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Πρόλογοσ  

Καζψο νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο  αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ην ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο, ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ θξίζηκσλ ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ, βξίζθνπλ ιχζεηο ζε απηέο ηηο αλάγθεο πηνζεηψληαο ηηο ζχγρξνλεο Τερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ(ΤΠΔ).  

Οη ζχγρξνλεο Τ.Π.Δ , φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηερλνινγία ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ(web 

services technology), ε ηερλνινγία ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο (Service-oriented 

architecture – SOA) , θαη ε ηερλνινγία ξνήο εξγαζίαο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο γηα γξήγνξε θαη εχθνιε ιήςε κηαο νινθιεξσκέλεο 

άπνςεο ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα θάζε αζζελή.  

Δπηπιένλ νη ζχγρξνλεο ΤΠΔ , δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαζθάιηζεο ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο πξνζπέιαζεο ηεο κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ ηεο 

θπζηθήο απνζήθεπζεο ηνπο. Η ηερλνινγία ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ (Software agent 

technology) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο , ηεο αθεξαηφηεηαο 

θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ.  

Σηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

πγείαο αζζελνχο, εληφο ηνπ πιαηζίνπ πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ελφο πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ 

πγείαο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο : 

1. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε αθηηλνινγηθψλ  

εληνιψλ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.  

2. Έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ηελ ππεξεζηνζηξεθή αξρηηεθηνληθή , ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερλνινγία ξνήο εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα ηε γιψζζα WS-BPEL γηα ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ.  

3. Έρεη ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ζχγρξνλεο ΤΠΔ , φπσο είλαη νη ππεξεζίεο 

παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ε ηερλνινγία ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ. 

4. Έρεη ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ , πινπνηψληαο κεραληζκνχο αζθάιεηαο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλάθεηα θαη 

ην πεξηερφκελν (context–aware security). 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

Κεφϊλαιο 1  

Ηλεκτρονικό υγεύα: Επιςκόπηςη υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ 

 

1.1 Ειςαγωγό 

Καζψο νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο  αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ην ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο, ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο, θαη ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ θξίζηκσλ ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ, βξίζθνπλ ιχζεηο ζε απηέο ηηο αλάγθεο κε ηελ  πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ[57]. Η εθαξκνγή θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηελ 

δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη κηα ζπλερψο εμειηζζφκελε δηαδηθαζία , ε νπνία 

έρεη μεπεξάζεη πνιιά εκπφδηα φπσο είλαη ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή , ε παξαπιεξνθφξεζε, 

θαη νη ηερλνινγηθέο θνβίεο [7]. Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ αζζελή, ζηελ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

αιιά ζηελ εηζαγσγή λέσλ φξσλ ζηνλ ηερλνινγηθφ ράξηε φπσο είλαη ν φξνο Ηιεθηξνληθή 

πγεία (e-health).  

Η έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπ φξνπ e-health αλάγεηαη πξηλ ην 1999 , θαη είρε ηελ έλλνηα ηεο 

δηαδηθηπαθήο ηαηξηθήο , σζηφζν  ζηε ζπλέρεηα ν φξνο απηφο άξρηζε λα δηεπξχλεηαη θαη λα 

πεξηιακβάλεη ζρεδφλ νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηελ 

ηαηξηθή. Η εηζαγσγή ηνπ φξνπ e-health ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν ηεο εκθάληζεο 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (e-commerce, e-business, e-solutions) ζε άιινπο ηνκείο, θαη 

απνηέιεζε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλεη ε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζην ρψξν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

1.2 Οριςμόσ ηλεκτρονικόσ υγεύασ 

Η δπζθνιία ζηελ εχξεζε ελφο θαη κφλν νξηζκνχ , γηα ηνλ φξν ειεθηξνληθή πγεία  , έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη ν φξνο δελ πεξηιακβάλεη κφλν κηα ηερλνινγηθή εμέιημε αιιά απνηειεί  κηα 

γεληθφηεξε πξαθηηθή γηα ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Δπηπξφζζεηνο 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ δπζθνιία ηνπ νξηζκνχ ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη ην 

γεγνλφο φηη ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία 

αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. 

Οη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ, παξφηη δελ είλαη θαζνιηθά απνδεθηνί δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

θαηάδεημεο ησλ βαζηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ φξνπ απηνχ. Ο νξηζκφο πνχ δίλεηαη γηα 

ηελ ειεθηξνληθή πγεία απφ ηνλ Eysenbach[78] είλαη ν αθφινπζνο:  

Η ειεθηξνληθή πγεία είλαη έλαο αλαδπφκελνο δηεπηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο ηαηξηθήο 

πιεξνθνξηθήο , ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηεο πγείαο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη 

ζηελ  παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ Internet θαη άιισλ 
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ζπλαθψλ ηερλνινγηψλ . Καηά κία έλλνηα , ν φξνο δελ πεξηιακβάλεη κφλν κηα ηερλνινγηθή 

εμέιημε αιιά θπξίσο έλα ηξφπν ζθέςεο, κηα ζηάζε δσήο θαη ηελ πξνζήισζε γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

Ο  παγθφζκηνο νξγαληζκφο πγείαο (WorldHealth Organization–WHO),νξίδεη ηελ ειεθηξνληθή 

πγεία σο ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο , ηα νπνία κεηαδίδνληαη 

,απνζεθεχνληαη θαη αλαζχξνληαη κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν φζν θαη ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία[81]. 

Σχκθσλα κε ην Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) ε 

ειεθηξνληθή πγεία νξίδεηαη σο ε εθαξκνγή ηνπ Internet θαη ησλ άιισλ ζπλαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηεο πγείαο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο επάξθεηαο 

,ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ θιηληθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο , ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ,ηνπο αζζελείο, θαη ηνπο θαηαλαισηέο κε 

ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ[79].  

Ο νξηζκφο ηνπ HIMSS θαηαδεηθλχεη ηνπο θχξηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο 

πγείαο , θαη ηηο πνιχπινθεο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα , νη 

θπξηφηεξνη θνξείο είλαη νη αθφινπζνη [70]: 

 Οξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο(Care providers) : 

Οη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πεξηιακβάλνπλ δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

λνζνθνκεία, αθηηλνινγηθά θέληξα , θαη ινηπνχο νξγαληζκνχο νη νπνίνη απαζρνινχλ 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

 Αζζελείο θαη πνιίηεο(Citizens,Clients,Patients) : 

Σηελ θαηεγνξία ησλ αζζελψλ αλήθνπλ φινη νη θάηνηθνη ή κε κηα ρψξαο νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ ππεξεζίεο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο απφ έλαλ νξγαληζκφ ή απφ θάπνηνλ 

ηδηψηε. 

 Υξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί(Funding organizations) : 

Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη νξγαληζκνί νη νπνίνη παξέρνπλ ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο 

νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Οη νξγαληζκνί απηνί κπνξεί λα είλαη θξαηηθνί 

θνξείο , αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ή θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο.  

 Δξεπλεηηθνί νξγαληζκνί(Researchers and Analysts) : 

Σε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ θνξείο θαη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο νη 

νπνίνη έρνπλ σο θχξην κέιεκα ηελ αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ρνξεγνχκελσλ ζεξαπεηψλ , ησλ θιηληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ηάζεσλ κε ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Οξγαληζκνί πνπ επηβάιινπλ πεξηνξηζκνύο θαη ειέγρνπλ ηελ δηαδηθαζία παξνρήο 

ππεξεζηώλ πγείαο (Policy Makers & Legislators) : 
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Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θξαηηθνί θνξείο θαη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο νη νπνίνη 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαδηθαζία επηηήξεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 
 

 
Εικόνα 1 : Δίκτυο ανταλλαγισ πλθροφοριϊν οργανιςμϊν παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 

Αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο θνξείο εκθαλίδνληαη ξνέο πιεξνθνξηψλ πνπ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε. Σπλεπψο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ζπρλά αλαθέξνληαη ξνέο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

(Provider to Provider–P2P) , κεηαμχ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη αζζελψλ ,(Provider to 

Consumer/Patient–P2C)., αιιά θαη κεηαμχ αζζελψλ (Consumer /Patient to Consumer/Patient 

C2C) 
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1.3 Χαρακτηριςτικϊ τησ ηλεκτρονικόσ υγεύασ 
Τα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη ηα αθφινπζα[78]:  

1. Απνδνηηθόηεηα : Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη 

ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, κεηψλνληαο ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ θφζηνο. Ο θπξηφηεξνο ηξφπνο κείσζεο ηνπ θφζηνπο είλαη ε 

απνθπγή ηεο δηεμαγσγήο δηπιφηππσλ εμεηάζεσλ θαη πεξηηηψλ δηαγλσζηηθψλ 

παξεκβάζεσλ,  ζηφρνο ν νπνίνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο βειηίσζεο ηφζν ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο  φζν θαη κεηαμχ 

ησλ νξγαληζκψλ απηψλ θαη ησλ αζζελψλ. 

2. Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο πεξίζαιςεο : Η αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλεπάγεηαη 

θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πεξίζαιςεο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη θαζψο 

κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

δίλεηαη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηελ ηαηξηθή πιεξνθνξία θαη επηπιένλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ζπγθξίζεσλ θαη ε ψζεζε ησλ πνιηηψλ ζε παξφρνπο πςειήο 

πνηφηεηαο.  

3. Δπηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε : Γεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο , νχησο ψζηε 

ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηαηξηθψλ απνθάζεσλ λα ηεθκεξηψλεηαη βάζεη επηζηεκνληθψλ 

απνδείμεσλ. 

4. Δλδπλάκσζε πνιηηώλ θαη αζζελώλ : Γίλεηαη ε  δπλαηφηεηα  ζηνπο αζζελείο λα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπο ζηελ 

επηζηεκνληθή  ηεθκεξίσζε. Η επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαζίζηαηαη πξνζβάζηκε ζε 

απηνχο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ πγείαο θαη ησλ ηαηξηθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ. Τν γεγνλφο απηφ αλνίγεη λένπο δξφκνπο γηα ηελ άζθεζε αζζελνθεληξηθήο 

ηαηξηθήο.  

5. Δλίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο  : Δλζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο κνξθήο 

επαγγεικαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζηελ 

νπνία νη ηαηξηθέο απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ. 

6. πλερήο Δθπαίδεπζε  : Δπηηξέπεη ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ ,ηνπ 

παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ, κέζσ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ 

εθπαίδεπζεο. 

7. Γηεπθόιπλζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο : Γηεπθνιχλεη θαη επηηξέπεη ηελ 

πξνηππνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο πγεηνλνκηθνχο θνξείο. 

8. Δπέθηαζε ηεο εκβέιεηαο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο: Δπεθηείλεη ην πεδίν παξνρήο 

ππεξεζηψλ πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ νξίσλ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαδηθηπαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο απφ πιήζνο δηαθνξεηηθψλ 

παξφρσλ. Οη ππεξεζίεο απηέο κπνξεί λα είλαη απιά ζπκβνπιεπηηθέο ή θαη πην 

πεξίπινθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 
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9. Αζθάιεηα: Η ειεθηξνληθή πγεία δεκηνπξγεί λένπο δεζκνχο κεηαμχ πνιηηψλ θαη 

επαγγεικαηηψλ πγείαο , γηα ην ιφγν απηφ δηακνξθψλεη πξφζζεηεο πξνθιήζεηο θαη 

απεηιέο ζρεηηθά κε ζέκαηα εζηθήο , φπσο είλαη ε ηδησηηθφηεηα ησλ ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ , θαη ε ζπλαίλεζε ζε ηαηξηθέο πξαθηηθέο. 

10. Ιζόηεηα: Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο ππνζρέζεηο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη ε 

ηζφηηκε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο.  

 

1.4 Εφαρμογϋσ τησ ηλεκτρονικόσ υγεύασ  

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο νξηζκνχο γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη 

εθαξκνγέο ηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ, 

ππνζηεξίδνληαο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηε κεηάδνζε ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Τν πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο 

πγείαο νθείιεηαη αθελφο ζην φηη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο (πγεηνλνκηθέο 

αξρέο, παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο θαη πνιίηεο)  θαη αθεηέξνπ δηφηη απνηεινχλ εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο (θαη-

νίθνλ πεξίζαιςε, ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε)[70]. Μηα πξφζζεηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

εθαξκνγψλ ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο κπνξεί λα γίλεη αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνλ νπνίν 

επηηεινχλ , θαη ρσξίδνληαη ζηηο εθαξκνγέο γηα πιεξνθνξηαθνχο ζθνπνχο , γηα εκπνξηθνχο , 

γηα ιφγνπο ζπλδεζηκφηεηαο, θαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηαηξηθήο 

θξνληίδαο.  

 

 Κπξηφηεξεο εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη νη αθφινπζεο:  

 Ηιεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο (electronic health record) 

 Γίθηπα πιεξνθνξηψλ πγείαο (health information networks) 

 Υπεξεζίεο ηειεταηξηθήο (telemedicine services) 

 Γηθηπαθέο πχιεο γηα ηελ πγεία (health portals) 

 Φνξεηά θαη θνξεηά ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο αζζελψλ(wearable and portable 

monitoring systems) 

 Απνδεηθηηθή ηαηξηθή (Evidence-based medicine) 

 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο(Health Information Systems) 

 

1.4.1 Τηλειατρικό  

Η Τειεταηξηθή νξίδεηαη σο  ε άζθεζε θαη ε παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε, κε 

ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Πεξηιακβάλεη ηελ 

άκεζε κεηάδνζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ ζε θέληξα ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο απηψλ 

κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο , θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε θαηάιιειεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, ρσξίο ηε κεηαθίλεζε αζζελψλ[82]. Οη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο 
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πγείαο θάλνληαο ρξήζε ηεο ηειεταηξηθήο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πγείαο  αθφκα 

θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ παξεκβάιιεηαη απφζηαζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Κχξηνη 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο βξίζθεη εθαξκνγή ε ηειεταηξηθή είλαη νη αθφινπζνη:  

 Τειεδηάγλσζε θαη Τειεζπκβνπιεπηηθή  

 Καη’ νίθνλ Πεξίζαιςε 

 Τειεξαδηνινγία 

 Τειεθαξδηνινγία  

 Τειεπαζνινγία 

 Τειεδεξκαηνινγία 

 Τειενθζαικνινγία 

 

1.4.2 Τηλε-εκπαύδευςη 

Η ηειε-εθπαίδεπζε ζην ρψξν ηεο πγείαο νξίδεηαη σο ε δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία κέζσ 

ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο εθείλεο 

πνπ εληζρχνπλ θαη κεηαβάιινπλ ηε λννηξνπία, ηε γλψζε, ηελ πιεξνθνξία θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ πνιηηψλ, αζζελψλ θαη επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο. Οη 

βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αξρέο ηεο ηειε-εθπαίδεπζεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Σπλερήο εθπαίδεπζε 

 Πξνψζεζε ηεο πγείαο 

 Σπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε 

 Δθπαίδεπζε πέξα απφ ηα θπζηθά φξηα 

 

1.4.3 Δικτυακϋσ πύλεσ για την υγεύα 

Οη δηθηπαθέο πχιεο γηα ηελ πγεία δίλνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηαηξηθή πιεξνθνξία 

ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο θαζψο επηηξέπνπλ ηελ [59,71]: 

  Δχθνιε αληαιιαγή ειεθηξνληθήο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο θάζε κνξθήο (π.ρ.θείκελν, 

εηθφλεο) κεηαμχ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θαη/ή ζε 

δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Παξνρή κηαο θεληξηθήο πχιεο ηζηνχ (web gate) γηα αλαδήηεζε θαη απφθηεζε 

πξφζβαζεο ζε νινθιεξσκέλε ηαηξηθή πιεξνθνξία ησλ αζζελψλ. 

 Πξφζβαζε ζε ςεθηαθέο ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο (digital medical libraries). 

 Πξφζβαζε ζε θνηλέο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηαηξηθέο νδεγίεο (medical instructions) 

θαη θιηληθά πξσηφθνιια (clinical guidelines). 

 Πξφζβαζε ζε θνηλέο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηαηξηθέο εθαξκνγέο. 

 Παξαπνκπή ζηηο ηζηνζειίδεο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, λνζνθνκείσλ, ηδησηηθψλ 

θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, δηνηθεηηθψλ αξρψλ πγείαο, θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ 

θαη νξγαληζκψλ θαη γηαηξψλ 

 Γπλαηφηεηα αγνξάο θαη πψιεζεο ηαηξηθψλ εηδψλ 
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1.4.3 Ηλεκτρονικόσ φϊκελοσ υγεύασ 

Τα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα γίλεηαη εθηεηακέλε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ  αθελφο δηφηη ν  φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχνπλ νη 

νξγαληζκνί ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο αζζελείο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, 

αθεηέξνπ δηφηη ππάξρεη ε αλάγθε γηα πξφζβαζε ζηελ θξίζηκε ηαηξηθή πιεξνθνξία 

αλεμαξηήησο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο πγείαο. Η 

πιεξνθνξία απηή, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο νη νπνίνη πξνγξακκαηίδνπλ, νξγαλψλνπλ , δηαρεηξίδνληαη θαη ιακβάλνπλ ππεξεζίεο 

πγείαο , απνζεθεπφηαλ κέρξη πξφηηλνο ζε έληππε κνξθή ζην θάθειν πγείαο ησλ αζζελψλ.  

Ωζηφζν πιένλ είλαη έθδειε ε αλάγθε γηα κεηάβαζε ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πγείαο , ιφγσ 

ησλ αθφινπζσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έληππνπ θαθέινπ πγείαο[80]:  

 Δίλαη δχζθνιε ε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο. 

 Δίλαη δχζθνιε ε αλαδήηεζε θαη εχξεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ. 

 Έρεη πεξηνξηζκέλν ρξφλν δσήο. 

 Δίλαη δηαζέζηκνο κφλν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

 Η πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα 

λα θαηαγξάςεη θαη λα απνδψζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ απνηεινχλ. 

 Ο θάθεινο πγείαο πεξηέρεη πιένλ λένπ ηχπνπ δεδνκέλα φπσο είλαη ηα αξρεία 

πνιπκέζσλ(βίληεν , εηθφλεο) 

 Γελ είλαη δπλαηφο ν ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνπλ 

νη ηαηξηθνί θάθεινη απφ δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο. 

 

1.4.3.1 Οριςμόσ του ηλεκτρονικού φακέλου υγείασ 

Ο νξγαληζκφο ISO νξίδεη ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πγείαο σο κηα απνζήθε ηαηξηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφο αζζελνχο ζε ςεθηαθή κνξθή ηα νπνία θαηαγξάθνληαη , δηαθηλνχληαη θαη 

αλαθηνχληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Πεξηέρεη ηαηξηθά ζηνηρεία ηζηνξηθήο θχζεο 

αιιά θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ,ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. Έλαο δεχηεξνο πην πεξηεθηηθφο νξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 

πγείαο δίλεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ HIMSS. Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο είλαη κία 

δηακήθεο ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ πγείαο ελφο αζζελνχο , νη νπνίεο έρνπλ 

παξαρζεί απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο[83]. Ο νξηζκφο απηφο ζπκβάιιεη ζηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ θαζψο ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία ν ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο ζπγρέεηαη κε ηνλ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ 

θάθειν(Electronic medical record – EMR). Η βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ 

έγθεηηαη ζην φηη ηα δεδνκέλα ζηνλ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ θάθειν ζπιιέγνληαη απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνξέα ππεξεζηψλ πγείαο ν νπνίνο είλαη θαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξηθνχ αξρείνπ. Αληίζεηα ν θάθεινο πγείαο ηνπ αζζελνχο δεκηνπξγείηαη 
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απφ δηάθνξεο πεγέο, απφ πνιινχο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο ν αζζελήο έρεη ιάβεη ππεξεζίεο 

πγείαο. Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο ζηεξίδεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ θάθειν , ν 

νπνίνο απνηειεί ηελ πεγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. 

  Η πιεξνθνξία πνπ θαηαγξάθεηαη ε νπνία απνηειεί κέξνο ηνπ  ηαηξηθφ θαθέινπ 

πεξηιακβάλεη:  

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

 Ιαηξηθφ ηζηνξηθφ – Παξάγνληεο θηλδχλνπ (risk factors) 

 Κιηληθά δεδνκέλα θπζηθήο εμέηαζεο – δηαγλψζεηο θαη ζεκεία 

 Ννζειείεο – Δγρεηξήζεηο 

 Ιαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

 Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (αλάιπζε αίκαηνο ,νχξσλ, θιπ) 

 Καηαγξαθέο βηνδπλακηθψλ (ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, ειεθηξνκπνγξάθεκα, θιπ.) 

 Ιαηξηθέο πξάμεηο 

 Παξαπεκπηηθά - Γλσκαηεχζεηο 

 Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη ηαηξηθέο εηθφλεο (Αθηηλνγξαθίεο, καγλεηηθέο 

ηνκνγξαθίεο, αμνληθέο ηνκνγξαθίεο, θιπ) 

 Γηαρεηξηζηηθά – νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη λνζειεηψλ 

 Πηζαλά αξρεία παιηψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ 

 

Η πιεξνθνξία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ πγείαο εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο   αληιείηαη απφ ηα αθφινπζα ππνζπζηήκαηα: 

 Γηνηθεηηθνηθνλνκηθό Τπνζύζηεκα:  

Τν Υπνζχζηεκα απηφ θηινμελεί πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

αζζελψλ, ηελ δηαρείξηζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ αζζελψλ, ηα λνζήιηα θαη ηελ 

θνζηνιφγεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ 

 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Φαξκαθείνπ (Pharmacy Information System – PIS) :  

Η πιεξνθνξία πνπ θηινμελείηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν έρεη λα θάλεη κε ηηο 

ζπληαγνγξαθήζεηο θαξκάθσλ ζηνπο αζζελείο.  

 Ιαηξηθό  Τπνζύζηεκα:  

Η πιεξνθνξία πνπ αληιείηαη γηα ηνλ ηαηξηθφ θάθειν απφ ην ηαηξηθφ ππνζχζηεκα 

αθνξά πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθψλ δηαγλψζεσλ θαη ησλ 

πνξηζκάησλ, θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ λνζειεπφκελσλ θαη εμσηεξηθψλ αζζελψλ. 

 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Δξγαζηεξίσλ (Laboratory Information System - LIS):  

Η πιεξνθνξία πνπ αληαιιάζζεηαη πεξηιακβάλεη εληνιέο εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, 

απνηειέζκαηα απφ εξγαιεία εξγαζηεξίνπ θαη δηνηθεηηθν-νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην θφζηνο , ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηέιεζεο ησλ εμεηάζεσλ. 

 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Απεηθνληζηηθώλ Δξγαζηεξίσλ:  



 

23 

Απνηειείηαη απφ ην Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Αθηηλνινγηθψλ Δμεηάζεσλ (Radiology 

Information System - RIS), θαζψο θαη απφ ην Σχζηεκα Αξρεηνζέηεζεο θαη 

Δπηθνηλσλίαο Ιαηξηθψλ Δηθφλσλ (Picture Archiving and Communication system - 

PACS). Η πιεξνθνξία πνπ αληαιιάζζεηαη πεξηιακβάλεη αθηηλνινγηθέο εληνιέο , 

αθηηλνινγηθέο αλαθνξέο , αθηηλνινγηθέο εηθφλεο 

 Ννζειεπηηθό Τπνζύζηεκα:  

H πιεξνθνξία πνπ αληαιιάζζεηαη ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο, ηελ ηήξεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, θαζψο θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

πνξείαο ηεο λφζνπ. 

 

Η πιεξνθνξία πνπ θηινμελείηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πγείαο ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

αζζελείο, ηαηξνχο, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, αθηηλνιφγνπο, θαξκαθνπνηνχο, δηαρεηξηζηηθφ 

πξνζσπηθφ, ππάιιεινπο εξγαζηεξίσλ θαη ινηπνχο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο κε ζθνπφ[86] :  

1. Τελ ππνζηήξημε ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο 

2. Τε κείσζε ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ ιήςεο απνθάζεσλ 

3. Τε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλέξγεηαο παξφρσλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο 

4. Τε δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

5. Τε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ,ηδησηηθφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηφλ. 

 

1.4.3.2 Απαιτήςεισ ηλεκτρονικού φακέλου υγείασ 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζθνπψλ ηνπ, ν ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 

ηηο θάησζη απαηηήζεηο: 

 Αζθάιεηα: Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηδησηηθφηεηα, λα πξαγκαηνπνηείηαη πηζηή 

θαηαγξαθή ησλ θιηληθψλ ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε, ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαη 

έιεγρνο πξφζβαζεο. 

 Γηαζπλδεζηκόηεηα: είλαη αλαγθαία ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο θαη αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ θηινμελνχλ ηαηξηθή 

πιεξνθνξία γηα ηνλ αζζελή. Η δηαζπλδεζηκφηεηα σο απαίηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ πγείαο πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ δπλαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ λα 

αληαιιάζνπλ πιεξνθνξία βάζεη θνηλά θαηαλνεηψλ δνκψλ(ζπληαθηηθή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα) , φζν θαη ηελ απαίηεζε ε πιεξνθνξία πνπ αληαιιάζζεηαη λα 

εξκελεχεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ηφζν απφ ηνλ απνζηνιέα φζν θαη απφ ηνλ 

παξαιήπηε (ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξηγηθφηεηα). Απηφ επηηξέπεη φρη κφλν ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ απφ αλζξψπνπο αιιά θαη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ άιια ζπζηήκαηα 
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 Δπξύηεηα – Πεξηεθηηθόηεηα: Πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο κηαο 

επξείαο γθάκαο πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ππνζηήξημεο πνιιψλ 

ηχπσλ δεδνκέλσλ, ππνζηήξημεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζε δνκεκέλε κνξθή θαζψο 

θαη ζε κνξθή ειεπζέξνπ θεηκέλνπ. 

 Μεηαθεξζηκόηεηα: Θα πξέπεη νη επηκέξνπο ηαηξηθνί θάθεινη λα είλαη κεηαθέξζηκνη 

θαη ζπλελψζηκνη κεηαμχ ηδξπκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ θαη ηελ 

κεηξηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο. Σεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ 

απαίηεζε απηή απνηειεί φια ηα ζπζηήκαηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην κνλαδηθφ 

θσδηθφ αζζελνχο (Master patient index) 

 Δμέιημε: Πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηαηξηθνχ θαθέινπ γηα καθξά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέζσ ηεο ζπκβαηφηεηαο επεμεξγαζίαο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ 

απφ πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ EHR. 

 Δπεθηαζηκόηεηα 

 Δπξεία ρξήζε Πξνηύπσλ. 

 

1.4.3.3 Αρχιτεκτονικέσ ηλεκτρονικού φακέλου υγείασ 

Γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο, θαη ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα 

θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο έρνπλ πξνηαζεί 

δηαθνξεηηθά κνληέια ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, αλάινγα κε ηνλ ηφπν απνζήθεπζεο ηεο 

ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο. Οη δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο ιχζεηο πεξηιακβάλνπλ κνληέια ζηα 

νπνία[85]: 

 Όινη νη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κνηξάδνληαη κηα θνηλή απνζήθε 

δεδνκέλσλ 

 Όινη νη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο έρνπλ ηελ ίδηα πιεξνθνξία 

απνζεθεπκέλε ηνπηθά ζηα ζπζηήκαηα ηνπο.  

 Υπάξρεη έλα θεληξηθφ επξεηήξην , ην νπνίν πεξηέρεη θαηαρσξήζεηο πνπ αλαθέξεηαη 

ζε πνηα ζπζηήκαηα θηινμελείηαη πιεξνθνξία γηα ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πγείαο.  

 Όινη νη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο εκπινπηίδνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ 

θάθειν πγείαο ζην επίπεδν κηαο πεξηθέξεηαο. Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ζπλνιηθνχ 

θαθέινπ πγείαο ηνπ αζζελνχο , νη θάθεινη πγείαο πνπ έρνπλ ζπληεζεί ζηηο επηκέξνπο 

πεξηθέξεηεο ζπλελψλνληαη.  

 

1.4.3.4  Εμπόδια ςτην υλοποίηςη του ηλεκτρονικού φακέλου υγείασ. 

Κπξηφηεξα εκπφδηα ζηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο είλαη ηα 

αθφινπζα[55]: 

1. Η έιιεηςε ρξεκαηηθψλ πφξσλ ζηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο , γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ 
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2. Μεξίδα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αληηζηέθνληαη ζηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ πγείαο , θαζψο εκθαλίδνληαη δηζηαθηηθνί ζηελ θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπο γηα ιφγνπο αληαγσληζκνχ 

3. Η έιιεηςε δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζην εζσηεξηθφ ησλ νξγαληζκψλ 

4. Η χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ λνκνζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ, θαη πξνηχπσλ κε ηα νπνία νη 

πινπνηήζεηο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ 

5. Η έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο γηα ηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ πγείαο ζε έλα δίθηπν πιεξνθνξηψλ πγείαο κεγάιεο έθηαζεο. 

 

1.4.4 Δύκτυα πληροφοριών υγεύασ 

   Η νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη κία 

θπξίαξρε απαίηεζε ζην ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Τα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πνπ δηαηεξνχλ νη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ  πγείαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε άιια ζπζηήκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Η αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηαηξηθφ θάθειν αζζελνχο είλαη 

αλαγθαία αθελφο γηα λα ζπλδξάκεη ζηε κείσζε ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ 

κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ νξγαληζκψλ. Ωζηφζν ε ξνή απηή δελ είλαη ε κφλε 

πιεξνθνξηαθή ξνή πνπ αληαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ . Παξαδείγκαηα άιισλ ξνψλ 

δεδνκέλσλ είλαη ε πιεξνθνξία πνπ απνζηέιιεηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο πξνο ειεγθηηθνχο θνξείο θαη εξεπλεηηθά θέληξα , ε νπνία επηβάιιεηαη απφ 

λνκνζεηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη απφ ηελ αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ ηαηξηθψλ 

πξαθηηθψλ. Τα δίθηπα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη θαη ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ νη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο νλνκάδνληαη δίθηπα πιεξνθνξηψλ 

πγείαο (Health Information Networks –ΗΙΝ ) , θαη είλαη ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία ηα 

πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο δεδνκέλσλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζπλαληψληαη.  

 

 
Εικόνα 2: Δίκτυο πλθροφοριϊν υγείασ  
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Έλα δίθηπν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεη κφλν ηνπο πάξνρνπο ππεξεζηψλ 

πγείαο , φπσο είλαη ηα λνζνθνκεία θαη άιια λνζειεπηηθά ή ηαηξηθά ηδξχκαηα , αιιά θαη 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο , θαξκαθνβηνκεραλίεο , θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο 

αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξία γηα ηελ δφκεζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο 

μεπεξλνχλ ηα ζηελά φξηα ελφο νξγαληζκνχ. 

Οη ζθνπνί πνπ πξέπεη λα ππεξεηεί έλα δίθηπν παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππεξεζηψλ πγείαο , 

είλαη[59,71,77]: 

1. Η αληαιιαγή δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πγείαο ελφο αζζελνχο.  

2. Η αληαιιαγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη ζπληαγνγξαθήζεηο 

θαξκάθσλ 

3. Αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πιεξσκή 

4. Αληαιιαγή δεδνκέλσλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνχ θαη άιινπ ηαηξηθνχ πιηθνχ 

ζηνπο επηκέξνπο νξγαληζκνχο 

5. Παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο αζζελείο 

6. Παξνρή πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε ηνπο δείθηεο πγείαο , θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

 

1.4.4 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο 

Ωο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο νξίδνληαη ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία είλαη 

ζρεδηαζκέλα λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαηξηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο , ελφο αξηζκνχ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ κνλάδσλ, 

κηαο κνλάδαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο , ή αθφκα θαη ελφο ηκήκαηνο ηεο κνλάδαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο.  

Παξφιν πνπ ζεκαληηθφηεξνο εθπξφζσπνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο είλαη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λνζνθνκείσλ, εληνχηνηο ηα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχλ κφλν έλα 

ζηηγκηφηππν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο. 

Κπξηφηεξνη ζηφρνη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο είλαη : 

 Η ζπλεηζθνξά ζε πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθή θξνληίδα πγείαο. 

 Η ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 

1.5 Επιπλϋον προκλόςεισ 

Η ειεθηξνληθή πγεία εηζάγεη λένπο νδνχο επηθνηλσλίαο θαη δηάδξαζεο ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ ηαπηφρξνλα κεηαβάιιεη ηνλ παξαδνζηαθφ νξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ 

αζζελνχο θαη ηνπ επαγγεικαηία πγείαο. Τα νθέιε ησλ εθαξκνγψλ ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά , θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ ηαηξψλ , ησλ αζζελψλ , 

θαη ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Πέξαλ ηεο ζεκαληηθήο σθέιεηαο ζηελ 
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πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ε πινπνίεζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ ηεο 

ειεθηξνληθήο πγείαο θαζίζηαηαη πιένλ νινέλα θαη πην απαξαίηεηε ιφγσ ησλ αθφινπζσλ 

ζπλζεθψλ[51,53,64,71]: 

 Τεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ιφγσ 

γεξάζθνληνο πιεζπζκνχ θαη πςεινηέξσλ επηπέδσλ εηζνδήκαηνο θαη εθπαίδεπζεο.  

 Τσλ απμαλφκελσλ πξνζδνθηψλ ησλ πνιηηψλ πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή πεξίζαιςε κε ηαπηφρξνλε επίηεπμε πεξηνξηζκνχ ησλ αληζνηήησλ φζνλ 

αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε θαιήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο. 

 Τεο απμαλφκελεο θηλεηηθφηεηαο αζζελψλ θαη ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην 

πιαίζην βειηησκέλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

 Τεο αλάγθεο γηα ρξήζε εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

παξαθνινχζεζε αζζελψλ. 
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Κεφϊλαιο 2 

Συςτόματα παροχόσ ηλεκτρονικών υπηρεςιών υγεύασ με βϊςη 

την υπηρεςιοςτρεφό αρχιτεκτονικό 
 

2.1 Ειςαγωγό 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ησλ εθαξκνγψλ ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη ε παξνρή 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ρξήζηεο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο , ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

αζζελψλ νχησο ψζηε λα ιακβάλνπλ ηηο βέιηηζηεο ηαηξηθέο απνθάζεηο, θαη ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο πεξίζαιςεο αλεμάξηεηα απφ ην θπζηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν απηή πξνζθέξεηαη. 

Κπξίαξρεο ηερληθέο δπζθνιίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ είλαη ην 

θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ε εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ρξεζηψλ, ην επκεηάβιεην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο πγείαο, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε 

πιεξνθνξία πνπ αληαιιάζζεηαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ εκπηζηεπηηθφηεηαο. 

Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ππαγνξεχνπλ ηελ ρξήζε ελφο 

αξρηηεθηνληθνχ κνληέινπ ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ηζηφ γηα ηελ δηαζχλδεζε 

ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ , θαη ην νπνίν ζα επηηξέςεη λα ππεξπεδεζνχλ ηερλνινγηθά 

εκπφδηα φπσο απηφ ηεο ηερλνινγηθήο εηεξνγέλεηαο 

Η ππεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή θαη νη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ σο πινπνίεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο απηήο δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα εθείλα ραξαθηεξηζηηθά  ηα νπνία κπνξνχλ λα 

εθκεηαιιεπζνχλ νη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ησλ 

επηκέξνπο ζπζηεκάησλ, ελψ νη θσδηθνπνηήζεηο θαη ηα πξφηππα επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε 

αληαιιαγή πιεξνθνξίαο, βάζεη θνηλά απνδεθηψλ θαη θαηαλνεηψλ δνκψλ.  
 

2.2Εφαρμογϋσ τησ υπηρεςιοςτρεφούσ αρχιτεκτονικόσ ςτο 

εςωτερικό των οργανιςμών παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ 

Οη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ ζεκεξηλή επνρή έρνπλ ζε ιεηηνπξγία έλα 

κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ππνζπζηεκάησλ. Τν θφζηνο απφθηεζεο, νινθιήξσζεο θαη 

ζπληήξεζεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ απμάλεηαη ζπλερψο , φπσο αλάινγα απμάλνληαη θαη νη 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Οη νξγαληζκνί εθηφο απφ ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θιηληθέο 

αλάγθεο πνπ έρνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ , ζα πξέπεη λα έρνπλ ζε εθαξκνγή κεραληζκνχο  γηα ηε 

ζσζηή δηαρείξηζε θαη εμαζθάιηζε ηνπ θχθινπ θεξδνθνξίαο[57]. Η ιχζε ε νπνία πξνηείλεηαη 
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γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ απηψλ ησλ νξγαληζκψλ είλαη ε ππεξεζηνζηξεθήο 

αξρηηεθηνληθή (Service-oriented architecture).  

Οη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο αξρηθά ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπζηήκαηα ηα νπνία 

ππνζηήξηδαλ κφλν δηνηθεηηθνχο θαη ινγηζηηθνχο ζθνπνχο θαη αθνινπζνχζαλ κνλνιηζηθή 

αξρηηεθηνληθή[8,9].Η εμέιημε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ νδήγεζαλ ζηελ 

εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ νχησο ψζηε λα 

ππνζηεξίδεηαη θαη ε δηαδηθαζία παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο[55]. Οξηζκέλα απφ ηα 

ππνζπζηήκαηα πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ήηαλ ηα αθφινπζα: 

1) Ιαηξηθό Τπνζύζηεκα Ννζειείαο Δζσηεξηθώλ Αζζελώλ (Inpatient Care (IC) ) 

2) Ιαηξηθό Τπνζύζηεκα Ννζειείαο Δμσηεξηθώλ Αζζελώλ (Outpatient Care (OC)) 

3) Γηαρείξηζε Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (Emergency Care Unit (ECU)) 

4) Τπνζύζηεκα ππνζηήξημεο Δγρεηξεηηθνύ Σκήκαηνο (Surgery Unit (SU)) 

5) Τπνζύζηεκα Δμσηεξηθώλ ηαηξείσλ (Polyclinic (PC)) 

6) Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Φαξκαθείνπ/πληαγνινγίνπ 

7) Τπνζύζηεκα Δξγαζηεξίσλ (Laboratory (LAB)) 

8) Τπνζύζηεκα Αθηηλνινγηθνύ Σκήκαηνο (Radiology (RD))  

9) Τπνζύζηεκα Γηαηηνινγίνπ (Nutritional Unit (NU)) 

10) Τπνζύζηεκα Λνγηζηηθό/Οηθνλνκηθό (Finance/Accounting (FA)) 

11) Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ (Staff Administration (SA)) 

 

Τα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ππνζηήξηδαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ σζηφζν ε  ινγηθή αλεμαξηεζία ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην θχξην 

κεηνλέθηεκα γηα ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ 

επηθνηλσλία[69]. Τα επηκέξνπο ζπζηήκαηα αξρηθά δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο , 

αιιά αληίζεηα θάζε ππνζχζηεκα δηαηεξνχζε εζσηεξηθά ηελ δηθή ηνπ πιεξνθνξία . 

ππνβαζκίδνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ηνπ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο. Λχζε ζην πξφβιεκα νινθιήξσζεο έδσζαλ πξφζθαηξα ηα 

θεληξηθά ζπζηήκαηα , σζηφζν ε πξνζέγγηζε απηή εκθάληδε ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα 

αθελφο ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα πςεινχ θφζηνπο αγνξάο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη αθεηέξνπ 

ιφγσ ηνπ φηη ηα ζπζηήκαηα απηά δελ εμππεξεηνχζαλ επαθξηβψο ηηο αλάγθεο ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ[54]. 

Η ππεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ησλ επηκέξνπο 

ππνζπζηεκάησλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφο ηνπο ζθνπνχο ησλ 

ηκεκάησλ ζηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί(best of breed), θαζψο ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ ελζπιαθψλεηαη θαη δηαζπάηαη ζε κηθξά δηαθξηηά ηκήκαηα , ηηο ππεξεζίεο , νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα θιεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα αλεμαξηήησο ηεο ηερλνινγίαο 

πινπνίεζεο. Τα νθέιε απφ ηελ δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ είλαη[84]: 
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1. Καιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ρξήζε θαη δηαρείξηζε ηεο δηαζέζηκεο απφ θάζε 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πιεξνθνξίαο 

2. Οξζή θαη έγθπξε εθηέιεζε ησλ δηεξγαζηψλ ησλ επηκέξνπο ηαηξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ νξγαληζκφ 

3. Η παξαγσγή ηνπ ελεκεξσκέλνπ , ελνπνηεκέλνπ θαη έγθπξνπ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ 

θάθεινπ. 

4. Γξεγνξφηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

5. Απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη επνπηεία ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ  

Οη ιεηηνπξγίεο φπσο ε θαηαγξαθή ελφο αζζελνχο, ε δεκηνπξγία θιηληθψλ αλαθνξψλ, ε 

παξαγγειία αθηηλνινγηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θαη ε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ηνπ αζζελνχο , κπνξνχλ λα εθηεζνχλ σο ππεξεζίεο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ δηαθνξεηηθά 

ππνζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

δεκηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ νξγαληζκφ.  

