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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ππεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, απνηειεί έλα 

θαηάιιειν κέζν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ ππνδνκψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ππαξρφλησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ νξγαληζκψλ. ην ρψξν ηεο πγείαο είλαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ε δπλαηφηεηα παξνρήο πξφζβαζεο ζε θαηάιιειε ηαηξηθή πιεξνθνξία. 

Η ηερλνινγία ησλ ππεξεζηψλ web, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ησλ ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ απφ ηα ππάξρνληα θαη ζπρλά εηεξνγελή ζπζηήκαηα ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ππνζηεξίδεη ηε παξνρή θαη αληαιιαγή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ φπνπ θαη φηαλ 

απαηηείηαη. 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη ε ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο 

έθδνζεο ηαηξηθψλ εληνιψλ γηα εθηέιεζε αθηηλνινγηθψλ πξάμεσλ ζε επίπεδν πγεηνλνκηθήο 

πεξηθέξεηαο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο δηαιεηηνπξγηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ παξνρήο πγείαο. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνληαη νη γεληθέο έλλνηεο, αξρέο θαη ηερλνινγίεο γχξσ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε 

ππεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή γεληθφηεξα. 

Η παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

πεξηγξάθνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ππεξεζηψλ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία νη γεληθέο αξρέο θαη 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο. ην ηξίην θεθάιαίν 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ζέκα ηεο εξγαζίαο θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. ην 

ηέηαξην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη ε αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηε παξνρή θαηάιιεισλ δηαγξακκάησλ. ην πέκπην θεθάιαην  παξνπζηάδεηαη 

ε ρξεζηηθή φςε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε βνήζεηα screen-shots θαη ηέινο, αθνινπζεί ην 

ηειεπηαίν θεθάιαην πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο 

ελδερφκελεο κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η αρχιτεκτονική των υπηρεςιϊν παγκόςμιου ιςτοφ 

1.1   Ειςαγωγό 

H SOA (Service Oriented Architecture) απνηειεί κηα κέζνδν, κηα ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο έρνπκε ζαλ ζηφρν, ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ νη νπνίεο 

θάλνπλ ρξήζε, ή θαιχηεξα βαζίδνληαη, ζε ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη δεκνζηεπκέλεο ζε θάπνην 

δίθηπν φπσο είλαη ν παγθφζκηνο ηζηφο (World Wide Web). ηα πιαίζηα ηεο 

ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο, είηε δεκηνπξγνχκε εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ππεξεζίεο (services), είηε εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ππεξεζίεο πξνο φθεινο άιισλ 

εθαξκνγψλ, είηε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Γειαδή εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο 

θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ ππεξεζίεο γηα άιιεο εθαξκνγέο. 

Μία ππεξεζία παξέρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξφθεηηαη γηα κηα 

business function, φπσο ε επεμεξγαζία κηαο αγνξάο ή ε κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ πίζησζεο ελφο 

πειάηε κηαο ηξάπεδαο. H ππεξεζία κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κηα δηαδηθαζία θαη κφλν, π.ρ ε 

κεηαηξνπή ελφο λνκίζκαηνο ζε θάπνην άιιν, ή λα ρεηξίδεηαη πνιιέο ζρεηηθέο κεηαμχ ηνπο, 

φπσο ζε έλα ζχζηεκα θξαηήζεσλ ζέζεσλ. Πνιιέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί ζπλδπαδφκελεο κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν έλα εληαίν απνηέιεζκα. Οη 

ζπλδπαζκέλεο απηέο ππεξεζίεο έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε θαη επίιπζε πεξηζζφηεξν 

ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ. 

Πξαθηηθά, κηα ζεψξεζε πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε γηα ηελ SOA είλαη φηη πξφθεηηαη γηα 

κηα κέζνδν πνπ ζπλδέεη εθαξκνγέο (ππεξεζίεο) κεηαμχ ηνπο ψζηε λα επηθνηλσλνχλ θαη 

ηειηθά λα επσθεινχληαη απφ ηελ επηθνηλσλία απηή. Με άιια ιφγηα, έρνπκε λα θάλνπκε, κε 

έλαλ επέιηθην ηξφπν δηακνηξαζκνχ ιεηηνπξγηψλ. 

Απηφ πνπ μερσξίδεη ηελ ππεξεζηνζηξεθή αξρηηεθηνληθή (SOA) απφ άιιεο, είλαη ην γεγνλφο 

φηη ν πειάηεο (client) κηαο ππεξεζίαο είλαη νπζηαζηηθά αλεμάξηεηνο απφ ηελ ίδηα ηελ 

ππεξεζία. O ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα πξφγξακκα πειάηεο (ή κηα άιιε ππεξεζία) θαιεί κηα 

ππεξεζία δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη 



8 
 

ν client δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη θακία γλψζε γηα ηελ ππεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηεί. Γηα ν client o 

ν client δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη θακία γλψζε γηα ηελ ππεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηεί. Γηα παξάδεηγκα 

δελ ρξεηάδεηαη λα μέξεη ζε ηη γισζζά είλαη γξακκέλε ε ππεξεζία ή ζε ηη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

ηξέρεη. O πειάηεο επηθνηλσλεί κε ηελ ππεξεζία κε ηε βνήζεηα κηαο θαζνξηζκέλεο θαη πνιχ 

θαιά νξηζκέλεο δηεπαθήο (interface) θαη απφ θεη θαη πέξα αθήλεη ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία λα 

θάλεη ηελ φπνηα επεμεξγαζία απαηηείηαη. Αλ ε πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο 

λα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε ζην interface, ηφηε έλαο πειάηεο εμαθνινπζεί λα θαιεί ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 'Έηζη ζηελ πεξίπησζε κηαο εθαξκνγήο 

θξαηήζεσλ εηζηηεξίσλ ε φπνηα αλαβαζκίδεηαη νη πειάηεο ζπλερίδνπλ θαλνληθά ρσξίο αιιαγή 

ζην ινγηζκηθφ ηνπο, αλ βεβαία δελ έρνπλ αιιάμεη ηα interfaces ηεο εθαξκνγήο. 

Όιε απηή ε αλεμαξηεζία πνπ βιέπνπκε φηη έρνπλ νη ππεξεζίεο, ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

είλαη εγγξαθνζηξεθή (document-centric). ηελ εγγξαθνζηξεθή πξνζέγγηζε, κηα ππεξεζία 

κπνξεί λα δέρεηαη ζαλ είζνδν έλα «έγγξαθν» αληί ελφο πνιχπινθνπ αληηθεηκέλνπ Java ή κηαο 

αξηζκεηηθήο ηηκήο. O πειάηεο θαη πάιη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην πνηνο θαη πσο ζα επεμεξγαζηεί 

ην έγγξαθν. Η ππεξεζία είλαη απηή πνπ έρεη ηνλ ηξφπν λα επεμεξγαζηεί θαη λα απαληήζεη ζηελ 

αίηεζε. Η ηδηφηεηα απηή είλαη εμφρσο ζεκαληηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ξαγδαία εμάπισζε ηεο 

ΥΜL (eXtensible Μarkup Language) θαζψο ε SOA απνθηά πνιχ ειθπζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηαπηφρξνλα κηα δπλακηθή πνπ θάλεη πνιινχο λα ππνζηεξίδνπλ φηη ζα 

θπξηαξρεί ηα επφκελα ρξφληα ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 

1.2   Τπηρεςύεσ παγκόςμιου ιςτού και πρότυπα 

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνχ ηζηνχ, επηηεχρζεθε ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθαξκνγψλ 

θαη ρξεζηψλ (program-to-user interactions). Η αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ (web services), 

ζηνρεχεη πξψηα απ' φια ζηελ δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ εθαξκνγψλ (program-to-

program interactions). Οη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ, επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ 

ην θφζηνο, λα αλαπηχμνπλ γξεγνξφηεξα ιχζεηο θαη λα αλνίμνπλ λένπο νξίδνληεο θαη 

επθαηξίεο. Σν θιεηδί γη' απηφ, είλαη αθξηβψο απηή ε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

εθαξκνγψλ ε νπνία βαζίδεηαη πάλσ ζε ήδε ππάξρνληα ή αλαδπφκελα πξφηππα φπσο ην 

ΗΣΣΡ, ε ΥΜL (Extensible Μarkup Language), ην πξσηφθνιιν SOAP (Simple Object Access 

Protocol), WSDL (Web Services Description Language) θαη ην UDDI (Universal Description 
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Discovery and Integration) [3]. 

Οη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ επηηξέπνπλ ηελ ηαρεία νινθιήξσζε (integration) ησλ 

εθαξκνγψλ επθνιφηεξα απφ πνηέ κε ην ιηγφηεξν δαπαλεξφ ηξφπν. H νινθιήξσζε απηή 

επηηπγράλεηαη ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν ηεο ζηνίβαο πξσηνθφιισλ (protocol stack) πνπ 

βαζίδεηαη  ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ πεξηζζφηεξν παξά ζηε ζεκαζηνινγία ησλ 

πξσηνθφιισλ δηθηχνπ, επηηξέπνληαο ζπλεπψο ηε ραιαξή νινθιήξσζε (1oose integration) 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ (business functions). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηεινχλ ηνλ 

ηδαληθφ ηξφπν ηεο δηαζχλδεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ δηα κέζνλ ηνπ web, ηφζν 

κεηαμχ ησλ εmρεηξήζεσλ φζν θαη ελδνεπηρεηξεζηαθά [3]. 

ην ζεκείν απηφ λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ γηα ηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ. Μία web 

service είλαη κία δηεπαθή ε νπνία πεξηγξάθεη κηα ζπιινγή απφ ιεηηνπξγίεο (operations) νη νπνίεο 

είλαη πξνζπειάζηκεο δηα-δηθηπαθά κέζσ ηεο πξνηππνπνηεκέλεο αληαιιαγήο ΥΜL κελπκάησλ (XΜL 

messaging). Μία web ππεξεζία πεξηγξάθεηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα επίζεκν πξφηππν XΜL 

πνπ νλνκάδεηαη ε πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο (service description). Απηή θαιχπηεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο νη 

νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ππεξεζίαο, πεξηιακβάλνληαο ηνλ ηχπν 

κελπκάησλ (message format), ην πξσηφθνιιν κεηαθνξάο θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ. H δηεπαθή απηή 

θξχβεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο, επηηξέπνληαο ηεο, λα ρξεζηκνπνηείηαη 

αλεμάξηεηα απφ πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ ή πιηθνχ πάλσ ζηελ νπνία πινπνηείηαη θαη 

αλεμάξηεηα επίζεο απφ ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ νπνία έρεη γξαθηεί. Απηφ 

επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ (web services – 

based applications) λα αθνινπζνχλ ηελ αξρηηεθηνληθή ραιαξήο ζχδεπμεο (1oose coupling) θαη λα 

είλαη πινπνηήζηκεο, αλεμάξηεηα απφ ηε πιαηθφξκα ε ηε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (cross-

platform). 

Σέινο νη ππεξεζίεο παγθφζκηνχ ηζηνχ κπνξεί λα ηθαλνπνηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή 

κία νκάδα εξγαζηψλ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλεο ηνπο ή κε άιιεο ππεξεζίεο κε 

ζθνπφ λα εθηειέζνπλ κηα ζχλζεηε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία. Δίλαη αληνπεξηγξαθηθέο (self-

descriptive), απηφλνκεο δηθηπνθεληξηθέο κνλάδεο [3]. 
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1.3   υνοπτικό παρουςύαςη των τεχνολογιών που χρηςιμοποιούνται 

ςτην ανϊπτυξη των υπηρεςιών παγκόςμιου ιςτού 

 

Όπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, νη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ βαζίδνληαη ζε θάπνηα πξφηππα 

(standards), κε ηα νπνία είλαη εθηθηή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability) δειαδή ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εηεξνγελψλ (heterogeneous) δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ. Με ιίγα 

ιφγηα, νη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ παξέρνπλ έλα standard κεραληζκφ γηα ηελ νινθιήξσζε 

αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα. 0 κεραληζκφο απηφο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα «δηαλνκήο 

κηαο ππεξεζίαο» θαη απνηειεί ηνλ ηδαληθφ ηξφπν γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ππεξεζηνζηξεθνχο 

α ξρηηεθηνληθήο (service-oriented architecture). 

 

 

1.3.1   XML/SOAP 
 

O νξγαληζκφο World Wide Web Consortium (W3C), ν νπνίνο αλαπηχζζεη πξφηππα γηα ηνλ παγθφζκην 

ηζηφ (wνrld wide web – WWW), δεκηνχξγεζε έλα λέν πξφηππν, ηελ ΥΜL. H XΜL είλαη κηα 

εθαξκνγή ηεο Standard Generalized Μarkup Language (SGΜL) εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ρξήζε 

ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, φπσο θαη ε ΗΣΜL (HyperText Μarkup Language). H δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

XΜL θαη ηεο HΣΜL, είλαη φηη ε XΜL παξέρεη κεγαιχηεξε επειημία γηα ηε δηαρείξηζε 

πνιχπινθσλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ [1]. Σα θπξηφηεξα πξνηεξήκαηα ηεο XΜL είλαη: 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ εηηθεηψλ (tags) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ κε απνηέιεζκα ηελ πην αθξηβή αλαπαξάζηαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρνπλ. 

 Γπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο πνιχπινθσλ ζρέζεσλ (δέληξα θαη θιεξνλνκηθφηεηα) 

κεηαμχ δεδνκέλσλ ησλ εγγξάθσλ. 

 Αθξηβήο αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο (structure) θαη ηεο ζεκαζηνινγίαο (semantics) ησλ 

εγγξάθσλ κε απνηέιεζκα ηελ επθνιφηεξε αλαδήηεζε ηνπο. 

 Γηαρσξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ  (content) ησλ εγγξάθσλ απφ ηελ εκθάληζε  

(1ayout) ηνπο κε απνηέιεζκα ε αιιαγή ζηελ εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ λα κελ 

επεξεάδεη ηα δεδνκέλα. 
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ηελ ΥΜL επηηξέπεηαη ε νκαδνπνίεζε θάπνησλ εγγξάθσλ κε ηε ρξήζε ελφο Document Type 

Definition (DΣD) ή ελφο ζρήκαηνο XΜL (XΜL Schema). O DΣD ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη 20 

πεξίπνπ ρξφληα σο κέξνο ηεο SGΜL, ελψ ην XΜL Schema είλαη ζρεηηθά πξφζθαην. Σν ζρήκα 

XΜL ιφγσ ησλ πξνηεξεκάησλ ηνπ (π.ρ ππνζηήξημε ηχπσλ δεδνκέλσλ ζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα XΜL ) 

έλαληη ζην DΣD, ηείλεη λα αληηθαηαζηήζεη ην DΣD επεηδή είλαη γξακκέλν ζηελ XΜL θαη ζπλεπψο ηα ζρήκαηα 

XΜL είλαη επεθηάζηκα (extensible) θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα (reusable) ζε άιια ζρήκαηα XΜL. 

Δmπιένλ, ην ζρήκα XΜL ππνζηεξίδεη ηε πεξηγξαθή ηχπσλ δεδνκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ηχπσλ δεδνκέλσλ απφ ηππνπνηεκέλνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ [1]. 

H XΜL επηηξέπεη ην δηαρσξηζκφ ηεο δνκήο (structure) θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ (content) ησλ 

εγγξάθσλ απφ ηελ παξνπζίαζε (1ayout) ηνπο. Απηφο ν δηαρσξηζκφο νπζηαζηηθά ηζνδπλακεί κε 

ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο αλαιπηηθήο δνκήο ηνλ πεξηερνκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ (κεηαδεδνκέλα-

metadata) θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εγγξάθνπ ζε κηα κνξθή αλεμάξηεηε απφ ηε παξνπζίαζε 

ηνλ εγγξάθνπ. πλεπψο νη αιιαγέο ζηε παξνπζίαζε δελ επεξεάδνπλ ηελ αλαιπηηθή δνκή 

ησλ εγγξάθσλ. 

Δπηπιένλ, απηφ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξνπζηάζεσλ γηα ηα ίδηα 

έγγξαθα κε ζθνπφ ηελ εκθάληζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρνπλ ζε δηάθνξα κέζα φπσο είλαη 

νη ππνινγηζηέο ρεηξφο (palmtops) θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα [7]. 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εγγξάθσλ XΜL ζε δηάθνξεο κνξθέο ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά 

XΜL style sheets πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηελ eXtensible Style Language (XSL). Με ηε βνήζεηα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ eXtensible Style Language Transformation (XSLT), ηα ειεθηξνληθά 

έγγξαθα XΜL (XΜL documents) ηξνπνπνηνχληαη ζε κνξθή ζειίδσλ ΗΣΜL θαη 

παξνπζηάδνληαη ζε ρξήζηεο κέζα απφ π ε ξ η ε γ ε η έ ο  η ζ η ν χ  ( w e b  b r o w s e r s ) . Δ π ί ζ ε ο  

κ ε  η ε  ρ ξ ή ζ ε  θ αη άι ι ε ι σ λ  κεηαζρεκαηηζκψλ, ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα XΜL 

κεηαηξέπνληαη ζε έγγξαθα PDF θαη δηάθνξεο άιιεο κνξθέο [1]. 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ, ε XΜL ιφγσ ησλ πξνηεξεκάησλ ηεο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ 

πνιιά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ππφ κνξθή 

ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη γηα ηελ αληαιιαγή ηνπο κε άιινπο νξγαληζκνχο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Δηδηθφηεξα, ε XΜL έρεη πηνζεηεζεί απφ πνιιά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο 

γηα ηε ζεκείσζε (tagging) ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνλ (data 

validity) θαη γηα ηε δφκεζε (data structure) ησλ ζεκεησκέλσλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή 

ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ εγγξάθσλ. 
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Δπηπιένλ, νη ζπλερείο βειηηψζεηο ζην εχξνο ησλ δηθηχσλ, ζηε ηαρχηεηα ησλ επεμεξγαζηψλ θαη 

ζηηο ηερληθέο ζπκπίεζεο, θαζηζηά αθφκε πην εθηθηή ηε ρξήζε ηεο ΥΜL απφ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα γεληθά θαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο εηδηθφηεξα [7]. 

Με ηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ) γηα ηελ 

απνζήθεπζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ XΜL ζε πίλαθεο θαη κε ηελ ελζσκάησζε 

ζπλαξηήζεσλ ζηα ΓΒΓ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ XΜL, 

δηεπθνιχλζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ε ρξήζε ηεο γιψζζαο XΜL. Γηα παξάδεηγκα έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πγείαο κπνξεί λα δηαηεξεί δεδνκέλα ζε ζρεζηαθή κνξθή θαη ζε κνξθή 

ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ XΜL, λα ηα απνζεθεχεη ζηηο ίδηεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ελζσκαησκέλεο ζπλαξηήζεηο πνπ παξέρνληαη-απφ απηφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ εγγξάθσλ. Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπλαξηήζεσλ 

ησλ ΓΒΓ είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε ζρεζηαθψλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ 

XΜL (XΜL documents) [7]. 

Οη δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ΓΒΓ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζην 

ρψξν ηεο πγείαο επεηδή κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ παξάγεηαη θαζεκεξηλά απφ εηεξνγελή 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη αληαιιάζζεηαη κε άιινπο νξγαληζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

νξγαληζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

εθαξκνγέο ηνπ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζε ζρεζηαθή κνξθή. ηε ζπλέρεηα 

κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηα ζρεζηαθά δεδνκέλα ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ XΜL κε ηε 

βνήζεηα ησλ παξερφκελσλ ελζσκαησκέλσλ ζπλαξηήζεσλ ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε-λνπ ΓΒΓ, 

γηα ηελ απνζηνιή ηνπο ζε άιινπο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Δπηπιένλ, έλαο 

νξγαληζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κπνξεί λα ιακβάλεη ειεθηξνληθά έγγξαθα XΜL, λα 

ηα απνζεθεχεη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ θαη λα ηα δηαρεηξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

παξερφκελσλ ελζσκαησκέλσλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ΓΒΓ. 

Δπηπιένλ, ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα XΜL πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ζειίδεο ΗΣΜL θαη λα 

παξνπζηάδνληαη κέζσ πεξηεγεηψλ ηζηνχ (web browsers) ζηνπο ρξήζηεο [7]. 

Μηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ΥΜL (XΜL 

documents) κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη ε ακνηβαία 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγγξάθσλ κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο θνηλνχ ζρήκαηνο XΜL (XML Schema) γηα ηα 

αληαιιαζζφκελα ειεθηξνληθά έγγξαθα XΜL [7]. 
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Γηα ηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ XΜL έρεη πξνηαζεί ην Simple Object Access 

Protocol (SOAP). Σν SOAP είλαη έλα πξσηφθνιιν αληαιιαγήο δεδνκέλσλ βαζηζκέλν ζηελ 

XΜL θαη επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο λα αληαιιάζνπλ δεδνκέλα ζε κνξθή κελπκάησλ κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ. πγθεθξηκέλα, ην SOAP κπνξεί λα Θεσξεζεί σο έλα πξσηφθνιιν 

επηθνηλσλίαο επηπέδνπ εθαξκνγψλ (application layer) θαη σο κηα κνξθή γηα ηελ αληαιιαγή 

ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ XΜL ζε κνξθή κελπκάησλ κέζσ ηνπ Internet. Σν SOAP είλαη 

δηαιεηηνπξγηθφ (interoperable) θαη ζπλεπψο αλεμάξηεην απφ ηε πιαηθφξκα πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νξγαληζκνί πνπ αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα ζε κνξθή κελπκάησλ SOAP 

[8]. 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηεο αλάπηπμεο ηνλ SOAP, είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ  

κελπκάησλ ηνπ πξσηνθφιινπ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξσηνθφιινπ 

επηθνηλσλίαο. πλεπψο, κε απηή ηε δηάθξηζε είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά ησλ κελπκάησλ  

SOAP κε ην πξσηφθνιιν  SOAP αιιά θαη κε άιια πξσηφθνιια. Σν SOAP 

απνηειεί νπζηαζηηθά έλα κεραληζκφ γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ ζε κηα θαηεχζπλζε (one 

σαπ) θαη παξέρεη κηα πιήξε πεξηγξαθή γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ έλα θφκβν SOAP (παξαιήπηεο) θαηά ηε ιήςε ελφο κελχκαηνο 

SOAP. Πην πνιχπινθα ζελάξηα αιιειεπίδξαζεο (π.ρ αίηεκα /απάληεζε, αίηεκα/πνιιαπιέο 

απαληήζεηο, θ.α) απφ ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κηαο θαηεχζπλζεο κεηαμχ ελφο απνζηνιέα 

θαη ελφο ή πεξηζζνηέξσλ παξαιεπηψλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ 

αληαιιάζζνπλ κελχκαηα κε ην ζπλδπαζκφ πνιιψλ αληαιιαγψλ κελπκάησλ κηαο 

θαηεχζπλζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο. Σν SOAP δελ θαζνξίδεη ηε ζεκαζηνινγία ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα κελχκαηα, φπσο δελ θαζνξίδεη θαη Θέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε δξνκνιφγεζε ησλ κελπκάησλ SOAP, ζηελ αμηφπηζηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ θαη ζην 

πέξαζκα ησλ κελπκάησλ απφ firewalls. Σν SOAP παξέρεη νπζηαζηηθά ην πιαίζην εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία εθαξκνγψλ [7,8]. 
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χιμα 1.1: H δομι ενόσ μθνφματοσ SOAP 

Έλα κήλπκα SOAP παξέρεη έλα θάθειν (envelope), ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηελ επηθεθαιίδα 

(header) θαη ην θπξίσο κέξνο (body) ηνπ κελχκαηνο. H επηθεθαιίδα ζε έλα κήλπκα SOAP, 

είλαη πξναηξεηηθή θαη πεξηέρεη επηπιένλ πιεξνθνξία απφ απηή ηνπ θπξίσο κέξνπο ηνπ 

κελχκαηνο. ε πεξίπησζε πνχ ζε έλα κήλπκα SOAP ππάξρεη επηθεθαιίδα, απηφ είλαη ην 

πξψην ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ. H πιεξνθνξία ηεο επηθεθαιίδαο αθνξά ζηελ απζεληηθνπνίεζε 

ηνλ κελχκαηνο, ζηε θαζνδήγεζε ηνπ κελχκαηνο, ζηελ επεμεξγαζία ηνλ κελχκαηνο θ.α. Οη 

επηθεθαιίδεο ζηα κελχκαηα SOAP ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, έλαο απφ 

απηνχο είλαη γηα ην θαζνξηζκφ ησλ ελδηάκεζσλ θφκβσλ πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ 

απνζηνιέα θαη παξαιήπηε ελφο κελχκαηνο SOAP (δηαδξνκή κελχκαηνο SOAP). Έλαο ελδηάκεζνο 

θφκβνο ζηε δηαδξνκή ελφο κελχκαηνο SOAP κπνξεί λα εμεηάζεη ηε πιεξνθνξία ηεο 

επηθεθαιίδαο ηνπ κελχκαηνο, λα εηζάγεη ή λα αθαηξέζεη πιεξνθνξία απφ ηελ επηθεθαιίδα 

θαη λα πξνζζέζεη επηπιένλ ελδηάκεζνχο θφκβνπο ζηε δηαδξνκή ηνλ κελχκαηνο [7,8]. 

 

Όπσο θαη ε επηθεθαιίδα ελφο κελχκαηνο SOAP, ην θπξίσο κέξνο ελφο κελχκαηνο SOAP 

απνηειεί πξναηξεηηθφ ζηνηρείν ηνπ κελχκαηνο θαη βξίζθεηαη κέζα ζην θάθειν ηνπ. Σν θχξην 

κέξνο ελφο κελχκαηνο, νπζηαζηηθά πεξηέρεη ηε πιεξνθνξία πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνλ 

απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε ηνπ κελχκαηνο. Μηα αλαπαξάζηαζε ηνπ κελχκαηνο SOAP 

εκθαλίδεηαη ζην ζρήκα 1.1. 
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Με ηε ρξήζε ηνπ SOAP είλαη δπλαηφ θάζε ππνινγηζηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην Internet 

λα δηακνηξάδεηαη δεδνκέλα θαη πεγέο δεδνκέλσλ κε θάζε άιιν ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζην 

Internet. Γηα παξάδεηγκα ζην ρψξν ηεο πγείαο ε ρξήζε ηνλ SOAP κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αληαιιαγή 

ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ζε κνξθή κελπκάησλ κεηαμχ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ηεο ίδηαο ή θαη 

δηαθνξεηηθήο ρψξαο. Σν SOAP αιιάδεη ηε κνξθή ηνλ Internet απφ ην κνληέιν πειάηε – εμππεξεηεηή 

(clίent-server), ζχκθσλα κε ην νπνίν νη πειάηεο (clients) αληαιιάζνπλ δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο 

κέζσ εμππεξεηεηψλ (servers), ζε έλα θαηαλεκεκέλν κνληέιν απφ ζεκείν ζε ζεκείν, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε ζπλδεδεκέλνο ζην Internet ππνινγηζηήο κπνξεί λα αληαιιάζεη 

απεπζείαο δεδνκέλα κε θάζε άιιν ζπλδεδεκέλν ζην Internet ππνινγηζηή [ 7 ] .  

Οη Θεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ κνληέινπ απφ ζεκείν ζε ζεκείν (peer-to-peer) ζην ρψξν ηεο 

πγείαο είλαη κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο. Γηα παξάδεηγκα εληφο κηαο πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηαο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην SOAP γηα ηελ απεπζείαο αληαιιαγή ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο 

κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε κνξθή κελπκάησλ. Φπζηθά έλα 

ηέηνην κνληέιν επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο απαηηεί ηελ εθαξκνγή 

ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

αληαιιάζζεηαη [7]. 

πλεπψο ζην πιαίζην κηαο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, είλαη δπλαηφ λα δηαηεξνχληαη ηα ηαηξηθά 

δεδνκέλα ησλ αζζελψλ θαηαλεκεκέλα ζηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

πνπ ζπιιέγνληαη θαη θαηαρσξνχληαη αξρηθά θαη λα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ 

νξγαληζκψλ ζε κνξθή κελπκάησλ SOAP θαηά απαίηεζε εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ. 

Δλαιιαθηηθά, κε ηε ρξήζε ηνπ SOAP ηα ηαηξηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ ζπιιέγνληαη θαη λα απνζηέιινληαη κε ηε κνξθή κελπκάησλ SOAP θαη λα 

απνζεθεχνληαη θεληξηθά ζε απνζήθεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο. Καηφπηλ, εμνπζηνδνηεκέλνη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε απηά ηα δεδνκέλα πξνζπειάδνληαο ηηο 

απνζήθεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο [7]. 
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1.3.2   WSDL   
 

Η WSDL (Web Services Description Language) απνηειεί ην πξντφλ ηππνπνίεζεο ζηνλ νξγαληζκφ 

W3C θαη ε πην πξφζθαηε έθδνζή ηεο είλαη απηή ηνπ 2001 WSDL 1.1 

(httξ://vvw.w3.org/TR/vsdl) ελψ ν W3C εξγάδεηαη γηα κία λέα έθδνζε ηελ WSDL 2.0 

(http://www.w3.org/TR/wsd120/) ε νπνία αλακέλεηαη λα νξηζηηθνπνηεζεί άκεζα [11]. 

 

Η WSDL είλαη κία γιψζζα βαζηζκέλε ζηελ ΥΜL γηα ηελ πεξηγξαθή δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ.  

αλαπαξηζηά ην επίπεδν πεξηγξαθήο (description layer) κέζα ζηε ζηνίβα πξσηνθφιισλ ησλ  ππεξεζηψλ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ (web services protocol stack). H WSDL θαζνξίδεη κία δηεπαθή (public interface) γηα 

κία ππεξεζία παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

Απηή ε δηεπαθή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο, 

πιεξνθνξίεο γηα ηνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ φισλ ησλ XΜL κελπκάησλ, γηα ην πξσηφθνιιν 

κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη κηα 

ππεξεζία. Με ηε ρξήζε ηεο WSDL, έλαο client κπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

έλα web service θαζψο θαη λα θαιέζεη (invoke) θάζε δηαζέζηκε ιεηηνπξγία (function) ηνπ 

[9,10]. 

 

Η WSDL πεξηγξάθεη κηα ππεξεζία ηζηνχ κε δνκεκέλν ηξφπν. Κάζε ππεξεζία ηζηνχ πξνζθέξεη κία ή 

πεξηζζφηεξεο Πφξηεο Τπεξεζίαο (ports). H πεξηγξαθή ηεο θάζε πφξηαο ππεξεζίαο 

απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα κέξε [11]: 

 

 Σχπνο Πφξηαο Τπεξεζηψλ (portType), πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο (operations) 

πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν πφξηαο. Κάζε ιεηηνπξγία πεξηγξάθεηαη σο 

αληαιιαγή κελπκάησλ ε νπνία κπνξεί λα γίλεη κνλφδξνκα ή ακθίδξνκα ή ζχκθσλα 

κε άιια κνληέια. Γηα θάζε κήλπκα πνπ αληαιιάζζεηαη πξέπεη λα γίλεη γλσζηφο ν 

ηχπνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξεη. O ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ 

είλαη ζπλήζσο ε ρξήζε ηνπ XΜLSchema (httξ://www.w3.νrg/ΥΜL/Schemn). 

 

 πζρεηηζκφο (binding), πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκφ ελφο ηχπνπ πφξηαο 

ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη.  

 

 

http://www.w3.org/TR/wsd120/
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Σν πην ζχλεζεο πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κε ην νπνίν ζπζρεηίδνληαη νη ηχπνη πφξηαο 

πνπ νξίδνληαη ζηελ WSDL είλαη ην πξσηφθνιιν SOAP. 

 

 Γηεχζπλζε (address), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε απφ ηελ νπνία νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πφξηαο ππεξεζηψλ είλαη δηαζέζηκεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ 

Θα ήηαλ αλακελφκελν φηη κία πεξηγξαθή ππεξεζίαο ηζηνχ ζε WSDL Θα απνηειείηαη 

απφ δχν κέξε: έλα κέξνο πνπ δίλεη κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο ηζηνχ θαη έλα 

άιιν κέξνο κε ηηο πφξηεο ππεξεζηψλ γηα θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη ν 

ηχπνο πφξηαο ππεξεζηψλ, ν ζπζρεηηζκφο θαη ε δηεχζπλζε. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα ήηαλ αλακελφκελν φηη κία πεξηγξαθή ππεξεζίαο ηζηνχ ζε WSDL 

ζα απνηειείηαη απφ δχν κέξε: έλα κέξνο πνπ δίλεη κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο 

ηζηνχ θαη έλα άιιν κέξνο κε ηηο πφξηεο ππεξεζηψλ γηα θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη 

ν ηχπνο πφξηαο ππεξεζηψλ, ν ζπζρεηηζκφο θαη ε δηεχζπλζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, θάηη 

ηέηνην ζα νδεγνχζε ζε αδηθαηνιφγεηεο επαλαιήςεηο ζε κία πεξηγξαθή ζε  WSDL. Απηφ 

ζα νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη  έλαο  ή πεξηζζφηεξνη ηχπνη δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά κελχκαηα δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Δπίζεο έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο πφξηαο ππεξεζηψλ κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί κε ηε ζεηξά ηνπ 

γηα ηνλ νξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ανξηψλ ππεξεζηψλ φπνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζπζρεηίδεηαη 

κε ελαιιαθηηθνχο ζπζρεηηζκνχο κε ελαιιαθηηθά πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ζε δηαθνξεηηθέο 

δηεπζχλζεηο. Γηα απηφ ην ιφγν ε δνκή κηαο πεξηγξαθήο ππεξεζίαο ηζηνχ ζε WSDL είλαη 

δηαθνξεηηθή [11]. 

Μηα πεξηγξαθή ζε WSDL απνηειεί έλα θείκελν ΥΜL ην νπνίν ζέβεηαη ηνλ νξηζκφ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ XΜL Schema (WSDL Schema defηnitίon). χκθσλα κε απηφ έλα θείκελν XΜL έρεη 

έλα ζηνηρείν-ξίδα ην wsdl:definitions φπνπ ην `wsdl' αληηζηνηρεί ζηνλ νλνκαηνρψξν (namespace) 

http://schemas.xmisoap.org/wsdl/. Σν ζηνηρείν wsdl:defηnitions πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ ζηνηρείσλ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα είλαη ηα εμήο: 

 

 Σχπνη δεδνκέλσλ (wsdl:tyges), πνπ νξίδνπλ ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη 

κέζσ ησλ κελπκάησλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη κία 

ππεξεζία ηζηνχ κέζσ ησλ ανξηψλ ππεξεζηψλ πνπ παξνπζηάδεη. 
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 Μελχκαηα (wsdl:message), πνπ νξίδνπλ ηε δνκή ησλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζνληαη 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ πνξηψλ ππεξεζίαο ηζηνχ. 

 

 Σχπνη Πνξηψλ Τπεξεζηψλ (wsdl:portType), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

(ζηνηρεία wsdl:operation) πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο πφξηαο 

ππεξεζηψλ. Με ηε ζεηξά ηνπο ηα ζηνηρεία wsdl:ogeration πξνζδηνξίδνπλ σο ζηνηρεία 

εηζφδνπ (wsdl:ingut) θαη εμφδνπ (wsdl:output) ηα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη φπσο απηά 

έρνπλ νξηζζεί μερσξηζηά σο `wsdl:message'. 

 

 πζρεηηζκνί (vsdl:binding), νη νπνίνη γηα θάζε ηχπν πφξηαο ππεξεζηψλ (φπσο έρεη 

νξηζζεί μερσξηζηά σο wsdl:portType) πξνζδηνξίδνπλ πσο θάζε αληαιιαζζφκελν 

κήλπκα ζηα πιαίζηα θάζε ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε έλα πξσηφθνιιν 

αληαιιαγήο κελπκάησλ. Σν ζχλεζεο πξσηφθνιιν αληαιιαγήο κελπκάησλ είλαη ην 

πξσηφθνιιν SOAP κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ΗΣΣΡ. 

 

 Τπεξεζίεο (λπsdl:service), νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ έλα ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο 

(wsdl:document) θαη ζηνηρεία πνξηψλ ππεξεζηψλ (wsdl:port). 'Έλα ζηνηρείν πφξηαο 

ππεξεζηψλ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ ζπζρεηηζκφ πνπ πινπνηεί φπσο έρεη νξηζζεί 

μερσξηζηά σο wsdl:binding φπσο θαη ηε δηεχζπλζε απφ ηελ νπνία είλαη δηαζέζηκεο νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πφξηαο (wsdl:address) [11]. 

 

 

1.3.3  UDDI 
 

Σν πξσηφθνιιν UDDI (Universal Description Discover and Integration) είλαη έλα 

αλεμάξηεην πιαηθφξκαο (platform-independent), βαζηζκέλν ζηελ XΜL, κεηξψν (registry) 

γηα ηε δεκνζίεπζε θαη εχξεζε επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ ζην δηαδίθηπν 

Άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ην 2001 απφ ηνλ νξγαληζκφ OASIS (Open, Organization for the 

Advancement of Structured Information Standards http://www.oasis-open.org) [11]. 

 

Σν UDDI είλαη κηα ηερληθή πξνδηαγξαθή γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θαηαλεκεκέλνπ θαηαιφγνπ 

απφ επηρεηξήζεηο θαη web services. Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη κε κνξθή ΥΜL. H 

πξνδηαγξαθή UDDI πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο (ΑΡΙ details) γηα ηελ εχξεζε αιιά θαη ηε 

δεκφζίεπζε δεδνκέλσλ. Σν UDDI business registry, είλαη κία πιήξσο ιεηηνπξγηθή πινπνίεζε 
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ηεο πξνδηαγξαθήο UDDI. Δγθαηληάζηεθε απφ ηελ Microsoft θαη ηελ ΙΒΜ θαη ηψξα είλαη ζε 

Θέζε λα επηηξέςεη ζην θαζέλα ηελ αλαδήηεζε UDDI δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, επηηξέπεη ζε θάζε εηαηξία 

λα εγγξαθεί ζηηο ππεξεζίεο ηνλ [9]. 

Σα δεδνκέλα ζην UDDI ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 White Pages : H θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, φπσο ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο, ε πεξηγξαθή θαη ε δηεχζπλζε 

ηεο. 

 Yellow Pages: H θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη κηα γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε δεδνκέλσλ 

είηε γηα ηελ εmρείξεζε είηε γηα ηε πξνζθεξφκελε ππεξεζία. 

 Green Pages: H θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα web 

service, φπσο π.ρ έλα δείθηε πξνο κία εμσηεξηθή πξνδηαγξαθή θαη κία δηεχζπλζε γηα ηε 

θιήζε ελφο web service. 

Απφ ηελ UDDI ηζηνζειίδαο ηεο Microsoft , κπνξεί θαλείο εχθνια λα δεκνζηεχζεη ηηο ππεξεζίεο 

ηνλ ή λα αλαδεηήζεη άιιεο [11]. 

Σν UDDI αλαπαξηζηά ην discovery layer ηεο ζηνίβαο πξσηνθφιισλ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. Σν 

discovery layer πξνζθέξεη ινηπφλ δχν ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο: 

 Δπηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα δεκνζηεχζνπλ πιεξνθνξία ζε έλαλ ηφπν 

θαηαρψξηζεο (registry) θαζψο επίζεο θαη ηηο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ. 

 Δπηηξέπεη ζε πειάηεο (clients) λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξία κέζα ζηνλ ηφπν 

θαηαρψξηζεο. Απηφ γίλεηαη  κε παξφκνην ηξφπν φπσο ε αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο ζε κία κεραλή αλαδήηεζεο. 

 

Σν discovery layer είλαη έλα web service ην νπνίν κπνξεί λα έρεη έλα interface. 

Υξεζηκνπνηψληαο απηφ ην web service registry (ζπρλά αλαθεξφκελν θαη σο super node ή 

broker) γηα ηελ εχξεζε άιισλ web services, ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ κπνξνχλ δπλακηθά λα 

ςάμνπλ ηε πεξηγξαθή ελφο web service, λα ηελ «θαηεβάζνπλ» θαη λα παξάμνπλ έλαλ client 

απηφκαηα θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο (at runtime) [4]. 
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Δθηφο απφ ην UDDI ππάξρνπλ θαη άιια πξφηππα πνπ πξνζθέξνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ 

ππάξρεη εληφο ηνπ description layer. Γηα παξάδεηγκα ην DISCO πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε πιαηθφξκα 

.ΝΔΣ θαζψο επίζεο θαη ην WSDL. 

