµιότυπο του τοπικά εγκατεστηµένου µοντέλου ροής εργασίας. Η ροή 

εργασίας του οργανισµού Α συνεχίζει την εκτέλεσή της, µέχρις ότου φτάσει σε µια 

δραστηριότητα, η οποία θα απαιτεί την ολοκλήρωση της ροής εργασίας του οργανισµού Β. 
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Σχήµα 2-8: Μια εναλλακτική αρχιτεκτονική υλοποίησης ενός διεπιχειρησιακού 

µοντέλου ροής εργασιών 

 

Μετά από τον καθορισµό των µοντέλων ροής εργασίας µιας διεπιχειρησιακής διαδικασίας 

και την επιλογή της κατάλληλης αρχιτεκτονικής υλοποίησης αυτής της διαδικασίας, το/τα 

µοντέλα ροής εργασίας εισάγονται στο/στα Σ∆ΡΕ του οργανισµού ή των οργανισµών. Για 

την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της διεπιχειρησιακής διαδικασίας και για τη δηµιουργία 

και ανταλλαγή των ηλεκτρονικών µηνυµάτων που ανταλλάσσονται µεταξύ των 

συµµετεχόντων οργανισµών, επιλέγονται και χρησιµοποιούνται κατάλληλες σύγχρονες 

τεχνολογίες. Για παράδειγµα, για τη δηµιουργία των ηλεκτρονικών µηνυµάτων µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η γλώσσα XML και για την ανταλλαγή τους το πρωτόκολλο SOAP. Η χρήση 

της γλώσσας XML και του πρωτοκόλλου SOAP για τη δηµιουργία και την ανταλλαγή 

µηνυµάτων µεταξύ οργανισµών έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς, λόγω του ότι αποτελούν 

διαλειτουργικές τεχνολογίες που µπορούν να εφαρµοστούν ανεξάρτητα από την πλατφόρµα 

λογισµικού ή υλικού, την οποία χρησιµοποιούν οι οργανισµοί που ανταλλάσσουν µηνύµατα 

[157],[192],[252],[253]. Αντίστοιχα, για την υλοποίηση και εκτέλεση των επιχειρησιακών 

διαδικασιών ως υπηρεσίες και τη σύνθεση τους χρησιµοποιούνται κάποιες άλλες 

αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες, όπως είναι η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (Service-

Oriented Architecture - SOA) και η γλώσσα BPEL (Business Process Execution Language), 

αντίστοιχα. 

 

2.4.3 Αρχιτεκτονική συστηµάτων ροής εργασιών 

 

Η αρχιτεκτονική ενός Σ∆ΡΕ, η οποία αναπαρίσταται στο σχήµα 2-9, ακολουθεί τον τρόπο 

κατασκευής πολλών συστηµάτων εφαρµογών, οπότε και αποτελείται από τρία επίπεδα (3-

tier) [1].[118]. Το πρώτο επίπεδο (tier) αποτελείται από τους σταθµούς εργασίας των 
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χρηστών (client), από τους οποίους εκτελούνται οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν τη διεπαφή 

προγραµµάτων εφαρµογών (Application Programming Interface - API). Η διεπαφή αυτή 

παρέχεται από το Σ∆ΡΕ, για την αλληλεπίδρασή τους µε τον εξυπηρετητή του Σ∆ΡΕ, ο 

οποίος εκτελείται στο δεύτερο επίπεδο, ενώ οι εφαρµογές που περιλαµβάνονται σε αυτή, 

µπορεί να είναι εγκατεστηµένες είτε σε έναν υπολογιστή, είτε σε έναν εξυπηρετητή ιστού 

(web server). Στη δεύτερη περίπτωση, οι χρήστες καλούν και εκτελούν τις εφαρµογές, µέσω 

ενός περιηγητή ιστού (web browser) και αλληλεπιδρούν µε τον εξυπηρετητή του Σ∆ΡΕ µέσω 

Internet. Επίσης, στο πρώτο επίπεδο εκτελείται και ο εκτελεστής προγραµµάτων (program 

executor), ο οποίος ενεργοποιεί τα προγράµµατα µε τα οποία εργάζονται οι χρήστες. Σε αυτό 

το σηµείο, να αναφέρουµε ότι η επικοινωνία µεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή παρέχεται από 

το Σ∆ΡΕ [118]. 

 

Στο δεύτερο επίπεδο εκτελείται ο εξυπηρετητής του Σ∆ΡΕ, ο οποίος αποτελείται από ένα 

σύνολο διαφορετικών και ανεξάρτητων -µεταξύ τους- συνιστωσών µερών. Από τα πιο 

σηµαντικά είναι ο εξυπηρετητής εκτέλεσης ροών εργασίας (workflow execution server) και ο 

εξυπηρετητής εκτέλεσης προγραµµάτων (program execution server). Ο εξυπηρετητής 

εκτέλεσης ροών εργασίας (workflow execution server) εκτελεί όλες τις ενέργειες που 

σχετίζονται µε την εκτέλεση µιας διαδικασίας, όπως είναι η εκκίνηση της διαδικασίας, η 

πλοήγηση στις επόµενες δραστηριότητες, οι χρήστες που συµµετέχουν στην εκτέλεση της 

διαδικασίες και η διανοµή σε αυτούς των επιµέρους εργασιών. Ο εξυπηρετητής εκτέλεσης 

προγραµµάτων (program execution server) ελέγχει την εκτέλεση εκείνων των υλοποιήσεων 

των δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν αλληλεπιδρούν µε τους χρήστες. Οι δύο εξυπηρετητές 

επικοινωνούν, µέσω ενός µηχανισµού επικοινωνίας και συγκεκριµένα αυτή η επικοινωνία 

αφορά στη λήψη από τον εξυπηρετητή εκτέλεσης προγραµµάτων κατάλληλων αιτηµάτων, τα 

οποία αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή εκτέλεσης ροών εργασίας. Παρέχεται, 

συνακόλουθα, η δυνατότητα επανεγκατάστασης του εξυπηρετητή του Σ∆ΡΕ µε τη δοµή 

πελάτη-εξυπηρετητή (client-server), µεταφέροντας τον εξυπηρετητή εκτέλεσης 

προγραµµάτων σε µια διαφορετική µηχανή [1],[2],[118].  

 

Στο τρίτο επίπεδο εκτελείται το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (Σ∆Β∆) του 

συστήµατος. Έχει αναφερθεί ότι το όφελος από τη χρήση της αρχιτεκτονικής αυτής 

µεγιστοποιείται, όταν τα τρία επίπεδα υλοποιούνται σε τρεις διαφορετικές µηχανές, ωστόσο 

αυτό δεν είναι απαραίτητο. 
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2.4.4 Τυποποιήσεις συστηµάτων ροής εργασιών 

 

Ο οργανισµός Workflow Management Coalition - WfMC, είναι ένας µη κερδοσκοπικός 

οργανισµός που ιδρύθηκε το 1993 [118]. Συµµετέχουν κατασκευαστές, χρήστες και 

πανεπιστηµιακές/ερευνητικές οµάδες που ασχολούνται µε τα Σ∆ΡΕ, ενώ σκοπός του είναι ο 

καθορισµός τυποποιήσεων για τα Σ∆ΡΕ και η προαγωγή της χρήσης τους. Ο οργανισµός 

χωρίζεται σε τρεις βασικές επιτροπές, την Τεχνική Επιτροπή (Technical Committee), την 

Επιτροπή των Εξωτερικών Σχέσεων (External Relations Committee) και την Οργανωτική 

Επιτροπή (Steering Committee). Οι επιτροπές αυτές είναι υπεύθυνες για τα ακόλουθα: 

� την καθιέρωση µιας κοινής ονοµατολογίας για τα Σ∆ΡΕ 

� την καθιέρωση τυποποιήσεων για τη διατήρηση της αρχής της διαλειτουργικότητας 

(interoperability) και της διασυνδεσιµότητας (interconnectivity) από όλα τα 

προϊόντα Σ∆ΡΕ 

� τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων από τους κατασκευαστές των Σ∆ΡΕ [118].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2-9:  Η αρχιτεκτονική τριών στρωµάτων των συστηµάτων διαχείρισης ροής 

εργασιών 

 

Ένας από τους αρχικούς στόχους του οργανισµού WfMC ήταν η δηµοσίευση ενός µοντέλου 

αναφοράς για τα συστήµατα ροής εργασιών (workflow reference model) και ενός πρότυπου 

λεξιλογίου (glossary) για την τήρηση µιας κοινής αρχιτεκτονικής και ονοµατολογίας από 

τους κατασκευαστές των Σ∆ΡΕ [118]. Το µοντέλο αναφοράς των συστηµάτων ροής εργασιών 

που αναπτύχθηκε από τον οργανισµό WfMC καθορίζει τα ακόλουθα: 
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� ένα κοινό λεξιλόγιο για την περιγραφή των επιχειρησιακών διαδικασιών και των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών τους που διευκολύνουν στην αυτοµατοποίηση των 

διαδικασιών 

� µια λειτουργική περιγραφή των αναγκαίων συστατικών λογισµικού των Σ∆ΡΕ και 

του τρόπου αλληλεπίδρασης αυτών  

� ένα σύστηµα διεπαφής (interface) για την αλληλεπίδραση των διαφόρων αναγκαίων 

συστατικών λογισµικού των Σ∆ΡΕ. Η διεπαφή αυτή προσδιορίζει κατά πρώτοις ένα 

τυποποιηµένο τρόπο για την ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ διαφορετικών 

προϊόντων Σ∆ΡΕ, καθώς και άλλες τυποποιήσεις για τη διατήρηση της αρχής της 

διαλειτουργικότητας από τα Σ∆ΡΕ. Συνολικά, έχουν αναπτυχθεί πέντε διαφορετικά 

συστήµατα διεπαφής (interfaces), τα οποία αποτελούν τη βάση του προγράµµατος 

τυποποίησης (standardization) του οργανισµού WfM. 

Στο Σχήµα 2-10 αναπαρίσταται η αρχιτεκτονική του µοντέλου αναφοράς των συστηµάτων 

ροής εργασιών. Το µοντέλο αυτό δεν ορίζει τη δοµή και την αρχιτεκτονική των Σ∆ΡΕ, αλλά 

µόνο τις πέντε διεπαφές του µοντέλου αναφοράς, οπότε οι κατασκευαστές των Σ∆ΡΕ 

µπορούν κατά βούληση, να δοµούν και να υλοποιούν τα Σ∆ΡΕ, αρκεί να τηρείται το µοντέλο 

αναφοράς [1],[118].  

 

Σχήµα 2-10: Το µοντέλο αναφοράς των συστηµάτων ροής εργασιών 
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Η πρώτη διεπαφή (interface 1) καθορίζει ένα τυποποιηµένο τρόπο αναπαράστασης και 

δόµησης των δεδοµένων καθορισµού διαδικασιών (process definition data), ώστε να είναι 

δυνατή η ανταλλαγή των δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών προϊόντων Σ∆ΡΕ και µεταξύ 

αποθηκών µοντέλων διαδικασιών (process model repositories). Συνεπώς, οι οργανισµοί 

µπορούν να χρησιµοποιούν ένα πρώτο εργαλείο για την ανάλυση των διαδικασιών τους και 

για την ανάπτυξη µοντέλων διαδικασιών και άλλο ένα για την εκτέλεση των µοντέλων ροής 

εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια είναι τα εργαλεία αυτά να χρησιµοποιούν τον 

τυποποιηµένο τρόπο της πρώτης διεπαφής για την αναπαράσταση και τη δόµηση των 

δεδοµένων καθορισµού διαδικασιών. Η πρώτη διεπαφή, η οποία αναφέρεται και ως µετα-

µοντέλο καθορισµού διαδικασιών (process definition meta-model) προσδιορίζει τα 

αντικείµενα της διαδικασίας, τα χαρακτηριστικά τους και τις σχέσεις τους κι επίσης, 

καθορίζει µια γραµµατική για την απεικόνιση της δοµής των διαδικασιών και του 

πληροφοριακού τους περιεχοµένου. Επιπροσθέτως, οφείλουµε να αναφέρουµε ότι η πρώτη 

διεπαφή ορίζεται µε τη βοήθεια µιας γλώσσας που ονοµάζεται γλώσσα ορισµού των 

διαδικασιών ροής εργασίας (workflow process definition language). Πρόσφατα, µε αφορµή 

την ευρεία χρήση της XML, η γλώσσα αυτή επανακαθορίστηκε και µετονοµάστηκε σε XPDL 

(XML Process Definition Language) [118]. 

 

Η δεύτερη διεπαφή (interface 2) καθορίζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης των εφαρµογών 

πελάτη µε τα Σ∆ΡΕ. Αυτή η διεπαφή προσδιορίστηκε ως µια σειρά από διεπαφές 

προγραµµάτων εφαρµογών (application programming interfaces - APIs) για τις διαδικασίες 

(workflow API - WAPI), οι οποίες προσφέρουν συναρτήσεις και µεθόδους, µε σκοπό τη 

χρήση τους από τις εφαρµογές πελάτη για τη διαχείριση των διαδικασιών, των εργασιών των 

διαδικασιών και των καταλόγων εργασιών. Οι διεπαφές για τις διαδικασίες (WAPIs) αρχικά 

υλοποιήθηκαν στη γλώσσα προγραµµατισµού C και στη συνέχεια επαναπροσδιορίστηκαν σε 

αντικείµενα IDL και OLE [118].  

 

Η τρίτη διεπαφή (interface 3) ορίζει ένα τυποποιηµένο πλαίσιο για τη χρήση των υπαρχόντων 

εφαρµογών λογισµικού, ως υλοποιήσεις δραστηριοτήτων, υποστηρίζοντας µε αυτόν τον 

τρόπο τη µεταφερσιµότητα (portability) και την επαναχρησιµοποίηση (reusability) των 

εφαρµογών. Αναπτύχθηκε από πέντε βασικές συναρτήσεις του WAPI, οι οποίες 

υποστηρίζουν ένα κοινό µηχανισµό για τη σύνδεση, αποσύνδεση και ενεργοποίηση διαφόρων 

πρακτόρων (agents) ή άλλων εφαρµογών λογισµικού που χρησιµοποιούνται για την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων διαδικασιών [118].  
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Η τέταρτη διεπαφή (interface 4) ορίζει ένα πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ 

διαφορετικών Σ∆ΡΕ, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση διαδικασιών µεταξύ διαφορετικών 

προϊόντων Σ∆ΡΕ. Η διεπαφή αυτή προσδιορίζει λειτουργίες για την εκκίνηση 

υποδιαδικασιών που εκτελούνται σε άλλα Σ∆ΡΕ, για τη δηµιουργία ερωτήσεων αναφορικά µε 

την κατάσταση των υποδιαδικασιών και πολλά άλλα. Η αρχική έκδοση καθορίστηκε ως ένα 

σώµα κειµένου σε MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) για την ανταλλαγή 

δεδοµένων µε e-mail, ενώ οι ακόλουθες εκδόσεις προσαρµόστηκαν στην XML (Wf-XML) 

[118]. Η πέµπτη διεπαφή (interface 5) ορίζει ένα κοινό µοντέλο για τα δεδοµένα ελέγχου που 

χρησιµοποιούνται από τα διάφορα Σ∆ΡΕ. Αναµένεται σύντοµα η δοµή των δεδοµένων 

ελέγχου να εκφραστεί σε µορφή XML [118].  

 

2.4.5 Θέµατα ασφάλειας στα συστήµατα ροής εργασιών 

 

Η ασφάλεια των συστηµάτων ροής εργασίας (ΣΡΕ) αποτελεί σηµαντικό τµήµα των 

συστηµάτων αυτών που πρέπει να αναλυθεί λεπτοµερώς. Θεωρείται απαραίτητη η 

ενσωµάτωση κατάλληλων υπηρεσιών ασφάλειας (security services) στα ΣΡΕ που να 

διασφαλίζουν την ασφαλή εκτέλεση των ροών εργασίας [250]. Συγκεκριµένα, απαιτείται η 

χρήση ενός εύρωστου µοντέλου ασφάλειας, το οποίο να επιτρέπει την ελεγχόµενη πρόσβαση 

στα αντικείµενα δεδοµένων, την ασφαλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων και την 

αποτελεσµατική διαχείριση της ασφάλειας [18],[33],[250]. Κατά την ανάπτυξη ενός 

ασφαλούς συστήµατος ροής εργασίας, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα θέµατα 

ασφάλειας: 

� Αυθεντικοποίηση (authentication), η οποία αφορά στην αξιόπιστη εξακρίβωση της 

ταυτότητας των πρακτόρων (agents) που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων των ροών εργασίας. 

� Εξουσιοδότηση (authorization), η οποία αφορά στην ύπαρξη ελέγχου πρόσβασης, 

ώστε να διαβεβαιώνεται η εµπιστευτικότητα (confidentiality) και η ακεραιότητα 

(integrity). 

� Εµπιστευτικότητα (confidentiality), η οποία αφορά στην εξουσιοδοτηµένη 

προσπέλαση πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένων της πληροφορίας καθορισµού 

των ροών εργασίας (workflow definition) και της πληροφορίας των στιγµιότυπων 

ροών εργασίας (workflow instances). 

� Ακεραιότητα (integrity), η οποία αφορά στην εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση της 

πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένων της πληροφορίας καθορισµού των ροών 

εργασίας (workflow definition) και της πληροφορίας που διαχειρίζονται οι 
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δραστηριότητες κατά την εκτέλεση των στιγµιότυπων ροών εργασίας (workflow 

instances). 

� Έλεγχος (audit), η οποία αφορά στην καταγραφή της πληροφορίας ελέγχου, σχετικά 

δηλαδή µε το ποιος εκτέλεσε ποια ενέργεια, σε ποια χρονική στιγµή και κατά την 

εκτέλεση ποιού στιγµιότυπου ροής εργασίας (workflow instances). Η πληροφορία 

αυτή µπορεί έπειτα να αναλυθεί για την ανακάλυψη ύποπτης ή και παράνοµης 

συµπεριφοράς. 

� Ανωνυµία (anonymity), η οποία αφορά στη διατήρηση της ανωνυµίας των 

πρακτόρων από τους άλλους πράκτορες που συµµετέχουν στην εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων µιας ροής εργασίας. Η ανωνυµία µπορεί να χρειαστεί σε µια ροή 

εργασίας, όταν για την εκτέλεση διαφορετικών δραστηριοτήτων συµµετέχουν 

πράκτορες µε εµπλεκόµενα συµφέροντα.  

� ∆ιάκριση καθηκόντων (separation of duties), η οποία αφορά στη διάκριση των 

καθηκόντων των χρηστών και στον καθορισµό των δικαιωµάτων τους για την 

εκτέλεση και διαχείριση των δραστηριοτήτων και των στιγµιότυπων των ροών 

εργασίας, µε στόχο τη µείωση του κινδύνου απάτης. 

� ∆ιαθεσιµότητα (availability), η οποία αφορά στη διαθεσιµότητα των κατάλληλων 

δεδοµένων και πόρων και παράδοση τους στους πράκτορες (agents), για την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων των ροών εργασίας. 

 

Σε ότι αφορά την εξουσιοδότηση (authorization), οι οργανισµοί που χρησιµοποιούν Σ∆ΡΕ 

για τη µοντελοποίηση και την εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών τους, συχνά 

αναπτύσσουν και ενσωµατώνουν στο σύστηµα ροής εργασίας µια πολιτική ασφάλειας που 

βασίζεται στους ρόλους των χρηστών (role-based security). Η τελευταία είναι ευρύτερα 

γνωστή, ως έλεγχος πρόσβασης που βασίζεται σε ρόλους (Role-Based Access Control - 

RBAC), στην οποία οι άδειες (permissions) για την πραγµατοποίηση διεργασιών συνδέονται 

µε τους ρόλους (roles), ενώ οι χρήστες (users) είναι τµήµατα των κατάλληλων ρόλων 

[84],[209]. Πιο συνοπτικά, σε αυτή την πολιτική καθορίζονται οι ρόλοι των χρηστών και τα 

δικαιώµατα αυτών στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων των ροών εργασίας, καθώς και στην 

πρόσβαση στα αντικείµενα δεδοµένων, τα οποία διαχειρίζονται οι χρήστες κατά την εκτέλεση 

αυτών των δραστηριοτήτων [3],[18],[33],[132].  

 

Ο έλεγχος πρόσβασης που βασίζεται σε ρόλους διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην έρευνα 

ασφάλειας ροής εργασίας και αποτελεί το θεµέλιο βάσει του οποίου ποικίλα µοντέλα ελέγχου 

πρόσβασης έχουν δηµιουργηθεί, το καθένα από τα οποία καλύπτει µε το δικό του τρόπο τη 

δική του κλίµακα εφαρµογών [83],[210],[254]. Επιπροσθέτως, η µέθοδος RBAC υιοθετήθηκε 
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ευρέως από τη βιοµηχανία, δεδοµένου ότι τα περισσότερα από τα συστήµατα διαχείρισης 

ροής εργασίας (Workflow Management Systems - WfMSs) είναι ήδη βασισµένα σε αυτή τη 

µέθοδο. Ο βασικός συλλογισµός πίσω από την υλοποίηση ενός µοντέλου RBAC σε ένα 

περιβάλλον ροής εργασίας είναι ότι οι ρόλοι θεωρούνται οµάδες αδειών εκτέλεσης 

διεργασιών και πρόσβασης αντικειµένων δεδοµένων κι επίσης ότι η πολιτική ελέγχου 

πρόσβασης ουσιαστικά προσδιορίζεται ως ένα ζευγάρι συσχετισµών (mappings): ένα 

συσχετισµό χρηστών προς ρόλους κι άλλον έναν ρόλων προς άδειες. Με αυτό τον τρόπο σε 

κάθε ρόλο αναθέτονται συγκεκριµένες άδειες σε ότι αφορά την εκτέλεση διεργασιών και την 

πρόσβαση στα δεδοµένα κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης. Συνακόλουθα, οι άδειες 

που δίνονται στους χρήστες κατά τη φάση της εκτέλεσης απορρέουν από τους ρόλους τους 

και είναι υποκείµενες σε στατικά και δυναµικά στοιχεία, τα οποία µε τη σειρά τους τίθενται 

για να εκφράσουν πολιτικές εξουσιοδότησης [209].  

 

Μια σηµαντική προϋπόθεση για την παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστήµατος στα 

συστήµατα ροής εργασίας είναι η αρχή των ελαχίστων προνοµίων [159]. Η χρήση του 

ελέγχου πρόσβασης που βασίζεται σε ρόλους (Role-Based Access Control – RBAC) για την 

ενδυνάµωση της αρχής των ελαχίστων προνοµίων περιλαµβάνει το γεγονός ότι οι χρήστες θα 

επιτρέπεται να αναλαµβάνουν τους ελάχιστους δυνατούς ρόλους (ή άδειες που δίνονται σε 

ρόλους) που απαιτούνται για αποτελεσµατική εκτέλεση των διεργασιών και να συγχρονίζουν 

την εγκυρότητα των σχετικών εξουσιοδοτήσεων µε τα χρονικά διαστήµατα που έχουν 

προσδιορισθεί για την εκτέλεση αυτών των διεργασιών [83],[255]. Ωστόσο, τα µοντέλα 

RBAC δεν είναι ικανά να περιλάβουν συγκεκριµένα συστατικά περιεχοµένου (contextual) 

επιπέδου εφαρµογών, τα οποία περιορίζουν τις δυνατότητες πρόσβασης των χρηστών βάσει 

των ρόλων τους, κατά τη διάρκεια της φάσης της ανάπτυξης της ροής εργασίας. Έτσι, 

χρειάζεται ένας έλεγχος πρόσβασης που να λαµβάνει καταρχήν υπόψη το πλαίσιο εργασίας 

του χρήστη που σηµαίνει ότι ακόµη και ο ίδιος χρήστης µπορεί να έχει διαφορετικές ανάγκες 

πρόσβασης στα δεδοµένα, ανάλογα µε το στιγµιότυπο εργασίας στο οποίο δουλεύει. 

 

Αναφορικά µε τα δικτυοκεντρικά συστήµατα που µελετώνται στη συγκεκριµένη διατριβή, 

όπου το σύστηµα ροής εργασιών που περιλαµβάνεται είναι διεπιχειρησιακό, τότε το σύστηµα 

αυτό υλοποιείται από δύο (ή και περισσότερα) υποσυστήµατα ροής εργασίας, τα οποία 

εκτελούνται σε δύο (ή και περισσότερους) διαφορετικούς οργανισµούς. Αντίστοιχα, ο κάθε 

οργανισµός µπορεί να καθορίζει τη δική του πολιτική ασφάλειας για το τοπικό υποσύστηµα 

ροής εργασίας και όλοι οι οργανισµοί µαζί να καθορίζουν µια κοινή πολιτική ασφάλειας για 

το διεπιχειρησιακό σύστηµα ροής εργασιών [250]. Για την αποφυγή συγκρούσεων (conflicts), 

οι τοπικές πολιτικές ασφάλειας πρέπει να είναι συµβατές µε την κοινή πολιτική ασφάλειας 
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[192]. Στο Σχήµα 2-11 αναπαρίσταται η αρχιτεκτονική ενός διεπιχειρησιακού συστήµατος 

που βασίζεται στις ροές εργασίας και εκτελείται από δύο οργανισµούς µε διαφορετικές 

πολιτικές ασφάλειας και µια κοινά ορισµένη πολιτική ασφάλειας. 

 

 

Σχήµα 2-11: Μια αρχιτεκτονική ενός διεπιχειρησιακού συστήµατος ροής εργασιών µε 

διαφορετικές και µια κοινή πολιτική ασφάλειας 

 

Οι υπηρεσίες ασφάλειας (security services) που συνήθως περιλαµβάνουν µια κοινή πολιτική 

ασφάλειας είναι η εξουσιοδότηση (authorization), η ακεραιότητα των δεδοµένων (data 

integrity) και ο έλεγχος (audit). Κατά την εκτέλεση µιας διεπιχειρησιακής ροής εργασιών, οι 

κανόνες ασφάλειας που τίθενται από την κοινή πολιτική ασφάλειας τηρούνται και από τους 

δύο οργανισµούς. Μια κοινή πολιτική ασφάλειας, συνήθως περιέχει πληροφορία ελέγχου 

σχετικά µε την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών που αφορούν στα εξής [18],[250]:  

� δικαίωµα εκκίνησης διαδικασιών (process initiation permissions) – για τον 

καθορισµό εκείνων των εξωτερικών περιβαλλόντων ροής εργασιών που τους 

επιτρέπεται η εκκίνηση διαδικασιών σε άλλο περιβάλλον ροής εργασιών 

� έλεγχος χρήσης χαρακτηριστικών (control of attribute usage) – για τον προσδιορισµό 

εκείνων των χαρακτηριστικών του καθορισµού των διαδικασιών (process definition) 

που επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να αναγνωστούν όταν η διαδικασία έχει αρχίσει 

αποµακρυσµένα 

� άλλες διαχειριστικές λειτουργίες (other administrative functions) – για τον καθορισµό 

εκείνων των τοπικών λειτουργιών που επιτρέπεται να εκτελεστούν ή να 

τροποποιηθούν από ένα στιγµιότυπο διαδικασίας (process instance) που έχει αρχίσει 

αποµακρυσµένα. 

 

Workflow Domain A 

Workflow A 

Security Policy A 

Workflow Domain B 

Workflow B 

Security Policy B 

Common Security 
Policy 
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Η κοινή πολιτική ασφάλειας εκτός από την πληροφορία σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας που 

πρέπει να τηρούνται, επίσης περιέχει πληροφορία σχετικά µε το πότε αυτά τα µέτρα 

χρησιµοποιούνται. Για παράδειγµα, οι υπηρεσίες ασφάλειας µιας κοινής πολιτικής ασφάλειας 

µπορούν να εφαρµοστούν [18],[250]:  

� για συγκεκριµένους τύπους διαδικασιών (π.χ. για συγκεκριµένους αναγνωριστικούς 

αριθµούς του καθορισµού των διαδικασιών) 

� για συγκεκριµένα στιγµιότυπα µιας διαδικασίας, για παράδειγµα ανάλογα µε τον 

χρήστη που δηµιουργεί και εκκινεί το στιγµιότυπο της διαδικασίας 

� για συγκεκριµένη κλήση µιας εφαρµογής πελάτη. 
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ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 

 

 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη σύγχρονη εποχή απαιτείται η άµεση ανταπόκριση και προσαρµογή των οργανισµών στις 

νέες προκλήσεις για επικοινωνία και συνεργασία µε άλλους οργανισµούς. Η επικοινωνία και 

η συνεργασία πρέπει να λαµβάνει χώρα ανεξαρτήτως γεωγραφικών ορίων και να στοχεύει 

στην παροχή νέων υπηρεσιών σε αυτούς, χωρίς ταυτόχρονα να αυξάνεται σηµαντικά το 

κόστος λειτουργίας τους. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες πληροφορικής σχεδιάζουν και 

προτείνουν διάφορες αρχιτεκτονικές για την ανάπτυξη κατανεµηµένων υπολογιστικών 



Κεφάλαιο 3: Χρήση υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών για την ανάπτυξη δικτυοκεντρικών 
πληροφοριακών συστηµάτων υγείας 

 

 72

συστηµάτων (distributed computational systems) και συγκεκριµένα δικτυοκεντρικών 

πληροφοριακών συστηµάτων. Επιπλέον, αναπτύσσονται διάφορες τεχνολογίες, προϊόντα και 

γλώσσες προγραµµατισµού που υποστηρίζουν την αρχή της διαλειτουργικότητας 

(interoperability) και της διασύνδεσης (interconnectivity) κι επιτρέπουν την ολοκλήρωση των 

ετερογενών εφαρµογών των οργανισµών [13],[99],[171],[252],[253].  

 

Στο χώρο της ιατρικής φροντίδας παρατηρείται συχνά η χρήση αποµονωµένων (isolated) κι 

ετερογενών (heterogeneous) πληροφοριακών συστηµάτων από τους οργανισµούς παροχής 

υπηρεσιών υγείας για την υποστήριξη των εσωτερικών τους διαδικασιών, µε µικρή ή ακόµη 

και ανύπαρκτη σύνδεση µεταξύ τους. Εξαιτίας της µεγάλης ετερογένειας των 

πληροφοριακών συστηµάτων υγείας, η διασύνδεσή τους και η ανταλλαγή πληροφορίας 

µεταξύ αυτών απαιτεί σηµαντικό κόπο και χρόνο. Άµεση συνέπεια είναι η ελλιπής ανταλλαγή 

της ιατρικής πληροφορίας των ασθενών µεταξύ των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας 

(π.χ. αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε άλλο οργανισµό), η 

επαναληπτική εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων και διαδικασιών, αλλά και η αύξηση της 

διάρκειας παραµονής των ασθενών στα νοσοκοµεία και του κόστος παροχής υπηρεσιών 

υγείας [5],[157],[156],[192],[193]. Λύση στα παραπάνω προβλήµατα ετερογένειας των 

πληροφοριακών συστηµάτων υγείας και της κάλυψης των απαιτήσεων συνεργασίας 

(collaboration) και συνέργειας (cooperation) δίνει η περιοδική αναβάθµιση και εξέλιξη των 

υπαρχόντων πληροφοριακών συστηµάτων υγείας. Η αναβάθµιση των υπαρχόντων 

πληροφοριακών συστηµάτων υγείας πραγµατοποιείται µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών 

και αρχιτεκτονικών και προτιµάται από την αντικατάσταση τους από νέα οµοιογενή, καθώς η 

τελευταία αυτή λύση θα απαιτούσε σηµαντική προσπάθεια και υψηλό κόστος 

[5],[6],[192],[193].  

 

Μια από τις πιο πρόσφατες αρχιτεκτονικές ανάπτυξης κατανεµηµένων υπολογιστικών 

συστηµάτων είναι η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική αυτή θεωρείται 

σηµαντική εξέλιξη των αρχιτεκτονικών ανάπτυξης λογισµικού, ενώ υποστηρίζεται και 

προάγεται από την τεχνολογία των υπηρεσιών ιστού (web services) [13],[99],[171]. Η 

τεχνολογία των υπηρεσιών ιστού αποτελεί σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη, ενώ η έννοια της 

υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και συγκεκριµένα από τον 

καιρό που αναπτύχθηκε η CORBA µε στόχο την ολοκλήρωση των εφαρµογών ετερογενών 

συστηµάτων [13]. Στον ιατρικό χώρο, η χρήση της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής µπορεί 

να συµβάλλει στην αναβάθµιση και εξέλιξη των ετερογενών πληροφοριακών συστηµάτων, 

διατηρώντας ταυτόχρονα σε χαµηλά επίπεδα το κόστος αναβάθµισης, ενώ η χρήση της 
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γλώσσας BPEL –που θα µελετηθεί παρακάτω- συµβάλλει στη σύνθεση των υπηρεσιών ιστού 

[13],[157],[192].  

 

Πιο αναλυτικά, σε µια προσέγγιση υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής που αποσκοπεί στην 

υποστήριξη διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας, η BPEL χρησιµοποιείται για τη 

συνεργασία, τόσο εσωτερικά στις διαδικασίες, όσο και µεταξύ τους. Ωστόσο, σε ένα 

υπηρεσιοστρεφές περιβάλλον απαιτείται µια εύρωστη και ασφαλής υποδοµή που θα 

συνδυάζει τις υπηρεσίες, προκειµένου να καλύψει τις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις. 

Συνακόλουθα, εισάγεται η τεχνολογία του επιχειρησιακού δίαυλου υπηρεσίας (Enterprise 

Service Bus - ESB), που επιλύει ζητήµατα συνδεσιµότητας εφαρµογών και υπηρεσιών. Όταν 

όλες οι παραπάνω τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές επιζητούν εικονικά περιβάλλοντα, όπου θα 

επιτρέπεται η πρόσβαση σε αποµακρυσµένες πηγές πληροφορίας για άντληση της, τότε 

εισάγεται η έννοια της τεχνολογίας πλέγµατος (grid technology). Σε αυτό το σηµείο να 

τονίσουµε ότι οι προαναφερθείσες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν οντολογίες, οπότε µπορούν να λειτουργήσουν και σε περιβάλλον 

σηµασιολογικού ιστού (Semantic Web) που είναι ένας εναλλακτικός τρόπος αναδιοργάνωσης 

του τεράστιου όγκου πληροφοριών και που στον ιατρικό τοµέα µας βοηθάει να ξεφύγουµε 

από το πληροφοριακό χάος που επικρατεί και να προσδιορίσουµε καλύτερα την ιατρική 

πληροφορία.  

3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ 

 

Οι υπηρεσίες ιστού ορίζονται ως διεπαφές (interface) που τις χρησιµοποιούν χρήστες ή 

προγράµµατα για την εκτέλεση αποµακρυσµένων λειτουργιών (functions). Οι λειτουργίες 

αυτές εκτελούνται µε την ανταλλαγή τυποποιηµένων µηνυµάτων XML (XML messages), 

µέσω όµως ∆ιαδικτύου. Η περιγραφή µιας υπηρεσίας ιστού γίνεται µε βάση την XML, 

ονοµάζεται περιγραφή υπηρεσίας (service description) και περιέχει όλες τις απαραίτητες 

λεπτοµέρειες για την αλληλεπίδραση µε την υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων της µορφής 

(format) και της δοµής (structure) των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται, των πρωτοκόλλων 

µεταφοράς των µηνυµάτων και της τοποθεσίας της υπηρεσίας [13],[99],[171]. Οι υπηρεσίες 

ιστού δε φανερώνουν τις λεπτοµέρειες υλοποίησής τους σε αυτούς που τις καλούν, ενώ 

µπορούν να εκτελεστούν από οποιαδήποτε εφαρµογή ή άλλη υπηρεσία, ανεξάρτητα από την 

πλατφόρµα λογισµικού ή υλικού στην οποία έχουν υλοποιηθεί, απλά µε την ανταλλαγή 

µηνυµάτων XML µεταξύ της εφαρµογής ή της υπηρεσίας και των υπηρεσιών ιστού. Αυτό 

επιτρέπει τη «χαλαρή σύνδεση» (loosely coupled) των εφαρµογών, προάγει την ανάπτυξη 

διαλειτουργικών υλοποιήσεων και προωθεί την ολοκλήρωση των εφαρµογών. Οι υπηρεσίες 
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ιστού χρησιµοποιούνται µόνες τους ή µαζί µε άλλες υπηρεσίες ιστού για την εκπλήρωση µιας 

εργασίας, µιας οµάδας από πολύπλοκες εργασίες ή µιας επιχειρησιακής συναλλαγής 

[13],[99],[171].  

 

Οι υπηρεσίες ιστού αρχικώς χρησιµοποιήθηκαν από ασφαλιστικούς ή τραπεζικούς 

οργανισµούς για την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρησιακούς συνεταίρους και πελάτες µέσω 

διαδικτύου (παραδείγµατος χάριν για την επιβεβαίωση του αριθµού µιας πιστωτικής κάρτας 

που πληκτρολογείται µέσω διαδικτύου, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί κάποια αγορά). Τον 

τελευταίο καιρό, πολλοί οργανισµοί έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν και να χρησιµοποιούν 

υπηρεσίες ιστού, ενώ στο χώρο της υγείας άρχισαν να χρησιµοποιούνται πρόσφατα για την 

ολοκλήρωση των ετερογενών εφαρµογών των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας και 

την ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας των ασθενών [99],[157],[171],[191],[192].  

 

3.2.1 Το µοντέλο των υπηρεσιών ιστού  

 

Η αρχιτεκτονική των υπηρεσιών ιστού βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τριών ρόλων, 

του προµηθευτή υπηρεσίας (service provider), του αιτούντος υπηρεσίας (service requestor) 

και του τόπου καταχώρισης υπηρεσιών (service registry) και  αφορούν στις λειτουργίες 

δηµοσίευσης (publish), εύρεσης (find) και σύνδεσης (bind) των υπηρεσιών ιστού, αντίστοιχα. 

Οι ρόλοι αυτοί και οι αντίστοιχες λειτουργίες αποτελούν το προγραµµατιστικό µοντέλο των 

υπηρεσιών ιστού [99],[171]. Ακολούθως, στο Σχήµα 3-1 αναπαρίστανται οι λειτουργίες που 

εκτελούνται από τους ρόλους της αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών ιστού, οι αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των ρόλων, καθώς και τα συστατικά (υπηρεσία - service, περιγραφή υπηρεσίας - 

service description) που δηµιουργούνται από αυτή την αλληλεπίδραση. 

Σχήµα 3-1: Ρόλοι, λειτουργίες και συστατικά των υπηρεσιών ιστού 

Bind 

Service 
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Description 

Service  
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Συγκεκριµένα, οι ρόλοι της αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών ιστού αναλύονται ως ακολούθως 

[99],[171]:  

� προµηθευτής υπηρεσίας (service provider): από επιχειρησιακής απόψεως είναι ο 

ιδιοκτήτης της υπηρεσίας, ενώ από αρχιτεκτονικής είναι η πλατφόρµα που παρέχει 

πρόσβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας  

� αιτών υπηρεσίας (service requester): από επιχειρησιακής απόψεως είναι η 

επιχείρηση που αναζητά την ικανοποίηση συγκεκριµένων λειτουργιών από κάποια 

άλλη επιχείρηση, ενώ από αρχιτεκτονικής απόψεως είναι η εφαρµογή που αιτείται, 

καλεί και εκτελεί µια υπηρεσία  

� ο ρόλος του αιτούντα υπηρεσίας µπορεί να υλοποιηθεί, είτε από µια 

εφαρµογή που εκτελείται από ένα χρήστη, µέσω ενός περιηγητή ιστού (web 

browser), είτε από µία εφαρµογή χωρίς σύστηµα διεπαφής για τους χρήστες 

(user interface), όπως για παράδειγµα µια άλλη υπηρεσία ιστού 

� τόπος καταχώρησης υπηρεσιών (service registry): είναι µια αποθήκη που 

περιλαµβάνει περιγραφές υπηρεσιών, όπου οι προµηθευτές υπηρεσίας δηµοσιεύουν 

τις υπηρεσίες τους 

�  οι αιτούντες υπηρεσίας προσπελαύνουν τους τόπους καταχώρησης 

υπηρεσιών για την αναζήτηση υπηρεσιών και την ανάκτηση πληροφορίας 

σύνδεσης µε αυτές και περιγραφών υπηρεσιών από άλλες πηγές, όπως ένα 

τοπικό αρχείο, ένας τόπος FTP (FTP site) και ένας δικτυακός τόπος (web 

site)  

� ο ρόλος του τόπου καταχώρισης υπηρεσιών είναι προαιρετικός, λόγω του ότι 

ένας προµηθευτής υπηρεσίας µπορεί να αποστείλει την περιγραφή µιας 

υπηρεσίας απευθείας στον αιτούντα υπηρεσίας.  

 

Για να γίνει κατανοητή η αρχιτεκτονική µίας υπηρεσίας ιστού περιγράφεται ένα τυπικό 

σενάριο ανάπτυξης της, όπου ένας προµηθευτής υπηρεσίας (service provider) φιλοξενεί ένα 

τµήµα λογισµικού που αποτελεί την υλοποίηση της υπηρεσίας ιστού. Καθορίζει, λοιπόν µια 

περιγραφή για αυτήν την υπηρεσία ιστού και τη δηµοσιεύει (publish) σε έναν αιτούντα 

υπηρεσίας (service requestor) ή σε ένα τόπο καταχώρησης υπηρεσιών (service registry), ενώ 

από την µεριά του, ο αιτών υπηρεσίας (service requestor) εκτελεί µια λειτουργία εύρεσης 

(find) τοπικά ή στον τόπο καταχώρησης υπηρεσιών (service registry) για να ανακτήσει την 

περιγραφή της υπηρεσίας. Κατόπιν, χρησιµοποιεί την πληροφορία της περιγραφής της 

υπηρεσίας (service description) για να συνδεθεί (bind) µε τον προµηθευτή της υπηρεσίας 

(service provider) και να εκτελέσει εν τέλει την υπηρεσία ιστού [99],[171].  
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3.2.2 Τεχνολογία υπηρεσιών ιστού 

 

Τα πρότυπα (standards) που χρησιµοποιούνται στην τεχνολογία των υπηρεσιών ιστού 

αφορούν [99],[171]:  

� στον καθορισµό της µορφής των µηνυµάτων που αποστέλλονται στις υπηρεσίες 

ιστού µέσω διαδικτύου 

� στον καθορισµό των διεπαφών (interfaces) των υπηρεσιών, στις οποίες 

αποστέλλονται τα µηνύµατα 

� στην περιγραφή συµβάσεων για την αντιστοίχιση του περιεχοµένου των µηνυµάτων 

µε τις εφαρµογές που υλοποιούν τις υπηρεσίες ιστού 

� στον καθορισµό των µηχανισµών δηµοσίευσης (publish) και εύρεσης (find) των 

διεπαφών (interfaces) των υπηρεσιών ιστού. 

 

Μερικά από αυτά τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται για τις υπηρεσίες ιστού είναι το 

πρωτόκολλο SOAP (Simple Object Access Protocol) και οι προδιαγραφές WSDL (Web 

Services Definition Language) και UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). 

Στο Σχήµα 3-2 αναπαρίσταται η αρχιτεκτονική των τεχνολογιών των υπηρεσιών ιστού. 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, το πρωτόκολλο SOAP είναι ένα πρωτόκολλο µεταφοράς (transport 

protocol) µηνυµάτων που βασίζεται στη γλώσσα XML και χρησιµοποιείται σε 

αποκεντρωµένα και κατανεµηµένα περιβάλλοντα για την ανταλλαγή δεδοµένων. Παρέχει ένα 

µηχανισµό για την ανταλλαγή εντολών και παραµέτρων µεταξύ πελατών (clients) και 

εξυπηρετητών (servers) κι επιπλέον, όπως οι υπηρεσίες ιστού, έτσι και αυτό είναι 

διαλειτουργικό, άρα και ανεξάρτητο από την πλατφόρµα λογισµικού και υλικού, του 

µοντέλου αντικειµένων (object model) και της γλώσσας προγραµµατισµού που 

χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση των υπηρεσιών ιστού [253]. Σηµαντικό προτέρηµα του 

SOAP είναι ότι βασίζεται στην XML, σε αντίθεση µε άλλα παλαιότερα πρωτόκολλα 

µεταφοράς (transport protocols) δεδοµένων που βασίζονται σε δυαδικά κείµενα (όπως για 

παράδειγµα το Internet Inter-ORB Protocol –IIOP- για την CORBA και το Java Remote 

Method Protocol –JRMP- για Java Remote Method Invocation -RMI). Η χρησιµότητα της 

XML αφορά στο γεγονός ότι είναι ευκολότερα αναγνώσιµη από ότι ένα δυαδικό κείµενο, 

αλλά και στο ότι οι εφαρµογές που επικοινωνούν µε τη χρήση του SOAP µεταγλωττίζονται 

µε µεγαλύτερη ευκολία [171],[252],[253]. Το SOAP χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλα 

πρωτόκολλα µεταφοράς, όπως το HTTP (HyperText Transport Protocol) που προτιµάται σε 

µεγαλύτερο ποσοστό, το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), το FTP (File Transfer 

Protocol) και πολλά άλλα. Όταν τα µηνύµατα SOAP αποστέλλονται µέσω του πρωτοκόλλου 
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µεταφοράς HTTP, συνήθως διαπερνούν τα τείχη προστασίας που εν γένει επιτρέπουν τη 

διέλευση µηνυµάτων µε το HTTP πρωτόκολλο που είναι ευρύτερα γνωστό για πλοήγηση στο 

διαδίκτυο [171],[252],[253].  

 

     

 

 

   

 

 

 

 

Σχήµα 3-2: Η αρχιτεκτονική των τεχνολογιών των υπηρεσιών ιστού 

 

Η προδιαγραφή WSDL (Web Services Definition Language) είναι µια –βασισµένη στην 

XML- µεταγλώσσα (meta-language) που χρησιµοποιείται για την περιγραφή των υπηρεσιών 

ιστού. Συγκεκριµένα, καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι αιτούντες υπηρεσιών (service 

requestors) επικοινωνούν µε τους προµηθευτές υπηρεσιών (service providers) για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών ιστού που προσφέρουν οι προµηθευτές. Όπως και η XML, έτσι και 

η µεταγλώσσα WSDL είναι επεκτάσιµη κι επιτρέπει την περιγραφή των ακροδεκτών 

(endpoints) και του περιεχοµένου των µηνυµάτων που ανταλλάσσουν, ανεξάρτητα από τη 

µορφή των µηνυµάτων και από τα πρωτόκολλα µεταφοράς που χρησιµοποιούνται για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών ιστού. Επίσης, η WSDL χρησιµοποιείται για την περιγραφή 

λεπτοµερειών σχετικά µε το σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των υπηρεσιών 

ιστού στο διαδίκτυο, αφού για κάθε υπηρεσία ιστού δηµιουργείται ένα αρχείο σε µεταγλώσσα 

WSDL, το οποίο διατίθεται σε αυτούς που επιθυµούν την εκτέλεση της υπηρεσίας ιστού 

[99],[171]. 

 

Η UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) αποτελεί µια προδιαγραφή για 

τη δηµιουργία τόπων καταχώρησης (registries), οι οποίες ονοµάζονται τόποι καταχώρησης 

υπηρεσιών UDDI (UDDI registry). Ένας τόπος καταχώρησης UDDI είναι µια βάση 

δεδοµένων, όπου καταγράφονται περιγραφές των υπηρεσιών ιστού και των επιχειρήσεων που 

τις προσφέρουν. Οι προµηθευτές υπηρεσιών ιστού χρησιµοποιούν τους τόπους καταχώρισης 

UDDI για τη δηµοσίευση των υπηρεσιών τους, τις οποίες ανακαλύπτουν και εκτελούν οι 

αιτούντες υπηρεσιών, ενώ οι δύο αυτοί ρόλοι αλληλεπιδρούν µε έναν τόπο καταχώρησης 

UDDI, µέσω ανταλλαγής µηνυµάτων SOAP (SOAP messages) [99],[171]. 
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3.2.3 Υπηρεσίες ιστού και ροές εργασίας 

 

Οι υπηρεσίες ιστού και οι ροές εργασίας σχετίζονται µε δύο τρόπους και συγκεκριµένα, µια 

υπηρεσία ιστού µπορεί να υλοποιείται από µια ροή εργασιών και µια ροή εργασιών µπορεί να 

χρησιµοποιεί υπηρεσίες ιστού, ως υλοποιήσεις των δραστηριοτήτων της. Στην πρώτη 

περίπτωση, η παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε µία ροή εργασιών ενός οργανισµού, µέσω 

της ανάπτυξης µίας υπηρεσίας ιστού που µπορεί να εκτελεστεί µέσω διαδικτύου συµβάλλει 

στην ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρησιακών συνεταίρων. Από την άλλη, στη δεύτερη 

περίπτωση η χρήση υπηρεσιών ιστού, ως υλοποιήσεις δραστηριοτήτων µιας ροής εργασιών 

βοηθάει στην υλοποίηση πολύπλοκων ροών εργασίας, αφού οι υπηρεσίες ιστού µπορούν να 

εκτελεστούν µέσω διαδικτύου από οποιοδήποτε οργανισµό [75],[149],[237].  

 

Επίσης, οι υπηρεσίες ιστού συχνά χρησιµοποιούνται για την ολοκλήρωση διεπιχειρησιακών 

διαδικασιών ροών εργασίας (cross-organizational workflow processes). Παράδειγµα τέτοιου 

τύπου είναι η ολοκλήρωση δύο υποδιαδικασιών ροών εργασίας, από τις οποίες η καθεµιά 

εκτελείται σε διαφορετικό οργανισµό. Η ολοκλήρωση αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε την 

ανάπτυξη από τον κάθε οργανισµό υπηρεσιών ιστού για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

των τοπικών υποδιαδικασιών που αλληλεπιδρούν (σύµφωνα µε το µοντέλο της 

διεπιχειρησιακής διαδικασίας) [75],[107],[144],[149],[237].  

 

Η χρήση υπηρεσιών ιστού για την ολοκλήρωση διεπιχειρησιακών διαδικασιών ροής εργασίας 

συνέβαλε στη δηµιουργία ενός νέου προτύπου που περιγράφει τις συνθέσεις των υπηρεσιών 

ιστού, ως τµήµα του προσδιορισµού µιας επιχειρησιακής διαδικασίας [75],[149]. Όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 3-3, το πρότυπο αυτό προστέθηκε στο ανώτερο επίπεδο της 

αρχιτεκτονικής των τεχνολογιών των υπηρεσιών ιστού, για το οποίο έχουν προταθεί δύο 

γλώσσες που βασίζονται στην XML. Η µία ονοµάζεται WSFL (Web Services Flow 

Language) και η άλλη XLANG (XML-based extension of WSDL) και αναπτύχθηκαν από την 

IBM και  την Microsoft, αντίστοιχα [150],[227]. 
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Workflow WSFL/XLANG 

Η WSFL παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας δύο τύπων µοντέλων: τα µοντέλα ροής (flow 

model) και τα γενικά µοντέλα (global model). Ένα µοντέλο ροής περιγράφει πως 

εκπληρώνεται ένας επιχειρησιακός στόχος, ενώ ένα γενικό µοντέλο πως αλληλεπιδρούν οι 

υπηρεσίες ιστού µεταξύ τους. Επίσης, το γενικό µοντέλο ευνοεί τη δηµιουργία µοντέλων 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των επιχειρησιακών συνεταίρων που παρέχουν τις υπηρεσίες ιστού, 

δηµιουργώντας συσχετίσεις µεταξύ των δεδοµένων εισόδου και των δεδοµένων εξόδου των 

υπηρεσιών ιστού που αλληλεπιδρούν [75],[150].   