 

 
Πίνακασ 1: Ιατρικά υποςυςτιματα και επιμζρουσ λειτουργίεσ 

 

Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο δνκνχληαη κε βάζε ηηο ζηνηρεηψδεηο ππεξεζίεο νη νπνίεο 

ελνξρεζηξψλνληαη/ρνξνγξαθνχληαη. Τν γεγνλφο φηη νη ζηνηρεηψδεηο ππεξεζίεο ζπλζέηνπλ ηελ  

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δελ θαζηζηά απαγνξεπηηθή ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε παξφκνηεο 

δηαδηθαζίεο φπνηε θαη φπνπ απηφ ρξεηαζηεί, αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 
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Εικόνα 3:Διαςφνδεςθ ιατρικϊν ςυςτθμάτων 

 

2.3Υπηρεςιοςτρεφόσ αρχιτεκτονικό και ηλεκτρονικόσ φϊκελοσ 

υγεύασ 

Ο Ηιεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ HIMSS πεξηέρεη πιεξνθνξία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ελφο αζζελνχο , ε νπνία έρεη θαηαγξαθεί απφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Τν 

γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πγείαο είλαη δηεζπαξκέλα 

ζηνπο δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο , θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία πνπ 

έρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο , θαη ηε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο ησλ πξφηππσλ ζηελ δφκεζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ.  

Κπξηφηεξεο ηερληθέο δπζθνιίεο ζηε δφκεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

1)Γεδνκέλα από δηαθνξεηηθνύο νξγαληζκνύο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο ζα πξέπεη λα 

είλαη δηαζέζηκα ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο 

Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα ηα νπνία βξίζθνληαη θαηαλεκεκέλα 

ζηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα , θαη ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη θαη ζπλελψλνληαη δπλακηθά. Γηα 

λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

πξφηππα , νχησο ψζηε λα ππάξρεη θνηλφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο , θαη επίζεο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ.  

2)Δηεξνγελείο εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλελσζνύλ ώζηε ηα ηαηξηθά 

δεδνκέλα λα αληαιιάζζνληαη γξήγνξα , εύθνια θαη κε αζθάιεηα κεηαμύ ησλ 

νξγαληζκώλ. 
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Κπξίαξρε απαίηεζε είλαη λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ηελ ηερλνινγία πινπνίεζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ ησλ επηκέξνπο νξγαληζκψλ , νχησο ψζηε λα κελ ππάξρεη ε αλάγθε γηα 

αγνξά λέσλ ζπζηεκάησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δίθηπν πιεξνθνξηψλ. Η πιεξνθνξία 

πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην δίθηπν ζα πξέπεη λα είλαη 

δπλαηφ λα θαηαλαισζεί ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο απφ νπνηνδήπνηε άιιν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα νξγαληζκνχ,  παξέρνληαο ηελ απαίηεζε γηα αθξηβή ηαηξηθή πιεξνθνξία φπνηε θαη 

φπνπ απηφ ρξεηαζηεί [71] 

3)Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα απξόζθνπηεο πξνζζαθαίξεζεο νξγαληζκώλ 

παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο από ην δίθηπν πιεξνθνξηώλ πγείαο, αιιά θαη ηαρύηαηεο 

πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

Η θπξίαξρε πξφθιεζε ζηελ δφκεζε ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ ζε έλα επηζπκεηφ επίπεδν, ε  δπλαηφηεηα 

απξφζθνπηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο νξγαληζκψλ απφ ην δίθηπν απηφ.  

4)Θα πξέπεη λα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία νη απαξαίηεηνη κεραληζκνί αζθαιείαο νύησο ώζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε θξίζηκε ηαηξηθή πιεξνθνξία.  

Οη κεραληζκνί αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα δψζνπλ ιχζεηο , νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

αθεξαηφηεηα, δηαζεζηκφηεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ ζα 

πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ κεραληζκνί νη νπνίνη ζα επηηξέπνπλ ηελ θαηεπείγνπζα πξφζβαζε 

ζηελ ηαηξηθή πιεξνθνξία. 

Η ππεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή θαη νη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ απνηεινχλ ηνλ 

θαηάιιειν ππνζηεξηθηηθφ ηζηφ γηα ηε δφκεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο θαζψο 

επηθέξνπλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

 

Δπηρεηξεζηαθό αληίθηππν Γπλαηόηεηεο ππεξεζηνζηξεθνύο 

αξρηηεθηνληθήο 

Δπηρεηξεζηαθή επειημία 

 

Παξέρεη ηελ δνκή γηα λα επηηξέπεη ηελ 

γξήγνξε επαλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο , 

θαη ηελ γξήγνξε απφθξηζε ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο. 

Γηαηήξεζε αμίαο παιαηόηεξσλ επελδύζεσλ 
Η ππεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή δηαζέηεη 

ηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ ελζπιάθσζε θαη ρξήζε ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θιεξνλνκεκέλσλ 

ζπζηεκάησλ (legacy systems). Η 

ελζπιάθσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία 
κεηαμχ εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ 
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Παξνρή ππεξεζηώλ εθάκηιιεο πνηόηεηαο 
Η  ππεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα  ρξήζεο ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο 

φπνπ απηφ απαηηείηαη θαηά κήθνο ηνπ 
δηθηχνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ. 

Καιύηεξε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθώλ 

αλαγθώλ 

Η κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ , νη 
νπνίεο βαζίδνληαη ζην ππεξεζηνζηξεθέο 

ππφδεηγκα βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεδίνπ θαη 
ζηελ αλίρλεπζε αηειεηψλ. 

Πίνακασ 2: Συςχζτιςθ χαρακτθριςτικϊν τθσ υπθρεςιοςτρεφοφσ αρχιτεκτονικισ και επιχειρθςιακοφ 
αντίκτυπου 

 

2.4 Υλοποιόςεισ υπηρεςιών υγεύασ  υγεύασ με βϊςη την 

υπηρεςιοςτρεφό αρχιτεκτονικό 

Ο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο  Health Infoway Inc , ν νπνίνο πξνσζεί ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο πγείαο ζε φιε ηελ Καλαδηθή επηθξάηεηα αλαγλσξίδνληαο ηα ζεκαληηθά νθέιε ηεο 

ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο ζηε δφκεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο , 

δεκηνχξγεζε έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο , κε βάζε ηηο εμήο αξρέο[83]: 

• Δπηηξέπεη κεγάιν βαζκφ επειημίαο ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ θαη ζηελ 

ζπκκεηνρή λέσλ νξγαληζκψλ ζην δίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

• Δπηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ κε ην  κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

• Δμαζθαιίδεη ιχζεηο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ θξνληίδνπλ ηελ αθξηβή θαη 

αζθαιή κεηάδνζή πιεξνθνξίαο απφ θαη πξνο ηνλ αζζελή, κε ζηφρν ηελ παξνρή 

θάπνηαο ηαηξηθήο ππεξεζίαο. 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ θάθεινπ ειεθηξνληθήο πγείαο ηνπ HealthInfoway , βαζίδεηαη ζηελ ηδέα 

φηη νη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ηξνθνδνηνχλ κε ηαηξηθή πιεξνθνξία ηνλ θνηλφ 

ειεθηξνληθφ θάθειν πγείαο, ζηνλ νπνίν έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ελψ ππεξεζίεο 

είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πινπνίεζε επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ιεηηνπξγηψλ φπσο είλαη ν 

έιεγρνο θαη ε δηακφξθσζε ησλ αληαιιαζζφκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζην HYGEIAnet, ην πξψην νινθιεξσκέλν πεξηθεξεηαθφ δίθηπν ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ 

ζηελ πγεία, . Πξφθεηηαη γηα έλα αλνηθηφ θαη επεθηάζηκν δίθηπν επξείαο εκβέιεηαο, ην νπνίν 

δηαζπλδέεη ηνπο θνξείο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο ηεξαξρίαο ηνπ ΔΣΥ (πξσηνβάζκηαο, 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ην νπνίν έρεη ηεζεί πηινηηθά 

θαη κε κεγάιε επηηπρία ζε θαζεκεξηλή ρξήζε απφ ην 1998. 

 Ο ειεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην δίθηπν HYGEIAnet βαζίδεηαη ζηελ ππεξεζηνζηξεθή αξρηηεθηνληθή θαζψο απαηηείηαη ε 

ζπγθέληξσζε ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο απφ εηεξνγελή ζπζηήκαηα. Σηελ πινπνίεζε απηή , νη 

ζηνηρεηψδεηο ππεξεζίεο φπσο είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο , ν έιεγρνο θαη ε 
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δηακφξθσζε ησλ αληαιιαζζφκελσλ κελπκάησλ πινπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Παξφκνηεο πινπνηήζεηο ειεθηξνληθψλ θαθέισλ πγείαο ζε 

ηνπηθά δίθηπα κεγαιχηεξνπ ή κηθξφηεξνπ κήθνπο αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Ωζηφζν εθηφο απφ ηελ ρξήζε ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ  δφκεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο , θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ εληφο ελφο 

νξγαληζκνχ , ζεκαληηθά νθέιε επηθέξεη θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο ηνπ ρψξνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο φπσο ζηα[57,59,60,71]: 

 Σπζηήκαηα ππνζηήξημεο θιηληθψλ απνθάζεσλ 

 Σπκβνπιεπηηθά ζπζηήκαηα αζζελψλ 

 Σπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ 

 Σπζηήκαηα θαη’ επείγνπζαο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

 Σπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θαη’ νίθνλ λνζειεία 

 

2.5 Πρότυπα ςτον χώρο τησ παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ 

Σηξαηεγηθφο ζηφρνο ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ε απξφζθνπηε 

αληαιιαγή ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ βάζεη θαλνληζκψλ αζθαιείαο,  κεηαμχ ησλ ηαηξηθψλ 

ζπζηεκάησλ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

(continuum of care). Τα πξφηππα ηα νπνία νξίδνπλ ηνλ ηχπν ησλ αληαιιαζζφκελσλ 

κελπκάησλ θαη ηελ δνκή ησλ κελπκάησλ παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε εθείλε ππνδνκή γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ζηξαηεγηθνχ απηνχ ζηφρνπ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζπζηεκαηηθή, 

ηππνπνηεκέλε θαη αμηνπνηήζηκε θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ επηηξέπεη ηελ ηήξεζε ηαηξηθνχ 

ηζηνξηθνχ, ηελ ππνζηήξημε ηεο δηάγλσζεο θαη ηε γεληθφηεξε αλαβάζκηζε ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Η ρξήζε ησλ πξνηχπσλ επηηξέπεη επίζεο ελδειερείο αλαιχζεηο θαη ζπγθξίζεηο 

δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηε ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα πγεία. 

Σηελ παξάγξαθν απηή ζα παξνπζηαζηνχλ ηα θπξηφηεξα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία 

 

2.5.1 HL7 

Ο νξγαληζκφο HL7 έρεη αλαπηχμεη δηάθνξα πξφηππα , σζηφζν ην πξφηππν ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία σο πξφηππν HL7 είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηα 

αληαιιαζζφκελα κελχκαηα κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ. Τν πξφηππν απηφ εκπεξηέρεη αθξηβείο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηα κελχκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

νξγαληζκψλ. Τα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη είλαη θσδηθνπνηεκέλα θαηά ascii θαη 

ζπλεπψο είλαη θαηαλνεηά απφ αλζξψπνπο.  

Ο νξγαληζκφο HL7 εξγάδεηαη ζην πξφηππν HL7 απφ ην 1987 , ην νπνίν έγηλε απνδεθηφ απφ 

ηνλ νξγαληζκφ ANSI κφιηο ην 1994. Σηελ επηηξνπή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ 

ζπκκεηέρνπλ ηερληθέο επηηξνπέο θαη εκπιεθφκελνη νξγαληζκνί, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη 
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ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο, θαη νη νπνίνη έρνπλ σο θνηλφ ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

νινθιήξσζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ. Τν πξφηππν HL7 

(Health level 7), έρεη εκπλεπζηεί ην φλνκα ηνπ απφ ην έβδνκν επίπεδν ηνπ κνληέινπ OSI , 

δειαδή ηνπ επηπέδνπ εθαξκνγψλ. Τν πξφηππν απηφ θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο επηθνηλσλίαο 

πνπ εκπίπηνπλ ζην επίπεδν εθαξκνγψλ θαη δελ αζρνιείηαη κε ζέκαηα άιισλ επηπέδσλ , φπσο 

πξσηφθνιισλ επηθνηλσλίαο , σζηφζν ζπρλά αλαθέξνληαη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

θαη ζηα ζέκαηα απηά γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νξγαληζκψλ πνπ πξφθεηηαη λα ην πηνζεηήζνπλ. 

Κχξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ν νξηζκφο ησλ θαλφλσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν ε πεξηζζφηεξσλ 

αλεμάξηεησλ εθαξκνγψλ, ρσξίο λα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν αληαιιαγήο ησλ κελπκάησλ νχηε θαη  

ηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.Τν HL7 θαζνξίδεη κφλν ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα νινθιεξσζεί ε αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ 

Δπηπιένλ ην πξφηππo HL7 , δελ ππαγνξεχεη ηελ πινπνίεζε ηνπ βάζεη θάπνηαο ηερλνινγίαο , 

γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη θαη αλεμάξηεην απφ νπνηαδήπνηε ηερλνινγία πινπνίεζεο. Τα 

πξφηππα HL7 2.x  είραλ σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ ξνψλ εξγαζίαο εζσηεξηθά ζε έλα 

νξγαληζκφ, κε ηνλ θαζνξηζκφ κελπκάησλ γηα δηνηθεηηθνχο , ινγηζηηθνχ , νηθνλνκηθνχο θαη 

θιηληθνχο ζθνπνχο. Τν πξφηππν απηφ επέηξεςε ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ ππνδνρήο αζζελψλ, ησλ εξγαζηεξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ ζπζηεκάησλ 

θαξκαθείνπ , αιιά θαη ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ησλ αζζελψλ . Τν HL7 v3 έρεη σο ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ξνψλ εξγαζίαο νη νπνίεο κπνξεί θαη λα μεπεξλνχλ ηα ζηελά φξηα ελφο 

νξγαληζκνχ.  

 

2.5.1.1 Συντακτικό μηνυμϊτων 

Οη ηχπνη κελπκάησλ πνπ νξίδνληαη ζηνπο θαλφλεο θσδηθνπνίεζεο ηνπ HL7 απνηεινχληαη 

απφ πεδία δεδνκέλσλ κεηαβιεηνχ κήθνπο ηα νπνία δηαρσξίδνληαη κε έλαλ δηαρσξηζηή 

πεδίσλ. Οη θαλφλεο πεξηγξάθνπλ πψο νη δηάθνξνη ηχπνη δεδνκέλσλ θσδηθνπνηνχληαη κέζα ζε 

έλα πεδίν θαη πφηε έλα κεκνλσκέλν πεδίν κπνξεί λα επαλαιεθζεί. 

Τα πεδία δεδνκέλσλ νκαδνπνηνχληαη θαη απαξηίδνπλ ηα απνθαινχκελα ηκήκαηα (segments). 

Τα ηκήκαηα δηαρσξίδνληαη κε ηνπο δηαρσξηζηέο ηκήκαηνο. Κάζε ηκήκα αξρίδεη κε έλα θσδηθφ 

ηξηψλ ραξαθηήξσλ πνπ ην πξνζδηνξίδεη κέζα ζε έλα κήλπκα. Τα ηκήκαηα κπνξεί λα νξηζηνχλ 

σο απαηηνχκελα ή πξναηξεηηθά , ελψ κπνξεί λα είλαη επαλαιακβαλφκελα. Τα κεκνλσκέλα 

πεδία δεδνκέλσλ εληνπίδνληαη ζην κήλπκα απφ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηα ζρεηηθά ηκήκαηά ηνπο. 

Όια ηα δεδνκέλα αλαπαξηζηψληαη κε έλα επηιεγκέλν ζχλνιν ραξαθηήξσλ 

Τα κελχκαηα HL7 ρξεζηκνπνηνχλ θσδηθνπνίεζε ASCII. Καηά ηελ θαηαζθεπή ελφο 

κελχκαηνο, νη ραξαθηήξεο θσδηθνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζπγθεθξηκέλνη:  

 Γηαρσξηζηήο Πεδίσλ (field separator): Ο δηαρσξηζηήο πεδίσλ ηνπ HL7 ( | ) δηαρσξίδεη 

δχν γεηηνληθά πεδία δεδνκέλσλ εληφο ελφο ηκήκαηνο ηνπ HL7. Δπίζεο δηαρσξίδεη ην 

segment ID απφ ην πξψην πεδίν δεδνκέλσλ.  
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 Γηαρσξηζηήο Υπνπεδίσλ (Component separator): Ο δηαρσξηζηήο ππνπεδίσλ ( ^ ) 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην δηαρσξηζκφ γεηηνληθψλ ππνπεδίσλ εληφο ελφο πεδίνπ.  

 Γηαρσξηζηήο επαλάιεςεο (Repetition separator): Ο δηαρσξηζηήο επαλάιεςεο (  ~ ) 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην δηαρσξηζκφ πνιιαπιψλ εκθαλίζεσλ ελφο πεδίνπ.  

 Φαξαθηήξαο Γηαθπγήο (Escape Character): Ο ραξαθηήξαο δηαθπγήο ( \ ) 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε αιθαξηζκεηηθά πεδία θεηκέλνπ γηα λα ππεξηνλίζεη (\H\Low\N\), 

γηα ηελ απνθπγή άιισλ νξηνζεηψλ (\F\), γηα δεθαεμαδηθνχο ραξαθηήξεο (\XOFA3\). 

Πξέπεη λα πξνεγείηαη θαη λα έπεηαη ησλ ραξαθηήξσλ πνπ «δηαθεχγνπλ». 

Γηαρσξηζηήο ππν-ππνπεδίσλ (Subcomponent Separator): Ο δηαρσξηζηήο ππν-

ππνπεδίσλ ( & ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην δηαρσξηζκφ γεηηνληθψλ ππν-ππνπεδίσλ.  

 Οινθιεξσηήο ηκήκαηνο (Segment Terminator): Ο νινθιεξσηήο ηκήκαηνο ( <CR> ) 

είλαη ν ηειεπηαίνο ραξαθηήξαο θάζε ηκήκαηνο, δελ παξαιείπεηαη πνηέ, δελ κπνξεί λα 

πνηέ λα αιιαρζεί θαη είλαη πάληα ν ASCII ραξαθηήξαο CR Οη θαλφλεο 

θσδηθνπνίεζεο δηεπθξηλίδνπλ φηη εάλ απφ κηα εθαξκνγή ιείπεη έλα πεδίν δεδνκέλσλ 

(ρσξίο απηφ λα αληηπξνζσπεχεηαη απφ δηαδνρηθνχο δηαρσξηζηέο), ην πεδίν απηφ ην 

πξφηππν δηαρεηξίδεηαη σο παξφλ αιιά κεδεληθφ. 

Τν πξφηππν hl7 βαζίδεηαη ζηα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ. 

Γηάθνξα γεγνλφηα(events), ελεξγνπνηνχλ ηελ απνζηνιή κελπκάησλ , ηα νπνία πεξηέρνπλ 

ηφζν ππνρξεσηηθά φζν θαη πξναηξεηηθά πεδία , θαη ηα νπνία ζηέιλνληαη απφ ηελ κία 

εθαξκνγή ζηελ άιιε. Ο ηχπνο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ κελχκαηνο εμαξηάηαη απφ ην ζπκβάλ ην 

νπνίν ηα ελεξγνπνηεί, θαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη είηε ην πξφηππν EDI , 

είηε ε γιψζζα XML. Τν πξφηππν θαζνξίδεη ηνπιάρηζηνλ 150 γεγνλφηα θαη κελχκαηα ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηα αθφινπζα: 

 Δηζαγσγή , εμαγσγή θαη κεηαθνξά αζζελψλ  

 Δηζαγσγή εληνιψλ 

 Δπεξσηήζεηο , νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

 Αλαθνξέο παξαηεξήζεσλ 

 Ιαηξηθφ έγγξαθν 

 Πξνγξακκαηηζκφο  

 Παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

 Απηνκαηηζκφο εξγαζηεξίνπ 

 Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ 

 

Δπίζεο θαζνξίδνληαη κελχκαηα ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ απνζηνιή θαη ιήςε ησλ 

παξαπάλσ κελπκάησλ , δειαδή κελχκαηα Acknowledge ή not acknowledge. 
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2.5.1.2 Έκδοςη 3.0 του HL7 

Αθφκα θαη φηαλ ηα πξφηππα ησλ εθδφζεσλ ηεο ζεηξάο 2 άξρηζαλ λα γίλνληαη εθαξκφζηκα, νη 

ππεχζπλνη ηνπ πξνηχπνπ HL7 ςάρλαλε ηξφπν λα αλαπηχμνπλ λέα πξφηππα. Η έθδνζε 2.x 

ρξεζηκνπνίεζε κηα πξνζέγγηζε γξήγνξνπ-ζρεδηαζκνχ ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ζην 

ρψξν ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ε νπνία βαζηδφηαλ πεξηζζφηεξν ζε κηα πξνζέγγηζε demand-

driven. , ε νπνία έζεηε ζε θίλδπλν ηελ επηηπρή νινθιήξσζε. Μεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ δελ 

ππήξρε έλα θνηλφ κνληέιν αλαθνξάο ,θαη γηα ην ιφγν απηφ  ηα κελχκαηα πνπ 

αληαιιάζζνληαλ δελ επέηξεπαλ θνηλή νπηηθή κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε. Η 

ινγηθή απηή επηηπγράλεηαη ζηελ έθδνζε 3.0 ηνπ πξνηχπνπ θαη ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

ζεκαζηνινγηθή δηα-ιεηηνπξγηθφηεηα , κε ηελ ρξήζε ελφο θαζνιηθνχ κνληέινπ αλαθνξάο ηνπ 

RIM  (Reference Information Model).  

Τν κνληέιν είλαη έλα αληηθεηκελνζηξεθέο κνληέιν ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έμη θιάζεηο , 

νλνκαζηηθά :  

1.Οληόηεηα (Entity) : Μηα θπζηθή ππφζηαζε (αληηθείκελν ή θπζηθή νληφηεηα) ε νπνία 

ζπκκεηέρεη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

2.Ρόινο (Role): Καζνξηζκφο ησλ ξφισλ πνπ κπνξεί λα έρεη κηα νληφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε 

κηαο πξάμεο. 

3.πκκεηνρή (Participation): Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα 

πξάμε. 

4.Πξάμε (Act): Η δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηειείηαη. 

5.ρέζε ξόινπ (Role relationship): Αλαπαξάζηαζε κηαο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ νληνηήησλ. 

6.ρέζε πξάμεο (Act relationship): Τξφπνο πεξηγξαθήο ησλ ζηνηρεησδψλ βεκάησλ πνπ 

ζπλζέηνπλ κηα πξάμε. 

 

2.5.2 Dicom 

Τν πξφηππν DICOM, ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπζθεπψλ νη νπνίεο 

ρεηξίδνληαη ηαηξηθέο εηθφλεο. Υπνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ζε έλα θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πξσηφθνιιν TCP/IP. Τν πξφηππν απηφ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο 

ησλ ζπζθεπψλ ζε εληνιέο θαη ζηα δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνληαη. Τν DICOM επηηξέπεη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπζθεπψλ φπσο είλαη νη ζαξσηέο, εμππεξεηεηέο, εθηππσηέο θαη ηηο 

ππφινηπεο δηθηπαθέο ζπζθεπέο, γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο PACS (Picture archiving and 

communication system)  

 

2.5.3 Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) 

Ο νξγαληζκφο IHE είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο ν νπνίνο ηδξχζεθε  ην 1998 , κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο νινθιήξσζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
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ζπζηεκάησλ πγείαο. Ο ΙΗΔ είλαη έλαο νξγαληζκφο απφ επαγγεικαηίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο , θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνία ηα ζπζηήκαηα πγείαο κνηξάδνληαη ηελ πιεξνθνξία. Ο νξγαληζκφο απηφο πξνσζεί ηελ 

ρξήζε ησλ θαζηεξσκέλσλ πξνηχπσλ φπσο είλαη ην DICOM θαη ην HL7 γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

νξηζκέλσλ θιηληθψλ αλαγθψλ, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ βέιηηζηε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο 

αζζελείο. Τα ζπζηήκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ IHE 

επηθνηλσλνχλ κε άιια επθνιφηεξα , είλαη πην εχθνια ζηελ θαηαζθεπή , θαη επηηξέπνπλ ζηνπο 

παξφρνπο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηαηξηθή πιεξνθνξία πην απνδνηηθά. Ο 

νξγαληζκφο IHE έρεη ηελ ζηήξημε πνιιψλ νξγαληζκψλ θαη εηαηξηψλ , ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ν ίδηνο δελ εθδίδεη θάπνην πξφηππν αιιά κνλάρα πξνηείλεη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

Μεηαμχ άιισλ νξίδεη ηηο έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.5.3.1 -2.5.3.3. 

 

2.5.3.1 Συμμετϋχοντεσ και ςυναλλαγϋσ(Actors and transactions) 

Σπκκεηέρνληεο είλαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία παξάγνπλ δηαρεηξίδνληαη θαη 

επηδξνχλ ζηελ πιεξνθνξία . Οη ελέξγεηεο πνπ εθηεινχλ νη ζπκκεηέρνληεο , θαινχληαη 

ζπλαιιαγέο θαη βαζίδνληαη ζε θαζηεξσκέλα πξφηππα φπσο ην HL7 , to DICOM θαη νη 

ππεξεζίεο ηζηνχ. 

 

2.5.3.2 Τεχνικό υπόβαθρο(Technical framework) 

Τν ηερληθφ ππφβαζξν βαζίδεηαη ζε θαζηεξσκέλα πξφηππα θαη θαζνξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

θαη ηηο θαζνξηζκέλεο  πινπνηήζεηο απηψλ ησλ πξνηχπσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ελδεδεηγκέλνπ δηακνηξαζκνχ ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο. Τν ππφβαζξν απηφ παξέρεη έλα ζχλνιν 

πινπνηήζηκσλ ζπλαιιαγψλ, κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ θαη κνληεινπνηεί ηηο ζπλαιιαγέο απηέο 

βάζεη ξνψλ εξγαζίαο. 

 

2.5.3.3 Προφύλ διαλειτουργικότητασ (Integration profiles) 

Τα πξνθίι παξέρνπλ έλα ζχλνιν IHE ζπκκεηερφλησλ θαη ζπλαιιαγψλ , θαη θαζνξίδνπλ 

πεξηπηψζεηο ρξήζεηο , νη νπνίεο είλαη εχθνια πινπνηήζηκεο. 

 

2.5.4 LOINC 

Η θσδηθνπνίεζε LOINC αθνξά ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ. Η θσδηθνπνίεζε 

LOINC δελ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ φξσλ γηα θάζε εμέηαζε , νη 

νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ κέζνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εμέηαζε. 
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2.5.5 SNOMED 

Η θσδηθνπνίεζε SNOMED (Systematized Nomenclature of Human & Veterinary Medicine) 

πξνσζείηαη απφ ην College of American Pathologists(CAP) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή απνηειεζκάησλ παζνινγηθψλ εμεηάζεσλ. Η θσδηθνπνίεζε βάζεη SNOMED είλαη 

ηδηαηηέξσο ρξεζηηθή , θαζψο επηηξέπεη ηελ πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ παζνινγηθψλ 

εμεηάζεσλ κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ζαθήλεηα. 

 

2.5.6 ICD 

H θσδηθνπνίεζε ICD , ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αζζελεηψλ θαη 

ζπληεξείηαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Υγείαο (WHO). Κπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα απηνχ 

ηνπ πξνηχπνπ θσδηθνπνίεζεο είλαη φηη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θσδηθνχ είλαη αξθεηά 

δχζθνιε γηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθέο γλψζεηο , φπσο επίζεο θαη φηη νη 

θσδηθνί δελ είλαη ηδηαίηεξα ζαθείο. 

 

2.5.7 Read Codes 

Οη Read Codes είλαη έλα πξφηππν πνπ αλαπηχρζεθε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηαδηθαζία 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη πεξίζαιςεο. Οη φξνη νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην πξφηππν 

πεξηιακβάλνπλ ζπκπηψκαηα , εμεηάζεηο , δηαγλψζεηο , ζεξαπεπηηθέο αγσγέο , θάξκαθα θαη 

αξθεηέο αθφκα πεξηπηψζεηο. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Read Codes ππεχζπλν είλαη ην Κεληξν 

Κσδηθνπνίεζεο θαη Καηεγνξηνπνίεζεο (Centre for Coding and Classification NHS) ηνπ 

Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. 

 

2.6 Οριςμόσ υπηρεςιςοςτρεφούσ αρχιτεκτονικόσ 

Σηελ παξάγξαθν απηή δίδνληαη δηάθνξνη γεληθνί νξηζκνί ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο 

αξρηηεθηνληθήο (Service-oriented architecture - SOA) πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, ψζηε λα γίλνπλ εκθαλή ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηνχ αλαιπζνχλ κε 

ιεπηνκέξεηα Η δπζθνιία ζηελ εχξεζε ελφο θαη κφλν νξηζκνχ , γηα ηελ αξρηηεθηνληθή 

βαζηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο , έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κηα ηέηνηα πξαθηηθή επεξεάδεη θαζνιηθά 

έλαλ νξγαληζκφ πνπ ηελ πινπνηεί κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ νξηζκνί γηα ηνλ φξν 

πεξηζζφηεξν ηερληθνί ή πεξηζζφηεξν επεξεαζκέλνη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή νπηηθή. Ο 

νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ OASIS είλαη ν αθφινπζνο[1] 

«Η αξρηηεθηνληθή SOA είλαη έλα παξάδεηγκα νξγάλσζεο θαη ρξήζεο θαηαλεκεκέλσλ 

δπλαηνηήησλ πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ δηθαηνδνζίαο. 

Παξέρεη έλα εληαίν κέζν δεκνζίεπζεο, αλεχξεζεο, αιιειεπίδξαζεο θαη ρξήζεο ησλ 
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δπλαηνηήησλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ πνπ είλαη ζπλεπή σο 

πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο επηδηψμεηο πνπ έρνπλ ηεζεί.» 

Σηνλ νξηζκφ  απηφ ηνλίδεηαη ην θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο αξρηηεθηνληθήο αιιά θαη ηηο ππνδνκέο πνπ παξέρεη ην κνληέιν γηα 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  Έλαο ελαιιαθηηθφο νξηζκφο πνπ έρεη πξνηαζεί 

απφ ηνλ νξγαληζκφ CBDI , είλαη ν αθφινπζνο[2]:  

«Η αξρηηεθηνληθή SOA είλαη νη πνιηηηθέο , πξαθηηθέο θαη νη ππνδνκέο εθείλεο νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ λα πξνζθεξζνχλ θαη λα επηθιεζνχλ , σο 

έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ ηερλνινγία πινπνίεζεο θαη νη 

νπνίεο έρνπλ κηα θαιά νξηζκέλε δηεπαθή.» . 

Οη δχν παξαπάλσ νξηζκνί , είλαη πεξηζζφηεξν αθαηξεηηθνί σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο 

αξρηηεθηνληθήο βαζηζκέλεο ζε ππεξεζίεο. Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ Thomas Erl , 

επηθεληξψλεηαη θαη ζηα επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φξνπ απηνχ[3].  

 «H SOA εδξαηψλεη έλα αξρηηεθηνληθφ κνληέιν ην νπνίν επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα , ηελ αθξίβεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ , ζέηνληαο ηηο 

ππεξεζίεο σο θχξην κέζν βάζεη ηνπ νπνίνπ ε επηρεηξεκαηηθή ινγηθή εθπιεξψλεηαη , θαη ε 

νπνία ζέηεη σο ζηφρν ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ππεξεζηνζηξεθή ινγηθή αλάπηπμεο» 

Ο ηειεπηαίνο νξηζκφο καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπκε ηελ ζπζρέηηζε απηψλ ησλ 

φξσλ (Δηθφλα 4):  

 Τπεξεζίεο (Services) : Δίλαη αλεμάξηεηεο , απηνπεξηγξαθφκελεο κνλάδεο 

ινγηζκηθνχ , νη νπνίεο εμππεξεηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα, θαη θαζνξίδνληαη απφ κηα θαιά νξηζκέλε δηεπαθή. 

 ύλζεζε ππεξεζηώλ (Service Composition) : Δίλαη έλα ζπληνληζκέλν ζχλνιν 

ππεξεζηψλ 

 Τπεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή (Service-oriented architecture) : Ιδηαίηεξν είδνο 

αξρηηεθηνληθήο ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ ππεξεζηνζηξεθή 

ινγηθή αλάπηπμεο. Η αξρηηεθηνληθή απηή έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

πινπνίεζεο ηεο ζχλζεζεο ππεξεζηψλ. 

 Τπεξεζηνζηξεθήο αλάπηπμε (Service-orientation design paradigm) : Δίλαη κία 

κέζνδνο αλάπηπμεο ε νπνία παξέρεη πνιηηηθέο θαη θαλφλεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ θαη , γηα ηελ ζχλζεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 Τπεξεζηνζηξεθέο ζύζηεκα (Service-oriented system): Σχζηεκα ην νπνίν έρεη σο 

ζεκέιην ιίζν ηηο ππεξεζίεο. 
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Εικόνα 4: Διαςφνδεςθ εννοιϊν υπθρεςιοςτρεφοφσ αρχιτεκτονικισ 

 

2.7 Μοντϋλο υπηρεςιοςτρεφούσ αρχιτεκτονικόσ 

Σηελ ππεξεζηνζηξεθή αξρηηεθηνληθή (Service-oriented architecture) ζπλππάξρνπλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθνί ξνιφη. Ο θαηαλαισηήο ηεο ππεξεζίαο (service requestor) , ν πάξνρνο ηεο 

ππεξεζίαο (service provider) θαη ην κεηξψν ππεξεζηψλ (service registry) ζην νπνίν 

δεκνζηεχνληαη νη πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ. 

 Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (service provider) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ππεξεζίαο ,γηα ηελ αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηεο ζε έλα πεξηβάιινλ πξνζβάζηκν 

απφ ηνπο πηζαλνχο θαηαλαισηέο θαη γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

κεηξψα ππεξεζηψλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο απφ δηαθνξεηηθνχο 

νξγαληζκνχο O service provider παξνπζηάδεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά  κε ηνλ 

εμππεξεηεηή ζε κηα client – server αξρηηεθηνληθή. 

 Ο θαηαλαισηήο ηεο ππεξεζίαο (service requestor) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εχξεζε 

ηεο πεξηγξαθήο κηαο ππεξεζίαο παγθφζκηνπ ηζηνχ πνπ είλαη δεκνζηεπκέλε ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα κεηξψα ππεξεζηψλ θαζψο θαη γηα ηελ θιήζε κηαο  εθ ησλ κεζφδσλ ηεο. 

Ο θαηαλαισηήο ππεξεζίαο ρξεζηκνπνηεί ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ εθηίζεηαη κέζσ 

ηεο ππεξεζίαο παγθφζκηνπ ηζηνχ, γηα απηφ θαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία  o 

θαηαλαισηήο (requestor) παξνκνηάδεηαη κε ηνλ client ζε κηα server – client 

αξρηηεθηνληθή . 
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 Ο θαηαιόγνο ππεξεζηώλ (service registry) είλαη ην κέζν ζην νπνίν απνζεθεχνληαη 

νη πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ(web services) πνπ εθζέηνπλ νη 

πάξνρνη  θαη επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηελ αλαδήηεζε θαη εχξεζε αλάκεζα ζηηο 

εγγξαθέο ηνπ ηελ επηζπκεηή ππεξεζία. Οπζηαζηηθά δειαδή ν θαηάινγνο ππεξεζηψλ 

απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηνλ θαηαλαισηή θαη ηνλ πάξνρν ηεο 

ππεξεζίαο. 

 

Οη παξαπάλσ ξφινη δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελνη γηα θάπνηα εθαξκνγή θαζψο είλαη 

δπλαηφλ κηα ππεξεζία παγθφζκηνπ ηζηνχ λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη πάξνρνο θαη θαηαλαισηήο. 

Η ππεξεζία παγθφζκηνπ ηζηνχ ζε απηή ηελ πεξίπησζε εθζέηεη κηα ιεηηνπξγία , γηα ηελ 

επηηπρή εθηέιεζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε θιήζε άιισλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

SERVICE REGISTRY

SERVICE REQUESTOR SERVICE PROVIDER

F
IN

D

BIND

P
U

B
LIS

H

 
Εικόνα 5: Αρχιτεκτονικό μοντζλο υπθρεςιοςτρεφοφσ αρχιτεκτονικισ 

 

2.8 Βαςικϋσ αρχϋσ υπηρεςιοςτρεφούσ αρχιτεκτονικόσ 

Κπξίαξρν ξφιν ζην αξρηηεθηνληθφ ππφδεηγκα ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο 

δηαδξακαηίδεη ε έλλνηα ηεο ππεξεζίαο. Οη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα 

αξρηηεθηνληθή απηνχ ηνπ ηχπνπ , δηέπνληαη απφ  ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πνιηηηθέο νη νπνίεο 

ππαγνξεχνληαη απφ ην ππεξεζηνζηξεθέο ππφδεηγκα θαη είλαη νη αθφινπζεο : 

1. Καζνξηζκέλα ζπκβφιαηα ππεξεζηψλ (Standardized Service Contracts) 

2. Ιδηφηεηα ηεο αθαίξεζεο (Service Abstraction) 

3. Αξρή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο (Service Reusability) 

4. Αξρή ηεο απηνλνκίαο (Service Autonomy) 

5. Γπλαηφηεηα εχξεζεο (Service Discoverability) 
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6. Ιδηφηεηα ηεο κε δηαηήξεζεο θαηάζηαζεο (Service Statelessness) 

7. Σπλζεηηθφηεηα (Service Composability) 

8. Φαιαξέο ζπλδέζεηο (Service Loose Coupling) 

 

 

Εικόνα 6 : Αρχζσ υπθρεςιοςτρεφοφσ αρχιτεκτονικισ 

 

2.8.1 Καζνξηζκέλα ζπκβόιαηα ππεξεζηώλ 

Οη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπλζέζνπλ κηα εθαξκνγή , ρξεζηκνπνηνχλ κηα 

θαιά νξηζκέλε δηεπαθή γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο , πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία σο ζπκβφιαην. Ο πεξηνξηζκφο απηφο είλαη ίζσο ν πην 

δεζκεπηηθφο γηα ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο  κηαο ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο θαζψο 

επηβάιιεη εμαξρήο ηνλ νξηζκφ ηεο δηεπαθήο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ε νπνία 

ζα εθηεζεί γηα θαηαλάισζε. 

Τν ζπκβφιαην κηαο ππεξεζίαο , κπνξεί λα θαζνξίδεη θαη κε ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά , 

φπσο είλαη πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο , δηαζεζηκφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο, αιιά 

αθφκα θαη πνιηηηθέο πξνζπέιαζεο ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή πνιηηηθήο ε νπνία κπνξεί λα 

ραξαθηεξίδεη κηα ππεξεζία, θαη ε νπνία κπνξεί λα πεξηέρεηαη ζε έλα ζπκθσλεκέλν επίπεδν 

ππεξεζηψλ (Service level agreement - SLA). 
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Εικόνα 7: Συμβόλαιο υπθρεςίασ 

2.8.2 Ιδηόηεηα ηεο αθαίξεζεο 

Η αξρή απηή επηβάιιεη ζε κηα ππεξεζία ηελ απφθξπςε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ , έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη νη ραιαξέο ζπδεχμεηο κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ. 

Η αξρή ηεο απφθξπςεο , επηβάιιεη ηελ απφθξπςε πιεξνθνξίαο πξφζζεηεο απφ απηήλ πνπ 

πεξηέρεηαη ζην ζπκβφιαην ηεο δηαζέζηκεο ππεξεζίαο, έηζη ψζηε λα ππνβαζκίδεηαη ε ηδηφηεηα 

ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 

 

2.8.3 Αξρή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

Η επαλαρξεζηκνπνίεζε είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξρέο ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο 

αξρηηεθηνληθήο,  απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ησλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη 

πηνζεηνχλ απηφ ην κνληέιν, θαζψο ππάξρεη ζηελή ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνχ 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο κε ηνλ βαζκνχ απφδνζεο επί ηεο επέλδπζεο (Return on investment) , 

γηα ηελ ζεκειίσζε ελφο ηέηνηνπ αξρηηεθηνληθνχ πξνηχπνπ. Η επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ππεξεζηψλ, δίλεη έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή ππεξεζηψλ αγλσζηηθψλ σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο  , νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ζχλζεζε 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ , γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο , ζρεδηαζκνχ θαη ζπληήξεζεο ελφο ζπζηήκαηνο.  