 

1.3.3.1  Σο μοντϋλο δεδομϋνων UDDI   

Σν κνληέιν δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχεη ην UDDI πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπ ζηνηρείσλ: 

 businessEntίty: Πνπ πεξηγξάθεη επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο ηζηνχ. ηελ νπζία κπνξεί λα πεξηγξάςεη νπνηαδήπνηε νληφηεηα πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο ηζηνχ ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο εάλ απαηηείηαη θαη λα παξέρεη ιεπηνκέξεηεο 

γηα ην πσο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη θάπνηνο καδί ηεο, θιπ. Σέηνηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη κπνξνχλ λα ζρεηηζηνχλ κε έλαλ αξηζκφ 

ππεξεζηψλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη σο ζηνηρεία businessService. 

 

 businessService: Σέηνηα ζηνηρεία πεξηγξάθνπλ κηα ζπιινγή ζρεηηθψλ κεηαμχ ηνπο 

ππεξεζηψλ ηζηνχ πνπ πξνζθέξνληαη απφ κία επηρείξεζε ή νξγαληζκφ ε πεξηγξαθή ηνλ 

νπνίνπ δίλεηαη σο πεξηγξαθή businessEntity. Δπίζεο, ζηνηρεία businessService κπνξνχλ λα 

ζρεηηζηνχλ κε έλαλ αξηζκφ ζηνηρείσλ bindingTemplate. 

 

 bindingTemplute: Απηά ηα ζηνηρεία παξέρνπλ ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πξνθεηκέλνπ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ππεξεζία ηζηνχ. Πεξηιακβάλνπλ ηηο δηθηπαθέο δηεπζχλζεηο 

φπνπ νη ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο φπσο επίζεο θαη Φεθηαθέο Τπνγξαθέο (digital 

signatures). Δπίζεο ζηνηρεία biningTemplate κπνξνχλ λα ζρεηηζηνχλ κε έλαλ αξηζκφ 

ζηνηρείσλ tMνdel. 

 

 tMοdel: Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζηνηρεία απνηεινχλ επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο έλλνηεο 

πνπ πξνζθέξνπλ ην ηερληθφ κνληέιν (technical model) πεξηγξαθήο 20 δηαθνξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ φπσο έλαο ηχπνο ππεξεζίαο ηζηνχ, έλα πξσηφθνιιν γηα επηθνηλσλία κε 

ππεξεζίεο ηζηνχ ή έλα ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο. Έηζη, ζηνηρεία tMνdel κπνξνχλ 

λα αλαπαξηζηνχλ πξσηφθνιια κεηαθνξάο δεδνκέλσλ φπσο ΉΣΣΡ ή SMTP, θνξκά 

ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ, θ.α. 
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 publisherAssertion: Πνπ πεξηγξάθνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ζηνηρείσλ businessEntity. 

'Έηζη, είλαη δπλαηφ λα νξηζζεί φηη κία επηρείξεζε είλαη ζπγαηξηθή θάπνηαο άιιεο, 

θιπ. Σν UDDI νξίδεη έλαλ αξηζκφ πηζαλψλ ζρέζεσλ. 

 

 subscription: Πνπ πεξηγξάθνπλ αηηήκαηα γηα ελεκέξσζε (εηδνπνίεζε) ζρεηηθά κε 

ελεκεξψζεηο ζηνηρείσλ ή ηχπσλ ζηνηρείσλ ζηνπο θαηαιφγνπο [ 1 1 ] .  

Οη ηχπνη ζηνηρείσλ businessEntity, businessService, biningTemplate, tMνdel θαη publisherAssertion 

κπνξνχλ λα έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ςεθηαθέο ππνγξαθέο (digital signatures) ζχκθσλα κε ηελ 

έθδνζε UDDI λ3. 

Μία αξρηηεθηνληθή πνπ λα ππνζηεξίδεη ηε θηινμελία θαη ρξήζε θαηαιφγσλ ζχκθσλα κε ην 

UDDI κπνξεί λα πεξηιακβάλεη UDDI Κφκβνπο (nodes), νη νπνίνη παξέρνπλ θαηαιφγνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεηαη πην πάλσ θαη Πειάηεο UDDΙ 

Κφκβσλ (clίents). Σνπιάρηζηνλ έλαο θφκβνο πξέπεη λα πινπνηείηαη ζε θάζε αξρηηεθηνληθή 

UDDI. Οη πειάηεο θφκβσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο θφκβσλ UDDI. Δίλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ππεξεζηψλ ελφο θφκβνπ UDDI απφ θάπνην άιιν θφκβν, φπσο επίζεο θαη ε ρξήζε 

ππεξεζηψλ ηνπ πειάηε ελφο θφκβνπ UDDI απφ ηνλ θφκβν (π.ρ. γηα ηε κεηάδνζε εηδνπνηήζεσλ γηα ηηο 

νπνίεο ν πειάηεο έρεη ζπλάςεη ζπλδξνκέο). 

Σν πξφηππν UDDI πξνβιέπεη έλα ζχλνιν απφ δηεπαθέο πξνγξακκαηηζκνχ  εθαξκνγψλ 

(Application Programming Interface, ΑΡΙ) πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξνληαη απφ UDDI Κφκβνπο αιιά θαη Πειάηεο UDDI Κφκβσλ. 'Δλαο θφκβνο παξέρεη 

ηηο εμήο νκάδεο δηεπαθψλ ζχκθσλα κε ην UDDI λ3: 

 UDDI Ιnquiry. Με ιεηηνπξγίεο αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ ζηνλ θαηάινγν πνπ ηεξεί 

θφκβνο θαη απφθηεζε πιεξνθνξίαο απφ ηνλ θαηάινγν. 

 UDDI Publication. Με ιεηηνπξγίεο πνπ εmηξέπνπλ ηελ πξφζζεζε, ελεκέξσζε ή 

δηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ ηνλ θαηάινγν πνπ δηαηεξεί ν θφκβνο. 

 UDDI Security. Με ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηνχλ πξνβιεπφκελνπο κεραληζκνχο 

Δπηθχξσζεο (authentication). 

 UDDI Custody Transfer. Με ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απφθηεζε ή κεηαθνξά 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ businessEntity θαη ησλ ζρεηηθψλ businessService ζηνηρείσλ φπσο 

επίζεο θαη ζηνηρεία tMνdel απφ έλα θφκβν ζε έλαλ άιιν. 

 UDDI Subscription. πνπ ππνζηεξίδεη ηηο ζπλδξνκέο γηα εηδνπνίεζε φηαλ ιακβάλνπλ 
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ρψξα αιιαγέο ζηνλ θαηάινγν πνπ ππνζηεξίδεη ν θφκβνο. Με ηε ζεηξά ηνπ, έλαο 

Πειάηεο Κφκβνπ UDDI ζχκθσλα κε ην UDDI λ3 πξνζθέξεη ηηο εμήο νκάδεο δηεπαθψλ: 

 UDDI Subscription Listener. Πνπ επηηξέπεη ζηνλ Κφκβν UDDI λα εηδνπνηεί ηνλ πειάηε φηαλ 

γίλνληαη αιιαγέο ζηνλ θαηάινγν γηα ηηο νπνίεο ν πειάηεο έρεη δεηήζεη λα ελεκεξψλεηαη 

κέζσ ζπλδξνκήο (ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο UDDI Subscription πνπ 

πξνζθέξεη ν θφκβνο). 

 UDDI Value Set. Με ιεηηνπξγίεο ζρεηηθέο κε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζπζρεηηζκφ ησλ 

ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη [11]. 

Η επηθνηλσλία κεηαμχ πειαηψλ θαη UDDI θφκβσλ γίλεηαη κε ρξήζε SOAP κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ 

ΗΣΣΡ. "Δηζη, ζε κηα αξρηηεθηνληθή ππεξεζηψλ κηα ππεξεζία ηζηνχ- πειάηεο κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη άιιεο ππεξεζίεο ηζηνχ ζηνλ θαηάινγν ηνπ UDDI κε ην λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο 

UDDI Inquiry ηνπ ηνπηθνχ θφκβνπ. Η πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνθηψληαη απφ ηνλ 

θαηάινγν θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο καδί ηνπο πεξηγξάθνληαη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαηαιφγνπ. 

Γίλεηαη έηζη θαλεξή ε αλάγθε λα νξηζζνχλ ηξφπνη ζπζρεηηζκνχ ηνπ ηξφπνπ πεξηγξαθήο κηαο 

ππεξεζίαο ηζηνχ ζην UDDI κε ηνλ ηξφπν πεξηγξαθήο ζχκθσλα κε ηελ WSDL. Απηφ επηηξέπεη ζε 

ππεξεζίεο ηζηνχ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε WSDL λα πξνζηεζνχλ ζηνπο θαηαιφγνχο UDDI αιιά θαη 

ζε πειάηεο θφκβσλ UDDI λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε WSDL πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ 

ηζηνχ πνπ αλαθαιχπηνπλ. Οη εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζηηγκήο ζηα πιαίζηα ηνλ OASIS 

02en πξνβιέπνπλ αληηζηνίρεζε ησλ ζηνηρείσλ portType, binding, service θαη port ηεο WSDL κε ηα 

ζηνηρεία tMνdel, tMνdel businessService θαη bindingTemplate ηνπ  UDDI αληίζηνηρα [11]. 

Καηάινγνη UDDI κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ θφκβνπο θαη λα είλαη δηαζέζηκνη κφλν ζην 

εζσηεξηθά ζην δίθηπν κηαο επηρείξεζεο (πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ιεηηνπξγίεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ππεξεζηψλ εζσηεξηθά) ή θαη εμσηεξηθά πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ 

ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. Δίλαη επίζεο δπλαηή θαη ε αλάπηπμε πβξηδηθψλ κνληέισλ φπνπ νξηζκέλα 

ζηνηρεία ησλ θαηαιφγσλ UDDI είλαη δηαζέζηκα εζσηεξηθά ελψ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία είλαη 

δηαζέζηκα εμσηεξηθά [11]. 

 

 



23 
 

1.3.4   HTTP 

  
ην ππζκέλα ηεο ζηνίβαο πξσηνθφιισλ βξίζθεηαη ην ζηξψκα κεηαθνξάο (service transport 

layer). Σν ζηξψκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηε κεηαθνξά xm1 κελπκάησλ κεηαμχ δχν ππνινγηζηψλ. 

Σν ΗΣΣΡ είλαη ην πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά επεηδή είλαη απιφ, ζηαζεξφ θαη ηα 

πεξηζζφηεξα fηrewalls επηηξέπνπλ ην http traffic. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ζηα κελχκαηα XML-

RΡC ή SOAP λα κεηακθηέδνληαη ζαλ κελχκαηα ΗΣΣΡ. Απηφ είλαη θαιφ γηα ηελ νινθιήξσζε 

(integration) απνκαθξπζκέλσλ εθαξκνγψλ, σζηφζν αλαθχπηνπλ νξηζκέλα ζέκαηα αζθαιείαο 

πνπ Θα αλαθεξζνχλ αξγφηεξα. 

 

1.4   Σο μοντϋλο υπηρεςιών παγκόςμιου ιςτού 
 

Η αξρηηεθηνληθή ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ βαζίδεηαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο 

(interactions) κεηαμχ ηξηψλ ξφισλ: Σνπ παξνρέα ππεξεζίαο (service provider), ηνλ ηφπνπ 

θαηαρψξηζεο ππεξεζηψλ web (service registry) θαη ηνπ αηηνχληα ηεο ππεξεζίαο (service requestνr). Οη 

αιιειεπηδξάζεηο απηέο εκπεξηέρνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο (operations) δεκνζίεπζεο (publish), εχξεζεο 

(find) θαη έλσζεο (bind) [3]. 

 

 

       ρήκα 1.2 Σν Μνληέιν ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ -Ρφινη θαη ιεηηνπξγίεο. 
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ε έλα ηππηθφ ζελάξην, ν παξνρέαο ππεξεζίαο θηινμελεί (host) έλα δηθηπαθά πξνζβάζηκν 

θνκκάηη ινγηζκηθνχ (software module) θαη ηε πεξηγξαθή ηνπ (κία πινπνίεζε ελφο web 

service). O παξνρέαο ππεξεζίαο νξίδεη κία πεξηγξαθή γηα ην web service (service 

description) θαη ην δεκνζηεχεη ζε έλαλ ηφπν θαηαρψξηζεο ππεξεζηψλ web ή ζηνλ αηηνχληα 

ηελ ππεξεζία. O αηηψλ ηεο ππεξεζίαο ρξεζηκνπνηεί ηε ιεηηνπξγία εχξεζεο (ftnd operation) έηζη 

ψζηε λα αληιήζεη ηε πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο ηνπηθά ή απφ ηνλ ηφπν θαηαρψξηζεο ππεξεζηψλ 

γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηε ζχλδεζε ηνπ (bind) κε ην παξνρέα ππεξεζίαο θαη λα 

θαιέζεη/αιιειεπηδξάζεη κε ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. ην δηάγξακκα 1.2 πεξηγξάθνληαη 

απηέο νη ιεηηνπξγίεο , ηα ζπζηαηηθά (components) πνπ ηηο παξέρνπλ θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο 

αιιειεπηδξάζεηο [3]. 

 

1.4.1  Οι ρόλοι ςτην αρχιτεκτονικό των υπηρεςιών παγκόςμιου ιςτού   

 Πάξνρνο Τπεξεζίαο (Service Provider): Απφ επηρεηξεζηαθή άπνςε, είλαη ν 

ηδηνθηήηεο ηεο ππεξεζίαο. Απφ άπνςε αξρηηεθηνληθήο είλαη ε πιαηθφξκα πνπ ηελ 

θηινμελεί. 

 Αηηψλ ππεξεζίαο (Service Requestνr): Απφ επηρεηξεζηαθή άπνςε, ν αηηψλ ππεξεζίαο 

είλαη ε επηρείξεζε ε νπνία ζέιεη λα ηθαλνπνηήζεη νξηζκέλεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Απφ 

άπνςε αξρηηεθηνληθήο είλαη ε εθαξκνγή ε νπνία αλαδεηά θαη θαιεί ή πξνβαίλεη ζηελ 

έλαξμε κίαο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ ππεξεζία. O ξφινο ηνπ αηηνχληα ππεξεζίαο 

κπνξεί λα παηρηεί κέζσ ελφο πεξηεγεηή ηζηνζειίδσλ ν νπνίνο θαζνδεγείηαη απφ 

θάπνην πξφζσπν ή πξφγξακκα, ρσξίο ηελ χπαξμε ελφο user interface, γηα παξάδεηγκα έλα 

άιιν web service. 

 Σφπνο θαηαρψξηζεο ππεξεζηψλ web (Service Registry): Πξφθεηηαη γηα έλα κεηξψν 

πεξηγξαθψλ ππεξεζηψλ (service descriptions) φπνπ νη παξνρείο ππεξεζηψλ 

δεκνζηεχνπλ ηηο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Οη αηηνχληεο ππεξεζηψλ, βξίζθνπλ 

ηηο ππεξεζίεο θαη απνθηνχλ πιεξνθνξίεο ζχλδεζεο (binding information) κε ηηο 

ππεξεζίεο απηέο. Χζηφζν, νη παξνρείο ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ ηε πεξηγξαθή 

κηαο ππεξεζίαο θαηεπζείαλ ζηνπο αηηνχληεο. Παξνκνίσο, νη αηηνχληεο ππεξεζηψλ, 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηε πεξηγξαθή κηαο ππεξεζίαο θαη απφ άιιεο πεγέο, φπσο π.ρ 

κέζσ ελφο ηνπηθνχ αξρείνπ, κηαο FTP ηνπνζεζίαο, κηαο ηζηνζειίδαο ή κέζσ ηνπ 

Discovery of Web Services (DISCO) [3]. 
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1.4.2  Οι λειτουργύεσ (operations) ςτην αρχιτεκτονικό των υπηρεςιών 

παγκόςμιου ιςτού   

Πξνθεηκέλνπ κία εθαξκνγή (application) λα σθειεζεί απφ ηε ρξήζε ππεξεζηψλ web, ηξεηο ιεηηνπξγίεο 

πξέπεη λα ιάβνπλ κέξνο: ε δεκνζίεπζε (publication) ησλ πεξηγξαθψλ ησλ ππεξεζηψλ, ε δηαδηθαζία 

εχξεζεο ηνπο (lookup or finding of service descriptions) θαη ε ζχλδεζε (binding) ή θιήζε (invoking) ησλ 

ππεξεζηψλ κε βάζε ηε πεξηγξαθή ηνπο. Πην αλαιπηηθά νη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη: 

 Γεκνζίεπζε (Publish): Πξνθεηκέλνπ κία ππεξεζία λα είλαη πξνζβάζηκε, ε πεξηγξαθή 

ηεο ζα πξέπεη λα δεκνζηεπηεί ψζηε λα νη αηηνχληεο λα κπνξνχλ λα ηε βξνπλ. Σν πνχ ζα 

δεκνζηεπζεί, εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο. 

 

 Δχξεζε (Finding): Καηά ηε ιεηηνπξγία εχξεζεο, ν αηηψλ κηαο ππεξεζίαο αλαθηά ηε 

πεξηγξαθή κηαο ππεξεζίαο ή ηελ αλαδεηά ζην ηφπν θαηαρψξηζεο ππεξεζηψλ web. H 

ιεηηνπξγία εχξεζεο κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε δχν δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνλ θχθινπ 

δσήο γηα ηνλ αηηνχληα ηεο ππεξεζίαο: θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα 

αλαθηήζεη ηε πεξηγξαθή ηεο δηεπαθήο (interface) ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνλ 

πξνγξάκκαηνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα αλαθηήζεη ηε 

ηνπνζεζία ηεο ππεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα ηε θαιέζεη. 

 

 χλδεζε (Bind): Σέινο, κηα ππεξεζία ρξεηάδεηαη λα θιεζεί. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζχλδεζεο, ν αηηψλ ππεξεζίαο θαιεί ή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ 

ππεξεζία, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε 

ζχλδεζε ζηε πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ζε επαθή, λα θαιέζεη 

ηελ ππεξεζία [3]. 
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1.4.3 Ο κύκλοσ ζωόσ τησ ανϊπτυξησ των υπηρεςιών παγκόςμιου ιςτού 

(web services development lifecycle)   

O θχθινο δσήο ηεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ, πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ 

(design), ηελ αλάπηπμε (deployment) θαη ηελ εθηέιεζε (runtime) γηα θαζέλα απφ ηνχο ξφινπο 

(service registry, service provider, service requestνr). Κάζε ξφινο έρεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

γηα θάζε ηκήκα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο αλάπηπμεο (development lifecycle). O θχθινο δσήο ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θάζεηο: 

 

1. Build 

H θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε δνθηκή ηεο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο, ηνλ 

πξνζδνξηζκφ ηεο πεξηγξαθήο ηεο δηεπαθήο ηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη ηεο πεξηγξαθήο ηεο 

πινπνίεζεο ηεο. H πινπνίεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο web ππεξεζίαο, 

ηε κεηαηξνπή ππαξρφλησλ εθαξκνγψλ ζε ππεξεζίεο θαη ηε ζχλζεζε λέσλ ππεξεζηψλ απφ 

άιιεο web ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο. 

2. Deploy 

H θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηε δεκνζίεπζε ηεο δηεπαθήο ηεο ππεξεζίαο (service interface) θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο ζε θάπνηνλ αηηνχληα ή ζην κεηξψν, θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο (deployment) ζε έλα  πεξηβάιινλ εθηέιεζεο (ζπλήζσο ζε έλαλ web 

application server). 

3. Run 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο ε ππεξεζία είλαη δηαζέζηκε πξνο θιήζε. ην ζεκείν απηφ ε 

web ππεξεζία είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλε, ιεηηνπξγηθή θαη δηθηπαθά πξνζβάζηκε απφ ηνλ 

παξνρέα ηεο. Σψξα ν αηηψλ ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο εχξεζεο (find) 

θαη ζχλδεζεο (bind). 