 

Σχήµα 3-3: Η αρχιτεκτονική των τεχνολογιών των υπηρεσιών ιστού 

 

Η βασική µονάδα εργασίας στην WSFL είναι η δραστηριότητα που σηµαίνει ότι όλες οι 

δραστηριότητες αναπαρίστανται µε κόµβους σε ένα συνδεδεµένο γράφηµα και συνδέονται 

µέσω σχέσεων dataLink και controlLink που απεικονίζουν τη ροή των δεδοµένων και τη ροή 

ελέγχου µεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων, αντίστοιχα. Η σχέση dataLink συνδέει δύο 

δραστηριότητες και καθορίζει το πέρασµα δεδοµένων από τη δραστηριότητα προέλευσης της 

σχέσης dataLink στη µηχανή ροής (flow engine) και στη συνέχεια το πέρασµα αυτών των 

δεδοµένων ή µέρους αυτών στη δραστηριότητα στόχου της σχέσης dataLink. Επίσης, η σχέση 

αυτή επιτρέπει τον προσδιορισµό συσχετίσεων (mappings), µεταξύ ενός εγγράφου που 

παράγεται από µια δραστηριότητα προέλευσης κι ενός εγγράφου που λαµβάνεται από µια 

δραστηριότητα στόχου. Τα δεδοµένα µεταξύ των δύο δραστηριοτήτων ρέουν πάντα σύµφωνα 

µε τις σχέσεις controlLinks [150].  

 

Οι δραστηριότητες στα µοντέλα που αναπτύσσονται µε τη WSFL συσχετίζονται µε ενέργειες 

(actions). Αναλυτικά, όταν η εκτέλεση µιας δραστηριότητας ολοκληρωθεί το στιγµιότυπο της 

διαδικασίας (process instance) αποκτά µια δεδοµένη κατάσταση, οπότε και ξεκινάει 
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αυτόµατα µια ενέργεια (action), σύµφωνα µε την προσδιορισµένη µετάβαση στο µοντέλο 

ροής (σχέση controlLink) και αρχίζει µια νέα δραστηριότητα. Σε αυτό το σηµείο να 

αναφέρουµε ότι η προαναφερθείσα µετάβαση, συνήθως προστατεύεται από µια συνθήκη 

ελέγχου, η οποία εκφράζεται ως συνάρτηση των δεδοµένων της ροής δεδοµένων (σχέση 

dataLink) [150]. 

 

Ο βασικότερος στόχος της WSFL είναι η χρήση των υπηρεσιών ιστών, ως υλοποιήσεις 

δραστηριοτήτων διαδικασιών ροών εργασίας (workflow processes), από τις οποίες 

δραστηριότητες, κάθε µία υλοποιείται από µια υπηρεσία ιστού και σχετίζεται µε ένα 

προµηθευτή υπηρεσίας (service provider) που είναι υπεύθυνος για την παροχή της. Αυτή η 

σχέση καθορίζει το σύνδεσµο µεταξύ των δραστηριοτήτων µιας ροής εργασίας και των 

υπηρεσιών που προσφέρονται από τους προµηθευτές υπηρεσιών [150]. 

 

Σε ότι αφορά τα µειονεκτήµατα της WSFL, ένα από τα κυριότερα είναι η εξάρτησή της από 

την προδιαγραφή WSDL που σηµαίνει ότι σε περίπτωση που τροποποιηθεί η προδιαγραφή 

WSDL θα πρέπει να τροποποιηθεί και η WSFL. Το λογισµικό WebSphere Process Manager 

της IBM χρησιµοποιεί την προδιαγραφή WSFL για την αυτοµατοποίηση επιχειρησιακών 

διαδικασιών, για την ολοκλήρωση διεπιχειρησιακών διαδικασιών και για την ενσωµάτωση 

επιχειρησιακών εφαρµογών (Enterprise Application Integration EAI) σε ροές εργασίας σε 

µορφή υπηρεσιών ιστού [150].  

 

Παρόµοια µε την WSFL, έτσι και η XLANG είναι µια επέκταση της προδιαγραφής WSDL κι 

εξαρτάται από αυτή, µε άµεση συνέπεια οποιαδήποτε τροποποίηση της προδιαγραφής WSDL 

να επιφέρει τροποποιήσεις και στην XLANG. Η XLANG συµβάλλει στην ανάπτυξη 

µοντέλων συνθέσεων υπηρεσιών ιστού και περιγράφει συνάµα, τις συµβάσεις συνεργασίας 

µεταξύ των προµηθευτών υπηρεσιών (service providers). Οι βασικές οντότητες στον 

καθορισµό των διαδικασιών µε τη XLANG είναι οι ενέργειες (actions), για την περιγραφή 

των οποίων χρησιµοποιούνται οι τέσσερις τύποι λειτουργιών της προδιαγραφής WSDL: 

αίτηση/απάντηση (request/reply), αίτηση για απάντηση (solicit answer), µονή κατεύθυνση 

(one-way) και ειδοποίηση (notification). Επίσης, στον καθορισµό των διαδικασιών µε την 

XLANG χρησιµοποιούνται και άλλοι δύο τύποι ενεργειών (actions): η λήξη διορίας 

(timeouts) και οι εξαιρέσεις (exceptions) [75],[227]. 

 

Βάσει της XLANG, ο καθορισµός µιας διαδικασίας περιλαµβάνεται µέσα στον καθορισµό 

µιας υπηρεσίας και είναι αυτή η διαδικασία που προσδιορίζει την συµπεριφορά της 

υπηρεσίας. Στον καθορισµό µιας υπηρεσίας που υλοποιείται από µια διαδικασία κι έχει µια 
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συγκεκριµένη συµπεριφορά αναπαρίστανται οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των εισερχοµένων 

(input) και εξερχοµένων (output) λειτουργιών (operations) των υπηρεσιών που υλοποιούν τις 

δραστηριότητες της διαδικασίας. Η αναπαράσταση των συνδέσεων των λειτουργιών των 

υπηρεσιών δηµιουργεί µια σειρά εκτέλεσης υπηρεσιών, η οποία έχει σαφώς καθορισµένα 

αρχή και τέλος και αποτελεί τον καθορισµό της επιχειρησιακής διαδικασίας που υλοποιεί την 

υπηρεσία [227].  

 

Η XLANG παρέχει τη δυνατότητα εκκίνησης πολλών στιγµιότυπων µιας υπηρεσίας. Ένα 

στιγµιότυπο (instance) αρχίζει µε διάφορους τρόπους, µπορεί λοιπόν να δηµιουργηθεί από 

µια διαδικασία που εκτελείται στο παρασκήνιο ή από κάποια λειτουργία µιας εφαρµογής ή 

µιας υπηρεσίας ιστού. Κάθε φορά που µια υπηρεσία λαµβάνει ένα µήνυµα που αντιστοιχεί 

στη δηµιουργία ενός νέου στιγµιότυπου αυτής, δηµιουργείται ένα νέο στιγµιότυπο της 

επιχειρησιακής διαδικασίας που καθορίζει τη συµπεριφορά της υπηρεσίας. Αυτή η λειτουργία 

καλείται λειτουργία ενεργοποίησης. Ένα στιγµιότυπο µιας υπηρεσίας ολοκληρώνεται όταν 

ολοκληρωθεί η εκτέλεση της διαδικασίας που καθορίζει τη συµπεριφορά της. Ο 

εξυπηρετητής της Microsoft, Biz Talk Server και το εργαλείο Biz Talk Orchestration 

χρησιµοποιεί την προδιαγραφή XLANG για τον καθορισµό των επιχειρησιακών διαδικασιών, 

για την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ εφαρµογών και για την ολοκλήρωση συστατικών 

εφαρµογών σε µορφή υπηρεσιών ιστού [227]. 

 

Μία άλλη προδιαγραφή που προτάθηκε πρόσφατα για το ανώτερο επίπεδο της 

αρχιτεκτονικής της τεχνολογίας των υπηρεσιών ιστού και που θα µελετηθεί διεξοδικά σε 

επόµενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου, είναι η προδιαγραφή BPEL4WS (Business Process 

Execution Language for Web Services), η οποία αποτελεί µια προσπάθεια ενοποίησης των 

προδιαγραφών WSFL και XLANG, συνδυάζοντας τα προτερήµατα της κάθε προσέγγισης. 

Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η προδιαγραφή BPEL4WS να αποτελέσει στο µέλλον 

πρότυπο (standard) για τη σύνθεση υπηρεσιών ιστού, η οποία όντας γλώσσα υλοποίησης να 

περιγράφει κάθε είδους επιχειρησιακή διαδικασία και να εισάγει την έννοια των αφηρηµένων 

διαδικασιών (abstract processes) [11].  

 

3.2.4 Ασφάλεια υπηρεσιών ιστού 

 

Τον τελευταίο καιρό, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες 

ιστού, καθώς και άλλα πρότυπα που βασίζονται στην XML ως µέσο για την αυτοµατοποίηση 

των αλληλεπιδράσεων των πελατών τους µε τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες [149],[237]. 

Παρόλ’ αυτά, η έλλειψη προτύπων για την ασφάλεια των υπηρεσιών ιστού στάθηκε εµπόδιο 
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στην ευρεία χρήση των υπηρεσιών ιστού από τους οργανισµούς. Ο λόγος είναι κάθε 

οργανισµός πρέπει να ενισχύσει τις υπηρεσίες ασφάλειας (security services) που 

χρησιµοποιεί, όταν πρόκειται να παράσχει πρόσβαση στις εφαρµογές της σε εξωτερικούς 

συνεργάτες, µέσω διαδικτύου και ειδικά όταν αυτές οι εφαρµογές σχετίζονται µε κρίσιµες 

επιχειρησιακές διαδικασίες [82],[103],[119],[121].   

 

Μια βασική αρχή της ασφάλειας είναι ότι ένα σύστηµα είναι ασφαλές µόνο όταν για όλα τα 

επίπεδα της αρχιτεκτονικής του συστήµατος έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες ασφάλειας (security 

services), αφού η έλλειψη ασφάλειας σε οποιοδήποτε επίπεδο της αρχιτεκτονικής του 

συστήµατος µπορεί να επιτρέψει σε εισβολείς την είσοδό τους στο σύστηµα. Ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τις υπηρεσίες ιστού είναι απαραίτητη η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας (security 

services) για τα ακόλουθα επίπεδα της αρχιτεκτονικής των συστηµάτων [82],[103],[119]:  

� Επίπεδο επιχειρησιακής διαδικασίας ή ροών εργασίας  

� Επίπεδο τόπου καταχώρισης και περιγραφής των υπηρεσιών ιστού 

� Επίπεδο επικοινωνίας (τυπικά SOAP) 

� Επίπεδο αποθήκευσης εγγράφων XML 

� Επίπεδο µεταφοράς δεδοµένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3-4: Τα επίπεδα των υπηρεσιών ιστού για την εφαρµογή υπηρεσιών ασφάλειας 

 

Στο Σχήµα 3-4 αναπαριστώνται τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών ιστού για τα 

οποία απαιτείται η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας (security services). Το πρώτο επίπεδο 

αφορά στη χρήση υπηρεσιών ιστού ως υλοποιήσεις δραστηριοτήτων ροών εργασίας καθώς 

και στη χρήση µιας ροής εργασίας για την υλοποίηση µιας υπηρεσίας ιστού. Όπως 

προαναφέρθηκε, για αυτό το επίπεδο έχουν αναπτυχθεί οι γλώσσες WSFL και XLANG από 

SOAP Soap Message 

Header Body 

Business Workflow  
  

HTTP HTTP message 

XML  
  

Catalog and Description Registry Web Service 1 Web Service 2 
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την IBM και την Microsoft, αντίστοιχα. Όµως, θα πρέπει να τονίσουµε ότι τα 

προαναφερόµενα πρότυπα δεν εισάγουν κάποιο πρότυπο ασφάλειας (security standard).  

 

Το επόµενο επίπεδο αφορά στους τόπους καταχώρισης των υπηρεσιών ιστού (service 

registries) και στις περιγραφές τους (service descriptions). Όπως προαναφέρθηκε, για αυτό το 

επίπεδο έχει αναπτυχθεί η προδιαγραφή UDDI, η οποία παρέχει τους ακόλουθους γενικούς 

κανόνες ασφάλειας [82],[103],[119]: 

� δικαίωµα δηµοσίευσης υπηρεσίας και δηµιουργίας/µετατροπής πληροφορίας σε ένα 

τόπο καταχώρησης υπηρεσιών ιστού (service registry) έχουν µόνο εξουσιοδοτηµένοι 

χρήστες 

� δικαίωµα µετατροπής ή διαγραφής πληροφορίας σε έναν τόπο καταχώρησης 

υπηρεσιών ιστού (service registry) έχουν µόνο οι κατασκευαστές-φορείς αυτής της 

πληροφορίας 

� κάθε υλοποίηση ενός τόπου καταχώρισης υπηρεσιών ιστού (service registry) µπορεί 

να ορίσει ένα δικό της µηχανισµό αυθεντικοποίησης (authentication mechanism) για 

την αυθεντικοποίηση των χρηστών που προσπελαύνουν τον τόπο καταχώρησης. 

 

Στο επίπεδο αυτό είναι δυνατή η χρήση τεχνολογιών ασφάλειας, οι οποίες υλοποιούν 

υπηρεσίες εξουσιοδοτήσεων (authorization services) για τον καθορισµό εξουσιοδοτήσεων σε 

αντικείµενα γραµµένα σε XML, αφού οι περιγραφές των υπηρεσιών ιστού που 

αποθηκεύονται στους τόπους καταχώρησης UDDI (UDDI registry) είναι γραµµένες σε 

WSDL, η οποία βασίζεται στην XML [82]. Παράδειγµα τεχνολογίας ασφάλειας που µπορεί 

να εφαρµοστεί σε αυτό το επίπεδο είναι η προδιαγραφή XACML (XML Access Control 

Markup Language) [96],[153].  

 

Η προδιαγραφή XACML αναπτύχθηκε από µια ειδική τεχνική επιτροπή του οργανισµού 

OASIS, σε συνεργασία µε το ερευνητικό εργαστήριο της IBM στο Τόκιο και το 

Πανεπιστήµιο του Μιλάνου. Ένας από τους στόχους της τεχνικής επιτροπής του οργανισµού 

OASIS ήταν ο καθορισµός ενός σχήµατος XML (XML schema) και µιας ονοµατολογίας 

(namespace) για την έκφραση σε XML κανόνων εξουσιοδοτήσεων (authorization rules) για 

αντικείµενα που είναι και αυτά γραµµένα σε XML. Συγκεκριµένα, η προδιαγραφή XACML 

καθορίζει µία δοµή για τη δηµιουργία πολιτικών ασφάλειας (security policy) στην XML, οι 

οποίες περιέχουν κανόνες εξουσιοδοτήσεων που καθορίζουν τα δικαιώµατα των χρηστών σε 

θέµατα προσπέλασης βάσεων δεδοµένων, εγγράφων XML και υπηρεσιών ιστού. Επίσης, η 

XACML καθορίζει κανόνες εξουσιοδοτήσεων για τα έγγραφα XML σε επίπεδο στοιχείων 

XML ( XML element) [96],[153].  
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Θέλοντας να αποσαφηνίσουµε τον τρόπο, µε τον οποίο λειτουργεί η προδιαγραφή XACML, 

παραθέτουµε σε αυτό το σηµείο ένα τυπικό σενάριο χρήσης της προδιαγραφής XACML, στο 

οποίο ένα υποκείµενο (π.χ. ένας χρήστης ή µια εφαρµογή) επιχειρεί την εκτέλεση κάποιας 

ενέργειας σε ένα συγκεκριµένο πόρο (resource). Το υποκείµενο στέλνει µια αίτηση 

προσπέλασης (access request) στην οντότητα που προστατεύει αυτόν τον πόρο (π.χ. ένας 

εξυπηρετητής ιστού), η οποία καλείται PEP (Policy Enforcement Point). Η οντότητα PEP 

σχηµατίζει µια νέα αίτηση προσπέλασης (access request) σε XACML µε τα στοιχεία του 

υποκειµένου (π.χ. όνοµα και διεύθυνση χρήστη κ.α.), την αιτούµενη ενέργεια, τα στοιχεία του 

πόρου και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Κατόπιν, στέλνει την αίτηση σε µια 

οντότητα που ονοµάζεται PDP (Policy Decision Point) που µε τη σειρά της την εξετάζει, 

βάσει της πολιτικής ασφάλειας (security policy) που είναι γραµµένη σε XACML και των 

στοιχείων της αίτησης προσπέλασης και αποφασίζει εάν η αιτούµενη ενέργεια επιτρέπεται ή 

όχι στο υποκείµενο. Η οντότητα PDP δηµιουργεί µια απάντηση σε XACML και την 

αποστέλλει στην PEP, η οποία επιτρέπει ή όχι την αιτούµενη ενέργεια για τον συγκεκριµένο 

πόρο στον αιτούντα [96],[153]. 

 

Στο επίπεδο επικοινωνίας της αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών ιστού µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν διάφορα πρωτόκολλα µεταφοράς (transport protocols), αλλά περισσότερο 

συχνά χρησιµοποιείται το SOAP, το οποίο από µόνο του δεν προσδιορίζει κάποιο πρότυπο 

ασφάλειας. Για το SOAP έχει αναπτυχθεί η προδιαγραφή WS-Security που περιγράφει 

προσθήκες (assertions) για τα µηνύµατα SOAP, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της 

ακεραιότητας (message integrity), τη διατήρηση της εµπιστευτικότητας (message 

confidentiality) και τη µονή αυθεντικοποίηση των µηνυµάτων (single message 

authentication) [17]. Επίσης, η προδιαγραφή WS-Security παρέχει ένα µηχανισµό για την 

εισαγωγή χαρακτηριστικών ασφάλειας (security tokens) στα µηνύµατα SOAP, δεν 

προσδιορίζει όµως τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που πρέπει να υπάρχουν στα µηνύµατα. 

Ωστόσο, είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε να υποστηρίζει την εισαγωγή διαφόρων µορφών 

χαρακτηριστικών ασφάλειας στα µηνύµατα [17].  

 

Επιπλέον, η προδιαγραφή WS-security καθορίζει πρότυπα για την κρυπτογράφηση 

(encryption) και την αποκρυπτογράφηση (decryption) µηνυµάτων SOAP. Η κρυπτογράφηση 

µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα στοιχείο SOAP (SOAP element) ενός µηνύµατος SOAP ή στα 

δεδοµένα που εµπεριέχονται σε αυτό. Ακόµη, παρέχει τη δυνατότητα κρυπτογράφησης 

ολόκληρου του µηνύµατος SOAP που µπορεί όµως να περιέχει τµήµατα του µηνύµατος ήδη 

κρυπτογραφηµένα. Επίσης, η WS-Security προσδιορίζει πρότυπα για τη ψηφιακή υπογραφή 

(digital signature) των µηνυµάτων SOAP, επιτρέποντας την ύπαρξη πολλών ψηφιακών 
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υπογραφών στο ίδιο µήνυµα, ακόµη κι αν αυτές υπερκαλύπτουν τµήµατα του µηνύµατος 

[17],[121]. Για την ασφάλεια του επιπέδου αποθήκευσης εγγράφων XML της αρχιτεκτονικής 

των υπηρεσιών ιστού µπορεί να χρησιµοποιηθεί η κρυπτογράφηση και η ψηφιακή υπογραφή 

των εγγράφων XML ή µερών αυτών, όπως αυτές ορίζονται από τον οργανισµό W3C 

[17],[25],[123]. Επιπροσθέτως, για την ασφάλεια του επιπέδου µεταφοράς δεδοµένων της 

αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών ιστού µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα ασφαλή πρωτόκολλα 

Secure HTTP (HTTPS) ή/και SSL (Secure Socket Layer) [17],[92],[121].  

 

Επιπλέον, ένα άλλο πρότυπο που έχει αναπτυχθεί και χρησιµοποιείται σε περιβάλλοντα 

εκτέλεσης υπηρεσιών ιστού είναι το πρότυπο SAML (Security Assertion Markup Language), 

το οποίο δεν µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε κάποιο από τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής των 

υπηρεσιών ιστού. Βασίζεται στην XML και παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας για την ανταλλαγή 

πληροφορίας ασφάλειας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων συστηµάτων που συναλλάσσονται. Το 

πρότυπο SAML συµβάλλει στην υλοποίηση υπηρεσιών εµπιστευτικότητας (confidentiality), 

εξουσιοδότησης (authorization) και ακεραιότητας (integrity). Συγκεκριµένα, παρέχει το µέσο 

που ουσιαστικά είναι ένας µηχανισµός ανταλλαγής πληροφορίας αυθεντικοποίησης και 

εξουσιοδότησης µεταξύ των συναλλασσόµενων [128],[207]. Η πληροφορία αυτή εισάγεται 

στα µηνύµατα SOAP που ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο οργανισµών για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας ιστού. O τρόπος εισαγωγής πληροφορίας αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης 

στην επικεφαλίδα (header) ή στο κυρίως µέρος (body) ενός µηνύµατος SOAP καθορίζεται 

από την προδιαγραφή WS-security [17],[128],[207]. Για παράδειγµα, σε ένα τυπικό σενάριο 

υλοποίησης µιας υπηρεσίας ιστού ένας οργανισµός διαθέτει µια υπηρεσία ιστού, την οποία 

ένας άλλος οργανισµός ενσωµατώνει στο δικό του σύστηµα. Οι χρήστες του δεύτερου 

οργανισµού, οι οποίοι αυθεντικοποιούνται από το τοπικό σύστηµα του οργανισµού που 

ανήκουν εκτελούν την υπηρεσία ιστού που προσφέρεται από τον πρώτο οργανισµό χωρίς να 

το αντιλαµβάνονται που σηµαίνει ότι όλη η διαδικασία αποκρύπτεται από τους χρήστες.  

 

Κάθε χρήστης, λοιπόν, αυθεντικοποιείται µόνο µια φορά κατά την είσοδό του στο τοπικό 

σύστηµα και είναι αυτό το σύστηµα που κατόπιν εξετάζει εάν ο χρήστης είναι 

εξουσιοδοτηµένος για την εκτέλεση της συγκεκριµένης υπηρεσίας ιστού. Στην περίπτωση 

που επιτρέπεται στον χρήστη η εκτέλεση της υπηρεσίας, στο µήνυµα SOAP που 

αποστέλλεται σε αυτήν την υπηρεσία, προστίθεται η πληροφορία αυθεντικοποίησης και 

εξουσιοδότησης που έχει προσυµφωνηθεί µεταξύ των δύο οργανισµών (π.χ. ένα 

πιστοποιητικό ‘certificate’ του οργανισµού προέλευσης το οποίο έχει χορηγήσει µια τρίτη 

έµπιστη οντότητα - third trusted party). Κατά συνέπεια, ο οργανισµός που παρέχει την 

υπηρεσία ιστού (προµηθευτής υπηρεσίας) εµπιστεύεται τον αυθεντικοποιηµένο κι 
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εξουσιοδοτηµένο χρήστη εκείνων των οργανισµών που δηµιουργούν και αποστέλλουν 

µηνύµατα SOAP µε την κατάλληλη πληροφορία αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης 

[128],[207].  

 

3.3   ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 

 

3.3.1 Εµφάνιση Σηµασιολογικού Ιστού 

 

Ο παγκόσµιος ιστός αποτελεί µείζονος σηµασίας επίτευγµα στο χώρο της τεχνολογίας, αν 

αναλογιστεί κανείς την ποσότητα της διαθέσιµης πληροφορίας και το ρυθµό αύξησης των 

ανθρώπων που τον χρησιµοποιούν, αφού από µερικές χιλιάδες ιστοσελίδες που είχαµε το 

1990 φτάνουµε σήµερα τις εκατοντάδες εκατοµµύρια σελίδες. Κατακλύζεται από τεράστια 

ποσότητα πληροφόρησης επί παντός θέµατος και η επιτυχία του βασίζεται στην απλότητα του 

και συγκεκριµένα στην απλότητα των HTTP και HTML που επέτρεψαν στους 

κατασκευαστές λογισµικού, στους φορείς παροχής πληροφοριών και τους τελικούς χρήστες 

την εύκολη προσπέλαση δεδοµένων [161]. Το Σχήµα 3-5 αποτελεί µια αναπαράσταση του 

σηµερινού παγκόσµιου ιστού. 

 

Κάποιες από τις αδυναµίες του παγκόσµιου ιστού που παρατηρούνται τη σηµερινή εποχή και 

µας οδηγούν στην µετάβαση στο σηµασιολογικό ιστό (Semantic Web) είναι οι εξής: 

� πολύπλοκα ερωτήµατα που απαιτούν υπόβαθρο γνώσεων 

� εύρεση πληροφορίας σε αποθήκες δεδοµένων (data repositories), 

παραδείγµατος χάριν ταξιδιωτικές πληροφορίες ή τιµές από προϊόντα και 

υπηρεσίες 

� εύρεση και χρήση υπηρεσιών ιστού 

� ανάθεση πολύπλοκων εργασιών σε πράκτορες ιστού (web agents), 

παραδείγµατος χάριν κράτηση πακέτου διακοπών σε µέρος µε συγκεκριµένες 

απαιτήσεις π.χ. ψηλή θερµοκρασία, θάλασσα, αγγλική γλώσσα 

� σε µία τυπική ιστοσελίδα η πληροφορία σήµανσης (markup) αποτελείται από 

πληροφορίες παρουσίασης (π.χ. µέγεθος γραµµατοσειράς και χρώµα) και 

διασυνδέσεις µε σχετικό περιεχόµενο, ωστόσο  

� το σηµασιολογικό περιεχόµενο είναι προσβάσιµο στους χρήστες, αλλά 

     όχι εύκολα στους υπολογιστές και απαιτείται κατανόηση της φυσικής   

     γλώσσας. 
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Σχήµα 3-5: Ο Παγκόσµιος Ιστός Σήµερα: Πλούσια Πηγή Πληροφοριών για 

∆ιαχείριση και Ερµηνεία από τον Άνθρωπο 

 

Εκτός από τις παραπάνω αδυναµίες, η απλότητα του παγκόσµιου ιστού ενδέχεται να αποβεί 

εµπόδιο στην παραπέρα ανάπτυξη, καθώς συχνά πλέον παρατηρείται ότι η πληροφόρηση που 

διανέµεται µέσω αυτού µπορεί να είναι σωστή ή λάθος, πρόσφατη ή παλιά, χωρίς εγγενή 

ταξινόµηση, µε αποτέλεσµα ο παγκόσµιος ιστός να εµφανίζει τη µορφή ενός µη 

διαχειρίσιµου πληροφοριακού χάους. Σε αυτό το οριακό σηµείο, εµφανίζεται στο προσκήνιο 

ο σηµασιολογικός ιστός (Semantic Web), ο οποίος αναδιοργανώνει και προτείνει ένα νέο 

τρόπο οργάνωσης του τεράστιου όγκου πληροφοριών, η µετάβαση στον οποίο αναπαρίσταται 

στο σχήµα 3-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3-6: Σηµασιολογικός Ιστός σε αντίθεση µε τον Παγκόσµιο Ιστό 

URI, HTML, HTTP 
WWW          

 

 

RDF, RDF(S), OWL 
Semantic Web    

 

Σοβαρά προβλήµατα 
στην 

�ανεύρεση 

�εξαγωγή 

�αναπαράσταση 

�ερµηνεία 

�συντήρηση 
της πληροφορίας 

Human 

Human 
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Ο παγκόσµιος ιστός (world wide web) δηµιουργήθηκε από τον Tim Berners-Lee, φυσικό που 

δούλευε στο CERN, µε όραµα του η αλληλεπίδραση µεταξύ ατόµων και υπερκειµένου να 

είναι τόσο προφητική, ώστε η –αναγνώσιµη από τη µηχανή- πληροφορία να παρέχει ακριβή 

αναπαράσταση των ανθρώπινων σκέψεων, των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ατόµων και 

τους τρόπους εργασίας τους. Κατόπιν, η ανάλυση της µηχανής θα αποτελεί ένα πολύ καλό 

διαχειριστικό εργαλείο, το οποίο θα διευκολύνει την εργασία µας, µέσω προτύπων που θα 

δηµιουργεί και θα εφαρµόζει στους οργανισµούς και τα συστήµατα τους [30]. Εποµένως, το 

όραµα του Tim Berners-Lee για τον σηµασιολογικό παγκόσµιο ιστό προβλέπει: 

� σηµασιολογία της πληροφορίας, η οποία θα γίνεται εύκολα κατανοητή από τις 

µηχανές, και  

� εκατοµµύρια από µικρές εξειδικευµένες υπηρεσίες συλλογισµού (reasoning services), 

οι οποίες θα παρέχουν υποστήριξη στην επιτυχή επίτευξη εργασιών, βασιζόµενες 

στην προσπελάσιµη πληροφορία [233]. 

 

Προκειµένου να υλοποιήσει, λοιπόν το όραµά του έδωσε τον ακόλουθο ορισµό του 

Σηµασιολογικού Ιστού, µια αναπαράσταση του οποίου δίνεται στο σχήµα 3-7: «Ο 

σηµασιολογικός ιστός (Semantic Web) δεν είναι ένας ξεχωριστός παγκόσµιος ιστός, αλλά µια 

επέκταση του ήδη υπάρχοντος, όπου η σηµασία της πληροφορίας είναι καλά προσδιορισµένη, 

διευκολύνοντας άτοµα και µηχανές να δουλεύουν παράλληλα στα πλαίσια καλύτερης 

συνεργασίας» [30],[233].  

 

Κάνοντας µια αντιπαράθεση των χαρακτηριστικών του παγκοσµίου ιστού και του 

σηµασιολογικού, σε ότι αφορά τις µηχανές αναζήτησης που χρησιµοποιούνται στο καθένα, 

υπάρχουν οι εξής ειδοποιοί διαφορές: 

� οι µηχανές αναζήτησης στον παγκόσµιο ιστό 

� λειτουργούν µε λέξεις κλειδιά 

� έχουν υψηλό βαθµό επανάληψης αναζήτησης και µικρή ακρίβεια 

� είναι ευαίσθητες στο λεξιλόγιο 

� δε λαµβάνουν υπόψη το περιεχόµενο που υπονοείται 

� οι µηχανές αναζήτησης στο σηµασιολογικό παγκόσµιο ιστό   

� λειτουργούν µε αναζήτηση βάσει εννοιών, αντί λέξεων κλειδιά  

� εστιάζουν σηµασιολογικά, µε αποτέλεσµα τη διεύρυνση των ερωτήσεων  

� χρησιµοποιούν τελεστές µετασχηµατισµού των κειµένων. 
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Εποµένως, ο σηµασιολογικός ιστός είναι µία νέα µορφή του περιεχοµένου του ιστού (web 

content), του οποίου η σηµασία είναι κατανοητή από τους υπολογιστές και αποσκοπεί στην 

εµφάνιση νέων τεχνολογιών και δυνατοτήτων για αυτούς. Αν και προς το παρόν, η 

υλοποίηση αυτού του οράµατος είναι πολύ δύσκολη, η αρχή γίνεται προσθέτοντας 

σηµασιολογικό σχολιασµό (semantic annotation) στις διάφορες πηγές πληροφορίας. Όπως 

προαναφέρθηκε, παρέχει σηµασιολογική αναζήτηση σε µηχανές αναζήτησης, ενώ 

χρησιµοποιεί σηµασιολογικά portals και agents για εύρεση πληροφοριών (π.χ. για εύρεση του 

e-shop µε τη φθηνότερη τιµή για ένα συγκεκριµένο προϊόν). 

 

Σχήµα 3-7: Ο Μελλοντικός Παγκόσµιος Ιστός: Πλούσια Πηγή Πληροφοριών για 

∆ιαχείριση και Ερµηνεία από τον Η/Υ 

Για την ανάπτυξη του σηµασιολογικού ιστού χρησιµοποιούνται δύο τεχνολογίες: η XML 

(eXtensible Markup Language) και η RDF (Resource Description Framework) [161],[69]. Η 

XML επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δηµιουργήσει τις δικές του ετικέτες ή επιπρόσθετα 

στοιχεία (tags), τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από προγράµµατα, µε την 

προϋπόθεση ότι ο συγγραφέας τους θα πρέπει να γνωρίζει για ποιό λόγο χρησιµοποιείται 

κάθε tag. Εν συντοµία, η XML επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν καποια αυθαίρετη 

δοµή στα έγγραφα τους, αλλά δε δίνουν καµία εξήγηση για το τι ακριβώς σηµαίνουν αυτές οι 

δοµές. 

  

Η έννοια εκφράζεται από την RDF που κρυπτογραφείται σε τριπλά σύνολα, το καθένα από τα 

οποία έχει τη µορφή µιας πρότασης που αποτελείται από υποκείµενο, ρήµα και αντικείµενο 

και γράφεται µε τη χρήση XML tags. Στην RDF, ένα έγγραφο κάνει ισχυρισµούς ότι 

συγκεκριµένα αντικείµενα (π.χ άτοµα, ιστοσελίδες ή οτιδήποτε άλλο) έχουν ιδιότητες (όπως 

Human 

Agent 

Agent 
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«είναι ο συγγραφέας του») µε συγκεκριµένες τιµές (άλλης ιστοσελίδας). Η δοµή αυτή 

περιγράφει την πλειοψηφία των δεδοµένων που επεξεργάζονται από τις µηχανές. Το καθένα 

από τα υποκείµενα και αντικείµενα προσδιορίζονται από ένα URI (Universal Resource 

Identifier), παρόµοιο µε το σύνδεσµο που χρησιµοποιείται σε µια ιστοσελίδα, το URL 

(Uniform Resource Locator) που είναι ο πιο κοινός τύπος URI. Τα ρήµατα προσδιορίζονται, 

επίσης από τα URI, γεγονός που σηµαίνει ότι καθένας µπορεί να προσδιορίσει µια καινούρια 

έννοια, ένα καινούριο ρήµα µέσω του προσδιορισµού ενός URI για αυτό το ρήµα µέσα στον 

ιστό. Ωστόσο, η αυτοµατοποίηση απαιτεί διαφορετικούς όρους για διαφορετικά πράγµατα, µε 

αποτέλεσµα να απαιτείται διαφορετικό URI για κάθε έννοια. Τα RDF, συνακόλουθα, 

αποκωδικοποιούν την πληροφορία ενός εγγράφου και διαβεβαιώνουν ότι οι διάφορες έννοιες 

δεν είναι απλές λέξεις, αλλά µοναδικοί ορισµοί που οποιοσδήποτε µπορεί να βρει στο 

διαδίκτυο [161]. Στο σχήµα 3-8 αναπαρίστανται τα επίπεδα του σηµασιολογικού ιστού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3-8: Επίπεδα Σηµασιολογικού Ιστού 

(Πηγή http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-tbl/slide10-0.html) 

3.3.2 Οντολογίες 
 

Στην προηγούµενη ενότητα αναφέρθηκαν κάποιες από τις αδυναµίες του παγκόσµιου ιστού, 

οι οποίες επιγραµµατικά είναι δυσκολία απάντησης σε πολύπλοκα ερωτήµατα που απαιτούν 

υπόβαθρο γνώσεων, εύρεσης πληροφορίας σε αποθήκες δεδοµένων (data repositories), 

εύρεσης/χρήσης υπηρεσιών ιστού, ανάθεσης πολύπλοκων εργασιών σε πράκτορες ιστού και 

ύπαρξης σηµασιολογικού περιεχοµένου. Η λύση δίνεται από την προσθήκη σχολιασµών στις 

ιστοσελίδες και από τη σηµασιολογία, η οποία παρέχεται µε τη χρήση οντολογιών. Τα βασικά 

θεµέλια του σηµασιολογικού ιστού είναι οι οντολογίες, οι γλώσσες περιγραφής των 

οντολογιών και τα µεταδεδοµένα [12],[34],[37]. Ένα εργαλείο για την περιγραφή οντολογιών 

είναι το OWL (Web Ontology Language) που είναι εισήγηση του W3C (World Wide Web 

Consortium) και παρέχει τυπική σύνταξη για την περιγραφή οντολογιών [181],[239]. Η OWL 
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ακολουθεί τη σύνταξη της XML και ουσιαστικά είναι επέκταση του RDF (Resource 

Description Framework) [197].  

 

♦ Ορισµός οντολογιών 

Η έννοια της οντολογίας προέρχεται από τη φιλοσοφία και συγκεκριµένα από τον 

Αριστοτέλη και ορίζεται ως εξής: «η µεταφυσική µελέτη της φύσης της ζωής και της 

ύπαρξης». Στην πληροφορική εισήχθη από την Τεχνητή Νοηµοσύνη και ορίσθηκε από τον 

Gruber ως εξής: «Μια οντολογία είναι µια τυπική (formal) και κατηγορηµατική (explicit) 

προδιαγραφή µιας διαµοιρασµένης (shared) εννοιολογικής αναπαράστασης 

(conceptualization)» [34],[101]. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αποσαφηνίσουµε τους 

προαναφερθείς όρους, οπότε: 

� ο όρος ‘εννοιολογική αναπαράσταση’   (conceptualization) αναφέρεται σε ένα 

αφηρηµένο µοντέλο φαινοµένων του κόσµου, στο οποίο έχουν προσδιοριστεί οι 

έννοιες που σχετίζονται µε τα φαινόµενα αυτά 

� ο όρος ‘κατηγορηµατική’ (explicit) σηµαίνει ότι το είδος των εννοιών που 

χρησιµοποιούνται, καθώς και οι περιορισµοί που αφορούν την χρήση αυτών των 

εννοιών είναι προσδιορισµένα µε σαφήνεια 

� ο όρος ‘αυστηρή’ ( formal) αναφέρεται στο ότι η οντολογία πρέπει να είναι µηχανικά 

αναγνώσιµη 

� ο όρος ‘διαµοιρασµένη’ (shared) αναφέρεται στο ότι η οντολογία πρέπει να 

αποτυπώνει γνώση που είναι αναγνωρισµένη και µπορεί να διαµοιρασθεί στα πλαίσια 

µιας κοινότητας. 

 

Οι οντολογίες προσφέρουν µία εννοιολογική θεωρία για ένα πεδίο ενδιαφέροντος, κάνοντας 

τη γνώση επαναχρησιµοποιήσιµη και διαµοιραζόµενη. Επίσης, παρέχουν ένα λεξιλόγιο για 

τους όρους που χρησιµοποιούνται, σχηµατίζουν νέους όρους από το συνδυασµό υπαρχόντων, 

κάνοντας τη σηµασιολογία αυτών των όρων, µε αυτό τον τρόπο τυπικά ορισµένη. Ακόµη, οι 

οντολογίες συνενώνουν δύο ουσιώδη συστατικά που συµβάλλουν στην πλήρη ανάπτυξη του 

παγκόσµιου ιστού: 

� την τυπική σηµασιολογία της πληροφορίας, διευκολύνοντας την επεξεργασία της 

πληροφορίας από τον Η/Υ 

� τη σηµασιολογία του πραγµατικού κόσµου, επιτρέποντας τη σύνδεση του 

περιεχοµένου που γίνεται µηχανικά επεξεργάσιµο από τον Η/Υ µε τη σηµασία που 

του δίνουν οι άνθρωποι βασιζόµενοι σε µια κοινά αποδεκτή ορολογία. 
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♦ Μορφές οντολογιών 

Μια οντολογία µπορεί να πάρει διάφορες µορφές, αλλά οπωσδήποτε θα περιλαµβάνει ένα 

λεξιλόγιο όρων και κάποιες προδιαγραφές για τη σηµασία τους. Σχετικά µε τον βαθµό της 

τυπικότητας της αναπαράστασης µιας οντολογίας αυτή µπορεί να είναι: 

� άτυπη (informal), εκφρασµένη σε µια φυσική γλώσσα 

� ηµι-άτυπη (semi-informal): διατυπωµένη σε ένα περιορισµένο και δοµηµένο 

υποσύνολο κάποιας φυσικής γλώσσας 

� ηµι-τυπική (semi-formal): διατυπωµένη σε µια τεχνητή και αυστηρά ορισµένη 

γλώσσα 

� αυστηρά τυπική (rigorously formal): περιέχει ορισµούς όρων µε αυστηρή 

σηµασιολογία, θεωρήµατα και αποδείξεις ιδιοτήτων, όπως η ορθότητα (soundness) 

και η πληρότητα (completeness). 

 

♦ Συστατικά οντολογιών 

Τα βασικά συστατικά των οντολογιών είναι οι πέντε κατηγορίες συστατικών που 

ακολουθούν: 

� κλάσεις (classes): έννοιες που σχετίζονται µε ένα πεδίο ή κάποιες εργασίες, οι οποίες 

είναι συνήθως οργανωµένες σε κάποιο ταξινοµικό σύστηµα (π.χ. σε µια οντολογία 

που αφορά στο πανεπιστήµιο: ο ‘φοιτητής’ και ο ‘καθηγητής’ αποτελούν δύο 

κλάσεις) 

� σχέσεις (relations): ένας τύπος αλληλεπίδρασης µεταξύ εννοιών ενός πεδίου (όπως: 

subclass-of, is-a) 

� συναρτήσεις (functions): µια ειδική περίπτωση σχέσης στην οποία το ν-οστό στοιχείο 

της σχέσης προσδιορίζεται µοναδικά από τα ν-1 προηγούµενα στοιχεία (για 

παράδειγµα η τιµή µεταχειρισµένου αυτοκινήτου  µπορεί να προσδιορίζεται, ως 

συνάρτηση της αρχικής τιµής του καινούριου αυτοκινήτου, του µοντέλου του 

αυτοκινήτου, των χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου και των χιλιοµέτρων που έχει 

διανύσει) 

� αξιώµατα (axioms): αναπαριστούν προτάσεις που είναι πάντα αληθείς (για 

παράδειγµα, αν ο Φ είναι δευτεροετής φοιτητής τότε µπορεί να εγγραφεί στο 

επιλεγόµενο µάθηµα Μ) 

� στιγµιότυπα (instances): αναπαριστούν συγκεκριµένα στοιχεία (π.χ. ο φοιτητής µε το 

όνοµα Νίκος είναι ένα στιγµιότυπο της κλάσης ‘φοιτητής’). 

 

♦ Κατηγορίες οντολογιών 

Μερικές χαρακτηριστικές κατηγορίες οντολογιών είναι οι ακόλουθες: 



Μια υπηρεσιοστρεφής προσέγγιση για την ανάπτυξη δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων 
υγείας 

 

  93 
 

� οντολογίες πεδίου ορισµού (domain ontologies): αναπαριστούν γνώση γύρω από ένα 

συγκεκριµένο πεδίο (π.χ. ιατρική, ηλεκτρονικά κ.λ.π.) 

� οντολογίες µεταδεδοµένων (metadata ontologies): παρέχουν λεξιλόγιο για την 

περιγραφή του περιεχοµένου ηλεκτρονικά διαθέσιµης πληροφορίας 

� γενικές οντολογίες (generic or common sense ontologies): στοχεύουν στο να 

αποτυπώσουν τη γενική γνώση που υπάρχει για τον κόσµο, σχετικά µε βασικές 

έννοιες όπως ο χρόνος, ο χώρος, τα συµβάντα, κ.λ.π. 

� οντολογίες αναπαράστασης (representational ontologies): παρέχουν οντότητες 

αναπαράστασης, χωρίς να προσδιορίζουν τι ακριβώς αναπαριστούν  

� οντολογίες µεθοδολογίας ή εργασιών (method or task ontologies): παρέχουν όρους 

που αναφέρονται σε συγκεκριµένες εργασίες (π.χ. διάγνωση κ.λ.π.). 

 

♦ Εφαρµογές των οντολογιών 

Οι οντολογίες εφαρµόζονται σε πολλούς τοµείς, µερικοί από τους οποίους αφορούν στα 

ακόλουθα: 

� στην επικοινωνία µεταξύ ανθρώπων και οργανισµών, αφού  

� παρέχουν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο εννοιών και ορολογιών σε ανθρώπους 

µε διαφορετικές ανάγκες και οπτικές γωνίες, στα πλαίσια ενός οργανισµού 

και 

� διευκολύνουν την επικοινωνία των ανθρώπων αυτών 

� στη διαλειτουργικότητα (interoperability) µεταξύ συστηµάτων, αφού 

� διάφοροι χρήστες χρειάζεται να ανταλλάσσουν δεδοµένα ή να χρησιµοποιούν 

διαφορετικά πακέτα λογισµικού  

� απαιτείται η χρήση οντολογιών για µετάφραση στις περιπτώσεις 

διαφορετικών γλωσσών και αναπαραστάσεων 

� στη µηχανική συστηµάτων (systems engineering), όσον αφορά τα εξής: 

� προδιαγραφές 

� επαναχρησιµοποίηση τµηµάτων 

� θέµατα αξιοπιστίας 

 

♦ Μεθοδολογία ανάπτυξης οντολογιών 

Αν και δεν υπάρχουν πρότυπες µεθοδολογίες για τη ανάπτυξη οντολογιών, αλλά µόνο 

εµπειρικοί κανόνες, στην εργασία των M. Uschold & M. Gruninger προτείνονται οι 

ακόλουθες φάσεις για την ανάπτυξη οντολογιών [232]:  

� προσδιορισµός σκοπιµότητας και πεδίου εφαρµογής, καθώς είναι σηµαντικό 
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να αποσαφηνιστούν οι λόγοι για τους οποίους κατασκευάζεται η οντολογία και ποιες 

είναι οι πιθανότερες χρήσεις της, αλλά και να προσδιοριστούν τα άτοµα που θα είναι 

οι πιθανότεροι χρήστες της 

� κατασκευή της οντολογίας που περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

� τη σύλληψη (capture), η οποία 

� προσδιορίζει τις βασικές έννοιες και τις µεταξύ τους σχέσεις 

� καθορίζει σαφώς τις προδιαγραφές των εννοιών και των µεταξύ τους 

σχέσεων, τις οποίες παραθέτει σε µορφή κειµένου 

� εγκρίνει τους όρους, µε τους οποίους γίνεται αναφορά σε έννοιες και 

σχέσεις 

� την κωδικοποίηση (coding), η οποία παρέχει ρητή αναπαράσταση της 

σύλληψης του προηγούµενου σταδίου σε µια συγκεκριµένη γλώσσα 

� την ενοποίηση (integration) υπαρχουσών οντολογιών, η οποία πρέπει να 

απαντήσει στο δύσκολο ζήτηµα του λόγου και του τρόπου χρήσης των 

υπαρχουσών τεχνολογιών ή τµήµατα αυτών 

� την αξιολόγηση (evaluation) που κατά τους Gomez-Perez είναι η «έκφραση 

τεχνικών κρίσεων σχετικά µε τις οντολογίες, το σχετιζόµενο µε αυτές 

περιβάλλον λογισµικού και την τεκµηρίωση σε σχέση µε ένα πλαίσιο 

αναφοράς…» [98] και  

� την τεκµηρίωση (documentation) που περιλαµβάνει όλες οι σηµαντικές 

παραδοχές, τόσο αναφορικά µε τις βασικές έννοιες που ορίζονται στην 

οντολογία, όσο και µε τα βασικά δοµικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για 

την έκφραση αυτών των εννοιών. 

 

3.3.3 Σηµασιολογικές υπηρεσίες ιστού 
 

Οι υπηρεσίες ιστού είναι -η πιο πολλά υποσχόµενη- τεχνολογική πλατφόρµα, σε ότι αφορά τα 

θέµατα διαλειτουργικότητας που παρατηρούνται στον τοµέα παροχής ιατρικής φροντίδας, 

αφού προσφέρει ένα πρότυπο µηχανισµό ανταλλαγής µεταξύ ποικίλων εφαρµογών των 

διαθέσιµων υπηρεσιών τους [164]. Εν τούτοις, µέχρι πρόσφατα οι υπηρεσίες ιστού είχαν 

περιορισµένη χρησιµότητα, αφού οι υπάρχουσες τεχνολογίες για περιγραφή, 

δηµοσίευση/εύρεση και παροχή µηνυµάτων, όπως είναι οι WSDL, η UDDI και το 

πρωτόκολλο SOAP αντίστοιχα, παρείχαν µόνο συντακτικές περιγραφές. Άµεση συνέπεια 

είναι τόσο οι πάροχοι, όσο και οι αιτούντες, να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην επίλυση 
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προβληµάτων που έχουν να κάνουν µε αντιφατικές και ανακόλουθες ορολογίες και στην 

αναπαράσταση του νοήµατος των εξόδων των εφαρµογών ή των αιτήσεων τους. 

 

Εποµένως, είναι κοινά αποδεκτό, ότι η σηµασιολογική περιγραφή των υπηρεσιών ιστού είναι 

απαραίτητη, προκειµένου να είναι δυνατή η αυτόµατη εύρεση, σύνθεση, ολοκλήρωση και 

εκτέλεση τους σε ποικίλα πληροφοριακά συστήµατα. Οι σηµασιολογικές υπηρεσίες ιστού 

πρόκειται να απαρτίσουν τον επερχόµενο σηµασιολογικό ιστό (Semantic Web), ο οποίος είναι 

επέκταση του σηµερινού ιστού µε τη διαφορά ότι πλέον η πληροφορία είναι σηµασιολογικά 

άρτια ορισµένη και κατανοητή από τη µηχανή [12],[30],[69],[161],[233]. Σε αυτό το σηµείο, 

να τονίσουµε ότι προκειµένου ο σηµασιολογικός ιστός να είναι επιτυχής θα πρέπει να 

εµπλουτισθεί σηµασιολογικά η περιγραφή τόσο της λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας, όσο και 

του µηνύµατος της υπηρεσίας, ώστε να προσδιορίζονται και ο λόγος ύπαρξης της υπηρεσίας 

και η σηµασία των εµπεριεχόµενων δεδοµένων, αντίστοιχα [164],[231]. 

 

Οι λειτουργίες αυτόµατη εύρεση, εκτέλεση, σύνθεση, ολοκλήρωση και διαλειτουργία δεν 

είναι πραγµατοποιήσιµες στο σηµερινό διαδίκτυο, εξαιτίας της έλλειψης τόσο περιεχοµένου 

σήµανσης (markup), όσο και κατάλληλης γλώσσας σήµανσης [233]. Η αυτόµατη εύρεση 

υπηρεσιών ιστού περιλαµβάνει αυτόµατο εντοπισµό της θέσης των υπηρεσιών ιστού που 

παρέχουν συγκεκριµένη υπηρεσία και προσδιορίζονται από απαιτούµενα χαρακτηριστικά. Σε 

αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ένας άτοµο πρέπει πρώτα να χρησιµοποιήσει µια µηχανή 

αναζήτησης για να βρει την κατάλληλη υπηρεσία και κατόπιν, είτε να προσπελάσει την 

ιστοσελίδα που σχετίζεται µε την υπηρεσία, είτε να εκτελέσει την ίδια την υπηρεσία, 

προκειµένου να σιγουρευτεί ότι ανταποκρίνεται στα απαιτούµενα χαρακτηριστικά. Με τη 

σηµασιολογική markup των υπηρεσιών είναι δυνατόν να προσδιορίσουµε την απαραίτητη 

πληροφορία για τη εύρεση της υπηρεσίας ιστού, η οποία θα εµφανίζεται µε τη µορφή –

κατανοητής από τον υπολογιστή- σηµασιολογικής markup στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών. 

Επιπροσθέτως, χρησιµοποιώντας έναν τόπο καταγραφής των υπηρεσιών ή µια µηχανή 

αναζήτησης που να είναι βασισµένη σε οντολογίες είναι δυνατός ο αυτόµατος εντοπισµός 

κατάλληλων υπηρεσιών. 