 

2.8.4 Αξρή ηεο απηνλνκίαο 

Η αξρή ηεο απηνλνκίαο κηαο ππεξεζίαο έγθεηηαη ζηελ ηδηφηεηα ηεο αλεμαξηεζίαο απφ 

εμσηεξηθνχο δεζκνχο , έηζη ψζηε λα έρεη κηα πξνβιέςηκε ζπκπεξηθνξά , ε νπνία ζα κπνξεί 

λα ζπληεξεζεί ρσξίο λα ππάξρεη επηπινθή ζε άιινπο ηνκείο ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη. Δπηπιένλ ε απηνλνκία , επηηξέπεη ηελ απνδέζκεπζε ηεο 

ηερλνινγίαο πινπνίεζεο απφ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα , θαη ηελ επηινγή εθείλεο ηεο ηερλνινγίαο 

πνπ ζα επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή. 
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2.8.5 Γπλαηόηεηα εύξεζεο  

Γηα λα ζεσξεζνχλ νη ππεξεζίεο νη νπνίεο ζπλζέηνπλ κηα επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία , σο αγαζά 

πνπ έρνπλ πνιιαπιφ αληίθηππν ζηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο γηα εγθαζίδξπζεο κηαο 

ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο , ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο θαη 

αληρλεχζηκεο φηαλ δνζεί ε επθαηξία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε 

πεξηγξαθή ηνπο δεκνζηεχεηαη ζε έλα κέζν αλίρλεπζεο γηα επθνιφηεξε αλαγλψξηζε , φπσο 

είλαη ν θαηάινγνο ππεξεζηψλ. Η ζχγρξνλε πξαθηηθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή 

ηελ ηδηφηεηα είλαη, ε ελζσκάησζε κεηα-δεδνκέλσλ ζην ζπκβφιαην, πιεξνθνξίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε πνιηηηθέο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θαηαλαισηέο απηήο. 

 

2.8.6 Ιδηόηεηα ηεο κε δηαηήξεζεο θαηάζηαζεο 

Η ηδηφηεηα ηεο έιιεηςεο δηαηήξεζεο θαηάζηαζεο είλαη κία απφ ηηο πην δηθνξνχκελεο 

ηδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ππεξεηνχλ κηα ππεξεζηνζηξεθή αξρηηεθηνληθή , θαζψο 

ζπρλή είλαη πιένλ ε ρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ νη νπνίεο δηαηεξνχλ ηελ θαηάζηαζε αλάκεζα 

ζε δηαδνρηθέο θιήζεηο. Οη πνιέκηνη απηήο ηεο ηδηφηεηαο αλαθέξνπλ φηη , ηα ζχγρξνλα 

πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ ,επηβάιινπλ αξθεηέο θνξέο ηελ ζχλζεηε απηή 

ηδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

 

 
Εικόνα 8: Διατιρθςθ κατάςταςθσ 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο ζε κηα ππεξεζία , κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηξνρνπέδε ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο , αιιά επίζεο κπνξεί λα δεζκεχεη θξίζηκνπο 

πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο (κλήκε , απνζεθεπηηθφ ρψξν) , κε απνηέιεζκα λα ππνλνκεχεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

2.8.7 πλζεηηθόηεηα 

Η ηδηφηεηα ηεο ζπλζεηηθφηεηαο , έρεη παξακείλεη αλαιινίσηε , απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

αξρηθήο ζχιιεςεο. Οη ππεξεζίεο είλαη νπζηαζηηθά κέιε κηαο ζχλζεζεο , αλεμαξηήησο ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ ηελ δηαθξίλεη, αιιά επηπιένλ κπνξνχλ κε ηελ ζεηξά  
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λα εκπεξηέρνπλ ζπλζέζεηο ππεξεζηψλ. Η πξαθηηθή πνπ ελζαξξχλεηαη απφ ηελ ηδηφηεηα απηή , 

είλαη απηή ηνπ αιγνξίζκνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε , θαζψο πξνσζείηαη ε δηάζπαζε ελφο 

ζχλζεηνπ πξνβιήκαηνο (επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία) , ζε δχν ή πεξηζζφηεξα ππν-πξνβιήκαηα, 

ηα νπνία είλαη πην εχθνια πινπνηήζηκα. 

 

 

Εικόνα 9: Σφνκεςθ υπθρεςιϊν 

 

2.8.8 Υαιαξή ζύδεπμε 

Η ραιαξή ζχδεπμε , ζηελ ππεξεζηνζηξεθή αξρηηεθηνληθή αλαθέξεηαη ζηνπο δεζκνχο πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ζηνηρεησδψλ κνλάδσλ ινγηζκηθνχ[4], δειαδή ησλ ππεξεζηψλ, νη 

νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία. Η ραιαξή ζχδεπμε είλαη κηα ηδηφηεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ , ε νπνία είλαη απνηέιεζκα κηαο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο , ε νπνία έρεη 

σο ζηφρν ηελ κείσζε ησλ εμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ θαη ηελ κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ, ζε πεξίπησζε ιάζνπο ζε κία απφ ηηο κνλάδεο απηέο[6]. Σηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο είλαη ε αχμεζε ηεο επειημίαο θαηά ηελ πξφζζεζε, αθαίξεζε ή αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ απαξηίδνπλ έλα ζχζηεκα.  

Τα δεδνκέλα απηά ππνβάιινπλ πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζρεδηαζηηθέο αξρέο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα επίπεδα ηεο εθαξκνγήο[5]. Σην επίπεδν ηεο 

θπζηθήο ζχλδεζεο, ππαγνξεχεηαη ε ρξήζε αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο έλαληη ηνπ 

παξαδνζηαθνχ  κνληέινπ ησλ ζχγρξνλσλ θιήζεσλ, ε νπνία επλνεί θαη ηελ εηεξνγέλεηα ησλ 

ηερλνινγηψλ πινπνίεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ο ηχπνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ αθνινπζεί ηελ ινγηθή ηεο ελζπιάθσζεο, 

φπσο απηφο ζπλαληάηαη ζηηο αληηθεηκελνζηξεθείο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ  ζε αληίζεζε κε 

ηελ ρξήζε ησλ ζηνηρεησδψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη ζηελ ηζρπξή ζχδεπμε. 

Δπηπιένλ, ε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη βαζίδεηαη ζην ζπκβφιαην ηεο 

ππεξεζίαο ην νπνίν αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Η ξνή εθηέιεζεο ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ 

είλαη επέιηθηε , θαη δελ απαηηεί αιιαγέο ζηνλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο, ελψ δίλεηαη επίζεο ε 
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δπλαηφηεηα ζηαδηαθήο αλάπηπμεο θαη δνθηκήο ηεο εθαξκνγήο , πξαθηηθή πνπ ζπλάδεη κε ηηο 

ζχγρξνλεο  πξαθηηθέο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ.  

 

Εικόνα 10: Χαλαρι ζναντι ςφιχτισ δόμθςθσ 

 

2.9 Εύδη υπηρεςιών 

Όζνλ αθνξά ηα είδε ησλ Υπεξεζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κπνξνχλ λα βάζεη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο ζηελ ππεξεζηνζηξεθή αξρηηεθηνληθή [2,16,38] 

σο εμήο:  

Βαζηθέο Τπεξεζίεο: είλαη εθείλεο πνπ παξέρνπλ βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

δελ κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ ζε απινχζηεξεο. Οη Υπεξεζίεο απηέο εθηεινχλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία , θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζπέιαζε δεδνκέλσλ 

απφ κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ , ή γηα ηελ αλαπαξάζηαζε επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ.   

ύλζεηεο ππεξεζίεο είλαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχλζεζε ησλ βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ, ή άιισλ ζχλζεησλ ππεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο ζπλδπάδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ , γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ , γηα απηφ θαη 

αλαθέξεηαη ζπρλά ζηελ βηβιηνγξαθία φηη νη ζχλζεηεο ππεξεζίεο απνηεινχλ απνηχπσζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ελφο νξγαληζκνχ. Οη ζχλζεηεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηερλνινγίεο ελνξρήζηξσζεο/ρνξνγξαθία γηα ηελ ζχλζεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 

2.10 Σύνθεςη υπηρεςιών 

Οη ππεξεζίεο ηζηνχ θαζνξίδνπλ δηεπαθέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζπειαζηνχλ κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνθφιισλ.  Ωζηφζν, ε πεξηγξαθή απηή δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ 

επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ (business processes) πνπ 

βαζίδνληαη ζε πνιιέο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο αλ δελ ζπκπιεξσζεί κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
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ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη αληαιιαγήο ησλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ. 

Γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ ζχλζεησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ νπνίσλ θαιείηαη φπνηε ρξεηάδεηαη. Τνλ ξφιν απηφ , ηνπ 

ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ηνλ επηηεινχλ ηερλνινγίεο  

γεληθεπκέλεο ρνξνγξαθίαο , ηνπηθήο ρνξνγξαθίαο ή ελνξρήζηξσζεο[38].     

 

2.10.1 Σύγκριςη προτύπων 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα νη νξγαληζκνί ζθνπεχνπλ ζηελ επηρεηξεζηαθή επειημία , έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο.  Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ νη 

νπνίεο μεπεξλνχλ ηα ζηελά φξηα ελφο νξγαληζκνχ είλαη φηη πεξηιακβάλνπλ αξθεηά 

εκπιεθφκελα κέξε. Οη ζπληζηψζεο απηέο επηηεινχλ μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο , ρσξίο σζηφζν 

λα δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν επί ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο. Τνλ ξφιν απηφ , ηνπ ζπληνληζκνχ 

θαη ειέγρνπ ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ηνλ επηηεινχλ ηερλνινγίεο  γεληθεπκέλεο 

ρνξνγξαθίαο , ηνπηθήο ρνξνγξαθίαο ή ελνξρήζηξσζεο. Τα δχν πξφηππα πνπ ζπδεηνχληαη 

ζηελ παξάγξαθν απηή είλαη δχν, ην πξφηππν ηεο ελνξρήζηξσζεο θαη ην πξφηππν ηεο 

ρνξνγξαθίαο. Η κε πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ απηψλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο, γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηδησηηθψλ 

πξσηφθνιισλ ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ ππεξεζηψλ, δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη ρξνλνβφξα θαη 

αξθεηά δαπαλεξή 

 

2.10.1.1 Ενορχόςτρωςη 

Σην κνληέιν ηεο ελνξρήζηξσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη έλαο θεληξηθφο έιεγρνο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ξνήο εξγαζηψλ , ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο επίζεο θαη γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

εθηέιεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θάζε ππεξεζίαο. Η ελνξρήζηξσζε πεξηγξάθεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο,  ζην επίπεδν 

κελπκάησλ θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ινγηθή,  πεξηγξάθνληαο ηηο ινγηθέο δνκέο πνπ 

ελζσκαηψλεη ε δηαδηθαζία, θαη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο ηεο θάζε ππεξεζίαο. Οη ππεξεζίεο νη 

νπνίεο ελνξρεζηξψλνληαη , δελ είλαη ελήκεξεο γηα ηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ , αιιά κφλν εθηεινχλ ηελ ιεηηνπξγία πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Η κφλε νληφηεηα, 

ε νπνία έρεη θαζνιηθή εηθφλα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ππεξεζία πνπ έρεη ηνλ ξφιν ηνπ 

ελνξρεζηξσηή. Η δηαδηθαζία πνπ έρεη ελνξρεζηξσζεί κπνξεί λα εθηεζεί σο κηα ππεξεζία , ε 

νπνία ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κία κεγαιχηεξε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία, 

επηηξέπνληαο έηζη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ ζπλζεηηθφηεηα.  
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Εικόνα 11: Ενορχιςτρωςθ υπθρεςιϊν 

 

2.10.1.2 Χορογραφύα 

Η πξνζέγγηζε ηεο ζχλζεζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο , κε βάζε ην πξφηππν ηεο 

ρνξνγξαθίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ θαηαλεκεκέλν έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο  

νπζηαζηηθά εγθαζίζηαηαη έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ . Η θάζε ππεξεζία 

είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο ηεο κε βάζε ηελ ξνή ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη  γλσξίδεη ηηο νληφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάζζεηαη. Η ρνξνγξαθία , είλαη 

έλα πξφηππν πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθφ , θαζψο νη ππεξεζίεο έρνπλ κηα θνηλή νπηηθή πάλσ 

ζηελ δηαδηθαζία θαη εθηεινχλ ηνλ ξφιν ηνπο αλεμάξηεηα, βαζηδφκελεο ζε απηή ηελ 

πεπνίζεζε. Τν πξφηππν νξίδεη ηελ ξνή ησλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζεη κηα δηαδηθηπαθή 

ππεξεζία, πεξηγξάθνληαο έηζη ηελ νξαηή ζπκπεξηθνξά ηεο, αιιά δελ πεξηγξάθεη ηελ 

εζσηεξηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ππεξεζίαο. Γηα απηφ ην ιφγν ην πξφηππν δξα 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ζηαηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ νξίδεη ην πξφηππν WSDL, 

πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο. Η πεξηγξαθή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζε δχν επίπεδα. Σε έλα πξψην επίπεδν ην WSCI 

πεξηγξάθεη ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλεη ή ιακβάλεη κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία ζην πιαίζην κηαο 

δηεξγαζίαο, ην νπνίν απνηειεί κηα κνλφπιεπξε πεξηγξαθή πνπ αθνξά κφλν ηελ ίδηα ηελ 

ππεξεζία. Σε έλα δεχηεξν επίπεδν, σζηφζν, επηηξέπεηαη ε πεξηγξαθή ησλ εμσηεξηθά 

παξαηεξνχκελσλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ ππεξεζηψλ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ έθθξαζε 

ρξνληθψλ θαη ινγηθψλ εμαξηήζεσλ ησλ αληαιιαγψλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε κηα ππεξεζία κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε κηα άιιε αθνινπζψληαο ηα 

επηζπκεηά πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο 
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   Τα δχν πξφηππα , εκθαλίδνπλ αξθεηέο δηαθνξέο , σζηφζν έρνπλ ζρεδηαζηεί έρνληαο έλα 

ζχλνιν θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ , θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνπλ. 

Σπγθεθξηκέλα :  

 

 
Εικόνα 12: Χορογραφία 

 

2.11 Πλεονεκτόματα υπηρεςιοςτρεφούσ αρχιτεκτονικόσ 

Σπλνςίδνληαο θχξηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο  

είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Δπέιηθηα ζπζηήκαηα [18][19][20] : Η αξρηηεθηνληθή απηή επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη 

γξήγνξε αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ νπνία πινπνηείηαη, φρη κφλν φζνλ αθνξά ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα αιιά θαη ηεο ηερλνινγηθήο πιαηθφξκαο , αθφκα θαη ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο. 

2. Δχθνιε νινθιήξσζε κε ζπζηήκαηα ζπλεξγαηψλ, κεηψλνληαο ην θφζηνο 

[18][19][20][21] 

3. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε [22][19][18][20] : Η επαλαρξεζηκνπνίεζε ηφζν ζε επίπεδν 

θψδηθα, φζν θαη ζην επίπεδν δεδνκέλσλ 

4. Μείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο πξνψζεζεο ζηελ 

αγνξά ελφο πξντφληνο  

5. Βειηίσζε ηεο απφδνζεο επί ηεο επέλδπζεο (Return  on Investment) [24][23] , ιφγσ 

ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο πιηθνχ , θαη ηεο θαηάξγεζεο αθξηβψλ 

ηερλνινγηψλ δηαζχλδεζεο. 

6. Σηαδηαθή πινπνίεζε[25], θαζψο έλα πνιχπινθν πξφβιεκα κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε 

πνιιά κηθξφηεξα ηα νπνία πινπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο. 
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7. Υπνζηήξημε γηα ζπζηήκαηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ[26], ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ 

δίλεηαη γηα άκεζε πξνζπέιαζε ησλ δεδνκέλσλ φπνηε θαη φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη. 

8. Γπλαηφηεηα αιιαγήο ρξήζεο ππεξεζηψλ απφ έλαλ πάξνρν ζε έλα άιιν[26]. 

9. Η αλαγλψξηζε ησλ ππεξεζηψλ βνεζά έλαλ νξγαληζκφ λα αλαγλσξίζεη ηαπηφρξνλα ηηο 

θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ.[19] 

10. Γεκηνπξγεί κηα θνηλή νπηηθή/αξρηηεθηνληθή ησλ δεδνκέλσλ[19] 

11. Υπαγνξεχεη ηελ ρξήζε πξνηχπσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

12. Αλ απαηηεζεί , ε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ παξφρνπ ή ηνπ θαηαλαισηή ηεο 

ππεξεζίαο κπνξεί λα αιιάμεη 

13. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ , θαζψο ηα δεδνκέλα είλαη θαηαλεκεκέλα 

θαη δελ εκθαλίδνπλ πιενλαζκφ , νχηε απαηηείηαη ζπγρξνληζκφο ηνπο 

14. Υπαγνξεχεη ηελ ρξήζε SLA γηα ηηο ππεξεζίεο , ππαγνξεχνληαο παξάιιεια θαη ηελ 

επζχλε ησλ νξγαληζκψλ. 

15. Γηεπθνιχλεη ηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ[26] ,αθνχ δηεπθνιχλεη ηελ θαζνιηθή 

νπηηθή επί ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία.  

 

2.12 Υπηρεςύεσ παγκόςμιου ιςτού 

Οη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ (Web Services) είλαη κία απφ ηηο λεφηεξεο ηερλνινγίεο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ ,θαη ίζσο ε πην 

θαηάιιειε ηερλνινγία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο. Οη 

ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ παξέρνπλ ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ , νη νπνίεο ελδέρεηαη λα βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο , λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα , 

θαη λα είλαη πινπνηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Οη ππεξεζίεο 

παγθφζκηνπ ηζηνχ ρξεζηκνπνηνχλ XML κελχκαηα , γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη 

έρνπλ επηθξαηήζεη σο πξφηππν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εθαξκνγψλ. 

Απφ ηερλνινγηθήο άπνςεο , νη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ  ηζηνχ ππεξεηνχλ κηα θαηαλεκεκέλε 

αξρηηεθηνληθή. Τα θαηαλεκεκέλα  ζπζηήκαηα αξρηθά πινπνηήζεθαλ κε βάζε ηηο ηερλνινγίεο 

DCE (Distributed Computing Environment) θαη RPC (Remote Procedure Calls), θαη ηα 

ζπζηήκαηα  ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ (MQ Series, MSMQ). Σηελ 

ζπλέρεηα πξνηάζεθαλ ηερλνινγίεο ORB (Object Request Brokers) , φπσο είλαη ε CORBA , ην 

DCOM θαη ην RMI , θαη έπεηηα εκθαλίζηεθε ην κνληέιν ησλ components ,κε ηελ ρξήζε 

ηερλνινγηψλ φπσο είλαη ηα EJB(Enterprise Java Beans) , COM+ (Component Object Model) 

θαη νη  .NET Enterprise Services. Ύζηεξα ζηνλ ηερλνινγηθφ ράξηε εκθαλίζηεθαλ ηα Web 

Service , ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κεγάιε θιίκαθα. 

Οη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ , δηαθξίλνληαη απφ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηα 

θαζηζηνχλ ηελ πιένλ θαηάιιειε ηερλνινγία γηα ηελ πινπνίεζε ελφο θαηαλεκεκέλνπ 
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ζπζηήκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε κηαο ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο. Τα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα αθφινπζα : 

 Γηαθξίλνληαη απφ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά , πνπ πξέπεη λα έρεη κηα ππεξεζία ζην 

ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν, θαη θαηά ζπλέπεηα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζχλζεζε κηαο 

ραιαξά ζπλδεδεκέλεο αξρηηεθηνληθήο. 

 Βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία XML, θαζψο ηφζν ηα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη 

φζν θαη νη ηερλνινγίεο πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ είλαη βαζηζκέλεο ζε απηή ηελ γιψζζα, 

γηα απηφ θαη πξνζθέξνπλ αλεμαξηεζία απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πιαηθφξκαο ε νπνία ηα θηινμελεί. 

 Δπηηξέπνπλ ηφζν ζχγρξνλεο φζν θαη αζχγρξνλεο θιήζεηο  

 Έρνπλ θαιά νξηζκέλεο δηεπαθέο. Η ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δηεπαθψλ είλαη ε WSDL. 

 Δπηηξέπνπλ ηελ απνζηνιή κελπκάησλ XML κε ζπλεκκέλν πεξηερφκελν 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

 Φξεζηκνπνηνχλ πξφηππα δηαδηθηπαθά πξσηφθνιια φπσο ην HTTP(Hyper Text 

Transfer Protocol) , ην SMTP (Simple mail transfer protocol) , to FTP (File Transfer 

Protocol) θαη ην Mime, γηα απηφ θαη είλαη πην εχθνια νξαηά εληφο ελφο 

πεξηβάιινληνο πνπ πξνζηαηεχεηαη κε ηείρνο πξνζηαζίαο (firewall). 

 Έρνπλ θαιά νξηζκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο , νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ 

δηάθνξνπο νξγαληζκνχο πξνηχπσλ . Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο είλαη: 

1. WS-Secrity  

2. WS-Notification 

3. WS-Addressing 

4. WS-Policy 

5. WS-Reliable Messaging  

6. WS-I Basic Profile 

7. WS-I Basic Security Profile 

Οη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ (Web Services) ζεσξνχληαη ε θαηαιιειφηεξε ηερλνινγία γηα 

ηελ έθζεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ σο ππεξεζίεο θαη 

επνκέλσο απνηεινχλ ηελ θαηαιιειφηεξε επηινγή ηελ πινπνίεζε ελφο ππεξεζηνζηξεθνχο 

κνληέινπ. Οη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ είλαη πιένλ έλα θαζνιηθά απνδεθηά πξφηππν , 

θαζψο έρνπλ μεπεξάζεη ηελ πεξίνδν ακθηζβήηεζεο (Gartner hype cycle Δηθφλα 13), θαη νη 

νξγαληζκνί έρνπλ αληηιεθζεί ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηνπο.  
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Εικόνα 13: Καμπφλθ αποδοχισ υπθρεςιϊν ιςτοφ 

 

2.13 Τεχνολογικό ςτούβα των υπηρεςιών παγκόςμιου ιςτού 

Ο ζηφρνο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ είλαη ε επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

νινθιήξσζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ ,έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ δχζθνισλ απηψλ ζηφρσλ , 

είλαη αλαγθαία ε χπαξμε θαιά νξηζκέλσλ πξνηχπσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ  θαζψο  θαη ηξφπνπ ζχλζεζεο ηνπο. 

Οη ηερλνινγίεο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ , κε αχμνπζα ζεηξά σο πξνο ην επίπεδν πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ζηελ ηερλνινγηθή ζηνίβα (technology stack). 

 

2.13.1 Επύπεδο μεταφορϊσ 

Παξφιν πνπ νη ππεξεζίεο ηζηνχ δελ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε θάπνην πξσηφθνιιν ζην 

επίπεδν κεηαθνξάο , ζπρλά γηα ηελ πξνζπέιαζε ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν http, 

θαζψο έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πην εχθνιεο θιήζεο ηνπο κέζσ ηεο ππνδνκήο πνπ 

πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν. Η ηερλνινγία ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ γηα 

ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ είλαη ε XML (Extensible Markup Language), θαζψο είλαη έλα 

θαζνιηθά απνδεθηφ πξφηππν. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ε XML ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηα ππφινηπα 

επίπεδα ηεο ηερλνινγηθήο ζηνίβαο. 

 

2.13.2 Επύπεδο επικοινωνύασ 

Τν SOAP είλαη πξσηφθνιιν αληαιιαγήο κελπκάησλ ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ XML θαη ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηάδνζε πιεξνθνξίαο  κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ. Τν 
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πξσηφθνιιν SOAP πινπνηεί έλα κνληέιν request/response θαη ρξεζηκνπνηεί ην HTTP σο 

κέζν γηα ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ. 

 

2.13.3 Επύπεδο περιγραφόσ υπηρεςιών παγκόςμιου ιςτού 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ WSDL 

(Web Service Description Language). Η WSDL είλαη κηα γιψζζα πνπ θαη απηή βαζίδεηαη 

ζηελ XML θαη ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο 

ππεξεζίαο , φπσο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εθζέηεη , ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ αληαιιάζεη , θαη ινηπψλ πξφζζεησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη κε ραξαθηεξηζηηθψλ.  

 

2.13.4 Επύπεδο εύρεςησ υπηρεςιών παγκόςμιου ιςτού 

Γηα ηελ έθζεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε επξέσο πξνζπειάζηκνπο θαηαιφγνπο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ην UDDI, to νπνίν είλαη έλα δεκφζηνο θαηάινγνο ππεξεζηψλ ν νπνίνο 

δηεπθνιχλεη ηελ έθζεζε θαη εχξεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.  Τν UDDI παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα θηινμελίαο ησλ WSDL αξρείσλ ησλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ δηαθήκηζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ . 

 

2.13.5 Επύπεδο ποιότητασ υπηρεςιών παγκόςμιου ιςτού 

Δπηπξφζζεηα ζηνηρεία ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ ζχλζεηε θχζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ,πξέπεη λα πινπνηεζνχλ πξνηνχ νη ππεξεζίεο απηέο ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θξίζηκεο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Υπεξεζίεο  επηπξφζζεηεο αμίαο φπσο είλαη κεραληζκνί 

αζθάιεηαο, απζεληηθνπνίεζεο, εμνπζηνδφηεζεο, εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη δηαρείξηζεο εθδφζεσλ 

θαζνξίδνληαη απφ πξφηππα φπσο ηα WS-Security , WS-Policy , θαη WS-Management.  

 

2.13.6  Επύπεδο επιχειρηρηςιακόσ διαδικαςύασ 

Σην επίπεδν απηφ πεξηγξάθεηαη ε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ νξίδνπλ κηα 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία, θαη ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο. Τα πξφηππα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζχλζεζε ησλ ππεξεζηψλ (ελνξρήζηξσζε ή ρνξνγξαθία) είλαη 

ην WS-BPEL θαη ην WS-CDL, ηα νπνία αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.14. 
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Εικόνα 14: Τεχνολογικι ςτοίβα υπθρεςιϊν παγκόςμιου ιςτοφ 

 

2.14  WS-BPEL 

Ο ζηφρνο ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ είλαη ε επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ 

ησλ εηεξνγελψλ εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηψληαο αλαγλσξηζκέλα Web πξφηππα (WSDL, UDDI, 

SOAP). Οη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ, απνηεινχλ ην απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ, σζηφζν , ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπο δελ επαξθεί, θαζψο 

είλαη έθδειε ε αλάγθε χπαξμεο ελφο κνληέινπ πνπ ζα νξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

ππεξεζηψλ , θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηχπν ησλ κελπκάησλ ηα νπνία αληαιιάζζνληαη , ηελ 

αθξηβή αθνινπζία ησλ κελπκάησλ απηψλ, ρσξίο παξάιιεια λα θαλεξψλεη πιεξνθνξία 

ζρεηηθή κε ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε ππεξεζίαο. Η γιψζζα πνπ επηηειεί ηνλ ξφιν απηφ ζηελ 

ππεξεζηνζηξεθή αξρηηεθηνληθή είλαη ε WS-BPEL. 

 

2.14.1 Εξϋλιξη και ςτόχοι τησ WS-BPEL 

 Η WS-BPEL είλαη κία γιψζζα βαζηζκέλε ζηελ XML , ε νπνία πξνήιζε απφ ηελ ζπλέλσζε 

δχν ηδησηηθψλ γισζζψλ πεξηγξαθήο ξνψλ εξγαζίαο , ηεο WSFL ηεο IBM θαη ηεο XLANG 

ηεο Μηcrosoft. Λφγσ ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ λέα απηή γιψζζα 

κνληεινπνίεζεο ,  θαη ηεο επαλάζηαζεο πνπ επήιζε ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο απφ ηελ 

έιεπζε ησλ Web Services, ηνλ Απξίιην ηνπ 2003 ε BEA , ε IBM , ε Microsoft , ε SAP θαη ε 

SIEBEL θαηέζεζαλ ζηηο πξφηαζε πξνηππνπνίεζεο ζηνλ νξγαληζκφ OASIS , γηα ην πξφηππν 

BPEL4WS 1.1.  Τνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2004 ν νξγαληζκφο OASIS , απνθάζηζε λα νλνκάζεη ην 
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πξφηππν WS-BPEL ψζηε λα ππάξρεη νκνγέλεηα ζηελ νλνκαηνδνζία κε ηα ήδε ππάξρνληα 

πξφηππα γηα ηα Web Services. Σηελ βηβιηνγξαθία ζπρλά απηά ηα νλφκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη 

αιιειέλδεηα , ελψ ε λεφηεξε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε WS-BPEL 2.0 . H ηειεπηαία 

εμέιημε ζηνλ ρψξν αλαγλψξηζεο ηνπ πξνηχπνπ, είλαη ε πξφηαζε γηα επέθηαζε ηνπ κε ην 

πξφηππν  BPEL4People ην νπνίν ζθνπφ ζα έρεη ηελ ελζσκάησζε ζηελ δηαδηθαζία 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

H WS-BPEL νξίδεη έλα κνληέιν  γηα  ηνλ νξηζκφ ηεο επηρεηξεζηαθήο δηεξγαζίαο , κέζσ ηεο 

πεξηγξαθήο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ  κε ηηο ππεξεζίεο , ηνλ νξηζκφ ησλ αληαιιαζφκελσλ 

κελπκάησλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δνκψλ ειέγρνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο δηαδηθαζίαο. Η 

δηαδηθαζία BPEL νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο ππεξεζηψλ κε 

ηνπο εηαίξνπο ζπληνλίδνληαη γηα λα επηηεπρζεί έλαο επηρεηξεκαηηθφο ζηφρνο, θαζψο επίζεο 

θαη ηελ θαηάζηαζε θαη ηε ινγηθή ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα απηφ ην ζπληνληζκφ. Γίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα θιήζεο ησλ ππεξεζηψλ κε  ζχγρξνλν ή αζχγρξνλν ηξφπν. Δπίζεο, επηηξέπεη ηελ 

θιήζε ιεηηνπξγηψλ είηε αθνινπζηαθά είηε ηαπηφρξνλα, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο 

ζθαικάησλ κε εχρξεζην θαη θαιά ηεθκεξησκέλν ηξφπν. Παξάιιεια, ε WS-BPEL 

ζηεξίδεηαη ζε XML κνξθή θψδηθα θαη παξέρεη ππνζηήξημε γηα κεγάιεο δηάξθεηαο 

δηαδηθαζίεο θαη απνδεκίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξίπησζε αζπλεπεηψλ. Όπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο , ε BPEL είλαη κηα γιψζζα βαζηζκέλε ζηελ XML , θαη απηφ 

ηζρχεη θαη γηα ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Τα WSDL αξρεία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηελ BPEL γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δηεπαθήο ησλ ππεξεζηψλ , XML Schemas γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ αληαιιαζζφκελσλ κελπκάησλ θαη XPATH γηα ηελ πξνζπέιαζε ησλ ηηκψλ 

ησλ κεηαβιεηψλ.  

Σπλνπηηθά κεξηθνί απφ ηνχο θπξηφηεξνπο ζρεδηαζηηθνχο ζηφρνπο ηεο WS-BPEL είλαη νη 

αθφινπζνη [75]:  

 Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο νξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο XML 

 Οη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζχλζεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

 Οη ζηνηρεηψδεηο ππεξεζίεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία , κπνξεί λα 

είλαη ζχλζεηεο ή αλεμάξηεηεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

 Η ελζσκάησζε ινγηθψλ δνκψλ φπσο απηέο ζπλαληψληαη ζηνλ αληηθεηκελνζηξεθή 

πξνγξακκαηηζκφ , φπσο  νη δνκέο Sequence, If, While, Repeat until, Pick, Flow, For 

Each 

 Η ρξεζηκνπνίεζε ηεο ίδηαο γιψζζαο ηφζν γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε εζσηεξηθψλ φζν 

θαη εμσηεξηθψλ ξνψλ εξγαζίαο 

 Η ελζσκάησζε ελφο κεραληζκνχ εληνπηζκνχ ηνπ ζηηγκηφηππνπ ηεο δηαδηθαζίαο θαηά 

ηελ ιήςε ελφο κελχκαηνο απφ έλαλ ζπλεξγάηε (partner link) 

 Η ελζσκάησζε ελφο  κεραληζκνχ ζπλαιιαγψλ γηα επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο νη 

νπνίεο έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ. 
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 Η δπλαηφηεηα θιήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηφζν ζχγρξνλα φζν θαη αζχγρξνλα 

 Η δπλαηφηεηα παξάιιειεο εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν ζπγρξνλίδνληαη θαη ζπγρένπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

 

2.14.2 Δραςτηριότητεσ WS-BPEL 

Η BPEL πεξηγξάθεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο κε ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ κέζσ ηνπ 

ζηνηρείνπ <partnerLink>. Τν ζηνηρείν απηφ νξίδεη έλαλ ζπλέηαηξν (partner), ν νπνίνο 

αιιειεπηδξά κε ηελ δηαδηθαζία θαζ’ νπνηνδήπνηε ηξφπν. Οη απαηηήζεηο γηα νινθιήξσζε θαη 

απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ ρσξίο ηελ δηαηήξεζε 

εζσηεξηθήο πιεξνθνξίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηαδηθαζίαο. Η πιεξνθνξία απηή πνπ απνηειεί 

ηελ θαηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζεθεχεηαη ζηηο κεηαβιεηέο <variables> , νη νπνίεο   έρνπλ 

θαζνιηθή, ή κεξηθή εκβέιεηα ζε ηκήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εκθαλίδνπλ κηα ινγηθή 

ζπλεθηηθφηεηα θαη νξίδνπλ έλα πεδίν(scope). Η γιψζζα γηα ηελ επηινγή θαη ηελ κεηαβνιή 

ηεο ηηκήο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ BPEL είλαη ε XPath 1.0. 

Μηα δηαδηθαζία νξίδεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πνπ είλαη ηα βαζηθά ηεο δνκηθά 

ζπζηαηηθά. Οη δξαζηεξηφηεηεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο ηηο βαζηθέο θαη ηεο δνκεκέλεο. 

Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ηα ζηνηρεηψδε βήκαηα πνπ εθηειεί κηα δηαδηθαζία , 

επηηειψληαο κηα νξηζκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα., ελψ αληίζεηα νη δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ άιιεο δνκεκέλεο ή κε δξαζηεξηφηεηεο , θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ ινγηθή 

θαη ηηο δνκέο ειέγρνπ κηαο δηαδηθαζίαο. 

Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο BPEL δηαδηθαζίαο κπνξεί λα είλαη νη αθφινπζεο: 

 receive: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιήςε κελπκάησλ απφ έλαλ ζπλεξγάηε ηεο 

δηαδηθαζίαο (partner). 

 reply: Απνηειεί ηελ απάληεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηα δεδνκέλα πνπ έρεη δερζεί σο 

είζνδν απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ηειεπηαίαο δξαζηεξηφηεηαο receive πνπ έρεη 

εθηειεζζεί. 

 invoke: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θιήζε κηαο ππεξεζίαο ηζηνχ πνπ παξέρεηαη απφ έλα 

ζπλεηαίξν. Ο ηχπνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα θιεζνχλ κπνξεί λα είλαη 

κνλφδξνκεο (one-way) ή ακθίδξνκεο (request-response) 

 assign: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ ηεο δηαδηθαζίαο ή γηα ηνλ 

νξηζκφ λέσλ ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηήλ. Η δηαδηθαζία 

απηή κπνξεί λα αληηγξάςεη ηκήκα ή ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ κηαο κεηαβιεηήο , ζε κηα 

άιιε κεηαβιεηή. 

 wait: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαβνιή ηεο εθηέιεζεο κηα δηαδηθαζίαο γηα θάπνην 

θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή κέρξη ηελ έιεπζε θάπνηαο ρξνληθήο ζηηγκήο. 

 exit: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

δηαδηθαζίαο. 
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 empty: Η εθηέιεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ επηθέξεη θακία αιιαγή. Σπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή κειινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 extensionActivity: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ δξαζηεξηνηήησλ νη 

νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο.  

 throw:  Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ξίςε ελφο ζθάικαηνο , θαη παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα  

ρεηξηζκνχ ηνπ. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεξάζεη δεδνκέλα ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ 

ζθάικαηνο γηα ηνλ θαιχηεξν ρεηξηζκφ ηνπ.   

 rethrow: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επαλαιεπηηθή ξίςε ελφο ζθάικαηνο , σζηφζν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν εζσηεξηθά ελφο ρεηξηζηή. 

 

Οη δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κηαο BPEL δηαδηθαζίαο είλαη: 

 sequence: Πξνδηαγξάθεη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο εθηεινχληαη 

αθνινπζηαθά , αλάινγα κε ηελ ζεηξά εκθάληζεο ηνπο κέζα ζηελ δηαδηθαζία. 

 if-else: Αθνινπζεί ηελ ινγηθή πνπ ζπλαληάηαη ζηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

παξέρεη θιάδνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ππν-δξαζηεξηνηήησλ αλάινγα 

κε ην αλ ε ζπλζήθε πνπ πεξηέρεη γίλεηαη αιεζήο ζηνλ θιάδν if , elseif , ή else. Η 

πξνζπέιαζε θαη εμαθξίβσζε ηεο ζπλζήθεο ησλ θιάδσλ γίλεηαη βάζεη ηεο ζεηξάο πνπ 

εκθαλίδνληαη. 

 while: Αθνινπζεί ηελ ινγηθή πνπ ζπλαληάηαη ζηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

πεξηέρεη κηα ζπλζήθε ε νπνία αμηνινγείηαη. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηέρεη 

εθηεινχληαη επαλαιεπηηθά έσο φηνπ ε ζπλζήθε πνπ αμηνινγείηαη λα είλαη ςεπδήο. 

 repeatUntil: Δίλαη παξφκνηαο ινγηθήο κε ηελ εληνιή while, σζηφζν ε δηαθνξά 

έγθεηηαη ζην φηη ε ζπλζήθε αμηνινγείηαη ζην ηέινο ηεο πξψηεο επαλάιεςεο. Κάζε 

θνξά πνπ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο δεκηνπξγείηαη έλαο λένο θχθινο εθηέιεζεο.  

Φξεζηκνπνηείηαη γηα εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο , φπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εκπεξηέρνληαη πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. 

 forEach: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θπθιηθή εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εκπεξηέρεη, γηα λ θνξέο. 

 flow: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάιιειε εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ. Σπγθεθξηκέλα, 

νη εζσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο εθθηλνχλ ηαπηφρξνλα, φηαλ μεθηλά ε δνκεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα flow.  

 pick: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηιεθηηθή εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ. Πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα ζηνηρείν onMessage θαη πξναηξεηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία  

 onAlarm. Τα ζηνηρεία onMessage αθνξνχλ εηζεξρφκελα κελχκαηα απφ ιεηηνπξγίεο 

ππεξεζηψλ ηζηνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα δηαδηθαζία, ελψ ηα ζηνηρεία onAlarm 

αθνξνχλ θάπνηα ρξνληθή εηδνπνίεζε. Κάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία πεξηέρεη κηα 

εζσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα.  
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Υπάξρνπλ θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζπγθεθξηκέλα ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο: 

 validate: Διέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ κεηαβιεηψλ κε βάζε ηνλ 

αληίζηνηρν XML νξηζκφ ηνπο. Δπεηδή ν αλαιπηηθφο έιεγρνο ησλ κεηαβιεηψλ 

θαηαλαιψλεη επηπιένλ πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε BPEL δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ελεξγνπνίεζεο-απελεξγνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη 

απαξαίηεην. 

 scope: Φξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη κηα θσιηαζκέλε δξαζηεξηφηεηα κε ηα δηθά 

ηεο ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά. 

 compensateScope: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάθιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

εζσηεξηθνχ ηκήκαηνο κηαο δηαδηθαζίαο (scope) πνπ έρεη ήδε εθηειεζηεί επηηπρψο. Η 

compensateScope ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζην εζσηεξηθφ ελφο ρεηξηζηή ζθαικάησλ, 

αλάθιεζεο ή ηεξκαηηζκνχ. 

 compensate: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάθιεζε φισλ ησλ scope ηκεκάησλ κηαο 

δηαδηθαζίαο, πνπ έρνπλ ήδε εθηειεζηεί επηηπρψο. Φξεζηκνπνηείηαη κφλν ζην 

εζσηεξηθφ ελφο ρεηξηζηή ζθαικάησλ, αλάθιεζεο ή ηεξκαηηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο κηαο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα ζπκβνχλ θάπνηεο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο, φπσο 

ε εκθάληζε θάπνηνπ ζνβαξνχ ζθάικαηνο ή ε αλάγθε γηα αθχξσζε θάπνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Η BPEL έρεη ηα κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ, 

ηνπο ρεηξηζηέο. Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα νη ρεηξηζηέο ζθαικάησλ, νη ρεηξηζηέο 

αλάθιεζεο θαη νη ρεηξηζηέο ηεξκαηηζκνχ. 

 

Έλαο ρεηξηζηήο ζθαικάησλ (fault handler) κπνξεί λα αθνξά κηα νιφθιεξε δηαδηθαζία ή έλα 

ηκήκα ηεο (scope). Όηαλ εθθηλεί ε δηαδηθαζία ή ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο, εγθαζίζηαηαη 

θαη ν ρεηξηζηήο, θαη εάλ ζπκβεί θάπνην ζθάικα, ηφηε ζηέιλεηαη ζε απηφλ. Ο ρεηξηζηήο 

ζθαικάησλ κπνξεί λα έρεη κία ηνπιάρηζηνλ δνκή catch θαη ην πνιχ κηα δνκή catchAll. Κάζε 

δνκή catch επηιακβάλεηαη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθάικαηνο θαη πεξηέρεη κηα δξαζηεξηφηεηα 

πνπ ην αληηκεησπίδεη, ελψ ε catchAll κε ηε ζεηξά ηεο αληηκεησπίδεη θάζε ζθάικα πνπ δελ 

πξνζδηνξίδεηαη ζηηο catch. Κάζε ζθάικα έρεη ην δηθφ ηνπ φλνκα θαη πξναηξεηηθά κπνξεί λα 

θέξεη θαη επηπιένλ δεδνκέλα. Πηζαλέο αηηίεο ελεξγνπνίεζεο ελφο ρεηξηζηή ζθάικαηνο είλαη ε 

θιήζε θάπνηαο ππεξεζίαο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκε, ε ζήκαλζε εζσηεξηθνχ ιάζνπο απφ ηελ 

throw θαη άιιεο. 