4. Manage 

H θάζε απηή θαιχπηεη ηε δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο ππεξεζηψλ ηζηνχ (web services 

application). H αζθάιεηα, ε δηαζεζηκφηεηα, ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, νη εmρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

(business processes), ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ [3]. 
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1.5   Η ςτούβα υπηρεςιών παγκόςμιου ιςτού (web services stack) 

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ηξηψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δεκνζίεπζεο (publish), εχξεζεο (find), θαη 

ζχλδεζεο (bind) έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability), είλαη 

αλαγθαία ε χπαξμε κηαο ζηνίβαο ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θάπνηα 

πξφηππα (standards) ζε θάζε επίπεδν. H εηθφλα 1.3 παξνπζηάδεη κηα ηέηνηα ζχιιεςε απηήο ηεο 

ζηνίβαο. Σα πςειφηεξα επίπεδα ρηίδνληαη πάλσ ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

ρακειφηεξα επίπεδα. Οη θάζεηεο γξακκέο αλαπαξηζηνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςηλ ζε θάζε επίπεδν ηεο ζηνίβαο [3]. 

 

 

 

        χιμα 1.3 H ςτοίβα υπθρεςιϊν παγκόςμιου ιςτοφ. 

 

Σν ζεκέιην ηεο ζηνίβαο ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ είλαη ην δίθηπν (network). Οη web 

services πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκεο ζην δίθηπν ψζηε λα κπνξνχλ λα θιεζνχλ ππφ ηνπο 

αηηνχληεο ππεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ζπλήζσο ηα ήδε ππάξρνληα πξσηφθνιια. Σν ΗΣΣΡ απνηειεί γηα ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο ην  

de facto standard δηθηπαθφ πξσηφθνιιν γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην 
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δηαδίθηπν. Χζηφζν θαη άιια πξσηφθνιια κπνξεί λα ππνζηεξηρηνχλ φπσο ην SΜΣΡ θαη FΣΡ 

[3]. 

Σν επφκελν ζηξψκα, ην XML-Based Messaging αλαπαξηζηά ηε ρξήζε ηεο XML σο ηε 

βάζε γηα ην πξσηφθνιιν αληαιιαγήο κελπκάησλ. Σν SOAP (Simple Object Access 

Protocol) απνηειεί ηελ επηινγή σο πξσηφθνιιν αληαιιαγήο κελπκάησλ γηα πνιινχο ιφγνπο: 

 Απνηειεί ηνλ πιένλ πξνηππνπνηεκέλν κεραληζκφ γηα ηελ εγγξαθνζηξεθή (document-

centric) πξνζέγγηζε αληαιιαγήο κελπκάησλ θαη ηελ απνκαθξπζκέλε θιήζε 

δηαδηθαζηψλ (remote procedηηre calls) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ XML. 

 Δίλαη πξνηηκφηεξν απφ ην απιφ ΗΣΣΡ ΡΟSΣ ηεο XML δηφηη νξίδεη έλαλ standard 

κεραληζκφ γηα ηελ ελζσκάησζε επεθηάζεσλ (extensions) ζην 28 κήλπκα 

ρξεζηκνπνηψληαο SOAP headers θαη κία standard θξππηνγξάθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

(operation νr function). 

 Σα κελχκαηα SOAP ππνζηεξίδνπλ ηε δεκνζίεπζε θαη εχξεζε ιεηηνπξγηψλ ζηα web 

services [3]. 

Σν ζηξψκα πεξηγξαθήο ηεο ππεξεζίαο (service descriptίon layer) είλαη νπζηαζηηθά κηα 

ζηνίβα απφ έγγξαθα πεξηγξαθήο. Η WSDL (Web Services Description Language) απνηειεί 

εδψ ην de facto standard γηα ηε πεξηγξαθή κηαο ππεξεζίαο. Σν πξφηππν απηφ είλαη ην minimum 

απαξαίηεην πξφηππν γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ 

ηζηνχ. Η WSDL νξίδεη ηε δηεπαθή (interface) θαη ηνπο κεραληζκνχο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο 

ππεξεζίαο. Πξφζζεηε πεξηγξαθή είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ business context ηεο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (quality of service) θαη ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ. 'Έλα έγγξαθν 

WSDL κπνξεί λα «ζπκπιεξσζεί» απφ άιια έγγξαθα πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςεη πςειφηεξνπ επηπέδνπ φςεηο ησλ web services. Γηα παξάδεηγκα ην business context 

πεξηγξάθεηαη ρξεζηκνπνηψληαο UDDI δνκέο δεδνκέλσλ επηπξφζζεηα κε ην WSDL έγγξαθν. 

Η ζχλζεζε θαη ε ξνή ησλ ππεξεζηψλ πεξηγξάθνληαη κε WSFL (Web Services Flow 

Language) έγγξαθα [3]. 

Δπεηδή κία web service Θεσξείηαη σο δηθηπαθά πξνζβάζηκε κέζσ SOAP θαη αλαπαξίζηαηαη απφ κία 

πεξηγξαθή, ηα πξψηα ηξία ζηξψκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηε παξνρή ή ηε ρξήζε θάζε 

ππεξεζίαο web. Η πην απιή κνξθή ηεο ζηνίβαο ζα απνηεινχηαλ απφ ην ΗΣΣΡ γηα ην ζηξψκα 

δηθηχνπ, ην πξσηφθνιιν SOAP γηα ην ζηξψκα αληαιιαγήο κελπκάησλ XML θαη ην WSDL γηα ην 

ζηξψκα πεξηγξαθήο ηεο ππεξεζίαο. Απηή ε ζηνίβα απνηειεί ηε βαζηθή δηαιεηηνπξγηθή ζηνίβα ηελ 

νπνία θάζε δεκφζηα ή δηεπηρεηξεζηαθή web ππεξεζία πξέπεη λα ππνζηεξίδεη. Δλδνεπηρεηξεζηαθέο 

ή ηδησηηθέο web ππεξεζίεο κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ θαη άιια πξσηφθνιια δηθηχνπ θαη 

ηερλνινγίεο θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ [3]. 
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       ρήκα 1.4.  H βαζηθή δηαιεηηνπξγηθή ζηνίβα ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

Δλψ ηα πξψηα ηξία ζηξψκαηα ηεο ζηνίβαο ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο, ηα επφκελα δχν ζηξψκαηα (service publication, service discovery) κπνξνχλ 

λα πινπνηεζνχλ απφ κία ζεηξά δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ [3]. 

Κάζε ελέξγεηα θαηά ηελ νπνία έλα WSDL έγγξαθν δηαηίζεηαη ζε θάπνηνλ αηηνχληα ππεξεζίαο 

(service requestνr), ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ αηηνχληα ππεξεζίαο, ραξαθηεξίδεηαη σο 

δεκνζίεπζε ηεο ππεξεζίαο (service publication). Σν πην απιφ παξάδεηγκα ζε απηφ ην ζηξψκα 

είλαη ε απνζηνιή WSDL εγγξάθνπ θαηεπζείαλ ζηνλ αηηνχληα. Απηφ νλνκάδεηαη άκεζε δεκνζίεπζε 

(direct publishing). 

'Έλα ηξφπνο επίηεπμεο άκεζεο δεκνζίεπζεο είλαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Δλαιιαθηηθά έλαο πάξνρνο ππεξεζίαο κπνξεί λα δεκνζηεχζεη ην WSDL έγγξαθν 

πεξηγξάθνληαο ηελ ππεξεζία ηνπηθφ WSDL registry, ζε έλα ηδησηηθφ UDDI regίstry, ή ζε έλα UDDI 

θφκβν (UDDI operator node) [3]. 

Δπεηδή κία web ππεξεζία δελ κπνξεί λα αλαθαιπθζεί εάλ δελ έρεη πξνεγνπκέλσο 

δεκνζηεπζεί, ην discovery layer εμαξηάηαη απφ ην publication layer. Κάζε κεραληζκφο ν νπνίνο 

επηηξέπεη ζηνλ αηηνχληα ππεξεζίαο λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηε πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο θαη λα 

ηελ θαηαζηήζεη δηαζέζηκε ζηελ εθαξκνγή θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο 

αλαθάιπςε ηεο ππεξεζίαο (service discovery) [3]. 
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 Eπεηδή ε πινπνίεζε κηαο web ππεξεζίαο είλαη έλα software module, είλαη θπζηθφ λα 

παξαρζνχλ web services κέζσ ηεο ζχλζεζε ηνπο (services composition). Σα 

ελδνεπηρεηξεζηαθά web services γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα 

παξνπζηάζνπλ έλα web service interface ή web services απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ 

λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε business-to-business ζπλαιιαγψλ. Δλαιιαθηηθά έλαο workflow 

manager κπνξεί λα θαιεί θάζε web service θαζψο απηφ ζπκκεηέρεη ζε κία επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία 

(business process). Σν ζηξψκα ξνήο ππεξεζηψλ (service flow) πνπ βξίζθεηαη ζηε θνξπθή ηεο 

ζηνίβαο, πεξηγξάθεη πσο ε επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη νη ξνέο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ 

δηεμάγνληαη. H WSFL ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο [3]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η Υπηρεςιοςτρεφήσ αρχιτεκτονική: Έννοιεσ και αρχζσ 

 

2.1   Ειςαγωγό 

 

Η ρξήζε ησλ θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ (distributed systems) απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

άιινπο νξγαληζκνχο έρεη απμεζεί ξαγδαίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

παγθφζκηνχ ηζηνχ, ηεο σξηκφηεηαο ηνλ πξσηνθφιινπ ΗΣΣΡ θαζψο θαη ηηο βειηηψζεηο ζηελ 

αζθάιεηα ησλ επηθνηλσληψλ. Πνηθίια πξφηππα έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κε 

ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ. ήκεξα νη βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα είλαη ε ππεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή (service-oriented 

architecture) θαη νη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ [12]. 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ αλάπηπμε κηαο ππεξεζηνζηξεθνχο ιχζεο ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπκε 

πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ θάλνπλ κία ππεξεζία (service) θαηάιιειε ζηελ 

SOA. Με άιια ιφγηα πσο κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε web services νη νπνίεο είλαη 

πξαγκαηηθά service-oriented. 

Η κνληεινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο (business automation logic) είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο αξηζκνχ γεληθά απνδεθηψλ αξρψλ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη 

ζε θάζε θνκκάηη επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο ην νπνίν απνηειεί κία ππεξεζία εληφο ηεο φιεο 

αξρηηεθηνληθήο. 

Σν θεθάιαην απηφ εμεγεί πσο ε πξνζέγγηζε ηεο uπεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο 

εθαξκφδεηαη ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη αλαιχεη θάζε αξρή ηεο αξρηηεθηνληθήο 

απηήο. 
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2.2   Η υπηρεςιοςτρεφόσ αρχιτεκτονικό και η επιχεύρηςη 
 

 

O φξνο Τπεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή (service-oriented architecture) αλαθέξεηαη ζην ζηπι 

θαηαζθεπήο . αμηφπηζησλ θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησv ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα 

δηαθηλείηαη κε ηε κνξθή ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηε ραιαξή ζχδεχμε (loose coupling) ησλ 

αιιειεπηδξψλησλ ππεξεζηψλ [12]. 

Οη έλλνηεο γχξσ απφ ηελ ππεξεζηνζηξεθή αξρηηεθηνληθή κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα 

κέζσ ηεο εζηίαζεο καο ζηηο ππεξεζίεο. Μία ππεξεζία είλαη έλα ζπζηαηηθφ ινγηζκηθνχ (software 

component) ην νπνίν κπνξεί λα πξνζπειαζηεί δηθηπαθά θαη παξέρεη ιεηηνπξγηθφηεηα ζηνπο 

αηηνχληεο ππεξεζηψλ. Αο παξαηεξήζνπκε πνπ απηέο εληνπίδνληαη κέζα ζηε δνκή ελφο 

απηνκαηνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ [6]. 

 

      ρήκα 2.1 Σν service interface layer αλάκεζα ζηα enterprise layers. 

 

Οη ππεξεζίεο (services) ζπληζηνχλ απηφλνκεο κνλάδεο πνπ εκπεξηέρνπλ επηρεηξεζηαθή 

ινγηθή. Απηέο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα έηζη ψζηε νη ππεξεζίεο – 
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γφλνη λα ελζπιαθψλνπλ ππεξεζίεο – παηδηά. Απηφ επηηξέπεη ζην ζηξψκα ππεξεζηψλ (service 

layer) λα απνηειείηαη απφ πνιιαπιά επίπεδα αθαίξεζεο (layers of abstractions). ε θπζηθφ 

επίπεδν νη ππεξεζίεο αλαπηχζζνληαη ζε θαηάιιεια πεξηβάιινληα φπνπ θάζε κηα είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ ελζπιάθσζε (encapsulation) ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ινγηθήο ηεο 

εθαξκνγήο. H παξαθάησ εηθφλα δείρλεη πσο μερσξηζηέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο αλαπαξίζηαληαη 

σο δηεπαθέο (service interfaces) εληφο ηνλ service interface layer, αλαπαξηζηνχλ ηκήκαηα ηεο 

ινγηθήο ηεο εθαξκνγήο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο [6]. 

 

 

 

ρήκα 2.2 Σν serλίce interface layer αλαπαξηζηά ηκήκαηα ηεο ινγηθήο ηεο εθαξκνγήο. 
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2.3   Η ανατομύα τησ υπηρεςιοςτρεφούσ αρχιτεκτονικόσ 

 

Γηα ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηη ζπληζηά κηα αιεζηλή ππεξεζηνζηξεθή ιχζε (SOA 

solution), είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε ζηα θχξηα ζπζηαηηθά ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ 

ηζηνχ (web services framework). Θα ηνπο πξνζδψζνπκε εθείλε ηελ νξνινγία πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ ππεξεζηνζηξεθή αξρηηεθηνληθή κε ζθνπφ λα ηα επαλεμεηάζνπκε εληφο ηνπ πιαηζίνπ 

ηεο SOA [6]. 

 

2.3.1   Σα ςυςτατικϊ των υπηρεςιών παγκόςμιου ιςτού (logical modeling 

context) 

Οη web services πεξηέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηεο (operations). Σν παξαθάησ 

ζρήκα αλαπαξηζηά ηηο ιεηηνπξγίεο μερσξηζηά απφ ηελ ππεξεζία [6]. 

 

   ρήκα 2.3 Service θαη operations 

 

Κάζε operation ειέγρεη ηελ δηεθπεξαίσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο (function) ηελ 

νπνία κηα ππεξεζία κπνξεί λα εθηειέζεη. H δηεθπεξαίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο έγθεηηαη ζηελ 

απνζηνιή θαη ιήςε SOAP κελπκάησλ [6]. 
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       ρήκα 2.4 Μία Operation πνπ επεμεξγάδεηαη εηζεξρφκελα & εμεξρφκελα SOAP κελχκαηα. 

 

πλζέηνληαο φια απηά ηα κέξε νη web ππεξεζίεο ζπγθξνηνχλ κία δξαζηεξηφηεηα (activity) 

κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ ζπιινγηθά λα απηνκαηνπνηήζνπλ κία εξγαζία (task) [6]. 

 

 

         ρήκα 2.5 Γξαζηεξηφηεηα (Activity) 
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2.3.2   Σα ςυςτατικϊ τησ υπηρεςιοςτρεφούσ αρχιτεκτονικόσ (SOA 

components) και η αλληλοςυςχϋτιςη τουσ 

 

 Message: Απεηθνλίδεη ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε κεξηθψλ ή 

φισλ ησλ κεξψλ ελφο ηκήκαηνο κηαο εξγαζίαο (unit of work / νξeration). 

 Operation: Απεηθνλίδεη ηε ινγηθή ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κελπκάησλ κε ζθνπφ ηελ 

νινθιήξσζε ελφο ηκήκαηνο κηαο εξγαζίαο (unit of vνrk). 

 

 Service: Απεηθνλίδεη έλα νκαδνπνηεκέλν set απφ operations ηθαλά λα 

δηεθπεξαηψζνπλ ζρεηηδφκελα ηκήκαηνο κηαο εξγαζίαο. 

 Process: εκπεξηέρεη ηνπο εmρεηξεζηαθνχο θαλφλεο δηα ησλ νπνίσλ απνθαζίδεηαη 

πνηα service operations ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο κέξνο ηνπ 

απηνκαηηζκνχ (unit of automation). Με άιια ιφγηα κηα δηαδηθαζία αλαπαξηζηά έλα 

κεγάιν θνκκάηη εξγαζίαο (large piece of work) ην νπνίν απαηηεί ηελ νινθιήξσζε 

κηθξφηεξσλ ηκεκάησλ εξγαζίαο [6]. 
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Έρνληαο δηαθξηβψζεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο 

αξρηηεθηνληθήο (SOA components), Θα δνχκε πσο ηα ζπζηαηηθά απηά ζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο. 

 Μία operatίon ζηέιλεη θαη ιακβάλεη κελχκαηα (messages) γηα ηελ εθηέιεζε κηαο 

εξγαζίαο. Μία operation επνκέλσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα κελχκαηα πνπ επεμεξγάδεηαη. 

 Μία ππεξεζία (service) νκαδνπνηεί κηα ζπιινγή απφ operations. Μία ππεξεζία 

επνκέλσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο operations πνπ εκπεξηέρεη. 

 'Δλα ζηηγκηφηππν δηαδηθαζίαο (process ίnstance) κπνξεί λα ζπλζέζεη ππεξεζίεο. 'Δλα 

ζηηγκηφηππν δηαδηθαζίαο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ απαξαίηεηα δηφηη 

κπνξεί λα απαηηεί κφλν έλα ππνζχλνιν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

ηηο ππεξεζίεο. 'Δλα ζηηγκηφηππν δηαδηθαζίαο θαιεί κία κνλαδηθή ζεηξά / αιιεινπρία 

απφ operations πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη έλαλ απηνκαηηζκφ [6]. 

 

 

      ρήκα 2.8 H αιιεινζπζρέηηζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο SOA. 
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2.4   Οι βαςικϋσ αρχϋσ τησ υπηρεςιοςτρεφούσ αρχιτεκτονικόσ 

Όπσο ζεκεηψζεθε πξνεγνπκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί κία SOA ιχζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ (web services), ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεζνχλ θάπνηεο 

θνηλέο βαζηθέο αξρέο. Οη αξρέο απηέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Παξφιν πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ επίζεκεο, είλαη σζηφζν ζπλήζεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο SOA. 

 Reusability: Οη ππεξεζίεο ρξεηάδεηαη λα είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο. Αλεμάξηεηα 

εάλ δελ πξφθεηηαη γηα άκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζε, νη ππεξεζίεο ρξεηάδεηαη λα 

ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ελδερφκελε κειινληηθά 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνχο αηηνχληεο ππεξεζηψλ [6, 5]. 

 

      ρήκα 2.9 Α reusable service exposes reusable operations 

 

 Service contract: Αλαπαξηζηά ηε πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ (services descriptions) 

θαη άιισλ εγγξάθσλ (documents) κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηελ 

ππεξεζία. Παξέρεη έλαλ επίζεκν νξηζκφ ησλ (ιεηηνπξγηψλ) operations πνπ πεξηέρεη, ηελ 

δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο, θάζε εηζεξρφκελν (input) θαη εμεξρφκελν (output) κήλπκα πνπ 
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ππνζηεξίδεηαη απφ θάζε operation,  θαλφλεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο [6, 5]. 

ρήκα 2.10 Service contacts formally define the service, operation and message components 

 Loose coupling: H βαζηθφηεξε αξρή ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο. Καλέλαο 

δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη πσο ην πεξηβάιινλ ηεο πιεξνθνξηθήο Θα εμειηρζεί 

αθξηβψο. Οη απαηηήζεηο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε αιιαγέο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

εμσηεξηθέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πιεξνθνξηθήο. 

πλεπψο ην λα κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε κε έλαλ απνδνηηθφ ηξφπν ζηηο απξφβιεπηεο 

απηέο αιιαγέο είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο ππεξεζηνζηξεθνχο αξρηηεθηνληθήο. H ελειημία (agility) απηή 

κπνξεί λα επηηεπρζεί εδξαηψλνληαο κηα ζρέζε ραιαξήο ζχδεπμεο (loosely coupled) κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ 

[6, 5]. 
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ρήκα 2.11 Serλices limit dependencies to the serλice contract, allowing underlying 

prνvider and requestror lνgic tν remain loosely coupled. 