  

Η αυτόµατη εκτέλεση υπηρεσιών ιστού περιλαµβάνει ένα πρόγραµµα υπολογιστή ή έναν 

πράκτορα (agent) που θα εκτελεί αυτόµατα µια προσδιορισµένη υπηρεσία ιστού (π.χ. αγορά 

εισιτηρίου για συγκεκριµένη πτήση, µέσω συγκεκριµένης ιστοσελίδας) [115]. Στο σηµερινό 

διαδίκτυο, για να εκτελεσθεί µια συγκεκριµένη υπηρεσία ο χρήστης πρέπει να επισκεφθεί τον 

δικτυακό τόπο, να συµπληρώσει τη φόρµα και να πατήσει το κουµπί για να εκτελέσει την 

υπηρεσία. Εναλλακτικά, ο χρήστης µπορεί να αποστείλει µια HTTP αίτηση στο δικτυακό 
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µονοπάτι (URL) της υπηρεσίας µε κωδικοποιηµένες τις απαραίτητες παραµέτρους. Και οι 

δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις απαιτούν την ύπαρξη ενός ατόµου, το οποίο θα γνωρίζει 

ποια πληροφορία χρειάζεται η υπηρεσία να εκτελέσει και θα µεταφράζει την πληροφορία που 

η υπηρεσία επιστρέφει. Το σηµασιολογικό markup των υπηρεσιών ιστού παρέχει σαφή και 

κατανοητά από τον υπολογιστή API για την εκτέλεση των υπηρεσιών κι έτσι το markup λέει 

στον πράκτορα ποια εισερχόµενα δεδοµένα είναι απαραίτητα, ποια πληροφορία θα 

επιστραφεί, πώς θα εκτελεσθεί αυτόµατα η υπηρεσία και ενδεχοµένως πως θα 

αλληλεπιδράσει µε αυτή. 

  

Η αυτόµατη σύνθεση, ολοκλήρωση και διαλειτουργία υπηρεσιών ιστού περιλαµβάνει την 

αυτόµατη σύνθεση και διαλειτουργικότητα κατάλληλων υπηρεσιών ιστού για την εκτέλεση 

κάποιας εργασίας, δεδοµένης µιας υψηλού επιπέδου περιγραφής του στόχου της 

συγκεκριµένης εργασίας (π.χ. ένας χρήστης ζητάει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

για ένα επαγγελµατικό ταξίδι µε σκοπό ένα συγκεκριµένο συνέδριο). Στην περίπτωση που 

κάποια ενέργεια για το συγκεκριµένο σκοπό απαιτεί σύνθεση υπηρεσιών ιστού που θα πρέπει 

να διαλειτουργούν, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τις κατάλληλες υπηρεσίες ιστού, να 

προσδιορίσει χειροκίνητα το συνδυασµό, να διασφαλίσει ότι κάθε λογισµικό έχει 

δηµιουργηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες και να επιλέξει µια προτίµηση από λίστες επιλογής (π.χ. 

να επιλέξει µια πτήση από µια λίστα ποικίλων πτήσεων). Με το σηµασιολογικό markup των 

υπηρεσιών ιστού, η απαραίτητη πληροφορία που πρέπει να επιλεγεί, να συνδυαστεί και να 

απαντηθεί παρέχεται κωδικοποιηµένη στους δικτυακούς τόπους των υπηρεσιών. Επίσης, 

παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας λογισµικού που να διαχειρίζεται το markup, ενώ 

παράλληλα να προσδιορίζει τους στόχους της εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί, ώστε η 

εργασία να πραγµατοποιηθεί αυτόµατα. Η σύνθεση των υπηρεσιών και η συνεργασία τους 

ευνοεί την αυτόµατη εύρεση και εκτέλεση. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές 

προσπάθειες από οργανισµούς, µε σκοπό τη βελτίωση της εύρεσης υπηρεσιών ιστού και την 

εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 

3.4   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (GRID TECHNOLOGY) 

 

3.4.1 Ορισµός τεχνολογίας πλέγµατος 

 

Η πληροφορική πλέγµατος (grid computing) είναι µια γεωγραφικά κατανεµηµένη υποδοµή 

ενός συνόλου υπολογιστών (cluster) που προσφέρει υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς 

πόρους πάνω από το διαδίκτυο.  Παρέχει, παράλληλα, πολιτικές ασφάλειας και κατανοµής 

πόρων, πρόσβαση µε ψηφιακά πιστοποιητικά, ενώ εντάσσεται σε εικονικούς οργανισµούς 
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(virtual organizations), µέσω των οποίων καθορίζονται οι διαθέσιµοι πόροι [31],[124]. Η 

διαφορά της τεχνολογίας πλέγµατος από την τυπική cluster πληροφορική σε ότι αφορά τα 

συστήµατα είναι ότι τα πλέγµατα είναι πιο χαλαρά συνδεδεµένα, ετερογενή και γεωγραφικά 

διασκορπισµένα. Επίσης, η πληροφορική πλέγµατος δηµιουργείται ως επί το πλείστον από 

βιβλιοθήκες λογισµικού (software libraries) και ενδιάµεσα (middleware) πλέγµατος. 

 

Το πρωταρχικό προτέρηµα της κατανεµηµένης πληροφορικής είναι ότι κάθε κόµβος µπορεί 

να αποκτηθεί ως βασικό υλικό (hardware), το οποίο όταν συνδυάζεται µπορεί να προσφέρει 

παρόµοιες προγραµµατιστικές πηγές µε έναν υπερ-υπολογιστή (supercomputer), αλλά µε 

µικρότερο κόστος. Το βασικό µειονέκτηµα απόδοσης είναι ότι τόσο οι επεξεργαστές, όσο και 

οι τοπικές περιοχές αποθήκευσης δεν έχουν συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Αυτό αποδίδει 

καλά σε εφαρµογές που περιλαµβάνουν πολλαπλούς παράλληλους υπολογισµούς, οι οποίοι 

πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα χωρίς την ανάγκη επικοινωνίας ενδιάµεσων αποτελεσµάτων 

µεταξύ επεξεργαστών. Ακόλουθα, σε κάθε τύπο πλατφόρµας, τόσο η υποδοµή, όσο και ο 

προγραµµατισµός που χρειάζεται είναι διαφορετικά. Οι βασικές διαφορές µεταξύ πλεγµάτων 

και παραδοσιακών clusters είναι ότι τα πλέγµατα συνδέουν σύνολα από υπολογιστές που 

είναι γεωγραφικά διασκορπισµένοι.  

 

Επίσης, υπάρχουν κάποιες διαφορές στον προγραµµατισµό και στην ανάπτυξη, αφού µπορεί 

να είναι αρκετά δαπανηρό και δύσκολο να γράφονται προγράµµατα που θα εκτελούνται 

επιτυχώς σε περιβάλλον ενός υπερ-υπολογιστή, το οποίο µπορεί να έχει ένα κοινό 

λειτουργικό σύστηµα ή να απαιτεί τα προγράµµατα να επιλύουν ταυτόχρονα κάποια θέµατα. 

Η υποδοµή πλέγµατος (grid infrastructure) είναι αυτή που επιτρέπει σε προγράµµατα που 

υφίστανται µόνα τους (standalone) να εκτελούνται σε πολλές µηχανές, έτσι ώστε κάθε ένα 

από αυτά να επιλύει ένα τµήµα του ιδίου προβλήµατος [31],[124]. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό 

η συγγραφή και η διόρθωση των προγραµµάτων να γίνεται σε µια µοναδική µηχανή, ωστόσο 

πολλά στιγµιότυπα του ιδίου προγράµµατος θα τρέχουν ταυτόχρονα στην ίδια 

διαµοιραζόµενη µνήµη και αποθήκη δεδοµένων και µε αυτό τον τρόπο θα µειώνεται η 

πολυπλοκότητα.  

3.4.2 Εισαγωγή στην ασφάλεια πλέγµατος και απαιτήσεις  

 

Ζήτηµα πρωτεύουσας σηµασίας σε ότι αφορά το σχεδιασµό πλέγµατος είναι οι απαιτήσεις 

ασφάλειας. Τα βασικά συστατικά που συσχετίζονται µε την ασφάλεια αποτελούνται από 

µηχανισµούς για αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση κι εµπιστευτικότητα της επικοινωνίας 

µεταξύ των υπολογιστών πλέγµατος. Χωρίς αυτή τη λειτουργικότητα δεν είναι δυνατή η 
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διασφάλιση της ολοκλήρωσης και της εµπιστευτικότητας των δεδοµένων που 

ανταλλάσσονται. Η ασφάλεια πλέγµατος είναι βασισµένη σε κάποια πρότυπα ασφάλειας και 

υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία και τεχνολογίες διαθέσιµες που να διασφαλίζουν ότι 

το περιβάλλον πλέγµατος είναι ασφαλές.  

 

Ένας εικονικός οργανισµός (Virtual Organization – VO) είναι µία από τις βασικότερες 

έννοιες του σηµερινού περιβάλλοντος πλέγµατος και αποτελείται από ένα δυναµικό σύνολο 

οµάδων ή µεµονωµένων ατόµων ή οργανισµών που προσδιορίζουν τις συνθήκες και τους 

κανόνες (επιχειρησιακούς στόχους και πολιτικές) για το διαµοιρασµό πηγών [90]. Ένα 

εικονικό περιβάλλον πρέπει να συγχρονίζει τη διαχείριση πηγών και την ανταλλαγή τους 

εντός του εικονικού οργανισµού, ο οποίος ενώνει δυνητικά πολλούς οργανισµούς, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι µια εφαρµογή πλέγµατος µπορεί να ενώνει ποικίλους διαχειριστικούς 

τοµείς µε διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις και πολιτικές. Επίσης, η υποδοµή 

ασφάλειας πλέγµατος πρέπει να προσαρµοσθεί στις τοπικές πολιτικές ασφάλειας και στις 

πολιτικές που καθορίζονται από τον εικονικό οργανισµό. Για να ικανοποιηθεί αυτή η 

απαίτηση, η υποδοµή ασφάλειας πλέγµατος απαιτεί διαλειτουργικότητα µεταξύ των ποικίλων 

τοµέων, ενώ διατηρεί ένα σαφή διαχωρισµό µεταξύ των πολιτικών ασφάλειας και των 

µηχανισµών που αναπτύσσονται από τους εικονικούς και τους πραγµατικούς οργανισµούς 

[90]. 

 

Οι απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια πλέγµατος αναλύονται παρακάτω: 

� Αυθεντικοποίηση (authentication) - παρέχει διεπαφές για την εισαγωγή µηχανισµών 

αυθεντικοποίησης, καθώς και µεθόδων εκχώρησης του επιλεγµένου µηχανισµού. 

� Ανάθεση (delegation) - παρέχει µηχανισµούς ανάθεσης δικαιωµάτων πρόσβασης σε 

υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ωστόσο ότι τα δικαιώµατα πρόσβασης περιορίζονται 

µόνο στην εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών που καθορίζονται από 

προσδιορισµένες πολιτικές. 

� Μοναδική είσοδος (single logon) - αναφέρεται στην επανα-αυθεντικοποίηση µιας 

ήδη αυθεντικοποιηµένης οντότητας για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όταν 

αυτή η οντότητα επιθυµεί είσοδο σε πηγές πλέγµατος και λαµβάνει υπόψη πολλαπλά 

πεδία ασφάλειας (security domains) και χαρτογραφήσεις ταυτότητας (identity 

mappings)  

� ∆ιάρκεια ζωής πιστοποιητικών και ανανέωση (credential life span and renewal) - 

αναφέρεται στη δυνατότητα ανανέωσης των πιστοποιητικών του αιτούντα, εφόσον 

µια λειτουργία στην εφαρµογή πλέγµατος απαιτεί περισσότερο χρονικό διάστηµα 

από αυτό που διατίθεται από τη διάρκεια ζωής του πιστοποιητικού. 
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� Εξουσιοδότηση (authorization) - αναφέρεται στην ικανότητα ελέγχου της πρόσβασης 

σε συστατικά πλέγµατος, βάσει βέβαια των απαιτήσεων των πολιτικών 

εξουσιοδότησης. 

� Ιδιωτικότητα (privacy) - επιτρέπει τόσο στον αιτούντα, όσο και στον πάροχο 

υπηρεσίας τον προσδιορισµό και την ενδυνάµωση πολιτικών ιδιωτικότητας. 

� Εµπιστευτικότητα (confidentiality) - προστατεύει την εµπιστευτικότητα του 

περιεχοµένου των µηνυµάτων που µετακινούνται, καθώς και των OGSA συστατικών, 

µέσω διαφόρων µηχανισµών (point-to point, store and forward). 

� Ακεραιότητα µηνύµατος (message integrity) - διασφαλίζει την ακεραιότητα του 

περιεχοµένου των µηνυµάτων, γεγονός που σηµαίνει ότι µη εξουσιοδοτηµένες 

επεµβάσεις είναι βέβαιο ότι θα εντοπισθούν. 

� Ανταλλαγή πολιτικών (policy exchange) - επιτρέπει τη διαπραγµάτευση του 

περιεχοµένου των µηχανισµών ασφάλειας, µεταξύ αιτούντων και παρόχων 

υπηρεσιών. 

� Ασφαλής είσοδος (secure input) - παρέχει µια θεµελίωση για µη άρνηση (non-

repudiation) και επαλήθευση λογαριασµών (auditing) που επιτρέπει σε όλες τις 

υπηρεσίες να κατανέµουν χρονικά και να καταχωρούν ποικίλους τύπους 

πληροφορίας χωρίς καθόλου διακοπές ή αλλαγές.  

� Εγγύηση (assurance) - παρέχει τρόπους για να προσδιορίσει το επίπεδο εγγύησης της 

ασφάλειας, εµφανίζοντας τους τύπους των υπηρεσιών ασφάλειας που παρέχονται από 

ένα περιβάλλον. Η πληροφορία είναι χρήσιµη, προκειµένου να αποφασιστεί εάν 

πρέπει να αναπτυχθεί η υπηρεσία για το περιβάλλον. 

� ∆ιαχειρισιµότητα (manageability) - η απαίτηση αυτή αφορά ποικίλα διαχειριστικά 

θέµατα ασφάλειας υπηρεσιών, όπως είναι η διαχείριση ταυτοτήτων (identity 

management), η διαχείριση πολιτικών (policy management) κτλ. 

� ∆ιάνυση τειχών προστασίας (firewall traversal) - αναφέρεται στην ικανότητα 

οικειοποίησης τειχών προστασίας όταν επιθυµείται η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος 

πλέγµατος που αποτελείται από πολλούς οργανισµούς (cross-domain), χωρίς να 

απαιτείται τοπικός έλεγχος από πολιτικές. 

� Ασφάλεια της OGSA υποδοµής (securing the OGSA infrastructure) - αναφέρεται 

στην ασφάλεια των βασικών συστατικών ασφάλειας της υποδοµής OGSA. 
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Σχήµα 3-9: Μοντέλο ασφάλειας πλέγµατος 

 

Το σχήµα 3-9 παραθέτει µια υψηλού-επιπέδου θεώρηση των συστατικών ασφάλειας ενός 

µοντέλου ασφάλειας πλέγµατος, το οποίο τηρεί τις προϋποθέσεις ασφάλειας που 

περιγράφηκαν παραπάνω. Το συγκεκριµένο µοντέλο ασφάλειας δηµιουργεί τη ψευδαίσθηση 

ενός µοναδικού µοντέλου, παροτρύνοντας τους οργανισµούς να επικοινωνούν µε έτερους που 

πιθανόν να χρησιµοποιούν διαφορετική τεχνολογία, µέσω της υπάρχουσας υποδοµής 

ασφάλειας. 

 

 

3.5    ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (SOA) 

  

3.5.1 Σηµασιολογική ερµηνεία 

 

Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (Service-Oriented Architecture - SOA) είναι µια 

αρχιτεκτονική προσέγγιση που στηρίζεται σε υπάρχουσες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα 

υποστηρίζει ένα σύνολο πρακτικών, µεθοδολογιών και σχεδιασµών που µπορούν να 

εφαρµοσθούν µέσω µίας ή περισσοτέρων τεχνολογιών. Γενικότερα, η υπηρεσιοστρεφής 

αρχιτεκτονική προωθεί την ανάπτυξη υπηρεσιών γύρω από τις υπάρχουσες επιχειρησιακές 

λειτουργίες που διατίθενται από µια εφαρµογή. Συνακόλουθα, εφαρµογές που επιθυµούν 

επικοινωνία µε αυτή την εφαρµογή, χρησιµοποιούν µια ή περισσότερες υπηρεσίες, 

προκειµένου να υλοποιήσουν την επιθυµητό επιχειρησιακό έργο. Ένας ορισµός της 

υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής είναι ο ακόλουθος: «Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική 

αφορά στη δηµιουργία πρότυπων διεπαφών για την πρόσβαση σε διαφορετικές επιχειρησιακές 

λειτουργίες, οι οποίες µπορεί να προέρχονται από άλλα επιχειρησιακά συστήµατα, µέσα στο 
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περιβάλλον ενός οργανισµού. Πιο αναλυτικά, η υλοποίηση ονοµάζεται Enterprise SOA,  όταν 

οι διεπαφές δηµιουργούνται για ευρεία χρήση, στα πλαίσια εφαρµογών που εκτείνονται σε 

ποικίλα επιχειρησιακά και λειτουργικά όρια» [143].  

 

Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική, ως µια σχεδιαστική-αρχιτεκτονική προσέγγιση επιτρέπει 

στους οργανισµούς να εστιάζουν περισσότερο στις επιχειρησιακές διαδικασίες που 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη των εφαρµογών τους και λιγότερο σε χαµηλοτέρου επιπέδου 

θέµατα ολοκλήρωσης και ανάπτυξης εφαρµογών. Θέλοντας να δώσουµε µια πιο σαφή εικόνα 

για το τι ακριβώς είναι η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική, µπορούµε να πούµε ότι είναι µια 

συλλογή επαναχρησιµοποιήσιµων - συνδεδεµένων σε δίκτυο- υπηρεσιών που επικοινωνούν 

µέσω καλά προσδιορισµένων και ανεξάρτητων από πλατφόρµες διεπαφών και παρέχουν 

πρόσβαση σε δεδοµένα, επιχειρησιακές διαδικασίες και IT (information technology) 

υποδοµή. Επίσης, η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει στην τεχνολογία της πληροφορίας (IT) να 

ολοκληρώνει και να διαχειρίζεται δεδοµένα, διαµέσου κληρονοµούµενων και καινούριων 

εφαρµογών. Η δηµιουργία µιας υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής αποτελεί το πρώτο 

σηµαντικό βήµα για την επίτευξη της αίσθησης ενός µοναδικού πελάτη (single customer 

view), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον οργανισµό να διατηρεί και να παρέχει ισχύ σε 

υπάρχοντα IT στοιχεία και να δηµιουργεί νέες λειτουργίες σε σύνθετες εφαρµογές. Οι 

οργανισµοί επιτυγχάνουν πλήρη γνώση της πληροφορίας του πελάτη, µέσω της ολοκλήρωσης 

αποµακρυσµένων συστηµάτων, της βελτιστοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και της 

ευθυγράµµισης τους µε το IT.  

 

3.5.2 Σύνθετες εφαρµογές σε υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική  
 

Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης νέων εφαρµογών, 

επαναχρησιµοποιώντας υπάρχοντα στοιχεία. Σε αντίθεση µε την τάση που υπήρχε σε 

παλαιότερες αρχιτεκτονικές ανάπτυξης, η στενή συνδεσιµότητα ή η εξάρτηση από τη µηχανή 

αντικαθίστανται από πρότυπα που παρέχουν χαλαρά συνδεδεµένες εφαρµογές (loosely 

coupled applications) και συντελούν στην αύξηση της ευελιξίας (flexibility), της ευρωστίας 

(agility) και επαναχρησιµοποίησης (reusability). Η σύνθετη ανάπτυξη εφαρµογών είναι 

διαδικασιοκεντρική (process-centric) και βασισµένη στις αρχές της υπηρεσιοστρεφούς 

αρχιτεκτονικής. Αναλυτικότερα, συνδυάζει τα προτερήµατα του συνηθισµένου τρόπου 

ανάπτυξης µε αυτά µιας ολοκληρωµένης εφαρµογής, µε προκαθορισµένη λειτουργικότητα 

που προέρχεται από την επέκταση υπαρχόντων εφαρµογών. Η προσέγγιση αυτή χωρίζει την 

επιχειρησιακή διαδικασία και την τοποθετεί στο δικό της τµήµα, µε αποτέλεσµα να µπορούν 

να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές, είτε άµεσα στην επιχειρησιακή διαδικασία, είτε στα 
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συστήµατα που την υποστηρίζουν. Η προσέγγιση που αφορά σε σύνθετες και 

διαδικασιοστρεφείς εφαρµογές συντελεί στην ολοκλήρωση εκ µέρους των οργανισµών 

πολλαπλών πηγών  για την επίτευξη της αίσθησης ενός µοναδικού πελάτη (single customer 

view). Επίσης, παρέχει ευθυγράµµιση µεταξύ ΙΤ δυνατοτήτων και επιχειρησιακών στόχων, 

παρέχοντας περαιτέρω επιχειρησιακή ευρωστία (business agility) [80],[143]. 

 

Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική έχει πολλά προτερήµατα σε σχέση µε τις παραδοσιακές 

µεθόδους [196],[221], αφού είναι: 

� βασισµένη σε πρότυπα (standards-based) 

� χαλαρά συνδεδεµένη (loosely coupled) 

� µε διαµοιραζόµενες υπηρεσίες (shared services) 

� αποτελούµενη από συστατικά που δεν εξαρτώνται το ένα από τα άλλα (coarse grained) 

� µε ενιαίο έλεγχο (federated control) 

 

Πίνακας 3-1: Κατανεµηµένη και υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική και οι διαφορές τους 

Κατανεµηµένη αρχιτεκτονική (Distributed 
Component Architecture) 

Υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (Service-
Oriented Architecture) 

Προσανατολισµένη προς τη λειτουργικότητα Προσανατολισµένη προς τη διαδικασία 

Σχεδιασµένη να αντέχει Σχεδιασµένη να αλλάξει 

Μεγάλος κύκλος ανάπτυξης Συµµετοχική και επαναληπτική ανάπτυξη 

Εστιασµένη στο κόστος Εστιασµένη στην επιχείρηση 

Αποµόνωση εφαρµογών  Ενορχήστρωση υπηρεσιών 

Στενά συνδεδεµένη Χαλαρά συνδεδεµένη, οπότε εύρωστη και 
προσαρµόσιµη 

Οµογενής τεχνολογία Ετερογενής τεχνολογία 

Προσανατολισµένη προς το αντικείµενο Προσανατολισµένη προς το µήνυµα 

 

3.5.3  Χαρακτηριστικά της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής 
 

Μια λύση που βασίζεται στην υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική απαιτεί έναν συγκεκριµένο 

αριθµό χαρακτηριστικών από µια SOA υποδοµή [111],[228], τα οποία αναλύονται 

ακολούθως: 

� χαλαρή συνδεσιµότητα (loose coupling) 

� εξαλείφει την ανάγκη για στενή συνδεσιµότητα των εξόδων των 

συστηµάτων, µε αποτέλεσµα κάθε σύστηµα να µπορεί να διαχειρίζεται 
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ανεξάρτητα την απόδοση (performance), την κλιµάκωση (scalability) και τη 

διαθεσιµότητα (availability) του 

� κρατάει κρυµµένες τις οποιεσδήποτε αλλαγές στην εκτέλεση 

� δίνει στους παρόχους και στους καταναλωτές ανεξαρτησία, ωστόσο απαιτεί 

διεπαφές που να είναι βασισµένες σε πρότυπα και ενδιάµεσους που να 

διαχειρίζονται τις αιτήσεις µεταξύ των τερµατικών συστηµάτων (end 

systems) 

� τεχνολογίες βασισµένες σε πρότυπα 

� µε τη χρήση -βασισµένων σε πρότυπα- τεχνολογιών διευκολύνεται ο 

συνδυασµός διαφόρων προϊόντων 

� η υποστήριξη προτύπων επηρεάζει την ύπαρξη χαλαρά συνδεδεµένων 

επιπέδων  

� επαναχρησιµοποιήσιµες υπηρεσίες 

� η επαναχρησιµοποίηση υπηρεσιών περιορίζει κατά πολύ τον κίνδυνο να 

πραγµατοποιούνται οι ίδιες εργασίες περισσότερες από µια φορές, µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει συνοχή και συνέπεια στην υλοποίηση 

� η επαναχρησιµοποίηση των υπηρεσιών είναι καλύτερη επιλογή από την 

επαναχρησιµοποίηση εκείνων των συστατικών ή κλάσεων που έχουν 

χρησιµοποιηθεί ανεπιτυχώς στο παρελθόν 

� συγχρονισµένη υπηρεσία κλήσεων (synchronous service calls - RPC Style) 

� παρέχει άµεση απάντηση σε µια αίτηση, εφόσον ο πάροχος της υπηρεσίας 

είναι διαθέσιµος 

� είναι σηµαντική για εφαρµογές που απαιτούν απόκριση σε πραγµατικό χρόνο 

� ασύγχρονη υπηρεσία κλήσεων (asynchronous service calls- document style)  

� µε τη χρήση χαλαρά συνδεδεµένων (coarse-grained) µηνυµάτων και µιας 

υπηρεσίας µηνυµάτων, οι αιτήσεις των υπηρεσιών δροµολογούνται και 

επεξεργάζονται µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα. Η προσέγγιση αυτή έχει 

αρκετά προτερήµατα σε ότι αφορά το σύστηµα µηνυµάτων, αφού µπορεί να 

δροµολογήσει τόσα µηνύµατα, όσα επιτρέπει το µέγεθος της ουράς  

� ανάπτυξη υπηρεσιών, βάσει υπαρχόντων συστατικών λογισµικού (non-intrusive 

development) 

� µειώνει την ανάγκη αλλαγής, δοκιµής και συντήρησης υπάρχοντος 

λογισµικού 

� µέσω των σύνθετων υπηρεσιών, ο οργανισµός µπορεί να χρησιµοποιήσει τη 

λειτουργικότητα από υπάρχουσες επενδύσεις που µπορούν να 
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επαναχρησιµοποιηθούν για να προσφέρουν περαιτέρω προτερήµατα στον 

οργανισµό 

� διαχείριση των πολιτικών 

� η πληροφορική µε χρήση πολιτικών προάγει τη δηµιουργία πρότυπων και 

επαναχρησιµοποιήσιµων υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα οι αλλαγές στην 

υλοποίηση των εφαρµογών να ελαχιστοποιούνται 

� µε τη χρήση των πολιτικών, αυτοί που αναπτύσσουν τα συστήµατα µπορούν 

αν εστιάζουν στη λογική της εφαρµογής, ενώ η οµάδα υποστήριξης εστιάζει 

στους κανόνες 

� υπηρεσίες πρόσβασης στα δεδοµένα 

� κρύβουν την πολυπλοκότητα των πηγών δεδοµένων και ενδυναµώνει την 

συνέπεια, την ακεραιότητα και την ασφάλεια τους 

� σύνθετες υπηρεσίες 

� χρησιµοποιούν υπάρχοντα IT στοιχεία 

� η συνένωση ή ενορχήστρωση προϊόντων απλοποιεί την ολοκλήρωση 

ετερογενών συστηµάτων 

� διαµοιραζόµενες υπηρεσίες υποδοµής (shared or enterprise infrastructure services) 

� παρέχεται συνέπεια  

� είναι δυνατή η δηµιουργία άλλων διαµοιραζόµενων υπηρεσιών, όπως είναι οι 

υπηρεσίες που σχετίζονται µε την ασφάλεια, απλώς µε την θεώρηση 

υπαρχόντων προϊόντων ως υπηρεσίες 

� στενά συνδεδεµένες (fine-grained) υπηρεσίες που έχουν το προνόµιο ότι επιβάλλουν 

θέµατα ασφάλειας και για το λόγο αυτό παρέχουν πρόσβαση σε πολιτικές 

� χαλαρά συνδεδεµένες (coarse-grained) υπηρεσίες που δεν απαιτούν 

πολλαπλές κλήσεις στο διαδίκτυο, προκειµένου να παράσχουν επιχειρησιακή 

λειτουργικότητα. 

 

Στα σχήµατα 3-10 και 3-11 παρατίθενται τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής αυτής και ο 

κύκλος ζωής για την ανάπτυξη µιας υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής, αντίστοιχα. 
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Σχήµα 3-10: Χαρακτηριστικά υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής (Πηγή Build Applications 

using Service-Oriented Architecture [196]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3-11: Κύκλος ζωής για την ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής (Πηγή Build 

Applications using Service-Oriented Architecture [196]) 

 

3.5.4  Προϋποθέσεις ανάπτυξης υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής 
 

Για την ανάπτυξη µιας υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής απαιτούνται τα ακόλουθα [13]: 

� αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδοµών- τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα 

των οργανισµών ενσωµατώνουν  σηµαντική πληροφορία για τη λειτουργία τους κι 

εποµένως η χρήση µιας αρχιτεκτονικής, στην οποία ενσωµατώνονται υπάρχοντα 

συστήµατα που µε την πάροδο του χρόνου ίσως χρειάζονται να διασπαστούν ή και να 

αντικατασταθούν αποτελεί πραγµατικό όφελος για τις επιχειρήσεις  
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� υποστήριξη όλων των απαιτούµενων µορφών ολοκλήρωσης που περιλαµβάνει 

ολοκλήρωση χρηστών, εφαρµογών, διαδικασιών, πληροφορίας, καθώς και ανάπτυξη 

νέων εφαρµογών για την επίτευξη όλων των µορφών ολοκλήρωσης 

� σταδιακή ανάπτυξη ενός συστήµατος, η οποία επιτρέπει τη σταδιακή αύξηση του 

κέρδους µιας επιχείρησης χάρη στην επένδυση (return on investment - ROI) που 

πραγµατοποιείται, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι πολλά έργα έχουν αποτύχει λόγω της 

µεγάλης πολυπλοκότητάς τους, του κόστους τους και των µη παραγωγικών σχεδίων 

υλοποίησής τους 

� δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος ανάπτυξης, το οποίο πρέπει να βασίζεται σε 

ένα πρότυπο πλαίσιο εργασίας, όπου επαναχρησιµοποιούνται µοντέλα και συστατικά 

εφαρµογών, υπάρχουσες υποδοµές, ενώ αξιοποιούνται κατάλληλα και σύγχρονες 

τεχνολογίες 

� υποστήριξη νέων µοντέλων ανάπτυξης υπολογιστικών συστηµάτων και σύγχρονων 

τεχνολογιών (π.χ. χρήση του µοντέλου client-server, της τεχνολογίας των πυλών 

ιστού, των τεχνολογιών για πλέγµατα κ.α.) 

 

3.5.5   Οφέλη από τη χρήση της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής 
 

Η ανάπτυξη υπηρεσιών µε τη χρήση υπαρχόντων εφαρµογών και υποδοµών σε συνδυασµό µε 

την ανάπτυξη νέων εφαρµογών σε µορφή συστατικών λογισµικού (component – oriented 

approach) αποφέρει σηµαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις,  µερικά από τα οποία αναλύονται 

παρακάτω [13]: 

� Αξιοποίηση υπαρχόντων συστατικών - η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική επιτρέπει 

την ανάπτυξη επιχειρησιακών υπηρεσιών από την ολοκλήρωση υπαρχόντων 

συστατικών εφαρµογών, µε τη χρήση του κατάλληλου υπηρεσιοστρεφούς πλαισίου 

εργασίας. Για τη χρήση µιας υπηρεσίας απαιτείται µόνο η γνώση της διεπαφής 

(interface) και του ονόµατος της υπηρεσίας. Οι εσωτερικές λεπτοµέρειες υλοποίησης 

των υπηρεσιών, καθώς και η πολυπλοκότητα της ροής της πληροφορίας που 

ανταλλάσσεται µεταξύ των συστατικών των υπηρεσιών αποκρύπτονται από αυτούς 

που τις χρησιµοποιούν. Τα συστατικά αυτά έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικές 

µηχανές και προγραµµατιστικές γλώσσες και εκτελούνται σε διαφορετικά 

λειτουργικά συστήµατα. Συνακόλουθα, τα υπάρχοντα συστατικά των συστηµάτων 

των οργανισµών προσπελάσσονται µέσω διεπαφών (interfaces) σε µορφή υπηρεσιών. 

� Αξιοποίηση υπαρχόντων υποδοµών - η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική επιτρέπει 

την αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδοµών των διαφόρων επιχειρησιακών 
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εφαρµογών. Με τη χρήση ενός κατάλληλα προσδιορισµένου υπηρεσιοστρεφούς 

πλαισίου εργασίας ολοκληρώνονται υπάρχοντα συστατικά, νέα αναπτυγµένα 

συστατικά και εµπορικά συστατικά, µέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών που αξιοποιούν 

και ταυτόχρονα αναβαθµίζουν τις υπάρχουσες υποδοµές. 

� Γρηγορότερη είσοδος των επιχειρήσεων στην αγορά – οι οργανισµοί που υιοθετούν 

το υπηρεσιοστρεφές πλαίσιο εργασίας, αναπτύσσουν υπηρεσίες και τις δηµοσιεύουν 

σε τόπους καταχώρισης (registries) υπηρεσιών. Η ανάπτυξη υπηρεσιών, δεδοµένου 

ότι γίνεται χρησιµοποιώντας υπάρχοντα συστατικά εφαρµογών και υπηρεσίες µειώνει 

το χρόνο σχεδίασης, ανάπτυξης, δοκιµής και χρήσης των νέων υπολογιστικών 

συστηµάτων. Συνακόλουθα, µειώνεται αισθητά ο χρόνος εισόδου των επιχειρήσεων 

στην αγορά και η προσαρµογή τους στις νέες απαιτήσεις που αυτή θέτει. 

� Μείωση κόστους - µε την υιοθέτηση ενός υπηρεσιοστρεφούς πλαισίου εργασίας 

αξιοποιούνται υπάρχοντα συστατικά και υποδοµές για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

και, συνεπώς, µειώνεται σηµαντικά το κόστος ανάπτυξης για τον εκάστοτε 

οργανισµό. 

� Μετρίαση κινδύνου- η επαναχρησιµοποίηση υπαρχόντων εφαρµογών µειώνει τον 

κίνδυνο σφαλµάτων στη διαδικασία παραγωγής κι ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, 

καθώς και στη συντήρηση και διαχείριση της υπάρχουσας υποδοµής που υποστηρίζει 

τις υπηρεσίες. 

� Συνεχής βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών - στην περίπτωση που µια 

υπηρεσία υλοποιείται από µια ή περισσότερες επιχειρησιακές διαδικασίες, η ροή 

εργασιών των διαδικασιών (process flows)  αναπαρίσταται από τη σειρά εκτέλεσης 

των συστατικών που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση της υπηρεσίας. Συνεπώς, 

οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται στις επιχειρησιακές διαδικασίες επηρεάζουν 

άµεσα τις υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα συχνά οι τελευταίες να χρησιµοποιούνται ως 

µέσο, τόσο για την παρακολούθηση των αλλαγών που πραγµατοποιούνται στις 

διαδικασίες (π.χ. αλλαγές στο µοντέλο της διαδικασίας, αναδιοργάνωση των 

συστατικών που συνιστούν µια υπηρεσία), όσο και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά 

µε τη βελτίωσή τους. 

� ∆ιαδικασιοστρεφής αρχιτεκτονική - τα παλαιότερα µοντέλα ανάπτυξης συστηµάτων 

ήταν προσανατολισµένα στις λειτουργίες (function- oriented) και ενσωµάτωναν στις 

εφαρµογές τους την κατάλληλη πληροφορία για τις επιχειρησιακές διαδικασίες, µε 

αποτέλεσµα να µην µπορούν οι εφαρµογές να επαναχρησιµοποιηθούν σε άλλες 

διαδικασίες, αλλά ούτε και για την υλοποίηση δραστηριοτήτων της ίδιας διαδικασίας. 

Σε µια διαδικασιοστρεφή αρχιτεκτονική (process-oriented) ανάπτυξης συστηµάτων, 

οι εφαρµογές αναπτύσσονται για την υλοποίηση δραστηριοτήτων µιας ή 
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περισσοτέρων διαδικασιών, οι οποίες δραστηριότητες µπορούν να υλοποιηθούν από 

υπηρεσίες. Συνεπώς, µε την αλληλοσύνδεση των υπηρεσιών που υλοποιούν τις 

δραστηριότητες µιας διαδικασίας δηµιουργείται µια ροή διαδικασίας (process flow) 

που συντελεί στην εκπλήρωση της επιχειρησιακής ανάγκης. Ένα σαφές προτέρηµα 

που προκύπτει από τη χρήση υπηρεσιών για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

συγκεκριµένων διαδικασιών είναι η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης των 

υπηρεσιών για την υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων της ίδιας ή/και άλλης 

διαδικασίας, ως αποτέλεσµα του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες δεν περιέχουν 

λεπτοµέρειες για τις διαδικασίες. 

 

3.5.6   Εφαρµογή της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής στο χώρο της υγείας 
 

Στο ιατρικό χώρο, παρατηρείται συχνά το φαινόµενο οι οργανισµοί παροχής υπηρεσιών 

υγείας να χρησιµοποιούν αποµονωµένα (isolated) και ετερογενή (heterogeneous) 

πληροφοριακά συστήµατα, µε µικρή ή ανύπαρκτη σύνδεση µεταξύ τους για την υποστήριξη 

των εσωτερικών τους διαδικασιών. Λόγω της µεγάλης ετερογένειας των πληροφοριακών 

συστηµάτων υγείας, η διασύνδεσή τους και η ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ αυτών απαιτεί 

σηµαντικό κόπο και χρόνο, µε συνέπεια την ελλιπή ανταλλαγή της ιατρικής πληροφορίας 

µεταξύ των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων 

που πραγµατοποιήθηκαν σε άλλο οργανισµό), την άσκοπη επαναληπτική εκτέλεση των 

διαφόρων ιατρικών εξετάσεων στους ασθενείς, την επέκταση της χρονικής διάρκειας 

παραµονής των ασθενών στα νοσοκοµεία, παράλληλα µε το κόστος παροχής υπηρεσιών 

υγείας [5],[155],[157],[191],[192],[193].  

 

Για την επίλυση των προαναφερόµενων προβληµάτων ετερογένειας των πληροφοριακών 

συστηµάτων υγείας και για την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων συνεργασίας 

(collaboration) και συνέργειας (cooperation) απαιτείται η περιοδική αναβάθµιση και εξέλιξη 

των υπαρχόντων πληροφοριακών συστηµάτων υγείας [5],[6],[192],[193]. Η αναβάθµιση αυτή 

πραγµατοποιείται µε αντικατάσταση των υπαρχόντων συστηµάτων υγείας από νέα οµογενή 

που καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις, αν και η όλη διαδικασία απαιτεί σηµαντική προσπάθεια 

και µεγάλο κόστος, γεγονός που το καθιστά σχεδόν αδύνατο. Συνεπώς, προτιµάται η 

αναβάθµιση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστηµάτων υγείας µε τη χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών για την κάλυψη των νέων απαιτήσεων συνεργασίας, συνέργειας και για την 

ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας µεταξύ τους. Εν γένει, η χρήση της υπηρεσιοστρεφούς 

αρχιτεκτονικής ανάπτυξης συστηµάτων στο χώρο της υγείας µπορεί να βοηθήσει στην 
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αναβάθµιση και εξέλιξη των συστηµάτων αυτών για την εκπλήρωση των ολοένα 

µεταβαλλόµενων απαιτήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα σε χαµηλά επίπεδα το κόστος 

αναβάθµισης [13],[157],[190],[192].  

 

3.6    BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE (BPEL) 
 

3.6.1 Εισαγωγή στην BPM  
 

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των οργανισµών και η απαίτηση να µειωθεί το κόστος ανάπτυξης 

συστηµάτων έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη προσαρµογής των επιχειρησιακών 

διαδικασιών στις νέες απαιτήσεις, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα τους. 

Συνακόλουθα, η διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών (BPM – Business Process 

Management) κατέστη µια συµφέρουσα λύση για την µοντελοποίηση, τον έλεγχο, την 

προσοµοίωση και τον επανασχεδιασµό διαδικασιών, µε σκοπό την ευελιξία τους [176]. 

Ωστόσο, η τεχνολογία της ολοκλήρωσης θα πρέπει να συνδέει χαλαρά τις εφαρµογές και τις 

πηγές που αποτελούν τη διαδικασία, ειδάλλως η διαδικασία θα εγκλωβιστεί σε µια 

συγκεκριµένη τεχνολογική πλατφόρµα, γεγονός το οποίο θα κάνει δαπανηρή την 

οποιαδήποτε αλλαγή στη διαδικασία και θα έρθει σε αντιπαράθεση µε τον σκοπό που επιτελεί 

η BPM. Σε αυτό το σηµείο, εισέρχεται η –βασισµένη σε πρότυπα- υπηρεσιοστρεφής 

αρχιτεκτονική, η οποία παρέχει την τεχνική δυνατότητα να δηµιουργηθούν ανεξάρτητες 

διαδικασίες. Όπως φαίνεται στο σχήµα 3-12, τα πρότυπα του SOA, όπως είναι οι υπηρεσίες 

ιστού κάνουν τις πηγές πληροφορίες και τις εφαρµογές πρόσβασιµες και 

επαναχρησιµοποίησιµες από τους σχεδιαστές των διαδικασιών, µε αποτέλεσµα οι διαδικασίες 

που µοντελοποιούνται µε εργαλεία BPM να υλοποιούνται µέσω µια SOA υποδοµής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3-12: Προσαρµογή της χαλαρά συνδεδεµένης ολοκλήρωσης στις αλλαγές 
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Σχήµα 3-13: Σχέση µεταξύ BPM και SOA (Πηγή BPM and SOA: Better Together [176]) 

 

Στο σχήµα 3-13 αναπαρίσταται η σχέση των BPM και SOA, ο συνδυασµός των οποίων 

διευκολύνει την εξέλιξη των επιχειρησιακών διαδικασιών από την απλή αυτοµατοποίηση 

στην διαχειρίσιµη ευελιξία.  Η ευελιξία αφορά στη δηµιουργία υπηρεσιών που 

επαναχρησιµοποιούνται µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους σε πολλαπλές διαδικασίες κι 

επιτρέπουν συνεχή βελτίωση, µε µικρότερο κόστος ανάπτυξης. Ο στόχος του SOA είναι να 

εµφανίζει τα επιµέρους στοιχεία οποιουδήποτε οργανισµού ως επαναχρησιµοποίησιµες 

υπηρεσίες που µπορούν να επικοινωνούν και να ολοκληρώνονται γρήγορα. Είναι εποµένως, 

µια προσέγγιση που ολοκληρώνει υπάρχουσες εφαρµογές και συµβάλλει στη δηµιουργία 

καινούριων, οι οποίες στο µέλλον µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλές και διαφορετικές 

επιχειρησιακές διαδικασίες [176]. 

 

3.6.2  Ανάπτυξη της γλώσσας BPEL 

 

Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική συµβάλλει στην επαναχρησιµοποίηση των επιµέρους 

συστατικών των διαδικασιών, οπότε και στην αύξηση της ευελιξίας των οργανισµών. Επίσης, 

συµβάλλει στην ενορχήστρωση (orchestration) των υπηρεσιών µε τη µορφή επιχειρησιακών 

διαδικασιών. Ωστόσο, πολλά BPM εργαλεία λειτουργούν µονοπωλιακά και για το λόγο αυτό 

προσδιορίσθηκε µια καινούρια γλώσσα ενορχήστρωσης, η BPEL (Business Process 

Execution Language).  

 

Η προσπάθεια που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια σε πολλούς οργανισµούς να 

µετατρέπουν επαναχρησιµοποιούµενες εφαρµογές σε υπηρεσίες και να ενορχηστρώνονται 

µέσω πλατφόρµων ευνοεί τη συνεργασία των SOA και BPEL. Συγκεκριµένα, η BPEL δίνει 

τη δυνατότητα στις υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές να υποστηρίζουν τις µεταβαλλόµενες 

διαδικασίες των οργανισµών, έχοντας ως βάση λιγότερες πηγές και εκτελώντας τις εργασίες 
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σε µικρότερο χρόνο. Η BPEL θεωρείται ως ένα πρότυπο για τη σύνθεση πολλαπλών 

υπηρεσιών που δηµιουργούνται από συνεργαζόµενες και συναλλασσόµενες επιχειρησιακές 

διαδικασίες. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει κατά καιρούς για την παροχή υπηρεσιοστρεφών 

αρχιτεκτονικών, οι οποίες διαφέρουν στα εξής σηµεία: στα πρότυπα, στην ικανότητα να 

λειτουργούν ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε πλατφόρµα και να δηµιουργούν 

επαναχρησιµοποιήσιµες υπηρεσίες, µε τρόπο ώστε αν οι εφαρµογές µεταβληθούν να µην 

έχουν καµία επίδραση στις επιχειρησιακές διαδικασίες, καθώς και στην ικανότητα να 

δηµιουργούν υπηρεσίες που να είναι επιµέρους τµήµατα µεγαλύτερων αποθηκών δεδοµένων 

και εποµένως, να µπορούν να ανακαλυφθούν.  

 

Η προγραµµατιστική γλώσσα BPEL, εκτός από το να επιτρέπει αποστολή και παραλαβή 

µηνυµάτων υποστηρίζει επιπλέον και τα εξής: 

� Ένα µηχανισµό συσχετισµού των µηνυµάτων που να βασίζεται στις ιδιότητες. 

� XML και  WSDL µεταβλητές. 

� Ένα µοντέλο που βασίζεται σε µια γλώσσα που έχει τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιεί και να διαχειρίζεται εκφράσεις ή εντολές από διαφορετικές και 

ποικίλες γλώσσες. 

� ∆οµές και εντολές δοµηµένου προγραµµατισµού, ώστε να παρέχεται εκτέλεση 

εντολών τόσο σειριακά, όσο και παράλληλα. 

 

Εποµένως, σκοπός της BPEL είναι να διαλειτουργική και να χειρίζεται επιχειρησιακές 

αλληλεπιδράσεις που να περιλαµβάνουν σύγχρονες ή ασύγχρονες, διοµότιµες (peer-to-peer) 

ανταλλαγές µηνυµάτων στο εσωτερικό, σωστά διατυπωµένων, δυνητικά µεγάλης διάρκειας 

αλληλεπιδράσεων που αφορούν σε ένα ή περισσότερα µέρη [46],[137],[242].  

 

3.6.3   Σχεδιαστικοί στόχοι της BPEL  
 

Παρακάτω παραθέτονται δέκα σχεδιαστικοί στόχοι που συνδέονται µε την BPEL: 

� Προσδιορισµός των επιχειρησιακών διαδικασιών που αλληλεπιδρούν µε εξωτερικές 

οντότητες, µέσω λειτουργιών των υπηρεσιών ιστού που προσδιορίζονται από την 

WSDL 1.1. 

� Προσδιορισµός των επιχειρησιακών διαδικασιών µε τη βοήθεια µιας –βασισµένης σε 

XML- γλώσσας .  

� Προσδιορισµός ενός συνόλου θεωριών για ενορχήστρωση των υπηρεσιών ιστού που 

χρησιµοποιούνται τόσο για τις εξωτερικές (αφηρηµένες), όσο και για τις εσωτερικές 

(εκτελέσιµες) θεωρήσεις της επιχειρησιακής διαδικασίας. 
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� Παροχή ιεραρχικών και γραφικών µεθόδων ελέγχου, ώστε να µειωθεί η οριοθέτηση 

του χώρου µοντελοποίησης της διαδικασίας.  

� Παροχή λειτουργιών για διαχείριση των δεδοµένων που είναι απαραίτητα για τον 

προσδιορισµό των δεδοµένων της διαδικασιών και τον έλεγχο των ροών 

� Υποστήριξη ενός µηχανισµού ταυτοποίησης για τα στιγµιότυπα των διαδικασιών, ο 

οποίος επιτρέπει τον προσδιορισµό των αναγνωριστών (identifier) των στιγµιοτύπων 

στο επίπεδο µηνυµάτων εφαρµογής.  

� Υποστήριξη της δηµιουργίας και του τερµατισµού στιγµιοτύπων διαδικασιών.  

� Προσδιορισµός ενός µοντέλου συναλλαγών που θα εκτελείται για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα (long-running) και θα βασίζεται σε αποδεδειγµένες και επιτυχείς τεχνικές, 

µε σκοπό την ανάκτηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, όταν λόγω σφαλµάτων 

σταµατά η εκτέλεση τους. 

� Χρήση υπηρεσιών ιστού για διάσπαση και συνάθροιση διαδικασιών. 

� ∆όµηση µε βάση τα πρότυπα των υπηρεσιών ιστού. 

Το σχήµα 3-14 αναπαριστά τα προτερήµατα και την αξία της BPEL. 

Σχήµα 3-14: Αξία και προτερήµατα της BPEL 

 

3.6.4  Είδη BPEL διαδικασιών 
 

Η BPEL προσδιορίζει ένα µοντέλο και µια σύνταξη για την περιγραφή της συµπεριφοράς 

επιχειρησιακών διαδικασιών, τα οποία βασίζονται στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ διαδικασίας 

και συνεργατών (partners). Είναι ένας επαναχρησιµοποίησιµος προσδιορισµός που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικούς τρόπους σε πολλαπλά σενάρια, ενώ σε όλες αυτές τις 

περιπτώσεις µπορεί και διατηρεί µια οµοιόµορφη –σε επίπεδο εφαρµογών-συµπεριφορά. 
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Υπάρχουν δύο τύποι BPEL διαδικασιών που διαφέρουν τόσο στην φύση τους, όσο και στον 

τρόπο εκτέλεσης τους [46]: 

� αφηρηµένη διαδικασία (abstract process)-  προσδιορίζει την ανταλλαγή των 

εξωτερικών µηνυµάτων µεταξύ των υπηρεσιών ιστού, αλλά δεν περιλαµβάνει 

ουδεµία πληροφορία για το εσωτερικό τµήµα της επιχειρησιακής διαδικασίας. Ο 

συγκεκριµένος τύπος διαδικασίας χρησιµοποιείται, κατά το µεγαλύτερο ποσοστό, για 

τη µοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης µηνύµατος (επιχειρησιακό πρωτόκολλο) 

µεταξύ δύο υπηρεσιών ιστού και δεν είναι εκτελέσιµος 

� εκτελέσιµη διαδικασία (executable processes)- προσδιορίζει την ανταλλαγή των 

εξωτερικών µηνυµάτων µεταξύ των υπηρεσιών ιστού, αλλά και τις λεπτοµέρειες για 

το εσωτερικό τµήµα της επιχειρησιακής διαδικασίας. Επίσης, σε αντίθεση µε την 

αφηρηµένη διαδικασία είναι και εκτελέσιµη.  

 

3.6.5  Εµφάνιση της BPEL4WS 

 

Η BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services) είναι µια γλώσσα 

διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών που δηµιουργήθηκε σε πρώτη φάση από τις IBM 

και MICROSOFT και αφορά στην προτυποποίηση µέσω υπηρεσιών ιστού. Είναι βασισµένη 

σε XML και αποσκοπεί στη σύνδεση διαφόρων πραγµάτων, ένα από τα οποία είναι κλήσεις 

υπηρεσιών ιστού. Η BPEL4WS προσδιορίζει τη συµπεριφορά, τόσο επιχειρησιακών 

διαδικασιών που χρησιµοποιούν υπηρεσίες ιστού, όσο και επιχειρησιακών διαδικασιών που 

λειτουργούν ουσιαστικά, ως υπηρεσίες ιστού [137],[242]. Ο ρόλος της γλώσσας αυτής είναι η 

ενορχήστρωση διαδικασιών (process orchestration), δηλαδή ο συνδυασµός δοµηµένων 

δραστηριοτήτων µε τη µορφή ενός γραφήµατος ροής, το οποίο θα εκφράζει πολύπλοκους 

αλγόριθµους που αναπαριστούν την εκτέλεση της διαδικασίας. Η ενορχήστρωση διαδικασιών 

αναπαρίσταται στο σχήµα 3-15 που ακολουθεί. Σκοπός της BPEL4WS είναι η υλοποίηση 

ενός διαδικασιοστρεφούς πληροφοριακού συστήµατος (process-oriented information system) 

που θα είναι ευέλικτο και προσαρµόσιµο στις αλλαγές, ενώ συνάµα θα επιτρέπει τον 

επαναπροσδιορισµό (reengineering) επιχειρησιακών διαδικασιών. 
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Σχήµα 3-15: Αναπαράσταση της ενορχήστρωσης (orchestration) 

 

3.6.6   Η BPEL4WS στο χώρο της υγείας 
 

Η BPEL4WS είναι µια γλώσσα που βασίζεται στα πρότυπα και χρησιµοποιείται για τη 

διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών και την υλοποίηση ενός ευέλικτου και 

ευπροσάρµοστου, διαδικασιοστρεφούς και βασισµένου στον ιστό πληροφοριακού 

συστήµατος. Στον τοµέα της υγείας, η γλώσσα αυτή πραγµατοποιεί την υλοποίηση 

διαδικασιοστρεφών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας (process-oriented healthcare 

information systems).  