Έλαο ρεηξηζηήο αλάθιεζεο (compensation handler), πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλα ηκήκα κηαο 

δηαδηθαζίαο (scope), ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επαλαθνξά κηαο δηαδηθαζίαο ζε πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε. Σπλήζσο ζηελ BPEL νη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη καθξάο δηαξθείαο θαη 

ζπλεπψο δελ δηεθπεξαηψλνληαη ζε κηα κφλν αηνκηθή ζπλαιιαγή. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, 

αθφκα θαη φηαλ κηα δηαδηθαζία δελ νινθιεξψλεηαη γηα θάπνην ιφγν, νξηζκέλεο επηκέξνπο 

ζπλαιιαγέο ηεο λα εθηεινχληαη επηηπρψο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε επεκβαίλνπλ νη ρεηξηζηέο 
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αλάθιεζεο γηα λα αθπξψζνπλ ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο. Ο ρεηξηζηήο 

αλάθιεζεο ελεξγνπνηείηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο compensate θαη compensateScope θαη 

πεξηέρεη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθαιεί ηελ επαλαθνξά. 

Έλαο ρεηξηζηήο ηεξκαηηζκνχ (termination handler) αξρίδεη ηελ δξάζε ηνπ, πξνηνχ μεθηλήζεη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ν ρεηξηζηήο ζθαικάησλ, ηεξκαηίδνληαο φιεο ηηο ππφινηπεο ηξέρνπζεο 

εξγαζίεο κέζα ζην ηκήκα κηαο δηαδηθαζίαο (scope). Καηά ηνλ εμαλαγθαζκέλν ηεξκαηηζκφ ηνπ 

ηκήκαηνο, απελεξγνπνηνχληαη νη ρεηξηζηέο γεγνλφησλ ηνπ, ηεξκαηίδεηαη ε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο θαη ηα ηξέρνληα ζηηγκηφηππα ηνπ ρεηξηζηή γεγνλφησλ ηνπ. 

Αθνινχζσο, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ ηκήκαηνο δηαθφπηνληαη, εθηφο ησλ βαζηθψλ 

assign, empty, throw, rethrow, exit πνπ επηηξέπεηαη λα νινθιεξσζνχλ. Οη ρεηξηζηέο 

ηεξκαηηζκνχ κπνξεί λα πεξηέρνπλ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

compensate θαη compensateScope. H BPEL παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αζχγρξνλε 

εθηέιεζε κηαο δηαδηθαζίαο κε ηε βνήζεηα ησλ ρεηξηζηψλ γεγνλφησλ (event handler). Έηζη, ζε 

αληίζεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο wait θαη pick φπνπ έρνπκε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ 

ιήςε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζήκαηνο, εδψ έρνπκε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηελ 

αλακνλή θάπνηνπ γεγνλφηνο. Μηα δηαδηθαζία ή έλα ηκήκα ηεο (scope) κπνξεί λα έρεη έλα 

ζχλνιν ρεηξηζηψλ γεγνλφησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια ηφζν κε απηήλ φζν θαη κεηαμχ 

ηνπο θαη θαινχληαη φηαλ εκθαληζηεί ην αληίζηνηρν γεγνλφο. Υπάξρνπλ δχν ηχπνη γεγνλφησλ, 

ηα κελχκαηα απφ ιεηηνπξγίεο ππεξεζηψλ ηζηνχ (<onEvent>) θαη νη ρξνληθέο εηδνπνηήζεηο 

(<onAlarm>). Όζν νη ρεηξηζηέο γεγνλφησλ παξακέλνπλ ελεξγνί, νπνηνζδήπνηε αξηζκφο 

γεγνλφησλ κπνξεί λα ζπκβεί. 

 

2.14.3 Εύδη διαδικαςύων τησ WS-BPEL  

H WS-BPEL πξνζθέξεη κηα πξφηππε πξνζέγγηζε γηα ηελ νηθνδφκεζε θαηαλεκεκέλσλ 

εθαξκνγψλ. Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο , νη νπνίεο ελνξρεζηξψλνληαη κε βάζε ηελ WS-

BPEL είλαη έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο SOA αξρηηεθηνληθήο. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο WS-BPEL , νξίδνπλ δχν είδνπο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ , ηηο εθηειέζηκεο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο αθεξεκέλεο δηαδηθαζίεο. Οη εθηειέζηκεο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ φιεο 

ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο ζε κηα κεραλή εθηέιεζεο , ζε 

αληίζεζε κε ηηο αθεξεκέλεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δελ είλαη εθηειέζηκεο θαη κπνξεί λα 

απνηεινχληαη απφ κέξε ηα νπνία δελ είλαη νξηζκέλα ή αθφκα λα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

θξπθά.  

Γηα ηηο αθαηξεηηθέο δηαδηθαζίεο ε BPEL νξίδεη δχν πξφηππα ηα νπνία νπζηαζηηθά επεμεγνχλ 

θαη ηνλ ιφγν χπαξμεο ηνπο. Οη αθαηξεηηθέο δηαδηθαζίεο , δηαρσξίδνληαη έηζη ζηηο αθφινπζνπο 

δχν ηχπνπο [56] : 

 Process Profile for Observable Behavior (APPOB) 

 Abstract Process Profile for Templates (APPT) 
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Σηελ πξψηε πεξίπησζε (APPOB) νη αθεξεκέλεο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ πξσηφθνιινπ. Παξφιν πνπ νη WSDL δηεπαθέο νξίδνπλ 

ππεξεζίεο πνπ δελ δηαηεξνχλ ηελ θαηάζηαζε κεηαμχ δηαδνρηθψλ θιήζεσλ, νη BPEL 

δηαδηθαζίεο ζπλήζσο πινπνηνχλ ππεξεζίεο ηζηνχ νη νπνίεο δηαηεξνχλ ζηνηρεία κεηαμχ ησλ 

δηαδνρηθψλ θιήζεσλ , γηα απηφ ην ιφγν θαη πξνθεηκέλνπ κηα δηαδηθαζία λα αιιειεπηδξάζεη 

κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηελ ζεηξά θιήζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Η ζπκπεξηθνξά απηή κπνξεί λα νξηζηεί απφ κηα αθαηξεηηθή δηαδηθαζία ε νπνία 

θαηαδεηθλχεη ηελ εμσηεξηθά νξαηή ζπκπεξηθνξά κηαο εθηειέζηκεο δηαδηθαζίαο, 

απνθξχπηνληαο φκσο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ ζα ηελ θαζηζηνχζαλ εθηειέζηκε. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα πεξηγξαθή ελφο ζπκβνιαίνπ ππεξεζίαο , ην νπνίν 

απνθξχπηεη ηελ εζσηεξηθή επηρεηξεζηαθή ινγηθή, θαη ην νπνίν επηηξέπεη ζηηο ππεξεζίεο νη 

νπνίεο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία λα νξίζνπλ ηελ δηθή ηνπο δηεπαθή θαη δνκή. 

Σηελ δεχηεξε πεξίπησζε (APPT) , κηα αθαηξεηηθή δηαδηθαζία πξνζθέξεηαη σο έλα πξφηππν 

γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. Η δνκή απηή ηεο αθεξεκέλεο δηαδηθαζίαο ρξεζηκεχεη ζηελ 

δεκηνπξγία κηαο ξνήο εξγαζίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ , κεηαμχ ελφο business analyst θαη ηνπ 

ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο, θαζψο επηηξέπεη ζηνλ business analyst ην ζρεδηαζκφ ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο απνθξχπηνληαο ηπρφλ ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο , θαη ζην ηκήκα 

πιεξνθνξηθήο λα πξνζζέζεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα εθείλε πνπ ζα ηελ κεηαβάιιεη ζε 

εθηειέζηκε δηαδηθαζία. Τν αξρηθφ πξφηππν ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα έρεη ζρεδηαζηεί απφ 

έλα εξγαιείν κνληεινπνίεζεο είηε απφ εξγαιεία κεηαηξνπήο δηαγξακκάησλ UML ζε 

αθαηξεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

2.14.4 Εργαλεύα BPEL  

BPEL Designer : Ο Σρεδηαζηήο BPEL είλαη κηα γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηνλ ππεχζπλν 

business process analyst. Τν εξγαιείν απηφ δέρεηαη σο είζνδν απφ ηνλ ρξήζηε ηηο ππεξεζίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζχλζεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο , ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θιήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ δηαηήξεζε θαηάζηαζεο , θαη 

παξάγεη ηνλ θψδηθα ηεο BPEL. O BPEL designer κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην BPMN 

(Business Process Modeling Notation (BPMN) , γηα ηελ απεηθφληζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο , ή νπνηνδήπνηε άιιε γιψζζα κνληεινπνίεζεο. 

BPEL Engine : Η κεραλή εθηέιεζεο BPEL (παξαδείγκαηα απνηεινχλ Open ESB, BizTalk 

Server, Oracle BPEL Process Manager) είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ινγηθήο ε νπνία 

παξέρεηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν ηεο δηαδηθαζίαο.. Δπηπξφζζεηα είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ θιήζε ησλ απαξαίηεησλ Web Service  , θαη γηα ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ε 

δηαρείξηζε ησλ εμαηξέζεσλ , ησλ ιαζψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο.  
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Πξόηππν ξνήο δηαδηθαζίαο : Τν πξφηππν ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν νξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο γξακκέλε ζε BPEL , ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ BPEL Designer θαη 

εθηειείηαη απφ ηελ κεραλή εθηέιεζεο BPEL. 

 

 

Εικόνα 15: Διαδικαςία ςχεδίαςθσ και εκτζλεςθσ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ WS-BPEL 
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Κεφϊλαιο 3 

Αςφϊλεια ςυςτημϊτων παροχόσ ηλεκτρονικών υπηρεςιών 

υγεύασ με βϊςη τη ςυνϊφεια και το περιεχόμενο 
 

3.1Ειςαγωγό 

 Οη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ε ππεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή  έρνπλ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηελ παξερφκελε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηαηξηθήο θξνληίδαο, φπσο είλαη ε 

επθνιία ρξήζεο, ε δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο , επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ θηινμελείηαη ζε εηεξνγελή ζπζηήκαηα.  

Παξφιν πνπ νη ηερλνινγίεο ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ ππεξεζηψλ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ, επηηξέπνπλ ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

επθνιφηεξε νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ, δεκηνπξγνχλ έλα θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν επηβάιιεηαη ε αλάγθε γηα επηπξφζζεηνπο κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο ησλ θξίζηκσλ 

ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ. Οη κεραληζκνί αζθαιείαο πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ζηνλ ηνκέα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Απφδνζε επζπλψλ 

2. Μεραληζκνχο ζπγθαηάζεζεο 

3. Γηαζθάιηζε αθεξαηφηεηαο 

4. Γηαζθάιηζε εκπηζηεπηηθφηεηαο 

5. Γηαζθάιηζε δηαζεζηκφηεηαο 

6. Με απνπνίεζε 

Δπηπιένλ πηέζεηο γηα ζπκκφξθσζε κε ελδεδεηγκέλα πξφηππα, αιιά θαη ε απμεκέλε ρξήζε 

ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ γηα θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζέηεη λένπο 

πεξηνξηζκνχο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα[72]:  

 Η αλάγθε γηα ηδησηηθφηεηα θαη  απφδνζε επζχλεο, έρεη ζηξέςεη ηηο ηαηξηθέο 

εθαξκνγέο ζε πην ηζρπξνχο κεραληζκνχο απζεληηθνπνίεζεο. Βηνκεηξηθέο ή κε 

κέζνδνη έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

ρξεζηψλ. 

 Αθφκα θαη εληφο ησλ νξγαληζκψλ, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ δελ κπνξνχλ λα 

κνληεινπνηεζνχλ εχθνια κε ηηο πθηζηάκελεο ηερλνινγίεο φπσο είλαη ην πξφηππν 

RBAC (Role-Based Access Control), θαζψο είλαη ζηαηηθέο θαη δελ ζπλππνινγίδνπλ 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο, θαη νη νπνίεο 

κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο 

ρξήζηεο. 
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 Η δπλακηθή θχζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη εμνπζηνδφηεζεο ππαγνξεχεηαη θαη 

απφ ην γεγνλφο , φηη ζηνλ ηαηξηθφ ρψξν είλαη ζπρλή ε θαηεπείγνπζα πξφζβαζε ζε 

θξίζηκε πιεξνθνξία , αθφκα θαη αλ απηφ δελ είρε αξρηθά πξνβιεθζεί. 

 

Λφγσ ησλ πηέζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο  νη ππάξρνληεο κεραληζκνί ειέγρνπ δελ επαξθνχλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αζθαιείαο, νη νπνίνη επηδεηνχληαη απφ ηνπο ζχγρξνλνπο 

νξγαληζκνχο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Λχζε ζηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ νξγαληζκψλ 

δίλνπλ νη κεραληζκνί αζθάιεηαο νη νπνίνη αθνινπζνχλ ην ππφδεηγκα αζθάιεηαο κε βάζε ηε 

ζπλάθεηα θαη ην πεξηερφκελν (context –aware security) 

 

3.2 Οριςμού 

Γηα λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο κε βάζε ηε ζπλάθεηα θαη ην 

πεξηερφκελν , παξαθάησ νξίδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφηππν απηφ. 

Σχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ Dey θαη Abowd [52]:  

 

«Πιεξνθνξία γηα έλα ζχζηεκα κε βάζε ηε ζπλάθεηα θαη ην πεξηερφκελν , είλαη νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη ηελ θαηάζηαζε κηαο νληφηεηαο. Μηα νληφηεηα κπνξεί 

λα είλαη έλα πξφζσπν, κηα ηνπνζεζία, έλα αληηθείκελν ην νπνίν επεξεάδεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ελφο ρξήζηε θαη κηαο εθαξκνγήο» 

 

Δπηπιένλ ζαλ πάξνρνο πιεξνθνξηψλ ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ νξίδεηαη νπνηαδήπνηε 

νληφηεηα , ε νπνία δηαλέκεη ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξία. Τέινο έλα ζχζηεκα νλνκάδεηαη 

ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζπλάθεηα θαη ην πεξηερφκελν φηαλ ρξεζηκνπνηεί απηνχ ηνπ 

είδνπο ηελ πιεξνθνξία ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ , θαη ε νπνία έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ. 

Παξαδείγκαηα πιεξνθνξίαο ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ είλαη ε ηνπνζεζία , ε ζεξκνθξαζία , 

ν ηχπνο κηαο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπζθεπήο , ε θαηάζηαζε κηαο ξνήο δηαδηθαζίαο , θαη νη 

δπλαηφηεηεο κηαο ζπζθεπήο. Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο θαηεγνξίεο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο 

πιεξνθνξίαο απηήο , αλάινγα κε ην πεδίν αλαγλψξηζεο. Έλα παξάδεηγκα θαηεγνξηψλ είλαη 

ην αθφινπζν : [15,16] 

Computing Context : Η πιεξνθνξία απηή αθνξά πιεξνθνξία ζρεηηθά κε έλα ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα. Η επεμεξγαζηηθή ηζρχ , ην δίθηπν , ε δηεχζπλζε IP θαη ε θαηάζηαζε κηαο ξνήο 

εξγαζίαο είλαη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο 

User Context: Αθνξά νπνηνδήπνηε είδνο πιεξνθνξίαο ζπλδέεηαη κε έλα ρξήζηε. Η 

πιεξνθνξία απηή  κπνξεί λα είλαη ε ειηθία ελφο ρξήζηε , ην ηζηνξηθφ ηνπ , ή ε ηνπνζεζία 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 
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Physical Context: Η πιεξνθνξία απηή αθνξά νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ , ζε αληίζεζε κε ηελ πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

Τέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη ε ζεξκνθξαζία , ηα επίπεδα θσηεηλφηεηαο, ν 

βαζκφο ηεο θαζαξίαο. 

Temporal Context : Η πιεξνθνξία απηή θαζνξίδεη νπνηνδήπνηε είδνο πιεξνθνξίαο 

ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν. Η ψξα θαη εκεξνκελία  είλαη ηππηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ θχζε θαη ηνλ ηνκέα , ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ ζε  έλα ζχζηεκα 

κε βάζε ηε ζπλάθεηα θαη ην πεξηερφκελν  , απηέο δηέπνληαη απφ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά.  

Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα αθφινπζα :  

Πξνέιεπζε πιεξνθνξίαο : Η πιεξνθνξία ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη είηε απφ κηα εζσηεξηθή είηε απφ κία εμσηεξηθή πεγή. Ο δηαρσξηζκφο απηφο ηεο 

πιεξνθνξίαο αλάινγα κε ηνλ πάξνρν είλαη ζεκαληηθή θαζψο επηηξέπεη ελ κέξεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αθξίβεηαο θαη ηνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο ζηελ πιεξνθνξία απηή. 

Πνηόηεηα πιεξνθνξίαο: Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

πιεξνθνξίαο . Σηελ βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο , θαη κέζνδνη βειηίσζεο ηεο  , φπσο είλαη ε αλαλέσζε ηεο ζε πην ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ή φηαλ ζπκβεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. 

Σξόπνο παξνπζίαζεο: Η πιεξνθνξία ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί 

κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ιφγσ ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ κεηξηθψλ ζπζηεκάησλ , 

θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε νληνηήησλ πνπ πεξηθιείνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο , δελ είλαη πάληα δπλαηή ε κεηξήζηκε 

αλαπαξάζηαζε ηνπο. 

πλδπαζκόο πιεξνθνξίαο: Τέινο γηα πην ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο ηα ππάξρνληα δεδνκέλα 

κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ δεδνκέλα ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ. 

 
 

3.3 Κύκλοσ ζωόσ πληροφορύασ ςυνϊφειασ και περιεχομϋνου 

Ο θχθινο δσήο ηεο πιεξνθνξίαο ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ ζε έλα ζχζηεκα απεηθνλίδεηαη 

ζηελ εηθφλα 16 θαη απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα. 

  

  
Εικόνα 16: Κφκλοσ ηωισ πλθροφορίασ ςυνάφειασ και περιεχομζνου 
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Αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο : Σην βήκα απηφ , έλα ζχζηεκα ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ 

αλαθαιχπηεη πηζαλνχο  παξφρνπο πιεξνθνξίαο. Η αλαδήηεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

είηε βάζεη ηνπ κνληέινπ push , είηε βάζεη ηνπ κνληέινπ pull[17].  

Απόθηεζε πιεξνθνξίαο : Σην ζηάδην απηφ , έλα ζχζηεκα έλα ζχζηεκα ζπλάθεηαο θαη 

πεξηερνκέλνπ  ζπιιέγεη πιεξνθνξία απφ ηνπο παξφρνπο θαη ηελ απνζεθεχεη έηζη ψζηε λα 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπιινγηζκνχ ,. 

Γηαδηθαζία ζπιινγηζκνύ : Οη κεραληζκνί ζπιινγηζκνχ επηηξέπνπλ ζηηο εθαξκνγέο λα 

εθκεηαιιεπζνχλ ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο πιαηζίνπ , θαη λα αληηδξάζνπλ αλάινγα 

βαζηδφκελεο ζε απηφ ην πιεξνθνξηαθφ πιαίζην. 

 

3.4Δθαξκνγέο αζθάιεηαο κε βάζε ηε ζπλάθεηα θαη ην πεξηερόκελν ζην 

ρώξν παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο 

Με ηνλ φξν αζθάιεηα κε βάζε ηε ζπλάθεηα θαη ην πεξηερφκελν ,νξίδεηαη ε δπλακηθή 

πξνζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ αζθαιείαο ελφο ζπζηήκαηνο βάζεη ηεο πιεξνθνξίαο ζπλάθεηαο 

θαη πεξηερνκέλνπ[72]. Η δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο πιεξνθνξίαο απηήο,  γηα ηελ αζθάιεηα ελφο 

ζπζηήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, θαζψο απμάλεη ηελ επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο , 

θάλνληαο ην ιηγφηεξν παξεκβαηηθφ. Κπξηφηεξνη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

κεραληζκνί αζθάιεηαο κε βάζε ηε ζπλάθεηα θαη ην πεξηερφκελν ζην ρψξν παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο είλαη νη κεραληζκνί ειέγρνπ πξφζβαζεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

εκπηζηνζχλεο. 

 

3.4.1Αςφϊλεια με βϊςη τη ςυνϊφεια και το περιεχόμενο ςτουσ μηχανιςμούσ 

ελϋγχου πρόςβαςησ 

Ο κεραληζκφο ειέγρνπ πξνζβάζεσλ είλαη έλα ζχλνιν κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ νη νπνίνη 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ πφξσλ ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξνζπέιαζε. Ο κεραληζκφο απηφο θαζνξίδεη ην αλ κηα αίηεζε γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο πφξνπ γίλεηαη δεθηή ή φρη [14].  Οη κεραληζκνί απηνί έρνπλ ηξεηο 

θχξηνπο ζηφρνπο ηελ απζεληηθνπνίεζε , ηελ εμνπζηνδφηεζε θαη ηελ απφδνζε επζχλεο. Τν πην 

δεκνθηιέο κνληέιν γηα ηελ πινπνίεζε ελφο κνληέινπ ειέγρνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ 

πξνζβάζεσλ είλαη ην κνληέιν RBAC. Τν κνληέιν απηφ απαηηεί ηε ραξηνγξάθεζε 

δηαθνξεηηθψλ ξφισλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ κηαο θαηαλνκήο δηθαησκάησλ πξνζπέιαζεο ζηνπο 

πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε ξφιν. Καηφπηλ ζε θάζε ρξήζηε εθρσξνχληαη έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη ξφινη, παξαρσξψληαο ηνπ, ηα δηθαηψκαηα πξνζπέιαζεο πνπ θαζνξίδνληαη απ’ 

απηνχο ηνπο ξφινπο. 

Ωζηφζν ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο , έλα ζηαηηθφ κνληέιν φπσο απηφ ηνπ RBAC 

δελ εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο , θαζψο ππάξρεη ζπρλά ε αλάγθε γηα θαηεπείγνπζα 

πξφζβαζε ζηελ ηαηξηθή πιεξνθνξία, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο 

πγείαο ησλ αζζελψλ[72].  Δπηπιένλ αθφκα θαη εληφο ησλ νξγαληζκψλ εκθαλίδεηαη ζπρλά ε 
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αλάγθε πξνζεθηηθφηεξνπ νξηζκνχ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο, θαζψο ε απφθαζε γηα 

εμνπζηνδφηεζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηαηξηθή πιεξνθνξία είλαη πνιχ-θξηηεξηαθή θαη 

ρξεζηκνπνηεί σο κεηαβιεηέο ηνλ ρξφλν , ηνλ ηφπν , ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο  , δειαδή πιεξνθνξία ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ. Σηελ βηβιηνγξαθία έρνπλ 

πξνηαζεί επεθηάζεηο ηνπ κνληέινπ απηνχ γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ θαλφλσλ 

εμνπζηνδφηεζεο, ηελ πξνζζήθε λέσλ κε ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ,  ηελ δπλακηθή 

ηξνπνπνίεζε ησλ δνκψλ αζθαιείαο , αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη 

κεραληζκνί απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο κεραληζκνί ειέγρνπ πξφζβαζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαθέισλ πγείαο ησλ αζζελψλ[87].  

Τν κνληέιν Dynamic RBAC(DRBAC) , επεθηείλεη ην κνληέιν RBAC ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πιεξνθνξίαο ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ. Γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο εμνπζηνδνηεκέλεο ή κε 

ρξήζεο ελφο πφξνπ , γίλεηαη ν ππνινγηζκφο κηαο ζπλζήθεο , ε νπνία έρεη σο κεηαβιεηέο ηνλ 

ρξήζηε πνπ εθδίδεη ηελ αίηεζε πξφζβαζεο, ην αληηθείκελν πνπ επηζπκεί λα πξνζπειάζεη , 

ηελ ελέξγεηα πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην αληηθείκελν, αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

 
Εικόνα 17: Μοντζλο ελζγχου πρόςβαςθσ με βάςθ τθ ςυνάφεια και το περιεχόμενο 

Σην κνληέιν Context RBAC l[13] , ην νπνίν απνηειεί θαη απηφ κηα επέθηαζε ηνπ κνληέινπ 

RBAC, εθηφο απφ ηνπο ππάξρνληεο ξφινπο, νξίδνληαη λένη ξφινη, νη νπνίνη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιεξνθνξίαο 

ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ, θα νλνκάδνληαη environment roles. Οη θαηλνχξηνη απηνί ξφινη 

ζπζρεηίδνληαη κε δηθαηψκαηα πξφζβαζεο  , επηηξέπνληαο ηελ κνληεινπνίεζε πην ζχλζεησλ 

πεξηνξηζκψλ. Απηή ε πξνζέγγηζε σζηφζν δελ είλαη εχθνια πινπνηήζηκε ζηνλ ρψξν παξνρήο 
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ππεξεζηψλ πγείαο , φπνπ ε πιεξνθνξία ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ είλαη πνιπζχλζεηε , θαη 

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία κεγάινπ αξηζκνχ environment ξφισλ.  Μηα 

πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη ην κνληέιν CASA. 

Σηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ παξνπζηαζζεί επίζεο κνληέια ηα νπνία, ζπζρεηίδνπλ ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ελφο ξφινπ κε ηελ ηξέρνπζα ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Τα 

κνληέια απηά βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε θαηαλεκεκέλα πεξηβάιινληα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληα απφ θηλεηνχο ρξήζηεο. Κεληξηθή ινγηθή ζε απηά ηα ζπζηήκαηα απηά, είλαη 

ν δηαρσξηζκφο ησλ ηνπνζεζηψλ απφ ηηο νπνίεο εθδίδεη κηα αίηεζε πξφζβαζεο έλαο ρξήζηεο  

ζε αζθαιείο θαη κε αζθαιείο δψλεο θαη αλήθνπλ ζηε γεληθή θαηεγνξία κεραληζκψλ 

Location-Based Access Control. Παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπο  απφ ηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο αθνξνχλ ηελ εμνπζηνδφηεζε πξφζβαζεο ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ελφο 

αζζελνχο κφλν αλ ν γηαηξφο βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ πεξίζαιςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αζζελνχο.  

Τέινο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί κεραληζκνί ειέγρνπ πξφζβαζεο κε βάζε ηε 

ζπλάθεηα θαη ην πεξηερφκελν , νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα 

δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο(Task based 

access control), αιιά θαη κε βάζε ηελ νκάδα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ελφο αζζελνχο 

(Team based access control). Οη κεραληζκνί απηνί είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζε δηα-

νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.  

 

3.4.2Αςφϊλεια με βϊςη τη ςυνϊφεια και το περιεχόμενο ςτουσ μηχανιςμούσ 

διαχεύριςησ εμπιςτοςύνησ 

Οη κεραληζκνί ειέγρνπ πξφζβαζεο , ειέγρνπλ εάλ κηα νληφηεηα έρεη πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο 

ελφο ζπζηήκαηνο. Σηε δηαδηθαζία απηή, ν αηηψλ αλαγλσξίδεηαη απφ ην κνλαδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ ηνπ. Σε θαηαλεκεκέλα πεξηβάιινληα φπσο απηφ ηνπ ρψξνπ ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο , ν αηηψλ θαη ν θάηνρνο ηνπ πφξνπ κπνξεί λα κελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλσζηνί , ππνβαζκίδνληαο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πξφζβαζεο νη 

νπνίνη βαζίδνληαη ζηα κνλαδηθά αλαγλσξηζηηθά.  Γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία πξνηείλεηαη ε ιχζε ηεο δηαρείξηζεο εκπηζηνζχλεο[72].  

Σηε δηεζλή βηβιηνγξαθία , αλαθέξεηαη ζαλ κέζνδνο ελδπλάκσζεο ησλ κεραληζκψλ 

δηαρείξηζεο εκπηζηνζχλεο ε πιεξνθνξία κε βάζε ηε ζπλάθεηα θαη ην πεξηερφκελν. Τα 

επίπεδα εκπηζηνζχλεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη δπλακηθά 

βάζεη ηεο πιεξνθνξίαο ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ[88]. 

 

3.5 Βαςικϋσ ϋννοιεσ τεχνολογύασ πρακτόρων λογιςμικού 

Ο φξνο πξάθηνξαο ή πξάθηνξαο ινγηζκηθνχ (software agent),έρεη εκθαληζηεί ζε πνιινχο 

ηνκείο ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο , φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ζε απηφλ ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο, ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ζηα δίθηπα 
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επηθνηλσληψλ. Οη νξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη κεξηθνί απφ ηνπο 

αθφινπζνπο : 

«Οη πξάθηνξεο είλαη ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ δξνπλ ζε έλα πνιχπινθν πεξηβάιινλ, 

αληηιακβάλνληαη θαη δξνπλ απηφλνκα πάλσ ζε απηφ, πεηπραίλνληαο έηζη έλα ζχλνιν απφ 

ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί.»[30] 

«Οη επθπείο πξάθηνξεο θάλνπλ ζπλερψο ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: α) αληηιακβάλνληαη ηηο 

δπλακηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο β) δξνπλ πάλσ ζην πεξηβάιινλ ψζηε λα ην 

αιιάμνπλ, γ) ζπιινγίδνληαη ψζηε λα εξκελεχζνπλ απηά πνπ αληηιακβάλνληαη, λα ιχζνπλ 

πξνβιήκαηα, λα ζπκπεξάλνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηε δξάζε ηνπο»  

Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη έλαο κφλν νξηζκφο γηα έλαλ πξάθηνξα ινγηζκηθνχ , νη νξηζκνί πνπ 

έρνπλ δνζεί ζηελ βηβιηνγξαθία δίλνπλ ηα αθφινπζα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά:  

 Απηνλνκία (autonomy): έλαο πξάθηνξαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ρσξίο θακία άκεζε 

παξέκβαζε απφ αλζξψπνπο ή απφ άιια ινγηζκηθά θαη έρεη ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεψλ 

ηνπ θαη ηεο εζσηεξηθήο ηνπ θαηάζηαζεο [33] 

 Γπλαηόηεηα θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο (social ability):κπνξεί λα αιιειεπηδξά κε 

άιινπο πξάθηνξεο (ή αθφκα θαη αλζξψπνπο), κε ηελ βνήζεηα κηαο εηδηθήο γιψζζαο 

επηθνηλσλίαο πξαθηφξσλ [32] 

 Αληηδξαζηηθόηεηα (reactivity): έλαο πξάθηνξαο κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλείηαη θάζε θνξά (ν θπζηθφο θφζκνο, έλαο ρξήζηεο κέζσ 

κηαο γξαθηθήο δηεπαθήο, έλα ζχλνιν απφ άιινπο πξάθηνξεο, ην Γηαδίθηπν, ή θαη 

ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ) θαη λα αληηδξά θαηάιιεια ζε ζσζηά ρξνληθά πιαίζηα, ζε 

φπνηεο πηζαλέο αιιαγέο ζπκβνχλ. 

 Πξνιεπηηθόηεηα (pro-activeness): έλαο πξάθηνξαο δελ αληηδξά κφλν ζε αιιαγέο 

ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ αιιά είλαη ηθαλφο λα παξνπζηάδεη ζπκπεξηθνξά 

θαηεπζπλφκελε απφ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν παίξλνληαο πξσηνβνπιίεο. 

Οη νξηζκνί πνπ πξνηάζεθαλ παξαπάλσ ,νπζηαζηηθά δηαρσξίδνπλ ηελ νπηηθή ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο , πάλσ ζηελ έλλνηα ηνπ πξάθηνξα ινγηζκηθνχ ζε δχν θαηεγνξίεο, 

ζηελ ηζρπξή θαη ηελ ιηγφηεξε ηζρπξή (Strong and weak notion). Πέξα ησλ παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθψλ έλαο πξάθηνξαο ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ηελ ηζρπξή ζεψξεζε, θαη ηδίσο 

απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο φπσο απηφο ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο , ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ πξφζζεηε ιεηηνπξγηθφηεηα. Σηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

[73], παξνπζηάδεηαη κηα αληίιεςε γηα ηνπο πξάθηνξεο ε νπνία είλαη πην πεξίπινθε θαη ε 

νπνία δίλεη ζε έλαλ πξάθηνξα ζηνηρεία ηα νπνία πξνζνκνηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε κηα 

αλζξψπηλε νληφηεηα. Τα ζηνηρεία απηά είλαη ηα αθφινπζα:  
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 Κηλεηηθόηεηα (Mobility): Οη πξάθηνξεο δελ είλαη πάληα ζηαηηθνί, αιιά κπνξνχλ λα 

θηλεζνχλ ζε έλα ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ [74]. 

 Δηιηθξίλεηα (Veracity): Οη πξάθηνξεο δε δίλνπλ εζθεκκέλα ιάζνο πιεξνθνξίεο [35] 

 Αγαζή Πξναίξεζε (Benevolence): Οη πξάθηνξεο πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ πάληα 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί [34]. 

  Λνγηθόηεηα (Rationality): Οη πξάθηνξεο δξνπλ γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, 

δειαδή δελ θάλνπλ αλαίηηεο ελέξγεηεο θαη δελ ιεηηνπξγνχλ ελαληίνλ ηεο επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ ηνπο [35].  

 

Υπάξρνπλ δηάθνξα είδε πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ ,  γηα απηφ θαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο [36]: 

Πξνζσπηθνί πξάθηνξεο (Personal agents): Οη πξνζσπηθνί πξάθηνξεο αιιειεπηδξνχλ κε 

έλα ρξήζηε, παξνπζηάδνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζσπηθφηεηα, παξαθνινπζνχλ θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, κε ζθνπφ λα απηνκαηνπνηήζνπλ θαη λα 

απινπνηήζνπλ θάπνηεο επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο.  

Κηλεηνί πξάθηνξεο (Mobile agents): Έλαο θηλεηφο πξάθηνξαο είλαη κηα κνλάδα ινγηζκηθνχ 

ε νπνία έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο κεηαθνξάο απφ έλα πεξηβάιινλ ζε έλα άιιν 

απνκαθξπζκέλν, δηαηεξψληαο αλέπαθα ηα δεδνκέλα ηνπ, φληαο ηθαλφ λα επηηειέζεη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ζην θαηλνχξην απηφ πεξηβάιινλ. Οη θηλεηνί πξάθηνξεο, απνθαζίδνπλ εζσηεξηθά 

,γηα ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν ζα θηλεζνχλ, γηα απηφ ε αλίρλεπζε ηνπο θαη ν ζθνπφο 

πνπ επηηεινχλ δελ είλαη εχθνιν λα εληνπηζζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γηα ηα θηλεηά 

ζπζηήκαηα πξαθηφξσλ, ππάξρεη έληνλε βηβιηνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο. 

πλεξγαηηθνί πξάθηνξεο (Collaborative agents): Οη ζπλεξγαηηθνί πξάθηνξεο επηθνηλσλνχλ 

θαη αιιειεπηδξνχλ κε έλα ζχλνιν πξαθηφξσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ απηφλνκνπο ρξήζηεο, 

νκάδεο ρξεζηψλ, νξγαληζκνχο ή ππεξεζίεο.  Οη πξάθηνξεο απηνί αληαιιάζζνπλ κελχκαηα 

γηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ή γηα λα δηακνηξάζνπλ πιεξνθνξίεο. Τν ζχλνιν ησλ ζπλεξγαηηθψλ 

πξαθηφξσλ, κνξθνπνηεί απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία σο πνιππξαθηνξηθφ 

ζχζηεκα ή MAS (Multi Agent System). Σηα πνιππξαθηνξηθά ζπζηήκαηα (MAS-Multi Agent 

Systems), νη πξάθηνξεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο είηε άκεζα είηε έκκεζα  

δξψληαο ζην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ 

ζηφρνπ είηε λα ζπλαγσλίδνληαη ψζηε λα επηηχρνπλ ν θαζέλαο μερσξηζηά ηνλ ζηφρν πνπ ηνπ 

έρεη αλαηεζεί. Κπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιππξαθηνξηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ηα 

αθφινπζα :  

 Κάζε πξάθηνξαο έρεη ειιηπείο ηθαλφηεηεο ζην λα ιχζεη έλα πξφβιεκα.   

 Γελ ππάξρεη ζθαηξηθφο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο.   

 Τα δεδνκέλα είλαη απνθεληξσκέλα.    

 Οη ππνινγηζηηθέο δηεξγαζίεο  είλαη αζχγρξνλεο. 
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Σε έλα ηέηνην θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξνπλ νη ζπλεξγαηηθνί πξάθηνξεο, 

ηίζεληαη ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο , αζθάιεηαο , θνηλήο πξνζπέιαζεο δεδνκέλσλ θαη 

ζπγρξνληζκνχ. Σπγθεθξηκέλα , ηα αληαιιαζζφκελα κελχκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηά , 

απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα θνηλή δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, ελψ 

επίζεο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην πξσηφθνιιν θαη ε γιψζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

επηθνηλσλία. Τα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ πξνηππνπνίεζε ηνπ 

ηξφπνπ επηθνηλσλίαο θαη ησλ αληαιιαζζφκελσλ κελπκάησλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

απαηηνχκελε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Δπηπξφζζεηα, ηίζεληαη ζέκαηα ζπλεξγαζίαο , ζπληνληζκνχ 

ησλ ελεξγεηψλ θαη εζσηεξηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ελεξγεηψλ ησλ άιισλ πξαθηφξσλ.  

Έμππλνη Πξάθηνξεο (Intelligent Agents) : νη νπνίνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο (AI) θαη εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά γξήγνξεο εθκάζεζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη. Οη πξάθηνξεο απηνί 

εκθαλίδνπλ ζπρλά ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο «ηθαλφηεηεο» ησλ πξνεγνχκελσλ ηχπσλ 

πξαθηφξσλ, πνπ αλαθέξζεθαλ,.  

 

3.6 Αρχιτεκτονικό πρακτόρων λογιςμικού 

Η αξρηηεθηνληθή γηα ηνπο πξάθηνξεο είλαη ν κεραληζκφο ν νπνίνο  ππνζηεξίδεη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη επηηξέπεη ηελ νκαιή θαη ινγηθή ιεηηνπξγία ηνπο ζηα αλνηρηά θαη 

δπλακηθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία αλήθνπλ. Οη πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθέο είλαη δηάθνξεο 

θαη ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη αθελφο ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη αθεηέξνπ ζην εχξνο 

ησλ ηνκέσλ εθαξκνγήο ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο θπκαίλνληαη 

κεηαμχ ησλ πιήξσο reactive, νη νπνίεο αληηδξνχλ ζε έλα κεκνλσκέλν γεγνλφο, κέρξη πην 

πεξίπινθεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε ζχλζεηα ινγηθά γεγνλφηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ 

ηνπο. 

Η Maes θαζνξίδεη κηα αξρηηεθηνληθή πξαθηφξσλ σο: 

«Μια ζςγκεκπιμένη μεθοδολογία καηαζκεςήρ ππακηόπων. Καθοπίζει πωρ έναρ ππάκηοπαρ 

μποπεί να αποζςνηεθεί , ζε μια ζςλλογή από αςηοηελείρ ζςνιζηώζερ και ηο πώρ αςηέρ 

επικοινωνούν μεηαξύ ηοςρ. Το ζύνολο ηων ζςνιζηωζών και ηων αλληλεπιδπάζεων ηοςρ , θα 

ππέπει να παπέσει μια απάνηηζη, για ηον ηπόπο με ηον οποίο ο ππάκηοπαρ ζςλλέγει δεδομένα 

και με ηο πώρ η ηπέσοςζα εζωηεπική ηος καηάζηαζη καθοπίζει ηιρ ππάξειρ ηος. Μια 

απσιηεκηονική ενθςλακώνει ηεσνικέρ και αλγόπιθμοςρ οι οποίοι ςποζηηπίζοςν αςηή ηην 

μεθοδολογία.» 

Σχκθσλα θαη κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ νη αξρηηεθηνληθέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί είλαη νη 

αθφινπζεο[38] : 

Αξρηηεθηνληθή βαζηζκέλε ζηε ινγηθή (Logic-based architectures) : Οη αξρηηεθηνληθέο 

απηέο βαζίδνληαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο κεραληζκνχο δηαρείξηζεο γλψζεο ζηνπο νπνίνπο ην 

πεξηβάιινλ αλαπαξίζηαηαη ζπκβνιηθά βάζεη κεραληζκψλ  αηηηνιφγεζεο. Τν πιενλέθηεκα 
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απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε αλζξψπηλε γλψζε κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί ζπκβνιηθά , 

θαη έλα ηέηνην κνληέιν γίλεηαη επθνιφηεξα θαηαλνεηφ απφ ηνπο αλζξψπνπο. Τν θπξηφηεξν 

πξφβιεκα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη φηη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε 

έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ , είλαη αξθεηά πεξίπινθεο γηα λα αλαπαξαζηαζνχλ βάζεη ηέηνησλ 

κεραληζκψλ.  