Με ηε ραιαξή ζχδεπμε (loose coupling), κία ππεξεζία απνθηά γλψζε γηα θάπνηα άιιε 

παξακέλνληαο αλεμάξηεηε απφ ηε ηειεπηαία. Δπίζεο αλαπαξηζηά κηα ζρέζε θαηά ηελ νπνία, 

ελδερφκελεο αιιαγέο ζηε ινγηθή (underlying logic) κηαο ππεξεζίαο αθήλεη αλεπεξέαζηε ηε ινγηθή 

ησλ άιισλ ππεξεζηψλ. H ραιαξή ζχδεπμε κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ επηηπγράλεηαη απφ ηε ρξήζε ησλ 

service contacts ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηηο ππεξεζίεο λα αιιειεπηδξνχλ κέζσ πξνθαζνξηζκέλσλ 

παξακέηξσλ. Τινπνηψληαο ππεξεζίεο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ραιαξήο ζχδεχμεο, ζαλ δειαδή 

ραιαξά ζπλδεδεκέλα θνκκάηηα ινγηζκηθνχ (loosely coupled pieces of software) καο 

επηηξέπεηαη λα ζπκβαδίζνπκε κε άιιεο ζεκαληηθέο αξρέο ηηο λπεξεζηνζηξεθνχο 

αξρηηεθηνληθήο, φπσο ε επαλαρξεζηκνπνίεζε (service reusability) θαη ε απηνλνκία (service 

autonomy). Σέινο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα ζεκεηψζνπκε φηη εληφο ηεο αξρηηεθηνληθήο ραιαξήο 

ζχδεπμεο, ηα service contracts «ζπλδένπλ ζθηθηά» (tightly coupled) ηηο operations ζηα services. Όηαλ 

ζε κία ππεξεζία πεξηγξάθεηαη ε ηνπνζεζία κηαο operation, νη άιιεο ππεξεζίεο κπνξεί λα εμαξηψληαη 

απφ απηή ηελ operation ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο (operation-to-service association) [6]. 

 Abstraction of underlyίng logic / service interface-level abstraction: Δίλαη ε αξρή 

ε νπνία επηηξέπεη ζηηο ππεξεζίεο λα θξχβνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο ηνπο απφ 

ηνπο αηηνχληεο ππεξεζηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ππεξεζίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο κέζσ ησλ δεκφζησλ δηεπαθψλ ηνπο. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κία ππεξεζία παξέρεη (κέζσ ηεο WSDL) ην interface 

γηα ηνπο αηηνχληεο ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη δελ ππάξρεη  

θάπνηνο πεξηνξηζκφο ζηε ινγηθή πνπ κία ππεξεζία κπνξεί λα αλαπαξηζηά. Μηα ππεξεζία 

κπνξεί λα είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα εθηειεί κηα απιή εξγαζία ή λα ηνπνζεηείηαη 

ζαλ πχιε (gateway) πξνο κία νιφθιεξε απηνκαηνπνηεκέλε ιχζε. Δπίζεο είλαη εθηθηφ 

ηερληθά, κηα ππεξεζία, λα παξέρεη θάπνηα ινγηθή ηεο  εθαξκνγήο (application logic) 

απφ δχν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα [5, 6]. 

 Composability: Μία ππεξεζία κπνξεί λα πεξηέρεη ινγηθή απφ νπνηαδήπνηε πεγή 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ. O θχξηνο ιφγνο λα αθνινπζήζνπκε 

απηή ηελ αξρή, είλαη γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη νη ππεξεζίεο ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ απνηειεζκαηηθά, ζαλ κέιε, άιισλ 

ζπλζέζεσλ ππεξεζηψλ ( service compositions) εάλ απηφ απαηηεζεί. 

Μία επέθηαζε ηεο SOA κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε ζχλζεζε ησλ ππεξεζηψλ, είλαη 

ε ηδέα ηεο ελνξρήζηξσζεο (orchestration). H παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη κία 
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δηαδηθαζία (service-oriented process) ε νπνία ειέγρεηαη απφ κηα ππεξεζία 

(process service) θαη ε νπνία ζπλζέηεη ηα ζπκκεηέρνληα κέιε [6]. 

 

ρήκα 2.12 The UξdateΔλerything νξerαtίνn encapsulating a serλίce composition 

 

 Autonomy: Οη ππεξεζίεο ειέγρνπλ κφλν εθείλν ην θνκκάηη ινγηθήο πνπ 

ελζπιαθψλνπλ (encapsulate). πάδνληαο ηε ινγηθή κηαο εθαξκνγήο ζε απηφλνκεο 

ππεξεζίεο, καο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπκε επέιηθηεο ππεξεζηνζηξεθείο 

ιχζεηο επηηπγράλνληαο παξάιιεια ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηε ραιαξή ζχλδεζε θαη ηε 

ζχλζεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 Statelessness: Οη ππεξεζίεο δελ Θα πξέπεη λα δηαηεξνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο. Όηαλ κηα ππεξεζία επεμεξγάδεηαη έλα κήλπκα γηα παξάδεηγκα, 

δηαηεξεί πξνζσξηλά θάπνηα πιεξνθνξία (temporarίly stateful). Όηαλ νινθιεξσζεί κηα 

εξγαζία, ε πιεξνθνξία απηή δελ απνζεθεχεηαη (εν state information-just do a vνrk). Δάλ 

κηα ππεξεζία είλαη ππεχζπλε λα δηαηεξεί θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε 

θαηάζηαζε ηεο, ε ηθαλφηεηα ηεο λα είλαη δηαζέζηκε ζε άιινπο αηηνχληεο 

παξεκπνδίδεηαη [6, 5]. 

 Interνperability: H δηαιεηηνλξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, επηηπγράλεηαη 

εχθνια, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ δηεπαθψλ 

(interfaces), νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο πιαηθφξκαο θαη πινπνίεζεο (platform and 
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implementation independent) [5]. 

 Discνverability: Αλαθέξεηαη ζηνπο πξφηππνπο κεραληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ ζηηο 

πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ (service descriptions) λα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ απφ ηνχο 

αηηνπΧληεο ππεξεζηψλ. Σν UDDI (Universal Description Discoverγ and Integration) 

παξέρεη έλαλ ηέηνην κεραληζκφ, ν νπνίνο επηηξέπεη ηε δεκνζίεπζε ησλ πεξηγξαθψλ ησλ ππεξεζηψλ 

ζε έλα XML-based κεηξψν, θαζηζηψληαο δηαζέζηκεο γηα δεκφζηα ρξήζε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Πληροφοριακό Σφςτημα υποβολήσ και εκτζλεςησ ιατρικϊν 

εντολϊν ςε υγειονομική περιφζρεια με βάςη την τεχνολογία των 

υπηρεςιϊν παγκόςμιου ιςτοφ 

 

3.1  Ειςαγωγό 
 

Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ αθνξά ζηελ νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ ησλ 

νξγαληζκψλ είλαη ε εηεξνγέλεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο. ην παξειζφλ, ην πξφβιεκα απηφ 

αληηκεησπηδφηαλ κε ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο ελφο 

θαηαζθεπαζηή (proprietary technologies) θαη/ή ηερλνινγίεο ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ 

(middleware technologies). Πξφζθαηα, έρεη πξνηαζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε απμαλφκελν 

βαζκφ ε ηερλνινγία ησλ ππεξεζηψλ web (web services) σο κέζν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ ησλ νξγαληζκψλ. Οη ππεξεζίεο  web είλαη απηνηειείο (self-

contained) θαη απηνπεξηγξαθφκελεο (self-described) αξζξσηέο εθαξκνγέο (modular 

applications) νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (web) θαη κπνξνχλ λα 

εθηειεζηνχλ απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ δηά ηεο απνζηνιήο 

θαηάιιεισλ ηππνπνηεκέλσλ κελπκάησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Η ηερλνινγία ησλ ππεξεζηψλ web παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ραιαξήο νινθιήξσζεο (loose 

coupling) εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο δηαιεηηνπξγηθψλ δηεπαθψλ κεηαμχ 

ησλ εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ. Έηζη είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ 

ησλ νξγαληζκψλ θαη ε αιιαγή ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη 

δηεπαθέο (ππεξεζίεο web) κε ηα εηεξνγελή ζπζηήκαηα. Η ηερλνινγία ησλ ππεξεζηψλ web 

απνηειεί κηα θαηάιιειε ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε δηεπαθψλ ζε κνξθή 

ππεξεζηψλ web ζε ππάξρνληα ζπζηήκαηα νξγαληζκψλ πνπ πινπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο 

δηεπηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηδηαίηεξα γη ‘απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη 

ζπρλά κέζα ζηηο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Οη ππεξεζίεο web έρνπλ ηχρεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζην ρψξν ηεο πγείαο ιφγσ ηεο 

εηεξνγέλεηαο πνπ ζπρλά εκθαλίδνπλ ηα ζπζηήκαηα ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηεπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο. Οη ππεξεζίεο web κπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ ησλ νξγαληζκψλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

δηεπηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

3.2  Περιγραφό του θϋματοσ 
 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη κηα ππεξεζηνζηξεθήο αξρηηεθηνληθή ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνβνιή θαη εθηέιεζε αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ ζε 

επίπεδν πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. ην πιαίζην ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο είλαη δπλαηή ε 

έθδνζε ηαηξηθψλ εληνιψλ γηα εθηέιεζε αθηηλνινγηθψλ πξάμεσλ απφ ηνπο ζεξάπνληεο 

ηαηξνχο θαηά ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 Απφ έλα θιηληθφ ηκήκα ηνπ ΠΓΝ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 

θαη ηνπ ηκήκαηνο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ) πξνο ην αθηηλνινγηθφ ηκήκα ηνπ ΠΓΝ 

 Απφ έλα θιηληθφ ηκήκα ελφο λνζνθνκείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ) πξνο ην αθηηλνινγηθφ ηκήκα 

ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ 

 Απφ έλα θιηληθφ ηκήκα ελφο λνζνθνκείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ) πξνο ην αθηηλνινγηθφ ηκήκα 

ηνπ ΠΓΝ 

 Απφ έλα ΚΤ 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 εληέισλ ζεξάπσλ 

γηαηξφο θαη/ή ν αζζελήο (εθφζνλ είλαη δπλαηφ). Όηαλ εθηειεζηεί κηα αθηηλνινγηθή πξάμε, ν 

ππεχζπλνο αθηηλνιφγνο γηαηξφο 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 ζην ρήκα 3.1. Μεξηθέο απφ ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. 
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x.3.1Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εθηέιεζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ ζε πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα. 

 

1. Οη ζεξάπνληεο γηαηξνί κπνξνχλ λα εθδίδνπλ αθηηλνινγηθέο εληνιέο κφλν γηα 

ηνπο αζζελείο ηνπο (write, edit, send). 

2 Οη ζεξάπνληεο γηαηξνί κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο ησλ αζζελψλ ηνπο κφλν (write, read). 

3. Οη αθηηλνιφγνη γηαηξνί κπνξνχλ λα εθδίδνπλ αθηηλνινγηθέο αλαθνξέο κφλν 

γηα ηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο εθηέιεζαλ θάπνηα αθηηλνινγηθή πξάμε 

(write, edit, send).  

4 Οη αθηηλνιφγνη γηαηξνί κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ νξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο ησλ αζζελψλ ζηνπο νπνίνπο 

εθηέιεζαλ ή ζα εθηειέζνπλ θάπνηα αθηηλνινγηθή πξάμε ηνπο (read). 

5 Οη αθηηλνιφγνη γηαηξνί κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ παιαηέο αθηηλνινγηθέο 

αλαθνξέο κφλν γηα ηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο εθηέιεζαλ θάπνηα 

αθηηλνινγηθή πξάμε (read).  
Πίλαθαο 3.1:  Απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ρήκαηνο 2.1. 

 

3.3   Οργανωτικό δομό υγειονομικόσ περιφϋρειασ 

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ξνή πνπ ζα αθνινπζεί θάζε πιεξνθνξία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη 

λα αλαθεξζνχκε ζηελ δνκή κηαο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. Απηή πεξηιακβάλεη: 

 Ννζνθνκεία 

 Κέληξα Τγείαο 

 Έλα πεξηθεξεηαθφ γεληθφ λνζνθνκείν 

P e rf o r m  R a d R e q u e s tC h e c k  P e n d R a d R e q u e s ts S c h e d u le  R a d P r o c e d u r eIs s u e  R a d R e q u e s t

In te rp r e t  R a d R e s u lts C h a rg e  P a t A c c o u n t

D e liv e r  R a d Im a g e  &  R e p o r t

Is s u e  R a d R e p o r t

P e r f o r m  R a d R e q u e s tC h e c k  P e n d R a d R e q u e s ts S c h e d u le  R a d P r o c e d u r eIs s u e  R a d R e q u e s t

In te rp r e t  R a d R e s u lts C h a rg e  P a t A c c o u n t

D e liv e r  R a d Im a g e  &  R e p o r t

Is s u e  R a d R e p o r t
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Κάζε λνζνθνκείν πεξηέρεη πνιιά θιηληθά ηκήκαηα θαη εμσηεξηθά ηαηξεία, ηκήκα επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ, ελψ κπνξεί λα πεξηέρεη θαη αθηηλνινγηθφ ηκήκα. Σα θέληξα πγείαο δελ 

πεξηιακβάλνπλ αθηηλνινγηθφ ηκήκα. Σν ΠΓΝ δηαζέηεη αθηηλνινγηθφ ηκήκα ην νπνίν θαη 

δέρεηαη πεξηζηαηηθά ησλ Κ.Τ ή ησλ λνζνθνκείσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ αθηηλνινγηθφ ηκήκα. 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.2, ηδξχκαηα ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ αθηηλνινγηθφ ηκήκα 

ζηέιλνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο ζην ΠΓΝ, ελψ ηδξχκαηα πνπ δηαζέηνπλ εμππεξεηνχλ ηνπο 

αζζελείο ηνπο ζην ίδην ην λνζνθνκείν.  

Υξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φινη νη ζεξάπνληεο ηαηξνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, 

αθηηλνιφγνη, ε γξακκαηεία ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο   ε γξακκαηεία εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 

θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο νη ξφινη ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδνληαη σο εμήο: 

 Administrator: O  δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα δεκηνπξγεί λένπο ρξήζηεο 

κε ηηο θαηάιιειεο πξνζβάζεηο ζην ζχζηεκα, λα θαηαξγεί θαη λα αιιάδεη ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Θεξάπσλ Ιαηξφο 

 Αθηηλνιφγνο Ιαηξφο 

 Γξακκαηεία αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο 

 Γξακκαηεία εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 
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x.3.2 Οξγαλσηηθή δνκή πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. 

 

3.4   Αρχιτεκτονικό του ςυςτόματοσ 
 

Σα πξφηππα πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ (web services), 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (communication protocols) θαη ηελ 

πεξηγξαθή (description) ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Σα κελχκαηα XML (XML 

messages), ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πειάηεο (clients) θαη εμππεξεηεηέο (servers) πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Σν πξσηφθνιιν SOAP είλαη έλαο ηέηνηνο ηχπνο 

XML κελχκαηνο ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη πειάηεο γηα ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηνπο. Μία ηππηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία εκπεξηέρνληαη  ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ, 

απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν νληφηεηεο, ηνλ πειάηε θαη ηελ ππεξεζία. Έλαο πειάηεο 

θαιεί έλα απνκαθξπζκέλν web service ζηέιλνληαο  έλα XML κήλπκα  ή θάλνληαο κία XML-

RPC θιήζε. Ο πειάηεο ζηέιλεη ην κήλπκα απηφ κέζσ HTTP ή άιινπ δηθηπαθνχ 

πξσηνθφιινπ ζηε πιαηθφξκα ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Σν XML κήλπκα πεξηέρεη 

ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία ε νπνία κεηαηξέπεηαη απφ κνξθή XML ζηε θαηάιιειε κνξθή 

                                  ΠΓΝ                   

 

                                              

                               

ΕΠΕΙΓΟΝΣΑ 

ΕΞ.ΙΑΣΡΕΙΟ 

1 

   Κ.Σ 

   Κ.Σ 

   Κ.Σ 

ΑΚΣΙΝΟΛ 

ΣΜΗΜΑ 
ΕΞ.ΙΑΣΡΕΙΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

                                                  

 

                                             

                               

 

                                              

                               

Κ.Σ ΕΠΕΙΓ 

Κ.Σ ΕΞ.ΙΑ

ΣΡ 

ΑΚΣ.ΣΜ

Η 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   

                                                  

                

                                             

                               

 

                                              

                               

 Κ.Σ  ΕΠΕΙΓ 

 Κ.Σ ΕΞ.ΙΑ 

                                                  

                   

ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ 
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πινπνίεζεο ηελ νπνία ε ππεξεζία παγθφζκηνπ ηζηνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. Σν 

παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη κηα ηππηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πειάηε – ππεξεζίαο. 

 

                            Web services platform 

 

 

                                                                   PHP type 

 

 

                                                              x.3.3  Μία ηππηθή δηαδηθαζία θιήζεο ππεξεζίαο 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην SOAP, ε WSDL θαη ην UDDI είλαη νη 

θχξηεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κνληέιν ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

Απηέο νη ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εθαξκνγψλ (applications), 

αλεμαξηήησο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πιηθνχ. Σν 

πξσηφθνιιν SOAP παξέρεη έλα κεραληζκφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ κεηαμχ ησλ web services 

θαη άιισλ εθαξκνγψλ, ε WSDL πξνζθέξεη κία νκνηφκνξθε κέζνδν πεξηγξαθήο ησλ web 

services ζε άιια πξνγξάκκαηα θαη ην UDDI επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία κεηξψσλ ππεξεζηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ. Όηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί, νη ηερλνινγίεο απηέο,  

επηηξέπνπλ ηελ ελνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ κε ηε κνξθή ππεξεζηψλ θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπο 

ζην web.  

Οη εθαξκνγέο (applications) επηθνηλσλνχλ ηππηθά κε ηα web services κέζσ SOAP 

κελπκάησλ. Σα κελχκαηα SOAP, ελζπιαθψλνπλ ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο «νδεγίεο» νη νπνίεο 

κεηαθέξνληαη ζε έλαλ SOAP εμππεξεηεηή (SOAP server), ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη ηα 

κελχκαηα θαη θαιεί ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο. Σα έγγξαθα WSDL (WSDL documents), 

πιεξνθνξνχλ ηηο εθαξκνγέο πειάηε (client applications), ζρεηηθά κε ην πψο ζα πξέπεη λα 

κνξθνπνηήζνπλ έλα κήλπκα SOAP γηα λα ην απνζηείινπλ ζηελ ππεξεζία. 

Η γεληθή αξρηηεθηνληθή θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.4. ε έλα κεηξψν UDDI (UDDI registry), 

απνζεθεχνληαη νη ηνπνζεζίεο ησλ WSDL εγγξάθσλ. Πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεχζεη κία 

ππεξεζία, ν πάξνρνο ππεξεζίαο (service provider), θαηαρσξεί (register) ην WSDL έγγξαθν 

ηεο ππεξεζίαο ζην UDDI registry. Ο αηηψλ ππεξεζίαο (service consumer), αλαθαιχπηεη ηελ 

 

     Client 

 

Convert XML message to 

programming-specific  type 

Convert programming-specific 

type to XML message 

 

  Service 
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ππεξεζία ζην κεηξψν θαη εθφζνλ γλσξίδεη πψο λα ηελ πξνζπειάζεη, κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη κε απηήλ θαηεπζείαλ κέζσ κελπκάησλ SOAP (SOAP messages). 