 

Στον ιατρικό τοµέα, η διαλειτουργικότητα είναι ένα θέµα µείζονος σηµασίας, καθώς σε ένα 

ιατρικό οργανισµό θεωρείται ιδιαίτερα καθοριστική η αξιόπιστη, έγκαιρη και ακριβής 

πληροφορία για την ασφάλεια του ασθενή. Επίσης, η διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητη, 

όσον αφορά τις επιχειρησιακές λειτουργίες όλων των τύπων των ιατρικών οργανισµών, τόσο 

εσωτερικά, όσο και εξωτερικά. Πιο αναλυτικά, εσωτερικά οι οργανισµοί πρέπει να µοιράζουν 

την πληροφορία µεταξύ των διαφόρων κλινικών συστηµάτων. Εξωτερικά, αυτοί οι 

οργανισµοί θα πρέπει να ανταλλάσσουν συγκεκριµένη πληροφορία, όπως είναι αυτή που 

περιέχεται στους ιατρικούς φακέλους. Ωστόσο, το ζήτηµα της διαλειτουργικότητας  έχει 

υπάρξει πολύ δαπανηρό για τους ιατρικούς οργανισµούς, καθώς τα προηγούµενα χρόνια 

έγιναν κάποιες απόπειρες να αναπτυχθούν έργα που να διαχειρίζονται τη διαλειτουργικότητα, 

όµως αυτό δεν είχε τα καλύτερα αποτελέσµατα, αφού ο κάθε οργανισµός χρησιµοποιούσε 

πολλές πλατφόρµες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα ετερογενές περιβάλλον, δύσκολο 

στη διαχείριση και δαπανηρό στη λειτουργία.  

 

Είναι λοιπόν, απόλυτα κατανοητό ότι οι ιατρικοί οργανισµοί χρειάζονται µια πλατφόρµα που 

θα είναι κοινή για όλο τον οργανισµό και θα διαµοιράζει την απαραίτητη πληροφορία. 
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Παράλληλα θα στηρίζεται σε πρότυπα, θα είναι κατά το µέγιστο δυνατό ευέλικτη για να 

συνυπάρχει µε υπάρχοντα συστήµατα, ασφαλής για να διασφαλίζει την ακεραιότητα των 

δεδοµένων και να προστατεύει τη µυστικότητα του ασθενή και αρκετά αξιόπιστη, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις δύσκολες και ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις του ιατρικού τοµέα. 

Επίσης, αυτή η πλατφόρµα θα επιτρέπει στους ιατρικούς οργανισµούς να ανταλλάσσουν 

πληροφορία, µειώνοντας παράλληλα το κόστος και να υποστηρίζουν το βασικό στόχο που 

είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικής φροντίδας. 

 

3.7     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ∆ΙΑΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ENTERPRISE SERVICE BUS  -    
ESB) 

 

3.7.1  Εισαγωγή 
 

Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική χρειάζεται µια υποδοµή που να συνδέει αποµακρυσµένες 

εφαρµογές και IT (information technology) πηγές, στην ουσία να συνθέτει και να 

ολοκληρώνει καινούρια και παλιά, οποιαδήποτε τεχνολογία και αν χρησιµοποιούν και 

οπουδήποτε κι αν έχουν αναπτυχθεί, ενώ παράλληλα να ενορχηστρώνει τις αλληλεπιδράσεις 

τους και να τις κάνει ευρέως διαθέσιµες ως υπηρεσίες. Συνακόλουθα, η αρχιτεκτονική αυτή 

πρέπει να είναι ευέλικτη που σηµαίνει ότι θα πρέπει να συνδυάζει και να επανασυναρµολογεί 

υπηρεσίες, προκειµένου να προσαρµόζεται και να απαντά στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επίσης, 

η SOA πρέπει να είναι αξιόπιστη, οπότε η υποδοµή που χρειάζεται πρέπει να είναι εύρωστη 

και ασφαλής και για αυτό το λόγο εισηγήθηκε ο επιχειρησιακός δίαυλος υπηρεσίας ESB, ο 

οποίος είναι µια υποδοµή λογισµικού που απλοποιεί τη σύνθεση και την 

επαναχρησιµοποίηση επιχειρησιακών συστατικών µέσα σε µια υπηρεσιοστρεφή 

αρχιτεκτονική [46],[248]. 

 

Ο επιχειρησιακός δίαυλος υπηρεσίας ESB είναι ένα καινούριο είδος ενδιάµεσου (middleware) 

που στην ουσία είναι ένα συνονθύλευµα χαρακτηριστικών διαφόρων ενδιαµέσων. 

Υποστηρίζει τις υπηρεσίες ιστού, αφού χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SOAP, τη γλώσσα 

WSDL και το UDDI κι έχει κατανεµηµένη αρχιτεκτονική, στην οποία µερικές υπηρεσίες 

εκτελούνται κοντά στα προγράµµατα εφαρµογών, παρά σε ένα κεντρικό hub [46]. Παρ’ότι ο 

ESB παρέχει ανταλλαγή µηνυµάτων σε σφαιρικό επίπεδο, δεν είναι σε θέση να παράσχει το 

σύνολο της υποδοµής που χρειάζεται µια υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική. Για παράδειγµα, 

είναι δύσκολο έως αδύνατο µε τη χρήση του ESB να υλοποιηθεί η λογική της εφαρµογής, τα 

συστατικά της, η λογική της ροής της διαδικασίας και οι ροές εργασίας. Επίσης, ο ESB είναι 
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απαραίτητο στοιχείο της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής µόνο όταν ο οργανισµός, στον 

οποίο θα εφαρµοσθεί είναι γεωγραφικά κατανεµηµένος.  

 

Ο επιχειρησιακός δίαυλος υπηρεσίας ESB είναι µια τεχνολογία, η οποία συνδέει άλλες 

τεχνολογίες, δεν παράγει επιχειρησιακή αξία, αντίθετα είναι το µέσο για να διεκπεραιωθεί µια 

εργασία. Σε αντίθεση µε την υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική που είναι δύσκολο να γίνει 

κατανοητή, ο ESB γίνεται ευκολότερα αντιληπτός, αφού δεν επιζητά την εκπλήρωση 

επιχειρησιακών απαιτήσεων, µόνο τεχνολογικών. Στηρίζεται σε πρότυπα, όπως είναι τα εξής:  

XML, IP, HTTP, SOAP, JMS, JAX-RPC, JAX-WS και όσον αφορά την υλοποίηση είναι 

απλούστερη σε σχέση µε την υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική, η οποία µπορεί να µην 

οδηγήσει πουθενά αν δεν ικανοποιηθούν κάποιες προϋποθέσεις [248]. 

 

Ο επιχειρησιακός δίαυλος υπηρεσίας ESB όσον αφορά την αρχιτεκτονική του κατά πρώτοις, 

συµπυκνώνει την επιχειρησιακή λογική στο ενδιάµεσο και κατά δευτέροις παρέχει πιο 

ευέλικτη δηµιουργία και ανταλλαγή µηνυµάτων. Το πρότυπο του ESB βασίζεται σε βασικές 

σχεδιαστικές αρχές της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής κι εποµένως προσφέρει πολλά 

οφέλη στη µοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, µόνο όταν οι επιχειρησιακές 

υπηρεσίες συνδυάζονται και συνθέτονται για να µετατραπούν από µεµονωµένες υπηρεσίες σε 

σύνθετες. Η σύνθεση αυτή µας οδηγεί στην έννοια της ενορχήστρωσης υπηρεσιών (service 

orchestration), στην οποία στοχεύει η προδιαγραφή BPEL4WS [137],[242],[247]. Η 

ενορχήστρωση υπηρεσιών προσφέρει µια από πάνω προς τα κάτω διαδικασιοστρεφή 

(process-oriented) προσέγγιση της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής, µοντελοποιώντας µια 

αρχικά αφηρηµένη διαδικασία, για την οποία όµως δίνονται οι απαραίτητες τεχνικές 

λεπτοµέρειες, ώστε να υλοποιηθούν τα στάδια της διαδικασίας. Την ίδια στιγµή, ο ESB 

δηµιουργεί µία ευέλικτη και κλιµακούµενη αρχιτεκτονική βάση για επιπρόσθετα έργα, 

παρέχοντας το θεµέλιο για την επέκταση και την επαναχρησιµοποίηση αυτών των έργων, 

προκειµένου να εξυπηρετηθούν επιπλέον ανάγκες των χρηστών. Με αυτό τον τρόπο 

µειώνεται αισθητά ο κίνδυνος οι οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στις απαιτήσεις του έργου 

πριν αυτό ολοκληρωθεί, να επηρεάσουν την υλοποίηση του. Τέλος, λειτουργώντας βάσει των 

στόχων της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής προσδίδουν στο όλο σύστηµα επιχειρησιακή 

ευρωστία και ευρείας κλίµακας διαλειτουργικότητα. 

 

Η αρχιτεκτονική του ESB διαφέρει από προϊόν σε προϊόν, όποτε στην περίπτωση για την 

υλοποίηση µιας υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής χρειάζεται ένα ESB είναι ανάγκη να 

µελετηθούν πρώτα κάποια ζητήµατα που σχετίζονται µε την επιλογή του  ESB, τα οποία είναι 

τα εξής:  
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� Απόδοση και κλιµάκωση (performance and scalability)- ουσιαστικής σηµασίας 

ζήτηµα είναι η υποδοµή που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη µιας 

υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής, να παρέχει την απαιτούµενη απόδοση και να 

προσαρµόζεται στις διαρκώς µεταβαλλόµενες ανάγκες. Σε αντίθεση µε τις 

παραδοσιακές hub-and-spoke τεχνολογίες ολοκλήρωσης συστηµάτων, ο ESB αν 

συνδυαστεί µε µία κατανεµηµένη αρχιτεκτονική µπορεί να διευκολύνει την 

κατανεµηµένη εκτέλεση των υπηρεσιών, καθώς και την ενορχήστρωση τους σε µία 

υποδοµή που θα επιτρέπει την επικοινωνία. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η ανάπτυξη 

των συστηµάτων σε φυσικό επίπεδο να µην επηρεάζει τη λογική και σηµασιολογική 

συµπεριφορά της υποδοµής, αντίθετα να είναι κατανεµηµένη σε τέτοιο βαθµό που να 

διαχειρίζεται και να ελέγχει τις διαδικασίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των 

συστηµάτων.  

� Ασφάλεια (security), αξιοπιστία (reliability) και διαθεσιµότητα (availability)- ένας 

ESB πρέπει να παρέχει ποιότητα υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζει ότι η επικοινωνία 

των υπηρεσιών είναι τόσο ασφαλής και αξιόπιστη, ώστε να εξυπηρετεί τις τρέχουσες 

επιχειρησιακές απαιτήσεις. Παρέχοντας αυτές τις εγγυήσεις, οι σχεδιαστές των 

υπηρεσιών απλοποιούν την ανάπτυξη υπηρεσιών, αφού πλέον εστιάζουν όχι τόσο 

στη λογική ολοκλήρωσης των υπηρεσιών, αλλά στην επιχειρησιακή λογική. Μια 

υψηλού επιπέδου υποδοµή ανάπτυξης υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής γλιτώνει τις 

εφαρµογές από λάθη προερχόµενα από επικοινωνιακά σφάλµατα ή εξυπηρετητές 

(server). Ένα υψηλού επιπέδου ESB θα παρουσιάζεται στις υπηρεσίες, όχι µόνο ως 

µια αξιόπιστη υποδοµή, αλλά ως υποδοµή στην οποία οι υπηρεσίες είναι διαρκώς 

διαθέσιµες, ακόµη και όταν ένα συστατικό της κατανεµηµένης υποδοµής οδηγεί σε 

σφάλµα. 

� ∆ιαµοιρασµός (distribution)- σε µια υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική, οι υπηρεσίες και 

οι ενορχηστρώσεις υπηρεσιών (service orchestration) αλληλεπιδρούν µε άλλες 

υπηρεσίες κατανεµηµένες κατά µήκος του ιδίου οργανισµού ή και διαφορετικού. Το 

ESB εξυπηρετεί τις ανάγκες επικοινωνίας των υπηρεσιών αυτών, επιτρέποντας το 

διαµοιρασµό των δεδοµένων. Συνακόλουθα, σε ένα συνδεδεµένο (federated) 

περιβάλλον, όπου οι υπηρεσίες συνδέουν οργανικά σύνορα ή σε ένα κατανεµηµένο 

(distributed), όπου οι υπηρεσίες ενώνουν γεωγραφικά σύνορα είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό τα δεδοµένα να οδηγούνται στο κατάλληλο σηµείο, την κατάλληλη 

στιγµή.   

� Ευελιξία (flexibility)- η ευελιξία ενός ορθά σχεδιασµένου ESB επιτρέπει στον 

οργανισµό να αλλάζει χωρίς ιδιαίτερο κόπο την ενορχήστρωση των υπηρεσιών, 

καθώς και τους κανόνες και τις σχέσεις µεταξύ των δεδοµένων. Σε αυτή την 
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περίπτωση, η βασική απαίτηση είναι να αλλάζουν δυναµικά οι υπηρεσίες και οι 

διαδικασίες, χωρίς να διακόπτονται οι υπηρεσίες που εκτελούνται εκείνη τη στιγµή. 

Ο ESB, λοιπόν δηµιουργεί µια υποδοµή για χαλαρά συνδεδεµένη ολοκλήρωση 

(loosely-coupled integration), µε αποτέλεσµα οι αλλαγές σε ένα πολύπλοκο 

περιβάλλον να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιµες. Επίσης, η ενορχήστρωση των 

υπηρεσιών (service orchestration) παρέχει έναν ευέλικτο τρόπο µοντελοποίησης, 

προσδιορισµού και διαχείρισης των διαδικασιών που οδηγούν σε σειριακή 

αλληλεπίδραση των υπηρεσιών. 

� Εµβέλεια (visibility) και έλεγχος (control)- ένας ESB οφείλει να διαχειρίζεται και να 

ελέγχει τόσο την υποδοµή, όσο και τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες που 

αναπτύσσονται µέσα σε αυτή. Η πρώτη διεργασία που πρέπει να εκτελεσθεί είναι η 

ανάπτυξη των υπηρεσιών, οι οποίες µπορούν να «φιλοξενηθούν» στο σηµείο που ο 

ESB εκτελείται. Στην περίπτωση που η ανάπτυξη του συστήµατος είναι 

κατανεµηµένη, ο επιχειρησιακός δίαυλος υπηρεσίας ESB πρέπει να κάνει 

ευκολότερη την ανάπτυξη και αναβάθµιση υπηρεσιών σε απόσταση από µία κεντρική 

τοποθεσία. Για την παροχή δυναµικού, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ελέγχου ο 

ESB βασίζεται σε ρυθµίσεις και συγκεκριµένα οι υπηρεσίες πρέπει να 

παραµετροποιηθούν και οι µεταξύ τους σχέσεις να δηλωθούν, ώστε οποιαδήποτε 

αλλαγή σε αυτές να µην απαιτεί επαναδιόρθωση και δεύτερη ανάπτυξη. Συνεπώς, η 

µεταβολή των δεδοµένων και της ροής της διαδικασίας πραγµατοποιούνται χωρίς να 

χρειάζεται να σταµατήσουν οι υπηρεσίες που εκτελούνται τη συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή. 

  

3.7.2   Προτερήµατα του Επιχειρησιακού ∆ίαυλου Υπηρεσίας ESB 

 

Προτερήµατα τεχνολογίας πληροφοριών (IT- Information Technology): 

� Μείωση του χρόνου και της προσπάθειας που απαιτείται για την ολοκλήρωση 

νέων και υπαρχουσών εφαρµογών. 

� ∆ηµιουργία καινούριας διαδικασίας που να είναι επαναχρησιµοποίηση 

υπαρχουσών εφαρµογών και δεδοµένων. 

� Αύξηση της ευελιξίας, η οποία µπορεί να αλλάξει τη συµπεριφορά πολύπλοκων 

συστηµάτων και πραγµατοποιείται ελαχιστοποιώντας τις εξαρτήσεις µεταξύ των 

εφαρµογών, των υπηρεσιών και της υποδοµής του κατανεµηµένου 

περιβάλλοντος.  
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� Μείωση του Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας (Total Cost of Ownership - TCO) 

και αύξηση της ευελιξίας προσαρµογής µελλονικών αναγκών, µέσω –

βασισµένων σε πρότυπα- πρωτοκόλλων.  

� Αξιόπιστη παράδοση των µηνυµάτων, ακόµη και στην περίπτωση αποτυχίας του 

λογισµικού (software), του δικτύου (network) ή του υλικού (hardware).  

� Παροχή µιας κεντρικής υποδοµής διαχείρισης της υπηρεσίας 

� Κατανοµή της πληροφορίας, τόσο στην οργανισµό, όσο και στους πελάτες και 

συνεργάτες.  

� Ικανότητα τεράστιας ανάπτυξης, επιταχύνοντας την παράδοση των υπηρεσιών 

και µειώνοντας παράλληλα το ρίσκο που µπορεί να προκύψει από σύνθετα έργα.    

 

 

Επιχειρησιακά (business) προτερήµατα: 

� Ολοκληρωµένα συστήµατα µε µειωµένους χρόνους κύκλου (cycle time), 

βελτιωµένη εξυπηρέτηση πελάτη, καθώς και πιο αξιόπιστες  αποφάσεις 

(decision-making) που θα βασίζονται  στις σύγχρονες απαιτήσεις.  

� Μείωση του κόστους IT και έλεγχος µέσω της προτυποποίησης 

επαναχρησιµοποιήσιµων επιχειρησιακών συστατικών.  

� Βελτιωµένη απόκριση στις αλλαγές των επιχειρησιακών διαδικασιών, η οποία θα 

πραγµατοποιείται γρήγορα και αποτελεσµατικά.  

� Ικανότητα να απαντά και να προσαρµόζεται σε ειδικές επιχειρησιακές συνθήκες, 

όταν αυτές προκύπτουν. 
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∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 

 

 

 

4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η διαδικασιοστρεφής (process-oriented) θεώρηση της λειτουργίας των οργανισµών παροχής 

υπηρεσιών υγείας αντικατοπτρίζει πιστά την τάση που επιβάλλει την παροχή ολοκληρωµένης 

και κοινόχρηστης ιατρικής φροντίδας (integrated and shared care) στους ασθενείς. Κατά τη 

διαδικασιοστρεφή θεώρηση, η οποία οδήγησε στην υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική, οι 

υπηρεσίες υγείας οργανώνονται σε ασθενοκεντρικές (patient-centric) διαδικασίες παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Η διαχείριση της ροής εργασίας είναι µια τεχνολογία που χρησιµοποιείται 

στην ανάπτυξη διαδικασιοστρεφών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας, αφού παρέχει την 

απαραίτητη υποδοµή για την αυτοµατοποίηση και ολοκλήρωση διαδικασιών υγείας µέσα σε 
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έναν υγειονοµικό οργανισµό ή µεταξύ πολλών υγειονοµικών οργανισµών 

[139],[146],[151],[184]. 

 

 Όπως προαναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, στην ενότητα που αφορά στα συστήµατα ροής 

εργασιών και αναλύει το ζήτηµα της ασφάλειας τους, θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική η 

ενσωµάτωση κατάλληλων υπηρεσιών ασφάλειας στα συστήµατα αυτά που να διασφαλίζουν 

την ασφαλή εκτέλεση των ροών εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, ένα µοντέλο ασφάλειας θα 

πρέπει να επιτρέπει την ελεγχόµενη πρόσβαση στα αντικείµενα δεδοµένων. Η εξουσιοδότηση 

(authorization) είναι ένα απαίτηση ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά 

την ανάπτυξη ενός συστήµατος ροής εργασίας και αφορά στην ύπαρξη ελέγχου πρόσβασης, 

ώστε να διαβεβαιώνεται η εµπιστευτικότητα (confidentiality) και η ακεραιότητα (integrity) 

της ιατρικής πληροφορίας.  

 

Σε ότι αφορά την εξουσιοδότηση (authorization), οι οργανισµοί που χρησιµοποιούν 

συστήµατα διαχείρισης ροής εργασίας για τη µοντελοποίηση και την εκτέλεση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών τους, συχνά αναπτύσσουν και ενσωµατώνουν στο σύστηµα ροής 

εργασίας πολιτική ασφάλειας που βασίζεται στους ρόλους των χρηστών (role-based 

security). Σε αυτή την πολιτική καθορίζονται οι ρόλοι των χρηστών και τα δικαιώµατα αυτών 

στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων των ροών εργασίας, καθώς στην πρόσβαση στα 

αντικείµενα δεδοµένων, τα οποία διαχειρίζονται οι χρήστες κατά την εκτέλεση αυτών των 

δραστηριοτήτων.  

 

Κίνητρο της συγκεκριµένης ερευνητικής εργασίας είναι η συµµετοχή σε ένα έργο που 

αφορούσε στον προσδιορισµό διαδικασιών παροχής ιατρικής φροντίδας για την υλοποίηση 

ενός διαδικασιοστρεφούς πληροφοριακού συστήµατος υγείας. Η ανάγκη καταγραφής στο 

σύστηµα ευαίσθητων ιατρικών δεδοµένων οδήγησε σε αυτή την εργασία και παρείχε κάποιες 

από τις πληροφορίες για την ανάπτυξη ενός δυναµικού µοντέλου εξουσιοδότησης ροής 

εργασίας. Η προσέγγιση που θα αναλυθεί στο κεφάλαιο αυτό δηµιουργεί το δυναµικό 

µοντέλο εξουσιοδότησης σε ροές εργασίας που πραγµατεύεται τα προαναφερόµενα θέµατα 

στα πλαίσια του RBAC (Role-Based Access Control), δηλαδή του ελέγχου πρόσβασης βάσει 

του ρόλου που δίνεται στον εκάστοτε χρήστη. Συγκεκριµένα, το µοντέλο που αναλύεται στη 

συνέχεια επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν το ρόλο τους δυναµικά, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της ροής εργασίας, προκειµένου να αποφευχθεί από τους χρήστες η απόκτηση µη 

απαραίτητων δικαιωµάτων στην πορεία εκτέλεσης των διεργασιών. Αποτέλεσµα της 

παραπάνω µεθόδου είναι ο συγχρονισµός της ροής εξουσιοδότησης και της προόδου της ροής 

εργασίας.  
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4.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

 

4.2.1 Εφαρµογή της αρχής των ελαχίστων προνοµίων και προτερήµατα της 

 

Σε περιβάλλοντα ροής εργασίας δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στα ζητήµατα εξουσιοδότησης κι 

ελέγχου πρόσβασης στα δεδοµένα, ιδίως όταν αυτά τα περιβάλλοντα αφορούν τον ιατρικό 

τοµέα. Σε ότι αφορά το τεχνικό/ προγραµµατιστικό κοµµάτι είναι πλέον σαφές ότι παρότι οι 

εξαρτήσεις µεταξύ των διεργασιών στη ροή εργασίας καθορίζουν κατά ένα µεγάλο βαθµό τη 

σειρά µε την οποία θα εκτελεσθούν οι συγκεκριµένες διεργασίες, στην ουσία είναι η 

εξουσιοδότηση που θα αποφασίσει ποιος θα πρέπει να εκτελέσει κάθε διεργασία και ποια 

πληροφορία θα πρέπει να διανέµεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.  

 

Επίσης, ένα τρόπος εξασφάλισης της ασφάλειας της ροής εργασίας είναι η ενδυνάµωση της 

αρχής των ελαχίστων προνοµίων (least privilege principle), µε την οποία µειώνεται ο 

κίνδυνος να εκτεθεί σε κίνδυνο η ακεραιότητα της πληροφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των διεργασιών [22],[32]. Η αρχή των ελαχίστων προνοµίων προσφέρει αρκετά προνόµια στα 

συστήµατα που εφαρµόζεται, τα σηµαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής: 

� µεγαλύτερη σταθερότητα συστήµατος- οι εφαρµογές στις οποίες έχουν τεθεί 

περιορισµοί δε µπορούν να εκτελέσουν λειτουργίες, οι οποίες είτε µειώνουν την 

αποδοτικότητα του συστήµατος, είτε να επηρεάζουν άλλες εφαρµογές που τρέχουν 

στο ίδιο σύστηµα 

� καλύτερη ασφάλεια συστήµατος- προβλήµατα που µπορούν να δηµιουργηθούν από 

κακόβουλες ενέργειες (π.χ. ιοί) σε ένα τµήµα του συστήµατος, δεν πρόκειται να 

επεκταθούν σε ολόκληρο το σύστηµα  

� µεγαλύτερη ευκολία στην ανάπτυξη- όσο λιγότερα προνόµια έχει µια εφαρµογή, 

τόσο πιο εύκολη είναι η ανάπτυξη της σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. 

 

Ωστόσο, η εφαρµογή της αρχής των ελάχιστων προνοµίων συνήθως απαιτεί την εφαρµογή 

δυναµικών περιορισµών, ώστε οι εξουσιοδοτήσεις για πρόσβαση στα δεδοµένα να 

παρέχονται στους χρήστες και να ανακαλούνται από αυτούς δυναµικά κατά την εκτέλεση των 

διεργασιών. Η ασφάλεια της πληροφορίας που προσπελαύνεται και διανέµεται είναι ένα 

ζήτηµα µείζονος σηµασίας που έρχεται σε ίση προτεραιότητα µε την ανάγκη του 

υγειονοµικού οργανισµού να βελτιστοποιήσει, να βελτιώσει και να αυτοµατοποιήσει 

διαδικασίες παροχής ιατρικής φροντίδας. Μέχρι σήµερα, έχουν γίνει πολλές µελέτες που 

πραγµατεύονται το ζήτηµα της ασφάλειας στον ιατρικό τοµέα. Σε ένα ιατρικό περιβάλλον 

ροής εργασίας, η ενδυνάµωση κι εφαρµογή της αρχής αυτής απαιτεί συγχρονισµό της 
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παροχής κι ανάκλησης εξουσιοδοτήσεων µε τη συνέχεια κι ολοκλήρωση των διεργασιών, 

αντίστοιχα (συγχρονισµός της ροής εργασίας µε την ροή εξουσιοδοτήσεων), προκειµένου να 

διαβεβαιωθεί ότι δίνεται η άδεια να προσπελασθούν τα δεδοµένα µόνο όµως για τη χρονική 

διάρκεια που εκτελούνται οι διεργασίες [22],[32],[48],[130]. Επί τοις ουσίας, η αρχή αυτή 

αφορά στην απόκτηση από τους χρήστες του ακριβώς ελάχιστου ρόλου (ή των ελάχιστων 

εξουσιοδοτήσεων για πρόσβαση στα δεδοµένα που έχουν αποδοθεί σε κάθε ρόλο) που 

απαιτείται για την εκτέλεση των διεργασιών.  

 

Τα περισσότερα µοντέλα ασφάλειας ροής εργασίας θεωρούν ότι οι απαραίτητες αναθέσεις 

ρόλων σε χρήστες γίνονται κατά τον προσδιορισµό της ροής εργασίας. Οι χρήστες 

ενεργοποιούν κατόπιν δικής τους κρίσης τους απαραίτητους ρόλους κατά την εκτέλεση της 

ροής εργασίας, ώστε να εκτελούνται οι εργασίες των ροών, ενώ οι εξουσιοδοτήσεις 

εκτέλεσης αυτών των εργασιών να συµπίπτουν µε τις χρονικές στιγµές εκτέλεσης των 

εργασιών αυτών [22],[32],[48],[130].  

 

Η ερευνητική εργασία που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο αφορά κατά βάση σε 

περιπτώσεις που έχουν να κάνουν µε αιτήσεις κι εξυπηρετήσεις. Αυτού του είδους οι 

καταστάσεις εµφανίζονται πολύ συχνά στον τοµέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, όπου η 

υπηρεσία που ζητείται µπορεί να εξυπηρετηθεί µόνο αν κάποιες εξουσιοδοτήσεις του 

αιτούντα παρέχονται για ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα στον πάροχο υπηρεσιών. 

  

4.2.2 Χρήση της πολιτικής ασφάλειας RBAC και των ECA κανόνων στην εκτέλεση 

της διαδικασίας παροχής ιατρικής φροντίδας 

 

Βάσει των παραπάνω, παρουσιάζεται ένα δυναµικό µοντέλο εξουσιοδοτήσεων ροών 

εργασίας (Dynamic Workflow Authorization Model - DWAM), το οποίο συνδυάζει τα 

προτερήµατα της ανάθεσης εξουσιοδοτήσεων βάσει ρόλων και τη διαχείριση τύπων 

αντικειµένων, όπως ακριβώς γίνεται και στο RBAC που αναλύεται λεπτοµερώς στην ενότητα 

2.4.5 που πραγµατεύεται τα θέµατα ασφάλειας των συστηµάτων ροής εργασίας. 

Επιπροσθέτως, το δυναµικό αυτό µοντέλο παρέχει την ευελιξία ανάθεσης/αφαίρεσης 

επαρκώς προσδιορισµένων ρόλων που ενσωµατώνουν εξουσιοδοτήσεις για µεµονωµένα 

αντικείµενα, για την διάρκεια της εκτέλεσης της ροής εργασίας. Έτσι, κατά τη διάρκεια ενός 

στιγµιότυπου ροής εργασίας, τα συµβάντα που πραγµατοποιούνται πυροδοτούν την 

πραγµατοποίηση της διαδικασίας των ECA (Event-Condition-Action) κανόνων, ώστε να 

αλλάζουν δυναµικά οι ρόλοι των χρηστών στους ελάχιστους απαραίτητους για την 

ολοκλήρωσης της εργασίας. 
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Θα κάνουµε εν συντοµία µια περιγραφή των ECA κανόνων, καθώς και της πολιτικής 

ασφάλειας RBAC, αν και η τελευταία έχει αναλυθεί πρωτύτερα. Η πολιτική ECA (Event 

Condition Action) αναφέρεται στη δοµή των ενεργών κανόνων στην προσανατολισµένη στα 

συµβάντα αρχιτεκτονική (event driven architecture) και στα ενεργά συστήµατα βάσεων 

δεδοµένων. Αυτοί οι κανόνες αποτελούνται παραδοσιακά από τρία τµήµατα: 

� το τµήµα του συµβάντος (event) που δίνει το έναυσµα για την ενεργοποίηση του 

κανόνα 

� το τµήµα της συνθήκης (condition) που είναι µια λογική συνθήκη, η οποία εφόσον 

ικανοποιείται, θέτει σε εφαρµογή την εκάστοτε ενέργεια  

� το τµήµα της ενέργειας (action) αποτελείται από αναβαθµίσεις τοπικών δεδοµένων 

[72].  

 

Στην RBAC οι άδειες (permissions) για την πραγµατοποίηση διεργασιών συνδέονται µε τους 

ρόλους (roles), ενώ οι χρήστες (users) είναι τµήµατα των κατάλληλων ρόλων [84],[209]. Πιο 

συνοπτικά, σε αυτή την πολιτική καθορίζονται οι ρόλοι των χρηστών και τα δικαιώµατα 

αυτών στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων των ροών εργασίας, καθώς και στην πρόσβαση 

στα αντικείµενα δεδοµένων, τα οποία διαχειρίζονται οι χρήστες κατά την εκτέλεση αυτών 

των δραστηριοτήτων [3],[18],[33],[132]. 

 

4.2.3 Μοντελοποίηση και ανάλυση της διαδικασίας παροχής ιατρικής φροντίδας 

 

Η εικόνα 4-1 παρέχει µια λεπτοµερή αναπαράσταση µιας διαδικασίας παροχής ιατρικής 

φροντίδας µε τη χρήση του εργαλείου IBM WebSphere Workflow Buildime tool [122]. Σε 

αυτή τη διαδικασία συµµετέχουν δύο οργανικές µονάδες του νοσοκοµείου: το κλινικό τµήµα 

(παραδείγµατος χάριν γενική ιατρική, γενική χειρουργική) και το ακτινολογικό τµήµα [186]. 

Οι ρόλοι που συµµετέχουν στη διαδικασία είναι ο κλινικός ιατρός (Clinical Doctor -CLD) κι 

ο ακτινολόγος (Radiologist –RDD). Οι προϋποθέσεις εξουσιοδότησης ροής εργασίας που 

αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών και τα δικαιώµατα που σχετίζονται µε την πρόσβαση 

στα δεδοµένα κάθε ρόλου αντίστοιχα, δίνονται στον  Πίνακα 4-1.  

 

Από την οπτική γωνία της εξουσιοδότησης, η διαδικασία του σχήµατος 4-1 αναδύει τις 

ακόλουθες τρεις σηµαντικότατες προϋποθέσεις:  

� Το περιεχόµενο των δεδοµένων (data content) – κάποιοι κάτοχοι ρόλων θα 

επιτρέπεται να χρησιµοποιούν ένα σύνολο αδειών µόνο σε αντικείµενα που 

ικανοποιούν συγκεκριµένους περιορισµούς. Για παράδειγµα, ένας κλινικός ιατρός 

(CLD) µπορεί να γράφει και να διαβάζει δεδοµένα από φακέλους ασθενών και να 
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διανέµει (εγγραφή, ανάγνωση και αποστολή) ακτινολογικές αιτήσεις µόνο για 

τους/τις ασθενείς του. 

� Τη διάδοση των αδειών (permission propagation) – ορισµένοι κάτοχοι ρόλων θα 

λαµβάνουν και θα επιτρέπεται να εξασκούν ένα σύνολο αδειών σε συγκεκριµένα 

αντικείµενα όταν εκτελούν µια διεργασία, ως αποτέλεσµα της αίτησης που έγινε από 

άλλο κάτοχο ρόλου. Για παράδειγµα, κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας 

“Issue_Rad_Report” που ζητήθηκε από έναν κλινικό γιατρό (CLD) για έναν ασθενή, 

ένας ακτινολόγος θα µπορεί να διαβάζει τον ιατρικό φάκελο του ασθενή και να 

διανέµει (κατόπιν εγγραφής και αποστολής) µια ακτινολογική αναφορά στον 

αιτούντα CLD.  

� Τη µεταβολή των αδειών (permission change) – µερικοί κάτοχοι ρόλων θα 

επιτρέπεται να εξασκούν ένα σύνολο αδειών σε συγκεκριµένα αντικείµενα, προτού 

να εκτελέσουν µια λειτουργία σε µια εργασία και ένα άλλο σύνολο αδειών στα ίδια 

αντικείµενα, αφότου θα την έχουν ολοκληρώσει. Παραδείγµατος χάριν, κατά την 

εκτέλεση της δραστηριότητας “Issue_Rad_Report” για έναν ασθενή, την οποία 

εκκίνησε µε την αίτηση του ο  κλινικός γιατρός (CLD), ο ακτινολόγος (RDD) θα 

επιτρέπεται να διαβάζει τον ιατρικό φάκελο του ασθενή και να διανέµει (κατόπιν 

εγγραφή και αποστολής) την ακτινολογική του αναφορά, αλλά δεν θα του/της 

επιτρέπεται να διαβάζει τα δεδοµένα του ασθενή ή να µεταβάλλει την ακτινολογική 

αναφορά του µετά την αποστολή της στον CLD. 

 

P e r f o r m  R a d R e q u e s tC h e c k  P e n d R a d R e q u e s ts S c h e d u l e  R a d P r o c e d u r eIs s u e  R a d R e q u e s t

In t e r p r e t  R a d R e s u l ts C h a rg e  P a t  A c c o u n t

D e l i v e r  R a d I m a g e  &  R e p o r t

I s s u e  R a d R e p o r t

P e r f o r m  R a d R e q u e s tC h e c k  P e n d R a d R e q u e s ts S c h e d u l e  R a d P r o c e d u r eIs s u e  R a d R e q u e s t

In t e r p r e t  R a d R e s u l ts C h a rg e  P a t  A c c o u n t

D e l i v e r  R a d I m a g e  &  R e p o r t

I s s u e  R a d R e p o r t

 

Σχήµα 4-1: Ένα µοντέλο διαδικασίας ακτινολογικής αίτησης µε τη χρήση του εργαλείου  IBM 

WebSphere Workflow 
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Οι προϋποθέσεις αυτές εισάγουν την ανάγκη ύπαρξης ενός υβριδικού µοντέλου 

εξουσιοδοτήσεων που να βασίζεται στους ρόλους. Το µοντέλο αυτό θα ενσωµατώνει τα 

προτερήµατα των αδειών που βασίζονται σε ρόλους. Οι ρόλοι αυτοί όπως και στο RBAC 

αφορούν σε τύπους αντικειµένων και ικανοποιούν την αρχή των ελάχιστων προνοµίων που 

παρέχεται µε την υποστήριξη των παρακάτω χαρακτηριστικών:  

� έλεγχος πρόσβασης βάσει των εξουσιοδοτήσεων που εξαρτώνται από το 

περιεχόµενο, µε περιορισµένη πρόσβαση σε µεµονωµένα αντικείµενα, 

� λειτουργία µετάδοσης κάποιας άδειας από τον ένα ρόλο στον άλλο, σε συγκεκριµένες 

βέβαια συνθήκες και  

� αλλαγή των ρόλων των χρηστών ανάλογα µε τις λειτουργίες των διεργασιών που 

πρέπει να εκτελεσθούν.  

 

Πίνακας 4-1: Απόσπασµα των προϋποθέσεων εξουσιοδότησης για τη διαδικασία του 

σχήµατος 4-1 (εκτέλεση εργασιών και άδειες προσπέλασης δεδοµένων) 

1. Οι CLD µπορούν να διανέµουν αιτήσεις για την πραγµατοποίηση ακτινολογικών 
διαδικασιών στους ασθενείς τους (Issue_Rad_Request) 

1.1 Οι CLD µπορούν να συντάσσουν ακτινολογικές αιτήσεις για τους τρέχοντες ασθενείς 
τους 

1.2 Οι CLD µπορούν να διορθώνουν ακτινολογικές αιτήσεις για τους τρέχοντες ασθενείς 
τους, πριν τις αποστείλουν 

1.3 Οι CLD µπορούν να αποστείλουν ακτινολογικές αιτήσεις για τους τρέχοντες ασθενείς 
τους 

1.4 Οι CLD µπορούν να ακυρώσουν τις ακτινολογικές αιτήσεις για τους τρέχοντες ασθενείς 
τους πριν τις αποστείλουν 

1.5 Οι CLD µπορούν να διαβάσουν τους ιατρικούς φακέλους όλων των ασθενών τους 

2. Οι RDD µπορούν να εκτελούν ακτινολογικές διαδικασίες ασθενών 
(Perform_Rad_Request) 

3. Οι RDD µπορούν να διανέµουν ασθενοστρεφείς ακτινολογικές αναφορές 
(Issue_Rad_Report) 

3.1 Οι RDD µπορούν να διαβάζουν τα δεδοµένα που περιέχονται στις φακέλους των ασθενών 
πριν αποστείλουν τις ακτινολογικές τους αναφορές 

3.2 Οι RDD µπορούν να συντάσσουν ακτινολογικές αναφορές για τους τρέχοντες ασθενείς 
τους 

3.3 Οι RDD µπορούν να διορθώνουν ακτινολογικές αναφορές των ασθενών τους πριν τις 
αποστείλουν  

3.4 Οι RDD µπορούν να στέλνουν τις ακτινολογικές τους αιτήσεις για τους τρέχοντες 
ασθενείς τους 

3.5 Οι RDD µπορούν να διαγράφουν τις ακτινολογικές τους αναφορές, αφού τις αποστείλουν  

3.6 Οι RDD µπορούν να προσπελαύνουν και να διαβάζουν τις ακτινολογικές αναφορές όλων 
των ασθενών 
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4.3 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

4.3.1 Μοντελοποίηση ρόλων  

 

Οι ρόλοι είναι σύνολα δυνατοτήτων και προνοµίων κι αντιπροσωπεύουν οργανωτικούς 

παράγοντες που εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες παροχής ιατρικής φροντίδας. Έχει 

παρατηρηθεί ότι κάθε ρόλος οµαδοποιεί τις άδειες που σχετίζονται µε αυτόν, οπότε η 

διαδικασία ανάθεσης ενός ρόλου σε έναν χρήστη πρέπει να είναι απολύτως ταυτόσηµη µε τη 

διαδικασία ανάθεσης στο χρήστη όλων των αδειών που έχουν να κάνουν µε το συγκεκριµένο 

ρόλο. Επιπροσθέτως, η προσκόλληση στην αρχή των ελάχιστων προνοµίων απαιτεί έναν πιο 

σαφή προσδιορισµό των ρόλων που δίνονται στους συµµετέχοντες σε µια ροή εργασίας κι 

εποµένως η εξουσιοδότηση θα πρέπει να προσδιορίζεται µε έναν τρόπο που να εναρµονίζεται 

µε τις ανάγκες κάθε µεµονωµένου ατόµου για εκτέλεση διεργασιών και πρόσβαση σε 

δεδοµένα [130]. 

  

Αναφορικά µε τα παραπάνω, οι ρόλοι µπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: 

µόνιµοι (permanent) και προσωρινοί (temporary). Οι µόνιµοι ρόλοι αντιστοιχούν σε 

υπάρχοντες οργανωτικές δοµές που προσδιορίζουν το διαχωρισµό των εργασιών που πρέπει 

να εκτελεσθούν, ενώ οι εξουσιοδοτήσεις αντιστοιχούν σε λειτουργίες και καθορίζουν τις 

διεργασίες που πρέπει να εκτελέσει ένας χρήστης και τις κλάσεις αντικειµένων µε δεδοµένα 

που µπορεί να προσπελάσει (παραδείγµατος χάριν “CLD” και "RDD”). Οι προσωρινοί ρόλοι 

προέρχονται από τους µόνιµους, δίνουν άδειες πρόσβασης στα δεδοµένα, όταν αυτά 

χρειάζονται για την εκτέλεση συγκεκριµένων διεργασιών και ενεργοποιούνται µόνο µέχρι να 

εκτελεσθούν αυτές οι διεργασίες (παραδείγµατος χάριν «θεράπων κλινικός ιατρός - attending 

CLD», «θεράπων ακτινολόγος - attending RDD»). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σχέση  

µεταξύ µονίµων και προσωρινών ρόλων είναι ένα προς πολλά. Επιπροσθέτως, ένας χρήστης 

µπορεί να αναλάβει προσωρινούς ρόλους, µε την προϋπόθεση ότι ένας άλλος ή και ο ίδιος ο 

χρήστης εκτέλεσαν επιτυχώς µια συγκεκριµένη διεργασία. Εποµένως, οι προσωρινοί ρόλοι 

είναι µεταβατικοί, καθώς µπορούν να δοθούν ή να ακυρωθούν σε/από µόνιµους κατόχους 

ρόλων, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των διεργασιών. Για παράδειγµα, ένας ακτινολόγος 

(RDD) µπορεί να αναλάβει µόνο τον προσωρινό ρόλο του θεράποντα ακτινολόγου, όταν ο 

κλινικός γιατρός (CLD) αιτείται την εκτέλεση µιας ακτινολογικής διαδικασίας για έναν 

ασθενή του και την αναθέτει σε έναν συγκεκριµένο ακτινολόγο ή ο τελευταίος επιλέγει από 

µόνος του να φέρει εις πέρας αυτή την αίτηση.  
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4.3.2 Συµβάντα 

 

Ένα συµβάν (event) είναι αυτό που συµβαίνει κατά την εκτέλεση ενός στιγµιότυπου 

(instance) µιας διεργασίας και συντελεί στην ανάθεση ενός στιγµιότυπου προσωρινού ρόλου 

σε έναν άλλο χρήστη ή στην ακύρωση του ρόλου αυτού, στην περίπτωση που το 

συγκεκριµένο στιγµιότυπο της διεργασίας έχει εκτελεσθεί επιτυχώς κάποια άλλη δεδοµένη 

χρονική στιγµή. Εποµένως, σε ένα περιβάλλον παροχής ιατρικής φροντίδας  µπορεί να 

παρουσιαστούν δύο είδη συµβάντων, τα συµβάντα ανάθεσης προσωρινού ρόλου και τα 

συµβάντα ακύρωσης προσωρινού ρόλου:  

� Συµβάντα ανάθεσης προσωρινού ρόλου (Temporary_Role_Granting_Events): ένα 

συµβάν ανάθεσης προσωρινού ρόλου προσδιορίζεται ως (eg, T, r, r1) και σηµαίνει ότι 

το συµβάν µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

διεργασίας Τ και θα έχει το αποτέλεσµα που προκύπτει από την ανάθεση ενός 

στιγµιοτύπου του προσωρινού ρόλου r1 στο χρήστη, ο οποίος θα κατέχει το µόνιµο 

ρόλο r. Για παράδειγµα, όταν ένας κλινικός ιατρός (CLD) εκδίδει µια αίτηση για 

ακτινολογική αναφορά εξέτασης ενός συγκεκριµένου ασθενή, όλοι οι διαθέσιµοι 

ακτινολόγοι (RDD) γίνονται υποψήφιοι για να απαντήσουν στην αίτηση. Όταν ένας 

ακτινολόγος από τη λίστα επιλέγει να εκτελέσει την εκκρεµούσα αίτηση, του/της 

δίνεται ένα στιγµιότυπο του προσωρινού ρόλου «θεράπων ακτινολόγος», κάτω από 

τον οποίο του επιτρέπεται να διαβάζει τα δεδοµένα του ασθενή και να εκδίδει 

(διαβάζει, συντάσσει και αποστέλλει) µια αναφορά για τον τρέχοντα ασθενή. 

� Συµβάντα κατάργησης προσωρινού ρόλου (Temporary_Role_Revocation_Events): 

ένα συµβάν κατάργησης προσωρινού ρόλου προσδιορίζεται ως (er, T, r, r1) που 

σηµαίνει ότι το συµβάν µπορεί να συµβεί κατά την εκτέλεση της διεργασίας Τ και θα 

έχει ως αποτέλεσµα την κατάργηση ενός στιγµιότυπου του προσωρινού ρόλου r1 από 

έναν χρήστη που κατέχει το µόνιµο ρόλο r. Παραδείγµατος χάριν, όταν ένας 

ακτινολόγος (RDD) αποστέλλει µιαν ακτινολογική αναφορά για έναν ασθενή σε 

απάντηση µιας αίτησης από τον κλινικό ιατρό (CLD), το αντίστοιχο στιγµιότυπο του 

προσωρινού ρόλου «θεράπων ακτινολόγος» καταργείται και ο χρήστης µένει µε το 

µόνιµο ρόλο του που είναι αυτός του ακτινολόγου (RDD). Κατέχοντας το µόνιµο 

αυτό ρόλο, ο χρήστης έχει το δικαίωµα να αναγνώσει ακτινολογικές αναφορές για 

προηγούµενους ασθενείς του, αλλά δεν έχει το δικαίωµα να αναγνώσει τα δεδοµένα 

από τον ιατρικό φάκελο ενός ασθενή και να εκδώσει, δηλαδή να διαβάσει, να 

συγγράψει και να αποστείλει µιαν ακτινολογική αναφορά για τον ασθενή. 
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4.3.3 Κανόνες ECA 

 

Κατά τη διάρκεια του προσδιορισµού της ροής εργασίας, τα συµβάντα της εφαρµογής ροής 

εργασίας προσδιορίζονται βάσει του ονόµατος της ροής εργασίας και της διεργασίας, στην 

οποία έχουν ενσωµατωθεί. Κατά την εκτέλεση της ροής εργασίας, η εµφάνιση των 

συµβάντων δίνει αυτόµατα το έναυσµα για την εφαρµογή κι ενεργοποίηση σχετικών 

κανόνων, δεδοµένου ότι το σχετικό στιγµιότυπο διεργασίας θα έχει επιτυχώς εκτελεσθεί. Οι 

κανόνες αυτοί δίνονται µε τη µορφή συµβάντος-συνθήκης-ενέργειας (event-condition-action - 

ECA) που έχει αναλυθεί παραπάνω [97]. Ακόλουθα, κατά την πραγµατοποίηση ενός 

συµβάντος ανάθεσης προσωρινού ρόλου, η σχετική συνθήκη αξιολογείται και εάν αυτή 

ικανοποιείται, δίνεται το έναυσµα για ανάθεση/κατάργηση ενός στιγµιότυπου προσωρινού 

ρόλου σε/από ένα κάτοχο του αντίστοιχου µόνιµου ρόλου. Βάσει των παραπάνω, οι κανόνες 

ECA έχουν την εξής µορφή:      

Rule (rule_name) 

        ON event_name 

               IF condition_expression 

               THEN action_set 

   EndRule 

 

Οι κανόνες ανάθεσης και κατάργησης ρόλων αποθηκεύονται και δροµολογούνται από ένα 

σύστηµα λογισµικού που εκτελεί κανόνες κατά την εκτέλεση διεργασιών σε ένα περιβάλλον, 

τη µηχανή κανόνων (rule engine). Όταν πραγµατοποιείται ένα συµβάν τα δεδοµένα 

προσδιορισµού του συµβάντος περνάνε στο προαναφερθέν σύστηµα λογισµικού, το οποίο µε 

τη σειρά του αποφασίζει τη στιγµή που το συµβάν θα ενεργοποιήσει τον κανόνα. Ο κανόνας 

αυτός παραµένει ανενεργός, έως ότου το στιγµιότυπο (στο οποίο συµβαίνει το συµβάν) 

εκτελεσθεί επιτυχώς, οπότε και αξιολογείται η συνθήκη του κανόνα κι εάν όντως 

ικανοποιείται, ενεργοποιείται η αντίστοιχη ενέργεια. Εποµένως, οι κανόνες ECA εκτελούνται 

µε έναν έγκυρο τρόπο για την ανάθεση/κατάργηση προσωρινών ρόλων σε/από σχετικούς 

κατόχους µόνιµων ρόλων και το σύστηµα λογισµικού των κανόνων (rule engine) συγχρονίζει 

την πρόοδο της διαδικασίας µε τη ροή της εξουσιοδότησης.  

 

4.4 ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

Σε αυτή την ενότητα, θα γίνει µια λεπτοµερής περιγραφή των συστατικών που 

χρησιµοποιούνται στο προτεινόµενο δυναµικό µοντέλο εξουσιοδότησης και θα 

παρουσιαστούν οι σχετικοί κανόνες εξουσιοδότησης. Σε αυτό το σηµείο, να  αναφέρουµε ότι 
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θα ασχοληθούµε µόνο µε τις εξουσιοδοτήσεις προσωρινών ρόλων. Εποµένως, το δυναµικό 

µοντέλο εξουσιοδότησης (Dynamic Workflow Authorization Model – DWAM) προσδιορίζεται 

µε τον ακόλουθο ορισµό. 