Αξρηηεθηνληθή δξάζεο – αληίδξαζεο (Reactive architectures): Οη αξρηηεθηνληθέο απηέο 

βαζίδνληαη ζε έλα κνληέιν δξάζεο αληίδξαζεο, ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ ιήςε 

δεδνκέλσλ απφ ην πεξηβάιινλ. Σε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ αξρηηεθηνληθή , ην reactive 

κνληέιν δελ εκπεξηέρεη ζχλζεηνπο θαλφλεο κνληεινπνίεζεο. Η γλσζηφηεξε πινπνίεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο απηήο είλαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ Brooks (subsumption). To κνληέιν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί εζσηεξηθά ν πξάθηνξαο απνηειείηαη απφ έλα δηάγξακκα θαηάζηαζεο (finite 

state machine diagrams) , ζην νπνίν νη κεηαβάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα δεδνκέλα ηα 

νπνία ιακβάλεη ν πξάθηνξαο κέζσ αηζζεηήξσλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Τν πξαθηηθφ 

πιενλέθηεκα ησλ αξρηηεθηνληθψλ απηψλ είλαη φηη κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ επθνιφηεξα 

θαη φηη έρνπλ κηθξφηεξνπο ρξφλνπο απφθξηζεο. Ωζηφζν δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ. Σπγθεθξηκέλα , ζε πνιχπινθα πξνβιήκαηα ηα δεδνκέλα πνπ ν πξάθηνξαο 

παίξλεη σο είζνδν απφ ην πεξηβάιινλ δελ είλαη αξθεηά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηξέρνπζαο 

ελέξγεηαο θαη ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη κεραληζκφο πξνζαξκνγήο, δελ είλαη δπλαηή θαη ε 

εθκάζεζε απφ πξνεγνχκελεο φκνηεο θαηαζηάζεηο. 

Αξρηηεθηνληθή BDI (Belief ,desire ,intention) :Η αξρηηεθηνληθή απηή είλαη ε πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε αξρηηεθηνληθή γηα ηελ θαηαζθεπή πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ. Η ζχιιεςε ηεο 

έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ θηινζνθία, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα πηζηεχσ, νη επηζπκίεο θαη 

πξνζέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηππηθή ινγηθή. 

 Πεπνηζήζεηο  - πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ νη πξάθηνξεο γηα ηνλ θφζκν.  

 Δπηζπκίεο  - θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν πξάθηνξαο ζα επηζπκνχζε λα θαηαιήμεη.  

 Πξνζέζεηο  - επηζπκίεο πνπ ν πξάθηνξαο έρεη δεζκεπηεί λα επηηχρεη. 

Η δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηεο πεπνίζεζεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ αιιαγή ηεο πεπνίζεζεο 

ζχκθσλα κε ηα εηζεξρφκελα εληάικαηα. Η δηαδηθαζία κειέηεο (deliberation process) είλαη 

αξκφδηα γηα ηε δεκηνπξγία πξνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ 

πξάθηνξα. Ο εθηειεζηήο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηηο πξνζέζεηο.  Πνιιά δηαθνξεηηθά πξαθηνξηθά ζπζηήκαηα έρνπλ πξνηαζεί βάζεη απηήο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο , φπσο είλαη ην JADEX 

Γηαζηξσκαηηθέο αξρηηεθηνληθέο (Layered architectures): Οη δηαζηξσκαηηθέο 

αξρηηεθηνληθέο επηηξέπνπλ πξάθηνξεο πνπ βαζίδνληαη είηε ζην κνληέιν δξάζεο αληίδξαζεο 

είηε ζην κνληέιν ινγηθήο αηηηνιφγεζεο.  Οη δχν πξνζεγγίζεηο ειέγρνπ ξνήο είλαη νη 

αθφινπζεο , νξηδφληηα ή θάζεηε. Η πξψηε πξνζέγγηζε είλαη ε θάζεηε δηαζηξσκάησζε πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ αληαλαθιαζηηθή αξρηηεθηνληθή, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη εηζαγσγέο 

εγρένληαη ζε θάζε ζηξψκα θαη ην θάζε ζηξψκα ελεξγεί αλαιφγσο μερσξηζηά. Η δεχηεξε 
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πξνζέγγηζε είλαη ε νξηδφληηα δηαζηξσκάησζε ζηελ νπνία θάζε εηζαγσγή πξέπεη λα δηαζρίζεη 

φια ηα ζηξψκαηα πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε δξάζε (απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

πξνιεπηηθή-proactive- πξνζέγγηζε).  

 

Εικόνα 18: Διαςτρωματικζσ αρχιτεκτονικζσ 

 

3.7 Συντονιςμόσ πρακτόρων λογιςμικού 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιππξαθηνξηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ν θαζνξηζκφο 

ηεο ζεηξάο εθηέιεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο. Η επηθνηλσλία ησλ πξαθηφξσλ κεηαμχ 

ηνπο , κε ηνπο ρξήζηεο θαη κε ηνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο  είλαη επηβεβιεκέλε θαζψο ε 

εηζεξρφκελε πιεξνθνξία ζα  επηηξέςεη ζηνπο πξάθηνξεο λα θαζνξίζνπλ ηελ ινγηθή 

εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Σπγθεθξηκέλα νη πξάθηνξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

εηζεξρφκελε πιεξνθνξία γηα λα δηαθξηβψζνπλ : 

1. Σπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηηο ελέξγεηεο ησλ πξαθηφξσλ ζην πνιππξαθηνξηθφ ζχζηεκα 

2. Δμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ  

3. Τελ εζσηεξηθή πιεξνθνξία πνπ έρνπλ νη άιινη πξάθηνξεο γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

4. Αλ κπνξεί λα επηηεπρζεί γξεγνξφηεξα ν επηζπκεηφο ζηφρνο , ζε πεξίπησζε 

ζπλεξγαζίαο κε άιινπο πξάθηνξεο 

 

Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πξαθηφξσλ έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ηερληθέο ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία , νη νπνίεο δνκνχλ έλα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ραιαξά δνκεκέλν κνληέιν . 

Σηελ νξγαλσζηαθή δνκή ηνπ Durfee[39] , έλαο θχξηνο πξάθηνξαο δηαθξηβψλεη ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ησλ ππφινηπσλ πξαθηφξσλ θαη ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ηνπο. Σην κνληέιν 

contract net ηνπ Smith[61] ,εάλ έλαο πξάθηνξαο δελ κπνξεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα πνπ ηνπ 

έρεη αλαηεζεί , ην ρσξίδεη ζε κηθξφηεξα θαη αλαιακβάλεη λα βξεη πξάθηνξεο ηθαλνχο λα 

ιχζνπλ ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα. Η πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή είλαη απηή ηεο 
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δηαπξαγκάηεπζεο[41] , φπνπ νη πξάθηνξεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα θαηαιήμνπλ ζε 

κηα θνηλή ιχζε. Η δηαπξαγκάηεπζε κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθή , θάζε πξάθηνξαο 

επηδηψθεη ηελ εθηέιεζε ηνπ δηθνχ ηνπ αλεμάξηεηνπ ζηφρνπ , ή ζπλεξγαηηθή , νη πξάθηνξεο 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. 

 

3.8 Διαδικαςύεσ προτυποπούηςησ 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία πξαθηφξσλ πνπ βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο 

πινπνίεζεο θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε εηεξνγελείο πιαηθφξκεο , ε πξνηππνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη απαξαίηεηε.  

Η πξψηε γιψζζα πνπ εκθαλίζηεθε γηα ηελ επηθνηλσλία  κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ ήηαλ ε 

KQML[42] , ζηηο αξρέο ηνπ 1990 , πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ην πξφηππν FIPA ACL.  Τν 

ίδξπκα γηα ηνπο Δπθπείο Φπζηθνχο Πξάθηνξεο (FIPA) είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ 

επηδηψθεη ηελ ηππνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο πξαθηφξσλ θαη ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ηελ 

απνδνρή ησλ πεξηζζνηέξσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ηνπ ρψξνπ. Απηή ε νξγάλσζε έρεη 

παξάζρεη κηα ζεηξά πξνδηαγξαθψλ γηα λα θαηεπζχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ πνιπ-πξαθηνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλεηζθνξέο ηνπ Ιδξχκαηνο ζεσξνχληαη νη γισζζηθέο 

πξνδηαγξαθέο επηθνηλσλίαο θαη  δηαρείξηζεο πξαθηφξσλ (Agent Management, Agent 

Communication Language). Η πξνζέγγηζε FIPA ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιππξαθηνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη βαζηζκέλε ζε έλα «ειάρηζην πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξαθηφξσλ ζε 

έλα αλνηθηφ πεξηβάιινλ». Απηφ ην πιαίζην πεξηγξάθεηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξφηππν 

αλαθνξάο (πνπ δηεπθξηλίδεη ην θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη πξάθηνξεο 

ππάξρνπλ θαη αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο), θαη κηα πιαηθφξκα πξαθηφξσλ (πνπ 

δηεπθξηλίδεη ηελ ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πξαθηφξσλ). 

Τν πξφηππν FIPA αζρνιείηαη κε ηηο αθφινπζεο πηπρέο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξαθηφξσλ: 

1. Έλα ζχλνιν απφ πξφηππεο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ. 

2. Μηα αθεξεκέλε αξρηηεθηνληθή ε νπνία παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ πξαγκάησζε φισλ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξαθηφξσλ. 

3. Μηα θαιά θαζνξηζκέλε γιψζζα επηθνηλσλίαο , θαη έλα ζχλνιν πξσηνθφιισλ.  

4. Έλα κεραληζκφ δηαρείξηζεο πξαθηφξσλ ζηα πνιππξαθηνξηθά ζπζηήκαηα. 

 

3.9Επικοινωνύα πρακτόρων 

Γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ πηνζεηήζεθε απφ ηελ FIPA ε Agent 

Communication Language (ACL). Η FIPA ACL πεξηγξάθεη πξνδηαγξαθέο είθνζη-δχν ηχπσλ  

κελπκάησλ ηα νπνία έρνπλ είηε ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα , είηε αλαπαξηζηνχλ ελέξγεηεο. Οη 

πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ νη νπνίνη αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο FIPA , ζα πξέπεη λα είλαη 

ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ, θαη λα επεμεξγάδνληαη απηά ηα κελχκαηα , ή ηνπιάρηζηνλ λα 
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απαληνχλ κε κήλπκα ηχπνπ not-understood , αλ ην εηζεξρφκελν κήλπκα δελ είλαη δπλαηφ λα 

επεμεξγαζηεί.  

 

3.10 Διαχεύριςη πρακτόρων 

Οη πξνδηαγξαθέο FIPA εθηφο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληαιιαζζφκελσλ κελπκάησλ , έρεη 

θαζνξίζεη πξφηππα γηα ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ησλ πξαθηφξσλ, ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν νη πξάθηνξεο θαζίζηαληαη δηαρεηξίζηκνη , θαη ιεηηνπξγηθνί. Τν πεξηβάιινλ απηφ 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζπζηαηηθά: 

 

Agent Platform : Η πιαηθφξκα απηή παξέρεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ θηινμελία 

ησλ πξαθηφξσλ, θαη απνηειείηαη απφ ηα κεραλήκαηα , ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα , ηνπο 

πξάθηνξεο, νπνηνδήπνηε ππνζηεξηθηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηνπο ζπκβαηνχο κε ηελ FIPA , 

πξάθηνξεο δηαρείξηζεο. 

 

Agent (Πξάθηνξαο) : Έλαο πξάθηνξαο είλαη κηα απηφλνκε κνλάδα ινγηζκηθνχ ε νπνία 

θηινμελείηαη ζε κηα πιαηθφξκα (agent platform) , θαη ε νπνία πξνζθέξεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα. Οη πξάθηνξεο πνπ θηινμελνχληαη ζε κία πιαηθφξκα έρνπλ 

έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ , ην νπνίν είλαη ην AID (FIPA Agent Identifier). 

 

Directory Facilitator: Ο Directory facilitator , είλαη έλα πξναηξεηηθφ ηκήκα κηα πιαηθφξκαο 

, ην νπνίν εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ ηεο θηινμελίαο ησλ πεξηγξαθψλ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

πξαθηφξσλ. Ο θαηάινγνο απηφο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κηα ζπλεπή ιίζηα ησλ πξαθηφξσλ , πνπ 

θηινμελνχληαη ζε κηα πιαηθφξκα ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Κάζε 

πξάθηνξαο , κπνξεί λα επηηειέζεη ηηο ελέξγεηεο ηεο πξφζζεζεο , αθαίξεζεο , ηξνπνπνίεζεο 

θαη αλεχξεζεο ησλ πεξηγξαθψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηνλ θαηάινγν απηφ.  

 

Agent Management System(AMS) : To AMS είλαη έλα απαξαίηεην ζπζηαηηθφ κηαο 

πιαηθφξκαο πξαθηφξσλ θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δεκηνπξγία , δηαγξαθή , θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πξαθηφξσλ ζηελ πιαηθφξκα ζηελ νπνία 

ελεξγνπνηείηαη.  Καηά ηελ δεκηνπξγία έλαο πξάθηνξαο , εγγξάθεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή 

πξαθηφξσλ θαη ηνπ απνδίδεηαη ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ (AID) 

 

Message Transport Service (MTS) : Τν MTS είλαη κηα ππεξεζία ε νπνία είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ απνζηνιή κελπκάησλ κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζε κηα 

πιαηθφξκα , ή πξαθηφξσλ νη νπνίν βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο. 
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Εικόνα 19: Αρχιτεκτονικι πολυπρακτορικοφ ςυςτιματοσ 

 

3.11 Πλατφόρμα Jade 

Οη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ FIPA , πεξηγξάθνπλ κφλν ηελ εμσηεξηθά 

παξαηεξίζηκε ζπκπεξηθνξά ελφο πνιππξαθηνξηθνχ ζπζηήκαηνο , ζθνπίκσο απνθξχπηνληαο 

ιεπηνκέξεηεο εζσηεξηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη πινπνίεζεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ε νπνία είλαη θχξηνο ζηφρνο. Υπάξρνπλ αξθεηέο πινπνηήζεηο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο FIPA θαη κία απφ απηέο είλαη θαη ε πιαηθφξκα JADE, ε νπνία επηιέρζεθε 

ζηελ εξγαζία απηή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξαθηφξσλ. Όιε ε επηθνηλσλία πξαθηφξσλ 

εθηειείηαη κέζσ ηεο αληαιιαγήο κελπκάησλ, ε νπνία πινπνηείηαη ζε ACL (Agent 

Communication Language) κηα γιψζζα θαηά FIPA γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ κελπκάησλ. 

Η πιαηθφξκα JADE (Java Agent Development Framework) είλαη έλα πιαίζην ινγηζκηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί πιήξσο ηε γιψζζα JAVA θαη δηαλέκεηαη σο ινγηζκηθφ αλνηρηνχ πεγαίνπ 

θψδηθα ππφ LGPL άδεηα (Lesser General Public License). Η αξρηηεθηνληθή ηεο JADE είλαη 

βαζηζκέλε ζηε ζπλχπαξμε δηάθνξσλ Java Virtual Machines (VM), πνπ επηθνηλσλνχλ κέζσ 

ηεο Java RMI (Remote Method Invocation). Κάζε VM είλαη έλα πιήξεο πεξηβάιινλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ελφο πξάθηνξα θαη επηηξέπεη θαη ηαπηφρξνλε εθηέιεζε πνιιψλ πξαθηφξσλ. 

 

3.11.1  Αρχιτεκτονικό JADE  

Σηελ πινπνίεζε JADE, ε πιαηθφξκα απνηειείηαη απφ επηκέξνπο containers, νη νπνίνη κπνξεί 

λα είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζην δίθηπν θαη νη νπνίνη παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγηθφηεηα 

γηα ηελ θηινμελία θαη ηελ εθηέιεζε ησλ πξαθηφξσλ ηνπο νπνίνπο θηινμελνχλ. Τν 
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πνιππξαθηνξηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα εηδηθνχ ηχπνπ container , ν νπνίνο είλαη ν 

θεληξηθφο container θαη ν νπνίνο είλαη ν πξψηνο ν νπνίνο εθηειείηαη θαη ζηνλ νπνίν 

εγγξάθνληαη νη άιινη containers. Δπηπιένλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θηινμελία ηνπ AMS, ηνπ 

DF θαη ηνπ πίλαθα πξαθηφξσλ (Global Agent Descriptor Table) , o νπνίνο παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα ζέζε θαη θαηάζηαζε ησλ πξαθηφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξφκνηνπο πίλαθεο , θηινμελνχλ θαη άιινη containers πέξαλ ηνπ θχξηνπ  ηνπο νπνίνπο 

νλνκάδνπκε LADT (Local Agent Descriptor Table)  θαη νη νπνίνη αλαλεψλνπλ ηελ 

πιεξνθνξία πνπ θηινμελνχλ ζπκβνπιεπφκελνη ηνλ θεληξηθφ πίλαθα πξαθηφξσλ (GADT). Η 

αξρηηεθηνληθή πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 20. 

 

 

 
Εικόνα 20: Αρχιτεκτονικθ πλατφόρμασ JADE 

 

3.11.2 Εργαλεύα διαχεύριςησ και αποςφαλμϊτωςησ. 

Η πιαηθφξκα JADE παξέρεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάπηπμεο ελφο πνιππξαθηνξηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο παξέρεη ηα απαξαίηεηα εθείλα 

ζπζηαηηθά γηα ηελ επθνιφηεξε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πιαηθφξκαο. 

Σπγθεθξηκέλα παξέρεη ηνπο:  

Remote monitoring agent : Ο πξάθηνξαο RMA ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε κηαο 

πιαηθφξκαο πξαθηφξσλ. Παξέρεη γξαθηθή δηεπαθή ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη νη πξάθηνξεο , 

θαη νη containers νη νπνίνη απαξηίδνπλ ηελ πιαηθφξκα.  Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο , 

εθθίλεζεο θαη δηαρείξηζεο , πξαθηφξσλ θαη containers. 

Dummy Agent: Ο πξάθηνξαο απηφο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απνζθαικάησζεο θαη ιεηηνπξγεί σο απνζηνιέαο θαη ιήπηεο κελπκάησλ ηα νπνία 

αληαιιάζζνληαη γηα ιφγνπο ειέγρνπ ησλ πξαθηφξσλ. 

Sniffer Agent: Ο πξάθηνξαο απηφο , παξέρεη κηα γξαθηθή δηεπαθή κέζσ ηεο νπνίαο ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ ξνή ησλ αληαιιαζζφκελσλ κελπκάησλ. Ο 
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πξάθηνξαο απηφο εγγξάθεηαη ζε έλα AMS , έηζη ψζηε λα είλαη ελήκεξνο γηα νπνηνδήπνηε 

γεγνλφο θαη νπνηαδήπνηε αληαιιαγή κελπκάησλ ζπκβαίλεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα.  

Introspector Agent: Ο ζπγθεθξηκέλνο πξάθηνξαο , επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε 

απνζθαικάησζε κεκνλσκέλσλ πξαθηφξσλ , θαζψο επηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ νπξψλ ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ κελπκάησλ.  

Log Manager Agent: Ο πξάθηνξαο απηφο παξέρεη κηα γξαθηθή δηεπαθή κέζσ ηεο νπνίαο , ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα επίπεδα θαηαρψξεζεο πιεξνθνξίαο (logging level) , γηα 

θάζε πξάθηνξα. 

 

3.12 Χρόςεισ των πρακτόρων λογιςμικού ςτον τομϋα παροχόσ 

υπηρεςιών υγεύασ 

Τν πεξηβάιινλ παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο είλαη ηδηαηηέξσο πεξίπινθν, θαζψο απνηειείηαη 

απφ δεδνκέλα ηα νπνία είλαη κε δνκεκέλα , θαη ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ 

εληξνπίαο θαζψο βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλα ζε έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Η ηερλνινγία ησλ πξαθηφξσλ ,  κπνξεί λα έρεη έλα ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ 

παξνρή ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο , θαζψο επηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε , πξνζηαζία θαη ηελ 

δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο πνιχ επθνιφηεξα. 

Η δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ , θαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ήηαλ κέρξη πξφηηλνο  ν πην 

δηαδεδνκέλνο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαλ νη πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ , σζηφζν νη 

εθαξκνγέο πιένλ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο.  

 

3.12.1 Λειτουργικότητα των πρακτόρων λογιςμικού ςτον τομϋα παροχόσ 

υπηρεςιών υγεύασ 

Η δηαδηθαζία παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο έρεη θπξίσο λα αληηκεησπίζεη ηελ θηλεηηθφηεηα 

ησλ ρξεζηψλ , ηφζν ησλ ζηειερψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ησλ αζζελψλ, νχησο 

ψζηε λα παξέρνληαη ππεξεζίεο πγείαο δηαζέζηκεο ζε νπνηνλδήπνηε , νπνπδήπνηε , φπνηε 

ρξεηάδεηαη θαη θαζ’ νπνηνδήπνηε ηξφπν. Δπηπιένλ , ζε απηφ ην πεξηβάιινλ είλαη ζπρλή ε 

ζπιινγή , κεηάδνζε θαη επεμεξγαζία ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο απφ θηλεηέο ζπζθεπέο , νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα[46]: 

1. Τελ αλεχξεζε ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο γηα ρξήζε ησλ παξφρσλ πγείαο. 

2. Τελ ζπιινγή ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε αζζελψλ ζε 

θαηαλεκεκέλα πεξηβάιινληα.  

3. Τελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο αζζελείο απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ έλα 

ηέηνην ζχζηεκα είλαη ε επίγλσζε (context awareness)  γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηεο θξίζηκεο 

ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο , αλνρή ζε ζθάικαηα θαη αμηνπηζηία  , αιιά θαη ζε νξηζκέλεο 
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πεξηπηψζεηο ρξήζε δηεηζδπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Η ηερλνινγία ε νπνία ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ 

πεξηγξαθφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα , είλαη ε ηερλνινγία ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ.  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο 

δπλαηφηεηαο πξνζπέιαζεο ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη[46]. Η 

ινγηθή ηεο ρξήζεο κίαο κφλν ηερλνινγίαο γηα ηελ  δηαζχλδεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ έρεη 

εγθαηαιεηθζεί , ελψ αληίζεηα ζηελ βηβιηνγξαθία εκθαλίδεηαη ε ζεκαζηνινγηθή ζπλέλσζε 

ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ κε ηελ ρξήζε ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ. 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ ελφο πνιππξαθηνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο  είλαη ε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο (sociability) , ηδηφηεηα ε νπνία 

επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζχλζεησλ αιιειεπηδξάζεσλ . Οη αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο 

επηηπγράλνληαη κπνξεί λα ιάβνπλ ηελ κνξθή ηεο ζπλεξγαζίαο  γηα ηελ ιχζε ελφο θνηλνχ 

πξνβιήκαηνο ή ηελ κνξθή ζπλαγσληζκνχ. Τν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ησλ πξαθηφξσλ 

ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ εμεηάζεσλ. Η 

δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ έρεη γίλεη ηδηαίηεξα ζχλζεηε , θαζψο νη ζπλζήθεο πνπ 

επεξεάδνπλ απηή ηελ δηαδηθαζία είλαη αξθεηέο θαη είλαη δχζθνιν λα κνληεινπνηεζνχλ. Οη 

εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζηα πνιππξαθηνξηθά ζπζηήκαηα έρνπλ απνδεηρζεί ηδηαίηεξα 

ρξήζηκεο ζηνλ ηνκέα απηφ. [10, 11, 12,18]. 

Λφγσ ησλ ζχλζεησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηεο πεξίπινθεο θχζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ,παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε 

ρξεζηκνπνίεζεο αιγνξίζκσλ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» (divide and conquer) . Οη πξάθηνξεο 

ινγηζκηθνχ είλαη ε πιένλ θαηάιιειε ηερλνινγία γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ , 

θαζψο ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο ε νπνία ηνπο ραξαθηεξίδεη 

επηηξέπνπλ ηελ δηαίξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ , νχησο 

ψζηε λα επηηεπρζεί ν θνηλφο ζηφρνο. 

Οη πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα παξάζρνπλ ηαηξηθή 

πιεξνθνξία ηφζν ζηνπο αζζελείο φζν θαη ζηνπο γηαηξνχο. Οη πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο νλνκάδνληαη information agents ή Internet agents  

, θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ ζπιινγή θαηαλεκεκέλεο πιεξνθνξίαο θαη ην θηιηξάξηζκα απηήο 

νχησο ψζηε ε ηειηθή ηεο κνξθή λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Τν 

θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν θαζηζηά ηνπο πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ ηελ θαηαιιειφηεξε 

ηερλνινγία γηα απηή ηελ ρξήζε είλαη ε πξνιεπηηθφηεηα (proactivity) , θαζψο δξνπλ , 

ζπγθεληξψλνληαο ζρεηηθή πιεξνθνξία ρσξίο λα ηνπο έρεη δεηεζεί [51] 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο νη πξάθηνξεο είλαη κηα ηερλνινγία ε νπνία είλαη ηδηαηηέξσο 

θαηάιιειε γηα ρξήζε ζην ρψξν ηεο πγείαο, θαζψο ζπκβάιιεη [46] ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο , 

παξέρεη ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα , θαη ζπκβάιιεη ζηελ δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ  
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Κεφϊλαιο 4 

Σύςτημα ηλεκτρονικού φακϋλου υγεύασ με βϊςη την 

τεχνολογύα υπηρεςιοςτρεφούσ αρχιτεκτονικόσ. 
 

4.1 Απαιτόςεισ Συςτόματοσ 

Μηα Υγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα πεξηιακβάλεη λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο, ελψ έλα απφ ηα 

λνζνθνκεία απνηειεί ην πεξηθεξεηαθφ γεληθφ λνζνθνκείν ηεο πεξηθέξεηαο. Σην πιαίζην ηεο 

Υγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, είλαη δπλαηή ε έθδνζε ηαηξηθψλ εληνιψλ γηα εθηέιεζε 

αθηηλνινγηθψλ πξάμεσλ απφ ηνπο ζεξάπνληεο γηαηξνχο ησλ αζζελψλ θαηά ηνπο αθφινπζνπο 

ηξφπνπο: 

o Απφ έλα θιηληθφ ηκήκα ηνπ ΠΓΝ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη 

ηνπ ηκήκαηνο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ) πξνο ην αθηηλνινγηθφ ηκήκα ηνπ ΠΓΝ 

o Απφ  έλα  θιηληθφ ηκήκα  ελφο λνζνθνκείνπ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ) πξνο ην αθηηλνινγηθφ ηκήκα ηνπ 

ίδηνπ  λνζνθνκείνπ 

o Απφ  έλα  θιηληθφ  ηκήκα  ελφο  λνζνθνκείνπ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ) πξνο ην αθηηλνινγηθφ ηκήκα ηνπ 

ΠΓΝ 

Μφιηο παξαιεθζεί κηα εληνιή απφ έλα αθηηλνινγηθφ ηκήκα, πξνγξακκαηίδεηαη (αλαηίζεηαη 

ζε αθηηλνιφγν θαη νξίδεηαη εκέξα θαη ψξα εθηέιεζεο) θαη ελεκεξψλεηαη ν εληειψλ ζεξάπσλ 

γηαηξφο θαη/ή ν αζζελήο (εθφζνλ είλαη δπλαηφ). Όηαλ εθηειεζηεί κηα αθηηλνινγηθή πξάμε, ν 

ππεχζπλνο αθηηλνιφγνο ζπγγξάθεη θαη απνζηέιιεη ζηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ ηνπ αζζελνχο κηα 

αθηηλνινγηθή αλαθνξά πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εηθφλεο θαη ηελ αθηηλνινγηθή γλσκάηεπζε. Η 

εληνιή θαη ε αθηηλνινγηθή αλαθνξά απνηεινχλ κέξε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο. Η 

πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 21. Μεξηθέο απφ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. 

 

Πίνακασ 3 : Απαιτιςεισ αςφαλείασ του ςυςτιματοσ 

1. Οη γηαηξνί κπνξνχλ λα εθδψζνπλ αθηηλνινγηθέο εληνιέο κφλν γηα ηνπο αζζελείο 

ηνπο 

1.1 Οη  γηαηξνί κπνξνχλ λα ζπγγξάςνπλ αθηηλνινγηθέο εληνιέο κφλν γηα ηνπο 
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αζζελείο ηνπο 

1.2 Οη γηαηξνί κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχλ αθηηλνινγηθέο εληνιέο πξηλ ηελ απνζηνιή 

ηνπο. 

1.3 Οη γηαηξνί κπνξνχλ λα αθπξψζνπλ αθηηλνινγηθέο εληνιέο ηηο νπνίεο έρνπλ 

απνζηείιεη νη ίδηνη  εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

1.4 Οη γηαηξνί κπνξνχλ λα πξνζπειάζνπλ κφλν ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ησλ αζζελψλ 

ηνπο. 

2 Οη γξακκαηείο αλαζέηνπλ αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο ζε αθηηλνιφγνπο πνπ 

δηαζέηνπλ ηελ ζρεηηθή εηδηθφηεηα 

3 Οη γηαηξνί κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηνλ ηαηξηθφ θάθειν , κφλν ησλ αζζελψλ ηνπο. 

3.1 Οη αθηηλνιφγνη κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ αθηηλνινγηθέο εληνιέο νη νπνίεο έρνπλ 

εθδνζεί απφ ηαηξνχο 

3.2 Οη αθηηλνιφγνη κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηνλ ηαηξηθφ θάθειν αζζελψλ , νη νπνίνη 

ππνβάιινληαη ζε αθηηλνινγηθή εμέηαζε απφ ηνπο ίδηνπο. 

3.3 Οη αθηηλνιφγνη κπνξνχλ λα εθδίδνπλ αθηηλνινγηθέο αλαθνξέο  

3.4 Οη αθηηλνιφγνη κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ηηο αθηηλνινγηθέο αλαθνξέο πξηλ ηελ 

απνζηνιή ηνπο. 

3.5 Οη αθηηλνιφγνη κπνξνχλ λα ζηείινπλ ηηο αθηηλνινγηθέο αλαθνξέο κφλν ζηνλ 

ηαηξφ πνπ είρε εθδψζεη ηελ αθηηλνινγηθή εληνιή. 

 

Η δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εθηέιεζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ  , παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά 

ζην δηάγξακκα θαηάζηαζεο ηεο εηθφλαο 22. Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπλζέηνπλ 

ηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία είλαη νη αθφινπζεο : 

 Έθδνζε ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο 

 Πξνγξακκαηηζκφο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

 Έθδνζε αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο 



 

82 

Έθδνζε αθηηλνινγηθήο εληνιήο

Έθδνζε αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο

Πξνγξακκαηηζκόο αθηηλνινγηθήο 

εληνιήο

 
   

Εικόνα 21: Διαδικαςία υποβολισ και εκτζλεςθσ ακτινολογικϊν εντολϊν ςε υψθλό επίπεδο 

Σηελ εηθφλα 22, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά κέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο πεξηπηψζεσλ ρξήζεο 

(use cases) , νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ κε ην ζχζηεκα, έηζη ψζηε λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. Απφ ην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 

23 , γίλνληαη αληηιεπηέο νη βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζνπλ νη αθφινπζνη 

ρξήζηεο. 

 
Γηαηξφο 

 Πξνβνιή ηζηνξηθνχ αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ 

 Έθδνζε θαη ηξνπνπνίεζε αθηηλνινγηθήο εληνιήο 

 Πξνβνιή ηαηξηθνχ θαθέινπ αζζελνχο 

 Πξνβνιή εθθξεκψλ αθηηλνινγηθψλ αλαθνξψλ 

 

Γξακκαηέαο  

 Πξνγξακκαηηζκφο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

 

Αθηηλνιφγνο 

 Έθδνζε θαη ηξνπνπνίεζε αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο 
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 Πξνβνιή εθθξεκψλ αθηηλνινγηθψλ αλαζέζεσλ 

 Πξνβνιή ηαηξηθνχ θαθέινπ αζζελνχο 

 

 

Πξνβνιή 

αθηηλνινγηθώλ 

ζηνηρείωλ 

θαθέινπ 

αζζελνύο

 

Πξνγξακκαηηζκό

ο αθηηλνινγηθήο 

εμέηαζεο
 

Πξνβνιή 

ηζηνξηθνύ 

αθηηλνινγηθώλ 

εμεηάζεωλ

 

Έθδνζε 

αθηηλνινγηθήο 

εληνιήο

 

Πξνβνιή 

εθθξεκώλ 

αθηηλνινγηθώλ 

αλαθνξώλ

 

Δεκνζίεπζε 

εηθόλωλ

 

Σπγγξαθή 

αθηηλνινγηθήο 

αλαθνξάο

 

Έθδνζε 

αθηηλνινγηθήο 

αλαθνξάο

 

Δηόξζωζε 

αθηηλνινγηθήο 

εληνιήο

 

Πξνβνιή 

αθηηλνινγηθώλ 

αλαζέζεωλ

 

Authentication 

(access 

constraints)

 

Δηόξζωζε 

αθηηλνινγηθήο 

εληνιήο

Κιηληθόο γηαηξόο

Αθηηλνιόγνο Γηαηξόο

 

Αλαδήηεζε θαη 

πξνβνιή

θαθέινπ 

αζζελνύο

«include»

«include»
«include»

«include»

Γξακκαηέαο

«include»

«include»

 

Εικόνα 22: Περιπτϊςεισ χριςθσ 
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4.2 Επιπρόςθετεσ απαιτόςεισ αςφϊλειασ 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη γηα λα επηηξέπεηαη ε 

εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ,  νξίδνληαη επηπξφζζεηεο ζπλζήθεο αζθάιεηαο σο 

αθνινχζσο: 

 

4.2.1Συγγραφό ακτινολογικόσ εντολόσ 

Ο γηαηξφο κπνξεί λα ζπγγξάςεη κηα αθηηλνινγηθή εληνιή γηα θάπνηνλ αζζελή ,κφλν εθφζνλ ν 

αζζελήο απηφο έρεη εμεηαζηεί απφ ηνλ ίδην. Δπηπιένλ ε ζπγγξαθή ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο 

ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εκέξαο , αιιά επίζεο 

θαη ζε κηα εκεξνινγηαθή πεξίνδν , θαηά ηελ νπνία ν γηαηξφο έρεη δειψζεη φηη είλαη 

δηαζέζηκνο.  

 

4.2.2 Διόρθωςη ακτινολογικόσ εντολόσ 

Ο γηαηξφο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κηα αθηηλνινγηθή εληνιή γηα θάπνηνλ αζζελή ,κφλν 

εθφζνλ ε εληνιή απηή έρεη ζπγγξαθεί απφ ηνλ ίδην. Δπηπιένλ ε δηφξζσζε ηεο αθηηλνινγηθήο 

εληνιήο ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εκέξαο , αιιά 

επίζεο θαη ζε κηα εκεξνινγηαθή πεξίνδν , θαηά ηελ νπνία ν γηαηξφο έρεη δειψζεη φηη είλαη 

δηαζέζηκνο.  

 

4.2.3 Επιλογό ακτινολόγου προσ ανϊθεςη 

Οη ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νχησο ψζηε έλαο αθηηλνιφγνο λα εκπεξηέρεηαη 

ζηε  ιίζηα κε ηνπο ππνςήθηνπο αθηηλνιφγνπο είλαη , λα έρεη δεισζεί φηη είλαη ηθαλφο γηα ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο , λα είλαη δηαζέζηκνο θαη λα 

κελ έρεη άιιε αθηηλνινγηθή εμέηαζε πξνγξακκαηηζκέλε ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. 

 

4.2.4Έκδοςη ακτινολογικόσ αναφορϊσ 

Ο αθηηλνιφγνο κπνξεί λα ζπγγξάςεη κηα αθηηλνινγηθή αλαθνξά γηα θάπνηνλ αζζελή , κφλν 

εθφζνλ ππάξρεη αλαηεζεηκέλε εμέηαζε, θαη εθφζνλ ηζρχνπλ νη ρξνληθνί θαη εκεξνινγηαθνί 

πεξηνξηζκνί νη νπνίνη ηίζεληαη. Σπγθεθξηκέλα ν αθηηλνιφγνο κπνξεί λα ζπγγξάςεη κηα 

αθηηλνινγηθή αλαθνξά κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζεσξείηαη ελεξγφο , θαη 

κφλν θαηά ηελ εκεξνινγηαθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία έρεη δεισζεί φηη είλαη δηαζέζηκνο. 
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4.2.5 Διόρθωςη ακτινολογικόσ αναφορϊσ 

Ο αθηηλνιφγνο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη κηα αθηηλνινγηθή αλαθνξά πνπ έρεη ζπγγξάςεη γηα 

έλαλ αζζελή πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ απνζηνιή ηεο , εθφζνλ είλαη ν ίδηνο πνπ ηελ έρεη 

ζπγγξάςεη θαη εθφζνλ ηεξνχληαη νη ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο  πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ έθδνζε 

ηεο αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο. 

 

4.2.6 Προβολό ιςτορικού αςθενούσ 

Ο γηαηξφο θαη ν αθηηλνιφγνο κπνξνχλ λα πξνζπειάζνπλ ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ελφο αζζελνχο 

κφλν εθφζνλ έρνπλ αλαηεζεηκέλε εμέηαζε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή , θαη κφλν γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε εμέηαζε. Μεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξνβνιήο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο. 

 

4.3 Αρχιτεκτονικό ςυςτόματοσ 

Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο θαη εθηέιεζεο 

αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ , πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ θαηάδεημε ησλ θπζηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ζην πινπνηεζέλ ζχζηεκα, αιιά θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην πψο απηέο εληάζζνληαη ζην αξρηηεθηνληθφ 

κνληέιν. 

Οη θχξηνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ αξρηηεθηνληθνχ απηνχ κνληέινπ είλαη ην 

γεγνλφο φηη παξφιν πνπ ηα ηαηξηθά δεδνκέλα βξίζθνληαη θαηαλεκεκέλα ζηνπο επηκέξνπο 

νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο , ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

απηά απφ φπνπ θαη φπνηε δεηεζεί.  

Σπγθεθξηκέλα ζε θάζε θέληξν πγείαο φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 23 ηεο πεξηθέξεηαο είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο έλαο Web/Application Server o νπνίνο δέρεηαη SOAP κελχκαηα κέζσ ηνπ 

πξσηφθνιινπ HTTP , έλαο Database server , ν νπνίνο ρξεζηκεχεη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο 

ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο θαη ηα ππάξρνληα ηαηξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κέξνπο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νπνίσλ ελζπιαθψλεηαη θαη εθηίζεηαη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ 

ηζηνχ. 

Σην πεξηθεξεηαθφ γεληθφ λνζνθνκείν ζα πξέπεη ζε θάζε ηαηξηθφ ηκήκα (Γξακκαηεία , 

Αθηηλνινγηθφ) λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο έλαο Web/Application Server ν νπνίνο δέρεηαη 

κελχκαηα SOAP κέζσ ηνπ πξσηφθνιινπ HTTP θαη ν νπνίνο επίζεο θηινμελεί ηηο 

ηζηνζειίδεο πνπ απνηεινχλ ηελ γξαθηθή δηεπαθή ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ηαηξηθνχ 

ππνζπζηήκαηνο. Δπίζεο ζην πεξηθεξεηαθφ γεληθφ λνζνθνκείν είλαη εγθαηεζηεκέλνο έλαο 

Mail Server γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ e-mail , αιιά θαη έλαο BPEL Server ζηνλ 

νπνίν εθηειείηαη ε BPEL δηαδηθαζία απνζηνιήο θαη ιήςεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ. Δπίζεο 

ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα είλαη εγθαηεζηεκέλνο έλαο θφκβνο ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη νη 

επηκέξνπο πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ , νη νπνίνη επηηεινχλ ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ πξφζβαζεο, βάζεη 



 

86 

ηεο πιεξνθνξίαο ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ηνπηθά ζηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ.  

 

 

 

Εικόνα 23: Αρχιτεκτονικό μοντζλο ςυςτιματοσ λιψθσ και εκτζλεςθσ ακτινολογικϊν εντολϊν 

 

4.4 Καταςκευό ςυςτόματοσ 

Σηελ Δηθφλα 24 παξνπζηάδνληαη νη ηερλνινγίεο πινπνίεζεο θαη ζε πνην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν  

ηεο εθαξκνγήο ιήςεο θαη εθηέιεζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ ρξεζηκνπνηνχληαη.   
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Εικόνα 24: Τεχνολογίεσ υλοποίθςθσ κατά αρχιτεκτονικό επίπεδο του ςφςτθματοσ θλεκτρονικοφ φακζλου 
υγείασ 

 

Τα ιεηηνπξγηθά επίπεδα ηεο εθαξκνγήο ρσξίδνληαη ζην:  

 Δπίπεδν παξνπζίαζεο (Presentation  Layer)  

Presentation  Layer 

 

 

 

JSP CSS JSTL Jquery 

Business Logic Layer 

 

                    
Servlets EJB 3.0 

Persistence Layer 

                    

EJB  entity 

classes 

Software agents layer 
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Process Layer 
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Ο ρξήζηεο  ρξεζηκνπνηεί έλα θπιινκεηξεηή ηζηνχ θαη κέζσ ηεο δηεπαθήο πνπ 

παξέρεηαη κπνξεί λα ζηέιλεη κελχκαηα ζην επίπεδν business logic, κε ηειηθφ ζηφρν 

ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία.  