 

                                               

x.3.4  Η αξρηηεθηνληθή ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ 

 

ε θάζε ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ ππάξρεη έλαο πεξηεγεηήο ηζηνχ (web browser) o νπνίνο 

παίδεη ην ξφιν ηνπ αιηούνηα σπηρεζίας, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αηηήζεηο HTTP-

SOAP (HTTP-SOAP requests). Κάζε αηηψλ ππεξεζίαο αλαδεηά απφ έλα ηόπο καηατώρηζης 

δημοζιεσμένων σπηρεζιών web (UDDI registry) ηελ πεξηγξαθή ηεο δηεπαθήο ηεο ππεξεζίαο 

(service description), ε νπνία θαη πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ζχλδεζεο κε ηελ ππεξεζία, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη ηε ηνπνζεζία ηεο θαη λα ζπλδεζεί κε απηήλ (binding). Η ππεξεζία 

web, επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αηηήκαηνο κέζσ ηππνπνηεκέλσλ SOAP κελπκάησλ ηα 

νπνία κεηαθέξνπλ ηα δεδνκέλα. Έηζη θάζε ηκήκα κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη θάπνηα εξγαζία 

(π.ρ λα πξνβάιεη ην ηζηνξηθφ ησλ αθηηλνινγηθψλ αηηεκάησλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αζζελή).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ανάλυςη απαιτήςεων και ςχεδιαςμόσ του ςυςτήματοσ 

 

4.1   Ειςαγωγό 
 

ην θεθάιαην απηφ ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο  

ππνβνιήο θαη εθηέιεζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ θαζψο θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη άληιεζε ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. Γηα ηε 

κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νξηζκέλα δηαγξάκκαηα UML. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (Use Cases), ελψ γηα ηε κνληεινπνίεζε βεκάησλ 

εθηέιεζεο κηαο δηαδηθαζίαο ηα δηαγξάκκαηα δξαζηεξηφηεηαο (Activity Diagrams). Σα 

κνληέια δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θεθάιαην απηφ αθνξνχλ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο θαη εθηέιεζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ ζε πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα 

θαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν RBAC (Role 

Base Access Control), ην νπνίν βαζίδεηαη ζε ξφινπο ρξεζηψλ θαη αξκνδηφηεηεο πνπ δίλνληαη 

ζε απηνχο ηνπο ξφινπο. 

Κάζε κνληέιν δεδνκέλσλ δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε: 

 Σν πξψην πεξηγξάθεηαη ζε κνξθή δηαγξακκάησλ ονηοηήηων – ζσζτεηίζεων θαη 

δείρλεη ηηο νληφηεηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

 Σν δεχηεξν πεξηγξάθεηαη κε ηε κνξθή ηνπ ζτεζιακού μονηέλοσ φπνπ δεκηνπξγνχληαη 

νη ζρεζηαθνί πίλαθεο θαη ηα θιεηδηά ζχλδεζεο ηνπο. Δπηπιένλ πεξηγξάθνληαη ηα 

νλφκαηα, ε εξκελεία θαη νη ηχπνη ησλ πεδίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πίλαθα. 

 

4.2   Διαγρϊμματα περιπτώςεων χρόςησ 
 

Μηα πεξίπησζε ρξήζεο (Use Case) είλαη ε πεξηγξαθή ελφο  κέξνπο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δίλαη θαηάιιειεο γηα ην θαζνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Η πεξίπησζε ρξήζεο επηθεληξψλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξέπεη λα παξέρεη. ηφρνο ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο είλαη: 
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 Να πεξηγξάςνπλ ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Να θαζνξίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Να δψζεη κηα ζαθή θαη ζπλεπή πεξηγξαθή γηα ην ηη ζα πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα 

 Σν ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ζπληζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σα δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κνληεινπνηήζνπκε ηηο 

«εμσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πψο γηα παξάδεηγκα αιιειεπηδξά κε ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ή κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 

4.2.1   Οι δρϊςτεσ του ςυςτόματοσ και οι περιπτώςεισ χρόςεισ που 

ενεργοποιούν 
 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, θαίλνληαη φινη νη δξάζηεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζχζηεκα 

ππνβνιήο θαη εθηέιεζεο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ 

ελεξγνπνηνχλ. Οη πην ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο αλαιχνληαη παξαθάησ ζε έλα πην 

ιεπηνκεξέο επίπεδν.  

 

Γηάγξακκα 4.1 Οη δξάζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ ελεξγνπνηνχλ 
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4.2.2   Η γραμματεύα εξωτερικών ιατρεύων  
 

Η γξακκαηεία εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

αζζελψλ ζην ζχζηεκα. Δάλ ν αζζελήο επηζθέπηεηαη πξψηε θνξά ην λνζνθνκείν, ε 

γξακκαηεία νθείιεη λα ηνλ θαηαρσξήζεη ζην ζχζηεκα. Δπίζεο κπνξεί λα κεηαβάιεη ζηνηρεία 

ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί. 

 

UC1: Γηαρείξηζε δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ αζζελψλ 

1. Πεξηερόκελν ρξήζεο Η Γξακκαηεία εμ.ηαηξείσλ εηζάγεη θαη θαηαρσξεί 

ηνλ αζζελή ζην ζχζηεκα. 

2. Κύξηνο δξάζηεο Γξακκαηεία εμ. ηαηξείσλ 

3. Εξέζηζκα (ζπκβάλ ελεξγνπνίεζεο) Δπίζθεςε αζζελή 

4. Πξνϋπνζέζεηο/πξναπαηηνύκελα Νένο αζζελήο 

5. Απνηειέζκαηα Καηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελή θαη 

παξαπνκπή ηνπ ζε δηαζέζηκν ηαηξφ/εμ. Ιαηξείν. 

6. Κύξηα Ρνή Βήκα 1: Δηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ αζζελνχο ζηε 

θφξκα. 

Βήκα 2: Καηαρψξεζε ηεο θφξκαο θαη 

απνζήθεπζε ζηνηρείσλ αζζελή. 

7. Ελαιιαθηηθέο ξνέο - Εμαηξέζεηο Α. Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο εάλ ν αζζελήο 

είλαη θαηαρσξεκέλνο ήδε ζην ζχζηεκα. 

Β. Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ αζζελή. 

8. Παξαδνρέο Α. Η γξακκαηεία εμ. Ιαηξείσλ είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελή ζην 

ζχζηεκα κεηά απφ επίζθεςε ηνπ ηειεπηαίνπ ζην 

λνζνθνκείν. 

9. Παξαηεξήζεηο – πζρεηηδόκελεο UCs --- 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.2 Η πεξίπησζε ρξήζεο δηαρείξηζε δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ αζζελψλ πνπ ελεξγνπνηεί ε 

γξακκαηεία εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 
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4.2.3   Ο θερϊπων ιατρόσ και οι περιπτώςεισ χρόςεισ που ενεργοποιεύ 
 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελή ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ λνζνθνκείνπ, ν αζζελήο 

επηζθέπηεηαη ηνλ θαηάιιειν ζεξάπνληα ηαηξφ αλάινγα κε ην πξφβιεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί. 

Ο ηαηξφο αθνχ ηνλ εμεηάζεη θαη θξίλεη φηη πξέπεη λα παξαπεκθζεί ζε αθηηλνιφγν, αλαδεηά 

ηνλ αζζελή ζην κεηξψν θαη ζπκπιεξψλεη ηε θφξκα παξαπνκπήο γηα αθηηλνινγηθή εμέηαζε. 

Σν ζχζηεκα δεκηνπξγεί ηφηε απηφκαηα ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ αζζελή ή εάλ είλαη 

παιαηφο αζζελήο δεκηνπξγείηαη κία λέα εγγξαθή ζηνλ ππάξρνληα θάθειν. Δπηπιένλ, ν 

ζεξάπσλ ηαηξφο έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελή ηνπ.  

 

UC2: Τπνβνιή αθηηλνινγηθήο εληνιήο 

1. Πεξηερόκελν ρξήζεο Ο ζεξάπσλ ηαηξφο, ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιεη 

ηελ θφξκα παξαπνκπήο γηα αθηηλνινγηθή 

εμέηαζε ηνπ αζζελή. 

2. Κύξηνο δξάζηεο Θεξάπσλ Ιαηξφο 

3. Εξέζηζκα (ζπκβάλ ελεξγνπνίεζεο) Δπίζθεςε αζζελή 

4. Πξνϋπνζέζεηο/πξναπαηηνύκελα Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαρσξεζεί ζην 

Π. ηνπ λνζνθνκείνπ. 

5. Απνηειέζκαηα Τπνβνιή αθηηλνινγηθήο εληνιήο & δεκηνπξγία 

λέαο εγγξαθήο ζηνλ θάθειν αζζελή 

6. Κύξηα Ρνή Βήκα 1: Αλαδήηεζε αζζελή 

Βήκα 2: πκπιήξσζε ηεο θφξκαο παξαπνκπήο 

γηα αθηηλνινγηθή εμέηαζε. 

Βήκα 3: Τπνβνιή θφξκαο παξαπνκπήο 

Βήκα 4: Γεκηνπξγία ή αλάθηεζε θαθέινπ 

αζζελή 

7. Ελαιιαθηηθέο ξνέο - Εμαηξέζεηο Α. Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο εάλ ν αζζελήο 

είλαη θαηαρσξεκέλνο ήδε ζην ζχζηεκα. 

Β. Οη ζεξάπνληεο γηαηξνί κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο ηαηξηθνχο 

θαθέινπο, κφλν γηα  αζζελείο ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

νη ίδηνη παξαπέκςεη γηα αθηηλνινγηθή εμέηαζε.  

8. Παξαδνρέο Α. Οη ζεξάπνληεο ηαηξνί κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε κφλν ζηνπο θαθέινπο ησλ αζζελψλ 

ηνπο. Έλαο αζζελήο αλήθεη ζε έλαλ ηαηξφ κφλν 

εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ ηειεπηαίν 

θάπνην αίηεκα αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο.  

9. Παξαηεξήζεηο – πζρεηηδόκελεο UCs --- 
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Γηάγξακκα 4.3 Η πεξίπησζε ρξήζεο ππνβνιή αθηηλνινγηθήο εληνιήο πνπ ελεξγνπνηεί ν ζεξ.ηαηξφο. 

 

UC3: Πξνβνιή ηζηνξηθνχ αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ 

1. Πεξηερόκελν ρξήζεο Ο ζεξάπσλ ηαηξφο, πξνβάιεη ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ 

γηα θάπνηνλ απφ ηνπο αζζελείο ηνπ.  

2. Κύξηνο δξάζηεο Θεξάπσλ Ιαηξφο 

3. Εξέζηζκα (ζπκβάλ ελεξγνπνίεζεο) Δπίζθεςε αζζελή 

4. Πξνϋπνζέζεηο/πξναπαηηνύκελα Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα έρεη εμεηαζηεί ζην 

παξειζφλ απφ ηνλ ίδην ηαηξφ πξνθεηκέλνπ ν 

ηαηξφο λα έρεη πξφζβαζε ζην θάθειν ηνπ 

αζζελή. 

5. Απνηειέζκαηα Αλάθηεζε θαθέινπ αζζελή 

6. Κύξηα Ρνή Βήκα 1: Αλαδήηεζε αζζελή 

Βήκα 2: Αλάθηεζε θαθέινπ αζζελή 

Βήκα 3: Δπηινγή πξνβνιήο ηζηνξηθνχ 

7. Ελαιιαθηηθέο ξνέο - Εμαηξέζεηο Α. Ο ζεξάπσλ ηαηξφο κπνξεί λα επηιέμεη εάλ ζα 

πξνβάιεη αηηήκαηα ηνπ γηα ηα νπνία εθθξεκεί 

απάληεζε αθηηλνιφγνπ, ή γλσκαηεχζεηο 

αθηηλνιφγσλ ηηο νπνίεο δελ έρεη αθφκα δηαβάζεη 

ή παιαηφηεξεο νινθιεξσκέλεο αθηηλνινγηθέο 

αλαθνξέο θαη δηαγλψζεηο γηα έλαλ αζζελή.   

8. Παξαδνρέο Α. Οη ζεξάπνληεο ηαηξνί κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε κφλν ζηνπο θαθέινπο ησλ αζζελψλ 

ηνπο. Έλαο αζζελήο αλήθεη ζε έλαλ ηαηξφ κφλν 

εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ ηειεπηαίν 

θάπνην αίηεκα αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο.  

9. Παξαηεξήζεηο – πζρεηηδόκελεο UCs --- 
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Γηάγξακκα 4.4 Η πεξίπησζε ρξήζεο πξνβνιή ηζηνξηθνχ αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ πνπ ελεξγνπνηεί ν ζεξ.ηαηξφο 

 

4.2.4   Η γραμματεύα εξωτερικών ιατρεύων και η περύπτωςη χρόςησ    

προγραμματιςμόσ ραντεβού 
 

Με ηελ ππνβνιή ηεο ηαηξηθήο εληνιήο ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, ε γξακκαηεία ηνπ 

αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο αλαιακβάλεη λα πξνγξακκαηίζεη έλα ξαληεβνχ κεηαμχ αζζελή θαη 

αθηηλνιφγνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη δίθαηνο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ην ζχζηεκα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε εχξεζεο πξνηεηλφκελνπ ξαληεβνχ. Οη παξαδνρέο πνπ 

έγηλαλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ξαληεβνχ θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 

 

UC4: Πξνγξακκαηηζκφο Ραληεβνχ 

1. Πεξηερόκελν ρξήζεο Η γξακκαηεία ηνπ αθηηλνινγηθνχ πξνγξακκαηίδεη 

ην ξαληεβνχ ηνπ αζζελή κε ηνλ αθηηλνιφγν.  

2. Κύξηνο δξάζηεο Γξακκαηεία αθηηλνινγηθνχ 

3. Εξέζηζκα (ζπκβάλ ελεξγνπνίεζεο) Ιαηξηθή εληνιή 

4. Πξνϋπνζέζεηο/πξναπαηηνύκελα Ο ζεξάπσλ ηαηξφο ζα πξέπεη λα έρεη ππνβάιεη 

εληνιή γηα εθηέιεζε αθηηλνινγηθήο πξάμεο 

5. Απνηειέζκαηα Καζνξηζκφο θαη θαηαρψξεζε Ραληεβνχ  

6. Κύξηα Ρνή Βήκα 1: Δκθάληζε εθθξεκψλ εληνιψλ 

Βήκα 2: Δηζαγσγή εκ/λίαο θαη ψξαο ξαληεβνχ 

Βήκα 3: Δπηινγή αθηηλνιφγνπ 

Βήκα 4: Καηαρψξεζε ξαληεβνχ 

7. Ελαιιαθηηθέο ξνέο - Εμαηξέζεηο --- 

8. Παξαδνρέο Α. Έλαο αθηηλνιφγνο ηαηξφο κπνξεί λα θέξεη εηο 

πέξαο 10 ξαληεβνχ ηε κέξα. 

Β. Γπλαηφηεηα πξνηεηλφκελνπ ξαληεβνχ κε 

επηινγή αθηηλνιφγνπ κε ηα ιηγφηεξα ξαληεβνχ 

Γ. Κάζε ξαληεβνχ δηαξθεί 15 ιεπηά απφ ηηο 8:00 
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ην πξσί κέρξη 14:00 κφλν θαζεκεξηλέο.   

9. Παξαηεξήζεηο – πζρεηηδόκελεο UCs --- 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.5 Η πεξίπησζε ρξήζεο πξνγξακκαηηζκφο ξαληεβνχ πνπ ελεξγνπνηεί ε γξακκαηεία αθηηλνινγηθνχ. 

 

4.2.5   Ο ακτινολόγοσ ιατρόσ και η περύπτωςη χρόςησ εκτϋλεςη  

ακτινολογικόσ εντολόσ 
 

Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξαληεβνχ θαη ηελ απνζηνιή ηνπ αηηήκαηνο ζηνλ αθηηλνιφγν κε ην 

ιηγφηεξν θφξην εξγαζίαο, ν αθηηλνιφγνο πξαγκαηνπνηεί ηελ εμέηαζε, ζπγγξάθεη θαη 

απνζηέιιεη ζηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ ηνπ αζζελνχο κηα αθηηλνινγηθή αλαθνξά πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο εηθφλεο θαη ηελ αθηηλνινγηθή γλσκάηεπζε. 

 

UC5: Δθηέιεζε αθηηλνινγηθήο εληνιήο 

1. Πεξηερόκελν ρξήζεο Ο αθηηλνιφγνο ηαηξφο πξαγκαηνπνηεί ηελ 

εμέηαζε θαη απνζηέιιεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ πνπ ηελ αηηήζεθε.  

2. Κύξηνο δξάζηεο Αθηηλνιφγνο ηαηξφο 

3. Εξέζηζκα (ζπκβάλ ελεξγνπνίεζεο) Αίηεκα αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

4. Πξνϋπνζέζεηο/πξναπαηηνύκελα Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ξαληεβνχ απφ ηελ 

γξακκαηεία ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο ζηελ 

νπνία έθηαζε ε ηαηξηθή εληνιή. 

5. Απνηειέζκαηα Απνζηνιή γλσκάηεπζεο & αθηηλνγξαθίαο  

6. Κύξηα Ρνή Βήκα 1: Δκθάληζε λέσλ αηηεκάησλ 

Βήκα 2: Γλσκάηεπζε αθηηλνιφγνπ 

Βήκα 3: Πξνζζήθε αθηηλνγξαθίαο 

Βήκα 4: Τπνβνιή αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο 

7. Ελαιιαθηηθέο ξνέο - Εμαηξέζεηο Πξνβνιή ηζηνξηθνχ παιαηφηεξσλ αθηηλνινγηθψλ 
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αηηεκάησλ  

8. Παξαδνρέο Α. O αθηηλνιφγνο ηαηξφο κπνξεί λα πξνβάιεη 

κφλν ηα αηηήκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ 

Β. Ο αθηηλνιφγνο ηαηξφο  κπνξεί λα δηαβάζεη 

παιαηφηεξα αηηήκαηα γηα ηα νπνία εθηέιεζε 

θάπνηα αθηηλνινγηθή πξάμε. 

 

9. Παξαηεξήζεηο – πζρεηηδόκελεο UCs --- 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.6 Η πεξίπησζε ρξήζεο εθηέιεζε αθηηλνινγηθήο εληνιήο πνπ ελεξγνπνηεί ν αθηηλνιφγνο. 

 

4.3  Η ανϊλυςη των δραςτηριοτότων του ςυςτόματοσ 
 

ηελ ελφηεηα απηή ζα πεξηγξάςνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζρήκαηνο 3.1. ε θάζε δξαζηεξηφηεηα ζα γίλεηαη αλαθνξά ζηα εμήο: 

I. Ρόινο (actor) : O ξφινο πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα εθηειέζεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα 

II. Είζνδνο (input) : Η είζνδνο πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη. 

III. Έμνδνο (νutput) : Η πιεξνθνξία πνπ επηζηξέθεηαη απφ ην ζχζηεκα κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. 
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IV. Πεξηνξηζκνί (constraints) : Οη πεξηνξηζκνί πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα 

λα θηάζεη ζην απνηέιεζκα 

V. Εμαηξέζεηο (exceptions) : Δλδερφκελα ιάζε θαη κελχκαηα επηζηξνθήο  

Οη δξαζηεξηφηεηεο (activities) πνπ απνηεινχλ ηε δηαδηθαζία είλαη νη εμήο: 

 Έθδνζε ηαηξηθήο εληνιήο γηα αθηηλνινγηθή πξάμε (Issue Rad Request) 

 Πξνβνιή αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ (Lookup Rad Requests) 

 Αλαδήηεζε εθθξεκψλ εληνιψλ – εληνιέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη θαζνξηζηεί ξαληεβνχ 

(Check Pending Requests) 

 Πξνγξακκαηηζκφο ξαληεβνχ – θαζνξηζκφο ξαληεβνχ θαη αθηηλνιφγνπ πνπ ζα 

εθηειέζεη ηελ εμέηαζε (Schedule Rad Request) 

 Δηδνπνίεζε αζζελή (Notify Patient) 

 Πξνβνιή λέσλ αηηεκάησλ/ξαληεβνχ (Check Appointments) 

 Δθηέιεζε αθηηλνινγηθήο εληνιήο (Perform Rad Request)  - Έθδνζε αθηηλνινγηθήο 

αλαθνξάο (Issue Rad Report) 

 Δπηζθφπεζε παιαηφηεξσλ αθηηλνινγηθψλ αλαθνξψλ (Read Old Rad Reports) 

 Πιεξσκή (Charge Patient Account) 

 Γηάγλσζε (Interpret Rad Results) 

ηε ζπλέρεηα ζα απεηθνληζηνχλ νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα 

δηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ (activity diagrams). Σα δηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ 

γηα λα πεξηγξάςνπκε πσο ιεηηνπξγεί έλαο νξγαληζκφο, λα κνληεινπνηήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ). Σα δηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ θαιχπηνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο πνξείεο 

(ζελάξηα) ηνπ πεξηζηαηηθνχ ρξήζεο, αιιά ηνπο ιείπεη ε πιεξνθνξία γηα ην πνηνο δξάζηεο 

θάλεη ηη θαη δελ απεηθνλίδεηαη μεθάζαξα ε ρξνληθή εμέιημε. 