 

Ορισµός: Θεωρούµε ότι U, RP, RT, W, OBJ, PRIV, CONS και E αντιπροσωπεύουν τις 

οµάδες των χρηστών, τους µόνιµους ρόλους, τους προσωρινούς, τις διεργασίες, τα 

αντικείµενα, τα προνόµια, τους περιορισµούς και τα συµβάντα αντίστοιχα. Σε αυτή την 

περίπτωση, το DWAM αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά και τις παρακάτω σχέσεις 

µεταξύ αυτών των συστατικών: 

� PTR ⊆⊆⊆⊆ RP × RT είναι µια ένα προς πολλά σχέση µόνιµου προς προσωρινού ρόλου   

� UR ⊆⊆⊆⊆ U × RP είναι µια πολλά προς πολλά σχέση χρήστη προς ανάθεση µόνιµου 

ρόλου  

� RPW ⊆⊆⊆⊆ RP × W είναι µια πολλά προς πολλά σχέση ρόλου προς ανάθεση διεργασίας 

� OBPR ⊆⊆⊆⊆ OBJ × PRIV είναι µια πολλά προς πολλά σχέση αντικειµένου προς 

απόκτηση προνοµίων 

� PERM ⊆⊆⊆⊆ RT × OBPR × CONS είναι µια σχέση άδειας από τον προσωρινό ρόλο στο 

αντικείµενο και στο προνόµιο πρόσβασης (παραδείγµατος χάριν εγγραφή, ανάγνωση, 

σύνταξη) µε ένα σαφή περιορισµό 

� WE ⊆⊆⊆⊆ W × E είναι µια ένα προς πολλά σχέση διεργασίας προς 

συµπεριλαµβανόµενου συµβάντος 

� EUR ⊆⊆⊆⊆ WE × RP × RT είναι µια σχέση ανάθεσης/κατάργησης προσωρινού ρόλου 

από αντικείµενο και διεργασία προς µόνιµους και προσωρινούς ρόλους. 

 

Βάσει των παραπάνω, οι εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης στα δεδοµένα για προσωρινούς ρόλους 

προσδιορίζεται µε την εξάδα (rT, T, op, (c, p), [τb, τe], [eg, er]), ορίζοντας ότι ο χρήστης που 

κατέχει το ρόλο rT έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τη λειτουργία op (operation) στα 

αντικείµενα της κλάσης c (class) που ικανοποιούν το καθορισµένο περιορισµό p (predicate 

constraint), κατά την εκτέλεση της διεργασίας T (task) εντός του χρονικού διαστήµατος [τb, 

τe] και αυτή η εξουσιοδότηση υφίσταται µεταξύ της πραγµατοποίησης του συµβάντος 

ανάθεσης προσωρινού ρόλου eg και του συµβάντος κατάργησης του ιδίου ρόλου er.  

 

Ανακεφαλαιώνοντας, µπορούµε να πούµε ότι τα συστήµατα ροής εργασίας µπορούν να 

προσφέρουν πολλά προτερήµατα στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων υγείας. 

Ωστόσο, για να αξιοποιήσουν στο µέγιστο την αξία τους σε ότι αφορά την αυτοµατοποίηση 

διαδικασιών παροχής ιατρικής φροντίδας, οι µηχανισµοί εξουσιοδότησης κι ελέγχου 
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πρόσβασης θα πρέπει να µπορούν να ρυθµίζουν αποτελεσµατικά και µε σαφείς στόχους την 

πρόσβαση του εκάστοτε χρήστη στην πληροφορία. Παράλληλα, θα πρέπει να παρέχουν την 

απαραίτητη εµπιστευτικότητα, µέσω πολιτικών ασφάλειας που είναι έµπιστες και 

ενδυναµωµένες, τόσο εντός συνόρων των οργανισµών, όσο και µεταξύ τους. Συγκεκριµένα, 

εάν η προσαρµογή στην αρχή των ελαχίστων προνοµίων θεωρηθεί ως απαραίτητο και 

αναπόσπαστο συστατικό κάθε συστήµατος, ο µηχανισµός εξουσιοδότησης θα πρέπει να 

παρέχει πολύ στενά προσδιορισµένες κι επίκαιρες άδειες, έτσι ώστε οι κατάλληλοι χρήστες 

να παίρνουν δικαίωµα πρόσβασης σε συγκεκριµένα αντικείµενα, µόνο όταν παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο και απαιτητό οι άδειες να µην παρέχονται 

πρώιµα και να µην καταργούνται καθυστερηµένα, δηλαδή η χρήση να ταυτίζεται µε την 

πραγµατική ανάγκη. Κατόπιν τούτων, η έρευνα σε αυτό το κεφάλαιο έγκειται στην ανάπτυξη 

ενός δυναµικού µοντέλου εξουσιοδότησης, στο οποίο οι εξουσιοδοτήσεις να παρέχονται και 

να καταργούνται κατά την εκτέλεση της ροής εργασίας κι ανάλογα από την πραγµατοποίηση 

συγκεκριµένων συµβάντων.  

 

4.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

 

Η παραπάνω προσέγγιση επεκτάθηκε για να περιλαµβάνει εικονικούς φακέλους ασθενών και 

να αναλύει το ζήτηµα της ασφάλειας τους σε περιβάλλον πλέγµατος (grid environment). 

Παρατίθεται λοιπόν ένα δυναµικό µοντέλο εξουσιοδότησης, το βασικό κίνητρο του οποίου 

είναι η επέκταση της τρέχουσας εξουσιοδότησης πλέγµατος και των µηχανισµών ελέγχου 

πρόσβασης, ώστε να παρέχεται ασφαλής πρόσβαση σε δεδοµένα ασθενών που µοιράζονται 

σε διαφορετικούς υγειονοµικούς οργανισµούς.  

 

Το προαναφερθέν µοντέλο επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν δυναµικά ρόλους, κατά τη 

διάρκεια της ροής εργασίας (ανάλογα µε την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων συµβάντων), 

ώστε να αποφεύγεται η απόκτηση µη αναγκαίων προνοµίων. Οι εικονικοί φάκελοι ασθενών 

(Virtual Patient Records  - VPR) εµπλέκονται από την άποψη ότι συντελούν στην 

ολοκληρωµένη πρόσβαση στα δεδοµένα των ασθενών που είναι πιθανό να έχουν κατανεµηθεί 

σε διάφορους ιατρικούς οργανισµούς. Στον τοµέα της υγείας, η τεχνολογία πλέγµατος 

αναδείχθηκε ως µια υποδοµή κατάλληλη για το διαµοιρασµό και τη συντονισµένη χρήση 

ποικίλων και διασκορπισµένων πηγών που περιλαµβάνουν πηγές δεδοµένων, δηµιουργώντας 

εικονικούς οργανισµούς υγείας που αποτελούνται από γεωγραφικά κατανεµηµένους και 

οργανωσιακά αποµακρυσµένους παρόχους ιατρικής φροντίδας [187]. ∆ηµιουργείται, κατ’ 

αυτό τον τρόπο, η κατάλληλη τεχνολογική υποδοµή για την υλοποίηση ενός –βασισµένου σε 
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ροή εργασίας- εικονικού φακέλου ασθενών. Ωστόσο, η ετερογενής και πολύ-οργανωσιακή 

φύση του περιβάλλοντος υγείας φέρνει στο προσκήνιο διάφορα ζητήµατα, όπως είναι το θέµα 

της ασφάλειας, αφού οι πηγές εκτείνονται σε πολλά πεδία, διαχειριστικά και ασφάλειας. 

  

Επιπροσθέτως, ο προσανατολισµός προς τις υπηρεσίες πλέγµατος κάνει την τεχνολογία 

πλέγµατος µια πολλά υποσχόµενη πλατφόρµα για  δυναµική ανάπτυξη και ολοκλήρωση 

υπηρεσιοστρεφών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας, µε τη χρήση τεχνολογιών ροής 

εργασίας και βάσεων δεδοµένων υπηρεσιών πλέγµατος που παρέχονται από ενδιάµεσα 

(middleware) προϊόντα. Τέτοιο προϊόν είναι ένα λογισµικό, γνωστό ως Open Grid Services 

Architecture - Data Access and Integration (OGSA – DAI). Η αρχιτεκτονική OGSA-DAI 

υλοποιεί εικονικά τα διάφορα δεδοµένα, παραδείγµατος χάριν συµβάλλει στην πρόσβαση και 

ολοκλήρωση των δεδοµένων που προέρχονται από ξεχωριστές πηγές, µέσω της τεχνολογίας 

πλέγµατος κι εποµένως παρέχει την κατάλληλη βάση για τη δηµιουργία συστήµατος 

ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή. Η σηµασία αυτού του συστήµατος εντοπίζεται στο γεγονός 

ότι παρέχει ολοκληρωµένη, συντονισµένη και εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά 

δεδοµένα ασθενή, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται στο διαδίκτυο και του 

τύπου της πηγής δεδοµένων που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση τους.  

 

Η ετερογένεια και η -πολλαπλών πεδίων- φύση των πλεγµάτων υγείας (health grids) φέρνουν 

στην επιφάνεια διάφορες ανησυχίες που σχετίζονται µε την ασφάλεια της ιατρικής 

πληροφορίας που µεταφέρεται κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας ιατρικής φροντίδας. Η 

ανάγκη για δυναµική εξουσιοδότηση οδηγεί στην αρχή των ελαχίστων προνοµίων (least 

privilege principle), στην οποία αποδίδεται µια σηµαντική προϋπόθεση ασφάλειας σε ότι 

αφορά τα ιατρικά δεδοµένα πλέγµατος, όπου κάθε διαδικασία ιατρικής φροντίδας 

προσδιορίζεται ως µια ροή εργασίας υπηρεσιών πλέγµατος [18],[22],[32]. Σε ένα περιβάλλον 

ροής εργασίας πλέγµατος, η αρχή αυτή δίνει στον κάθε χρήστη που συµµετέχει τον ρόλο που 

χρειάζεται εκείνη τη στιγµή για την εκτέλεση της διεργασίας και δικαιώµατα πρόσβασης στα 

δεδοµένα που ανήκουν µόνο σε αυτό τον ρόλο. Όταν µια διεργασία επιλέγεται για εκτέλεση 

καλείται η υπηρεσία πλέγµατος που υπόκειται σε αυτή και αναθέτονται τα δικαιώµατα του 

χρήστη που θα συµµετάσχει, ώστε όταν είναι αναγκαίο, η συγκεκριµένη υπηρεσία πλέγµατος 

να µπορεί µέσω του χρήστη αυτού να επικοινωνήσει µε άλλες πηγές πλέγµατος (υπηρεσίες ή 

δεδοµένα) [138]. Το συµπέρασµα είναι ότι η προσαρµογή στην αρχή των ελαχίστων 

προνοµίων είναι ένα ζωτικής σηµασίας ζήτηµα, ιδίως σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον, 

όπως το περιβάλλον πλέγµατος, αφού αποµονώνει τα προβλήµατα που αφορούν στην 

ασφάλεια στα ζητήµατα εξουσιοδότησης κι ανάθεσης καθηκόντων. 
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Το OGSA-DAI λογισµικό υποστηρίζει µηχανισµούς ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλου (Role-

Based Access Control - RBAC) µε τη χρήση της υπηρεσίας CAS (Community Authorization 

Service) που παρέχεται από το Globus Toolkit [187]. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση να 

προκληθούν σηµαντικά διαχειριστικά και λειτουργικά θέµατα, αφού οι υπηρεσίες ιατρικής 

φροντίδας απαιτούν συχνή αλλαγή του ρόλου των συµµετεχόντων ατόµων, ανάλογα µε τη 

διεργασία που πρέπει να εκτελεσθεί τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Έτσι, ο διαχειριστής της 

CAS πρέπει να τροποποιήσει κατάλληλα την CAS βάση δεδοµένων, µόνο όµως όταν αυτό 

είναι απόλυτα αναγκαίο [56]. Θεωρείται, λοιπόν ότι όλες οι αναγκαίες αναθέσεις ρόλου σε 

χρήστη θα δηµιουργούνται κατά τον προσδιορισµό της ροής εργασίας. Συνακόλουθα, οι 

χρήστες συνήθως ενεργοποιούν τον απαραίτητο ρόλο κατά την κρίση τους στη διάρκεια της 

εκτέλεσης, ώστε να εκτελέσουν στιγµιότυπα διεργασιών και να συγχρονίσουν τη διάρκεια 

των εξουσιοδοτήσεων µε το χρονικό διάστηµα που έχει ορισθεί για την εκτέλεση 

στιγµιοτύπων διεργασιών [22],[32],[48],[130],[138]. 

 

Το σχήµα 4-2 που παρατίθεται παρακάτω είναι µια λεπτοµερής προσέγγιση µιας διαδικασίας 

ιατρικής φροντίδας, η οποία αναπαραστάθηκε µε τη βοήθεια του εργαλείου IBM WebSphere 

Business Integration Modeler. Στη συγκεκριµένη διαδικασία συµµετέχουν δύο µονάδες 

διαφορετικών νοσοκοµείων, η µία είναι το κλινικό τµήµα (γενική ιατρική, γενική 

χειρουργική) και η άλλη είναι το ακτινολογικό, ενώ οι δύο ρόλοι που λαµβάνουν µέρος στην 

εκτέλεση της διαδικασίας είναι ο κλινικός ιατρός (CLD) και ο ακτινολόγος (RDD) [186].  

 

Συµπέρασµα των άνω είναι ότι τα συστήµατα πλέγµατος ροής εργασίας προσφέρουν πολλά 

πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων υγείας. Ωστόσο, προκειµένου 

αυτά τα συστήµατα να είναι κατά το µέγιστο αποτελεσµατικά στην αυτοµατοποίηση 

διαδικασιών υγείας, πρέπει να υπάρχουν µηχανισµοί εξουσιοδότησης και ελέγχου πρόσβασης 

που θα συντονίζουν την πρόσβαση των χρηστών στα ιατρικά δεδοµένα, ενώ παράλληλα θα 

διασφαλίζουν ότι θα έχουν τεθεί µηχανισµοί ασφάλειας, βεβαίως µέσα στα όρια των 

οργανισµών.   
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Σχήµα 4-2:  Λεπτοµερές ανάλυση της διαδικασίας µιας ακτινολογικής αίτησης από το εργαλείο 

IBM WebSphere Business Integration Modeler 
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                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

                                                                  5 
 

 

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΟΥΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 

 

 

 

 

5.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου φέρνει την επανάσταση στον τοµέα της 

υγείας και ιδιαίτερα της ιατρικής φροντίδας (healthcare), σε ότι αφορά την υλοποίηση 

ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων. Η τάση που άρχισε να επικρατεί είναι η χρήση εφαρµογών 

που λειτουργούν σε περιβάλλον διαδικτύου και χρησιµοποιούνται ως υπηρεσίες ιστού, 

προκειµένου να στηρίξουν τη διαλειτουργικότητα ετερογενών συστηµάτων και να παράσχουν 

υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας. Οι υπηρεσίες ιστού διασφαλίζουν τις ανάγκες κι απαιτήσεις 

των ασθενών και η χρήση τους οδήγησε στην εµφάνιση της υπηρεσιοστρεφούς 

αρχιτεκτονικής.  Σε αυτή τη βάση, το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην υλοποίηση 

συστηµάτων ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, µε χρήση της υπηρεσιοστρεφούς 

αρχιτεκτονικής (Service-Οriented Αrchitecture - SOA) και της γλώσσας BPEL4WS (Business 



Κεφάλαιο 5: Ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς συστήµατος ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 

 

 136

Process Execution Language for Web Services). Αρχικά αναλύονται τα οφέλη της χρήσης 

των SOA και BPEL4WS και στη συνέχεια παρατίθεται µια διαδικασιοστρεφής (process-

oriented), υπηρεσιοστρεφής (service-oriented) και βασισµένη στον ιστό προσέγγιση (web-

oriented) για την ολοκλήρωση ασφαλών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας. 

 

Στο χώρο της ιατρικής φροντίδας πραγµατοποιείται προσπάθεια µείωσης του κόστους και 

παράλληλα βελτίωσης της ποιότητας, µε αποτέλεσµα οι οργανισµοί υγείας να προσπαθούν να 

αλλάξουν τις οργανωσιακές τους δοµές και τις λειτουργικές τους διαδικασίες, 

επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην εξυπηρέτηση των πάγιων αναγκών των ασθενών και 

στην αποτελεσµατική διαχείριση των υπηρεσιών που αναπτύσσονται [211]. Οι οργανισµοί 

οφείλουν να συνεργάζονται µεταξύ τους για την παροχή της ιατρικής φροντίδας, αφού 

περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα γεωγραφικά κατανεµηµένων και οργανωσιακά 

αποµακρυσµένων παρόχων ιατρικής φροντίδας.  

 

Η δηµιουργία εικονικών (virtual) οργανισµών που να βασίζονται σε διεπιχειρησιακές 

διαδικασίες παροχής ιατρικής φροντίδας (cross-organizational healthcare processes) 

εξυπηρετεί την ανάγκη για συνεργασία µεταξύ των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας 

[165],[204]. Μιλώντας για διεπιχειρησιακές διαδικασίες, να αναφέρουµε ότι η τεχνολογία 

των υπηρεσιών ιστού έχει προταθεί για την υλοποίηση χαλαρά συνδεδεµένων αρχιτεκτονικών 

ολοκλήρωσης διεπιχειρησιακών διαδικασιών. Οι υπηρεσίες ιστού αποτελούν µια δυναµική 

και κατανεµηµένη τεχνολογία, σχεδιασµένη για την παροχή µιας διαλειτουργικής 

πλατφόρµας για την ολοκλήρωση ετερογενών συστηµάτων δια µέσου του διαδικτύου 

(internet) ή ενός εσωτερικού δικτύου (intranet). Βασίζονται στην εγγραφοστρεφή (document-

oriented) προσέγγιση, αφού για την εκτέλεση τους ανταλλάσσουν εγγραφοστρεφή µηνύµατα 

µε τον καλούντα υπηρεσίας (service requestor) δια µέσου του διαδικτύου ή του εσωτερικού 

δικτύου [53],[60],[61],[106],[136],[157],[188],[189],[190],[192]. Μια σχηµατική 

αναπαράσταση της ολοκλήρωσης µιας διεπιχειρησιακής διαδικασίας µε τη χρήση υπηρεσιών 

ιστού εµφανίζεται στο Σχήµα 5-1. 

 

Στα πλαίσια των πληροφοριακών συστηµάτων, η προαναφερθείσα ανάγκη συνεπάγεται τη 

µετάβαση από την παραδοσιακή διεξαγωγή διαδικασιών στη φάση της επικοινωνίας και της 

συνεργασίας [120]. Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική, ως προσέγγιση χαλαρά 

συνδεδεµένης, ανεξαρτήτως πρωτοκόλλων, βασισµένης στα πρότυπα κατανεµηµένης 

πληροφορικής θεωρεί υπηρεσίες τις –διαθέσιµες στο διαδίκτυο- πηγές λογισµικού που 

χρησιµοποιεί. Η ευρεία και γρήγορη απήχηση του διαδικτύου έφερε στο προσκήνιο την 

ανάγκη για διαδικτυακά πληροφοριακά συστήµατα υγείας που επικοινωνούν και 

ανταλλάσσουν δεδοµένα, χωρίς να υφίστανται όµως κανένα γεωγραφικό περιορισµό. Σε αυτό 
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το σηµείο να σηµειώσουµε, ότι δεδοµένου ότι οι οργανισµοί παροχής υπηρεσιών υγείας 

λειτουργούν σε ένα περιβάλλον, στο οποίο µεταβάλλονται διαρκώς οι απαιτήσεις, τα 

πληροφοριακά συστήµατα υγείας των οργανισµών οφείλουν να προσαρµόζονται σε νέες 

απαιτήσεις, καθώς και σε πρωτοεµφανιζόµενες τεχνολογίες που θα ήταν χρήσιµο να 

εφαρµοσθούν. Εποµένως, είναι επιτακτική η ανάγκη συστηµάτων µε τη µέγιστη ευελιξία 

[175]. Όταν η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική συνδέεται µε µία γλώσσα που βασίζεται σε 

πρότυπα και παράλληλα µοντελοποιεί κι εκτελεί διαδικασίες, όπως είναι η BPEL4WS, η 

SOA παρέχει την κατάλληλη τεχνολογική υποδοµή που υποστηρίζει το συντονισµό 

(coordination) και τη συλλειτουργία (cooperation) υπηρεσιών φροντίδας υγείας, διαµέσου 

οργανισµών και µεταξύ παρόχων φροντίδας υγείας [88]. Εποµένως, ο συνδυασµός 

BPEL4WS και SOA χρησιµοποιείται προκειµένου η  BPEL4WS να αλλάξει τον τρόπο, µε 

τον οποίο τα συστατικά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε µια SOA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5-1: Σχηµατική αναπαράσταση της ολοκλήρωσης µιας διεπιχειρησιακής διαδικασίας µε 

τη χρήση υπηρεσιών ιστού 

 

Οι θεωρήσεις των υπηρεσιών διευκολύνουν τους χρήστες των πληροφοριακών συστηµάτων 

υγείας στο χειρισµό πολύπλοκων εννοιών λογισµικού µε τη βοήθεια γνώριµων όρων [59]. 

Επιπροσθέτως, ο προσδιορισµός των υπηρεσιών δίνει στους κατασκευαστές τους 

(developers) τη δυνατότητα αποτελεσµατικής επαναχρησιµοποίησης τους. Εν τέλει, βασική 

αρχή της υπηρεσιοστρεφούς τεχνολογίας είναι η ζήτηση µιας δοµής, όπου χρήσιµα συστατικά 

ολοκλήρωσης ταυτοποιούνται κι επεξεργάζονται λεπτοµερώς. Όλες αυτές οι διαφορετικές 

όψεις του προσανατολισµού των υπηρεσιών (service orientation) παρουσιάζουν τα επίπεδα 

αρχιτεκτονικής που χρειάζονται για να αναπτυχθούν αποτελεσµατικά τα συστήµατα. 
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Εν περιλήψει, η ερευνητική εργασία που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο πραγµατεύεται 

την ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας και αναπτύσσει µια 

υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική που ολοκληρώνει αποµακρυσµένες εφαρµογές ετερογενών 

συστηµάτων και παρέχει την απαραίτητη ευελιξία. Η συνεργασία είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση και για αυτό η προσέγγιση που περιγράφεται περιλαµβάνει και την BPEL4WS. 

Επίσης, η εργασία αυτή αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική 

σε συνεργασία µε την BPEL4WS οργανώνουν τη διαδικασία ανάπτυξης των πληροφοριακών 

συστηµάτων υγείας, παρέχοντας συστήµατα που καλύπτουν τις πληροφοριακές ανάγκες που 

υπάρχουν. Εν τέλει, να αναφέρουµε ότι αναλύονται και θέµατα ασφάλειας, ώστε τα 

ανεπτυγµένα συστήµατα να ανταλλάσσουν την ιατρική πληροφορία µε ασφαλή τρόπο.  

 

5.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΟΥΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

 

Η προσπάθεια εξυπηρέτησης των αναγκών των ασθενών οδήγησε σε τεχνολογικές 

καινοτοµίες, µία από τις οποίες αφορά στη συνύπαρξη της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής 

και της BPEL4WS για την υλοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων υγείας που 

περιλαµβάνουν ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους. Πλέον, η παροχή της ιατρικής φροντίδας 

δεν εστιάζει στον οργανισµό, αλλά στον άµεσο αποδοχέα που δεν είναι άλλος από τον 

ασθενή κι έτσι βελτιώνεται η ποιότητα της παροχής ιατρικής φροντίδας, µειώνεται το κόστος 

υπηρεσίας υγείας και παρέχεται ολοκληρωµένη (integrated) και διαµοιρασµένη ιατρική 

φροντίδα (shared care), καθώς και συνέχεια της ιατρικής φροντίδας (continuity of care). Οι 

προαναφερόµενοι στόχοι προκειµένου να επιτευχθούν απαιτείται ένα περιβάλλον, στο οποίο 

η εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών θα είναι πρωταρχικής σηµασίας ζήτηµα. Βέβαια, 

σε αυτό το περιβάλλον το ιατρικό τµήµα (παραδείγµατος χάριν οι ασθενείς), το λειτουργικό 

τµήµα (παραδείγµατος χάριν οι διαχειριστές των ιατρικών οργανισµών), καθώς και το 

τεχνολογικό τµήµα (παραδείγµατος χάριν οι προηγµένες τεχνολογίες) θα πρέπει να 

συνεργάζονται και να συλλειτουργούν. Εποµένως, η SOA ως σχεδιαστικός τρόπος και η 

BPEL4WS, ως γλώσσα για τη διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών συνδυάζονται και 

δηµιουργούν την κατάλληλη υποδοµή για τη συνεργασία ετερογενών πληροφοριακών 

συστηµάτων υγείας και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας παροχής ιατρικής 

φροντίδας. 

 

Πριν προχωρήσουµε στην αρχιτεκτονική του συστήµατος και στην υλοποίηση του, ας 

κάνουµε µια περίληψη της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής. Η υπηρεσιοστρεφής 
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αρχιτεκτονική (SOA) χρησιµοποιείται ως µέσο για την ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας 

µεταξύ ποικίλων συστηµάτων υγείας σε περιβάλλον ιστού [38],[89],[165],[182],[212]. Τα 

χαλαρά συνδεδεµένα συστήµατα (loosely-coupled systems) που χρησιµοποιούνται στην 

υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική συντελούν στη σχεδίαση διεπιφανειών (interfaces) µε όσο το 

δυνατό λιγότερες εξαρτήσεις µεταξύ τους, οι οποίες µειώνουν τον κίνδυνο εµφάνισης 

απρόβλεπτων και ανεπιθύµητων αλλαγών στα υπόλοιπα συστατικά, όταν πραγµατοποιηθούν 

αλλαγές σε ένα συγκεκριµένο [59],[104]. Ακολούθως, συντελούν στην αύξηση της ευελιξίας, 

ώστε να επιτρέπεται η προσθήκη ή αντικατάσταση συστατικών, καθώς και αλλαγές στις 

λειτουργίες τους. Η ευελιξία είναι ένα ζήτηµα που απαιτεί µεγάλη προσοχή, ιδίως στην 

περίπτωση που η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική µας περιλαµβάνει υπηρεσίες ιστού (web 

services) [38],[182][230], αφού οι τελευταίες στα πλαίσια ενός δυναµικού περιβάλλοντος, 

όπως το διαδίκτυο µπορεί να αλλάξουν τη σειρά ή τον τρόπο µε τον οποίο συνεργάζονται. 

Ακόµη, σε ένα υπηρεσιοστρεφές κι ετερογενές περιβάλλον επιτρέπεται η 

επαναχρησιµοποίηση υπαρχόντων συστηµάτων, παρέχοντας ευρωστία συστήµατος (system 

agility) [38],[173],[182],[212].  

 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναλύσουµε τις επιπτώσεις της χρήσης του SOA από 

διάφορες οπτικές γωνίες. Συγκεκριµένα, από την τεχνική οπτική γωνία η υλοποίηση 

υπηρεσιοστρεφών πληροφοριακών συστηµάτων µε χρήση υπηρεσιών ιστού επιτυγχάνει το 

διαµοιρασµό δεδοµένων µεταξύ ετερογενών υπηρεσιών, όπου η πρόσβαση στα δεδοµένα 

αυτά γίνεται σε πραγµατικό χρόνο µε παράλληλη προτυποποίηση των µηνυµάτων ιατρικού 

περιεχοµένου. Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική επιτρέπει την ολοκλήρωση εφαρµογών ως 

σύνολο διαδικασιών, γεγονός που αποτελεί σηµαντικό προτέρηµα της υπηρεσιοστρεφούς 

αρχιτεκτονικής, εφόσον οι επιχειρησιακές διαδικασίες µπορούν να δηµιουργηθούν, να 

µεταβληθούν και να διαχειρισθούν εύκολα προκειµένου να καλύψουν τις συνεχώς 

µεταβαλλόµενες ανάγκες [149],[165],[228]. Αναλυτικότερα, η υπηρεσιοστρεφής 

αρχιτεκτονική παρέχει την απαραίτητη ευελιξία, ενώ η επαναχρησιµοποίηση υπαρχόντων 

συστηµάτων µειώνει το κόστος για τους οργανισµούς υγείας και αυξάνει την ταχύτητα µε την 

οποία ανταλλάσσονται τα δεδοµένα [88],[196]. Από την ιατρική οπτική γωνία, τα 

πληροφοριακά συστήµατα υγείας που βασίζονται σε υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές 

επικοινωνούν, συνεργάζονται και συλλειτουργούν, κάνοντας την ιατρική πληροφορία 

διαθέσιµη από παντού και από όλους, χωρίς τυχόν περιορισµούς. Τοιουτοτρόπως, όπως στην 

περίπτωση της επαναχρησιµοποίησης, έτσι και στην περίπτωση της συνεργασίας η ταχύτητα 

παροχής ιατρικής υπηρεσίας αυξάνεται, ενώ η ποιότητα της αντίστοιχα βελτιώνεται.  
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Ένα εύλογο ερώτηµα είναι πως προέκυψε η χρήση της γλώσσας BPEL4WS σε ένα 

υπηρεσιοστρεφές περιβάλλον. Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι και δυναµικό, οπότε στόχος είναι 

να έχουµε εύρωστα κι ευέλικτα συστήµατα που σηµαίνει ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες 

στον τοµέα της υγείας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να µεταβάλλονται, ανάλογα µε τις 

ανάγκες των ασθενών [165],[175],[212]. Η αλλαγή των διαδικασιών οδήγησε σε 

αρχιτεκτονική βασισµένη στα συστατικά (component-based architecture), η οποία υλοποιεί 

υπηρεσίες. Με την ανάπτυξη των τεχνολογιών και την κυριαρχία του διαδικτύου η –

βασισµένη στα συστατικά - αρχιτεκτονική είχε ως αποτέλεσµα την υπηρεσιοστρεφή 

αρχιτεκτονική εµπλουτισµένη µε πρότυπα ιστού, όπως είναι οι υπηρεσίες ιστού. Οι 

παραπάνω αλλαγές οδήγησαν σε διαδικασιοστρεφείς (process-oriented), υπηρεσιοστρεφείς 

(service-oriented) και βασισµένες στο διαδίκτυο (web-based) αρχιτεκτονικές, ώστε να 

υλοποιηθούν τα πληροφοριακά συστήµατα. Η διαδικασιοστρεφής και βασισµένη στο 

διαδίκτυο αρχιτεκτονική συντείνει στα συστήµατα διαχείρισης ροών εργασίας (Workflow 

Management Systems - WFMS), ενώ µια υπηρεσιοστρεφής και βασισµένη στο διαδίκτυο 

αρχιτεκτονική συντείνει στη χρήση των υπηρεσιών ιστού. Ο συνδυασµός WFMS και 

υπηρεσιών ιστού, µε σκοπό την επίτευξη της ενορχήστρωσης διαδικασιών (process 

orchestration) και την υλοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων οδήγησε στη σύλληψη της 

ιδέας της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Management - BPM), η 

οποία χρησιµοποιεί µια πρότυπη γλώσσα για τη δηµιουργία BPEL διαδικασιών, γνωστή µε 

την ονοµασία BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services).                    

 

Αναφορικά µε την γλώσσα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών BPEL4WS, αυτή είναι 

µια υψηλού επιπέδου γλώσσα που βασίζεται στην XML κι ενώνει κλήσεις υπηρεσιών ιστού, 

προσδιορίζοντας τη συµπεριφορά των επιχειρησιακών διαδικασιών που χρησιµοποιούν 

υπηρεσίες ιστού, καθώς και των επιχειρησιακών διαδικασιών που εκφράζουν τη 

λειτουργικότητα τους ως υπηρεσίες ιστού [67],[137],[147],[228],[242]. Ο ρόλος της 

BPEL4WS είναι η σύνθεση και ενορχήστρωση διαδικασιών, µε την έννοια του συνδυασµού 

δοµηµένων δραστηριοτήτων που έχουν προσδιοριστεί ως διαγράµµατα ροής των διαδικασιών 

και εκφράζουν αλγορίθµους, σε ότι αφορά την υλοποίηση υπηρεσιών. Επίσης, η γλώσσα 

αυτή στοχεύει στην υλοποίηση ενός διαδικασιοστρεφούς πληροφοριακού συστήµατος, 

ευέλικτου και ανθεκτικού σε αλλαγές που επιτρέπει τον επαναπροσδιορισµό των 

επιχειρησιακών διαδικασιών [137],[228],[242]. 

 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναλυθεί ο λόγος για τον οποίο χρησιµοποιείται η γλώσσα 

BPEL4WS. Η ∆ιαχείριση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (Business Process Management - 

BPM) αν και προέρχεται από τη τεχνολογία ροής εργασίας είναι ένα πρότυπο που τείνει να 

επιλύσει µια ευρύτερη γκάµα προβληµάτων, επιτρέποντας τη δηµιουργία συνδέσεων 
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επικοινωνίας µεταξύ πολλαπλών ανεξάρτητα διαχειριζόµενων διαδικασιών. Κατόπιν των 

παραπάνω, η BPEL4WS είναι µια πρότυπη γλώσσα που χρησιµοποιείται στη διαχείριση 

επιχειρησιακών διαδικασιών και στην υλοποίηση ενός εύρωστου διαδικασιοστρεφούς και 

διαδικτυακού πληροφοριακού συστήµατος. Στον τοµέα της υγείας επιτυγχάνει την υλοποίηση 

διαδικασιοστρεφών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας. Το σχήµα 5-2 παραθέτει τα 

χαρακτηριστικά των SOA και BPEL4WS, όπως αυτά αναλύονται σε αυτή την ενότητα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5-2:  Παράθεση των χαρακτηριστικών των SOA και BPEL4WS 

 

5.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται µια προσέγγιση υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής, η 

οποία ενορχηστρώνει υπηρεσίες ιστού µε σκοπό να επιτρέψει και να διευκολύνει ετερογενείς 

κι αποµακρυσµένους οργανισµούς να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να 

συλλειτουργούν στην ανταλλαγή ιατρικών δεδοµένων. Ένας σηµαντικός στόχος της 

συγκεκριµένης προσέγγισης, ίσως και ο βασικότερος είναι η υλοποίηση εύρωστων (agile) 

συστηµάτων που να είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις διαρκείς αλλαγές που 

πραγµατοποιούνται στον ιατρικό τοµέα και που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών 

NEED FOR LOOSELY-
COUPLED SYSTEMS 

NEED FOR 
STANDARDS 

SOA     
 

� Loosely-coupled systems: 
reduction of  the risk of 
unanticipated changes 

� Flexibility in changes 
� Reusability of existing 

systems 
� System agility 
� Implementation of service- 

oriented systems 
� Reduction of cost 
� Data sharing with real time 

access 
� Standardization of health 

messaging 
� Integration of applications as 

a group of processes 
� Availability of medical 

information without barriers 
� Increment of the velocity of 

medical service 

BPEL4WS  
 

� Standards: standards-based 
language 

� XML-based language 
� Flexibility in changes 
� System agility 
� Implementation of process-

oriented and web-based  
systems 

� Solution in a wide range of 
problems through BPM 

� Provision of business 
process management (BPM) 

� Specification of the behavior 
of business processes 
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των ασθενών.  Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική, η οποία αναπαρίσταται στο Σχήµα 5-3 

περιλαµβάνει τρεις υπηρεσίες ιστού και συγκεκριµένα µία υπηρεσία ιστού αυθεντικοποίησης, 

µία για την τροποποίηση υπαρχόντων Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων (ΗΦΑ - Electronic 

Medical Record –EMR) και µία για τη δηµιουργία καινούριων Ηλεκτρονικών Ιατρικών 

Φακέλων. Όπως προαναφέρθηκε, οι τρεις υπηρεσίες ιστού θα πρέπει να επικοινωνούν και να 

συλλειτουργούν για τη µετάδοση και ανταλλαγή ιατρικών δεδοµένων, οπότε απαιτείται ένα 

µέσο για την ενορχήστρωση αυτών των υπηρεσιών µε τη χρήση της γλώσσας BPEL4WS. 

Ωστόσο, καθώς αυτή η γλώσσα αναλύεται και χρησιµοποιείται στην ενότητα της υλοποίησης 

του συστήµατος, πρέπει σε πρώτη φάση να αναλύσουµε τη λειτουργικότητα κάθε υπηρεσίας 

ιστού για να περιγράψουµε µε τον καλύτερο τρόπο την προτεινόµενη αρχιτεκτονική. 

 

  

Σχήµα 5-3:  Αναπαράσταση των υπηρεσιών ιστού της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής 

 

Η πρώτη υπηρεσία ιστού είναι εκείνη που αφορά στην αυθεντικοποίηση του γιατρού, αφού ο 

γιατρός πρέπει να εισάγει όνοµα χρήστη (username) και κωδικό (password), προκειµένου να 

αυθεντικοποιήσει την ταυτότητα του και να µπει στο σύστηµα των ΗΦΑ. Τα στοιχεία του 

ονόµατος του χρήστη και του κωδικού του έχουν πρωτίστως καταχωρηθεί στη βάση 

δεδοµένων του συστήµατος που αφορά στα στοιχεία του ιατρικού προσωπικού. Η 

προαναφερόµενη υπηρεσία ιστού αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που 

υποδεικνύουν τη ροή της διαδικασίας. Η πρώτη δραστηριότητα είναι η εισαγωγή των 

πιστοποιητικών των ιατρών, όπως παραδείγµατος χάριν το όνοµα χρήστη και τον κωδικό του. 

Έπειτα, το σύστηµα ελέγχει τα εισαχθέντα πιστοποιητικά ως προς την εγκυρότητα τους, 

αναζητώντας τα στη βάση δεδοµένων που περιέχει τα προσωπικά στοιχεία των ιατρών. 

Κατόπιν του ελέγχου κι εφόσον αυτά τα στοιχεία είναι έγκυρα, ο συγκεκριµένος ιατρός έχει 

τη δικαιοδοσία να προσπελάσει το σύστηµα των Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων και να 

δηµιουργήσει ή να τροποποιήσει ένα ΗΦΑ.  
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Η δεύτερη υπηρεσία ιστού προσπελαύνει ή τροποποιεί υπάρχοντες ΗΦΑ, ενώ η τρίτη 

δηµιουργεί από την αρχή έναν ΗΦΑ. Σε ότι αφορά την δεύτερη υπηρεσία ιστού, εφόσον ο 

ιατρός έχει αυθεντικοποιηθεί και έχει προσπελάσει το σύστηµα ΗΦΑ µπορεί να διαβάσει τον 

ιατρικό φάκελο του ασθενή που επιβλέπει, οπότε η επόµενη δραστηριότητα αφορά στην 

επιλογή του ασθενή του οποίου τον ιατρικό φάκελο θέλει να µελετήσει ο ιατρός που τον 

επιβλέπει. Έπειτα, εκτός του να µελετήσει τον ιατρικό φάκελο του ασθενή ο ιατρός έχει τη 

δυνατότητα ανάλογα µε τις απαιτήσεις να τον τροποποιήσει. Όταν ολοκληρώσει τη 

συγκεκριµένη λειτουργία, αποθηκεύει τον ιατρικό φάκελο στη βάση δεδοµένων των ΗΦΑ. 

Στην περίπτωση που ο ιατρός επιθυµεί τη δηµιουργία ενός ιατρικού φάκελου για έναν 

καινούριο ασθενή, η ροής της εργασίας κατευθύνεται στην τρίτη υπηρεσία ιστού, όπου ο 

εξουσιοδοτηµένος ιατρός εισάγει τα προσωπικά στοιχεία του ασθενή για τον οποίο επιθυµεί 

να δηµιουργήσει έναν καινούριο ιατρικό φάκελο και αφού το δηµιουργήσει, τον αποθηκεύει 

στη βάση δεδοµένων του συστήµατος ΗΦΑ. 

 

5.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να αναλυθεί είναι η ασφάλεια της προτεινόµενης 

αρχιτεκτονικής που αφορά επιµέρους θέµατα, όπως είναι η εµπιστευτικότητα 

(confidentiality), η ακεραιότητα (integrity), η µη άρνηση (non-repudiation) η 

αυθεντικοποίηση (authentication), η εξουσιοδότηση (authorization) και η διαθεσιµότητα 

(availability). Συγκεκριµένα, η εµπιστευτικότητα στοχεύει στη διασφάλιση ότι η πληροφορία 

είναι διαθέσιµη µόνο σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Η ακεραιότητα πάλι διαβεβαιώνει ότι η 

πληροφορία δεν τροποποιείται, είτε στην περίπτωση που µεταδίδεται, είτε στην περίπτωση 

που αποθηκεύεται, ενώ η µη άρνηση (non-repudiation) εγγυάται ότι ο αποστολέας ενός 

µηνύµατος δεν πρόκειται να αρνηθεί ότι απέστειλε το συγκεκριµένο µήνυµα. Η 

αυθεντικοποίηση αφορά στην  εξακρίβωση της ταυτότητας του αποστολέα και του 

παραλήπτη του εκάστοτε µηνύµατος και η εξουσιοδότηση διασφαλίζει ότι µια οντότητα 

αυθεντικοποίησης προσπελαύνει µόνο εκείνες τις πηγές πληροφορίας που απαιτούνται για 

την αίτηση ή την παροχή µιας υπηρεσίας. Επίσης, η διαθεσιµότητα έχει να κάνει µε το 

γεγονός ότι µια µη διακοπτόµενη υπηρεσία παρέχεται µόνο σε αυθεντικοποιηµένους κι 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες [9],[174]. ∆ύο τρόποι που χρησιµοποιούνται ευρύτερα για την 

ασφάλεια των ανταλλασσόµενων δεδοµένων είναι η κρυπτογράφηση  (encryption), η οποία 

εκτός από ασφάλεια παρέχει κι εµπιστευτικότητα, καθώς και η ψηφιακή υπογραφή που 

παρέχει ακεραιότητα. Παρότι οι δύο αυτές µέθοδοι χρησιµοποιούνται σε αυτή την 

προσέγγιση, δεν είναι αρκετές κι εποµένως απαιτείται ένας επιπλέον τρόπος που θα 
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διασφαλίζει την εφαρµογή των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας στα πληροφοριακά 

συστήµατα υγείας.  

 

Αναφορικά µε την εξουσιοδότηση, µια µέθοδος ασφάλειας είναι η χρήση µιας ευέλικτης 

γλώσσας ελέγχου πρόσβασης (access control language) που θα εξυπηρετεί ποικίλες και 

διαφορετικές απαιτήσεις. Ταυτοχρόνως, η γλώσσα αυτή θα πρέπει να είναι απλή, κατανοητή 

και αναγνώσιµη τόσο από τον άνθρωπο, όσο και από τις µηχανές σε επίπεδο υλοποίησης και 

χρήσης. Πλέον, χρησιµοποιούνται γλώσσες ελέγχου πρόσβασης που είναι βασισµένες σε 

γλώσσα XML (eXtensible Markup Language), καθώς η σύνταξη και η σηµασιολογία τους 

µπορεί εύκολα να επεκταθεί, ενώ παράλληλα τις υποστηρίζουν όλες οι βασικές πλατφόρµες.  

 

∆ύο από τις πιο γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες –βασισµένες σε XML- πολιτικές 

ελέγχου πρόσβασης είναι οι WS-Policy και XACML (eXtensible Access Control Markup 

Language), οι οποίες ενώ έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, έχουν ως ειδοποιό διαφορά 

ότι η XACML χρησιµοποιεί ένα µοντέλο πολιτικής ως βάση, οδηγώντας σε µια καθαρή 

σηµασιολογία της γλώσσας. Η XACML είναι µια αρχή για την ανάπτυξη προτύπου για 

έλεγχο πρόσβασης και συστηµάτων ελέγχου πρόσβασης και εξουσιοδότησης [15]. Μια άλλη 

γνωστή γλώσσα που σχετίζεται µε θέµατα ασφάλειας είναι η SAML (Security Assertion 

Markup Language), η οποία αναφέρεται σε θέµατα αυθεντικοποίησης και παρέχει µηχανισµό 

για τη µεταβίβαση αποφάσεων πιστοποίησης ταυτότητας και εξουσιοδότησης µεταξύ 

συνεργαζόµενων οντοτήτων, σε αντίθεση µε την XACML που εστιάζει σε ένα µηχανισµό για 

την κατάληξη σε αυτές τις αποφάσεις εξουσιοδότησης [236].  

  

Η αρχιτεκτονική της γλώσσας XACML βασίζεται σε µια αίτηση για εξουσιοδότηση που 

αρχίζει από το πρότυπο PEP (Policy Enforcement Point), το οποίο κατόπιν δηµιουργεί µια  

XACML αίτηση και τη στέλνει στο PDP (Policy Decision Point) που αξιολογεί την αίτηση 

και στέλνει απάντηση αποδοχής ή άρνησης πρόσβασης µε τις απαραίτητες υποχρεώσεις, 

αφού πρώτα αξιολογήσει τις σχετικές πολιτικές και τους κανόνες που εµπεριέχονται σε αυτές. 

Ωστόσο, για την αξιολόγηση των πολιτικών, η PDP χρησιµοποιεί το PAP (Policy Access 

Point) που γράφει πολιτικές και σύνολα πολιτικών και τα διαθέτει στο PDP. Το τελευταίο µε 

τη σειρά του αποστέλλει την απόφαση εξουσιοδότησης που του διατέθηκε στο PEP που 

έρχεται µε τη σειρά του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχουν τεθεί από την 

προαναφερόµενη απόφαση και να επιτρέψει ή να απαγορέψει την πρόσβαση [15],[236]. 

 

Εντούτοις, πρέπει να αποσαφηνίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η XACML εφαρµόζεται στον 

τοµέα της υγείας. Το προτεινόµενο σενάριο αφορά στην πρόσβαση ενός γιατρού στον ιατρικό 

φάκελο ενός ασθενή, οπότε µπαίνοντας στο σύστηµα εισάγει το όνοµα του ασθενή και 
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ανακτά τον ηλεκτρονικό του φάκελο. Τότε, η εφαρµογή του νοσοκοµείου αιτείται στο PEP 

που δηµιουργεί µια αίτηση βασισµένη στα στοιχεία του ασθενή, την πηγή δεδοµένων που 

ζητείται και οτιδήποτε έχει σχέση µε την αίτηση. Κατόπιν, το PEP αποστέλλει την αίτηση 

στο PDP, το οποίο αξιολογεί την αίτηση, µέσω της αλληλεπίδρασης µε το PAP που ανακτά 

τις εφαρµόσιµες πολιτικές στην αίτηση και την επιστρέφει στο πρότυπο PDP. Η απόφαση 

εξουσιοδότησης στέλνεται στο PEP, το οποίο είτε επιτρέπει στο γιατρό την πρόσβαση στον 

ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ενός ασθενή, είτε την αρνείται [15]. Εποµένως, µε τη χρήση της 

XACML υλοποιείται ένα ασφαλές υπηρεσιοστρεφές, διαδικασιοστρεφές και διαδικτυακό 

πληροφοριακό σύστηµα που παρέχοντας ασφάλεια, συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας 

παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 

5.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνέβαλε στην αναγνώριση των ηλεκτρονικών ιατρικών 

φακέλων ως τρόπο παροχής δοµηµένων ηλεκτρονικών δεδοµένων. Ωστόσο το σηµαντικότερο 

προτέρηµα των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων είναι ότι τα δεδοµένα που εσωκλείονται 

στους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους µπορούν να προσπελασθούν από 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες, χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς. Εποµένως, η 

υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική είναι ένας τρόπος παροχής διαλειτουργικότητας µεταξύ 

διαφορετικών συστηµάτων, ενώ µε τις υπηρεσίες ιστού παρέχει την κατάλληλη υποδοµή για 

επικοινωνία, συνεργασία και συνέργια µεταξύ αποµακρυσµένων, διαφορετικών συστηµάτων. 

Εκτός από τη διαλειτουργικότητα, η συγκεκριµένη αρχιτεκτονική χρησιµοποιείται 

προκειµένου να υλοποιηθούν εύρωστα συστήµατα που θα είναι διαδικασιοσιοστρεφή 

(process-oriented) και διαδικτυακά (web-based). Αυτός είναι και ο λόγος που στη 

συγκεκριµένη προσέγγιση χρησιµοποιείται η BPM, η οποία χρησιµοποιεί τη γλώσσα 

BPEL4WS για την υλοποίηση εύρωστων διαδικασιοστρεφών µηνυµάτων.  

 

Για την υλοποίηση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής  πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 

υπηρεσίες ιστού που θα χρησιµοποιούν έναν εξυπηρετητή ιστού (web server), από τους 

οποίους επιλέγουµε τον Apache Tomcat, ως τον πιο διαδεδοµένο για τη µετάδοση και την 

παραλαβή των XML µηνυµάτων. Επιπροσθέτως, κάποια SOAP µηνύµατα µε τη µορφή XML 

εγγράφου φτάνουν στον εξυπηρετητή (server). Η αποθήκευση των µηνυµάτων στον 

εξυπηρετητή και η µετάδοση απαντήσεων και επιβεβαιώσεων στον client πραγµατοποιείται 

από ένα πρόγραµµα, γραµµένο σε Java 2 SE Platform 1.4.2. Η διεπαφή υλοποιείται σε 

γλώσσα προγραµµατισµού Java και για την αναπαράσταση των επιχειρησιακών διαδικασιών 
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χρησιµοποιείται το εργαλείο IBM WebSphere Workflow, ενώ για την ενορχήστρωση των 

υπηρεσιών δικτύου το IBM WebSphere Business Integration και συγκεκριµένα το 

WebSphere Studio Application Developer Integration Edition V.5.1. Η αναπαράσταση των 

τριών υπηρεσιών δικτύου που αναλύονται παραπάνω πραγµατοποιείται µέσω του εργαλείου 

WebSphere Workflow. Όπως φαίνεται στα σχήµατα 5-4, 5-5 και 5-6, οι υπηρεσίες δικτύου 

αναπαρίστανται ως σύνολο δραστηριοτήτων, οι οποίες δηµιουργούν κάποια fdl αρχεία που 

τις περιγράφουν. Κατόπιν, το εκάστοτε fdl αρχείο εξάγεται και εισάγεται στο εργαλείο 

WebSphere Studio Application Developer Integration Edition, προκειµένου να υλοποιηθούν 

οι BPEL διαδικασίες και να ενορχηστρωθούν οι υπηρεσίες δικτύου, όπως αναπαρίσταται στο 

σχήµα 5-7. Στο σχήµα 5-8 παρουσιάζεται η οθόνη µε τα ιατρικά στοιχεία ενός περιστατικού, 

η οποία προκύπτει από την εκτέλεση της δραστηριότητας ‘Select Patient’ της υπηρεσίας 

ιστού Modify EMR, ενώ στο σχήµα 5-9 δίνεται η οθόνη µε τον ηλεκτρονικό φάκελο ενός 

περιστατικού, όπως αυτή προκύπτει από την εκτέλεση της δραστηριότητας ‘Receive Patient 

EMR’.  Στο σχήµα 5-10 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της ανάκτησης της ιστοσελίδας µε τον 

ιατρικό φάκελο ενός ασθενή που προκύπτει µε την εκτέλεση της υπηρεσίας ιστού, Create 

EMR. 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5-4:  Αναπαράσταση των δραστηριοτήτων της πρώτης υπηρεσίας δικτύου 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Σχήµα 5-5:  Αναπαράσταση των δραστηριοτήτων της δεύτερης υπηρεσίας δικτύου 
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Σχήµα 5-6:  Αναπαράσταση των δραστηριοτήτων της τρίτης υπηρεσίας δικτύου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5-7:  Αναπαράσταση της BPEL διαδικασίας της πρώτης υπηρεσίας δικτύου 
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Σχήµα 5-8: Παρουσίαση οθόνης µε τα ιατρικά στοιχεία ενός περιστατικού (χρήση πλασµατικών 

δεδοµένων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5-9: Η οθόνη εµφάνισης ιατρικών στοιχείων από τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ενός 

ασθενούς (χρήση πλασµατικών δεδοµένων) 
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Σχήµα 5-10:  Ανάκτηση ιστοσελίδας µε τα δεδοµένα ενός ιατρικού φακέλου ασθενή, µέσω της 

εκτέλεσης της υπηρεσίας ιστού Create EMR 

 

5.6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 

 

Όπως είχε προαναφερθεί η ανάπτυξη διαφόρων τεχνολογιών διεύρυνε τις επιλογές για την 

υλοποίηση συστηµάτων ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών (Electronic Patient Record - EMR) 

που εκτείνονται κατά µήκος πολλών οργανωσιακών συνόρων και παρέχουν ασθενοκεντρική 

πληροφορία τη στιγµή που χρειάζεται. Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (Service-Oriented 

Architecture – SOA) και οι υπηρεσίες ιστού που ενορχηστρώνονται µε τη γλώσσα BPEL 

(Business Process Execution Language) δίνουν στους χρήστες δυνατότητα πρόσβασης σε 

αποµακρυσµένα δεδοµένα ασθενών.  