 Δπίπεδν επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο (Business logic layer) 

Τν επίπεδν business logic πινπνηείηαη απφ ηηο ηερλνινγίεο ησλ Java Servlets , θαη απφ 

Enterprise Java Beans ηα νπνία εθηίζεληαη σο ππεξεζίεο ηζηνχ. Τν επίπεδν απηφ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ  ηνπ Presentation Layer θαη ηνπ Process Layer , 

θαη επίζεο απνηειεί ην ελδηάκεζν επίπεδν γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

 Δπίπεδν επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Process Layer) 

Τν επίπεδν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Καιεί ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ (Business functionality layer) , θαη 

αιιειεπηδξά κε ηνπο πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δηθαησκάησλ 

πξφζβαζεο. 

 Δπίπεδν δεδνκέλσλ (Data Layer)  

Τν επίπεδν database παξέρεη κηα αληηθεηκελνζηξαθή φςε ηεο βάζεο , κε απνηέιεζκα 

ηελ απνκφλσζε ηεο πινπνίεζεο απφ ηελ ηερλνινγηθή πιαηθφξκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Τν επίπεδν απηφ είλαη επηζπκεηφ λα 

πξνζπειάδεηαη κφλν απφ to επίπεδν επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο , θαη φρη απφ απηφ 

ηεο παξνπζίαζεο.  

 

4.4.1 Συνοπτικό περιγραφό τεχνολογιών υλοπούηςησ 

Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη 

αθφινπζεο:  

 Η πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ έγηλε κε ηε ρξήζε 

ηεο πξφηππεο γιψζζαο WS-BPEL 

 Οη ζηνηρεηψδεηο ππεξεζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ δνκείηαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 

αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ πινπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγία ησλ EJB3 

 Οη ηζηνζειίδεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ , πινπνηήζεθαλ κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

Java Server Pages(JSP), ελψ κνξθνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο CSS 

 Η ηερλνινγία ησλ Java Servlets ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ 

επηπέδνπ επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο (business logic) 

 Η βηβιηνζήθε Jquery έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

Javascript ζηηο επηκέξνπο ηζηνζειίδεο 

 Οη πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ πιαηθφξκα JADE 

 Η δνκή ησλ αληαιιαζζφκελσλ κελπκάησλ έρεη θαζνξηζηεί βάζεη XML Schemas 

 Γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε ησλ ελεκεξσηηθψλ e-mail αλάζεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

JES (Java Email Server).   
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 Η βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέσλ 

είλαη ε MySQL  

 

4.4.1.1 Asynchronous Javascript and XML 

Τν Asyncronous Javascript and XML (Ajax) δελ είλαη κηα θαηλνχξηα ηερλνινγία αιιά έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ ηερλνινγηψλ Javascript, CSS, XML, DOM, DHTML. Τν φλνκα ηνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην αθξσλχκην ηεο θξάζεο Asynchronous JavaScript And XML θαη έρεη σο 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ελφο κφλν κέξνπο κηαο ηζηνζειίδαο κε 

αλαδήηεζε δεδνκέλσλ ζε κνξθή XML ή JSON απφ ην server.H ηερλνινγία Ajax ηθαλνπνηεί 

ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία κηαο δηεπαθήο ε νπνία αληαπνθξίλεηαη γξεγνξφηεξα ζηηο επηινγέο 

ηνπ ρξήζηε θαη δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο εθείλεο γηα ηελ δεκηνπξγία δπλακηθά 

παξακεηξνπνηήζηκσλ ζειίδσλ. 

 Τν Ajax δε κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ κία κφλν πιεπξά αθνχ έρεη δηηηή ππφζηαζε. Έηζη 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο: 

 

 Έλα ζύλνιν ηερλνινγηώλ : Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη νπνίεο 

ζπλζέηνπλ ην νηθνδφκεκα Ajax είλαη νη αθφινπζεο: 

1. HTML ή XHTML θαη CSS γηα ην επίπεδν παξνπζίαζεο 

2. Τν κνληέιν DOM (Document Object Model) , γηα ηελ απεηθφληζε θαη 

ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ 

3. XML ή JSON θαη XSLT γηα ηελ αληαιιαγή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ.  

4. Javascript γηα ηνλ ζπγθεξαζκφ ησλ παξαπάλσ ηερλνινγηψλ 

5. To XMLHttpRequest αληηθείκελν γηα λα επηηεπρζεί ε αζχγρξνλε 

επηθνλσλία  

 

 Μηα αξρηηεθηνληθή. Τν Ajax επεξεάδεη αθφκε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή κηαο 

εθαξκνγήο αθνχ πιένλ δεκηνπξγείηαη κηα ζειίδα γηα θάζε event ζηελ εθαξκνγή, 

θάζε ελέξγεηα επηζηξέθεη ππνρξεσηηθά κηα απάληεζε ζην browser ελψ ζηε ζπλέρεηα 

απηή ε ζειίδα θνξηψλεηαη ζην ρξήζηε. 
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Εικόνα 25: Τεχνολογία AJAX 

 

Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερλνινγηψλ Ajax πνπ ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη δεκνθηιή είλαη 

ηα εμήο: 

1. Έιεγρνο ησλ «ηηκώλ» πνπ εηζάγνληαη ζε κία θόξκα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν: Τα 

δεδνκέλα πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ρσξίο 

λα είλαη απαξαίηεηε ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ εμππεξεηεηή 

2. Απηόκαηε πκπιήξσζε (Autocompletion): Έλα ηκήκα δεδνκέλσλ ζε κία θφξκα 

φπσο κηα δηεχζπλζε e-mail, έλα φλνκα ή ην φλνκα κηαο πφιεο κπνξεί λα 

ζπκπιεξσζεί απηφκαηα αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο 

(π.ρ. ην ςεπδψλπκφ ηνπ) 

3. Master Details Operations: Μηα ζειίδα HTML κπνξεί λα θέξεη ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηκήκα ησλ εηζαγνκέλσλ δεδνκέλσλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

επαλαθφξησζε ηεο ζειίδαο, σο απφθξηζε κηαο «εηζαγσγηθήο» ελέξγεηαο πνπ έθαλε ν 

ρξήζηεο (λα «θέξεη», γηα παξάδεηγκα, φιεο ηηο ιέμεηο ελφο «ζεζαπξνχ» πνπ αξρίδνπλ 

απφ «C», ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί «C». 

4. Δμεδεηεκέλνη έιεγρνη ζηηο δηεπαθέο ηνπ ρξήζηε: Μελνχ θαη κπάξεο παξνπζίαζεο 

ηεο πξνφδνπ κηαο δηαδηθαζίαο παξέρνληαη ρσξίο λα απαηηείηαη επαλαθφξησζε ηεο 

ζειίδαο 

5. Αλαλέσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε κηα ζειίδα: Οη ζειίδεο HTML κπνξνχλ λα 

αλαλεψλνπλ ηα δεδνκέλα πνπ «παξνπζηάδνπλ», αλαηξέρνληαο ζε θάπνηα βάζε 

δεδνκέλσλ ρσξίο λα απαηηείηαη αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε π.ρ. πιεξνθνξία πνπ 

αθνξά δεδνκέλα ρξεκαηηζηεξίνπ. 
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4.4.1.2 JSON 

Τν JSON – JavaScript Object Notation είλαη  κηα κνξθή δεδνκέλσλ βαζηζκέλε ζε θείκελν ε 

νπνία δηεπθνιχλεη ηελ πξνζπέιαζε απφ  ηελ γιψζζα Javascript ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

απνηεινχλ απάληεζε ζε κηα Ajax θιήζε κηαο κεζφδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή. Τα 

δεδνκέλα πξνζπειαχλνληαη σο αληηθείκελα Javascript. 

 

4.4.1.3 JAXB 

Η JAXB (Java architecture xml binding)  είλαη κηα ηερλνινγία ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

επεμεξγαζία εγγξάθσλ XML κε πξνγξακκαηηζηηθφ ηξφπν απνδνηηθά θαη επθνιφηεξα 

απνθξχπηνληαο ιεπηνκέξεηεο ηνπ εγγξάθνπ. Μεραληζκνί γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εγγξάθσλ 

XML είραλ πξνηαζεί θαη παιαηφηεξα σζηφζν ε ηερλνινγία JAXB ελζσκαηψλεη θάπνηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή:  

 Η JAXB επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία XML εγγξάθσλ , κε αληηθεηκελνζηξεθή ηξφπν, 

παξέρνληαο αλεμαξηεζία απφ άιιεο ηερλνινγίεο. 

 Η πξνζπέιαζε ησλ ζηνηρείσλ ελφο εγγξάθνπ δελ γίλεηαη αθνινπζηαθά , κε 

απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

 Η κλήκε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη απνδνηηθφηεξα , ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο 

παξφκνηεο ηερλνινγίεο (DOM) 

 Δπηηξέπεη ηελ επηθχξσζε ησλ εγγξάθσλ έλαληη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη 

απφ έλα XML schema. 

 Δπηηξέπεη ηελ δηακφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο , θαη επεμεξγαζίαο ησλ XML 

εγγξάθσλ 

 Ωο είζνδνο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ XML έγγξαθα ή ε δηαδξνκή γηα έλα αξρείν.  

 Ο κεραληζκφο JAXB  επηηξέπεη ηελ παξαγσγή θιάζεσλ απφ XML schemas κέζσ ελφο 

κεραληζκνχ πνπ νλνκάδεηαη JAXB binding compiler.  Ο κεραληζκφο απηφο έρεη σο είζνδν ην 

XML schema, θαη παξάγεη έλα παθέην Java θιάζεσλ θαη δηεπαθψλ ζηηο νπνίεο 

αληηθαηνπηξίδνληαη νη θαλφλεο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ ηεζεί ζην αξρηθφ XML Schema. 

Οη παξαρζείζεο θιάζεηο θαη δηεπαθέο παξέρνπλ ην JAXB binding framework, ην νπνίν 

παξέρεη ηα αθφινπζα : 

 Μεζφδνπο unmarshalling (Μεηαηξνπή XML εγγξάθσλ ζε αληηθείκελα Java) θαη 

marshalling (Μεηαηξνπή αληηθεηκέλσλ ζε XML έγγξαθα) 

 Μεζφδνπο επηθχξσζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ελφο XML εγγξάθνπ θαζψο απηφ 

ππφθεηηαη ζηελ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο. 
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4.1.3.1.1 Κύρια ςυςτατικϊ μιασ JAXB υλοπούηςησ 

 

 

Εικόνα 26: JAXB 

Τα βήκαηα ζηελ δηαδηθαζία ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο JAXB ζε κηα εθαξκνγή είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Γεκηνπξγία θιάζεσλ :Έλα xml schema ρξεζηκνπνηείηαη σο είζνδνο ζηνλ JAXB 

binding compiler . Τν XML Schema , ζέηεη θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνχο , θαη απνηειεί 

έλα πξφηππν γηα ηα  XML έγγξαθα ηα νπνία επεμεξγάδνληαη , θαη ηα νπνία 

απνηεινχλ ζηηγκηφηππα απηνχ ηνπ πξνηχπνπ. Ο JAXB binding compiler δεκηνπξγεί 

ηηο Java θιάζεηο, πνπ αλαπαξηζηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ θαη 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιεη ην XML Schema 

2. Μεηαγιψηηηζε θιάζεσλ : Οη παξαρζείζεο θιάζεηο κεηαγισηηίδνληαη, γηα λα είλαη 

εθηειέζηκεο 

3. Unmarshal : Τα έγγξαθα XML επεμεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγείηαη έλα δέληξν κε ηα 

πεξηερφκελα ηνπ εγγξάθνπ ζηελ κλήκε, ζε κνξθή Java αληηθεηκέλσλ.  

4. Δπηθχξσζε ηνπ εγγξάθνπ : Πξναηξεηηθά θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ unmarshalling 

γίλεηαη επηθχξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εγγξάθνπ , θαη εμαθξηβψλεηαη ε ζπκκφξθσζε 

ηνπ εγγξάθνπ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί ζην XML schema. 

5. Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ :Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ XML 

,εγγξάθνπ κέζσ ησλ θιάζεσλ θαη δηεπαθψλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ηνλ binding 

compiler. 

6.  Marshall :Τν ηξνπνπνηεκέλν αληηθείκελν, κεηαηξέπεηαη ζε XML έγγξαθν, ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο πνπ επηβάιεη ην XML schema. 

 

4.4.1.4 XML Schema 

Έλα XML schema είλαη κηα πεξηγξαθή ελφο XML εγγξάθνπ , ηεο δνκήο ,  ησλ πεξηερνκέλσλ 

ηνπ , θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζε απηφ (εθηφο ησλ δνκηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ 
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επηβάιινληαη απφ ην ζπληαθηηθφ ηεο XML). Οη πεξηνξηζκνί απηνί εθθξάδνληαη κε ηελ κνξθή 

γξακκαηηθψλ θαλφλσλ νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ ζεηξά ησλ ζηνηρεηψλ ελφο εγγξάθνπ , κε ηελ 

κνξθή ζπλζεθψλ νη νπνίεο επηβάιινπλ ηελ παξνπζία ή κε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ , αιιά θαη 

πην εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο φπσο είλαη νη referential θαη integrity constraints. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:  

 Οξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ζε έλα XML 

έγγξαθν, θαζψο επίζεο θαη ηηο ηδηφηεηεο (attributes) πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ 

ζην έγγξαθν απηφ. 

 Καζψο ζπκκνξθψλνληαη ζηε δελδξηθή δνκή πνπ επηβάιιεη ην πξφηππν ηεο XML, ηα  

XML Schemas νξίδνπλ πνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλα XML 

έγγξαθνείλαη child elements θαη πνην απφ απηά είλαη ην root element, πφζα είλαη ηα 

ζηνηρεία πνπ είλαη child elements, θαζψο επίζεο θαη ηελ αθξηβή ζεηξά κε ηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη ζην έγγξαθν. 

 Καζνξίδνπλ ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ (data types) γηα ηα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηφηεηέο 

ηνπο, θαζψο επίζεο θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία απηά φπσο 

ηπρφλ πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο 

ηνπο κέζα ζην έγγξαθν. 

 

Γιψζζεο πεξηγξαθήο ησλ XML εγγξάθσλ έρνπλ εκθαληζηεί αξθεηέο , κε πην δεκνθηιή κέρξη 

πξφηηλνο ηελ γιψζζα DTD , ε νπνία φκσο έρεη πην πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε 

απηέο ηνπ XML schema. Τα XML schemas βαζίδνληαη ζηε γιψζζα XML θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ θιεξνλνκνχλ φια ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο απηήο. Υπνζηεξίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη ηχπνη δεδνκέλσλ (data types) θαη νη ρψξνη νλνκάησλ (namespaces) 

θαη είλαη επεθηάζηκα. Τα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ XML Schema είλαη φηη δίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζία ηνπ schema κε νπνηνδήπνηε επεμεξγαζηή XML, αιιά θαη φηη δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ δεδνκέλσλ δηθνχ καο ηχπνπ. Τα XML schemas ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο θαηά ηελ δηαδηθαζία επηθχξσζεο ησλ εηζεξρφκελσλ XML κελπκάησλ , γηα ηελ 

δηαπίζησζε ηεο ζπληαθηηθήο νξζφηεηαο, αιιά επίζεο απνηεινχλ είζνδν γηα έλα JAXB 

binding compiler ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο JAVA θιάζεσλ , γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο. 

 

4.4.1.5 Java Email Server 

Γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε ησλ ελεκεξσηηθψλ e-mail αλάζεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν JES 

(Java Email Server). O Java Email Server είλαη έλαο JAVA SMTP θαη POP3 email 

εμππεξεηεηήο. Η ρξήζε ηνπ είλαη δσξεάλ θαη ειεχζεξε. Κπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη ε 

επθνιία εγθαηάζηαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ , αιιά θαη ε πςειή ηνπ αμηνπηζηία. 
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4.4.1.6 Υπηρεςύεσ παγκόςμιου ιςτού 

 Οη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ (web services) νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία αθνινπζνχλ ην εγγξαθνθεληξηθφ πξφηππν 

(document style). Οη ππεξεζίεο απηέο δέρνληαη θαη αληαιιάζνπλ κελχκαηα XML , πνπ έρνπλ 

ηελ κνξθή εγγξάθσλ ,  θαη φρη ηελ κνξθή θιήζεο απνκαθξπζκέλσλ ππεξεζηψλ. Λφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο έρνπλ κηα ζπκθσλία κφλν σο πξνο ηνλ 

ηχπν ησλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζνληαη θαη φρη σο πξνο ηηο κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα 

πινπνηνχλ βαζηθνί ιφγνη νη νπνίνη σζνχλ ζηελ ρξήζε θαη αλάπηπμε ηέηνησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ 

είλαη νη αθφινπζνη :  

 Γηα ηελ επθνιφηεξε επηθχξσζε ησλ εηζεξρφκελσλ κελπκάησλ. 

 Γηα ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ κλήκεο. 

 Γηα ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ νη ππεξεζίεο ηζηνχ έρνπλ δνκεζεί βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ  WSIT (Web Services 

Interoperability Technology) , ην νπνίν είλαη έλα έξγν αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ θαη ην νπνίν 

ζέηεη σο ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ βαζκνχ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ ηζηνχ νη νπνίεο πινπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο. Σπγθεθξηκέλα 

ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ ζε Java , θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ WCF ππεξεζηψλ , νη νπνίεο έρνπλ πινπνηεζεί ζε .NET. Τν WSIT έρεη λα θάλεη 

κε ηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ πξνδηαγξαθψλ : 

 Bootstrapping and Configuration 

 Message Optimization 

 Reliable Messaging (WS-RM) 

 Web Services Security 1.1 (WS-Security) 

 Web Services Trust (WS-Trust) 

 Web Services Secure Conversation (WS-Secure Conversation) 

 Data Contracts 

 Atomic Transactions (WS-AT) 

 SOAP/TCP 

 

4.4.1.7 MVC  (Model – View – Controller) 

Οη ηζηφηνπνη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θέληξνπ πγείαο , ηεο γξακκαηείαο θαη ηνπ αθηηλνινγηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ γεληθνχ λνζνθνκείνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ έρνπλ δνκεζεί 

ζχκθσλα κε ην αξρηηεθηνληθφ πξφηππν MVC (Model-View-Controller). Τν αξρηηεθηνληθφ 

απηφ κνληέιν είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο γηα ηελ θαηαζθεπή web εθαξκνγψλ, θαζψο 

πξνζθέξεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ απηνχ πξνηχπνπ 

είλαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ινγηθή ηεο web εθαξκνγήο απφ ην user interface κε ην νπνίν 

αιιειεπηδξά ν ρξήζηεο, έρνληαο έηζη σο απνηέιεζκα κία εθαξκνγή πην επέιηθηε, φπνπ είλαη 
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επθνιφηεξν λα κεηαβάιιεη θάπνηνο είηε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο είηε ηνλ 

ππνθείκελν θψδηθα πνπ εθαξκφδεη ιεηηνπξγίεο ζηα δεδνκέλα, ρσξίο ηα επηκέξνπο ηκήκαηα λα 

αιιεινεπεξεάδνληαη 

1. Τν πξψην επίπεδν (View) αληηζηνηρεί ζηελ δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο κηαο εθαξκνγήο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Δλζσκαηψλεη ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηεπαθψλ ηνπ ηειηθνχ 

ρξήζηε. 

2. Τν δεχηεξν επίπεδν (Controller) αληηζηνηρεί ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πινπνηεί κηα 

εθαξκνγή ινγηζκηθνχ (Business Logic).  

3. Τν ηξίην επίπεδν (Model) ζην κνληέιν δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη κηα εθαξκνγή. 

Πεξηιακβάλεη ηηο ηερλνινγίεο κε ηηο νπνίεο πινπνηείηαη ε κνληεινπνίεζε θαη ε 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη νη εθαξκνγέο. Σηελ παξνχζα 

εθαξκνγή πξφθεηηαη γηα κηα βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Εικόνα 27: Model View Architecture 

Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ κνληέινπ: 

1. Βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ρξήζεο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ απηνχ πξνηχπνπ είλαη ε 

δπλαηφηεηα πνπ δίλεη γηα ρξεζηκνπνίεζε πνιιαπιψλ γξαθηθψλ δηεπαθψλ , νη νπνίεο 

βαζίδνληαη πάλσ ζην ίδην κνληέιν , ρσξίο λα ρξεηάδνληαη αιιαγέο ζηα άιια ηκήκαηα 

ηνπ θψδηθα ησλ εθαξκνγψλ. Π.ρ. κηα εθαξκνγή κπνξεί λα πξνζθέξεηαη κέζσ κηαο 

WAP δηεπαθήο , θαη ηαπηφρξνλα κέζσ κηαο FLASH ηζηνζειίδαο 

2. Δπεηδή ην ππνζχλνιν ηνπ θψδηθα πνπ αλήθεη ζην controller κέξνο κηαο εθαξκνγήο 

δελ εθαξκφδεη θακία  επεμεξγαζία πάλσ ζηα δεδνκέλα , ηα ίδηα θνκκάηηα ινγηζκηθνχ 

κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ , κεηψλνληαο ην θφζηνο θαη ην ρξφλν αλάπηπμεο. 

3. Δπεηδή ππάξρεη ν δηαρσξηζκφο ηεο επζχλεο αλάκεζα ζηα θνκκάηηα ινγηζκηθνχ , είλαη 

επθνιφηεξε ε αιιαγή κέξνπο ηεο επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο , ε απνζθαικάησζε ηεο, 

αθφκα θαη ε αιιαγή ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ηξφπνπ απνζήθεπζεο ηνπο. 
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4. Τέινο ε έλλνηα ηνπ controller δίλεη επειημία ζηηο ξνή βεκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηαο ελέξγεηαο. 

To αξρηηεθηνληθφ κνληέιν MVC , ιφγσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξεζβεχεη , 

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ιεπηνκεξέζηεξν πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία ζαθνχο 

πιάλνπ , πξηλ ηελ δεκηνπξγία ηεο web εθαξκνγήο.  Ωζηφζν ε απμεκέλε ρξνληθά  δηαδηθαζία 

αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ ζηνλ θχθιν δσήο ελφο ζπζηήκαηνο , εμηζνξξνπείηαη  απφ ηελ 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ απνζθαικάησζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

4.4.1.8 Java Authentication and Authorization Service (JAAS) 

Τν JAAS (Java Authentication and Authorization Service) είλαη κηα ππεξεζία πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε κηα J2EE εθαξκνγή, γηα ηε πηζηνπνίεζε (authentication) θαη εμνπζηνδφηεζε 

(authorization) ρξεζηψλ ή νκάδσλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Τν JAAS είλαη κηα έθδνζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java πνπ 

πξνηππνπνπνηεί ηελ Pluggable Authentication Module (PAM) πιαηθφξκα αλάπηπμεο 

(framework), ε νπνία επεθηείλεη ηελ αξρηηεθηνληθή αζθάιεηαο ηεο πιαηθφξκαο Java 2 γηα ηελ 

παξνρή εμνπζηνδφηεζεο βαζηζκέλε ζηνλ ρξήζηε 

 

4.4.1.9 CSS 

Η ηερλνινγία CSS (Cascading Style Sheets), ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, 

κε ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή θαλφλσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ κνξθνπνίεζε κηαο 

ηζηνζειίδαο. Η πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ηεο 

κνξθήο CSS ηα νπνία  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηακνξθψζνπλ: 

 Τηο ηδηφηεηεο  θαη ην κέγεζνο δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο 

 Τελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο 

Η επειημία πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ελφο CSS, είλαη φηη νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

έλα έγγξαθν απηφκαηα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ, 

πξνζθέξνληαο θεληξηθφ έιεγρν θαη επθνιφηεξε παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Έηζη κία 

ηζηνζειίδα πνπ ρξεζηκνπνηεί CSS, κπνξεί πνιχ επθνιφηεξα λα αιιάμεη φςε. Η πεξηγξαθή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε έλα ειεθηξνληθφ έγγξαθν CSS 

δνκνχληαη βάζεη πξνηχπσλ , θαη ε εγθπξφηεηα ησλ εγγξάθσλ κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί κέζσ 

CSS validator. 

Σεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ επξεία ρξήζε ηνπ  πξνηχπνπ CSS γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη έλα ειεθηξνληθφ έγγξαθν CSS δελ απαηηεί θάπνην εηδηθφ πξφγξακκα 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αιιά αληίζεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο απιφο επεμεξγαζηήο 

θεηκέλνπ (text editor).  
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4.4.1.10 Java Server Pages (JSPs)  

Τα JSP(Java Server Pages) είλαη ηχπνο ζπζηαηηθνχ ινγηζκηθνχ ηζηνχ J2EE θαη έρεη ζρέζε κε 

ηελ ηερλνινγία servlet. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηκήκαηα ησλ JSP κεηαθξάδνληαη ζε servlets ηα 

νπνία ζηε ζπλέρεηα εθηεινχληαη εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ servlet container. Τα JSP 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα γίλεηαη πην εχθνιε ε ζπληήξεζε ηκεκάησλ ελφο ζπζηήκαηνο, ηα 

νπνία ππνζηεξίδνπλ ην θνκκάηη ηεο παξνπζίαζεο ηζηνχ ηεο εθαξκνγήο, απφ ηα κέιε κηαο 

νκάδαο αλάπηπμεο ηα νπνία δελ έρνπλ πξνγξακκαηηζηηθέο γλψζεηο. Οη ζρεδηαζηέο ζειίδσλ 

ηζηνχ (web designers) ζπληεξνχλ ηνλ θψδηθά παξνπζίαζεο, ζε γιψζζα HTML (HyperText 

Markup Language). Απηφ είλαη ζαθψο πην δχζθνιν λα γίλεη φηαλ ή HTML δεκηνπξγείηαη απφ 

εληνιέο Java πνπ πεξηέρνληαη εληφο ησλ servlet.  

 

4.4.1.11Enterprise Java Bean - EJB (Επιχειρηςιακϊ ςυςτατικϊ λογιςμικού)  

Η EJB πξνδηαγξαθή απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο πιαηθφξκαο J2EE. Απηή νξίδεη έλα αλαιπηηθφ 

κνληέιν ζπζηαηηθψλ ινγηζκηθνχ γηα απνδνηηθφ θηίζηκν εθαξκνγψλ θαη θαηαλεκεκέλσλ, απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή , επηρεηξεζηαθψλ ζπζηαηηθψλ ινγηζκηθνχ Java.  

Υπάξρνπλ ηξείο ηχπνη EJB:  

1. Τα session bean, πξννξίδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ππεξεζηψλ. Γελ ζπγθξαηνχλ ηε 

θαηάζηαζή ηνπο(δελ είλαη persistent) θαη ζπλήζσο εκπεξηέρνπλ ην κεγαιχηεξν 

επηρεηξεζηαθφ θνκκάηη ζε κία επηρεηξεζηαθή εθαξκνγή Java. Τα session bean κπνξεί 

λα είλαη stateful, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δηαηεξνχλ ηε ζρέζε ηνπο κε έλαλ πειάηε, 

κεηαμχ αιιεπάιιεισλ επαθψλ κε απηφλ. Ο άιινο ηχπνο ησλ session beans είλαη ηα 

stateless. Σηελ πεξίπησζε ησλ stateless session bean θάζε αιιεπάιιειε θιήζε ηνπ 

ίδηνπ session bean απφ ηνλ ίδην πειάηε εθιακβάλεηαη σο λέα δηαδηθαζία, κε 

ζπζρεηηδφκελε κε ηπρφλ πξνεγνχκελεο.  

2. Tα entity bean ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε πιεξνθνξίαο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ζε έλα κφληκν κέζν απνζήθεπζεο, δειαδή αλαπαξάζηαζε ελφο ηκήκαηνο 

πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε  ζε έλα πίλαθα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Tα 

entity bean παξέρνπλ απηνκαηνπνηεκέλεο νχησο ψζηε ε αληηθεηκελνζηξαθήο 

απεηθφληζε ησλ κφληκσλ δεδνκέλσλ λα παξακέλεη ζπγρξνληζκέλε ζπλερψο κε ηα 

ελεξγά δεδνκέλα ηεο ππνδνκήο ηε βάζεο δεδνκέλσλ. Δπίζεο ηα entity bean 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, είηε 

γηα λα βνεζήζνπλ ζε κηα εξγαζία ή απ’ ηελ άιιε λα πξνεηνηκάζνπλ ηα δεδνκέλα γηα 

παξνπζίαζε ζε κηα ζειίδα ηζηνχ.  

3. Tα message-driven beans έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρνπλ αζχγρξνλή αληαιιαγή 

κελπκάησλ JMS (Java Messaging Service). Αληίζεηα απφ ηα session θαη ηα entity 

beans, ηα message-driven beans δελ έρνπλ δεκνζηεπκέλεο δηεπαθέο ρξήζηε. Τα 

message-driven beans δξνπλ αλψλπκα ζην παξαζθήλην. Τα message-driven beans δελ 

δηαηεξνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπο (είλαη stateless) θαη είλαη ζρεηηθά έλαο θαηλνχξηνο 
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ηχπνο ζπζηαηηθνχ ινγηζκηθνχ EJB ν νπνίνο εηζήρζεθε κε ηελ έθδνζε 1.3 ηεο 

πξνδηαγξαθήο J2EE.  

 

4.4.1.12 Java Servlets 

Τα servlets είλαη ζπζηαηηθά ινγηζκηθνχ ηζηνχ ηθαλά γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Δίλαη απφ ηα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηαηηθά ινγηζκηθνχ J2EE ζηνλ 

παγθφζκην ηζηφ (World Wide Web) ζήκεξα. Παξέρνπλ έλα απνδνηηθφ κεραληζκφ, γηα 

δηάδξαζε κεηαμχ πειάηε πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηβάιινλ ηζηνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

(business) θνκκαηηνχ ηεο εθαξκνγήο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή. Δπίζεο είλαη ζαθψο 

πην «ειαθξηά» θαη πεξηζζφηεξν εχθνια ζηε δηαρείξηζε απφ ηελ παιαηνηέξσλ εηψλ δεκνθηιή 

πξνζέγγηζε CGI.  

Δπεηδή ηα servlets είλαη απινχζηεξα θαη ρξεηάδνληαη γεληθά ιηγφηεξνπο πφξνπο, αξθεηνί 

πξνγξακκαηηζηέο πξνηηκνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ, καδί κε JSPs, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο 

πινπνηήζεηο ηνπο απφ ην λα θάλνπλ ρξήζε ησλ αξθεηά πνιχπινθσλ ζπζηαηηθψλ ινγηζκηθνχ 

EJB. Η παξαπάλσ πξαθηηθή είλαη απνδνηηθή γηα πνιχ απιέο εθαξκνγέο, αιιά ππνιείπεηαη 

φηαλ απαηηείηαη ππνζηήξημε δνζνιεςηψλ (transaction) απφ ηελ εθαξκνγή.  

 

 
Εικόνα 28: Τεχνολογίεσ J2EE 

 

Τα servlets είλαη πην απνδνηηθά φηαλ δηαρεηξίδνληαη απιέο εθαξκνγέο, φπσο ε ζπιινγή 

παξακέηξσλ θαη ν έιεγρνο πιεξνθνξίαο εηζφδνπ απφ ηα πεδία εηζφδνπ κηαο ζειίδαο ηζηνχ. 

Όηαλ νη αξρηθνί έιεγρνη γίλνπλ, ε πιεξνθνξία πξέπεη λα δηνρεηεχεηαη ζε πην θαηάιιεια 

ζπζηαηηθά ινγηζκηθνχ γηα εθηέιεζε. Τα servlets εθηεινχληαη κέζα ζηνλ ππνδνρέα servlet 

(πνιιέο θνξέο κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη σο servlet κεραλή-engine) πνπ θηινμελείηαη κέζα ζε 

έλαλ εμππεξεηεηή ηζηνχ. Ο ππνδνρέαο servlet δηαρεηξίδεηαη ηηο θιήζεηο ηζηνχ ηνπ πειάηε, νη 

νπνίεο γίλνληαη κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) , θαη ηηο 

κεηαζρεκαηίδεη ζε θιήζεηο γηα αληηθείκελα (objects). Παξνκνίσο, ν ππνδνρέαο servlet 

κεηαζρεκαηίδεη ηηο απνθξίζεηο ησλ servlets θαη ηηο αληηζηνηρεί ζε απνθξίζεηο γηα αληηθείκελα 

θαηάιιεινπ πξσηνθφιινπ ηζηνχ.  
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Η αιιεινπρία εθηέιεζεο ελεξγεηψλ ζε κηα ηππηθή web εθαξκνγή , απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 

29 

 

Εικόνα 29: Αλλθλουχία εκτζλεςθσ Web εφαρμογισ 

 

4.4.1.13 Επικοινωνύα μεταξύ servlet και πρακτόρων λογιςμικού 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ πξάθηνξα ινγηζκηθνχ θαη ηνπ servlet 

ρξεζηκνπνηήζεθε , ε θιάζζε JadeGateway , ε νπνία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο απνζηνιήο 

κελπκάησλ ζε έλα πξάθηνξα , ηα νπνία πεξηέρνπλ πιεξνθνξία ε νπνία επεμεξγάδεηαη έλα 

Java Servlet. Ο κεραληζκφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί απηή ε δηαδηθαζία απνηππψλεηαη 

ζηελ εηθφλα 28.  

 

Εικόνα 30: Επικοινωνία μεταξφ servlet και πρακτόρων λογιςμικοφ 
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1. Μέζσ ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο έλαο ρξήζηεο εθηειεί κηα ελέξγεηα ε νπνία έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απνζηνιή ελφο Post κελχκαηνο. 

2. Τν Java servlet ,  επεμεξγάδεηαη ην κήλπκα θαη αξρηθνπνηεί ηνλ gateway πξάθηνξα 

(GatewayAgent) , αλ απηφο δελ είλαη ήδε ελεξγφο 

3. Μεηά ηελ επηηπρή αξρηθνπνίεζε ηνπ Gateway πξάθηνξα, ζηέιλεη έλα αληηθείκελν ζηνλ 

πξάθηνξα, κέζσ ηεο θαζνξηζκέλεο κεζφδνπ sendMessage. Τν αληηθείκελν ην νπνίν ζηέιλεηαη 

ζηελ πεξίπησζε καο είλαη έλα αληηθείκελν πνπ αλαπαξηζηά ηελ αίηεζε πξφζβαζεο ελφο 

ηαηξνχ ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ελφο αζζελνχο. 

4. Ο πξάθηνξαο Gateway , αθνχ ιάβεη ην αληηθείκελν δηαπηζηψλεη πνηνο είλαη ν παξαιήπηεο 

θαη ζηέιλεη ην κήλπκα ζηνλ αληίζηνηρν πξάθηνξα. Η θσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο είλαη ζε 

XML. 

5. Ο SecurityContextAgent , ιακβάλεη ηελ πιεξνθνξία ε νπνία ηνπ παξαδίδεηαη απφ ηνλ 

πξάθηνξα Gateway θαη δηαθξηβψλεη αλ ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο έρεη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο 

ζην ζπγθεθξηκέλν πφξν , θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.. 

6. Ο SecurityContextAgent , ζηέιλεη ην απνηέιεζκα ηεο αίηεζεο πξφζβαζεο ζηνλ πξάθηνξα 

Gateway 

7. Ο πξάθηνξαο Gateway, πξνσζεί ην απνηέιεζκα απηφ ζην servlet πνπ ηνλ είρε θαιέζεη 

αξρηθά. 

8. Τν servlet αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο αίηεζεο, θαηεπζχλεη ηνλ ρξήζηε ζηελ αληίζηνηρε 

ζειίδα. 

 

4.4.1.14 Δημοςύευςη λειτουργιών πρακτόρων ωσ υπηρεςιών ιςτού (WSIG) 

Σηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ WSIG , ελφο plug-in ζηελ πιαηθφξκα 

JADE , ην νπνίν παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε ππεξεζίεο πξαθηφξσλ λα εθηεζνχλ σο ππεξεζίεο 

ηζηνχ θαη λα θιεζνχλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο απξφζθνπηα. Η πιαηθφξκα WSIG επηηξέπεη ηελ 

έθζεζε ππεξεζηψλ ηζηνχ, είηε βάζεη ηνπ πξνηχπνπ  rpc είηε document/literal wrapped γηα ηελ 

επίηεπμε κεγαιχηεξνπ βαζκνχ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Τν WSIG απνηειείηαη απφ δχν  

ζπληζηψζεο , ηνλ WSIG Servlet θαη ηνλ WSIG πξάθηνξα. 

O WSIG Servlet είλαη ππεχζπλνο  γηα ηελ :  

1) Δμππεξέηεζε ησλ εηζεξρφκελσλ HTTP/SOAP αηηήζεσλ 

2) Τελ εμαγσγή ηνπ SOAP κελχκαηνο 

3) Τελ κεηαβίβαζε ηνπ ειέγρνπ ζηνλ WSIG πξάθηνξα 

4) Τελ κεηαηξνπή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ πξάθηνξα ζε SOAP κήλπκα 

5) Τελ πξνεηνηκαζία ηεο HTTP /SOAP απάληεζεο ε νπνία ζα ζηαιεί ζηνλ θαηαλαισηή ηεο 

ππεξεζίαο. 

Ο πξάθηνξαο WSIG είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηνπ WSIG servlet θαη ησλ πξαθηφξσλ 

νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο . Σπγθεθξηκέλα ν WSIG agent είλαη ππεχζπλνο γηα:  

1) Τελ δξνκνιφγεζε ησλ κελπκάησλ ζηνπο ζσζηνχο παξαιήπηεο – πξάθηνξεο 
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2) Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ WSDL αξρείσλ , ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξείεο απφ ηνπο πξάθηνξεο, θαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπο ζε θαηαιφγνπο UDDI αλ 

απηφ απαηηείηαη. 

3) Λήςε δεδνκέλσλ απφ ηνλ Directory Facilitator , ζρεηηθά κε ηνπο πξάθηνξεο νη νπνίνπ 

εγγξάθνληαη θαη απνρσξνχλ απφ ηελ πιαηθφξκα 

 

 
Εικόνα 31: Αρχιτεκτονικι WSIG 

4.5 Λειτουργικότητα ςυςτόματοσ 

Η εθαξκνγή ζηεξίδεηαη  ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 32 , 

ηα ηκήκαηα ηεο νπνίαο αλαιχνληαη ζηηο επηκέξνπο παξαγξάθνπο.  

 

Εικόνα 32: BPEL απεικόνιςθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ και εκτζλεςθσ ακτινολογικϊν εντολϊν 



 

102 

4.5.1 Ιςτότοποσ κλινικού τμόματοσ περιφερειακού νοςοκομεύου 

4.5.1.1 Αυθεντικοπούηςη χρόςτη 

Αξρηθφ ζηάδην απζεληηθνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε είλαη ε νζφλε εηζαγσγήο ζηνηρείσλ. Κάζε 

γηαηξφο πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά απφ έλα φλνκα ρξήζηε θαη έλα ζπλζεκαηηθφ. Η επηηπρήο 

ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ απηψλ , έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηάβαζε ηνπ ηαηξνχ ζηελ αξρηθή 

νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν ζχζηεκα χζηεξα απφ ηελ επηηπρή απζεληηθνπνίεζε ηνπ ηαηξνχ, 

απνζεθεχεη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ (user name) , ζε κηα κεηαβιεηή session , γηα κειινληηθή 

ρξήζε κε ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε πινήγεζε ηνπ ζηνλ ηζηφηνπν. 

 

 

Εικόνα 33: Οκόνθ αυκεντικοποίθςθσ ιατροφ 

Η εηζαγσγή ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ νζφλε απζεληηθνπνίεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

κεηάβαζε ηνπ ρξήζηε ζηελ νζφλε απαγφξεπζεο εηζφδνπ (Δηθφλα 34). Απφ ηελ νζφλε απηή , 

ε κφλε δπλαηή επηινγή είλαη ε κεηάβαζε πίζσ ζηελ αξρηθή νζφλε εηζαγσγήο ζηνηρεηψλ γηα 

ηελ εθ λένπ απζεληηθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε.  

Γηα ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ πξφζβαζεο , ρξεζηκνπνηείηαη ην JAAS (Java Authentication 

and Authorization Service) , ην νπνίν έρεη πεξηγξαθεί  ζηελ παξάγξαθν 4.4.1.8.  Σχκθσλα κε 

ην JAAS νξίδνληαη ρξήζηεο θαη θαηαλέκνληαη ζε ξφινπο , πιεξνθνξία ε νπνία απνζεθεχεηαη 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ αζθαιείαο , ζηνπο πίλαθεο users θαη groups αληίζηνηρα ηεο βάζεο 

securitydb (Παξάξηεκα Α). Οη επηηξεπηέο ελέξγεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ νη 

ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζε έλαλ ξφιν , πεξηγξάθνληαη ζην XML αξρείν web.xml. Τν αξρείν 
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απηφ πεξηέρεη ηα servlets πνπ κπνξεί λα πξνζπειάζεη o ρξήζηεο ελφο ξφινπ , θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη, θαζψο ππάξρεη κία πξνο κία αληηζηνηρία ησλ 

δπλαηψλ ελεξγεηψλ θαη ησλ servlets ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

Εικόνα 34: Οκόνθ απαγόρευςθσ ειςόδου 

 

4.5.1.2 Κεντρικό Μενού 

Η αξρηθή νζφλε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ γηαηξφ λα κεηαβεί ζηηο αθφινπζεο νζφλεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κελνχ πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο.  