 

4.3.1  Η δραςτηριότητα ϋκδοςησ ιατρικόσ εντολόσ (Issue Rad Request) 
 

Ο ζεξάπσλ ηαηξφο ηνπ αζζελή, αθνχ εμεηάζεη ηνλ αζζελή θαη θξίλεη ηε παξαπνκπή ηνπ γηα 

αθηηλνγξαθία, εθδίδεη αθηηλνινγηθή εληνιή ε νπνία απνζηέιιεηαη απφ ην ζχζηεκα ζηε 

γξακκαηεία ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο ζην Π.Γ.Ν.  Η γξακκαηεία είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ξαληεβνχ. 
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AC1: Issue Rad Request 

1. Δξάζηεο (Actor) Θεξάπσλ ηαηξφο  

 

2. Είζνδνο (Input)  ηνηρεία-θσδηθφο αζζελνχο. 

 Κσδηθφο ρξήζηε (ζεξ. ηαηξφο). 

Απαηηείηαη γηα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ κεηά 

ην πέξαο ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο. 

3. Έμνδνο (Output) Δγγξαθή εληνιήο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

4. Πεξηνξηζκνί (Constraints) Έλαο ηαηξφο κπνξεί λα εθδψζεη εληνιή γηα 

νπνηνλδήπνηε αζζελή πνπ ηνλ επηζθεθηεί θαη 

εμεηάζεη αιιά δελ κπνξεί λα δεη ην ηζηνξηθφ ηνπ 

εάλ δελ ηνλ έρεη εμεηάζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά.  

5. Εμαηξέζεηο (Exceptions) Ο ρξήζηεο δελ έρεη πξφζβαζε λα εθηειέζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα – κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο. 
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Γηάγξακκα 4.7  Σν δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ έθδνζε 

 αθηηλνινγηθήο εληνιήο (IssueRadRequset). 

 

4.3.2 Η δραςτηριότητα προγραμματιςμού ραντεβού (Schedule Rad 

Request) 
 

Η γξακκαηεία ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο, παξαιακβάλεη ηελ εληνιή ηνπ ζεξάπνληνο 

ηαηξνχ θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ξαληεβνχ κεηαμχ ηνπ αζζελή θαη ηνπ 

δηαζέζηκνπ αθηηλνιφγνπ. Σν ζχζηεκα πξνηείλεη έλα ξαληεβνχ ιακβάλνληαο ππφςηλ ην θφξην 

εξγαζίαο ηνπ θάζε αθηηλνιφγνπ ηελ κέξα εθείλε θαζψο θαη γηα ην εάλ ππάξρεη δηαζέζηκν 

αθηηλνινγηθφ ηκήκα ζην ίδξπκα απφ ην νπνίν απεζηάιιεη ε εληνιή αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο. 

Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα αθχξσζεο / δηαγξαθήο ηνπ ξαληεβνχ πνπ έρεη ήδε θαζνξηζηεί. 

Με ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ξαληεβνχ απφ ηε γξακκαηεία, ην ζχζηεκα πξνσζεί ηελ εληνιή ζην 

θαηάιιειν ίδξπκα θαη ζηνλ θαηάιιειν αθηηλνιφγν θαη εηδνπνηεί παξάιιεια ηνλ αζζελή γηα 

ηελ εκέξα θαη ψξα ηνπ ξαληεβνχ ηνπ κε ηνλ αθηηλνιφγν ηαηξφ (απηφκαηε δηαδηθαζία). 
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AC2: Schedule Rad Request 

1. Δξάζηεο (Actor) Θεξάπσλ ηαηξφο 

 

2. Είζνδνο (Input)  ηνηρεία-θσδηθφο αζζελνχο. 

 Κσδηθφο ρξήζηε (ζεξ.ηαηξνχ).  

Απαηηείηαη γηα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ κεηά 

ην πέξαο ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο. 

3. Έμνδνο (Output) 

 

Δγγξαθή εληνιήο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

4. Πεξηνξηζκνί (Constraints) Έλαο ηαηξφο κπνξεί λα εθδψζεη εληνιή γηα 

νπνηνλδήπνηε αζζελή πνπ ηνλ επηζθεθηεί θαη 

εμεηάζεη αιιά δελ κπνξεί λα δεη ην ηζηνξηθφ ηνπ 

εάλ δελ ηνλ έρεη εμεηάζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά.  

5. Εμαηξέζεηο (Exceptions) Ο ρξήζηεο δελ έρεη πξφζβαζε λα εθηειέζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα – κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο. 

 

Γηάγξακκα 4.8  Σν δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ξαληεβνχ. 
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4.3.3  Η δραςτηριότητα εκτϋλεςησ ακτινολογικόσ εντολόσ (Perform Rad 

Request) 
 

Με ηελ εκθάληζε ηνπ αζζελή ζην πξνθαζνξηζκέλν ξαληεβνχ, ν αθηηλνιφγνο ηαηξφο εμεηάδεη 

ηνλ αζζελή, ζπκπιεξψλεη ηε γλσκάηεπζε ηνπ θαη επηζπλάπηεη ηελ εηθφλα ηεο αθηηλνγξαθίαο 

ζηελ εγγξαθή ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελνχο. ηε ζπλέρεηα θαηαρσξεί ηελ θφξκα 

αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο θαη νη πιεξνθνξίεο ηεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο απνζηέιινληαη 

πίζσ ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ αζζελνχο. 

 

AC3: IssueRadReport 

1. Δξάζηεο (Actor)  Αθηηλνιφγνο 

 

2. Είζνδνο (Input)  Κσδηθφο αζζελνχο. 

 Κσδηθφο αθηηλνινγηθήο εληνιήο 

 Αθηηλνγξαθία 

3. Έμνδνο (Output) Αθηηλνινγηθή αλαθνξά θαη αθηηλνγξαθία. 

Κιείζηκν ηεο εληνιήο κε ηελ εκεξνκελία 

εθηέιεζεο ηεο εμέηαζεο. 

4. Πεξηνξηζκνί (Constraints) Η αθηηλνινγηθή εληνιή κπνξεί λα εθηειεζηεί 

κφλν απφ ηνλ αθηηλνιφγν πνπ θαζνξίζηεθε απφ 

ηε γξακκαηεία ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο.  

5. Εμαηξέζεηο (Exceptions) Ο ρξήζηεο δελ έρεη πξφζβαζε λα εθηειέζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα – κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο. 
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 Γηάγξακκα 4.9  Σν δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο. 

 

 

4.4  Ο ςχεδιαςμόσ των βϊςεων δεδομϋνων του ςυςτόματοσ (databases 

design) 
 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα κνληέισλ νληνηήησλ - ζπζρεηίζεσλ 

(Entity Relationship Diagrams) θαη ην ζρεζηαθά κνληέια ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηα δηαγξάκκαηα κνληέισλ νληνηήησλ - ζπζρεηίζεσλ κπνξνχκε λα δνχκε ηηο 

νληφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην ζχζηεκα θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο.  ηα 

ζρεζηαθά κνληέια δεκηνπξγνχληαη νη ζρεζηαθνί πίλαθεο κε ηα θιεηδηά ζχλδεζεο ηνπο. Σν 

ΓΒΓ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πηλάθσλ είλαη ε MySQL 5.2. 
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4.4.1  Διϊγραμμα μοντϋλου βϊςησ δεδομϋνων ςυςτόματοσ υποβολόσ & 

εκτϋλεςησ ακτινολογικόσ εντολόσ 
 

 

Γηάγξακκα 4.10: E-R diagram (1) 

ην κνληέιν νληνηήησλ – ζρέζεσλ πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 4.10, πεξηγξάθνληαη νη 

παξαθάησ νληφηεηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο: 

1. Έλα ίδξπκα (IDRYMA) π.ρ λνζνθνκείν, απνηειείηαη απφ πνιιά ηκήκαηα θαη θάζε 

ηκήκα (DEPARTMENTS) αλήθεη αλήθεη ζε έλα κφλν ίδξπκα. 

 

2. Έλαο ηκήκα (DEPARTMENTS) κπνξεί λα έρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηαηξνχο 

(DOCTORS) θαη έλαο ηαηξφο κπνξεί λα εξγάδεηαη ζε έλα ηκήκα. 

 

3. Έλαο ηαηξφο (DOCTORS) κπνξεί λα δηαζέηεη πνιινχο αζζελείο (PATIENTS) θαη 

αληίζηνηρα έλαο αζζελήο (PATIENTS) κπνξεί λα έρεη θαηά θαηξνχο πνιινχο 
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δηαθνξεηηθνχο ηαηξνχο. Δπνκέλσο απηή ε ζρέζε δεκηνπξγεί κηα λέα νληφηεηα-πίλαθα 

(DOCTORS-PATIENTS) ε νπνία πεξηέρεη ηα θιεηδηά ησλ δχν παξαπάλσ νληνηήησλ. 

 

4. Έλαο αζζελήο (PATIENTS) κπνξεί λα έρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο 

(PATIENT_ACCOUNT) θαη θάζε ινγαξηαζκφο αλήθεη ζε έλα κφλν αζζελή. 

 

5. Έλαο ηαηξφο (DOCTORS) κπνξεί λα εθδίδεη/εθηειεί πνιιέο εληνιέο αθηηλνινγηθψλ 

εμεηάζεσλ (MED_EXAM_REQUESTS) θαη κία εληνιή κπνξεί λα εθδνζεί ή 

εθηειεζηεί απφ έλαλ ηαηξφ. 

 

6. Έλαο αζζελήο (PATIENTS) κπνξεί λα παξαπεκθζεί γηα κία ή πεξηζζφηεξεο 

αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο (MED_EXAM_REQUESTS), ελψ θάζε αθηηλνινγηθή 

εληνιή εθδίδεηαη γηα έλαλ αζζελή. 

 

7. Μία εληνιή αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο  (MED_EXAM_REQUESTS), κπνξεί λα έρεη 

θακία (κέρξη λα εθηειεζηεί) ή κία αθηηλνινγηθή απάληεζε/αλαθνξά 

(MED_EXAM_RESULTS) θαη θάζε απάληεζε/αλαθνξά αληηζηνηρεί ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αθηηλνινγηθή εληνιή. 

 

8. Μία αθηηλνινγηθή αλαθνξά (MED_EXAM_RESULTS) πεξηέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

αθηηλνγξαθίεο (RESULT_IMAGES) θαη θάζε αθηηλνγξαθία αληηζηνηρεί ζε κία 

αθηηλνινγηθή αλαθνξά. 

 

9. Μία εληνιή αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο  (MED_EXAM_REQUESTS), πεξηέρεη πνιιά 

είδε αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο (RAD_ITEMS) θαη θάζε είδνο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

κπνξεί λα πεξηέρεηαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο εληνιέο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο. 

Δπνκέλσο απηή ε ζρέζε δεκηνπξγεί κηα λέα νληφηεηα-πίλαθα 

(MED_EXAM_RAD_ITEMS) ε νπνία πεξηέρεη ηα θιεηδηά ησλ δχν παξαπάλσ 

νληνηήησλ. 

 

10. Έλαο ηχπνο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο (RAD_EXAM_TYPES) π.ρ X-Ray δηάγλσζε, 

αμνληθή ηνκνγξαθία, πεξηέρεη πνιιέο θαηεγνξίεο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο 

(RAD_GROUPS) π.ρ ζπνλδ. ζηήιεο, θάησ άθξσλ, ελψ θάζε θαηεγνξία 

αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο αληηζηνηρεί ζε έλα ηχπν αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο. 
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11. Μία θαηεγνξία  αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο (RAD_GROUPS) πεξηέρεη πνιιά είδε 

αθηηλνινγηθψλ εμεηάζεσλ (RAD_ITEMS)  π.ρ θλήκεο, ψκνπ θαη θάζε είδνο 

αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο αλήθεη ζε κία θαηεγνξία. 

 

12. Μία κεηάβαζε (TRANSITION) π.ρ απφ έλα θιηληθφ ηκήκα ζε έλα αθηηλνινγηθφ 

ηκήκα θάπνηνπ ηδξχκαηνο, κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ πνιιέο εληνιέο αθηηλνινγηθήο 

εμέηαζεο (MED_EXAM_REQUESTS), ελψ κία εληνιή κπνξεί λα αθνινπζεί κφλν 

κία κεηάβαζε. 

 

4.4.2  Διϊγραμμα μοντϋλου βϊςησ δεδομϋνων αςφϊλειασ ςυςτόματοσ  
 

 

 

Γηάγξακκα 4.11: E-R diagram (2) 

 

ην κνληέιν νληνηήησλ – ζρέζεσλ πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 4.11, πεξηγξάθνληαη νη 

παξαθάησ νληφηεηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο: 

1. Κάζε μερσξηζηφο ρξήζηεο (USERS) ηνπ ζπζηήκαηνο αλήθεη ζε έλα ξφιν ζπζηήκαηνο 

(ROLES) ελψ έλαο ξφινο κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο. 

2. Κάζε ξφινο (ROLES) κπνξεί λα εθηειεί πνιιέο ιεηηνπξγίεο (TASKS), ελψ 

αληίζηνηρα θάζε ιεηηνπξγία κπνξεί λα αλήθεη ζε πνιινχο ξφινπο. Δπνκέλσο απηή ε 

ζρέζε δεκηνπξγεί κηα λέα νληφηεηα-πίλαθα (ACCESSIBILITY) ε νπνία πεξηέρεη ηα 

θιεηδηά ησλ δχν παξαπάλσ νληνηήησλ. 
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4.4.3  χεςιακό μοντϋλο δεδομϋνων 
 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηεί ην ζρεζηαθφ κνληέιν ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ εηθφλα 4.12 

θαίλνληαη νη πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ health θαη ηα πεδία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

εγγξαθέο ηνπο. Γίπια απφ θάζε πεδίν θαίλνληαη ηα θιεηδηά ησλ πηλάθσλ θαη νη ζπλδέζεηο ησλ 

πηλάθσλ.   

 

 

ρήκα  4.12: ρεζηαθφ κνληέιν ππνζπζηήκαηνο 

ηελ εηθφλα 4.13 θαίλνληαη νη πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αζθαιείαο health_security θαη 

ηα πεδία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο εγγξαθέο ηνπο. Γίπια απφ θάζε πεδίν θαίλνληαη ηα θιεηδηά 

ησλ πηλάθσλ θαη νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο.   
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ρήκα  4.13: ρεζηαθφ κνληέιν αζθάιεηαο ζπζηήκαηνο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η χρηςτική όψη του ςυςτήματοσ 

5.1  Ειςαγωγό 
 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε φςε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηε πιεπξά ηνπ ρξήζηε ή 

πειάηε ηνπ ζπζηήκαηνο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, θάζε ρξήζηεο, αλεμαξηήηνπ ζε πην θιηληθφ 

ηκήκα αλήθεη, εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο (web browser). 

Η παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα screen-shots. 

 

5.2  Ο ρόλοσ τησ γραμματεύασ εξωτερικών ιατρεύων 
 

Η γξακκαηεία εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελή ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.1, θάζε 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαιεί ζην πεξηεγεηή ηζηνχ ηνπ (web browser), ηελ θεληξηθή ζειίδα 

ηεο εθαξκνγήο πειάηε. Καηφπηλ, πιεθηξνινγεί ην φλνκα ρξήζηε (username) θαη ην 

ζπλζεκαηηθφ (password) πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θαη λα 

δηεθπεξαηψζεη ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνο ζχκθσλα κε ην ξφιν πνπ θαηέρεη. 

 Δηθφλα 5.1 : Δίζνδνο ρξήζηε ζην Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 
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Μεηά ηελ απζεληηθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε κε ξφιν γξακκαηείαο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, 

παξνπζηάδνληαη νη δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο ηνπ ρξήζηε. 

 Δηθφλα  5.2 : Γηαζέζηκεο ιεηηνπξγίαο γξακκαηείαο εμση.ηαηξείσλ 

ηε πεξίπησζε ηεο εηζφδνπ ρξήζηε κε ξφιν γξακκαηείαο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, ην ζχζηεκα 

παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 Δηζαγσγή λένπ αζζελή 

 Αλαδήηεζε αζζελή 

 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ αζζελή 

 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ρξήζηε 

 

5.2.1  Προςθόκη νϋου αςθενό 
 

Η γξακκαηεία εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ αθνχ θάλεη θιηθ ζην ζχλδεζκν «Προζθήκη Αζθενή» , 

κπνξεί λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή ζηε θφξκα θαη λα ηνλ θαηαρσξήζεη ζην κεηξψν 

ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, παηψληαο ην θνπκπί «Προζθήκη». 
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 Δηθφλα  5.3 Δηζαγσγή ζηνηρείσλ αζζελή 

Μεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ αζζελή ζην ζχζηεκα, δεκηνπξγείηαη θαη αλαθηάηαη ε θαξηέια ηνπ. 

Η κφλε επηηξεπηή ιεηηνπξγία πάλσ ζηνλ αζζελή είλαη ε επεμεξγαζία ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ. Η γξακκαηεία εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ είλαη ππεχζπλε κφλν γηα ηελ  εηζαγσγή λέσλ 

αζζελψλ ζην ζχζηεκα θαη δελ έρεη θακία πξφζβαζε ζε ηαηξηθή πιεξνθνξία αζζελψλ. 

 Δηθφλα   5.4 : Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ αζζελή & αλάθηεζε θαξηέιαο  
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5.3  Ο ρόλοσ του θερϊποντα ιατρού 
 

ηε πεξίπησζε εηζφδνπ ρξήζηε κε ξφιν ζεξάπνληα ηαηξνχ, ην ζχζηεκα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε 

ηαηξφ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 Πξνζζήθε λέαο εληνιήο γηα αθηηλνινγηθή πξάμε 

 Αλαδήηεζε παιαηφηεξσλ αθηηλνινγηθψλ αηηεκάησλ αζζελψλ 

 Δκθάληζε εθθξεκψλ αηηεκάησλ δειαδή αηηεκάησλ γηα ηα νπνία εθθξεκεί ε 

απάληεζε ηνπ αθηηλνιφγνπ ηαηξνχ. 

 Δκθάληζε κε αλαγλσζκέλσλ απαληήζεσλ απφ αθηηλνιφγν ηαηξφ 

 Αλαδήηεζε αζζελή θαη πξφζβαζε ζε ηαηξηθή πιεξνθνξία 

 Αλαθνξά αθηηλνινγηθνχ αηηήκαηνο σο αλαγλσζκέλν (γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

αθηηλνιφγνπ) 

 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ εηζφδνπ 

 

 Δηθφλα  5.5 : Δίζνδνο ρξήζηε κε ξφιν ζεξάπνληα ηαηξνχ & δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο 
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5.3.1  Δημιουργύα και υποβολό ακτινολογικόσ εντολόσ 
 

Ο ζεξάπσλ ηαηξφο, κεηά απφ επίζθεςε θαη εμέηαζε ηνπ αζζελή, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνλ 

παξαπέκςεη γηα αθηηλνγξαθία ζε θάπνην αθηηλνινγηθφ ηκήκα. Οπζηαζηηθά ν ζεξάπσλ ηαηξφο 

ππνβάιεη ην αίηεκα ρσξίο λα γλσξίδεη ζε πνηνλ αθηηλνιφγν ζα απνζηαιεί ην αίηεκα. Σν 

ζχζηεκα πξνσζεί ην αίηεκα ζηε γξακκαηεία ηνπ θαηάιιεινπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο 

αλάινγα κε ην εάλ ην ίδξπκα ζην νπνίν αλήθεη ν ζεξάπσλ ηαηξφο δηαζέηεη ή φρη αθηηλνινγηθφ 

ηκήκα. Ο ζεξάπσλ ηαηξφο αλαδεηά ηνλ αζζελή ζην ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη ηελ 

ηαηξηθή εληνιή γηα αθηηλνινγηθή πξάμε. 