 

Η ανάγκη προσπέλασης πληροφοριακών πηγών, ανεξαρτήτως τοποθεσίας οδήγησε στην 

τεχνολογία πλέγµατος, ευνοώντας τη δηµιουργία εικονικών και αποµακρυσµένων πηγών. Οι 

τεχνικές της τεχνολογίας πλέγµατος και της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής 

περιλαµβάνουν ολοκλήρωση και διαµοιρασµό δεδοµένων. Η εξέλιξη της παραπάνω 

προσέγγισης εστιάζει στο σχεδιασµό συστηµάτων ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων που 
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βασίζονται σε αρχιτεκτονική SOA πάνω σε υποδοµή πλέγµατος για να ενισχύσουν τη 

συνεργασία µεταξύ γεωγραφικά διάσπαρτων χρηστών.  

 

Η έννοια της τεχνολογίας πλέγµατος βασίζεται σε ένα σύνολο «ανοικτών» προτύπων και 

πρωτοκόλλων (Open Grid Services Architecture - OGSA) που ευνοούν την επικοινωνία 

µεταξύ ετερογενών και γεωγραφικά διασκορπισµένων περιβαλλόντων. Σε αντίθεση µε το 

διαδίκτυο, όπου ο χρήστης του βλέπει µέσω του ιστού ένα στιγµιότυπο του περιεχοµένου, ο 

χρήστης του πλέγµατος ουσιαστικά βλέπει έναν µοναδικό µεγάλο υπολογιστή. Ο συνδυασµός 

της τεχνολογίας πλέγµατος και της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής ευνοεί τους ιατρικούς 

οργανισµούς, αφού παρέχει παράλληλη εκτέλεση σχετικών επιχειρησιακών διαδικασιών για 

µικρότερους χρόνους απόκρισης και µέγιστη απόδοση. Επίσης, οι εφαρµογές που 

σχεδιάστηκαν για να είναι αποδοτικές σε ένα περιβάλλον υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα σύνολο -βασισµένων σε πρότυπα- διαδικτυακών 

πρωτοκόλλων για να επικοινωνούν µε τις καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας µε άλλες 

εφαρµογές και ετερογενείς πηγές, κατά µήκος ενός πλέγµατος. Οι τεχνικές της τεχνολογίας 

πλέγµατος και της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής καλύπτουν ζητήµατα ολοκλήρωσης, 

διαµοιρασµού δεδοµένων, επαναχρησιµοποίησης, ευελιξίας και συντονισµού των υπηρεσιών, 

αυξάνοντας την παραγωγικότητα, ευνοώντας την συνεργασία και προάγοντας την ευελιξία.  

 

Η ικανότητα της τεχνολογίας πλέγµατος να βελτιστοποιεί το διαµοιρασµό πηγών δεδοµένων 

κατά µήκος δικτύων οφείλεται στο γεγονός ότι στηρίζεται στην αρχιτεκτονική OGSA, η 

οποία εργάζεται µε υπηρεσίες πλέγµατος (grid services), παρόµοιες µε τις υπηρεσίες ιστού, 

αλλά σε περιβάλλον πλέγµατος.  Ουσιαστικά, το OGSA είναι µια υπηρεσιοστρεφής 

αρχιτεκτονική πλέγµατος που χρησιµοποιεί υπηρεσίες πλέγµατος (grid services). Έτσι, η 

τεχνολογία πλέγµατος παρέχει τη βάση για την ενορχήστρωση των υπηρεσιών ιστού µιας 

ευέλικτης υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής που όµως επιτυγχάνεται από τη γλώσσα 

BPEL4WS. 

  

Σε ότι αφορά την υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών, η υπηρεσιοστρεφής 

αρχιτεκτονική (SOA), η τεχνολογία πλέγµατος (grid technology) και η BPEL4WS 

συνδυάζονται ιδανικά, αφού η αρχιτεκτονική οργανώνει τις διεργασίες ως υπηρεσίες που 

επικοινωνούν µε τις υπόλοιπες, η τεχνολογία πλέγµατος επεκτείνει αυτή την ικανότητα σε 

γεωγραφικά κατανεµηµένα και ετερογενή συστήµατα, διανέµοντας σε αυτά εικονικά 

δεδοµένα και η BPEL4WS κάνει τις υπηρεσίες να λειτουργούν ως διαδικασίες, παράλληλα 

και ανεξάρτητα από τις άλλες. Έτσι, η τεχνολογία πλέγµατος ευνοεί την πλήρη συνεργασία, 

συνενώνοντας δεδοµένα και κατανέµοντας τα, αλλά και αυξάνει σφαιρικά την απόδοση και 

την ευελιξία του συστήµατος. Τα προτερήµατα αυτά διαδραµατίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο 
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στον ιατρικό τοµέα, καθώς η ποιότητα της ιατρικής φροντίδας, η ικανότητα να 

προσαρµόζεται στις ανάγκες των ασθενών και η ταχύτητα µε την οποία παρέχονται οι 

υπηρεσίες φροντίδας υγείας είναι οι πρωταρχικοί σκοποί.  

  

Η προσέγγιση αυτή υλοποιεί εύρωστα συστήµατα που είναι ικανά να επικρατήσουν σε ένα 

περιβάλλον συνεχώς µεταβαλλόµενο και να προσαρµοστούν στις ανάγκες των ασθενών. Εν 

συντοµία λοιπόν, µέσω της προσέγγισης αυτής παρέχεται µία διαδικασιοστρεφής, 

υπηρεσιοστρεφής και   διαδικτυακή που είναι υλοποιηµένη πάνω σε µία υποδοµή πλέγµατος, 

ο οποίος είναι και ο σκοπό της προσέγγισης αυτής και ο λόγος για τον οποίο συνδυάζονται η 

υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (SOA), η γλώσσα BPEL4WS και η τεχνολογία πλέγµατος 

(grid computing). 

  

Η προσέγγιση αυτή περιλαµβάνει τις τρεις ίδιες υπηρεσίες ιστού, µια για εξουσιοδότηση, µια 

για τροποποίηση των υπαρχόντων ιατρικών φακέλων ασθενών και µια για δηµιουργία νέων 

ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Σκοπός είναι η δηµιουργία ενός µεγάλου δικτύου που 

εµφανίζεται σε έναν τερµατικό χρήστη ή σε µια εφαρµογή ως ένας µεγάλος ηλεκτρονικός 

φάκελος ασθενή που αποτελείται από τρεις υπηρεσίες πλέγµατος που διαµοιράζουν και 

ανταλλάσουν ιατρικά δεδοµένα. Οι τρεις υπηρεσίες ιστού που δηµιουργήθηκαν για να 

λειτουργούν σε ένα περιβάλλον πλέγµατος, δηµιουργήθηκαν µε τη χρήση ενός εργαλείου, 

γνωστού ως Globus και  ονοµάζονται υπηρεσίες πλέγµατος, καθώς αποτελούν στιγµιότυπα 

υπηρεσιών ιστού που έχουν περιγραφεί µέσω της WSDL, όπως όλες οι υπηρεσίες ιστού µε 

ίσως κάποιες µικρές προσθήκες σε γλώσσα XML. Οι υπηρεσίες πλέγµατος έχουν περιγραφεί 

από ένα σύνολο προτύπων και πρωτοκόλλων (OGSA), τα οποία χρησιµοποιούν τα καλύτερα 

χαρακτηριστικά τόσο από την τεχνολογία πλέγµατος όσο και από τις υπηρεσίες ιστού και 

διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα ετερογενών συστηµάτων, ώστε διαφορετικοί τύποι 

συστηµάτων να επικοινωνούν και να διαµοιράζουν δεδοµένα. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΟΥΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ESB 
ΚΑΙ BPEL  

 

 

 

 

 

6.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι πάροχοι ιατρικής φροντίδας αντιµετωπίζουν συχνά το κίνητρο της ανάπτυξης και 

ολοκλήρωσης ποικίλων και γεωγραφικά αποµακρυσµένων IT (information technology) 

συστηµάτων, ώστε να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες 

µοντέρνων τεχνολογιών. Υψηλά κόστη, περισσότερη πληροφορία και µεγαλύτερη 

προσαρµογή προς τους απαιτητούς κανόνες είναι µερικές από τις απαιτήσεις που τίθενται 

στους παρόχους ιατρικής φροντίδας, καθιστώντας απαραίτητη την πρόσβαση σε δεδοµένα 

οποιαδήποτε στιγµή και εικονικά από οπουδήποτε. Παράλληλα, οι ίδιοι οι πάροχοι ιατρικής 
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φροντίδας θα πρέπει να κρατούν τα δεδοµένα αυτά ασφαλή και να τηρούν τους διαφόρους 

κανονισµούς, όπως αυτούς της HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) 

[116]. Η HIPAA περιλαµβάνει τον Τίτλο II που αφορά σε κανόνες για την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων υγείας, η οποία επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία 

προτύπων για τη χρήση και τη διάδοση της ιατρικής πληροφορίας µεταξύ των παρόχων 

ιατρικής φροντίδας. 

 

Βάσει των παραπάνω, πολύτιµος χρόνος καταναλώνεται για τη βελτίωση της παροχής 

ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς. Γίνεται κατ’ επέκταση αναγκαία η εξέλιξη των 

συστηµάτων, µέσω της τροποποίησης και της επέκτασης υπάρχουσας IT υποδοµής. Η 

προσέγγιση που αναλύεται σε αυτό το κεφάλαιο αφορά στην εξέλιξη της διαδικασίας 

διανοµής ιατρικής φροντίδας εντός και διαµέσου οργανωσιακών συνόρων. Κατόπιν 

παρουσιάζεται µια προσέγγιση που περιλαµβάνει συστήµατα υγείας σχεδιασµένα βάσει της 

υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής (SOA) µε τη χρήση της τεχνολογίας ESB (Enterprise 

Service Bus) για την επίλυση θεµάτων ολοκλήρωσης και της γλώσσας BPEL (Business 

Process Execution Language) για την υποστήριξη απαιτήσεων συνεργασίας. Εξαιτίας των 

αυστηρών απαιτήσεων ασφάλειας ενός τέτοιου περιβάλλοντος, ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί 

στην ανάπτυξη κατάλληλων µηχανισµών ασφάλειας που διαβεβαιώνουν την 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε ολοκληρωµένες υπηρεσίες υγείας και ιατρικά δεδοµένα. 

 

Οι προκλήσεις των συστηµάτων υγείας αφορούν στη διάθεση υψηλού επιπέδου ιατρικής 

φροντίδας µε τρόπο αποδοτικό για το κόστος. Βέβαια, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο από την 

άποψη ότι οι πάροχοι ιατρικής φροντίδας πρέπει να ισορροπούν την ιατρική φροντίδα µεταξύ 

επιχειρησιακής διαχείρισης, διαχείρισης απαιτήσεων, προσαρµογή στους κανονισµούς και 

συνεχή ιατρική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα να ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις και τις 

µοντέρνες τεχνολογίες [145]. Σε αυτό το περιβάλλον, η συνεισφορά των παρόχων ΙΤ 

συστηµάτων µπορεί να είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε ότι έχει σχέση µε τη βελτίωση της ροής 

της πληροφορίας για τη φροντίδα των ασθενών, την παράλληλη βελτιστοποίηση των 

λειτουργιών και τη µείωση του κόστους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, σηµαντικές 

πηγές επενδύθηκαν για την ανάπτυξη αυτών των πληροφοριακών συστηµάτων που εκτός από 

το ότι είναι µεγάλα και πολύπλοκα, συχνά είναι αποµακρυσµένα, αταίριαστα, ετερογενή και 

βασίζονται περισσότερο στη διαδικασία παραδοσιακής µετάδοσης, παρά στην υποστήριξη 

επιχειρησιακών διαδικασιών. Συνεπώς, η ολοκλήρωση αυτών των συστηµάτων µε έµφαση 

βέβαια στην επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ τους είναι µια πρόκληση που 

αντιµετωπίζεται συχνά από τους παρόχους ιατρικής φροντίδας, αφού µπορεί να χρειάζεται η 

τροποποίηση και η επέκταση τους προκειµένου να ανταπεξέρχονται στις συνεχώς 
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µεταβαλλόµενες απαιτήσεις και να οικειοποιούνται νέες και πιο µοντέρνες τεχνολογίες 

[120],[145]. Για την ικανοποίηση αυτής της πρόκλησης, πρέπει να σχεδιαστεί µια διαδικασία 

επέκτασης συστηµάτων (systems evolution process) και να υλοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε 

να επιτύχει τη διαλειτουργικότητα µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων που πιθανόν να έχουν 

υλοποιηθεί στο παρελθόν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές και µε διαφορετικές τεχνολογίες, 

καθώς και να υποστηρίξει την αναπαράσταση της διαδικασίας διανοµής ιατρικής φροντίδας.  

 

Η επέκταση συστηµάτων (system evolution) είναι µια επαναληπτική και επαυξητική 

διαδικασία που απευθύνεται στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών των ασθενών, αλλά και 

στην προσαρµογή και λειτουργία κληρονοµούµενων και υπαρχόντων συστηµάτων [85]. 

Έχοντας µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, υπάρχει περίπτωση η επέκταση αυτή να µην αφορά 

απλά την εφαρµογή ενός συνόλου µικρών διαφοροποιήσεων, αλλά και την ανάπτυξη 

συστηµάτων από µηδενικό σηµείο. Η επέκταση των συστηµάτων θα πρέπει να διασφαλίζει 

ότι οι αλλαγές είναι ικανές να δηµιουργήσουν λειτουργικές δυνατότητες που θα 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των χρηστών. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η 

πολυπλοκότητα και η αστάθεια των απαιτήσεων των -µεγάλης κλίµακας- συστηµάτων υγείας, 

καθώς και οι µεγάλες επενδύσεις κάνουν την επέκταση επιτακτική ανάγκη. 

 

Τις πιο πολλές φορές, η απόφαση για την επέκταση των συστηµάτων εξαρτάται από το εάν η 

υπάρχουσα αρχιτεκτονική συστηµάτων και οι λειτουργίες τους ταιριάζουν στις τρέχουσες και 

προβλεπόµενες απαιτήσεις του υπό έρευνα τοµέα. Εποµένως, για την εξέλιξη υπαρχόντων 

συστηµάτων, µεγαλύτερο βάρος δίνεται στην ανάγκη να ερευνηθεί το λειτουργικό πλαίσιο 

των συστηµάτων, να αναπτυχθεί -όταν απαιτείται- αυτό το πλαίσιο και να χρησιµοποιηθεί 

από το σύστηµα-στόχο. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το πλαίσιο που προαναφέρθηκε 

περιγράφεται από τις συστατικές του επιχειρησιακές διαδικασίες και τις αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ τους, οπότε η διαδικασία επέκτασης των συστηµάτων έγκειται στο σχεδιασµό των 

συστηµάτων βάσει του πως µπορεί να υποστηρίξει τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Αυτό 

υποδεικνύει ότι οι υγειονοµικοί οργανισµοί που θέλουν να εξελίξουν τα υπάρχοντα 

συστήµατα τους πρέπει να δώσουν µεγαλύτερη έµφαση στο αρµονικό συνταίριασµα µεταξύ 

του συστήµατος-στόχου και της διαδικασίας του λειτουργικού του πλαισίου.  

 

Όταν υπάρχει το όραµα για ένα ολοκληρωµένο, διαδικασιοστρεφές σύστηµα υγείας, οι 

κατασκευαστές τους (developers) θα πρέπει πρωτίστως να επιλύσουν ζητήµατα ολοκλήρωσης 

όσον αφορά την επικοινωνία, διαβεβαιώνοντας ότι τα υπάρχοντα συστήµατα που 

χρησιµοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα µεταφοράς και µορφές δεδοµένων µπορούν να 

ανταλλάσσουν την οποιαδήποτε πληροφορία. Επίσης, θα πρέπει να αποφασίζουν πως 
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υπάρχοντα συστήµατα µπορούν να αλληλεπιδρούν για να υποστηρίξουν επιχειρησιακές 

διαδικασίες [183],[234]. Αναφορικά µε τα παραπάνω, το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τη 

διαδικασία επέκτασης και την υλοποίηση ενός συστήµατος υγείας που βασίζεται στην 

υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική (Service-Oriented Architecture - SOA), ενώ χρησιµοποιεί την 

τεχνολογία ESB (Enterprise Service Bus) και τη γλώσσα BPEL (Business Process Execution 

Language) για την υποστήριξη της ολοκλήρωσης και της σύνθεσης συστηµάτων. 

 

6.2  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο ιατρικός τοµέας απαιτεί πλέον βελτίωση της ποιότητας παροχής ιατρικής φροντίδας µε 

παράλληλη µείωση του κόστους, οπότε απαιτείται η µεταφορά της φροντίδας από την 

οργανισµο-κεντρική κατάσταση σε ασθενο-κεντρική. Η µεταφορά αυτή µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε συντονισµό και συνεργασία των λειτουργικών µονάδων που µετέχουν 

στην παροχή της ιατρικής φροντίδας και ωθεί τους ιατρικούς οργανισµούς στην ανάπτυξη 

των υπαρχόντων συστηµάτων τους, ώστε να παρέχουν ολοκληρωµένη πρόσβαση στα ιατρικά 

δεδοµένα, ανεξαρτήτως τόπων και συνόρων, οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτά. Η 

υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (SOA), ως µέθοδος για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση 

αποµακρυσµένων συστηµάτων παρουσιάζει έναν τρόπο για το πώς οι διάφορες 

επιχειρησιακές και τεχνολογικές αρχιτεκτονικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να 

ολοκληρωθούν, καθώς και πως η λειτουργικότητα των σύνθετων εφαρµογών µπορεί να 

µεταφερθεί σε µία πύλη (portal) ή σε µια µηχανή αναζήτησης ιστού (web browser). 

Εποµένως, η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική αποτελεί έναν πολλά υποσχόµενο στόχο για 

την εξέλιξη των συστηµάτων παροχής ιατρικής φροντίδας, αφού όπως είναι γνωστό, η 

τεχνολογική ετερογένεια των ιατρικών οργανισµών είναι περισσότερο ο κανόνας, παρά η 

εξαίρεση [85],[120],[145].   

 

Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική συµβάλλει στην ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη 

ολοκλήρωση δεδοµένων κι εφαρµογών, ευνοώντας την end-to-end ολοκλήρωση εφαρµογών 

µεταξύ και διαµέσου παρόχων ιατρικής φροντίδας και παρέχει ένα ευέλικτο µοντέλο που 

επιτρέπει στους ιατρικούς οργανισµούς να προσαρµόζονται γρήγορα και αποτελεσµατικά 

στις περιβαλλοντολογικές αλλαγές [60],[182]. ∆ηµιουργεί εφαρµογές από τη βάση, 

συνδέοντας µία ή περισσότερες υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας 

ολοκληρωµένης, διαλειτουργικής και end-to-end διαδικασίας υγείας, όπως είναι για 

παράδειγµα µια ιατρική παραγγελία (medical order). Αυτός ο τύπος αρχιτεκτονικής 

εξαρτάται από το διαδίκτυο και είναι συνδυασµός της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής 
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(business architecture), της αρχιτεκτονικής εφαρµογών (application architecture) και της 

αρχιτεκτονικής λογισµικού (software architecture). Επιπροσθέτως, επιτρέπει στους χρήστες 

τη γρήγορη κι αποτελεσµατική ανάπτυξη, επαναχρησιµοποίηση και επαναπροσδιορισµό 

αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών ροής εργασίας (που ουσιαστικά είναι υπηρεσίες), καθώς 

µεταβάλλονται οι προτεραιότητες στο χώρο της ιατρικής φροντίδας, οι διαχειριστικές 

προϋποθέσεις ή οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες [81],[80],[165]. Η υπηρεσιοστρεφής 

αρχιτεκτονική, λοιπόν απαντά στην ανάγκη ανταλλαγής ιατρικής πληροφορίας µεταξύ 

διαφορετικών συστηµάτων παροχής ιατρικής φροντίδας στο διαδίκτυο, οπότε και αποτελεί 

την ιδανική αρχιτεκτονική βάση για τη συµµετοχή και περαιτέρω ανάπτυξη υπαρχόντων 

συστηµάτων παροχής ιατρικής φροντίδας [38],[89],[196],[212]. 

 

Για να κατανοήσουµε σε βάθος την έννοια της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής και πως 

αυτή λειτουργεί µέσα σε ένα σύστηµα, αναφέρουµε ότι οι αποµακρυσµένες εφαρµογές 

παροχής ιατρικής φροντίδας µπορούν να θεωρηθούν ως υπηρεσίες που υποστηρίζουν 

καθορισµένες δραστηριότητες παροχής ιατρικής φροντίδας κι έχουν συγκεκριµένη 

λειτουργικότητα. Τοιουτοτρόπως, ένα περιβάλλον υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής έχει 

ανάγκη µια εύρωστη και ασφαλή υποδοµή που θα µπορεί να συνδυάζει υπηρεσίες µε στόχο 

την ικανοποίηση των µεταβαλλόµενων απαιτήσεων, αλλά και να συνθέτει τις υπάρχουσες ή 

και καινούριες εφαρµογές των υπηρεσιών [71].  Προς αυτή την οδό κινείται η εισαγωγή  της 

υποδοµής ESB (Enterprise Service Bus), η οποία συνδέει εφαρµογές και υπηρεσίες µε τη 

δροµολόγηση µηνυµάτων µεταξύ αυτών, αλλά και διαθέτει τις υπηρεσίες για πρόσβαση 

ακόµη και από αποµακρυσµένα συστήµατα, καθώς κι επαναχρησιµοποίηση τους [20],[71].  

 

Η υποδοµή ESB αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον για τη φιλοξενία υπηρεσιών ιστού, 

λειτουργώντας ως µια δίοδος (bus) που συνδέει ποικίλες πηγές και διασφαλίζει ότι οι 

υπηρεσίες παρατίθενται µέσα σε αυτή βάσει προτυποποιηµένων πρωτοκόλλων 

(παραδείγµατος χάριν τα SOAP, HTTP και JMS). Έτσι, κάθε πελάτης (client) άµεσα µε αυτές 

µπορεί να δηµιουργήσει ή να µετατρέψει, αλλά και να δροµολογήσει αιτήσεις υπηρεσιών. Η 

ESB συνδέει αποτελεσµατικά τόσο ήδη υπάρχουσες, όσο και καινούριες υπηρεσίες και 

συµβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος. Οπότε συντελεί και στην ανάπτυξη 

εικονικών εφαρµογών παροχής υπηρεσιών υγείας (virtual healthcare applications) ως ένα 

συνδεδεµένο και διαδικασιο-κεντρικό (process-based) σύνολο ανεξάρτητων υπηρεσιών που 

υπάρχουν εντός κι εκτός του υγειονοµικού οργανισµού. Επίσης, εφαρµόζεται σε ένα σύνολο 

επιχειρησιακών προϋποθέσεων, όπως µια συνηθισµένη λύση λογισµικού, χωρίς όµως τη 

λογική που κρύβεται πίσω από τον κώδικα ανάπτυξης του. Η ESB διευκολύνει την 

διαλειτουργικότητα µεταξύ διαφόρων πλατφόρµων, συνενώνει -υπηρεσιοστρεφείς, 
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καθοδηγούµενες από τα συµβάντα και στρεφόµενες στα µηνύµατα- αρχιτεκτονικές που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών κι έτσι παρέχει την 

τεχνολογική βάση για την ανάπτυξη υπαρχόντων συστηµάτων παροχής ιατρικής φροντίδας, 

εντός ενός ολοκληρωµένου κι αποτελούµενου από ποικίλες περιφέρειες περιβάλλοντος 

[20],[71]. 

 

Σε µια υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική, οι υπηρεσίες και οι ενορχηστρώσεις τους (service 

orchestrations) αλληλεπιδρούν µε υπηρεσίες που διανέµονται και διατίθενται διαµέσου κάθε 

υγειονοµικού οργανισµού και µεταξύ διαφόρων υγειονοµικών οργανισµών. Σε ένα 

συνδεδεµένο περιβάλλον παροχής ιατρικής φροντίδας (federated healthcare environment), 

στο οποίο οι υπηρεσίες διασχίζουν οργανωσιακά σύνορα ή σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον 

παροχής ιατρικής φροντίδας (distributed healthcare environment), όπου οι επικοινωνίες των 

υπηρεσιών συνενώνουν γεωγραφικά σύνορα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα δεδοµένα, τα 

συµβάντα και οι οποιεσδήποτε αποκρίσεις να οδηγούνται στο κατάλληλο σηµείο, την 

κατάλληλη στιγµή και βάσει συγκεκριµένων πολιτικών ασφάλειας, χωρίς να υπάρχει 

διαχείριση από πάνω.  

 

Ως εκ τούτου, η ESB εκτός του να επιλύει ζητήµατα ανάπτυξης κι ολοκλήρωσης, παρέχει την 

ικανότητα ενορχήστρωσης δραστηριοτήτων παροχής ιατρικής φροντίδας σε διαδικασίες, 

συνήθως µέσω της BPEL [183]. Η γλώσσα BPEL προσδίδει µια πλατφόρµα που είναι 

πρότυπη και βασισµένη στην XML και που εκφράζει την ακολουθία των συµβάντων και την 

λογική της συνεργασίας των επιχειρησιακών διαδικασιών, ενώ οι υποκείµενες υπηρεσίες 

παρέχουν τη λειτουργικότητα των διαδικασιών αυτών [67],[137],[242]. Κατά συνέπεια, σε 

µια προσέγγιση υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής που στοχεύει στην υποστήριξη 

διαδικασιών παροχής ιατρικής φροντίδας, η γλώσσα BPEL, όταν αυτή είναι εµπλουτισµένη 

µε τους κατάλληλους µηχανισµούς ελέγχου πρόσβασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

αποτελεσµατικά στη συνεργασία εντός και µεταξύ διαδικασιών. 

  

Βάσει των παραπάνω, µια διαδικασία επέκτασης συστήµατος (system evolution process) που 

βασίζεται σε µια διαδικασιοστρεφή SOA αποτελείται από τα εξής στάδια: 

� Ανάπτυξη της περιγραφής διαδικασίας ενός υγειονοµικού οργανισµού ή τµήµατος 

του και προσδιορισµός των προϋποθέσεων υποστήριξης διαδικασιών, κατόπιν 

επίβλεψης, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων συνέργιας και συνεργασίας, 

οπότε και δηµιουργία µιας γραφικής αναπαράστασης του τρόπου και της σειράς µε 

την οποία εκτελούνται οι δραστηριότητες των διαδικασιών, στα πλαίσια µιας 

ανθρώπινης ροής εργασίας.  
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� Χαρτογράφηση των υπαρχόντων εφαρµογών συστηµάτων στα µοντέλα των 

διαδικασιών, µε τρόπο ώστε να διαφαίνονται οι µεταβολές, αναφορικά µε το «τι είναι 

διαθέσιµο» και «τι είναι αναγκαίο» (αναφορικά µε το ποιες εφαρµογές να 

παραµείνουν, ποιες να τροποποιηθούν ή να αναβαθµισθούν και ποιες να 

καταργηθούν), καθώς και ανάπτυξη παλαιών και νέων εφαρµογών ως υπηρεσίες που 

έχουν αποδοθεί σε δραστηριότητες διαδικασιών. 

� Περιγραφή των υπηρεσιών µέσα στην BPEL µηχανή (engine), η οποία δηµιουργεί 

ένα XML αρχείο που υποδεικνύει στο δροµολογητή µηνυµάτων (message router) – 

δίοδο υπηρεσιών (service bus), τους κανόνες που σχετίζονται µε κάθε υπηρεσία και 

χρησιµοποιεί την υποδοµή ESB ως δροµολογητή µηνυµάτων και µηχανή κανόνων 

που αξιολογεί µηνύµατα, µετατρέπει δεδοµένα και διασφαλίζει τη µεταφορά των 

µηνυµάτων µεταξύ συστηµάτων και εν τέλει τη µετάδοση της πληροφορίας στην 

πύλη ή τη µηχανή αναζήτησης του χρήστη.  

 

Η προσέγγιση που αναλύεται προτείνει µια εξελικτική κατεύθυνση, όπου η υπηρεσιοστρεφής 

αρχιτεκτονική που υλοποιείται σε µια ESB/BPEL υποδοµή λογισµικού γίνεται ζωτικής 

σηµασίας ζήτηµα στην υποστήριξη σχέσεων, όπως αυτές που υπάρχουν µεταξύ των 

υγειονοµικών συστηµάτων και του λειτουργικού τους περιεχοµένου, των σχέσεων µεταξύ 

των ρόλων και των σχέσεων µεταξύ τµηµάτων συστηµάτων που εκφράζονται ως υπηρεσίες. 

Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η προσέγγιση που µελετάται στην πορεία 

επικεντρώνεται στο προαναφερθέν τρίτο στάδιο.  

 

6.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Σε αυτή την παράγραφο περιγράφεται ένα παράδειγµα ενός έργου υλοποίησης που 

πραγµατεύεται την αυτοµατοποίηση διοργανωσιακών διαδικασιών υγείας που εκτείνονται 

στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης υγειονοµικής περιφέρειας και στην ουσία αναλύει κι 

επεξηγεί τις τεχνικές όψεις της συγκεκριµένης προσέγγισης στο ζήτηµα της εξέλιξης 

συστηµάτων. Συγκεκριµένα, µια υγειονοµική περιφέρεια αποτελείται από ένα γενικό 

νοσοκοµείο κι από έναν αριθµό περιφερειακών νοσοκοµείων και ιατρικών κέντρων. 

Συνήθως, οι ιατρικές διαδικασίες πραγµατοποιούνται από ποικίλους παρόχους ιατρικής 

φροντίδας µέσα σε µια υγειονοµική περιφέρεια, οπότε υπάρχει η ανάγκη διασφάλισης ότι η 

πρόσβαση στην πληροφορία του εκάστοτε ασθενή θα πραγµατοποιείται µόνο από 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες, όµως µόνο όταν απαιτείται. Το παράδειγµα διαδικασίας που 

χρησιµοποιείται αφορά σε ιατρικές διαδικασίες που πραγµατοποιούνται από ιατρικά κέντρα 
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προς νοσοκοµεία και περιλαµβάνει τρία ξεχωριστά συστήµατα που βασίζονται σε 

διαφορετικές τεχνολογίες: 

� Radiology Order System (ROS): ένα σύστηµα που χειρίζεται την προώθηση ιατρικών 

εντολών µεταξύ υγειονοµικών οργανισµών και παρατίθενται µε τη µορφή υπηρεσίας 

ιστού. 

� Radiology Report System (RRS): ένα σύστηµα που διαχειρίζεται τις ακτινογραφίες 

και τις σχετικές ακτινολογικές αναφορές και το οποίο χρησιµοποιεί ένα JMS (Java 

Message Service) σύστηµα αναµονής σε ότι έχει να κάνει µε την επικοινωνία. 

� Electronic Patient Record (EMR): ένα προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις σύστηµα που 

διαχειρίζεται ιατρικά δεδοµένα ασθενών και το οποίο έχει υλοποιηθεί σε Corba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6-1: Αναπαράσταση µιας ανώτερου επιπέδου άποψη της διαδικασίας ακτινολογικών 

εντολών 

 

Υποθέτουµε µια διαδικασία υγείας που ξεκινάει µε την αίτηση του ιατρού ενός ιατρικού 

κέντρου για µια ακτινολογική διεργασία σε ένα από τους ασθενείς του και τελειώνει µε τη 

σύνταξη της ακτινολογικής αναφοράς από τον ακτινολόγο. Σε αυτή τη διαδικασία 

εµπλέκονται δύο ακτινολογικές µονάδες: το ιατρικό κέντρο και ακτινολογικό τµήµα του 

νοσοκοµείου. Ο ακτινολόγος, προκειµένου να εκτελέσει την ακτινολογική αίτηση προσβαίνει 

το ανάλογο τµήµα του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή και συντάσσει την ακτινολογική 

αναφορά, ενσωµατώνοντας τις ακτινογραφίες και την εκτίµηση της κατάστασης, τα οποία 

στο σύνολο τους αποστέλλονται στον αιτούντα ιατρό. Το σχήµα 6-1 αναπαριστά µια 

ανώτερου επιπέδου άποψη της διαδικασίας υγείας που σχετίζεται µε ακτινολογικές εντολές, 

ενώ η αναπαράσταση πραγµατοποιείται µε το εργαλείο IBM WebSphere Workflow 

Buildtime [122]. 
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6.4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

Η αρχιτεκτονική συστήµατος που παρατίθεται περιγράφει µια διαδικασία επέκτασης που 

στηρίζεται σε µια υλοποίηση υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής πάνω σε υποδοµή 

λογισµικού ESB/BPEL. Η επέκταση αυτή στόχο έχει την παροχή εξουσιοδοτηµένης 

πρόσβασης σε ολοκληρωµένη πληροφορία ασθενή, κατά την εκτέλεση διαδικασιών υγείας 

που εκτείνονται στα πλαίσια µιας υγειονοµικής περιφέρειας. Βάσει των παραπάνω, οι 

εφαρµογές που περιγράφηκαν στην προηγούµενη παράγραφο συνθέτονται µέσα σε µια SOA, 

ώστε να χρησιµεύσουν ως ένα ενιαίο σύνολο. 

  

Η ένωση των εφαρµογών συντελεί στη δηµιουργία επιχειρησιακών διαδικασιών που στο 

σύνολο τους επιλύουν ποικίλα ζητήµατα υλοποίησης και ολοκλήρωσης, εκθέτοντας κάθε 

εφαρµογή ως µια υπηρεσία ιστού κι έπειτα χρησιµοποιώντας τη γλώσσα BPEL για τη 

σύνθεση των υπηρεσιών σε επιχειρησιακές διαδικασίες. Η εικόνα 6-2 αποτελεί µια σχηµατική 

αναπαράσταση των τεσσάρων βασικών συστατικών της αρχιτεκτονικής. Συγκεκριµένα, αυτά 

είναι:  

� Η υπάρχουσα IT υποδοµή. 

� Η ESB που περιλαµβάνει προσαρµογείς (adapters) για την έκθεση υπαρχόντων 

συστηµάτων και την παροχή συνδεσιµότητας σε αυτά. 

� Η BPEL µηχανή, η οποία αναλαµβάνει την επεξήγηση κι εκτέλεση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών που περιγράφονται σε BPEL και αυτό το επιτυγχάνει 

ενορχηστρώνοντας υπάρχουσες υπηρεσίες.  

� Οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν ή και δηµιουργήθηκαν εξαρχής από υπάρχοντα 

συστήµατα. 

Σε αυτό το σηµείο µπορεί να προστεθεί ένα πέµπτο συστατικό που αναπαριστά τον 

εξυπηρετητή εξουσιοδότησης (authorization server), ο οποίος διαχειρίζεται ποιος µπορεί να 

εκτελέσει τις διάφορες BPEL δραστηριότητες, ανάλογα βέβαια µε το ρόλο του. 

Παραδείγµατα τέτοιων BPEL δραστηριοτήτων είναι η ενεργοποίηση (invocation) µιας 

υπηρεσίας ή η ανάθεση µιας νέας τιµής σε ένα XML έγγραφο.  

 

Στα πλαίσια της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής, το σύστηµα ROS είναι ήδη υλοποιηµένο ως 

υπηρεσία ιστού κι εποµένως δεν απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη. Απαιτείται επιπλέον 

εργασία για την παρουσίαση των δύο άλλων συστηµάτων ως υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, µια 

ESB παρέχει στους πελάτες (clients) τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες µέσω του 

πρωτοκόλλου HTTP (ή και άλλων πρωτοκόλλων) και προωθεί τις αιτήσεις του εκάστοτε 

πελάτη στο σύστηµα RRS, µέσω JMS (Java Message Service). Σε αυτό το πλαίσιο, νέες 
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δοµές µηνυµάτων προσδιορίζονται µέσω ενός –βασισµένου σε CDA- XML σχήµατος κι 

επιπλέον δηµιουργούνται κανόνες µετατροπής για να µετατρέψουν την υπάρχουσα µορφή 

των εφαρµογών.   

 

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι µια υπηρεσία ιστού που βασίζεται σε ESB για το σύστηµα 

RRS και δέχεται αιτήσεις, τις µετατρέπει πριν τις τοποθετήσει στην JMS ουρά κι επικοινωνεί 

µε τις άλλες υπηρεσίες ιστού µέσω BPEL. Η εικόνα 6-3 παρουσιάζει τις BPEL δοµές που 

προστέθηκαν για το σκοπό αυτό στα WSDL αρχεία. Η δοµή PartnerLinkType προσδιορίζει 

το ρόλο κάθε συµµετέχοντα στη διαδικασία υγείας και το συνδέει µε ένα δεδοµένο PortType 

(παραδείγµατος χάριν τον όρο WSDL για διεπαφές). Σε αυτό το παράδειγµα, η παρουσία 

ενός µοναδικού ρόλου υπονοεί µια σχέση πελάτη-εξυπηρετητή (client-server). Η εικόνα 6-3 

παρουσιάζει επίσης, τον προσδιορισµό της ιδιότητας RadProcCd και µια ιδιότητα ψευδώνυµο 

που περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η εξαγωγή της τιµής της ιδιότητας από το 

µήνυµα εξουσιοδότησης. Τέλος, πρέπει να αναπτυχθεί το EMR σύστηµα, το οποίο είναι 

βασισµένο σε Corba και για αυτό το λόγο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας ESB οδηγός που να 

δηµιουργεί αυτόµατα την υπηρεσία ιστού, σχεδιάζοντας τη διεπαφή σε WSDL και 

δηµιουργώντας την υπηρεσία ιστού από αυτή τη διεπαφή. Η υλοποίηση της υπηρεσίας δρα 

ως πελάτης (client) κατευθείαν στο σύστηµα Corba ή µέσω µιας διεπαφής υπηρεσίας ιστού 

που δηµιουργείται µε τη βοήθεια της υποδοµής ESB.  

 

 

 

Σχήµα 6-2: Αναπαράσταση της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής υλοποιηµένης βάσει των 

ESB και BPEL 
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<plnk:PartnerLinkType name="RRSLinkType"> 

   <plnk:role name="serviceProvider"> 

       <plnk:PortType name="tns:RRS "/> 

   </plnk:role> 

</plnk:partnerLinkType> 

<bpws:property name="RadProcCd" type="xsd:string" /> 

<bpws:propertyAlias messageType="tns:authenticate" part="request" 

propertyName="tns:RadProcCd " 

  query="/xsd1:EMRDetails/RadProcCd" /> 

 

Σχήµα 6-3:  Παράθεση παραδείγµατος των WSDL επεκτάσεων του BPEL 

 

Η αρχιτεκτονική που προτάθηκε είναι συµβατή µε το πρότυπο EN 12967 HISA (Health 

Informatics Service Architecture), το οποίο στοχεύει στην παροχή ενός µοντέλου αναφοράς 

(reference model) για IT υπηρεσίες παροχής ιατρικής φροντίδας, διευκολύνοντας τη 

δηµιουργία, απόκτηση και χρήση διαλειτουργικών συστηµάτων [43]. Με αυτό τον τρόπο, η 

ιατρική πληροφορία διαχωρίζεται πλήρως από τις εφαρµογές και γίνεται διαθέσιµη στις 

διάφορες µονάδες του πληροφοριακού συστήµατος υγείας, όπου και όποτε απαιτείται. 

6.5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ESB ΚΑΙ 

BPEL ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

 

6.5.1 Ανάλυση διαδικασίας επέκτασης συστήµατος κι επιµέρους συστηµάτων υγείας 
σε περιβάλλον πλέγµατος 

 

Η προσέγγιση που ήδη περιγράφηκε δηµιουργήθηκε για την ανάπτυξη υπαρχόντων 

συστηµάτων προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, αποτελεί λοιπόν µια λύση που βασίζεται 

στην υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική, αλλά παράλληλα και στην ενδιάµεση τεχνολογία ESB 

και στη γλώσσα BPEL για την ενορχήστρωση µεµονωµένων δραστηριοτήτων υγείας σε 

διαδικασίες υγείας. Κατά συνέπεια, µέσω της διαδικασίας επέκτασης που περιγράφηκε σε 

αυτό το κεφάλαιο, κατά πρώτοις επιλύονται ζητήµατα ολοκλήρωσης, σε επίπεδο 

επικοινωνίας, έτσι ώστε όλα τα συστήµατα (υπάρχοντα ή µη) που χρησιµοποιούν 

διαφορετικά πρωτόκολλα µεταφοράς και µορφές δεδοµένων να µπορούν να ανταλλάσουν την 

ιατρική πληροφορία. Κατά δευτέροις, κι εφόσον τα ζητήµατα επικοινωνίας έχουν υλοποιηθεί, 

τα διάφορα IT συστήµατα µπορούν να αλληλεπιδράσουν, προκειµένου να υποστηρίξουν τις 

διαδικασίες υγείας. Έτσι, αποτέλεσµα της επέκτασης είναι µια διαλειτουργική διαδικασία κι 

ένα υπηρεσιοστρεφές πληροφοριακό σύστηµα υγείας. 
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Η περιγραφείσα προσέγγιση επεκτάθηκε, ώστε να συµπεριλάβει το ζήτηµα της ασφάλειας 

όλων των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια οποιασδήποτε περίπτωσης 

παροχής ιατρικής φροντίδας. Η επέκταση των συστηµάτων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 

αλλαγές θα δηµιουργούν λειτουργικές δυνατότητες που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

χρηστών. Όµως, εκτός από τη διαδικασία επέκτασης συστηµάτων (systems evolution process) 

που επιτυγχάνει τη διαλειτουργικότητα µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων, σε αυτή την 

παράγραφο µελετώνται και οι προϋποθέσεις ασφάλειας που τίθενται κατά τις συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται, αφού το ζήτηµα της ασφάλειας είναι εξαιρετικής σηµασίας κριτήριο στο 

σχεδιασµό και στην υλοποίηση της διαδικασίας επέκτασης συστήµατος.    

 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ασφάλεια είναι ένα ζήτηµα όπου πρέπει να δίνεται συνεχής 

προσοχή, αφού οι υγειονοµικοί οργανισµοί έχουν δεσµευθεί να προστατεύουν τη 

µυστικότητα και την εµπιστευτικότητα, καθώς και να διασφαλίζουν την ασφάλεια 

ευαίσθητων ιατρικών δεδοµένων. Έτσι, οι κατασκευαστές-σχεδιαστές (designers) καλούνται 

να διαβεβαιώσουν την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωµένης ιατρικής φροντίδας και 

αντικείµενων δεδοµένων, καθώς και την εισαγωγή κανονισµών, ώστε να είναι εφαρµόσιµες 

στις τρέχουσες πρακτικές για έλεγχο πρόσβασης, µέσα στα σύνορα βέβαια των οργανισµών 

[35].  

 

Όπως έχει προαναφερθεί, για την εξέλιξη υπαρχόντων συστηµάτων, µεγαλύτερο βάρος 

δίνεται στη διερεύνηση του λειτουργικού πλαισίου των συστηµάτων, την ανάπτυξη αυτού 

του πλαισίου, όταν αυτό απαιτείται και τη χρήση του από το σύστηµα-στόχο. Το πλαίσιο 

αυτό συνήθως περιγράφεται από τις επιµέρους του επιχειρησιακές διαδικασίες και τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, οπότε η διαδικασία επέκτασης των συστηµάτων έγκειται στο 

σχεδιασµό των συστηµάτων βάσει του πως µπορεί να υποστηρίξει τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες και πως οι διαδικασίες αυτές µπορούν να διατεθούν σε εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες, µε έναν τρόπο εξελικτικό-διεισδυτικό (pervasive). Αυτό υποδεικνύει ότι οι 

υγειονοµικοί οργανισµοί που θέλουν να εξελίξουν τα υπάρχοντα συστήµατα τους πρέπει να 

δώσουν µεγαλύτερη έµφαση στο αρµονικό συνταίριασµα µεταξύ του συστήµατος-στόχου και 

του λειτουργικού του πλαισίου.  

 

Όταν υπάρχει το όραµα για ένα εξελικτικό και διεισδυτικό (pervasive), ολοκληρωµένο 

(integrated), διαδικασιοστρεφές (process-oriented) σύστηµα υγείας, οι κατασκευαστές τους 

(developers) θα πρέπει πρωτίστως να επιλύσουν ζητήµατα ολοκλήρωσης όσον αφορά την 

επικοινωνία, διαβεβαιώνοντας ότι τα υπάρχοντα συστήµατα που χρησιµοποιούν διαφορετικά 

πρωτόκολλα µεταφοράς και µορφές δεδοµένων µπορούν να ανταλλάσσουν την οποιαδήποτε 
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πληροφορία. Επιπροσθέτως, οι κατασκευαστές των συστηµάτων θα πρέπει να αποφασίζουν 

πως υπάρχοντα συστήµατα µπορούν να αλληλεπιδρούν για να υποστηρίξουν επιχειρησιακές 

διαδικασίες [183],[234] κι εντέλει να σχεδιάζουν ένα σηµείο εισόδου (παραδείγµατος χάριν 

µια πύλη-portal), µέσω του οποίου το ολοκληρωµένο σύστηµα θα µπορεί να προσπελασθεί 

από εξουσιοδοτηµένους χρήστες, όποτε και όπου απαιτείται, µέσω ασύρµατων συσκευών και 

σύµφωνα µε το περιεχόµενο της πληροφορίας. 

  

Αναφορικά µε τα παραπάνω, στις προηγούµενες παραγράφους του κεφαλαίου 

παρουσιάστηκε η διαδικασία επέκτασης και η υλοποίηση ενός συστήµατος υγείας που 

βασίζεται στην υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική (Service-Oriented Architecture - SOA), 

χρησιµοποιεί την τεχνολογία ESB (Enterprise Service Bus) και τη γλώσσα BPEL (Business 

Process Execution Language) για την υποστήριξη της ολοκλήρωσης και της σύνθεσης 

συστηµάτων. Σε αυτή την παράγραφο, η διαδικασία επέκτασης εξελίχθηκε µε την εφαρµογή 

της σε περιβάλλον πλέγµατος. Η τεχνολογία πλέγµατος πραγµατεύεται τις συνηθισµένες 

υπηρεσιοστρεφείς απαιτήσεις κλιµάκωσης (ιδιότητα πλέγµατος επιπέδου υπηρεσίας), αλλά κι 

επιπρόσθετη λειτουργία του υπάρχοντος συστήµατος (ιδιότητα πλέγµατος επιπέδου πηγής). 

Κατόπιν τούτων, παρουσιάζεται µια υποδοµή ασφάλειας που µελετάει τον έλεγχο της 

πρόσβασης στα πλαίσια ενός εξελικτικού-διεισδυτικού διαδικασιοστρεφούς συστήµατος 

παροχής ιατρικής φροντίδας (pervasive process-based healthcare system) που είναι 

υλοποιηµένο σε µια υποδοµή πλέγµατος.  

 

Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική συνήθως επιτυγχάνεται µε τη χρήση της τεχνολογίας των 

υπηρεσιών ιστού, η οποία βασίζεται σε πρότυπα όπως είναι η XML, το WSDL, το UDDI and 

το SOAP [134]. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν πολλά κοινά µεταξύ των 

στόχων της τεχνολογίας πλέγµατος (grid computing) και των προτερηµάτων των 

υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών που βασίζονται σε υπηρεσίες ιστού. Αποτέλεσµα αυτού 

είναι ότι η πρόοδος που παρατηρήθηκε στην τεχνολογία των υπηρεσιών ιστού και των 

προτύπων της έδωσε την ώθηση για τη µετάβαση της αρχιτεκτονικής των πλεγµάτων, από 

την απλή συνάθροιση τεχνολογιών (stovepipe) σε µια µορφή προτυποποιηµένη, 

υπηρεσιοστρεφή και βασισµένη στις απαιτήσεις του οργανισµού, στον οποίο εφαρµόζεται το 

πλέγµα [218]. Ως εκ τούτου, η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική µπορεί να υποστηριχθεί από 

και να θεµελιωθεί βάσει υπηρεσιών ιστού, αλλά και τεχνολογιών πλέγµατος. Η τεχνολογία 

των υπηρεσιών ιστού υποστηρίζει τη χρήση και την έκθεση της λειτουργικότητας 

κληρονοµούµενων συστηµάτων (legacy systems), όπως και την ανάπτυξη εφαρµογών από την 

αρχή, ώστε να παρέχεται η λειτουργικότητα των επιπρόσθετων συστηµάτων. Η τεχνολογία 

πλέγµατος, όχι µόνο δίνει λειτουργικότητα στα επιπρόσθετα συστήµατα, µέσω των 
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εφαρµογών υπηρεσιών πλέγµατος, αλλά επίσης υποστηρίζει την ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφών 

(SOA) υλοποιήσεων, υψηλούς απόδοσης. Αυτό το επιτυγχάνει µε τη χρήση πλεγµάτων 

επιπέδου υπηρεσιών που ικανοποιούν τις βασικές SOA απαιτήσεις κλιµάκωσης, όπως υψηλή 

διαθεσιµότητα (high availability), εξισορρόπηση του φόρτου µε την κατανοµή του σε πολλά 

συστήµατα (load-balancing) κι αποθήκευση των δεδοµένων σε ένα ενδιάµεσο επίπεδο, στην 

περίπτωση που ασχολούµαστε µε µια αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (mid-tier caching) 

[51]. 

 

Στην επέκταση της αρχιτεκτονικής των προηγούµενων παραγράφων, η διαδικασία επέκτασης 

συστήµατος (system evolution process) βασίζεται σε µια διαδικασιοστρεφή SOA κι 

εφαρµόζεται σε περιβάλλον πλέγµατος, ενώ αποτελείται από τα τέσσερα στάδια: 

� Την ανάπτυξη της διαδικασίας ενός υγειονοµικού οργανισµού ή τµήµατος του και 

τον προσδιορισµό των προϋποθέσεων υποστήριξης διαδικασιών, οπότε και τη 

δηµιουργία µιας γραφικής αναπαράστασης του τρόπου και της σειράς µε την οποία 

εκτελούνται οι δραστηριότητες των διαδικασιών, στα πλαίσια µιας ανθρώπινης ροής 

εργασίας. 

� Τη χαρτογράφηση των υπαρχόντων εφαρµογών συστηµάτων στα µοντέλα των 

διαδικασιών, µε τρόπο ώστε να διαφαίνονται οι µεταβολές, αναφορικά µε το «τι είναι 

διαθέσιµο» και «τι είναι αναγκαίο», αλλά και την ανάπτυξη παλαιών και νέων 

εφαρµογών ως υπηρεσίες ιστού ή πλέγµατος που έχουν αναπτυχθεί πάνω στην 

υποκείµενη υποδοµή πλέγµατος κι έχουν αποδοθεί σε δραστηριότητες διαδικασιών. 

Η ανάπτυξη των εφαρµογών µε τη χρήση των υπηρεσιών πλέγµατος µπορεί να 

περιλαµβάνει τη συµµετοχή υπαρχόντων βάσεων δεδοµένων (παραδείγµατος χάριν, 

εκθέτοντας το πλέγµα µε τη δηµιουργία υπηρεσιών βάσεων δεδοµένων πλέγµατος).  