 Πξνβνιή εθθξεκψλ αθηηλνινγηθψλ αλαθνξψλ 

 Πξνβνιή ξαληεβνχ 

 Πξνβνιή αλαηεζεηκέλσλ επηζθέςεσλ 

 Πξνβνιή ηαηξηθνχ θαθέινπ αζζελνχο. 

 

4.5.1.3 Οθόνη ανατεθειμϋνων επιςκϋψεων 

Η νζφλε ησλ αλαηεζεηκέλσλ επηζθέςεσλ (Δηθφλα 35) , πεξηέρεη ηηο αλαζέζεηο ηνπ  ηαηξνχ πνπ 

έρεη εηζαρζεί ζην ζχζηεκα. Η ιίζηα ησλ αλαζέζεσλ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί βάζεη 

νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ, δειαδή ηνπ θσδηθνχ αζζελή, ηνπ αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, 

ηνπ επηζέηνπ, ηνπ νλφκαηνο, ηνπ νλφκαηνο παηξφο ή ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο. H 

ηαμηλφκεζε ηνπ πίλαθα γίλεηαη ρσξίο ηελ πιήξε επαλαθφξησζε ηεο ζειίδαο , ράξε ζηελ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Javascript Η επηινγή κίαο απφ ηηο αλαηεζεηκέλεο αθηηλνινγηθέο 

εμεηάζεηο , έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηάβαζε ζηελ νζφλε, ζπκπιήξσζεο ησλ ζεκεηψζεσλ 

ηεο επίζθεςεο θαη ηελ έθδνζε ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη θαηάιιειεο 
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πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο. Γηα ηελ δηαθξίβσζε ηεο ηξέρνπζαο πιεξνθνξίαο ζπλάθεηαο θαη 

πεξηερνκέλνπ(context information), ρξεζηκνπνηείηαη έλαο πξάθηνξαο ινγηζκηθνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν DoctorContextAgent. 

 

 

Εικόνα 35: Οκόνθ προβολισ αλαηεζεηκέλσλ επηζθέςεσλ 

Ο πξάθηνξαο DoctorContextAgent, ιακβάλεη σο είζνδν , απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα , ηνλ 

κνλαδηθφ θσδηθφ αζζελνχο γηα ηνλ νπνίν  ν γηαηξφο ζέιεη λα εθδψζεη κηα αθηηλνινγηθή 

εληνιή, ηνλ κνλαδηθφ θσδηθφ ηαηξνχ θαη ηελ ελέξγεηα πνπ ζέιεη λα επηηειέζεη. Σηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν γηαηξφο ζέιεη λα ζπγγξάςεη κηα θαηλνχξηα αθηηλνινγηθή εληνιή 

γηα έλαλ αζζελή. Σηελ εηθφλα 36 παξνπζηάδεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 

DoctorContextAgent , ησλ servlet πνπ δνκνχλ ηελ εθαξκνγή θαη ησλ Entity Beans βάζεη ελφο 

δηαγξάκκαηνο αθνινπζίαο. 

Σπγθεθξηκέλα ,ν γηαηξφο επηιέγεη ηελ επίζθεςε ελφο αζζελνχο γηα ηελ νπνία ζέιεη λα 

ζπγγξάςεη κηα αθηηλνινγηθή εληνιή. Η πιεξνθνξία(θσδηθφο επίζθεςεο , θσδηθφο ηαηξνχ , 

επηζπκεηή ελέξγεηα) κεηαβηβάδεηαη ζηo Gateway servlet , ην νπνίν ιακβάλεη ηελ πιεξνθνξία, 
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θαη κεηαβηβάδεη ηελ πιεξνθνξία απηή ζην GatewayAgent κέζσ ηνπ αληηθεηκέλνπ Access 

Request object.  

 

Appointments GatewayServlet GatewayAgent DoctorContextAgent

2. Access Request 

object

8. Access 

decision

 XML

9 .Access Decision 

object

Access Denied jspIssue request jsp

10. Appointment ID (Permission granted)

10. Appointment ID (Permission denied)

Docunavailability

Radtimeaccess

3. Access

Request Xml

4. GetDocUnavailability

6. GetDoc

TimeAccess

5. DocUnavailability

7. TimeAccess

Appointment ID, 

DoctorID,

Action

 

Εικόνα 36: Επικοινωνία agent - servlet (sequence diagram) 

Ο Gateway Agent είλαη έλαο βνεζεηηθφο πξάθηνξαο ινγηζκηθνχ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ηνπ servlet θαη ηνπ πξάθηνξα αλαγλψξηζεο πιεξνθνξίαο ζπλάθεηαο 

θαη πεξηερνκέλνπ(context information). Ο Gateway Agent , κεηαθέξεη ηελ ιεθζείζα 

πιεξνθνξία απηή κέζσ ACL κελχκαηνο ζηνλ DoctorContextAgent , θσδηθνπνηεκέλε ζε 

κνξθή XML. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο αίηεζεο πξφζβαζεο κέζσ XML κελχκαηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην XML Schema πνπ παξαζνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 37:  
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Εικόνα 37: ΧΜL Schema αίτθςθσ προςπζλαςθσ 

O DoctorContextAgent απνθσδηθνπνηεί ηελ πιεξνθνξία θαη ιακβάλεη ηελ απφθαζε γηα 

έγθξηζε ή κε ηεο αίηεζεο πξφζβαζεο βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ απνζεθεπζεί ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ securitydb(Παξάξηεκα Α). Σπγθεθξηκέλα o DoctorContextAgent , ειέγρεη εάλ : 

1. Υπάξρεη ζην ζχζηεκα θαηαγεγξακκέλνο γηαηξφο κε ην αλαγλσξηζηηθφ πνπ δέρεηαη σο 

είζνδν απφ ην XML κήλπκα 

2. Δάλ ππάξρεη αζζελήο θαηαγεγξακκέλνο ζην ζχζηεκα κε ην ζπγθεθξηκέλν 

αλαγλσξηζηηθφ 

3. Δάλ ππάξρεη ζπζρέηηζε , δειαδή θαηαγεγξακκέλν ξαληεβνχ ζην ζχζηεκα γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ αζζελή ηαηξνχ 

4. Δάλ έρεη δεισζεί θάπνηα κε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ηαηξνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή 

 Η απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηεο αίηεζεο πξφζβαζεο βαζίδεηαη ζηα παξαπάλσ δεδνκέλα 

,θαη  θσδηθνπνηείηαη ζε XML κνξθή , γηα λα ηελ ιάβεη ν GatewayAgent , θαη χζηεξα 

κεηαβηβάδεηαη ζηνλ GatewayServlet κε ηελ κνξθή αληηθεηκέλνπ , έηζη ψζηε λα γίλεη ε 
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δξνκνιφγεζε ζηελ θαηάιιειε ζειίδα (Οζφλε έθδνζεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο ή νζφλε 

πεξηνξηζκνχ πξφζβαζεο).  

Η δξνκνιφγεζε ζηελ θαηάιιειε ζειίδα γίλεηαη απφ ηνλ GatewayServet , o νπνίνο δηαβάδεη 

ην πεξηερφκελν ηεο απάληεζεο απφ ηνλ DoctorContextAgent. Σε πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε 

ηνπ DoctorContextAgent είλαη ―ok‖ , ε αίηεζε πξφζβαζεο εγθξίλεηαη θαη  ν γηαηξφο 

πξνσζείηαη ζηελ νζφλε έθδνζεο ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο (IssueRequest.jsp) , ελψ ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε ε απάληεζε είλαη ―nok‖ , θαη ν γηαηξφο πξνσζείηαη ζηελ νζφλε 

απαγφξεπζεο έθδνζεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο (AccessDenied.jsp) . Η επηβεβαίσζε ή κε ηεο 

αίηεζεο πξφζβαζεο γίλεηαη νξαηή θαη ζην παξάζπξν εθηέιεζεο ηνπ πξάθηνξα 

DoctorContextAgent , ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε ζρεηηθή πιεξνθνξία.  

 

 

Εικόνα 38: Οκόνθ εκτζλεςθσ DoctorContextAgent (new action) 

 

4.5.1.4 Συγγραφό ακτινολογικόσ εντολόσ 

Η νζφλε ζπγγξαθήο ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο (Δηθφλα 39)  δίλεη ζηνλ ηαηξφ ηελ δπλαηφηεηα 

έθδνζεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο , ηελ ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ επίζθεςε , θαη 

ηελ θαηαγξαθή ζπκπησκάησλ θαη ελδείμεσλ , ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο. Οη δηαθνξεηηθέο νζφλεο ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ γηα ηνπο 

αζζελείο, ρσξίδνληαη ζε θαξηέιεο, εθ ησλ νπνίσλ ε θαξηέια γηα ηελ θαηαγξαθή 

ζπκπησκάησλ θαη ελδείμεσλ πεξηέρεη δχν πεδία ζπκπιήξσζεο. Έλα πεδίν ρξεζηκεχεη γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ηχπνπ ηνπ ζπκπηψκαηνο/έλδεημεο ην νπνίν θαηαγξάθεηαη θαη έλα γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο ηηκήο απηνχ.  

Ο ηχπνο ησλ δπλαηψλ ζπκπησκάησλ ,ελδείμεσλ θαη αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ πνπ κπνξνχλ λα 

θαηαγξαθνχλ γηα έλαλ αζζελή, ππάξρνπλ θσδηθνπνηεκέλα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ζηνπο 
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πίλαθεο Sign ,Symptom θαη RadType . Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο. 

 Η πιεξνθνξία πνπ ζπκπιεξψλεη ν γηαηξφο γηα ηελ αθηηλνινγηθή εληνιή , ηηο ελδείμεηο θαη ηα 

ζπκπηψκαηα απνζεθεχεηαη ζηνπο πίλαθεο RadOrders , PatientSign θαη PatientSymptom ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ αληίζηνηρα. Δπίζεο θάζε κία απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο , 

ζρεηίδεηαη κε κία ζπγθεθξηκέλε επίζθεςε αζζελνχο, φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη απφ ην 

δηάγξακκα νληνηήησλ – ζπζρεηίζεσλ (Entity Relationship diagram) πνπ απεηθνλίδεηαη ζην 

παξάξηεκα. 

 

 

Εικόνα 39: Οκόνθ ςυγγραφισ ακτινολογικισ εντολισ 

Καηά ηελ ζπγγξαθή ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο , θαη εθφζνλ παξέιζεη ην δηάζηεκα ησλ 

εηθνζηπέληε δεπηεξνιέπησλ ρσξίο λα έρεη νινθιεξσζεί ε ελέξγεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο 

αθηηλνινγηθήο εληνιήο , ην ζχζηεκα εκθαλίδεη ζην ζπλδεδεκέλν γηαηξφ έλα πιαίζην δηαιφγνπ 

ην νπνίν ηνλ ελεκεξψλεη φηη ε παξνχζα ζχλνδνο(session) , ζα δηαθνπεί ζηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία παξακείλεη αδξαλήο. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ηξέρνπζα ζχλνδνο δελ 

αλαλεσζεί απφ ηνλ ρξήζηε , ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ νζφλε αλαηεζεηκέλσλ επηζθέςεσλ 

(Δηθφλα 35) , ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ν ρξήζηεο παξακέλεη ζηελ νζφλε ζπγγξαθήο ηεο 

αθηηλνινγηθήο εληνιήο. 



 

109 

 

Εικόνα 40: Οκόνθ επιβεβαίωςθσ διακοπισ ςυνόδου 

Καηά ηελ  δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο είλαη δπλαηή ε πξνζπέιαζε 

ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο(Δηθφλα 39), ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ 

νζφλε, θαηά αχμνπζα ρξνλνινγηθή ζεηξά. Ο γηαηξφο φπσο θαζνξίδεηαη θαη απφ ηηο απαηηήζεηο 

αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα πξνζπειάζεη ηνλ ηαηξηθφ θάθειν κφλν ησλ αζζελψλ 

ηνπο νπνίνπο έρεη εμεηάζεη, θαη γηα ηνπο νπνίνπο εθθξεκεί ε ζπγγξαθή κηαο αθηηλνινγηθήο 

εληνιήο. 

 

Εικόνα 41: Οκόνθ προβολισ ιςτορικοφ αςκενοφσ 
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Μεηά ηελ απνζηνιή ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο ,αθαηξείηαη ην δηθαίσκα πξνζπέιαζεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο ζηνλ ηαηξφ – εθδφηε ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο. Σηελ πεξίπησζε 

απηή ν γηαηξφο κεηαθέξεηαη ζηελ νζφλε απαγφξεπζεο πξνζπέιαζεο ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ. 

(Δηθφλα 42). Οη κεραληζκνί πξνζπέιαζεο θαη νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

παξάγξαθν 4.6.6 

 

Εικόνα 42:  Οκόνθ απαγόρευςθσ προςπζλαςθσ ιςτορικοφ αςκενοφσ 

 

4.5.1.5 Διόρθωςη ςτοιχεύων ακτινολογικόσ εντολόσ 

Ύζηεξα απφ ηελ ζπγγξαθή ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο , είλαη δπλαηή ε δηφξζσζε ηεο. Η 

νζφλε δηφξζσζεο ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο επηηξέπεη ηελ αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 

ηελ θξηζηκφηεηα ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο θαη ηνλ ηχπν ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο. Η 

δηφξζσζε ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο επίθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν πξάθηνξαο 

DoctorContextAgent. Σπγθεθξηκέλα ειέγρνληαη εθ λένπ νη αθφινπζεο ζπλζήθεο :  

1. Δάλ ππάξρεη ζην ζχζηεκα θαηαγεγξακκέλνο γηαηξφο κε ην αλαγλσξηζηηθφ πνπ 

δέρεηαη σο είζνδν απφ ην XML κήλπκα. 

2. Δάλ ππάξρεη αζζελήο θαηαγεγξακκέλνο ζην ζχζηεκα κε ην ζπγθεθξηκέλν 

αλαγλσξηζηηθφ. 

3. Δάλ ππάξρεη ζπζρέηηζε , δειαδή θαηαγεγξακκέλν ξαληεβνχ ζην ζχζηεκα γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ αζζελή ηαηξνχ. 
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Appointments GatewayServlet GatewayAgent DoctorContextAgent

2. Access Request 

object

8. Access 

decision

 XML

9 .Access Decision 

object

Access Denied jsp
Edit order details

            jsp

10. Appointment ID (Permission granted)

10. Appointment ID (Permission denied)

Docunavailability

Radtimeaccess

3. Access

Request Xml

4. GetDocUnavailability

6. GetDoc

TimeAccess

5. DocUnavailability

7. TimeAccess

Appointment ID,

DoctorID,

Action,

 

Εικόνα 43: Agent - serlvet (sequence diagram 2) 

Η αιιεινπρία ησλ αληαιιαζζφκελσλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ servlets πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο , θαη ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ πνπ δηαθξηβψλνπv ηo 

ηξέρνλ πιαίζην ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ(information context),  εκθαλίδεηαη ζηελ εηθφλα 

43 σο δηάγξακκα αθνινπζίαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην παξάζπξν εθηέιεζεο ηνπ 

DoctorContextAgent, απεηθνλίδεη ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη εθηειέζεη ν ρξήζηεο θαη ηηο 

απνθάζεηο πνπ απηφο ιακβάλεη ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο εμνπζηνδφηεζεο.  
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Εικόνα 44: Οκόνθ εκτζλεςθσ DoctorContextAgent (edit action) 

 

4.5.1.6 Αποςτολό ακτινολογικόσ εντολόσ 

Ο γηαηξφο κεηά απφ ηελ απνζήθεπζε ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο ζηελ γξακκαηεία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη αλάζεζε ηεο ζηνλ αξκφδην 

αθηηλνιφγν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο νζφλεο πξνβνιήο εθθξεκψλ αθηηλνινγηθψλ 

εληνιψλ. Τν ζχζηεκα παξνπζηάδεη ζηνλ γηαηξφ κηα ιίζηα κε ηηο αθηηλνινγηθέο εληνιέο νη 

νπνίεο έρνπλ απνζεθεπζεί αιιά δελ έρνπλ αθφκε ζηαιζεί , θαη ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο κίαο απφ απηέο.  

Η νζφλε απηή έρεη ηελ κνξθή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 45. Η επηηπρήο απνζηνιή ηεο 

αθηηλνινγηθήο εληνιήο , έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνβνιή ελφο κελχκαηνο πνπ ελεκεξψλεη 

ηνλ ηαηξφ γηα ηελ επηηπρή ιήςε ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο κε ην ζπγθεθξηκέλν κνλαδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ   

 

Εικόνα 45: Οκόνθ προβολισ εκκρεμϊν ακτινολογικϊν εντολϊν 
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Η απνζηνιή ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ 

ζηηγκηφηππνπ ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο θαη εθηέιεζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ . Η κνξθή ηνπ 

κελχκαηνο XML ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο 

, ππαγνξεχεηαη απφ ην XML Schema ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 46 

 

Εικόνα 46: XML Schema 2 

Σπγθεθξηκέλα ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4 :  

 

Πίνακασ 4: Πίνακασ περιγραφισ πεδίων XML μθνφματοσ αποςτολισ ακτινολογικισ εντολισ 

Όλνκα ζηνηρείνπ Δπεμήγεζε 

RadOrderID  Αξηζκφο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

RadTypeID Τχπνο Αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

DoctorID Μνλαδηθφο θσδηθφο ηαηξνχ 
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PriorityID Κσδηθφο πξνηεξαηφηεηαο 

HospitalID Κσδηθφο Ννζνθνκείνπ  

ClinicalDepartmentID Κσδηθφο Κιηληθνχ Τκήκαηνο Ννζνθνκείνπ 

PatientID Κσδηθφο αζζελνχο 

PatientSurname Δπίζεην αζζελνχο 

PatientName Όλνκα αζζελνχο 

SSN Κσδηθφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 

FathersName Όλνκα παηξφο 

BirthDate Όλνκα κεηξφο 

E-mail E-mail αζζελνχο 

 

Όηαλ ν γηαηξφο εθδψζεη ηελ αθηηλνινγηθή εληνιή, γίλεηαη ε θιήζε ηεο ππεξεζίαο ηζηνχ κε ηα 

δεδνκέλα πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Η θιήζε απηήο ηεο ππεξεζίαο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία θαη εθθίλεζε ελφο ζηηγκηφηππνπ ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

απνζηνιήο θαη εθηέιεζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ. Τν επηκέξνπο ηκήκα ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη  ηηο αληαιιαγέο κελπκάησλ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 47:  

 

Εικόνα 47: IssueRadRequest Scope 
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Αξρηθά κέζσ ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο απνζηέιινληαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ αθηηλνινγηθή 

εμέηαζε, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία θαη εθθίλεζε ελφο λένπ 

ζηηγκηφηππνπ ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο θαη εθηέιεζεο αθηηλνινγηθψλ 

εληνιψλ.H δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ιήςε ησλ ζηνηρείσλ είλαη ε 

ReceiveRadOrder.  H δξαζηεξηφηεηα Assign1 είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απφδνζε ηηκήο ζηελ 

κεηαβιεηή RadOrderID ,ε νπνία απνηειεί ην απνηέιεζκα πνπ επηζηξέθεηαη ζηελ δηθηπαθή 

δηεπαθή ηνπ ρξήζηε. Η επηηπρήο ιήςε ηνπ αξηζκνχ αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο , ζπλεπάγεηαη φηη 

ε αθηηλνινγηθή εμέηαζε έρεη ιεθζεί επηηπρψο. Η δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ απνζηνιή ηεο απάληεζεο είλαη ε ReceiveRadOrderAck.  

H αθνινπζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη, ζπλερίδεηαη κε ηνλ νξηζκφ ηηκψλ γηα ηελ 

θιήζε ηεο ππεξεζίαο ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο αθηηλνινγηθήο 

εμέηαζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο γξακκαηείαο. Σπγθεθξηκέλα ε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάζεζε ησλ ηηκψλ είλαη ε Assign2(Δηθφλα 48) ελψ ε δξαζηεξηφηεηα 

ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θιήζε ηεο απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίαο παγθφζκηνπ ηζηνχ 

είλαη ε InvokeStoreRadiologicalAssignment . Η πιεξνθνξία πνπ απνζεθεχεηαη είλαη φκνηα 

κε απηή πνπ έρεη ιεθζεί απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ReceiveRadOrder. 

 

 

Εικόνα 48: Περιγραφι δραςτθριότθτασ Assign1 

   Έπεηηα απφ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία αλακέλεη έσο φηνπ λα 

ιάβεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αθηηλνινγηθή εμέηαζε απφ ηελ γξακκαηεία.  

Τα XML κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ηεο δηεπαθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν γηαηξφο, ζηελ 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία απνζηνιήο θαη εθηέιεζεο αθηηλνινγηθψλ είλαη θσδηθνπνηεκέλα 

έηζη ψζηε λα πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ωο 

κεραληζκφο αζθαιείαο έρεη νξηζζεί ην πξφηππν ηεο ακνηβαίαο απζεληηθνπνίεζεο  κε 



 

116 

πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο, θαη γηα ην  ιφγν απηφ ηα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη είλαη 

θσδηθνπνηεκέλα. Τα πεξηερφκελα ελφο  θσδηθνπνηεκέλνπ κελχκαηνο πνπ αλαπαξηζηά κηα 

αθηηλνινγηθή εληνιή  , θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 49.  

 

 

Εικόνα 49: Κωδικοποιθμζνο XML μινυμα αποςτολισ ακτινολογικισ εντολισ 

 

4.5.1.7 Ακύρωςη ακτινολογικόσ εντολόσ 

Ο γηαηξφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα αθχξσζεο ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο εθφζνλ δελ έρεη 

παξέιζεη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ απνζηνιή  ηεο . Δπηπιένλ ν γηαηξφο 

κπνξεί λα αθπξψζεη ηηο αθηηλνινγηθέο εληνιέο πνπ έρεη εθδψζεη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζηηγκή πξσηχηεξε ηεο ιήςεο ησλ απνηειεζκάησλ , ηελ ζηηγκή δειαδή πνπ ηεξκαηίδεηαη ην 

ζηηγκηφηππν ηεο  επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο θαη εθηέιεζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ. 

Γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ ρξεζηκνπνηείηαη o κεραληζκφο ρεηξηζκνχ γεγνλφησλ ηεο 

γιψζζαο WS-BPEL, ν νπνίνο αλαιχζεθε ζηελ παξάγξαθν 2.  

 

Εικόνα 50:  Ακφρωςθ ακτινολογικισ εντολισ 



 

117 

Ο κεραληζκφο ρεηξηζκνχ γεγνλφησλ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 51 ζην θφθθηλν πιαίζην , σο 

κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο ζπλνιηθήο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο θαη ιήςεο 

αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ 

 

Εικόνα 51: Χειριςτισ γεγονότων BPEL 

Ο ρεηξηζηήο γεγνλφησλ ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ ιήςε XML κελχκαηνο αθχξσζεο 

αθηηλνινγηθήο εληνιήο ,  ην νπνίν έρεη ηελ δνκή πνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5,  θαη 

ζπλεπάγεηαη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Πίνακασ 5: Πίνακασ περιγραφισ πεδίων XML μθνφματοσ ακφρωςθσ ακτινολογικισ εντολισ 

Όλνκα ζηνηρείνπ Δπεμήγεζε 

RadOrderID  Αξηζκφο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

DoctorID Μνλαδηθφο θσδηθφο ηαηξνχ 

 

Η πξψηε δξαζηεξηφηεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ρεηξηζηή γεγνλφησλ είλαη ε δξαζηεξηφηεηα 

Assign6 , ε νπνία αξρηθνπνηεί ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θιήζε ησλ 
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απνκαθξπζκέλσλ ππεξεζηψλ , θαη γηα ηελ απφδνζε ηεο αξρηθήο ηνπο ηηκήο. Σηελ ζπλέρεηα 

εθηειείηαη ε ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα Flow2, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ παξάιιειε θιήζε δχν 

απνκαθξπζκέλσλ ππεξεζηψλ , κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ Invoke5 θαη Invoke7 αληίζηνηρα.  

Η δξαζηεξηφηεηα Invoke5 θαιεί ηελ ππεξεζία SecretariatWS, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

ιεηηνπξγία deleteSecretariatOrder, ε νπνία δέρεηαη σο είζνδν ηελ αθηηλνινγηθή εληνιή κηαο 

εμέηαζεο θαη ηελ δηαγξάθεη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο γξακκαηείαο. Η 

δξαζηεξηφηεηα Invoke6 , θαιεί ηελ ππεξεζία RadiologicalAssignmentWS, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηελ ιεηηνπξγία DeleteRadiologicalAssignment, ε νπνία δέρεηαη σο είζνδν ην αλαγλσξηζηηθφ  

ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηαγξαθή ηεο εμέηαζεο απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή βάζε ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο.  

Ύζηεξα απφ ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ , εθηειείηαη ε δξαζηεξηφηεηα 

Reply , ε νπνία ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε ν νπνίνο είρε ζηείιεη ηελ αίηεζε αθχξσζεο φηη ε 

αθηηλνινγηθή εμέηαζεο έρεη αθπξσζεί επηηπρψο. Δπεηδή ν ηεξκαηηζκφο εθηέιεζεο ηνπ 

ρεηξηζηή γεγνλφησλ ζπλεπάγεηαη θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο (ην 

ζηηγκηφηππν ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε αλαγλσξηζηηθφ ίδην κε απηφ ηεο 

αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο δελ ζα πξέπεη λα παξακείλεη ελεξγφ)  , αθνινπζεί ε εθηέιεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο Exit ε νπνία ηεξκαηίδεη ηελ ηξέρνπζα επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

4.5.1.8 Οθόνη επιςκόπηςησ ακτινολογικών αναφορών 

Ο γηαηξφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηζθφπεζεο ησλ αθηηλνινγηθψλ αλαθνξψλ , κφλν γηα ηηο 

αθηηλνινγηθέο εληνιέο πνπ έρεη εθδψζεη ν ίδηνο. Μέζσ ηεο νζφλεο επηζθφπεζεο 

αθηηλνινγηθψλ αλαθνξψλ, ν γηαηξφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηζθφπεζεο ηφζν ηνπ θεηκέλνπ 

ηεο αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο , φζν θαη ησλ αθηηλνινγηθψλ εηθφλσλ. Η νζφλε επηζθφπεζεο 

αθηηλνινγηθψλ εηθφλσλ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 52. 

 

 

Εικόνα 52: Οκόνθ επιςκόπθςθσ ακτινολογικϊν αναφορϊν 
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4.5.2  Ιςτότοποσ γραμματεύασ ακτινολογικού τμόματοσ  

περιφερειακού γενικού νοςοκομεύου 
 

4.5.2.1 Προγραμματιςμόσ ακτινολογικόσ εντολόσ 

Η απνζηνιή ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

γηα πξνγξακκαηηζκφ ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο εθφζνλ ε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

αθηηλνινγηθή εμέηαζε δελ είλαη επείγνπζα. Η γξακκαηέαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάζεζε 

ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο ζηνλ αξκφδην αθηηλνιφγν. Η ιίζηα κε ηηο εθθξεκείο αθηηλνινγηθέο 

εμεηάζεηο παξνπζηάδεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο ελψ νη ήδε πξνγξακκαηηζκέλεο 

εμεηάζεηο , παξνπζηάδνληαη ζην εκεξνιφγην . Ο  γξακκαηέαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα πινήγεζεο 

ζηνπο δηαθνξεηηθνχο  κήλεο ηνπ εκεξνινγίνπ γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρνπλ θελά 

δηαζηήκαηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εμέηαζεο. Δπηπιένλ κέζσ ηεο δηεπαθήο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα θηιηξαξίζκαηνο ησλ αλαηεζεηκέλσλ αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ βάζεη ηνπ 

αλαηεζεηκέλνπ αθηηλνιφγνπ , ηνπ ηχπνπ ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο θαη ηεο πξνηεξαηφηεηαο 

ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο , απεηθνλίδνληαη ζην 

εκεξνιφγην ρσξίο λα γίλεη αλαλέσζε ηεο ζειίδαο ράξε ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο 

Ajax, ε νπνία επηηπγράλεη ηελ αζχγρξνλε απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ. 

 

 

Εικόνα 53: Οκόνθ χρονοπρογραμματιςμοφ ακτινολογικϊν εντολϊν 

 

Η επηινγή κηαο εμέηαζεο πξνο πξνγξακκαηηζκφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηάβαζε ζηελ 

νζφλε πξνγξακκαηηζκνχ αθηηλνινγηθψλ εμεηάζεσλ. Σηελ νζφλε απηή απεηθνλίδνληαη νη 
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ιεπηνκέξεηεο ηεο εμέηαζεο θαη  ππάξρεη δπλαηφηεηα νξηζκνχ εκεξνκελίαο θαη ψξαο 

εμέηαζεο. Δπίζεο ν ππάιιεινο ηεο γξακκαηείαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο αθηηλνιφγνπ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εμέηαζεο, βάζεη κηαο ιίζηαο πνπ επηζηξέθεηαη απφ ηνλ πξάθηνξα 

ινγηζκηθνχ SecretariatContextAgent. Ο πξάθηνξαο δηαπηζηψλεη , πνηνη αθηηλνιφγνη θαηέρνπλ 

ηελ εηδηθφηεηα εθείλε , έηζη ψζηε λα εθηειέζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε , αιιά θαη πνηνη 

είλαη δηαζέζηκνη (Γηαζέζηκνη αθηηλνιφγνη είλαη εθείλνη νη νπνίνη δελ έρνπλ δειψζεη ζην 

ζχζηεκα θάπνηα άδεηα , θαη ζπγρξφλσο δελ έρνπλ αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε κηαο αθηηλνινγηθήο 

εληνιήο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή) .Έπεηηα ηαμηλνκεί ηελ ιίζηα απηή θαηά αχμνπζα ζεηξά 

βάζεη ησλ ζπλνιηθψλ αλαζέζεσλ ελφο αθηηλνιφγνπ  

 

Schedule

Appointments
GatewayServlet GatewayAgent DoctorContextAgent

2. Appointment 

object

6. Radiologists

Xml document

7 . List of Radiologists

Edit order details

            jsp

8. Radiologists List

Radiologist_Exam

3. Appointment 

Xml document

4. GetRadiologists

5. List of Radiologists

1. Appointment ID

 

Εικόνα 54: Jade - Servlet επικοινωνία 

 

Η εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ αθηηλνιφγσλ απφ ηνλ πξάθηνξα γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 
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1. Μέζσ ηεο Jsp ζειίδαο ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη νη κε πξνγξακκαηηζκέλεο 

αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο , ζηέιλεηαη ε πιεξνθνξία γηα ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε πνπ 

πξέπεη λα πξνγξακκαηηζζεί ζην Gateway Servlet 

2. H πιεξνθνξία απηή κεηαβηβάδεηαη ζην πξάθηνξα GatewayAgent ψζηε λα ζηαιζεί ην 

κήλπκα ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε δειαδή ηνλ SecretariatContextAgent 

3. O SecretariatContextAgent , επηζηξέθεη ηελ ιίζηα κε ηνπο αθηηλνιφγνπο νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε αθηηλνινγηθή εμέηαζε   

4. Η ιίζηα ησλ αθηηλνιφγσλ επηζηξέθεηαη κε ηελ κνξθή XML εγγξάθνπ ζηνλ 

GatewayAgent 

5. Ο GatewayAgent επηζηξέθεη ηελ ιίζηα ησλ αθηηλνιφγσλ σο κηα ιίζηα αληηθεηκέλσλ 

ηχπνπ Radiologists ζην GatewayServlet 

6. O GatewayServlet , πξνσζεί ηελ ιίζηα ησλ  δηαζέζηκσλ αθηηλνιφγσλ ζηελ ζειίδα 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ξαληεβνχ 

7. Η ζειίδα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ξαληεβνχ ιακβάλεη ηελ ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ 

αθηηλνιφγσλ θαη κνξθνπνηεί ηελ πιεξνθνξία απηή ζε κνξθή ιίζηαο. 

Η αιιεινπρία ησλ αληαιιαζζφκελσλ κελπκάησλ απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα αθνινπζίαο 

εηθφλαο 54. 

 

 

Εικόνα 55: Αποςτολι ακτινολογικισ ανάκεςθσ 
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Όηαλ φια ηα ζηνηρεία έρνπλ ζπκπιεξσζεί επηηπρψο ζηηο αληίζηνηρεο θφξκεο είλαη δπλαηή ε 

απνζηνιή ηεο αλάζεζεο ζηνλ αξκφδην αθηηλνιφγν. Γηα ηελ απνζηνιή ηεο αθηηλνινγηθήο 

εμέηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Σπγθεθξηκέλα 

θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο ηα ζηνηρεία απνζηέιινληαη κε ηελ 

κνξθή XML, θαη έρνπλ ηελ δνκή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 6. 

 

Πίνακασ 6: Πίνακασ περιγραφισ πεδίων XML μθνφματοσ  αποςτολισ ακτινολογικισ ανάκεςθσ 

Όλνκα ζηνηρείνπ Δπεμήγεζε 

RadOrderID  Αξηζκφο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

RadTypeID Τχπνο Αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

DoctorID Μνλαδηθφο θσδηθφο ηαηξνχ 

PriorityID Κσδηθφο πξνηεξαηφηεηαο 

HospitalID Κσδηθφο Ννζνθνκείνπ  

ClinicalDepartmentID Κσδηθφο Κιηληθνχ Τκήκαηνο Ννζνθνκείνπ 

PatientID Κσδηθφο αζζελνχο 

DateScheduled Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο αθηηλνινγηθήο 

εμέηαζεο 

TimeScheduled Ώξα δηελέξγεηαο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

RadiologistID Αθηηλνιφγνο ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε 

αθηηλνινγηθή εμέηαζε 

 

Η δνκή ησλ XML κελπκάησλ αθηηλνινγηθήο αλάζεζεο ππαγνξεχεηαη απφ ην XML schema ην 

νπνίν απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 56:  
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Εικόνα 56: XML Schema μθνυμάτων ακτινολογικισ ανάκεςθσ 

Όηαλ ν ππάιιεινο ηεο γξακκαηείαο ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο πξνγξακκαηίζεη ηελ 

αθηηλνινγηθή εληνιή , απνζηέιιεηαη έλα XML κήλπκα ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο θαη εθηέιεζεο 

αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ. Η ιήςε ηνπ κελχκαηνο απηνχ δξνκνινγείηαη ζην θαηάιιειν 

ζηηγκηφηππν ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ κεραλή εθηέιεζεο bpel  , θαζψο έρεη 

νξηζηεί σο αλαγλσξηζηηθφ ζπζρέηηζεο (correlation ID),ν θσδηθφο ηεο αθηηλνινγηθήο 

εμέηαζεο. Τν επηκέξνπο θνκκάηη ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη  ηηο 

αληαιιαγέο κελπκάησλ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 55:  

 

Εικόνα 57: ScheduleScope 
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  To XML κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία , ηελ ψξα θαη ηνλ 

αθηηλνιφγν ν νπνίνο έρεη νξηζηεί γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο. H 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ιήςε ησλ ζηνηρείσλ είλαη ε 

ReceiveRadAssignment.  H δξαζηεξηφηεηα Assign3 είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απφδνζε ηηκήο 

ζηελ κεηαβιεηή RadOrderID , ε νπνία απνηειεί ην απνηέιεζκα πνπ επηζηξέθεηαη ζηελ 

δηθηπαθή δηεπαθή ηνπ ρξήζηε, θαη ε νπνία ηνλ ελεκεξψλεη φηη ε αθηηλνινγηθή αλάζεζε έρεη 

ιεθζεί επηηπρψο. Η δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζεί ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία είλαη κηα 

ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πεξηθιείεη ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο θιήζεο απνκαθξπζκέλσλ 

ππεξεζηψλ. Οη ηξεηο απηέο θιήζεηο γίλνληαη ηαπηφρξνλα , θαζψο είλαη αλεμάξηεηεο , θαη 

έρνπλ σο απνηέιεζκα:  

 

 InvokeEmailSender : Τελ απνζηνιή e-mail κε ηελ ψξα θαη εκεξνκελία αλάζεζεο 

ζηνλ αζζελή. Η απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο απηνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ αζζελή γηα ηελ επηθείκελε εμέηαζε. Τν e-mail , ιακβάλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 

πνπ έρεη δειψζεη ν πειάηεο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζχζηεκα.  

 

Εικόνα 58: Ε-mail ενθμζρωςθσ αςκενοφσ για τον προγραμματιςμό τθσ ακτινολογικισ εξζταςθσ 

 

 InvokeAssignmentStore : Τελ απνζήθεπζε ηεο εμέηαζεο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο. Τα ζηνηρεία ηεο εμέηαζεο απνζεθεχνληαη ζηνλ πίλαθα 

RadOrdersForSchedule ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο. Σηελ 

πεξίπησζε , ηελ νπνία γηα ηνλ αζζελή δελ ππάξρεη θαηαρψξεζε ζην ζχζηεκα ηνπ 

αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο, απνζεθεχνληαη θαη ηα ζηνηρεία απηά ηνπηθά ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. 

 GiveAccessToRadiologist: Τελ αλαλέσζε ησλ δηθαησκάησλ πξνζπέιαζεο ηνπ 

αθηηλνιφγνπ ηαηξνχ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε εμέηαζε. Η αλαλέσζε ησλ ζηνηρείσλ 

πξνζπέιαζεο δεδνκέλσλ ηεο πιεξνθνξίαο ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ,  δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ αθηηλνιφγν λα πξνζπειάζεη ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ αζζελνχο θάησ 

απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Σπγθεθξηκέλα ηνπ ρνξεγείηαη πξφζβαζε γηα ηελ 
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πξνζπέιαζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο ζηνλ νπνίν ζα επηηειέζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε 

αθηηλνινγηθή εμέηαζε , γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηελ εκεξνκελία γηα ηελ νπνία 

έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ εμέηαζε.     

 

Η δξαζηεξηφηεηα Assign4 (Δηθφλα 59),ε νπνία πξνεγείηαη απηψλ έρεη σο ζηφρν ηελ 

αλάζεζε ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο είζνδν γηα ηελ θιήζε ησλ 

απνκαθξπζκέλσλ ππεξεζηψλ. Η επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα , κεηά ηελ θιήζε ησλ δχν 

ππεξεζηψλ αλακέλεη κέρξη λα ιάβεη ηελ αθηηλνινγηθή αλαθνξά. 

 

 

Εικόνα 59: Περιγραφι Assign2 

 

4.5.2.2 Επιςκόπηςη ςτοιχεύων ακτινολογικόσ ανϊθεςησ 

Ο ππάιιεινο ηεο γξακκαηείαο πξνγξακκαηηζκνχ αθηηλνινγηθψλ εμεηάζεσλ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα επηζθφπεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ νπνηαζδήπνηε αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο ε νπνία 

έρεη πξνγξακκαηηζζεί , θαη ηελ δηαθξίβσζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο. Η νζφλε 

επηζθφπεζεο ζηνηρείσλ αλάζεζεο απεηθνλίδεη , ηνλ κνλαδηθφ θσδηθφ ηνπ αζζελή , ηνλ θσδηθφ 

ηνπ ηαηξνχ πνπ έρεη εθδψζεη ηελ αθηηλνινγηθή εληνιή , ηνλ ηχπν ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

, ηελ θξηζηκφηεηα ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο , ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πξνγξακκαηηζκνχ. 

Η νζφλε επηζθφπεζεο ησλ ζηνηρείσλ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 60. Ο ππάιιεινο ηεο 
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γξακκαηείαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηζθφπεζεο ησλ ζηνηρείσλ νπνηαζδήπνηε αθηηλνινγηθήο 

εμέηαζεο, αιιά επίζεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο θαη πξνβνιήο κφλν ησλ εμεηάζεσλ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ή ηελ πξνβνιή κφλν ησλ εμεηάζεσλ νη νπνίεο έρνπλ νξηζζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλν αθηηλνιφγν ηαηξφ.   

 

Εικόνα 60: Οκόνθ επιςκόπθςθσ ςτοιχείων ακτινολογικισ ανάκεςθσ 

 

 

4.5.3 Ιςτότοποσ ακτινολογικού  τμόματοσ περιφερειακού γενικού 

νοςοκομεύου 
 

4.5.3.1  Αυθεντικοπούηςη χρόςτη 

Αξρηθφ ζηάδην απζεληηθνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε είλαη ε νζφλε εηζαγσγήο ζηνηρείσλ. Κάζε 

αθηηλνιφγνο πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά απφ έλα φλνκα ρξήζηε θαη έλα ζπλζεκαηηθφ. Ο 

κεραληζκφο ειέγρνπ πξνζβάζεσλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε , φπσο θαη ζηνλ ηζηφηνπν γηα 

ηελ έθδνζε αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ έρεη πινπνηεζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ JAAS. Η δφκε ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ξφισλ 

είλαη ε ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε βάζε αζθαιείαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Α. Οη 

επηηξεπηέο ελέξγεηεο γηα ηνλ θάζε ξφιν νξίδνληαη θαη πάιη ζην αξρείν web.xml. 
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Εικόνα 61: Οκόνθ αυκεντικοποίθςθσ ακτινολόγου 

Η επηηπρήο ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ απηψλ , έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηάβαζε ηνπ 

αθηηλνιφγνπ ζηελ αξρηθή νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

4.5.3.2 Κεντρικό Μενού 

Η αξρηθή νζφλε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ηαηξφ λα κεηαβεί ζηηο αθφινπζεο νζφλεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κελνχ πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο.  