� Την περιγραφή των υπηρεσιών µέσα στην BPEL µηχανή (engine), η οποία 

δηµιουργεί ένα XML αρχείο που υποδεικνύει στο δροµολογητή µηνυµάτων (message 

router) – δίοδος υπηρεσιών (service bus) τους κανόνες που σχετίζονται µε κάθε 

υπηρεσία και χρησιµοποιεί την υποδοµή ESB ως δροµολογητή µηνυµάτων και 

µηχανή κανόνων που αξιολογεί µηνύµατα, µετατρέπει δεδοµένα και διασφαλίζει τη 

µεταφορά των µηνυµάτων µεταξύ συστηµάτων και εν τέλει τη µετάδοση της 

πληροφορίας στην πύλη ή τη µηχανή αναζήτησης του PDA (Personal Digital 

Assistant) του χρήστη. Συνεπώς, το µήνυµα είναι στην ουσία το πακέτο των 

δεδοµένων που ζητήθηκαν από την υπηρεσία. 

� Τον προσδιορισµό των ρίσκων ασφάλειας και ειδικά σε αναφορά µε την 

εξουσιοδότηση και τον έλεγχο πρόσβασης που βγαίνουν στο προσκήνιο κατά τη 

διάρκεια της αναπαράστασης της ροής εργασίας και την επίκληση υπηρεσιών ιστού. 
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Κατόπιν τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των κατάλληλων µηχανισµών για την 

επιτυχή αντιµετώπιση αυτών των ρίσκων.  

 

Η προσέγγιση που αναλύεται προτείνει µια εξελικτική κατεύθυνση, όπου η υπηρεσιοστρεφής 

αρχιτεκτονική που δηµιουργείται µέσα σε ένα πλέγµα, υλοποιείται σε µια ESB/BPEL 

υποδοµή λογισµικού και γίνεται ζωτικής σηµασίας ζήτηµα στην υποστήριξη σχέσεων, όπως 

αυτές που υπάρχουν µεταξύ των υγειονοµικών συστηµάτων και του λειτουργικού τους 

περιεχοµένου, αυτές µεταξύ των ρόλων και αυτές µεταξύ τµηµάτων συστηµάτων που 

εκφράζονται ως υπηρεσίες. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η προσέγγιση 

που µελετάται στην πορεία επικεντρώνεται στο τρίτο και το τέταρτο στάδιο.  

 

Η αναπαράσταση των τεχνικών πτυχών της προσέγγισης που αφορά στην εξέλιξη 

συστηµάτων πραγµατοποιείται µε την αυτοµατοποίηση διοργανωσιακών διαδικασιών υγείας 

που καλύπτουν µια υγειονοµική περιφέρεια. Όπως και στην παράγραφο 6.3, έτσι και  σε 

αυτή, η διαδικασία περιλαµβάνει τα τρία συστήµατα που περιγράφηκαν πρωτύτερα, δηλαδή 

τα ROS (Radiology Order System), RRS (Radiology Report System) και EMR (Electronic 

Medical Record), αλλά κι ένα ακόµη, το MIPS (Medical Image Processing System), το οποίο 

είναι ένα σύστηµα που διαχειρίζεται κι επεξεργάζεται ιατρικές εικόνες και το οποίο είναι µια 

υπηρεσία πλέγµατος (grid service).  

 

Σε αυτή την περίπτωση, κατά την πραγµατοποίηση της ακτινολογικής εξέτασης, ως 

αποτέλεσµα της αίτησης ενός κλινικού ιατρού ενός ιατρικού κέντρου, ο ακτινολόγος 

επεξεργάζεται αρχικώς τις ακτινογραφίες και κατόπιν προσβαίνει τον ιατρικό φάκελο του 

ασθενή και προσθέτει µια ακτινολογική αναφορά, συµπεριλαµβάνοντας τόσο τις 

ακτινογραφίες, όσο και το ιατρικό του πόρισµα, το οποίο και αποστέλεται στον αιτούντα 

ιατρό. Το σχήµα 6-4 αποτελεί υψηλού επιπέδου γραφική αναπαράσταση της ακτινολογικής 

αίτησης και της πραγµατοποίησης της από τον ακτινολόγο, ενώ όπως παρατηρούµε η 

διαφορά από την αντίστοιχη αναπαράσταση του σχήµατος 6-1 αφορά στην προσθήκη της 

δραστηριότητας PerformMedImgProcessing και περιγράφει την επεξεργασία των 

ακτινογραφιών από τον ακτινολόγο. 
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Σχήµα 6-4: Υψηλού επιπέδου θεώρηση της διαδικασίας υγείας που αφορά σε 

ακτινολογικές εντολές 

 

Αναφορικά µε την αρχιτεκτονική, η διαδικασία υγείας του σχήµατος 6-4 βγάζει στο 

προσκήνιο διάφορες απαιτήσεις, αναφορικά µε τη συνεργασία µεταξύ των προαναφερθέντων 

συστηµάτων: 

� Την έκθεση κληρονοµούµενων συστηµάτων: αφορά στη δηµιουργία υπηρεσιών 

ιστού που περικλείουν τη λογική των κληρονοµούµενων εφαρµογών 

� Τη δυνατότητα δηµιουργίας πλέγµατος από τις υπηρεσίες ιστού µε την έκθεση 

ποικίλων συστηµάτων: οι υπηρεσίες που εσωκλείουν τη λογική τόσο 

κληρονοµούµενων, όσο και καινούριων εφαρµογών επικρατούν σε περιβάλλον 

πλέγµατος, αφού αναπτύσσονται στους κόµβους πλέγµατος (grid node) της υποδοµής 

πλέγµατος (grid infrastructure), ενώ κάθε υγειονοµικός οργανισµός µέσα σε µια 

υγειονοµική περιφέρεια αποτελεί κι έναν κόµβο πλέγµατος 

� Την ολοκλήρωση συστήµατος: αφορά στην ολοκλήρωση κληρονοµούµενων ή νέων 

συστηµάτων που µπορούν να δηµιουργήσουν υπηρεσίες, ενώ η ολοκλήρωση αυτή 

µπορεί να γίνει µέσω ενός λογισµικού ESB/BPEL. 

 

Αναφορικά µε την εξουσιοδότηση, η διαδικασία υγείας του σχήµατος 6-4 φέρνει στην 

επιφάνεια µια προϋπόθεση που σχετίζεται µε την εκτέλεση διεργασιών και ονοµάζεται 

περιορισµένη εκτέλεση διεργασίας (restricted task execution). Σύµφωνα µε αυτή, σε 

συγκεκριµένες συνθήκες οι υποψήφιοι για την εκτέλεση ενός στιγµιοτύπου διεργασίας θα 

πρέπει να προσδιορίζονται δυναµικά και να είναι είτε υποοµάδα των εξουσιοδοτηµένων 

χρηστών, είτε ένας µοναδικός εξουσιοδοτηµένος χρήστης. Για παράδειγµα, η αίτηση για την 

εκτέλεση της ακτινολογικής διαδικασίας ενός ασθενή που συντάσσεται από έναν κλινικό 
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γιατρό, δροµολογείται µονάχα στην υποοµάδα των ακτινολόγων που είναι σε υπηρεσία. Ένας 

από τους ακτινολόγους που κατέχουν την αντίστοιχη υπο-ειδικότητα θα πρέπει να αναλάβει 

την ακτινολογική εξέταση, οπότε και συντάσσει την ακτινολογική αναφορά, την οποία 

δροµολογεί µόνο στον αιτούντα κλινικό ιατρό. 

 

Η παραπάνω προϋπόθεση υπαινίσσεται το γεγονός ότι οι άδειες που δίνονται στους 

συµµετέχοντες στη διαδικασία υγείας για πρόσβαση τους στα δεδοµένα, εξαρτώνται σε 

µεγάλο βαθµό από το γενικό πλαίσιο της εκτέλεσης της διαδικασίας. Συγκεκριµένα, η 

πληροφορία που αφορά στο πλαίσιο (contextual information) και που διατίθεται κατά την 

στιγµή της πρόσβασης σε αυτή, όπως η εγγύτητα (proximity), η τοποθεσία (location) και η 

χρονική στιγµή (time) µπορεί να επηρεάσει την απόφαση εξουσιοδότησης, σχετικά µε το αν 

επιτρέπεται σε έναν χρήστη να εκτελέσει µια διεργασία ή όχι. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η 

προϋπόθεση αυτή έχει ως αποτέλεσµα µια πιο ευέλικτη και ακριβή ως προς τον 

προσδιορισµό της πολιτική ελέγχου πρόσβασης, η οποία παράλληλα ικανοποιεί και τη 

συνθήκη των ελαχίστων προνοµίων (least privilege principle). Αν και έχουµε αναλύσει σε 

προηγούµενο κεφάλαιο αυτή την αρχή, ας κάνουµε σε αυτό το σηµείο µια συνοπτική 

περιγραφή της. Κάθε αξιόπιστο σύστηµα ιατρικής φροντίδας πρέπει να διασφαλίζει ότι η 

πληροφορία του ασθενή µπορεί να προσπελασθεί από εξουσιοδοτηµένους χρήστες µε 

εξουσιοδοτηµένους τρόπους. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτό επιτυγχάνεται µε τον 

προσδιορισµό ποιού (ως προς το ρόλο) µπορεί να προσπελάσει την πληροφορία του ασθενή, 

µε ποιο τρόπο και κάτω υπό ποιες συνθήκες. Σε αυτό το σηµείο εισάγεται η έννοια της αρχής 

των ελαχίστων προνοµίων [41],[48]. Η αρχή αυτή συντελεί στο συγχρονισµό της ροής 

εργασίας µε τη ροή εξουσιοδότησης για τη διασφάλιση ότι οι άδειες πρόσβασης των 

δεδοµένων δίδονται µονάχα για τη διάρκεια εκτέλεσης της εκάστοτε διεργασίας, 

επιτρέποντας στους χρήστες να λαµβάνουν το µικρότερο -απαιτητό για την εκτέλεση της 

διεργασίας - ρόλο (ή τις λιγότερες άδειες πρόσβασης δεδοµένων που ανατίθενται στο 

συγκεκριµένο ρόλο).  

 

6.5.2 Αρχιτεκτονική συστήµατος στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος πλέγµατος 
 

Η αρχιτεκτονική συστήµατος που παρατίθεται περιγράφει µια διαδικασία επέκτασης που 

στηρίζεται σε µια υλοποίηση υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής πάνω σε µια υποδοµή 

λογισµικού ESB/BPEL που η διαφορά της από την αρχιτεκτονική της παραγράφου 6.4 είναι 

ότι υλοποιείται σε περιβάλλον πλέγµατος. Το σχήµα 6-5 αποτελεί µια σχηµατική 

αναπαράσταση των πέντε βασικών συστατικών της αρχιτεκτονικής. Συγκεκριµένα, αυτά 

είναι:  



Κεφάλαιο 6: Υλοποίηση υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής για συστήµατα ιατρικής φροντίδας µε 
χρήση ESB και BPEL 

 

  169 
 

� Η υπάρχουσα IT υποδοµή (κληρονοµούµενα συστήµατα – legacy systems). 

� Η ESB που περιλαµβάνει προσαρµογείς (adapters) για την παρουσίαση υπαρχόντων 

συστηµάτων και τη σύνδεση τους. 

� Η BPEL µηχανή που αναλαµβάνει την επεξήγηση και την εκτέλεση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών που περιγράφονται σε BPEL, το οποίο και επιτυγχάνει 

µε την ενορχήστρωση υπάρχουσων υπηρεσιών. 

� Οι υπηρεσίες ιστού ή πλέγµατος (grid) που αναπτύχθηκαν ή και δηµιουργήθηκαν 

εξαρχής από υπάρχοντα συστήµατα και αναπτύχθηκαν στους σχετικούς κόµβους 

πλέγµατος της υποκείµενης υποδοµής πλέγµατος. 

� Ο εξυπηρετητής εξουσιοδότησης (authorization server), ο οποίος διαχειρίζεται ποιος 

µπορεί να εκτελέσει τις διάφορες BPEL δραστηριότητες, ανάλογα βέβαια µε το ρόλο 

του. Πιο αναλυτικά παραδείγµατα τέτοιων BPEL δραστηριοτήτων είναι η 

ενεργοποίηση (invocation) µιας υπηρεσίας ή η ανάθεση µιας νέας τιµής σε ένα XML 

έγγραφο.  

 
Σχήµα 6-5: Αναπαράσταση των βασικών συστατικών της αρχιτεκτονικής του συστήµατος, 

υλοποιηµένης σε περιβάλλον πλέγµατος 

 

Στα πλαίσια της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής, εκτός από το σύστηµα ROS που είναι ήδη 

υλοποιηµένο ως υπηρεσία ιστού κι εποµένως δεν απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη και από την 

υλοποίηση των RRS και EMR που πραγµατοποιήθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο 

απαιτείται επιπλέον εργασία για την παρουσίαση του συστήµατος MIPS ως υπηρεσία. Το 

MIPS υλοποιήθηκε ως υπηρεσία πλέγµατος που στην ουσία είναι µια οµάδα από υπηρεσίες 

ιστού ανεπτυγµένες στους κόµβους µιας υποδοµής πλέγµατος. Το σύστηµα βασίζεται στο 

OGSA-DAI (Open Grid Services Architecture – Data Access and Integration) που είναι µια 
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επέκταση του πλαισίου  OGSA (OGSA framework) και το οποίο επιτρέπει πρόσβαση και 

ολοκλήρωση δεδοµένων ιατρικών εικόνων ετερογενών πηγών δεδοµένων. 

 

Οι υπηρεσίες ιστού που αφορούν στα συστήµατα ROS, RRS και EMR θα πρέπει να 

µεταβληθούν σε υπηρεσίες πλέγµατος και αυτό πραγµατοποιείται µε την ανάπτυξη τους 

στους σχετικούς κόµβους πλέγµατος (συστατικά υπολογιστών που υπάρχουν στα πλαίσια 

υγειονοµικών περιβαλλόντων), συνθέτοντας την υποκείµενη υποδοµή πλέγµατος. Έτσι, οι 

συνήθεις υπηρεσιοστρεφείς απαιτήσεις κλιµάκωσης, όπως είναι η υψηλή διαθεσιµότητα 

(high availability), η εξισορρόπηση του φόρτου µε την κατανοµή του σε πολλά συστήµατα 

(load-balancing) και η αποθήκευση των δεδοµένων σε ένα ενδιάµεσο επίπεδο, όταν 

ασχολούµαστε µε µια αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (mid-tier caching) µπορούν να 

ικανοποιηθούν µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.  

 

Όπως έχει προαναφερθεί η αρχιτεκτονική που προτάθηκε είναι συµβατή µε το πρότυπο EN 

12967 HISA (Health Informatics Service Architecture), το οποίο στοχεύει στην παροχή ενός 

µοντέλου αναφοράς (reference model) για IT υπηρεσίες παροχής ιατρικής φροντίδας, 

διευκολύνοντας τη δηµιουργία, απόκτηση και χρήση διαλειτουργικών συστηµάτων [43]. Με 

αυτό τον τρόπο, η ιατρική πληροφορία διαχωρίζεται πλήρως από τις εφαρµογές και γίνεται 

διαθέσιµη στις διάφορες µονάδες του πληροφοριακού συστήµατος υγείας, όπου και όποτε 

απαιτείται. Η αξιολόγηση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής πραγµατοποιείται µέσω της 

ανάπτυξης ενός πειραµατικού και πρότυπου συστήµατος, το οποίο περιέχει ένα µόνο κοµµάτι 

της λειτουργικότητας που έχει παρουσιαστεί παραπάνω. 

 

6.5.3 Περιγραφή της υποδοµής ασφάλειας 

 

Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική συστήµατος απαιτεί τον εµπλουτισµό µηχανισµών ασφάλειας, 

οι οποίοι αφορούν στην εξουσιοδότηση και τον έλεγχο της πρόσβασης σε διεργασίες που 

αποτελούν BPEL διαδικασίες, οπότε και σε υπηρεσίες ιστού/πλέγµατος που παρουσιάζονται 

από αυτές, αφού κάθε διεργασία παρουσιάζει/εκθέτει ακριβώς µία υπηρεσία 

ιστού/πλέγµατος. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική πραγµατεύεται τα παραπάνω ζητήµατα 

ασφάλειας, µέσω του προτεινόµενου πλαισίου ασφάλειας, το οποίο αποτελείται από µια 

σφαιρική υπηρεσία ελέγχου πρόσβασης που έχει τοποθετηθεί σε έναν εξυπηρετητή στο 

γενικό νοσοκοµείο της περιφέρειας (DGH- District General Hospital) και από µια τοπική 

υπηρεσία ελέγχου ασφάλειας που έχει τοποθετηθεί σε κάθε υγειονοµικό οργανισµό µέσα 

στην υγειονοµική περιφέρεια. Συγκεκριµένα, παρακάτω αναλύεται ο µηχανισµός του ελέγχου 

πρόσβασης και της διαχείρισης της πληροφορίας του πλαισίου (contextual information). 
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Α. Ανάλυση του µηχανισµού ελέγχου πρόσβασης 

Στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική, ο έλεγχος της πρόσβασης παρέχεται σε επίπεδο BPEL 

διεργασιών, µέσω ενός σφαιρικού εξυπηρετητή εξουσιοδότησης (global authorization 

server). Θεωρείται ότι οι τοπικοί εξυπηρετητές εξουσιοδότησης ενσωµατώνονται στα 

κληρονοµούµενα συστήµατα. Εποµένως, οι κανόνες εξουσιοδότησης του σφαιρικού 

εξυπηρετητή εξουσιοδοτήσεων σχεδιάζονται µε τρόπο ώστε να είναι συµβατοί µε αυτούς των 

τοπικών εξυπηρετητών εξουσιοδότησης.  Ο προτεινόµενος µηχανισµός ελέγχου πρόσβασης 

είναι βασισµένος στο ενδιάµεσο επίπεδο (middleware-based), καθώς χρησιµοποιείται για να 

µεσολαβεί µεταξύ υποκειµένων (επαγγελµατίες υγείας) και αντικειµένων (BPEL 

διεργασιών), αλλά και για να αποφασίζει εάν θα επιτρέπεται ή όχι η πρόσβαση ενός 

δεδοµένου υποκείµενου σε ένα δεδοµένο αντικειµένου, λαµβάνοντας υπόψη το τρέχον 

πλαίσιο. Πιο συγκεκριµένα, ο µηχανισµός αυτός θα αποτελείται από µια εξωτερική –από την 

BPEL µηχανή- υπηρεσία ελέγχου πρόσβασης, η οποία θα ρυθµίζει την πρόσβαση του 

εκάστοτε χρήστη στις διεργασίες και µπορεί να υλοποιηθεί µε τη χρήση της JAAS (Java 

Authentication and Authorization Service) [127].  

 

Ο  µηχανισµός ελέγχου πρόσβασης βασίζεται στην GSI (Grid Security Infrastructure) που 

πρωτύτερα ονοµαζόταν Globus Security Infrastructure και είναι ένας όρος για µυστική, 

αλλοιωµένη και εξουσιοδοτηµένη επικοινωνία µεταξύ λογισµικών σε ένα περιβάλλον 

πλέγµατος. Αντίστοιχα, η ασφαλή και αυθεντικοποιηµένη επικοινωνία πραγµατοποιείται µε 

τη χρήση της ασύµµετρης κρυπτογράφησης (asymmetric encryption).  Αναλυτικότερα, η GSI 

χρησιµοποιεί τα πιστοποιητικά CAS (Community Authorization Service) που συντάσσονται 

από τους επαγγελµατίες υγείας σε έναν CAS εξυπηρετητή, τοποθετηµένο στο Γενικό 

Περιφερειακό Νοσοκοµείο (DGH - District General Hospital). Τα πιστοποιητικά αυτά 

προσδιορίζουν τις αναθέσεις ρόλων σε χρήστες (user-to-role assignments) µε τη µορφή 

ισχυρισµών ασφάλειας που εκφράζονται στη γλώσσα SAML (Security Assertion Markup 

Language) [185], ενώ συνοδεύουν κάθε αίτηση για εκτέλεση διεργασίας. Οι ρόλοι που 

ανατίθενται και χρησιµοποιούνται στα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να είναι λειτουργικοί κι 

έτσι θα πρέπει να παραµένουν αµετάβλητοι, µέχρι να λήξει το πιστοποιητικό, καθώς είναι 

ανεξάρτητοι των περιορισµών που επικρατούν κατά τη χρονική στιγµή που επιχειρείται η 

πρόσβαση. 

 

Η απεικόνιση των προαναφερθέντων ρόλων στις αντίστοιχες άδειες πραγµατοποιείται µέσω 

πολιτικών ελέγχου πρόσβασης που εκφράζονται µε τη χρήση του προφίλ RBAC της γλώσσας 

XACML ( eXtensible Access Control Markup Language). Οι πολιτικές αυτές καθορίζονται 

στην τοποθεσία που βρίσκεται ο στόχος-αντικείµενο (διεργασία), ο οποίος συνηθίζεται να 
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φιλοξενείται στην BPEL µηχανή του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκοµείου και συντελούν 

στην παραγωγή των αδειών που θα πρέπει να αποκτήσει ένα υποκείµενο, προκειµένου να 

εκτελέσει τη διεργασία. Συγκεκριµένα, κατά τη σύνταξη της αίτησης για την εκτέλεση µιας 

διεργασίας, οι ρόλοι που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό CAS, το οποίο συνοδεύει την 

αίτηση πρόκειται να εξαχθούν, ενώ οι σχετικές άδειες που αφορούν στην πρόσβαση στις 

BPEL διεργασίες πρόκειται να προσδιορισθούν µε τη χρήση ενός αρχείου, το οποίο µε τη 

σειρά του αποθηκεύει τις πολιτικές XACML [179]. Επίσης, το αρχείο αυτό τοποθετείται στον 

ίδιο εξυπηρετητή του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκοµείου, στον οποίο βρίσκεται και η 

µηχανή BPEL. Έπειτα, κατά την εκτέλεση της διεργασίας συντάσσεται µια αίτηση για την 

επίκληση της υποκείµενης υπηρεσίας ιστού. 

  

Στην περίπτωση που προστίθεται περαιτέρω λειτουργικότητα στο σύστηµα µε την ύπαρξη –

δηµιουργούµενων από το OGSA-DAI- υπηρεσιών βάσεων δεδοµένων πλέγµατος (grid 

database services), απαιτείται µια υπηρεσία ελέγχου πρόσβασης που εµπλουτίζει τον 

µηχανισµό της µε την προσθήκη χαρακτηριστικών γνώσης του γενικού πλαισίου (context-

aware). Ο µηχανισµός αυτός θα βρίσκεται σε κάθε υγειονοµικό περιβάλλον (για παράδειγµα 

σε έναν κόµβο πλέγµατος) και θα ενεργοποιείται κατά την εκτέλεση της διεργασίας. Πιο 

συγκεκριµένα, όταν συντάσσεται µια αίτηση για επίκληση των υποκείµενων υπηρεσιών 

βάσεων δεδοµένων πλέγµατος, θα συνοδεύεται απαραίτητα από το ίδιο CAS πιστοποιητικό, 

µε το οποίο έγινε η επίκληση της αίτησης για την εκτέλεση της διεργασίας. Οι ρόλοι που 

εξάγονται από το πιστοποιητικό αυτό θα χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό των 

σχετικών αδειών που αφορούν στις υπηρεσίες βάσεων δεδοµένων πλέγµατος, µε τη χρήση 

XACML πολιτικών, οι οποίες αποθηκεύονται σε ένα αρχείο σε κάθε κόµβο πλέγµατος (π.χ. 

υγειονοµικός οργανισµός), παρέχοντας το τµήµα της αιτούµενης ιατρικής πληροφορίας. Σε 

αυτό το σηµείο, να αναφέρουµε ότι και στις δύο υπηρεσίες ελέγχου πρόσβασης (διαχείριση 

της πρόσβασης σε BPEL διεργασίες και υπηρεσίες βάσεων δεδοµένων πλέγµατος 

αντίστοιχα), οι άδειες µεταβάλλονται δυναµικά, αναλόγως βέβαια των περιορισµών που 

τίθενται από το τρέχον γενικό πλαίσιο. 

 

Β. ∆ιαχείριση της Πληροφορίας του Πλαισίου 

Στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική, η πληροφορία που αφορά στο υπόβαθρο (contextual 

information) προσδιορίζεται από ένα προκαθορισµένο σύνολο χαρακτηριστικών που 

σχετίζονται µε τον χρήστη (παραδείγµατος χάριν το πιστοποιητικό χρήστη, σχέση 

χρήστη/ασθενή), το περιβάλλον (παραδείγµατος χάριν η τοποθεσία πελάτη και η χρονική 

στιγµή της επιχειρούµενης πρόσβασης) και τον πάροχο πηγών δεδοµένων που φιλοξενεί τα 

χαρακτηριστικά αυτά που είναι ο υγειονοµικός οργανισµός (παραδείγµατος χάριν η τοπική 
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πολιτική ασφάλειας). Για να γίνει πιο κατανοητό ας παραθέσουµε ένα παράδειγµα, όπου ένας 

κλινικός ιατρός αιτείται µια ακτινολογική διαδικασία, µέσω του PDA του. Οι άδειες του 

κλινικού ιατρού προσαρµόζονται από την ταυτότητα του (συµπεριλαµβανοµένου και του 

CAS πιστοποιητικού), την τοποθεσία και τη χρονική στιγµή της πρόσβασης, καθώς και από 

την πολιτική ασφάλειας κάθε υγειονοµικού οργανισµού, στον οποίο έχει αποθηκευθεί το 

τµήµα της ζητηθείσας πληροφορίας. 

 

Η πληροφορία του γενικού πλαισίου (context information) συγκεντρώνεται από ένα 

διαχειριστή που ονοµάζεται ∆ιαχειριστής Πλαισίου (Context Manager) και υλοποιείται ως 

σύστηµα πολλαπλών πρακτόρων (multi-agent system) σε JADE (Java Agent DEvelopment 

Framework) [126]. Έτσι ο διαχειριστής αυτός µπορεί να αποτελείται από δύο είδη 

πρακτόρων: 

� Τον πράκτορα ασύρµατου πελάτη (Wireless Client Agent) που φιλοξενείται σε κάθε 

PDA και διαχειρίζεται το πλαίσιο του χρήστη και του περιβάλλοντος 

� Τον πράκτορα ολοκλήρωσης υπηρεσίας (Service Integration Agent) που φιλοξενείται 

σε έναν εξυπηρετητή στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο και διαχειρίζεται τις 

άδειες των χρηστών σε ότι έχει να κάνει µε BPEL διεργασίες. 

 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται υπηρεσίες βάσεων δεδοµένων πλέγµατος για την 

παροχή επιπρόσθετης λειτουργικότητας στο σύστηµα, απαιτείται ένα τρίτο είδος πράκτορα 

που θα φιλοξενείται σε έναν εξυπηρετητή στην τοποθεσία όπου βρίσκεται κάθε –

συµµετέχοντα στη διαδικασία υγείας- υγειονοµικού οργανισµού και θα διαχειρίζεται τις 

άδειες των χρηστών σε ότι αφορά τις υπηρεσίες βάσεων δεδοµένων πλέγµατος. Κάθε 

πράκτορας χρησιµοποιεί ενδιάµεσες υπηρεσίες συλλογής του γενικού υπόβαθρου κι 

αλληλεπιδρά µε µια µηχανή κατάστασης που υποστηρίζει το υποσύνολο αδειών κάθε ρόλου. 

Η µηχανή αυτή αποτελείται από µεταβλητές που κωδικοποιούν την κατάσταση (άδειες κάθε 

ρόλου), αλλά και συµβάντα που την µετατρέπουν. Τη χρονική στιγµή που επιχειρείται η 

πρόσβαση σε µια διεργασία, ο σχετικός πράκτορας δηµιουργεί ένα συµβάν που ενεργοποιεί 

µια αλλαγή στην µηχανή κατάστασης. Επίσης, να προσθέσουµε ότι όλοι οι πράκτορες 

αντιλαµβάνονται τις αλλαγές στο γενικό πλαίσιο του χρήστη και του περιβάλλοντος. 

  
Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική επιτρέπει τη χρήση του πλέγµατος, αφού χρησιµοποιεί την 

ασύµµετρη τεχνολογία για την παροχή πρόσβασης σε ολοκληρωµένες υπηρεσίες υγείας, όταν 

αυτές είναι αναγκαίες και την τεχνολογία του ενδιαµέσου επιπέδου πλέγµατος (grid 

middleware), τόσο για να απευθυνθεί στις συνήθεις υπηρεσιοστρεφείς απαιτήσεις 

κλιµάκωσης, όσο και για να συµπληρώσει την υπάρχουσα λειτουργικότητα του συστήµατος. 
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Ως ανακεφαλαίωση όσων αναλύσαµε παραπάνω, να πούµε ότι το αποτέλεσµα της επέκτασης 

που περιγράφηκε είναι µια διαδικασία που είναι διαλειτουργική και λειτουργεί µέσα σε 

πλέγµα, αλλά κι ένα υπηρεσιοστρεφές πληροφοριακό σύστηµα που µπορεί να είναι 

προσβάσιµο µέσω µιας πύλης, η οποία προορίζεται για χρήση σε PDA. Ο µηχανισµός 

ασφάλειας που µελετήθηκε για χρήση του στο υπηρεσιοστρεφές πληροφοριακό σύστηµα, 

απευθύνεται στην εξυπηρέτηση διαφόρων ζητηµάτων ασφάλειας (εξουσιοδότηση, έλεγχος 

πρόσβασης).  
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

 

 

 

 

 

7.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο επιτυχής σχεδιασµός των διαδικασιών υγείας (healthcare processes) που ουσιαστικά 

εκφράζει τη συλλειτουργική και συναδελφική µορφή της παροχής ιατρικής φροντίδας, 

απαιτεί ενεργό συµµετοχή των χρηστών. Είναι αναγκαίο οι χρήστες να εφοδιαστούν µε 

επαναχρησιµοποιήσιµο, εύρωστο και προσαρµόσιµο υλικό εκπαίδευσης, ώστε να ειδικευθούν 

στο σχεδιασµό διαδικασιών ιατρικής φροντίδας και στις αυτοµατοποιηµένες δραστηριότητες. 

Η επαναχρησιµοποίηση της γνώσης είναι ένα ζήτηµα µείζονος σηµασίας στο σχεδιασµό 

υλικού εκπαίδευσης που αφορά στη µοντελοποίηση διαδικασιών, αφού ενθαρρύνει τους 

χρήστες να συµµετάσχουν ενεργά στο σχεδιασµό/επανασχεδιασµό δραστηριοτήτων που 

δραστηριοποιούνται ή και µεταβάλλονται από τις ανάγκες του συνεχώς µεταβαλλόµενου 

περιβάλλοντος. Σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε ότι το υλικό αυτό προσφέρει σηµαντικά 
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προτερήµατα, τόσο στο σχεδιαστή (γνώση – επαναχρησιµοποίηση περιεχοµένου και απόδοση 

δυνατότητας σηµασιολογικής προσέγγισης - σηµασιολογικού ιστού), όσο και στο χρήστη 

(σηµασιολογική αναζήτηση, πλοήγηση σε γνώση και διάδοση της). Η πρωτότυπη προσέγγιση 

σχεδιασµού υλικού εκπαίδευσης βασίζεται στην εξωτερίκευση του πεδίου της γνώσης µε τη 

µορφή –βασισµένων σε οντολογίες- δικτύων γνώσης (παραδείγµατος χάριν σενάρια 

εκπαίδευσης που εξυπηρετούν όµως συγκεκριµένες ανάγκες εκπαίδευσης), ώστε αυτή η 

γνώση να είναι επαναχρησιµοποιήσιµη.  

 

Τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση των επιχειρηµατικών διαδικασιών αναδείχθηκε ως µια 

πολύ καλή µέθοδος εκπαίδευσης που σχετίζεται µε τη κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο 

επικοινωνούν και εξελίσσονται οι επιχειρηµατικές διαδικασίες σε διάφορα πεδία εφαρµογής, 

όπως είναι ο τραπεζικός τοµέας, ο ιατρικός, ο τεχνολογικός και ο λογιστικός 

[68],[145],[163],[205]. Τα θέµατα στα οποία απευθύνεται η διαχείριση των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών αφορούν σε θεµατικές περιοχές, όπως η µοντελοποίηση επιχειρηµατικών 

διαδικασιών (business process modeling), η εξόρυξη διαδικασιών (process mining) και η 

διαχείριση ροών εργασίας (workflow management). Συγκεκριµένα, η µοντελοποίηση 

επιχειρηµατικών διαδικασιών πραγµατεύεται τον σχεδιασµό νέων διαδικασιών ή την 

ανάλυση ήδη υπαρχόντων, µε αρχικό στόχο τον επανασχεδιασµό τους και απώτερο τη 

βελτίωση των µεθόδων εργασίας [199]. Η εξόρυξη των διαδικασιών διευκολύνει τον 

προσδιορισµό των διαδικασιών στην καταγραφή της απόδοσης τους (log), η οποία είναι 

διαθέσιµη για ανάγνωση από πολλούς οργανισµούς, µε αποτέλεσµα να µπορεί να 

υποστηριχθεί ο σχεδιασµός και ο επανασχεδιασµός των διαδικασιών [76]. Εν τέλει, η 

διαχείριση ροών εργασίας χρησιµοποιείται για την αυτοµατοποίηση επιχειρησιακών 

διαδικασιών και πραγµατοποιείται µε τη συνολική απεικόνιση της συνεργασίας και του 

συντονισµού διαθέσιµων πηγών, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και το φόρτο 

εργασίας των συµµετεχόντων σε αυτή τη διαδικασία [110]. Συνεπώς, η µοντελοποίηση 

επιχειρηµατικών διαδικασιών αποτελεί βασική προϋπόθεση, τόσο για την εξόρυξη 

διαδικασιών, όσο και για τη διαχείριση ροών εργασίας.  

 

7.1.1 ∆ιαχείριση διαδικασιών ιατρικής φροντίδας – στόχοι 
 

Η τάση που υπάρχει στον τοµέα της ιατρικής φροντίδας της ταυτόχρονης µείωσης κόστους 

και της βελτίωσης ποιότητας οδήγησε σε µια στροφή από την οργανισµο-κεντρική στην 

ασθενο-κεντρική φροντίδα, απαιτώντας ενσωµάτωση λειτουργικών µονάδων, µε 

εµπλουτισµό του συντονισµού και της συνεργασίας µεταξύ αποµακρυσµένων υγειονοµικών 

οργανισµών. Με αυτό τον τρόπο, δόθηκε µεγαλύτερη προσοχή στο σχεδιασµό µοντέλων 
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διαδικασιών για την παροχή ιατρικής φροντίδας και στην ανάπτυξη πληροφοριακών 

συστηµάτων υγείας που υποστηρίζουν ενδο-/δια- οργανωσιακές διαδικασίες ιατρικής 

φροντίδας [10],[29],[157],[192],[234]. 

 

Τα µοντέλα διαδικασιών ιατρικής φροντίδας µετατρέπουν τη γνώση που υποννοείται σε 

ποικίλες διαδικασίες ιατρικής φροντίδας σε σαφώς προσδιορισµένη, µέσω της εξωτερίκευσης 

της, µε αποτέλεσµα οι υγειονοµικοί οργανισµοί να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις 

διαδικασίες τους [177],[201]. Επιπροσθέτως, η µοντελοποίηση διαδικασιών ιατρικής 

φροντίδας είναι µια πολύ σηµαντική δραστηριότητα της διαχείρισης διαδικασιών ιατρικής 

φροντίδας και αφορά στην ανάπτυξη εφαρµογών που ακολουθούν απευθείας τη λογική 

εκτέλεσης της υποκείµενης διαδικασίας ιατρικής φροντίδας.  Στην πραγµατικότητα, οι 

προϋποθέσεις που τίθενται από το περιβάλλον µπορεί να ενεργοποιήσουν µια 

εποικοδοµητική αλληλεπίδραση µεταξύ χρηστών και αναλυτών, η οποία να οδηγήσει στον 

προσδιορισµό ενός αριθµού µοντέλων διαδικασιών ιατρικής φροντίδας µε διαφορετικούς 

στόχους και διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης στην αναπαράσταση τους.  Ως εκ τούτου, ένας 

σηµαντικός παράγοντας στη διαχείριση διαδικασιών ιατρικής φροντίδας είναι η απόδοση κι 

ενδυνάµωση της δυνατότητας ενεργούς συµµετοχής χρηστών, αφού οι τελευταίοι πρέπει να 

αναλογίζονται τις δραστηριότητες τους όχι µεµονωµένα, αλλά ως συστατικά στοιχεία των 

διαδικασιών ιατρικής φροντίδας. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να τους δοθεί η 

γνώση, ώστε να ειδικευθούν στον προσδιορισµό και την αυτοµατοποίηση διαδικασιών 

ιατρικής φροντίδας [235]. 

 

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι για να έχουµε ενεργό συµµετοχή χρηστών στη διαχείριση 

διαδικασιών ιατρικής φροντίδας πρέπει εν πρώτοις, να αλλάξει η αντίληψη των χρηστών σε 

ότι αφορά την εργασία τους (από λειτουργιο-στρεφής σε διαδικασιο-στρεφής) κι εν δευτέροις 

να κατανοήσουν σε βάθος κάθε δραστηριότητα ιατρικής φροντίδας [24]. Πράγµατι, η 

συµµετοχή του χρήστη υποστηρίχθηκε από πολλές µελέτες, ως τρόπος για τη διασφάλιση των 

πραγµατικών αναγκών των χρηστών και για την αποδοχή από τον χρήστη του καινούριου 

συστήµατος [49],[77]. Η βασική διαφωνία αυτών των µελετών σε ότι έχει να κάνει µε τη 

συµµετοχή των χρηστών αφορούσε στο γεγονός ότι οι χρήστες που αναµείχθηκαν στη 

διαδικασία ανάπτυξης συστηµάτων µπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις του σχεδιασµού και 

της υλοποίησης σύµφωνα µε τις δικές τους επιθυµίες και ανάγκες, οδηγώντας σε ένα 

σύστηµα που οι ίδιοι θεωρούν χρησιµοποιήσιµο και χρήσιµο και σε µια στρατηγική 

υλοποίησης που οι ίδιοι θεωρούν κατάλληλη για τη συγκεκριµένη κατάσταση. Αυτό µπορεί 

να έχει θετικές, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις, ωστόσο αυτό που επιζητείται είναι οι χρήστες 
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να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στο καινούριο σύστηµα, ώστε να αυξήσουν τη 

πιθανότητα επιτυχίας του.  

 

7.1.2 Πρόβληµα έρευνας  
 

Παράλληλα µε την υιοθέτηση κοινόκτητης προσέγγισης για τη διαχείριση διαδικασιών 

ιατρικής φροντίδας, βγήκε στο προσκήνιο η ανάγκη για το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή 

κατάλληλων µαθηµάτων εκπαίδευσης χρήστη, µε σκοπό την επάρκεια των χρηστών, ώστε να 

µπορούν να είναι ενεργά µέλη της οµάδας διαχείρισης διαδικασιών. Η επάρκεια του χρήστη 

δεν αφορά µόνο στο να τον βοηθήσει να κάνει τη γνώση του πιο σαφή, αλλά παράλληλα να 

δηµιουργήσει καινούρια γνώση και να συλλάβει νέες ιδέες [47],[109],[200]. Συγκεκριµένα, 

τα σωστά οργανωµένα µαθήµατα εκπαίδευσης των χρηστών θα πρέπει να τους βοηθούν στα 

εξής: 

� στην κατανόηση της διαδικασιοστρεφούς παροχής ιατρικής φροντίδας, στη νοερή 

σύλληψη των ενδο- και διαλειτουργικών διαδικασιών ιατρικής φροντίδας,  

� στην αφοµοίωση της εγγενούς (έµφυτης) λογικής που βρίσκεται κάτω από 

υπάρχουσες διαδικασίες και  

� στον προσδιορισµό των περιοχών, στις οποίες χρειάζεται ο επανασχεδιασµός και ο 

εκσυγχρονισµός ήδη υπαρχουσών διαδικασιών για την προσαρµογή στο σύγχρονο, 

πολύπλοκο και δυναµικό ιατρικό περιβάλλον [240],[246]. 

Η ανάπτυξη ενός διαδικασιοστρεφούς πληροφοριακού συστήµατος υγείας ουσιαστικά αφορά 

στον επανασχεδιασµό υπαρχόντων διαδικασιών υγείας, µε στόχο τη στροφή από την 

παραδοσιακή σε µια συλλειτουργική και συνεργατική επεξεργασία [192]. Σε αυτό το πλαίσιο, 

οι συµµετέχοντες στη διαδικασία ασκούν επιρροή µε το να µεταδίδουν τη γνώση τους και την 

εµπειρία τους στη δραστηριότητα διαχείρισης της διαδικασίας. Για παράδειγµα, θεωρούµε 

µια διαδικασία ιατρικής φροντίδας που περιλαµβάνει ακτινολογικές αιτήσεις από τους 

ιατρούς ιατρικών κέντρων προς εκτέλεση από το ακτινολογικό τµήµα ενός νοσοκοµείου. Η 

διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την εγγραφή µιας ακτινολογικής αίτησης από τον ιατρό ενός 

ιατρικού κέντρου, την παραλαβή και τον προγραµµατισµό της ακτινολογικής αίτησης από 

τον ακτινολόγο, την µεταφορά του ασθενή στο ακτινολογικό τµήµα βάσει του προγράµµατος 

εξετάσεων, την εκτέλεση της ακτινολογικής διαδικασίας από τον ακτινολόγο στον οποίο 

ανατέθηκε η διαδικασία, τη µετάφραση των αποτελεσµάτων και τέλος την αποστολή της 

ακτινολογικής αναφοράς στον ιατρό.  
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Αυτές οι διοργανωσιακές διαδικασίες παροχής ιατρικής φροντίδας (inter-organizational 

healthcare processes) που στην ουσία αποτελούν διαδικασίες που εκτείνονται πέρα από 

σύνορα του οργανισµού αποτελούν τη βάση για ένα περιβάλλον συνεργασίας, αφού συνδέουν 

γεωγραφικά διασκορπισµένους επαγγελµατίες υγείας. Αυτό που λοιπόν δίνει αξία σε µια 

τέτοιας µορφής διαδικασία υγείας είναι η δυνατότητα δηµιουργίας εικονικών οµάδων 

εργασίας παροχής ιατρικής φροντίδας που οργανώνονται βάσει των υγειονοµικών αναγκών. 

Σε γενικές γραµµές, µε την ανταλλαγή γνώσεων βελτιώνεται η υποστήριξη αποφάσεων 

(decision making) και η ποιότητα της παρεχόµενης ιατρικής φροντίδας [10],[157]. Η γνώση 

που περιλαµβάνεται σε αυτές τις διαδικασίες υγείας (παραδείγµατος χάριν ροή 

δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανόµενες πηγές, φυσική τοποθεσία, απαιτήσεις συντονισµού) 

και το περιεχόµενο των δεδοµένων πρέπει να αποσαφηνίζονται κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, ώστε οι χρήστες να  κατανοούν τις απαιτήσεις του καινούριου περιβάλλοντος 

συνεργασίας και να συµµετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη του.  

 

Το σχήµα 7-1 παρουσιάζει τη µεταφορά από τις υπάρχουσες στις ανασχεδιασµένες 

διαδικασίες υγείας, δηλαδή από την υπάρχουσα στη µελλοντική κατάσταση, όπου η 

εκπαίδευση του χρήστη δίνεται ως µια πολύ σηµαντική δραστηριότητα για την ενεργή του 

συµµετοχή, διαµέσου της δραστηριότητας διαχείρισης διαδικασίας (παραδείγµατος χάριν 

στην ανάλυση υπαρχουσών διαδικασιών και στο σχεδιασµό νέων). Οπότε, η εκπαίδευση 

χρήστη δεν υποδηλώνει µια απευθείας διαδικασία, αφού µια -απαραίτητη σε κάθε στάδιο 

εκπαίδευσης- ενέργεια ελέγχου µπορεί να περιλαµβάνει συνεχή επανάληψη.  

 

Συνεπώς, η έρευνα αυτού του κεφαλαίου αναφέρεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

βοηθήµατος που θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κατανοούν τις έννοιες της 

µοντελοποίησης διαδικασιών υγείας, µε σκοπό τον εµπλουτισµό και την ενδυνάµωση της 

χρήστη-προς-αναλυτή αλληλεπίδρασης, στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός διαδικασιοστρεφούς 

πληροφοριακού συστήµατος υγείας. Συγκεκριµένα, σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσεται  ένα –

βασισµένο σε οντολογίες- δίκτυο γνώσης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για τη 

σηµασιολογική αναπαράσταση των εννοιών µιας διαδικασίας υγείας κι εποµένως, ως µέσο 

για την ανάπτυξη του κατάλληλου βοηθήµατος εκπαίδευσης. Ακόµη, παρουσιάζεται ένα 

εικονογραφηµένο παράδειγµα ενός οντολογικού δικτύου γνώσης, σε ότι αφορά µια 

διαδικασία υγείας. 
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Σχήµα 7-1: Συµµετοχή του χρήστη µέσω εκπαίδευσης στον επαναπροσδιορισµό των 

διαδικασιών παροχής ιατρικής φροντίδας 

 

7.2  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ   

ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ 

 

Το προτεινόµενο µοντέλο αναπτύσσεται βάσει των αρχών που τέθηκαν από διάφορες 

πρωτοβουλίες που αφορούν στο σηµασιολογικό ιστό, οι οποίες έχουν ως κοινό ότι εστιάζουν 

στον εµπλουτισµό της παρούσας τεχνολογίας ιστού µε µεταδεδοµένα που είναι κατανοητά 

από τα µηχανήµατα [30]. Τα µεταδεδοµένα αυτά αποθηκεύονται σε οντολογίες [102] και 

διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του σηµασιολογικού ιστού (semantic web), 

αφού εκφράζουν τις έννοιες σε µια πιο λογική µορφή. Οι υπηρεσίες ιστού είναι υπηρεσίες µε 

πολλά επίπεδα, ικανές να αξιοποιήσουν τη σηµασιολογία που παρέχεται από τις περιγραφές 

αυτών των δεδοµένων, ώστε να επεκτείνουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας ιστού [224]. Το 

όραµα του σηµασιολογικού ιστού συνδυάστηκε µε τις αρχές της τροποποίησης γνώσης, ώστε 

να παραχθεί ένα θεωρητικό µοντέλο διαδικασιών ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning process) 

[172],[256], εµπλουτίζοντας έτσι την κοινωνία της δηµιουργίας γνώσης (knowledge-creating 

company) µε το όραµα του SLO (Semantic Learning Organization) [215]. 
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Σχήµα 7-2: Ανάπτυξη οργανωσιακής γνώσης µέσω της συµµετοχής χρηστών 

 

Στην ουσία, η ενεργή συµµετοχή χρήστη που καθίσταται εφικτή µέσω της εκπαίδευσης του 

θεωρείται ένα σπιράλ δηµιουργίας γνώσης που αναδεικνύεται όταν προάγεται δυναµικά η 

αλληλεπίδραση µεταξύ υπονοούµενης και σαφούς γνώσης, από τα χαµηλότερα προς τα 

υψηλότερα οντολογικά επίπεδα. Η εικόνα 7-2 απεικονίζει γραφικά τον τρόπο µε τον οποίο η 

υπονοούµενη – ασαφής γνώση ενός ατόµου µετατρέπεται σε σαφή γνώση από τους αναλυτές 

διαδικασιών υγείας. ∆ιαδοχικά, αυτή η γνώση εµπλουτίζεται ώστε να µετατραπεί σε γνώση 

της οµάδας, µέσω της εκπαίδευσης της, δίνοντας κατά συνέπεια τη δυνατότητα στις οµάδες 

χρηστών να συµµετέχουν στην ανάπτυξη νέων συστηµάτων, σε συνεργασία βέβαια µε τους 

αναλυτές. Οι νέες διαδικασίες υγείας που σχεδιάζονται αναπαριστούν την οργανωσιακή 

γνώση σε ενδο-οργανωσιακές δραστηριότητες διαδικασιών και τη διοργανωσιακή γνώση σε 

διοργανωσιακές δραστηριότητες διαδικασιών, αντίστοιχα.  

 

7.2.1 Σχεδιασµός οντολογίας 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο τρίτο κεφάλαιο, οι οντολογίες είναι συλλογές από έννοιες 

(γενικές), στιγµιότυπα εννοιών (συγκεκριµένες) και σχέσεις µεταξύ τους [87]. Σε αυτές τις 

έννοιες, στιγµιότυπα και σχέσεις δίνουν κάποια χαρακτηριστικά, προκειµένου να 

προσδιορισθεί το περιεχόµενο του δικτύου γνώσεων. Επιπροσθέτως, οι δοµές των 

οντολογιών (παραδείγµατος χάριν έννοιες, σχέσεις και στιγµιότυπα) µπορούν να 

προσδιορισθούν µε όρους, προσδιορισµούς, αξιώµατα και περιορισµούς που εκφράζονται 
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στον επιθυµητό βαθµό διατύπωσης, στοιχεία που θεωρούνται ικανά να χαρακτηρίσουν το 

πεδίο γνώσης στον επιθυµητό βαθµό λεπτοµέρειας [100]. Πιο συγκεκριµένα 

χρησιµοποιούνται για να δηµιουργήσουν ερωτήµατα ή να απαντήσουν σε αυτά, να κάνουν 

ισχυρισµούς, να προσφέρουν διορατικότητα, να περιγράψουν µεθόδους και να διερευνήσουν 

σηµαντικά θέµατα. 

 

Η ανάπτυξη µιας οντολογίας συνήθως είναι από πάνω προς τα κάτω διαδικασία, η οποία 

αρχίζει από το υψηλότερο σηµείο αφαίρεσης και ολοκληρώνεται στο χαµηλότερο που 

θεωρείται κατάλληλο για την οντολογική δηµιουργία διαδικασίας [62],[64],[162]. Για 

παράδειγµα, σε µια οντολογική ανάπτυξη διαδικασίας θα πρέπει να θεωρηθούν τρία επίπεδα 

ανάλυσης: η ανώτερη οντολογία, η οποία περιλαµβάνει τις βασικές έννοιες και σχέσεις, η 

ενδιάµεση οντολογία που περιλαµβάνει πιο λεπτοµερείς έννοιες και σχέσεις και η κατώτερη, 

η οποία εµπεριέχει όλες τις αναγκαίες έννοιες, στιγµιότυπα και σχέσεις για την επίτευξη του 

στόχου της οντολογίας.  

 

7.2.2 ∆ίκτυα γνώσης στην εκπαίδευση µε χρήση σηµασιολογικού ιστού  
 

Τα περισσότερα από τα υπάρχοντα βοηθήµατα εκπαίδευσης είναι στην ουσία συλλογές από 

αντικείµενα πολυµέσων, τα οποία είναι οµαδοποιηµένα ιεραρχικά (π.χ. σε µονάδες και 

υποµονάδες), έχουν αποκτήσει ευρετήριο κι αναζητούνται µέσω υπερδεσµών (hyperlinks), 

ώστε να καλύπτουν πολλές ανάγκες εκπαίδευσης. Ωστόσο, τα βοηθήµατα αυτά παρέχονται 

µόνο για τη διαχείριση και την αναδόµηση των αντικειµένων πολυµέσων για τη δηµιουργία 

του υλικού για την εκπαίδευση που θα εξυπηρετήσει συγκεκριµένες ανάγκες του πεδίου 

γνώσης. Εποµένως, αυτή η γνώση θα πρέπει να εκφραστεί και να γίνει σαφής από το χρήστη 

για να διαδοθεί και να επαναχρησιµοποιηθεί.  

 

Η προσέγγιση που προτείνεται σε αυτό το κεφάλαιο δίνει τη δυνατότητα σε εξειδικευµένους 

στο πεδίο της διανοµής ιατρικής φροντίδας (domain of healthcare delivery) να 

εξωτερικεύσουν και να εκφράσουν τη γνώση του πεδίου σε µορφή –βασισµένων σε 

οντολογίες- δικτύων γνώσεων (σενάρια εκπαίδευσης που εξυπηρετούν συγκεκριµένες 

ανάγκες εκπαίδευσης) κι έτσι να την κάνουν επαναχρησιµοποιήσιµη. Αναλυτικότερα, η 

βασική δοµή της προσέγγισης αυτής είναι µια οντολογία συγκεκριµένου πεδίου, η οποία 

αιχµαλωτίζει τη σχετική γνώση. Συνεπώς, τα σενάρια εκπαίδευσης συνδυάζουν δοµές 

οντολογιών µε υποστηρικτικά αντικείµενα πολυµέσων, βοηθώντας µε αυτό τον τρόπο τους 

εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν σε βάθος το πεδίο γνώσης. Η προσέγγιση βασίζεται στη 

θεωρία του Sowa για την αντίληψη και την αίσθηση του χρήστη, σε ότι αφορά τη διαδικασία 
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δηµιουργίας ενός µοντέλου που αναπαριστά και µεταφράζει δεδοµένα (sensory input - mosaic 

of percepts) στη µορφή ενός αφηρηµένου γραφήµατος (conceptual graph) [178],[216]. Έτσι, 

η κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού µπορεί να µοντελοποιηθεί από τον εκπαιδευόµενο ως 

µια διαδικασία δύο επιπέδων: (α) την ανάλυση µιας υποδιαδικασίας, όπου το υλικό χωρίζεται 

σε επιµέρους έννοιες και (β) τη σύνθεση υποδιαδικασίας, όπου οι έννοιες σχετίζονται µε 

άλλες που µπορούν να βρεθούν είτε στο ίδιο εκπαιδευτικό υλικό, είτε σε άλλο υλικό που ο 

εκπαιδευόµενος  έχει ήδη αναλύσει πρωτύτερα, ώστε να σχηµατίσει πιο περίπλοκες µορφών 

γραφηµάτων (εννοιολογικά γραφήµατα). Άµεσο επακόλουθο είναι ότι οι έννοιες δεν 

ανακαλύπτονται, αλλά δηµιουργούνται κι επίσης ότι το εκπαιδευτικό υλικό έχει νόηµα µόνο 

όταν συσχετίζεται µε άλλο υλικό, όπως ακριβώς αλληλοσυνδέονται κώδικες και συστήµατα 

στο µυαλό των εκπαιδευόµενων.  

 

Κατά το σχεδιασµό ενός εκπαιδευτικού βοηθήµατος που βασίζεται σε οντολογίες, ο κύριος 

στόχος είναι η αναπαράσταση της γνώσης να αναφέρεται µε σαφή τρόπο στο πεδίο 

εφαρµογής, ώστε να γίνει επαναχρησιµοποιήσιµη. Έτσι, οι ειδικοί στον τοµέα καταγράφουν 

τη γνώση τους σε όρους οντολογίας και την αποθηκεύουν στην αποθήκη οντολογιών 

(ontology repository). Κάθε δοµή οντολογίας µπορεί να καταγραφεί µόνο µια φορά, ενώ 

µπορεί να διατεθεί σε οποιοδήποτε σενάριο εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, οποιοδήποτε 

σχετικό υλικό που έχει τη µορφή αντικειµένων πολυµέσων (ήδη υπαρκτό ή δηµιουργούµενο) 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη επαναχρησιµοποιήσιµων αντικειµένων 

πολυµέσων που σχετίζονται µε το -υπό έρευνα- πεδίο γνώσης [52],[220]. Η συλλογή από 

αυτά τα αντικείµενα πολυµέσων αποτελεί την αποθήκη περιεχοµένου (content repository). Οι 

αποθήκες οντολογιών και περιεχοµένου χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία δικτύων 

γνώσης, η καθεµία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα σενάριο εκπαίδευσης. Τα σενάρια 

εκπαίδευσης µε τη σειρά τους αποθηκεύονται στην αποθήκη γνώσης (knowledge repository). 

Το σχήµα 7-3 δείχνει µια σχηµατική αναπαράσταση των τριών αποθηκών που 

προαναφέρθηκαν και χρησιµοποιούνται στη συγκεκριµένη προσέγγιση.  

 

Σε αντίθεση µε τα σενάρια εκπαίδευσης που έχουν σχεδιασθεί µε παραδοσιακό τρόπο και που 

βασίζονται σε απλή πλοήγηση χρήστη για την εύρεση αντικειµένων πολυµέσων, τα σενάρια 

εκπαίδευσης που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη προσέγγιση έχουν εµπλουτισθεί µε το 

να επιτρέπουν στους χρήστες να πλοηγούνται στο πεδίο γνώσεων, το οποίο αναπαραστάθηκε 

µε τη µορφή ενός δικτύου γνώσεων. Έτσι, ο χρήστης των σεναρίων εκπαίδευσης οδηγείται 

στο δίκτυο γνώσεων, είτε µέσω σηµασιολογικής αναζήτησης, είτε µέσω πλοήγησης 

κατευθείαν στο δίκτυο γνώσεων. Για να κατανοήσει κάθε δοµή οντολογίας που 

περιλαµβάνεται στο δίκτυο δοµής, ο χρήστης µπορεί να προσπελάσει σχετικό υλικό που 
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µπορεί να βρεθεί σε µορφή αντικειµένων πολυµέσων και να προσδιορίσει τη σχέση της 

συγκεκριµένης δοµής µε άλλες σχετικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7-3: ∆ίκτυα Γνώσης – Σύνδεση των οντολογικών δοµών µε αντικείµενα 

πολυµέσων 

Οι πιο πολλές ερευνητικές εργασίες πραγµατεύονται τη χρήση οντολογιών για τη  διαχείριση 

αντικειµένων πολυµέσων ή µη δοµηµένων περιεχοµένων για την ανάκτηση κλινικών 

δεδοµένων [36],[58],[78] κι όχι για την αναπαράσταση υλικού εκπαίδευσης χρήστη στη 

µορφή δικτύων γνώσεων που θα συνδέουν δοµές οντολογιών µε αντικείµενα πολυµέσων. 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες οµοιότητες µε 

� τους Geueke and Stausberg που ανέπτυξαν την επονοµαζόµενη υπηρεσία LRSMed 

(Learning Resource Server Medicine), η οποία ευνοεί την ανάκτηση δεδοµένων - τη 

στιγµή της εκµάθησης - από το διαδίκτυο από τους εκπαιδευόµενους για την ιατρική 

τους εκπαίδευση και η οποία βασίζεται στη συλλογή µεταδεδοµένων από τρίτες 

ηλεκτρονικές δοµές εκµάθησης (third-party electronic learning modules) [95] και 

� τους Chu and Cesnik, οι οποίοι ανέπτυξαν µια προσέγγιση που χρησιµοποιεί 

εννοιολογικά γραφήµατα, ώστε να δοµήσει κατάλληλα ιατρικά έγγραφα για την 

ανάκτηση δεδοµένων και την εύρεση γνώσης [58]. 

 

7.3 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι οργανισµοί υγείας παρατήρησαν τις επιπτώσεις που προκλήθηκαν 

στον τεχνολογικό τους κοµµάτι από τις συνεχόµενες αλλαγές του περιβάλλοντος και την 

επιτακτική ανάγκη προσαρµογής σε αυτές. Οι διαδικασίες ιατρικής φροντίδας παρουσίασαν 

µεγαλύτερη πολυπλοκότητα εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των εσωτερικών τους 
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συστατικών, αλλά και των ίδιων των διαδικασιών µε το εξωτερικό περιβάλλον. 

Επιπροσθέτως, η ανάγκη για διαχείριση διαδικασιών ιατρικής φροντίδας και βελτίωση της 

ποιότητας παροχής ιατρικής φροντίδας δηµιούργησε τη στροφή των υπηρεσιών από 

λειτουργο-κεντρικές σε ασθενο-κεντρικές, απαιτώντας αυξηµένη συλλειτουργία και 

συνεργασία µεταξύ των λειτουργικών µονάδων. Συνεπώς, δόθηκε µεγαλύτερη προσοχή στη 

σχεδίαση νέων διαδικασιών υγείας ή τον επανασχεδιασµό ήδη υπαρχόντων και στην 

ανάπτυξη διαδικασιοστρεφών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας για την υποστήριξη τους 

[10],[145].  

 

Επιπροσθέτως, τα πρωτόκολλα ιατρικής φροντίδας έγιναν αναλυτικά οργανωσιακά µοντέλα 

που περιγράφουν τα βήµατα (διαδικασίες) που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για τη θεραπεία 

ασθενών από συγκεκριµένες ασθένειες [86], ενώ χρησιµοποιήθηκαν για να περιορίσουν τη 

µεταβλητότητα των µεθόδων και να βελτιώσουν την ποιότητα της παροχής ιατρικής 

φροντίδας, µειώνοντας παράλληλα το επιβαρυνόµενο κόστος [152]. Αν και 

πραγµατοποιήθηκε µεγάλη προσπάθεια, τόσο σε εθνικό, όσο και σε επίπεδο οργανισµού για 

να δηµιουργηθούν πρότυπα πρωτοκόλλων, µεγαλύτερη προσπάθεια χρειάστηκε για να 

προσαρµοστούν αυτά τα πρωτόκολλα στο κλινικό περιβάλλον και να γίνουν αποδεκτά από το 

ιατρικό προσωπικό. Πολλοί οργανισµοί λοιπόν αντιλαµβάνονται την ανάγκη για περιγραφή 

του τρόπου δηµιουργίας των ιατρικών διαδικασιών κι επιθυµούν τη δηµιουργία 

πρωτοκόλλων που θα µπορούν να επηρεάσουν την αλλαγή στις ιατρικές µεθόδους [94]. 

Ωστόσο, τα πρωτόκολλα υγείας µεταβάλλονται δυναµικά όσο οι υγειονοµικοί οργανισµοί 

υφίστανται συνεχή αλλαγή σε ότι αφορά τους εργαζοµένους και τις υποχρεώσεις τους. Σε 

κάθε περίπτωση λοιπόν που γίνεται µια αλλαγή, τα σχετικά πρωτόκολλα πρέπει να 

αναβαθµίζονται και προς αυτό το σκοπό κινείται η συλλογική δουλειά επαγγελµατιών υγείας 

και ειδικών στις διαδικασίες. 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι επιτυχής η µοντελοποίηση των διαδικασιών υγείας 

είναι η κατανόηση του προβλήµατος του πεδίου και η σαφής και µόνιµη επικοινωνία. Αυτές 

οι προϋποθέσεις χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό ενός µοντέλου διαδικασίας υγείας µε 

σαφή και σταθερή µορφή, ενώ είναι κατανοητό ότι η µοντελοποίηση αυτή πραγµατοποιείται 

καλύτερα όταν συµµετέχει ενεργά ο χρήστης. Τέλος, εµπειρικά δείγµατα έχουν αποδείξει ότι 

υπάρχει ανάγκη να εφοδιαστουν οι χρήστες µε κατάλληλο και προσαρµόσιµο υλικό 

εκπαίδευσης, ώστε να εµπλουτισθεί η γνώση τους και να ειδικευθούν στη δραστηριότητα 

µοντελοποίησης διαδικασιών υγείας.  
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7.3.1 Ανάλυση του σεναρίου – κινήτρου  
 

Το βασικό κίνητρο για αυτή την έρευνα αποτέλεσε η συµµετοχή µας σε ένα έργο που 

πραγµατεύεται το σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής διαδικασιοστρεφούς 

συστήµατος υγείας που εκτείνεται σε όλο το µήκος µιας υγειονοµικής περιφέρειας. Οι 

οργανισµοί της περιφέρειας αυτής έχουν υλοποιήσει έναν αριθµό ετερογενών, 

λειτουργοστρεφών, αυτόνοµων συστηµάτων διεξαγωγής διαδικασίας που προσαρµόστηκαν 

στις οργανωσιακές µεθόδους. Η ανάγκη να συµπεριληφθούν οι χρήστες στον προσδιορισµό 

της διαδικασίας υγείας, τόσο ενδοργανωσιακά, όσο και διοργανωσιακά αποτέλεσε το κλειδί 

για την ανάπτυξη ενός βοηθήµατος εκπαίδευσης για χρήστη που θα επιτρέπει στην 

υποκείµενη γνώση να ενσωµατωθεί στις διαδικασίες υγείας.  

 

Για λόγους αναπαράστασης, θεωρούµε µια απλή διαδικασία υγείας που περιέχει 

συγκεκριµένες ροές εργασίας ασθενών, καθώς και τις λειτουργικές µονάδες και τους 

επαγγελµατίες υγείας που µετέχουν σε κάθε εργασία. Κάθε ασθενής θεωρείται ότι εκτελεί 

έναν αριθµό ιατρικών δραστηριοτήτων, όπως κλινικές εξετάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις 

και διαγνώσεις. Επίσης, οι εργαστηριακές εξετάσεις περιλαµβάνουν την αίτηση για µια 

εξέταση, τον προγραµµατισµό της, την προετοιµασία του ασθενή, τη συλλογή και την 

παράδοση του δείγµατος, την εκτέλεση της εξέτασης και τη σύνταξη της αναφοράς των 

αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης εξέτασης. 

  

Προκειµένου οι χρήστες να κατανοήσουν την ουσία των διαδικασιών υγείας και να 

συµµετάσχουν ενεργά στη δραστηριότητα µοντελοποίησης ιατρικής διαδικασίας, 

δηµιουργήθηκε ένα σενάριο εκπαίδευσης (δίκτυο γνώσης) που περιλαµβάνει την υποκείµενη 

λογική µέσω των εργαλείων που δηµιουργήθηκαν από το έργο CULTOS (Cultural Units of 

Learning - Tools and Services) [66]. Αυτά τα εργαλεία είναι:  

� Το εργαλείο K-infinity [229] για τη δηµιουργία και τη δηµοσιοποίηση της αποθήκης 

οντολογιών  

� Το εργαλείο εισαγωγής µέσων CULTOS για τη δηµιουργία και οίκηση της αποθήκης 

περιεχοµένου και  

� Το εργαλείο CULTOS για τη δηµιουργία και τη δηµοσιοποίηση της αποθήκης 

γνώσεων.  

 

Το σενάριο εκπαίδευσης ή αλλιώς δίκτυο γνώσεων που δηµιουργήθηκε για την 

µοντελοποίηση της διαδικασίας υγείας αποθηκεύεται ως ένα δοµηµένο µετα-αντικείµενο 

πολυµέσων που περιέχει εξειδικευµένη γνώση και ονοµάζεται βελτιωµένο µετα-αντικείµενο 
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πολυµέσων (Εnhanced Μultimedia Μeta-Οbject - EMMO). Εν κατακλείδι, κάθε σενάριο είναι 

µια αυτόνοµη οντότητα που περιέχει στοιχεία και από τις τρεις αποθήκες που περιγράφηκαν 

παραπάνω.  

 

7.3.2 Παρουσίαση της εκπαιδευτικής οντολογίας για τη διαδικασία παροχής ιατρικής 
φροντίδας 

 

Για τις ανάγκες αυτής της έρευνας και συγκεκριµένα για να φανούν τα προτερήµατα της 

προσέγγισης των δικτύων γνώσεων, χρησιµοποιήθηκε ένα απλουστευµένο µοντέλο 

οντολογίας που προτείνεται από τον Sowa [217]. Τα δυναµικά µοντέλα οντολογιών SNAP 

και SPAN που προτάθηκαν από το Ινστιτούτο IFOMIS (Institute for Formal Ontology and 

Medical Information Science; http://www.ifomis.uni-saarland.de) θεωρούνται πιο 

εξεζητηµένα µοντέλα.  

 

Το σχήµα 7-4 δείχνει τις έννοιες της οντολογίας της διαδικασίας υγείας που χρησιµοποιούµε 

στην προσέγγιση µας στη µορφή µιας ιεραρχίας γενίκευσης -εξειδίκευσης που συνδέεται µε 

σχέσεις. Η άνω οντολογία αποτελείται από έξι κατηγοριοποιήσεις των εννοιών που 

προτάθηκαν από τον Sowa [217]. Υπάρχει, λοιπόν η φυσική οντολογία που αφορά σε ύλη ή 

ενέργεια και η αφηρηµένη που αφορά σε θεωρητικές και καθαρές δοµές πληροφοριών. 

Αντίστοιχα, αυτές σπάνε σε φυσικές και αφηρηµένες συνέχειες (physical and abstract 

continuants) που έχουν σταθερά χαρακτηριστικά, τα οποία συντελούν στο να αναγνωρίζονται 

οι διαφορετικές µορφές που παρουσιάζουν από στιγµή σε στιγµή ως το ίδιο αντικείµενο, 

αλλά και σε φυσικά και αφηρηµένα συµβάντα (physical and abstract occurrents) που είναι 

συνεχώς µεταβαλλόµενες διαδικασίες, προσδιορισµένες µόνο από τις θέσεις τους σε µια 

περιοχή στο χωροχρόνο (time-space). Χωρίς να θέλουµε να µπούµε σε περαιτέρω ανάλυση, 

να αναφέρουµε ότι στη βιβλιογραφία, αυτές οι έννοιες έχουν χωρισθεί σε χαµηλότερου 

επιπέδου υπο-έννοιες  [141].  

 

Για παράδειγµα στο σχήµα 7-4 η έννοια της φυσικής συνέχειας έχει εξειδικευθεί στις έννοιες 

‘επαγγελµατίας υγείας’  (healthcare professional) και ‘ιατρική πηγή’  (medical resource), ενώ 

η έννοια της ιατρικής πηγής έχει εξειδικευθεί στις έννοιες ‘προϋπόθεση’  (premise) και 

‘ ιατρικός εξοπλισµός’ (medical equipment) και η έννοια του επαγγελµατία υγείας έχει 

εξειδικευθεί στις έννοιες ‘ιατρικό’  (medical), ‘νοσηλευτικό’  (nursing) και ‘εργαστηριακό’  

(laboratory) προσωπικό. Επίσης, η έννοια του φυσικού συµβάντος εξειδικεύεται στις έννοιες 

‘ασθενής’ (patient) και ‘εργασίες ασθενή’  (patient tasks) και επιπροσθέτως, κάποιες σχέσεις 

προσδιορίζονται µεταξύ εννοιών οντολογιών υψηλού και χαµηλού επιπέδου ανάλυσης. Κάθε 

σχέση που προσδιορίζεται µεταξύ δύο εννοιών προέρχεται τόσο από χαµηλότερου επιπέδου 
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έννοιες, όσο και από στιγµιότυπα εννοιών. Για παράδειγµα, η σχέση R µεταξύ των εννοιών 

X1 και Y1 προέρχεται επίσης από τις έννοιες X2 και Y2  που είναι υπο-έννοιες των X1 και Y1, 

αντίστοιχα. Επίσης, η ίδια σχέση προέρχεται και από τα x11 και y11 που είναι στιγµιότυπα των 

εννοιών X1 και Y1, αντίστοιχα. Ο πίνακας 7-1 αναπαριστά τις σχέσεις που έχουν 

προσδιορισθεί από τις ανάγκες του σεναρίου εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7-4: Αναπαράσταση της εκπαιδευτικής οντολογίας για τη διαδικασία παροχής 

ιατρικής φροντίδας 

 

Πίνακας 7-1: Παράθεση των –βασισµένων στην οντολογία – σχέσεων 
Source 
concept 

Target 
concept 

Relation Inverse relation Use 

Abstract 
Occurrent 

Abstract 
Occurrent 

‘Is followed 
by’ 

‘Follows’ To define flows of tasks 

Abstract 
Occurrent 

Patient ‘For’ ‘Is the recipient 
of’ 

To show the recipient of 
tasks 

Abstract 
Occurrent 

Hospital ‘Takes place 
at’ 

‘Provides the 
infrastructure for’ 

To show departments 
where medical tasks take 

place 
Healthcare 
Professional 

Abstract 
Occurrent 

‘Is involved 
in’ 

‘Involves’ To show which 
professionals are involved 

in each task 
Healthcare 
Professional 

Hospital ‘Belongs to’ ‘Occupies’ To show professionals’ 
occupation in departments 
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7.3.3 Περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου  
 

Το σενάριο εκπαίδευσης (δίκτυο γνώσεων) σχεδιάστηκε βάσει των επιχειρησιακών 

διαδικασιών που θεωρούµε, όπου έννοιες και στιγµιότυπα εννοιών παρουσιάζονται ως σηµεία 

τοµής στρογγυλευµένων ορθογώνιων, ενώ οι σχέσεις ως οβάλ ακµές. Αναφορικά, παρέχεται 

µια περιγραφή της ανωτέρω επιχειρησιακής διαδικασίας µε χρήση εννοιών οντολογιών (µε 

πλάγια γράµµατα), γενικών και τοπικών σχέσεων οντολογιών (µε µονά εισαγωγικά) και 

τοπικών στιγµιότυπων που συνδέονται µε αντικείµενα πολυµέσων (ολόκληρες λέξεις 

χωρισµένες µε το σύµβολο _). Έτσι, το σχήµα 7-5 αναπαριστά το σενάριο εκπαίδευσης της 

παραπάνω διαδικασίας υγείας. Ο πίνακας 7-2 δείχνει πως οι ιατρικοί παράγοντες συνδέονται 

µε διάφορες εργασίες σε µια ροή. Για παράδειγµα η Κλινική Εξέταση (Clinical Examination) 

‘Πραγµατοποιείται στο (Takes place at)’ Ιατρικό Τµήµα (Medical Department) και η 

Εργαστηριακή Εξέταση (Laboratory Test) ‘Πραγµατοποιείται στο (Takes place at)’ 

Εργαστήριο (Laboratory), ώστε να φανεί η οργανωσιακή δοµή που παρέχει την κατάλληλη 

υποδοµή για κάθε εξέταση. Ο Πίνακας 7-3 δείχνει µερικά από τα στιγµιότυπα των εννοιών 

που προσδιορίζονται στο σενάριο εκπαίδευσης. Παραδείγµατος χάριν, το στιγµιότυπο 

Lab_Exam_Request_Form συνδέεται µε αντικείµενα πολυµέσων που µπορεί να 

περιλαµβάνουν απλές δοµές και βασικά βήµατα για την ολοκλήρωση κάθε δοµής. Επίσης, το 

στιγµιότυπο Receive_Specimen ‘περιγράφει τη διαδικασία (describes procedure)’ Receive 

specimen (π.χ. περιλαµβάνει οδηγίες σε πολλαπλές µορφές, όπως κείµενο, εικόνες, βίντεο 

κτλ), ώστε να βοηθήσει το Nursing Staff να εκτελέσει τη Receive Specimen. 

Σχήµα 7-5: Αναπαράσταση του εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διαδικασία παροχής 

ιατρικής φροντίδας 
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Πίνακας 7-2: Τοπικά προσδιορισµένες από το σενάριο σχέσεις 

Source concept Target concept Ontology 
relation 

Local name 

Medical staff Clinical Examination ‘Is involved in’ ‘Performs’ 
Medical staff Lab Test Request ‘Is involved in’ ‘Issues’ 
Medical staff Lab Test Report ‘Is involved in’ ‘Evaluates’ 
Medical staff Diagnosis ‘Is involved in’ ‘Issues’ 
Nursing staff Preparation for examination ‘Is involved in’ ‘Prepares’ 
Nursing staff Receive specimen ‘Is involved in’ ‘Receives’ 
Nursing staff Send specimen for test ‘Is involved in’ ‘Sends 

Laboratory staff Lab Test Request ‘Is involved in’ ‘Receives’ 
Laboratory staff Laboratory Test ‘Is involved in’ ‘Performs’ 
Laboratory staff Lab Test Report ‘Is involved in’ ‘Issues’ 

 
Πίνακας 7-3: Στιγµιότυπα των εννοιών 

Instance Leading concept Ontology relation Local name 

Lab_Test_Request_Form Lab Test Request ‘Is instance of’ ‘Gives details 
about’ 

Receive_Specimen Receive specimen  ‘Is instance of’ ‘Describes 
procedure’ 

Lab_Test_Report Lab Test Report ‘Is instance of’ ‘Gives details 
about’ 

 

Επί τοις ουσίας, ακολουθώντας την παραπάνω προσέγγιση για το σχεδιασµό υλικού 

εκπαίδευσης, χρησιµοποιείται µια υψηλού επιπέδου εικόνα του µοντέλου διαδικασίας υγείας, 

όπως αυτή που περιγράφηκε παραπάνω, αλλά και µια χαµηλού επιπέδου εικόνα που λαµβάνει 

υπόψη τα χαρακτηριστικά µιας συγκεκριµένης µονάδας ιατρικής φροντίδας. Επιπροσθέτως, 

τα αντικείµενα πολυµέσων θα συνδυαστούν µε έννοιες, στιγµιότυπα εννοιών και σχέσεις, 

ώστε να φανούν τόσο τα στατικά, όσο και τα δυναµικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας 

υγείας που µελετάται. Εποµένως, κάθε σενάριο εκπαίδευσης µπορεί εύκολα να τροποποιηθεί 

σε µια άλλη έκδοση του µοντέλου διαδικασίας υγείας, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους 

χρήστες να κατανοήσουν τα αρνητικά και τα θετικά του επανασχεδιασµού διαδικασίας. Ο 

επανασχεδιασµός ενός µοντέλου διαδικασίας  υγείας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη 

µεταχείριση ήδη προσδιορισµένων αντικειµένων, παρέχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ευελιξία 

(flexibility), ευρωστία (agility) κι επαναχρησιµοποίηση (reusability) του σχεδιασµένου υλικού 

εκπαίδευσης.  

 

7.4 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

 

Η προτεινόµενη προσέγγιση ασχολείται κατά βάση µε τη σύλληψη της γνώσης που βρίσκεται 

στη λογική, τη δοµή και τους τρόπους χρήσης των διαδικασιών υγείας, καθώς και 
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αναπαράσταση της ως ένα δίκτυο γνώσεων βασισµένο σε οντολογίες (ένα σενάριο 

εκπαίδευσης που εξυπηρετεί µια συγκεκριµένη ανάγκη εκπαίδευσης). Η οντολογία 

περιλαµβάνει όλες τις σχετικές έννοιες, τα στιγµιότυπα των εννοιών, καθώς και τις σχέσεις 

µεταξύ τους. Το δίκτυο γνώσεων συσχετίζει τις βασικές οντότητες που προσδιορίζονται στην 

οντολογία µε ποικίλα πολυµέσα (κείµενο, εικόνα, βίντεο, απεικόνιση σε κινούµενα σχέδια 

κ.τ.λ.) για την καλύτερη κατανόηση των δοµών οντολογιών. Κατ’ επέκταση, ο χρήστης του 

υλικού εκπαίδευσης µπορεί να αναζητήσει µια δοµή οντολογίας (για παράδειγµα µια εργασία 

παροχής ιατρικής φροντίδας) και να κατανοήσει το νόηµα και τη χρήση της µε τη βοήθεια 

του υποστηρικτικού πολυµέσου. Επιπροσθέτως, ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί σε άλλες 

συνδεδεµένες δοµές (για παράδειγµα άλλες εργασίες, µονάδες ιατρικής φροντίδας και 

προσωπικό), ώστε να αποκτήσει βαθιά γνώση, τόσο των εργασιών των διαδικασιών υγείας, 

των δεδοµένων και του ελέγχου ροών µεταξύ εργασιών των διαδικασιών, οργανωσιακών 

δοµών και επαγγελµατιών υγείας, όσο και των αναγκών για τη σχεδίαση νέων ή την 

επανασχεδίαση παλιών διαδικασιών υγείας.  

 

Το προτεινόµενο µοντέλο δεν αγνοεί τις υπάρχουσες µεθοδολογίες για τη δηµιουργία υλικού 

εκπαίδευσης, αλλά αντίθετα τις ενδυναµώνει, επιτρέποντας τη σηµασιολογική αναπαράσταση 

της γνώσης, ώστε οι χρήστες να µπορούν να πλοηγηθούν σε ένα δίκτυο γνώσεων. Εποµένως, 

το µοντέλο µπορεί να συνδυάσει το υπάρχον υλικό πολυµέσων µε δοµές οντολογιών, 

χρησιµοποιώντας εργαλεία πολυµέσων για την ανάπτυξη σεναρίων εκπαίδευσης χρηστών και 

την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα η γνώση που βρίσκεται 

πίσω από την οντολογία και από τα σενάρια εκπαίδευσης να είναι πλήρως 

επαναχρησιµοποιήσιµη. 

  

Αναφορικά µε τις ανάγκες του δηµιουργού του υλικού εκπαίδευσης, τα βασικά 

πλεονεκτήµατα του προτεινόµενου µοντέλου εντοπίζονται σε τρία βασικά συστατικά 

(αποθήκες):  

� Αποθήκη οντολογιών (ontology repository) – έχουν εντοπιστεί πολλά προτερήµατα 

της χρήσης οντολογιών από την κοινότητα τεχνολογίας εκπαίδευσης, αφού συντελεί 

στο να αποσαφηνιστεί η λογική της επιχειρησιακής διαδικασίας ενός πεδίου 

εφαρµογής και να είναι αυτή η διαδικασία επαναχρησιµοποιήσιµη [154],[208].  

� Αποθήκη περιεχοµένου (content repository) – η επαναχρησιµοποίηση του 

περιεχοµένου του υλοποιηµένου εκπαιδευτικού υλικού που συντελείται µέσω του 

προτεινόµενου µοντέλου και σχετίζεται άµεσα µε το πεδίο γνώσης που ερευνάται, 

αποτελεί στοιχείο-κλειδί της βιβλιογραφίας [52],[220].  
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� Αποθήκη γνώσης (knowledge repository) – ένα δίκτυο γνώσης είναι µια αυτόνοµη 

οντότητα που εξυπηρετεί συγκεκριµένη εκπαιδευτική ανάγκη σε ένα συγκεκριµένο 

πεδίο γνώσης, λειτουργεί υπό ένα επίσης συγκεκριµένο επιχειρησιακό πλαίσιο κι έχει 

µια συγκεκριµένη δοµή [223]. Η επαναχρησιµοποίηση της καταγεγραµµένης -µέσα 

στα σενάρια εκπαίδευσης- γνώσης πραγµατοποιείται µέσω των δοµών γνώσης που 

εµπεριέχονται σε παλιά σενάρια και που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε νέα για την 

εξυπηρέτηση νέων αναγκών εκπαίδευσης.  

 

Αναφορικά  µε τον εκπαιδευόµενο, τα βασικά προτερήµατα του προτεινόµενου µοντέλου 

είναι τα παρακάτω: 

� Σηµασιολογική αναζήτηση –επιτρέπει την οντολογική αναζήτηση ή την αναζήτηση 

των δοµών βάσει σηµασίας κι όχι κειµένου (παραδείγµατος χάριν, η αναζήτηση 

βασίζεται στο σηµασιολογικό και γλωσσολογικό συνταίριασµα, παρά στο 

συνταίριασµα λέξεων. Επιπροσθέτως, περιλαµβάνει 

� το υπό έρευνα πεδίο γνώσης  

� το επιχειρησιακό πλαίσιο (business context) και  

� τη δοµή του εκπαιδευτικού σεναρίου, δίνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο έµφαση στο 

συνταίριασµα του περιεχοµένου και της πραγµατικής σηµασίας της έννοιας που 

αναζητάται [223]. 

� Εννοιολογική πλοήγηση ή πλοήγηση βάσει γνώσης – επιτρέπει την αναζήτηση και 

πλοήγηση για τον προσδιορισµό της οντολογίας ή των δοµών γνώσης, τα οποία 

καταγράφονται στην αποθήκη γνώσης και χρησιµοποιούνται στα σενάρια 

εκπαίδευσης. Επίσης, περιλαµβάνει πλοήγηση: 

� στο υπό έρευνα πεδίο γνώσης  

� στο επιχειρησιακό πλαίσιο και  

� στη δοµή του εκπαιδευτικού σεναρίου [223].  

� ∆ιάδοση γνώσης (knowledge dissemination) – αποτελεί εξαιρετικά σηµαντική 

λειτουργία κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας και µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

εφόσον παρέχεται στον εκπαιδευόµενο η δυνατότητα εξαγωγής της γνώσης που 

βρίσκεται στο πεδίο γνώσης, σε αντίθεση µε την απλή παρουσίαση των γεγονότων 

που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν είναι επαρκής. Με το προτεινόµενο 

µοντέλο, η γνώση γίνεται σαφής, ώστε να βοηθηθεί ο εκπαιδευόµενος στο 

συνδυασµό (από σαφή σε σαφή) και την ενσωµάτωση (από σαφή σε αφηρηµένη) 

διαδικασιών µετατροπής γνώσης [177]. 
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Αναφορικά µε τη µοντελοποίηση διαδικασιών ιατρικής φροντίδας υπάρχει η ανάγκη 

κατανόησης της κάθε διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων των δοµών των εργασιών των 

διαδικασιών και των εξαρτήσεων τους, προκειµένου να αλλάξει η αντίληψη των χρηστών για 

τη δουλειά τους (από λειτουργοστρεφής σε διαδικασιοστρεφής). Μια διαδικασία υγείας, από 

µια οπτική γωνία διαφορετική αυτής του χρήστη, παραδείγµατος χάριν του αναλυτή ιατρικής 

φροντίδας (healthcare analyst) συντελεί σε µια εκ βαθέων κατανόηση των διαδικασιών 

υγείας που µελετώνται κι εποµένως παρέχεται σε κριτικά σκεπτόµενους χρήστες. Σε αυτό το 

σηµείο να αναφέρουµε ότι η κριτική σκέψη είναι ένα καθοριστικό κριτήριο για τη διάδοση 

της γνώσης, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιµη κατά τη µελέτη πολύπλοκων διαδικασιών υγείας που 

περιλαµβάνουν πολλές αλληλοσχετιζόµενες διεργασίες και συνδυάζουν ποικίλες διαθέσιµες 

πηγές. 

 

Η προτεινόµενη προσέγγιση για εκπαίδευση χρήστη έχει σηµαντική επίδραση στην ενεργό 

συµµετοχή των χρηστών στις δραστηριότητες διαχείρισης διαδικασιών υγείας, αφού οι 

χρήστες αυτοί εφοδιάζονται µε το κατάλληλο εργαλείο για την απόκτηση σαφούς εικόνας και 

την πλήρη κατανόηση της διαδικασίας υγείας. Αυξάνεται, τοιουτοτρόπως η συλλειτουργία 

και συνεργασία µεταξύ αναλυτών και χρηστών, οι οποίοι εργάζονται για έναν κοινό σκοπό, 

τη βελτίωση της απόδοσης της διαδικασίας υγείας στο ολοένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον 

υγείας. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στις διαδικασίες µπορούν να ενσωµατωθούν πολύ εύκολα, 

απλούστατα µε τη διαχείριση των αντικειµένων που έχουν προσδιορισθεί και καθορισθεί 

στην οντολογία ή/και στο δίκτυο γνώσεων. Έτσι, η αποδοχή των σχεδιασµένων ή 

επανασχεδιασµένων διαδικασιών υγείας από τους χρήστες µπορεί να βελτιωθεί χάρη στην 

αρκετά αυξηµένη πιθανότητα να είναι χρήσιµες και χρησιµοποιήσιµες από τους χρήστες. Τα 

ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της προτεινόµενης προσέγγισης οδήγησαν στο να επεκταθεί σε 

καταστάσεις του πραγµατικού κόσµου, χρησιµοποιώντας πιο αναλυτικά εργαλεία υλοποίησης 

και πιο πολύπλοκες διαδικασίες υγείας.  

 

7.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, να πούµε ότι το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει µια πρωτότυπη 

προσέγγιση που βασίζεται σε οντολογίες και αφορά στη δηµιουργία σεναρίων εκπαίδευσης 

πάνω σε έννοιες µοντελοποίησης διαδικασιών υγείας, όπου τόσο τα αντικείµενα πολυµέσων 

που χρησιµοποιούνται, όσο και η γνώση που εδραιώνεται µέσω αυτών των εκπαιδευτικών 

σεναρίων είναι πλήρως επαναχρησιµοποιήσιµα. Η προσέγγιση περιλαµβάνει τα εξής βήµατα:  

� Τον προσδιορισµό και την υλοποίηση µιας γενικής οντολογίας.  
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� Το σχεδιασµό εκείνου του εκπαιδευτικού σεναρίου που καλύπτει κατά το µέγιστο 

τους εκπαιδευτικούς στόχους και τον προσδιορισµό των απαραίτητων αντικειµένων 

πολυµέσων.  

� Την τελειοποίηση της γενικής οντολογίας µε την προσθήκη όλων των δοµών 

οντολογιών που απαιτούνται για τα εκπαιδευτικά σενάρια.  

� Την ανάπτυξη ή την επιλογή των κατάλληλων αντικειµένων πολυµέσων που είναι 

αναγκαία για να στηρίξουν τις ποικίλες δοµές οντολογιών που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν στα εκπαιδευτικά σενάρια.  

� Τη δηµιουργία κάθε εκπαιδευτικού σεναρίου - δικτύου γνώσεων από το συνδυασµό 

δοµών οντολογιών και αντικειµένων πολυµέσων.  

 

Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι οι χρήστες να εξοικειωθούν και να συµµετάσχουν ενεργά 

στις δραστηριότητες µοντελοποίησης διαδικασιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό δηµιουργήθηκε 

ένα παράδειγµα εκπαιδευτικού σεναρίου για τον ιατρικό τοµέα που υλοποιήθηκε µε τα 

εργαλεία CULTOS. Τα εργαλεία αυτά βασίζονται σε µια αυτόνοµη και 

επαναχρησιµοποιήσιµη αποθήκη γνώσεων, η οποία µε τη σειρά της συνδυάζει δοµές 

οντολογιών (που αποθηκεύονται στην αποθήκη οντολογιών) κι αντικείµενα πολυµέσων (που 

αποθηκεύονται στην αποθήκη περιεχοµένου). Κατ’επέκταση, το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί από εργαλεία παραγωγής υπερµέσων, για διάφορους σκοπούς, 

ώστε να παρουσιαστεί τόσο τη γνώση, όσο και το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού σεναρίου. 
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Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει προσέγγιση για την εξέλιξη υπαρχόντων και την 

ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστηµάτων υγείας χρησιµοποιώντας τα υπάρχοντα συστήµατα, 

όπου αυτό είναι δυνατό, µε στόχο την υποστήριξη των διαδικασιών. Με τη ραγδαία ανάπτυξη 

του ∆ιαδικτύου, των σύγχρονων τεχνολογιών και τυποποιήσεων του παγκόσµιου ιστού (web 

standards and web technologies), της τεχνολογίας ροής εργασιών, καθώς και της 

υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των διεπιχειρησιακών 

διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας και η ολοκλήρωση της ιατρικής πληροφορίας των 

ασθενών. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνονται µεθοδολογίες που εστιάζουν στη 

χρήση κατάλληλων αρχιτεκτονικών ανάπτυξης και τεχνολογιών για την ολοκλήρωση 

πληροφοριακών συστηµάτων υγείας, όταν αυτά εκτείνονται πέρα από τα σύνορα γεωγραφικών 

περιφερειών.   
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Κύριος στόχος της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η διατύπωση µεθοδολογιών για την 

ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων υγείας που θα ακολουθούν την τεχνολογική εξέλιξη και 

θα χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες και κατάλληλες υποδοµές. Τα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά 

συστήµατα υγείας που µελετώνται παρέχουν υπηρεσίες παροχής ιατρικής φροντίδας, στα πλαίσια 

µιας υγειονοµικής περιφέρειας (health district). Μια υγειονοµική περιφέρεια θεωρείται ότι 

αποτελείται από ένα Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο, από ένα Κέντρο Άµεσης Ιατρικής 

Βοήθειας (ΚΑΙΒ), από άλλα µικρότερα νοσοκοµεία και κέντρα υγείας. Η επιτακτική ανάγκη οι 

µονάδες αυτές να επικοινωνούν και να συνεργούν, µέσω δικτύου και υπηρεσιών ιστού, να 

ανακτούν τα ιατρικά δεδοµένα των ασθενών από τα συστήµατα των διαφόρων φορέων, να 

παρέχουν και να ανταλλάσουν αυτά τα δεδοµένα όποτε αυτό είναι αναγκαίο, δίνει το έναυσµα 

για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής και ωθεί την προσπάθεια για τη 

διατύπωση µεθόδων υλοποίησης δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας που 

εκτείνονται πέρα από τα σύνορα γεωγραφικών περιφερειών. 

 

Συγκεκριµένα, περιγράφονται µεθοδολογίες για την υλοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων 

υγείας, όπως παραδείγµατος χάριν Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (Electronic Medical 

Record), όπου διαδικτυακές εφαρµογές έχουν αναπτυχθεί µέσω υπηρεσιών ιστού που µε τη σειρά 

τους έχουν βασιστεί στην υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική. Η εκτέλεση των υπηρεσιών ιστού 

επιτρέπεται σε χρήστες που κατέχουν συγκεκριµένους ρόλους, ενώ η πρόσβαση στην ιατρική 

πληροφορία των ασθενών πραγµατοποιείται µέσω µοντέλων, στα οποία οι ρόλοι λειτουργούν 

βάσει συγκεκριµένων δικαιωµάτων. Η έρευνα δεν περιορίστηκε µόνο στην υλοποίηση 

Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων, αλλά επεκτάθηκε σε γενικότερα πληροφοριακά συστήµατα 

που αναπτύχθηκαν µε χρήση της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής και διαφόρων άλλων 

τεχνολογιών και προτύπων. Η δικαιοδοσία πρόσβασης στην ιατρική πληροφορία είναι ένα 

ζήτηµα που µελετήθηκε ευρέως και θα αναλυθεί λεπτοµερώς στη συνέχεια της διδακτορικής 

διατριβής. Εποµένως, η ασφάλεια των συστηµάτων µελετήθηκε διεξοδικά στα πλαίσια της 

διδακτορικής διατριβής και κατά κάποιο τρόπο ταυτίστηκε µε την ασφάλεια που παρέχεται από 

τις υπάρχουσες τοπικές πολιτικές ασφάλειας των συµµετεχόντων οργανισµών.  

 

Σε όλα τα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήµατα παροχής ιατρικής φροντίδας που 

αναπτύχθηκαν, χρησιµοποιήθηκε η XML για την αναπαράσταση και την ολοκλήρωση της 

πληροφορίας των ασθενών σε µορφή κλινικών εγγράφων XML. Τα συστήµατα επείγουσας 

ιατρικής φροντίδας ενισχύθηκαν µε τη χρήση τυποποιηµένων συστηµάτων ονοµατολογίας (π.χ. 
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ICD-10, SNOMED), για την κωδικοποίηση των ιατρικών δεδοµένων των ασθενών και τη χρήση 

µιας κοινής σηµασιολογίας µεταξύ των συµµετεχόντων οργανισµών. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκε 

η τυποποίηση CDA (Clinical Document Architecture) για την αµοιβαία κατανόηση του 

περιεχοµένου των εγγράφων XML που ανταλλάσσονται µεταξύ των οργανισµών παροχής 

υπηρεσιών υγείας.  

  

Στο πλαίσιο των πρωτότυπων συστηµάτων, αναπτύχθηκαν συστήµατα εξουσιοδοτήσεων 

(authorization systems) σε επίπεδο συστήµατος ροής εργασιών, σε επίπεδο εκτέλεσης υπηρεσιών 

ιστού και σε επίπεδο βάσεων δεδοµένων. Αυτά τα συστήµατα εξουσιοδοτήσεων 

χρησιµοποιήθηκαν επιπρόσθετα και σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που 

προσφέρονται από υπάρχουσες υποδοµές ασφάλειας των συµµετεχόντων οργανισµών.  

 

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να συµβάλλει στις προσπάθειες που 

καταβάλλονται στη χώρα µας αλλά και διεθνώς για την παροχή συνεχούς, ολοκληρωµένης και 

κοινόχρηστη ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς µέσω της ολοκλήρωσης των διεπιχειρησιακών 

διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας. Από την αξιολόγηση των πρωτότυπων ολοκληρωµένων 

πληροφοριακών συστηµάτων υγείας που αναπτύχθηκαν προκύπτει ότι η χρήση της 

υπηρεσιοστρεφούς προσέγγισης θεωρείται κατάλληλη για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών 

παροχής ιατρικής φροντίδας, διότι προσφέρει τα ακόλουθα: 

� Υποστήριξη, ολοκλήρωση και αυτοµατοποίηση των διαδικασιών παροχής ιατρικής 

φροντίδας. 

� Ενίσχυση της συνεργασίας, της συνέργειας και του συντονισµού µεταξύ των 

συµµετεχόντων οργανισµών στις διεπιχειρησιακές διαδικασίες και παροχή της 

απαιτούµενης πληροφορίας των ασθενών όπου και όταν χρειάζεται. 

� Ασφαλή εκτέλεση των διαδικασιών παροχής ιατρικής φροντίδας. 

� Αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδοµών και ολοκλήρωση των υπαρχόντων εφαρµογών 

των συµµετεχόντων οργανισµών για την ολοκλήρωση των διεπιχειρησιακών διαδικασιών 

µε τη χρήση χαµηλού κόστους υποστηριχτικών τεχνολογιών. 

� ∆ηµιουργία διαλειτουργικών και αυτοτελών συστατικών λογισµικού (software 

components) και δηµοσίευση αυτών στο ∆ιαδίκτυο υπό µορφή υπηρεσιών, οι οποίες 

µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν από άλλα πληροφοριακά συστήµατα του ίδιου και/ή 

άλλων οργανισµών.  

� Ολοκλήρωση της ιατρικής πληροφορίας των ασθενών. 
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� Παροχή ασφαλούς πρόσβασης σε ολοκληρωµένη ιατρική πληροφορία των ασθενών. 

� Μείωση του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης και συντήρησης των πληροφοριακών 

συστηµάτων λόγω της χρήσης υπαρχόντων υποδοµών και συστατικών των υπαρχόντων 

εφαρµογών των οργανισµών. 

� Εύκολη προσαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων στις µεταβολές που 

πραγµατοποιούνται στους οργανισµούς και στο περιβάλλον τους. 

 

Τα πρωτότυπα συστήµατα που περιγράφονται στην παρούσα διδακτορική διατριβή, υλοποιούνται 

πειραµατικά για την παροχή ιατρικής φροντίδας που παρέχεται εντός του πλαισίου µιας 

υγειονοµικής περιφέρειας. Όµως η µεθοδολογία σχεδιασµού και ανάπτυξης και οι αρχιτεκτονικές 

αυτών των συστηµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ολοκλήρωση και την 

αυτοµατοποίηση άλλων διαδικασιών του συστήµατος υγείας που εκτελούνται εντός και µεταξύ 

των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας. Μια τέτοια διαδικασία µπορεί να είναι για 

παράδειγµα η διαδικασία σχεδιασµένης διακοµιδής ασθενών από έναν οργανισµό παροχής 

υπηρεσιών υγείας σε άλλους οργανισµούς για την εκτέλεση κάποιων ιατρικών εξετάσεων ή για 

τη συνέχιση της ιατρικής φροντίδας. Επιπλέον, αυτό το πλαίσιο σχεδιασµού και ανάπτυξης 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ολοκλήρωση και την αυτοµατοποίηση διαδικασιών οι οποίες 

εµπλέκουν και άλλους οργανισµούς, όπως είναι οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, τα προνοιακά 

ιδρύµατα και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 

 

Τέλος, οι ιδέες που παρουσιάζονται στην παρούσα διδακτορική διατριβή σχετικά µε την 

υποστήριξη, την ολοκλήρωση και την αυτοµατοποίηση διεπιχειρησιακών διαδικασιών παροχής 

υπηρεσιών υγείας βρίσκουν εφαρµογή και για διαδικασίες που εκτελούνται σε εικονικές 

υγειονοµικές περιφέρειες οι οποίες αποτελούνται από αποµακρυσµένους οργανισµούς παροχής 

υπηρεσιών υγείας που βρίσκονται στην ίδια ή σε διαφορετικές χώρες. Στην περίπτωση όπου οι 

συµµετέχοντες οργανισµοί βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, η αρχιτεκτονική των συστηµάτων 

παραµένει ίδια µε τη διαφορά ότι απαιτείται η επίλυση διαφόρων κοινωνικοτεχικών θεµάτων 

(sociotechnical issues) (π.χ. διαφορετική γλώσσα, διαφορετικά ήθη, διαφορετική νοµοθεσία). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων είναι η χρήση διεθνών 

τυποποιήσεων και η ανάπτυξη σύγχρονης δικτυακής υποδοµής για την επικοινωνία των 

οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η χρήση και η 

µελλοντική επέκταση των υπηρεσιοστρεφών προσεγγίσεων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια 

δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων υγείας, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, διαµέσου 
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πολλών υγειονοµικών περιφερειών. Η επέκταση αυτή θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε ασφαλή 

τρόπο που σηµαίνει ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται προκαθορισµένες πολιτικές ασφάλειας.
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    ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

 

Network-oriented information system - ∆ικτυοκεντρικό πληροφοριακό σύστηµα: Συλλογή 

ανεξάρτητων υπολογιστών που εµφανίζεται στους χρήστες της ως ενιαίο σύστηµα -  

Πληροφοριακό σύστηµα που περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό από κόµβους και υποσυστήµατα 

δικτύων που παρέχουν διάφορες λειτουργίες. Αυτοί οι κόµβοι και τα υποσυστήµατα δικτύων 

µπορεί να είναι µέρος ενός δηµόσιου τοµέα (domain) ή να ανήκουν σε διαφορετικούς 

οργανισµούς.  

 

Process-oriented information system - ∆ιαδικασιοστρεφές πληροφοριακό σύστηµα: 

Πληροφοριακό σύστηµα προσανατολισµένο στις διαδικασίες που εκτελούνται εντός ενός 

οργανισµού και/ή µεταξύ οργανισµών.  

 

Service-oriented information system - Υπηρεσιοστρεφές πληροφοριακό σύστηµα: 

Πληροφοριακό σύστηµα προσανατολισµένο στις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν ή 

περισσότερους οργανισµούς σε έναν ή περισσότερους οργανισµούς. 

 

Document-oriented approach - Εγγραφοστρεφή προσέγγιση: Σύµφωνα µε αυτήν την 

προσέγγιση η πληροφορία οργανώνεται σε έγγραφα (documents) και η ανταλλαγή πληροφορίας 

πραγµατοποιείται µε την ανταλλαγή εγγράφων. 

 

Object-oriented approach - Αντικειµενοστρεφής προσέγγιση: Σύµφωνα µε αυτήν την 

προσέγγιση η πληροφορία οργανώνεται σε αντικείµενα (objects) και η ανταλλαγή πληροφορίας 

πραγµατοποιείται µε την ανταλλαγή αντικειµένων. 
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Loosely-coupled architecture - Χαλαρά συνδεδεµένη αρχιτεκτονική: Σύµφωνα µε την 

αρχιτεκτονική αυτή τα συστατικά στοιχεία ενός πληροφοριακού συστήµατος συνδέονται κατά 

τρόπο ώστε η τροποποίηση ενός συστατικού να µην επηρεάζει τα υπόλοιπα συστατικά. 

 

Tightly-coupled architecture - Στενά συνδεδεµένη αρχιτεκτονική: Σύµφωνα µε την 

αρχιτεκτονική αυτή τα συστατικά στοιχεία ενός πληροφοριακού συστήµατος συνδέονται κατά 

τρόπο ώστε η τροποποίηση ενός συστατικού να απαιτεί και την τροποποίηση των υπολοίπων 

συστατικών που συνεργάζονται µαζί του.  

 

Software components – Συστατικά λογισµικού: Λογικό µέρος του λογισµικού εφαρµογών που 

αντιστοιχεί σε µια αυτοτελή µονάδα επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