 Μεηάβαζε ζηελ αξρηθή ζειίδα 

 Πξνβνιή αλαηεζεηκέλσλ αθηηλνινγηθψλ εμεηάζεσλ 

 Πξνβνιή εθθξεκψλ αθηηλνινγηθψλ αλαθνξψλ 

 Πξνβνιή ηζηνξηθνχ εμεηάζεσλ 
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Εικόνα 62: Αρχικι οκόνθ ιςτότοπου ακτινολογικοφ τμιματοσ 

 

4.5.3.3   Προβολό ανατεθειμϋνων ακτινολογικών εξετϊςεων 

Η κεηάβαζε ζηελ νζφλε εθθξεκψλ αθηηλνινγηθψλ αλαθνξψλ , έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ηεο ιίζηαο κε ηηο εθθξεκείο αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο ηνπ απζεληηθνπνηεκέλνπ 

αθηηλνιφγνπ. Η επηινγή κηαο απφ ηηο εθθξεκείο αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ απνζηνιή ελφο κελχκαηνο ζηνλ πξάθηνξα RadiologistContextAgent πνπ είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ δηαθξίβσζε ηεο πιεξνθνξίαο πιαηζίνπ(context information). Ο πξάθηνξαο  

RadiologistContextAgent δηαθξηβψλεη ην αλ ν αθηηλνιφγνο έρεη δηθαηψκαηα εθηέιεζεο γηα 

ηελ ζπγγξαθή ηεο αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο , θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε εθηέιεζεο 

εγθξηζεί απφ ηνλ πξάθηνξα , ν ρξήζηεο (αθηηλνιφγνο) κεηαβαίλεη ζηελ νζφλε ζπκπιήξσζεο 

αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο. Όκνηα κε ηνλ πξάθηνξα DoctorContextAgent , ν πξάθηνξαο 

RadiologistContextAgent , αληαιιάζεη ηα παξαθάησ κελχκαηα κε ηα servlets θαη entity beans 

ηεο εθαξκνγήο. 

Ο πξάθηνξαο RadiologistContextAgent, ιακβάλεη σο είζνδν ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ 

αθηηλνιφγνπ πνπ επηζπκεί λα εθδψζεη κηα αθηηλνινγηθή αλαθνξά , ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ 

αζζελνχο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ ζέιεη λα επηηειέζεη (δεκηνπξγία ή ηξνπνπνίεζε 

αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο). Σην παξφλ ζελάξην ρξήζεο ν αθηηλνιφγνο ζέιεη λα ζπγγξάςεη κηα 
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θαηλνχξηα αθηηλνινγηθή αλαθνξά γηα έλαλ αζζελή. Η πιεξνθνξία απηή κεηαβηβάδεηαη κέζσ 

XML κελχκαηνο ζηνλ πξάθηνξα ινγηζκηθνχ βάζεη ηνπ αθφινπζνπ ηξφπνπ.  

   Ο αθηηλνιφγνο επηιέγεη ηελ επίζθεςε ελφο αζζελνχο γηα ηελ νπνία ζέιεη λα ζπγγξάςεη κηα 

αθηηλνινγηθή αλαθνξά. To Gateway servlet , ιακβάλεη σο είζνδν ηνλ θσδηθφ ηεο 

αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο  πνπ επηζπκεί λα ζπγγξάςεη ν αθηηλνιφγνο , ηελ ελέξγεηα πνπ ζέιεη 

λα εθηειέζεη (δεκηνπξγία ή ηξνπνπνίεζε) , θαη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αθηηλνιφγνπ πνπ 

επηζπκεί λα ζπγγξάςεη ηελ αθηηλνινγηθή αλαθνξά. Η πιεξνθνξία απηή κνξθνπνηείηαη 

θαηάιιεια απφ ηνλ GatewayServlet θαη κεηαβηβάδεηαη ζην GatewayAgent κέζσ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ Access Request object.  

 

Pending Reports GatewayServlet GatewayAgent DoctorContextAgent

2. Access Request 

object

8. Access 

decision

 XML

9 .Access Decision 

object

Access Denied jspIssue report jsp

10. Appointment ID (Permission granted)

10. Appointment ID (Permission denied)

Docunavailability

Radtimeaccess

3. Access

Request Xml

4. GetDocUnavailability

6. GetDoc

TimeAccess

5. DocUnavailability

7. TimeAccess

Appointment ID,

RadiologistID,

Action

 

Εικόνα 63 : Επικοινωνία agent - servlet 
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Ο Gateway Agent είλαη έλαο βνεζεηηθφο πξάθηνξαο ινγηζκηθνχ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ηνπ servlet θαη ηνπ πξάθηνξα αλαγλψξηζεο πιεξνθνξίαο ζπλάθεηαο 

θαη πεξηερνκέλνπ (context information). Ο Gateway Agent , κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία απηή 

κέζσ ACL κελχκαηνο ζηνλ RadiologistContextAgent , θσδηθνπνηεκέλε ζε κνξθή XML. To 

XML κήλπκα ην νπνίν αλαπαξηζηά ηελ αίηεζε πξφζβαζεο ππαγνξεχεηαη απφ ην XML 

Schema ηεο εηθφλαο 64 :  

 

 

Εικόνα 64: XML Schema αίτθςθσ πρόβαςθσ ακτινολόγου 

O RadiologistContextAgent ιακβάλεη ηελ αίηεζε πξφζβαζεο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε 

ή κε , βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ αζθαιείαο .Η 

απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηεο αίηεζεο πξφζβαζεο , θσδηθνπνηείηαη ζε XML κνξθή , γηα 

λα ηελ ιάβεη ν GatewayAgent , θαη χζηεξα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ GatewayServlet κε ηελ κνξθή 

αληηθεηκέλνπ , έηζη ψζηε λα γίλεη ε δξνκνιφγεζε ζηελ θαηάιιειε ζειίδα (Οζφλε έθδνζεο 

αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο ή νζφλε πεξηνξηζκνχ πξφζβαζεο)  
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4.5.3.4 Οθόνη ϋκδοςησ ακτινολογικόσ αναφορϊσ.  

Δθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο , ν αθηηλνιφγνο κεηαθέξεηαη ζηελ νζφλε 

έθδνζεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο. Σηελ νζφλε απηή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο 

αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο σο έλα θείκελν πεληαθνζίσλ ραξαθηήξσλ, θαη ε απνζήθεπζε ηεο 

αθηηλνινγηθήο εηθφλαο. Η επηηπρήο  απνζήθεπζε ηεο αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο , έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε απηήο ζηελ ιίζηα κε ηηο εθθξεκείο αθηηλνινγηθέο αλαθνξέο , απφ 

ηελ νπνία κπνξεί λα ζηαιζεί ζηνλ ηαηξφ απφ ηνλ νπνίν είρε δεηεζεί. 

Οη αθηηλνινγηθέο εηθφλεο απνζεθεχνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ σο πεδία MEDIUMBLOB , 

κε ζηφρν λα θαζίζηαηαη γξεγνξφηεξε ε πξνζπέιαζε απηψλ , αιιά θαη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξνο θαη επθνιφηεξνο ν κεραληζκφο πξνζηαζίαο ηνπο , απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε. Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εηθφλσλ ζηελ βάζε, ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

επέθηαζε (plugin) ηνπ jquery , ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο βηβιηνζήθεο apache commons , γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη ρεηξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αξρείσλ. 

 

 

Εικόνα 65 : Οκόνθ ζκδοςθσ ακτινολογικισ αναφοράσ 
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4.5.3.5 Οθόνη αποςτολόσ ακτινολογικόσ αναφορϊσ.  

Η επηινγή ηεο αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο πξνο απνζηνιή , έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνζηνιή 

ελφο XML κελχκαηνο πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ην XML Schema ηεο εηθφλαο 66 , θαη ην νπνίν 

πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλα φια ηα πεδία ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

 

 

Εικόνα 66 : Report XML Schema 
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Σπγθεθξηκέλα ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα 5:  

 

Πίνακασ 5 :  Πίνακασ περιγραφισ πεδίων XML μθνφματοσ  αποςτολισ ακτινολογικισ αλαθνξάο 

Όλνκα ζηνηρείνπ Δπεμήγεζε 

RadOrderID  Αξηζκφο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

RadTypeID Τχπνο Αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

DoctorID Μνλαδηθφο θσδηθφο ηαηξνχ 

PriorityID Κσδηθφο πξνηεξαηφηεηαο 

HospitalID Κσδηθφο Ννζνθνκείνπ  

ClinicalDepartmentID Κσδηθφο Κιηληθνχ Τκήκαηνο Ννζνθνκείνπ 

PatientID Κσδηθφο αζζελνχο 

PatientSurname Δπίζεην αζζελνχο 

PatientName Όλνκα αζζελνχο 

SSN Κσδηθφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 

FathersName Όλνκα παηξφο 

BirthDate Όλνκα κεηξφο 

E-mail E-mail αζζελνχο 

RadiologistID Μνλαδηθφο θσδηθφο αθηηλνιφγνπ 

RadiologicalReport Αθηηλνινγηθή αλαθνξά 

RadiologicalImage Αθηηλνινγηθή εηθφλα 

 

Η επηηπρήο απνζηνιή ηεο αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο έρεη σο απνηέιεζκα ηηο αθφινπζεο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ιήςεο θαη εθηέιεζεο αθηηλνινγηθψλ 

εληνιψλ :   
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 Η δξαζηεξηφηεηα ReceiveRadiologicalReport είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ιήςε ηνπ XML 

κελήκαηνο ην νπνίν πεξηέρεη ηελ αθηηλνινγηθή αλαθνξά θαη ηηο αθηηλνινγηθέο 

εηθφλεο.  

 Η δξαζηεξηφηεηα AssignRadiologicalReport ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αξρηθνπνίεζε 

κεηαβιεηψλ θαη γηα ηνλ νξηζκφ ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

είζνδν γηα ηελ θιήζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

 Τελ δξαζηεξηφηεηα AssignRadiologicalReport αθνινπζεί κηα ζχλζεηε δνκή Flow 

(FlowRadiologicalReport) , ε νπνία πεξηέρεη δχν θιάδνπο έλαλ γηα ηελ 

δξαζηεξηφηεηα UpdateAccessDetails , θαη έλα γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα 

InvokeRadiologicalReport. 

o Η δξαζηεξηφηεα UpdateAccessDetails, θαιεί ηελ ιεηηνπξγία 

RemoveAccessDetails ηνπ πξάθηνξα RightsAgent, ε νπνία εθηίζεηαη σο 

ππεξεζία ηζηνχ κέζσ ηνπ WSIG (Web Services Integration Gateway) , θαη 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αθαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνζπέιαζεο ηνπ 

ηαηξνχ πνπ απνζηέιιεη ηελ αθηηλνινγηθή αλαθνξά ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ 

αζζελνχο γηα ηνλ νπνίν έρεη ζπγγξάςεη ηελ αλαθνξά. 

o Η δξαζηεξηφηεηα InvokeRadiologicalReport, θαιεί ηελ απνκαθξπζκέλε 

ππεξεζία παγθφζκηνπ ηζηνχ RadiologicalReportWS , θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

ιεηηνπξγία StoreRadiologicalReport. H ιεηηνπξγία απηή ιακβάλεη σο είζνδν 

ηα ζηνηρεία ηεο αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο θαη ηα απνζεθεχεη ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή βάζε δεδνκέλσλ, ηφζν ζε κνξθή XML εγγξάθνπ φζν θαη ζε 

κνξθή δεδνκέλσλ ζηε βάζε. 

 

4.5.3.6 Προβολό ιατρικού φακϋλου αςθενούσ 

Πξηλ ηελ απνζήθεπζε ηεο αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο ν αθηηλνιφγνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

πξνβνιήο επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ αζζελνχο. Η νζφλε 

απεηθφληζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ αζζελνχο , απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 

ηαηξηθφ θάθειν θαηά αχμνπζα ρξνλνινγηθή ζεηξά (Δηθφλα 70). Τα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη , θαη ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ζηνλ νπνίν έρεη πξφζβαζε ν 

αθηηλνιφγνο είλαη ηα αθφινπζα:  

 Σπκπηψκαηα θαη ζρφιηα ηα νπνία έρεη θαηαγξάςεη ν γηαηξφο πνπ έρεη εμεηάζεη ηνλ 

αζζελή 

 Λνηπέο κεηξήζεηο θαη ζρφιηα , γηα κηα ζπγθεθξηκέλε επίζθεςε ηνπ αζζελνχο. 

 Οη αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο νη νπνίεο έρεη θάλεη ν αζζελήο , ηα απνηειέζκαηα απηψλ 

θαη νη αθηηλνινγηθέο εηθφλεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. 
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Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο θαιείηαη κηα δεχηεξε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ε νπνία 

εθηίζεηαη σο κηα ππεξεζία ηζηνχ θαη έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή. 

 

Εικόνα 67: Διαδικαςία ανάκτθςθσ ςτοιχείων ιατρικοφ φακζλου αςκενοφσ 

Η δηαδηθαζία απηή παίξλεη σο είζνδν ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αζζελνχο , ηνπ νπνίνπ 

ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ζέινπκε λα πξνζπειάζνπκε θαη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αθηηλνιφγνπ ν 

νπνίνο ζέιεη λα πξνζπειάζεη ηελ πιεξνθνξία απηή. Σηελ ζπλέρεηα θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία 

εηζφδνπ γίλεηαη ε θιήζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αλεχξεζε ησλ ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηα επηκέξνπο λνζνθνκεία ή ηαηξηθά θέληξα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ 

ην δίθηπν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ (Health Information Network).  

Σην ζρήκα 65 απεηθνλίδεηαη ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ε νπνία απνηειείηαη απφ 7 βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

1. Η πξψηε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία νλνκάδεηαη ReceivePatientInfoRequest , ιακβάλεη 

ηνλ θσδηθφ ηνπ αζζελνχο ηνπ νπνίνπ ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ζέινπκε λα 

πξνζπειάζνπκε.  

2. Η δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία νλνκάδεηαη AssignPatientInfoRequest , είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εζσηεξηθά 

ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία θαη γηα ηελ απφδνζε ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο είζνδν ζηελ θιήζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ 

επηκέξνπο λνζνθνκείσλ. 

3. Τελ δξαζηεξηφηεηα AssignPatientInfoRequest αθνινπζεί  ε ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα 

Flow (Flow1) ε νπνία πεξηθιείεη ηξείο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο Invoke θαη νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ιήςε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ 

ηαηξηθφ θάθειν ηνπ αζζελνχο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαινχλ ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ 
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πνπ εθηίζεληαη ζηα επηκέξνπο ηαηξηθά θέληξα θαη λνζνθνκεία θαη αληινχλ ηα 

ζηνηρεία εθείλα απφ ηα νπνία ζα ζπγθξνηεζεί ν ηαηξηθφο θάθεινο.  Σπγθεθξηκέλα , νη 

επηκέξνπο ππεξεζίεο ηζηνχ νη νπνίεο θαινχληαη δίλνπλ σο έμνδν έλα κήλπκα SOAP , 

ην νπνίν ππαγνξεχεηαη απφ ην αθφινπζν XML Schema (Δηθφλα 61 , XML Schema 5) 

4. Η δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε εθηέιεζεο ηνπ βξφρνπ Flow1 

είλαη ε δξαζηεξηφηεηα AssignPatientInfoRequestReply1 , ε νπνία κνξθνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θιήζεο ηεο πξψηεο ππεξεζίαο ηζηνχ (θιήζε ζην πξψην ηαηξηθφ 

θέληξν ) ζε κνξθή θαηάιιειε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ θαηαλαισηή ηπο 

ππεξεζίαο. Ο επαλαιεπηηθφο βξφρνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

είλαη γηα ηελ απφδνζε ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ αθηηλνινγηθψλ εηθφλσλ.  

5. Η ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

πξψηνπ βξφρνπ είλαη ε Flow2 ε νπνία επηηειεί ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

κνξθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ θιήζε ηεο δεχηεξεο ππεξεζίαο , ζε 

κνξθή θαηάιιειε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ θαηαλαισηή. Γηα λα θαηαζηεί 

απηφ δπλαηφ , θαη γηα λα κελ ππάξρεη επηθάιπςε κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ιεθζεί σο 

απνηέιεζκα ηεο θιήζεο ηεο πξψηεο ππεξεζίαο , ρξεζηκνπνηείηαη ν κεραληζκφο ησλ 

XPath predicates, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία κηαο δεχηεξεο πξνζσξηλήο 

ιίζηαο παλνκνηφηππεο κε ηελ ιίζηα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ πξψηε θιήζε.  

6. Η ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αθνινπζεί (Flow3) , αθνινπζεί ηελ ίδηα ινγηθή 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κνξθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ θιήζεο ηεο 

ηξίηεο ππεξεζίαο. 

 

 

Εικόνα 68: Δραςτθριότθτεσ Flow 
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7. Η δξαζηεξηφηεηα ReplyPatientInfoRequest , είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 

απνζηέιιεη ηελ πιεξνθνξία πνπ έρεη δεηεζεί ζηνλ θαηαλαισηή ηεο ππεξεζίαο. Τν 

απνηέιεζκα ην νπνίν επηζηξέθεηαη είλαη ν ηαηξηθφο θάθεινο ηνπ αζζελνχο ν νπνίνο 

αθνινπζεί ηελ δνκή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην XML schema ηεο εηθφλαο 67.  

 

 

Εικόνα 69: XML Schema ιατρικοφ φακζλου αςκενοφσ 

 

4.5.3.6.1  Μηχανιςμόσ ελϋγχου πρόςβαςησ ςτισ ιατρικϋσ πληροφορύεσ αςθενούσ. 

Γηα ηελ επηηπρή πξνζπέιαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο , ν 

αθηηλνιφγνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα πξνζπέιαζεο ηνπ. Τα 

δηθαηψκαηα απηά έρνπλ εθρσξεζεί ζηνλ αθηηλνιφγν θαηά ηελ αλάζεζε ηεο αθηηλνινγηθήο 

εμέηαζεο θαη αθαηξνχληαη κεηά απφ ηελ εθηέιεζε θαη απνζηνιή ηεο αθηηλνινγηθήο 

αλαθνξάο..  

Γηα ηελ δηαθξίβσζε ηεο ηξέρνπζαο πιεξνθνξίαο ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ θαη ηελ 

επηθχξσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηαηξηθή πιεξνθνξία , ρξεζηκνπνηείηαη ε ππεξεζία ηζηνχ 

PatientInfoAccess , ε νπνία ειέγρεη εάλ ν αθηηλνιφγνο έρεη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηελ 

ηαηξηθή πιεξνθνξία. Σε πεξίπησζε πνπ ν αθηηλνιφγνο έρεη δηθαηψκαηα πξνζπέιαζεο, ε 

θιήζε πξνο ηελ ππεξεζία απηή πξνσζείηαη πξνο ηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία 

ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ ηζηνξηθνχ αζζελνχο (Δηθφλα 65) θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο 

πξνσζνχληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ν νπνίνο είλαη ν αθηηλνιφγνο . Σηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε, φπνπ ν αθηηλνιφγνο δελ έρεη δπλαηφηεηα επηζθφπεζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ε 

ππεξεζία παγθφζκηνπ ηζηνχ επηζηξέθεη θαηάιιειν κήλπκα ην νπνίν ελεκεξψλεη ηνλ 

αθηηλνιφγν γηα ηελ έιιεηςε δηθαησκάησλ πξνζπέιαζεο. 
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4.5.3.6.2 Οθόνη απεικόνιςησ ςτοιχεύων ιατρικού φακϋλου 

Σηελ πεξίπησζε ηεο επηηπρνχο πξνζπέιαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ  , ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ 

ηνλ ηαηξηθφ θάθειν απεηθνλίδνληαη φπσο ζηελ εηθφλα 68.  

 

Εικόνα 70: Προςπζλαςθ ςτοιχείων ιατρικοφ φακζλου 

Σε πεξίπησζε πξνζπάζεηαο πξνζπέιαζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ απφ έλα κε εμνπζηνδνηεκέλν 

ρξήζηε ν αθηηλνιφγνο κεηαθέξεηαη ζηελ αθφινπζε νζφλε , φπνπ ην ζχζηεκα ηνλ πιεξνθνξεί 

φηη δελ έρεη ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα πξνζπέιαζεο.  

 

Εικόνα 71: Οκόνθ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ ιατρικοφ φακζλου 
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4.6 Καταγραφό γεγονότων 

Οη πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ DoctorContextAgent θαη RadiologistContextAgent, εθηφο απφ ηελ 

δηαθξίβσζε ηεο ηξέρνπζαο πιεξνθνξίαο ζπλάθεηαο θαη πεξηερνκέλνπ, θαη ηελ απνηξνπή ή 

φρη κηαο ελέξγεηαο ελφο ρξήζηε εθηεινχλ επηπιένλ πξφζζεηε ιεηηνπξγηθφηεηα. Απνζεθεχνπλ 

ζηνπο πίλαθεο logaction , ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο θαη 

ηνπ θιηληθνχ ηκήκαηνο , ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ θάλεη νη ρξήζηεο θαη ηελ ψξα πνπ απηέο 

έρνπλ επηηειεζζεί. 

Η πιεξνθνξία ε νπνία  θαηαγξάθεηαη ζηελ βάζε αζθαιείαο είλαη νη αθφινπζεο :  

1. Η ψξα θαηά ηελ νπνία πξνζπέιαζε ν γηαηξφο ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο. 

2. Η ψξα θαηά ηελ νπνία ν γηαηξφο ηξνπνπνίεζε κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ηαηξηθνχ 

θαθέινπ. 

3. Η ψξα θαηά ηελ νπνία ν αθηηλνιφγνο άξρηζε ηελ  εθηέιεζε ηεο αθηηλνινγηθήο 

πξάμεο. 

4. Η ψξα ηεο ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ. 
 

 

4.7 Διαδικαςύα προγραμματιςμού και εκτϋλεςησ ακτινολογικόσ 

εντολόσ ςε περύπτωςη ϋκτακτου περιςτατικού 

Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αθηηλνινγηθή εληνιή έρεη θξίζηκε πξνηεξαηφηεηα, ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ πεξηγξάθεθε. Σπγθεθξηκέλα 

φηαλ ν γηαηξφο ζπγγξάςεη θαη απνζηείιεη ηελ αθηηλνινγηθή εληνιή , δελ κεζνιαβεί ην ζηάδην 

ηεο αλάζεζεο αθηηλνιφγνπ θαη ψξαο δηεμαγσγήο απφ ηελ γξακκαηεία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

γεληθνχ λνζνθνκείνπ αιιά αληίζεηα απεηθνλίδεηαη άκεζα ζηελ νζφλε θξίζηκσλ 

αλαζέζεσλ(Critical requests) ζε φινπο ηνπο αθηηλνιφγνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε αθηηλνινγηθή εμέηαζε.  

Ο αθηηλνιφγνο πνπ επηζπκεί λα αλαιάβεη ηελ ζπγθεθξηκέλε αθηηλνινγηθή εμέηαζε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα αλάιεςεο ηεο αλάζεζεο  , κέζσ ηεο επηινγήο Bind Request. Η επηηπρήο αλάιεςε 

ηεο αθηηλνινγηθήο αλάζεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζζήθε ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο 

ζηηο αλαζέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηηλνιφγνπ , θαη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ηελ ιίζηα ησλ 

θξίζηκσλ αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ πξνο αλάζεζε (Critical requests) , απφ ηελ νζφλε ηνπ 

αθηηλνιφγνπ πνπ αλέιαβε ηελ αλάζεζε φζν θαη απφ ηελ νζφλε ησλ αθηηλνιφγσλ νη νπνίνη 

κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε.  
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Εικόνα 72 : Oκόνθ ανάλθψθσ ακτινολογικισ ανάκεςθσ 

Η αλάιεςε ηεο αλάζεζεο αθνινπζείηαη απφ ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ 

(Παξάγξαθν 4.5.3.4) γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο. Η επηηπρήο αλάιεςε 

ηεο αθηηλνινγηθήο αλάζεζεο , απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν αθηηλνιφγν ζπλεπάγεηαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ δηθαησκάησλ πξνζπέιαζεο ηνπ αθηηλνιφγνπ , ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ 

αζζελνχο ζηνλ νπνίν αθνξά ε εμέηαζε. Τν επηκέξνπο ηκήκα ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ αλάζεζε κηαο θξίζηκεο αθηηλνινγηθήο 

εληνιήο ζε έλαλ αθηηλνιφγν απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 71  

Η δξαζηεξηφηεηα ReceiveBindRequest ιακβάλεη κε ηελ κνξθή XML κελχκαηνο ηελ 

αλάιεςε αλάζεζεο απφ έλα ζπγθεθξηκέλν αθηηλνιφγν. Η νξζή ιήςε ηνπ κελχκαηνο 

αλάζεζεο επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα , κε ηελ ιήςε ηνπ κελχκαηνο επηβεβαίσζεο ην 

νπνίν απνζηέιιεηαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα BindRequestReply ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Τελ δξαζηεξηφηεηα απηή αθνινπζεί ε δξαζηεξηφηεηα InvokePatientInfoWSIG, 

ε νπνία  είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θιήζε ηεο απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίαο ηζηνχ θαη ηελ 

εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνζπέιαζεο ηνπ αθηηλνιφγνπ ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ 

αζζελνχο. Παξάιιεια κε ηελ θιήζε απηή , απνζηέιιεηαη έλα e-mail ζηνλ αθηηλνιφγν ην 

νπνίν επηβεβαηψλεη ηελ επηηπρή αλάιεςε ηεο αλάζεζεο. H δηαδηθαζία έπεηηα απφ απηφ ην 

ζεκείν αθνινπζεί ηελ ίδηα ξνή κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ηεξείηαη γηα ηηο κε θξίζηκεο 

αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο. 
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Εικόνα 73 : Απεικόνιςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ κρίςιμων ακτινολογικϊν εξετάςεων 

 

4.8 Συμπερϊςματα 

Οη ζχγρξνλεο εμειίμεηο θαη νη ζχλζεηεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εηαίξσλ ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο απαηηνχλ ηελ επίηεπμε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ηφζν ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη κε ηα ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο πνπ επηβάιιεη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κε επίθεληξν ηνλ 

πνιίηε/αζζελή , ε θαζνιηθή πξφζβαζε ζηελ θξίζηκε ηαηξηθή πιεξνθνξία θαη ν ζπληνληζκφο 

ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο , κεηαμχ ελφο ε πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ.  

Σηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαπηχρηεθε έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

πγείαο αζζελνχο ην νπνίν έρεη εληζρπζεί κε ηελ ηερλνινγία ξνήο εξγαζηψλ , ησλ ππεξεζηψλ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

αζθάιεηα ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Τν ζχζηεκα αθνξά ζηε δηαρείξηζε αθηηλνινγηθψλ  

εληνιψλ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κηαο πεξηθέξεηαο, έρεη 

ζρεδηαζηεί θαηά ηελ ππεξεζηνζηξεθή αξρηηεθηνληθή , θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία WS-

BPEL γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ , ζην ζχζηεκα έρνπλ 

πινπνηεζεί κεραληζκνί αζθάιεηαο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλάθεηα θαη ην πεξηερφκελν, κε ηε 
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ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ νη νπνίνη ειέγρνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο θαθέινπο πγείαο ησλ αζζελψλ , θαη νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηηο επηηξεπηέο 

ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ. 

Η κειινληηθή επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο , κπνξεί λα αθνξά ηελ εμέιημε θαη εθαξκνγή ηνπ πέξαλ ησλ νξίσλ 

ηεο κηαο πεξηθέξεηαο, νχησο ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο 

θαη ζηνπο αζζελείο/πνιίηεο πιεξέζηεξε εηθφλαο ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ελφο αζζελνχο.  

Μηα δεχηεξε πηζαλή κειινληηθή εμέιημε ηνπ πινπνηεζέληνο ζπζηήκαηνο , είλαη ε 

ελζσκάησζε κηαο κεραλήο εθηέιεζεο θαλφλσλ , ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ ηαρεία 

αλαδηάξζξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

Τέινο, ε πηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο εμνπζηνδνηήζεσλ ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ XACML , ζα 

επέηξεπε έλα πην ζαθή θαζνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ αζθαιείαο θαη ηαρχηεξε απφθξηζε ζηηο 

αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ αζθαιείαο.  
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Παρϊρτημα 
 

 Περιγραφό βϊςησ δεδομϋνων 

Γηα ηελ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ θαη δχν βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο.  

 

Επιχειρηματικό βϊςη δεδομϋνων κλινικού τμόματοσ νοςοκομεύου : 

Όλνκα Πεδία Πεξηγξαθή 

clinical_departmen

t 

(clinicalDepartmentID,clinicalDepartmentDescripti

on,  clinicalDepartmentName,   

clinicalDepartmentSurname, 

clinicalDepartmentTelephone) 

Καηαγξάθεη 

πιεξνθνξία γηα 

ηα θιηληθά 

ηκήκαηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

doctor (doctorID,doctorSurname, doctorName, specialty, 

clinicalDepartmentID) 

Καηαγξάθεη 

πιεξνθνξία γηα 

ηνπο ηαηξνχο 

patient (patientID,SSN,name,surname,fathersName, 

birthDate) 

Καηαγξάθεη 

πιεξνθνξία γηα 

ηνπο αζζελείο 

patient_contact (patientContactID, patientID, phone, mobile, 

homeAddress, city, postal) 

Καηαγξάθεη 

ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο γηα 

ηνπο αζζελείο 

patient_sign (patientVisitCode, signId, signComments, 

signTime, patientID) 

Καηαγξάθεη 

ελδείμεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλε 

επίζθεςε 

αζζελνχο 

patient_symptom (patientVisitCode, symptomid ,  

symptomComments, symptomTime, patientID) 

Καηαγξάθεη 

ζπκπηψκαηα γηα 

ζπγθεθξηκέλε 

επίζθεςε 

αζζελνχο 
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patient_visit (patientVisitCode, patientID, doctorID, 

datetimeVisited, clinicalDepartmentID, attended) 

Καηαγξάθεη 

επηζθέςεηο 

αζζελψλ 

Priority (priorityID,priorityDescription) Πίλαθαο 

θαηαγξαθήο 

ηχπσλ 

πξνηεξαηφηεηαο 

radiological_exam (radiologicalExamID, 

radiologicalExamDescription) 

Πίλαθαο 

θαηαγξαθήο 

ηχπσλ 

αθηηλνινγηθψλ 

εμεηάζεσλ 

radiological_image (radiologicalImageID, radiologicalImage, 

RadiologicalReportID) 

Καηαγξάθεη ηηο 

αθηηλνινγηθέο 

εηθφλεο γηα κηα 

αθηηλνινγηθή 

εμέηαζε 

report_xml (radOrderID,XMLResult) Καηαγξάθεη ηελ 

αθηηλνινγηθή 

αλαθνξά ζε 

κνξθή XML 

εγγξάθνπ 

sign (signID,signDescription) Πίλαθαο 

θαηαγξαθήο 

ηχπσλ ελδείμεσλ 

symptom (symptomID,symptomDescription) Πίλαθαο 

θαηαγξαθήο 

ηχπσλ 

ζπκπησκάησλ 

radiological_order (radiologicalOrderID, patientID,doctorID, 

datetimeRadiologicalOrder, clinicalDepartmentID, 

priorityID, radiologicalExamID, 

radiologicalReport, 

sentToRadiologist,patientVisitCode) 

Καηαγξάθεη ηηο 

αθηηλνινγηθέο 

εληνιέο πνπ 

εθδίδνληαη 
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Επιχειρηματικό βϊςη δεδομϋνων γραμματεύασ τμόματοσ νοςοκομεύου :  

Όλνκα Πεδία Πεξηγξαθή 

priority (priorityID, priorityDescription) Πίλαθαο 

θαηαγξαθήο ηχπσλ 

πξνηεξαηφηεηαο 

radiological

_exam 

(radiologicalExamID, radiologicalExamDescription) Πίλαθαο 

θαηαγξαθήο ηχπσλ 

αθηηλνινγηθψλ 

εμεηάζεσλ 

radiologist (radiologistID, radiologistSurname, 

radiologistName,specialty) 

Καηαγξάθεη 

πιεξνθνξία γηα 

ηνπο αθηηλνιφγνπο 

radiologist_

exam 

(radiologistExamID, radiologicalExamID, 

radiologistID) 

Καηαγξάθεη 

πιεξνθνξία γηα ην 

πνηεο αθηηλνινγηθέο 

εμεηάζεηο κπνξνχλ 

λα εθηειέζνπλ νη 

αθηηλνιφγνη 

radordersfor

schedule 

(radOrderID, radType , doctor, priority, hospital , 

clinicalDepartment , patientID , scheduled , 

dateScheduled, timeScheduled, radiologistID 

Καηαγξάθεη ηηο 

αθηηλνινγηθέο 

εληνιέο πνπ έρνπλ 

ιεθζεί 

 

Επιχειρηματικό βϊςη δεδομϋνων ακτινολογικού τμόματοσ νοςοκομεύου:  

Όλνκα Πεδία Πεξηγξαθή 

patient (patientID,SSN,name,surname,fathersName,birthDate) Καηαγξάθεη 

πιεξνθνξία γηα 

ηνπο αζζελείο 

patient_cont

act 

(patientContactID,patientID,phone,mobile,homeAddre

ss,city,postal) 

Καηαγξάθεη 

ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο γηα 
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ηνπο αζζελείο 

priority (priorityID,priorityDescription) Πίλαθαο 

θαηαγξαθήο ηχπσλ 

πξνηεξαηφηεηαο 

radiological

_exam 

(radiologicalExamID,radiologicalExamDescription) Πίλαθαο 

θαηαγξαθήο ηχπσλ 

αθηηλνινγηθψλ 

εμεηάζεσλ 

radiological

_image 

(radiologicalImageID, RadiologicalImage , 

RadiologicalReportID ) 

Πίλαθαο 

θαηαγξαθήο 

αθηηλνινγηθψλ 

εηθφλσλ 

radiologist (radiologistID, radiologistSurname, 

radiologistName,specialty) 

Καηαγξάθεη 

πιεξνθνξία γηα 

ηνπο αθηηλνιφγνπο 

 

Βϊςη δεδομϋνων αςφαλεύασ :  

Όλνκα Πεδία Πεξηγξαθή 

docUnavaila

bility 

(unavailabilityID , userID , dateFrom , dateTo , 

description , expirationDate ) 

Καηαγξάθεη ηηο 

πεξηφδνπο θαηά ηηο 

νπνίεο ν γηαηξφο 

είλαη αλελεξγφο 

groups (userid , groupid )  Καηαγξάθεη ηνπο 

ξφινπο πνπ 

θαηέρνπλ νη ρξήζηεο 

logAction (logID , radOrderID , radiologistID , time_start, 

time_end , expired , time_of_last_edit ) 

Καηαγξάθεη 

πιεξνθνξία ζρεηηθά 

κε ηηο ελέξγεηεο πνπ 

εθηεινχληαη ζηνλ 

ηαηξηθφ θάθειν 

αζζελνχο 

radTimeAcc (radTimeAccessID, userID , timeFrom , timeTo ) Καζνξίδεη ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 
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ess θαηά ηελ νπνία ν 

γηαηξφο κπνξεί λα 

πξνζπειάζεη 

πιεξνθνξία 

 

 

Εικόνα 74: Επιχειρθματικι βάςθ δεδομζνων κλινικοφ τμιματοσ νοςοκομείου 1 

Απφ ην  δηάγξακκα  νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο εηθφλαο 72 πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο 

ζρέζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ θιηληθνχ ηκήκαηνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

λνζνθνκείνπ: 

 Μηα αθηηλνινγηθή εληνιή ζπγγξάθεηαη απφ έλαλ ηαηξφ , σζηφζν έλαο γηαηξφο κπνξεί 

λα έρεη ζπγγξάςεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο αθηηλνινγηθέο εληνιέο.  

 Μηα αθηηλνινγηθή εληνιή πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο αθηηλνινγηθέο εηθφλεο. 

Ωζηφζν κία αθηηλνινγηθή εηθφλα αληηζηνηρίδεηαη κφλν ζε κία αθηηλνινγηθή εληνιή. 

 Μηα αθηηλνινγηθή εληνιή πεξηιακβάλεη έλα θαη κφλν έλα ηχπν αθηηλνινγηθήο 

εμέηαζεο , σζηφζν ν ίδηνο ηχπνο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο κπνξεί λα έρεη εθηειεζζεί 

γηα κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο αθηηλνινγηθέο εληνιέο. 
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 Μηα αθηηλνινγηθή εληνιή έρεη κηα θαη κφλν κηα θαζνξηζκέλε πξνηεξαηφηεηα, ελψ 

έλαο ηχπνο πξνηεξαηφηεηαο κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη ζε κεδέλ ε πεξηζζφηεξεο 

αθηηλνινγηθέο εληνιέο. 

 Τέινο κία αθηηλνινγηθή εληνιή απνηειεί απνηέιεζκα κίαο θαη κφλν κίαο 

λνζνθνκεηαθήο επίζθεςεο , σζηφζν κηα λνζνθνκεηαθή επίζθεςε κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη κεδέλ ε πεξηζζφηεξεο αθηηλνινγηθέο εληνιέο. 

 

Εικόνα 75: Επιχειρθματικι βάςθ δεδομζνων κλινικοφ τμιματοσ νοςοκομείου 2 

 

Απφ ην  δηάγξακκα  νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο εηθφλαο 73 πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο 

ζρέζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ θιηληθνχ ηκήκαηνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

λνζνθνκείνπ: 

 Σε θάζε επίζθεςε αζζελνχο αληηζηνηρνχλ κία ε πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο , ελψ κία 

θσδηθνπνηεκέλε ηηκή έλδεημεο κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη ζε κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο 

επηζθέςεηο. 
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 Σε θάζε επίζθεςε αζζελνχο αληηζηνηρνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα , ελψ έλα 

θσδηθνπνηεκέλν ζχκπησκα κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη ζε κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο 

επηζθέςεηο. 

 Μηα επίζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλαλ αζζελή , σζηφζν ν ίδηνο αζζελήο κπνξεί 

λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κία ή πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο . 

 Κάζε αζζελήο έρεη κηα θαξηέια θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ , θαη θάζε θαξηέια επηθνηλσλίαο αληηζηνηρίδεηαη ζε έλαλ 

κφλν αζζελή.  

 

Εικόνα 76: Επιχειρθματικι βάςθ δεδομζνων ακτινολογικοφ τμιματοσ 

Η εηθφλα 74 απεηθνλίδεη ην  δηάγξακκα νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο βάζε 

ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ γεληθνχ λνζνθνκείνπ θαη θαηαδεηθλχεη ηηο 

αθφινπζεο ζρέζεηο : 

 Μηα αθηηλνινγηθή εληνιή πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο αθηηλνινγηθέο εηθφλεο. 

Ωζηφζν κία αθηηλνινγηθή εηθφλα αληηζηνηρίδεηαη κφλν ζε κία αθηηλνινγηθή εληνιή. 

 Μηα αθηηλνινγηθή εληνιή πεξηιακβάλεη έλα θαη κφλν έλα ηχπν αθηηλνινγηθήο 

εμέηαζεο , σζηφζν ν ίδηνο ηχπνο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο κπνξεί λα έρεη εθηειεζζεί 

γηα κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο αθηηλνινγηθέο εληνιέο. 
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 Μηα αθηηλνινγηθή εληνιή έρεη κηα θαη κφλν κηα θαζνξηζκέλε πξνηεξαηφηεηα, ελψ 

έλαο ηχπνο πξνηεξαηφηεηαο κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη ζε κεδέλ ε πεξηζζφηεξεο 

αθηηλνινγηθέο εληνιέο. 

 Έλαο αζζελήο κπνξεί λα έρεη ππνβιεζεί ζε κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο αθηηλνινγηθέο 

εμεηάζεηο , σζηφζν κηα αθηηλνινγηθή εμέηαζε αληηζηνηρεί κφλν ζε έλαλ αζζελή. 

 Τέινο κία αθηηλνινγηθή εληνιή εθηειείηαη απφ έλαλ κφλν αθηηλνιφγν σζηφζν έλαο 

αθηηλνιφγνο κπνξεί λα έρεη εθηειέζεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο αθηηλνινγηθέο εληνιέο. 

 

Εικόνα 77: Επιχειρθματικι βάςθ δεδομζνων γραμματείασ 

Τν δηάγξακκα νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο εηθφλαο 75 απεηθνλίδεη ηηο ζρέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ νληνηήησλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο 

γξακκαηείαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ γεληθνχ λνζνθνκείνπ : 

 Μηα αθηηλνινγηθή εληνιή αλαηίζεηαη ζε έλα αθηηλνιφγν , σζηφζν ζε έλα αθηηλνιφγν 

κπνξεί λα έρνπλ αλαηεζεί κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο. 

 Μηα αθηηλνινγηθή εληνιή έρεη έλα θαζνξηζκέλν ηχπν εμέηαζεο , σζηφζν έλαο ηχπνο 

εμέηαζεο κπνξεί λα έρεη εθηειεζηεί ζε κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο αθηηλνινγηθέο εληνιέο 

 Τέινο κηα αθηηλνινγηθή εληνιή έρεη έλα θαζνξηζκέλν ηχπν πξνηεξαηφηεηαο, σζηφζν 

έλαο ηχπνο πξνηεξαηφηεηαο κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη ζε κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο 

αθηηλνινγηθέο εληνιέο  