 Δηθφλα 5.6 : Αλαδήηεζε αζζελή 

 

Παηψληαο ην θνπκπί αλαδήηεζε ν ζεξάπσλ ηαηξφο κεηαβαίλεη ζηελ επφκελε νζφλε φπνπ 

κπνξεί λα ππνβάιεη ηελ ηαηξηθή εληνιή πξνο ηε γξακκαηεία ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο. 

Δάλ ν αζζελήο εμεηάδεηαη απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ πξψηε θνξά, ηφηε δελ ππάξρεη ηαηξηθή 

πιεξνθνξία δηαζέζηκε. Ο ζεξάπσλ ηαηξφο κπνξεί λα δεη ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή κφλν εάλ 

έρεη ππνβάιεη ηνπιάρηζηνλ έλα αίηεκα αθηηλνινγηθήο πξάμεο γη’ απηφλ. 
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 Δηθφλα  5.7 : Πξνζζήθε λέαο εληνιήο 

Κάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν «Προζθήκη νέας ενηολής», εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θφξκα 

αθηηλνινγηθήο αίηεζεο. Αλάινγα κε ην είδνο εμέηαζεο πνπ επηιέγεη ν ζεξάπσλ ηαηξφο, 

εκθαλίδνληαη νη αλάινγεο δηαζέζηκεο επηινγέο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο.  

   Δηθφλα 5.9 : Φφξκα ππνβνιήο εληνιήο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο  
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 Δηθφλα  5.10 : Φφξκα ππνβνιήο εληνιήο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο [2] 

Αθνχ ν ζεξάπσλ ηαηξφο επηιέμεη ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε γηα ηνλ αζζελή ηνπ θαη 

ζπκπιεξψζεη ηηο πξφζζεηεο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ππνβάιεη ηε θφξκα παηψληαο ην θνπκπί 

«Απνζηνιή». Με ηελ ππνβνιή ηεο θφξκαο παξαπνκπήο δεκηνπξγείηαη θαη αλαθηάηαη ε 

θαξηέια αζζελή. Ο ζεξάπσλ ηαηξφο κέζα απφ απηή ηε θαξηέια ζα ελεκεξσζεί γηα ηελ 

εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εμέηαζεο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηε γξακκαηεία ηνπ 

αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ απάληεζε ηνπ αθηηλνιφγνπ ηαηξνχ. 

Δηθφλα  5.11 : Αλάθηεζε θαξηέιαο αζζελή κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αθηηλνινγηθήο εληνιήο 
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5.4   Ο ρόλοσ τησ γραμματεύασ του ακτινολογικού τμόματοσ 
 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο εληνιήο αθηηλνινγηθήο εμέηαζεο πνπ ππνβάιεη ν ζεξάπσλ ηαηξφο, ην 

ζχζηεκα πξνσζεί ην αίηεκα ζηε γξακκαηεία ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Δάλ ν ζεξάπσλ ηαηξφο αλήθεη ζε θέληξν πγείαο ην νπνίν δελ δηαζέηεη 

αθηηλνινγηθφ ηκήκα, ην αίηεκα πξνσζείηαη ζην αθηηλνινγηθφ ηκήκα ηνπ Π.Γ.Ν. Όπσο 

θαίλεηαη ζηε παξαθάησ νζφλε ην αίηεκα έρεη πξνσζεζεί ζηε γξακκαηεία ηνπ ίδηνπ 

ηδξχκαηνο απφ ην νπνίν πξνήιζε ην αίηεκα, αθνχ ην λνζνθνκείν δηαζέηεη αθηηλνινγηθφ 

ηκήκα. Ο ρξήζηεο κε ξφιν γξακκαηείαο αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα. 

 Δηθφλα 5.12 : Η εκθάληζε ησλ εθθξεκψλ εληνιψλ απφ ηε γξακκαηεία ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε,  ε γξακκαηεία ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ξαληεβνχ. Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Μεηαβολή» εκθαλίδεηαη ε 

θφξκα θαζνξηζκνχ ξαληεβνχ εμέηαζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.13. Οη γξακκαηείεο ησλ 

αθηηλνινγηθψλ ηκεκάησλ φισλ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο πεξηθέξεηαο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, λα απνζηείινπλ ην αίηεκα ζην Π.Γ.Ν 

αλάινγα κε ην θφξην εξγαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν. Σα θέληξα πγείαο 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα απνζηείινπλ ηα αηηήκαηα ζην Π.Γ.Ν, εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ 

αθηηλνινγηθφ ηκήκα,  θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε ζηελ επηινγή μεηαθορά εκθαλίδεηαη κφλν ε 

επηινγή ηνπ Π.Γ.Ν σο δπλαηφηεηα απνζηνιήο ηνπ αηηήκαηνο. 
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 Δηθφλα 5.13 : Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ξαληεβνχ απφ ηε γξακκαηεία ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο 

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξαληεβνχ, ε γξακκαηεία ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο, κπνξεί λα 

δεη πνηνο αθηηλνιφγνο ηνπ ηδξχκαηνο έρεη ηα ιηγφηεξα ξαληεβνχ ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη 

λα απνζηείιεη ζε απηφλ ην αίηεκα ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ. ηε ζπλέρεηα επηιέγεη ηελ 

δηαζέζηκε ψξα θαη απνζεθεχεη ην ξαληεβνχ παηψληαο ην θνπκπί «Αποθήκεσζη». 

 Δηθφλα 5.14 : Δπηινγή δηαζέζηκεο ψξαο ξαληεβνχ 
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5.5   Ο ρόλοσ του ακτινολόγου ιατρού 
 

ηε πεξίπησζε εηζφδνπ ρξήζηε κε ξφιν αθηηλνιφγνπ ηαηξνχ, ην ζχζηεκα παξέρεη ζην 

ρξήζηε αθηηλνιφγν ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 Δκθάληζε λέσλ ξαληεβνχ 

 Αλαδήηεζε αζζελή (πνπ έρεη παξαπεκθζεί γηα αθηηλνινγηθή εμέηαζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν αθηηλνιφγν) θαη πξφζβαζε ζηε θαξηέια ηνπ (ηζηνξηθφ αζζελή) 

 Πξνζζήθε απάληεζεο (γλσκάηεπζε & αθηηλνγξαθία) ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ πνπ 

αηηήζεθε ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή 

 Αλαδήηεζε αηηήκαηνο θαηά εκεξνκελία 

 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ εηζφδνπ 

Ο αθηηλνιφγνο ηαηξφο, αθνχ εηζέιζεη ζην ζχζηεκα, θάλεη θιηθ ζην ζχλδεζκν «Εμθάνιζη 

νέων ρανηεβού» θαη πξνβάιεη ηα ξαληεβνχ ηεο εκέξαο ζε ζεηξά, αλάινγα κε ηελ ψξα ηνπ 

ξαληεβνχ. 

 

Δηθφλα 5.15 : Δκθάληζε λέσλ ξαληεβνχ [1] 
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 Δηθφλα 5.16 : Δκθάληζε λέσλ ξαληεβνχ [2] 

Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε εμέηαζε (δηαδηθαζία εθηφο ζπζηήκαηνο), ν αθηηλνιφγνο ηαηξφο 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε ζχληαμε ηεο αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο ε νπνία πεξηέρεη ην θείκελν 

ηεο γλσκάηεπζεο θαη ηελ αθηηλνγξαθία. Κάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν «Προζθήκη 

Απάνηηζης» εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θφξκα: 

Δηθφλα 5.17 : Απνζηνιή αθηηλνινγηθήο αλαθνξάο 
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Ο αθηηλνιφγνο ηαηξφο, εηζάγεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζπλαπηφκελσλ αθηηλνγξαθηψλ πνπ ζέιεη λα 

«αλεβάζεη» θαη παηάεη ην θνπκπί «Ανανέωζη». ηε ζπλέρεηα αλαδεηά ηελ αθηηλνγξαθία ζην 

ζθιεξφ δίζθν ηνπ Η/Τ ηνπ, εηζάγεη έλα ηίηιν θαη ζπγγξάθεη ηελ γλσκάηεπζε ηνπ. Με ην 

πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ «Αποζηολή», ε αθηηλνινγηθή αλαθνξά κεηαθέξεηαη ζηνλ ηαηξφ πνπ 

έθαλε ηελ αίηεζε θαη κφλν ζ’ απηφλ. 

 

5.6   Η ανϊγνωςη τησ ακτινολογικόσ αναφορϊσ από τον θερϊποντα ιατρό 
 

Ο ζεξάπσλ ηαηξφο, κπνξεί λα δεη ηηο αθηηλνινγηθέο αλαθνξέο ησλ αζζελψλ ηνπ, θαζψο θαη 

άιια ζηνηρεία ηεο θαξηέιαο αζζελή,  θάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν «Εμθάνιζη μη 

αναγνωζθένηων ακηινολογικών αναθορών».  

 Δηθφλα 5.18 : Δκθάληζε κε αλαγλσζκέλσλ αθηηλνινγηθψλ αλαθνξψλ [1] 
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 Δηθφλα 5.19 : Δκθάληζε κε αλαγλσζκέλσλ αθηηλνινγηθψλ αλαθνξψλ [2] 

Κάλνληαο θιηθ ζην ζηνλ ζχλδεζκν «Ακηινογραθία αζθενή» κπνξεί λα πξνβάιεη ηελ 

αθηηλνγξαθία ηνπ αζζελή φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.20. Δπηπιένλ, ελεκεξψλεη ηνλ 

αθηηλνιφγν ηαηξφ πνπ απέζηεηιε ηελ αθηηλνινγηθή αλαθνξά φηη ηελ αλέγλσζε θάλνληαο θιηθ 

ζην ζχλδεζκν «Αναθορά ως αναγνωζμένο». 

Δηθφλα 5.20 : Αθηηλνγξαθία αζζελή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Συμπεράςματα – Αξιολόγηςη – Μελλοντικζσ επεκτάςεισ 

 

6.1   Ειςαγωγό 
 

ην θεθάιαην απηφ ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο, παξέρνληαη φπνηα 

ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη γίλνληαη επίζεο θάπνηεο αλαθνξέο ζε 

βειηηψζεηο ή κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ ρξεζηκφηεηα θαη 

ελδηαθέξνλ.  

 

6.2   ύνοψη και ςυμπερϊςματα 
 

ηε παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεθε ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ελφο δηαιεηηνπξγηθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο αθηηλνινγηθψλ εληνιψλ γηα εθηέιεζε αθηηλνινγηθψλ 

πξάμεσλ ζε επίπεδν πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνζηεξίδεη ην θνκκάηη ηεο παξαπνκπήο αζζελψλ γηα αθηηλνινγηθέο πξάμεηο, θαηφπηλ 

αηηεκάησλ ζεξαπφλησλ ηαηξψλ θαη δχλαηαη λα απνηειεί κέξνο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ 

αζζελή. Η πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίζηεθε ζηε ηερλνινγία ησλ ππεξεζηψλ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ ε νπνία επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ 

απνκαθξπζκέλσλ ζπζηεκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ηε πιαηθφξκα ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ην ηχπν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

Οη ηερλνινγίεο θαη ηα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη επξέσο απνδεθηά απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο θνξείο πξνηππνπνίεζεο ζην δηαδίθηπν. 

ε επίπεδν βάζεο δεδνκέλσλ, ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδνληαη ζηνπο ξφινπο ησλ 

ρξεζηψλ νη νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο έρεη 

θαηαζθεπαζηεί μερσξηζηή βάζε δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο (authorization base) θάζε ξφινπ θαη νη ξφινη θάζε ρξήζηε. 
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6.3   ύγκριςη τεχνολογιών 
 

6.3.1   Γιατύ χρηςιμοποιόθηκε το πρωτόκολλο SOAP 
 

Πξηλ αλαθαιπθζεί ην πξσηφθνιιν SOAP είρακε θαη άιιεο θαηαλεκεκέλεο ηερλνινγίεο ηφζν 

γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ φζν θαη γηα ηελ απνκαθξπζκέλε θιήζε δηαδηθαζηψλ (remote 

procedure call). Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξσηνθφιινπ SOAP, 

θαιφ ζα ήηαλ λα εμεηάζνπκε, έζησ θαη επηθαλεηαθά, ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ άιισλ 

ηερλνινγηψλ.   

 Κφζηνο ππνδνκήο (EDI, CORBA) 

 Κφζηνο θαη πνιππινθφηεηα πινπνίεζεο (EDI, CORBA) 

 Υξήζε κφλν ζε ηδησηηθά δίθηπα (EDI, CORBA) 

 Υξήζε κφλν ζε εθαξκνγέο πνπ εθηεινχληαη ζηελ ίδηα πιαηθφξκα (DCOM) 

 Υξήζε κφλν ζε εθαξκνγέο γξακκέλεο ζηελ ίδηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ (RMI) 

 Mεησκέλεο ιεηηνπξγίεο έιιεηςε ραξαθηεξηζηηθψλ αληαιιαγήο εγγξάθσλ, απνπζία 

κεζνιαβεηψλ (XML-RPC) 

 Έιιεηςε επειεμίαο ((EDI, CORBA, DCOM, RMI) 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ SOAP ιήθζεθαλ ππφςηλ φια ηα παξαθάησ κεηνλεθηήκαηα ησλ άιισλ 

ηερλνινγηψλ, αιιά θαη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα ηνπ πξσηνθφιινπ SOAP. 

 To SOAP είλαη απιφ. Άξα ην θφζηνο θαη ε πνιππινθφηεηα πινπνίεζεο κεηψλεηαη 

αηζζεηά. 

 Σν SOAP είλαη αλεμάξηεην απφ πιαηθφξκα θαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ νπφηε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηθνηλσλία κεηαμχ εθαξκνγψλ γξακκέλσλ γηα 

δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

   Σν SOAP είλαη επέιηθην. Υξεζηκνπνηεί πξφηππα πξσηφθνιια φπσο ην HTTP θαη ην 

SMTP σο κέζα κεηαθνξάο, νπφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη λα 

δηαπεξλά ηείρε πξνζηαζίαο ρσξίο ζπκβηβαζκνχο ζηελ αζθάιεηα ηεο ππνδνκήο κηαο 

επηρείξεζεο. Απηφ απηνκάησο κεηψλεη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εμαιείθεη ην 

θφζηνο ππνδνκήο αθνχ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζήκεξα έρνπλ θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Σν SOAP είλαη επεθηάζηκν. Αλ θαη δελ πξνζθέξεη ηφζεο πνιιέο ιεηηνπξγίεο φζν 

άιιεο ηερλνινγίεο φπσο νη CORBA θαη DOM, επηηξέπεη ζε άιια πξφηππα λα ην 
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επεθηείλνπλ παξέρνληαο ππεξεζίεο πνπ ιείπνπλ απ’ απηφ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

απνδείρζεθε ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν δηφηη επάλσ ηνπ βαζίδνληαη πνιιέο 

αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίεο ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ (web services). 

πκπεξαζκαηηθά ην SOAP είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη πςειφηεξνπ βαζκνχ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

 

6.3.2   Γιατύ χρηςιμοποιόθηκε η WSDL 
 

Η WSDL καο παξέρεη έλα εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ client λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ζηηγκηφηππν κηαο ππεξεζίαο ζε έλα αληηθείκελν, ζηε γιψζζα πνπ είλαη γξακκέλνο ν client 

θαη λα κπνξέζεη έηζη λα απνθηήζεη άκεζε πξφζβαζε ζηηο κεζφδνπο ηνπ server. Έλα έγγξαθν 

WSDL, πεξηγξάθεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο κεζφδνπο κηαο ππεξεζίαο θαη ηηο παξακέηξνπο ζαλ 

αηηήζεηο-απαληήζεηο. Υσξίο ηε πεξηγξαθή κηαο ππεξεζίαο κε ηε βνήζεηα ηεο WSDL, νη 

πξνγξακκαηηζηέο ζα έπξεπε λα γξάςνπλ ην θψδηθα ηνπ client, λα νλνκάζνπλ θάζε SOAP 

κέζνδν θαη λα ρεηξηζηνχλ ηηο εηζεξρφκελεο θαη επηζηξεθφκελεο παξακέηξνπο. Δπίζεο φινη νη 

clients κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ίδηα ινγηθή ηεο ππεξεζίαο θαη λα απνθχγνπλ 

αζπλέπεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζην message layer (φπσο π.ρ κηα SOAP response πνπ 

πεξηέρεη απξνζδφθεηεο παξακέηξνπο). 

Η WSDL είλαη αλεμάξηεηε απφ ην πξσηφθνιιν αληαιιαγήο κελπκάησλ. Υξεζηκνπνηψληαο 

ην XML-RPC πξσηφθνιιν γηα παξάδεηγκα, ζα ρξεηαδφκαζηαλ εηδηθέο  XML-RPC κεζφδνπο 

γηα λα αληιήζνπκε ηε πεξηγξαθή κηαο ππεξεζίαο, ελψ κε ηελ WSDL δεκνζηεχνπκε έλα 

XML έγγξαθν κε ην ίδην ηξφπν πνπ δεκνζηεχνπκε κηα HTML ζειίδα ην νπνίν κπνξνχκε λα 

δηαβάζνπκε κε ηε βνήζεηα ελφο web browser.  

Η WSDL έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ρξεζηκνπνηεί XML schema παξέρνληαο κηα 

νινθιεξσκέλε θαη αθξηβήο πεξηγξαθή φισλ ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ 

παξακέηξσλ, γλσξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα νξίζκαηα ησλ κεζφδσλ αιιά θαη ην ηη ζα 

παξζεί σο επηζηξνθή.  Η WSDL καο επηηξέπεη αθφκα λα πεξηγξάςνπκε πνιιαπινχο 

αθξναηέο ππεξεζηψλ (web services listeners) νη νπνίνη κπνξνχλ λα αληηζηνηρνχλ ζε 

πνιιαπιέο ππεξεζίεο. Έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ (service provider), ζα κπνξνχζε λα 

πεξηγξάςεη φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε έλα κνλαδηθφ WSDL έγγξαθν. 
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Σα πιενλεθηήκαηα ηεο WSDL κπνξνχλ επθνιφηεξα λα θαηαλνεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςηλ 

πσο έλαο πειάηεο ππεξεζηψλ θαη έλαο εμππεξεηεηήο ππεξεζηψλ επηθνηλσλνχλ ρσξίο ηελ 

χπαξμε κηαο ιεπηνκεξήο πεξηγξαθήο. ε κηα ηππηθή αιιειεπίδξαζε κέζα SOAP, ν πειάηεο 

θαηαζθεπάδεη έλα SOAP κήλπκα, ην νπνίν θαιεί θάπνηνπ ηχπνπ επηρεηξεζηαθή ινγηθή ζηνλ 

εμππεξεηεηή, είηε ρξεζηκνπνηψληαο document-literal SOAP ζηπι είηε SOAP-RPC. 

Ο πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία, φπσο ηα νλφκαηα θαη νη 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, νη αληίζηνηρνη ηχπνη δεδνκέλσλ, ε αθξηβήο ζεηξά ησλ παξακέηξσλ 

θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή αληηζηνίρεζε κε ην 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλαλ SOAP θφκβν. Ο πειάηεο 

απαηηείηαη ινηπφλ λα γλσξίδεη πσο αθξηβψο ε ζπγθεθξηκέλε SOAP ππεξεζία δνπιεχεη 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά ηηο εηζεξρφκελεο παξακέηξνπο – ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε δελ ζα κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη ζσζηά κε ηελ ππεξεζία. Δπηπιένλ, ν SOAP 

server ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη κηα δνκή ηελ νπνία o client πεξηκέλεη θαη μέξεη πψο λα ηελ 

ρεηξηζηεί. Απηή είλαη κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί επίπνλε ζπγγξαθή 

θψδηθα (hard-coding) ηφζν ζηνλ client φζν θαη ζηνλ server κε νλνκαηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ 

SOAP θαη θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε. Δπηπιένλ, φηαλ θάλνπκε ρξήζε ππεξεζηψλ άιισλ 

θαηαζθεπαζηψλ, γεληθά δελ έρνπκε ηελ επηινγή λα εμεξεπλήζνπκε ην θψδηθα ζηνπ server. 

Υσξίο ινηπφλ ηε γλψζε κεζφδσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξακέηξσλ, ε θαηαζθεπή ελφο client 

θαζίζηαηαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Δίλαη πξνθαλέο φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη ππεξεζίεο 

παγθφζκηνπ ηζηνχ (web services), δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δηάζεκε ηερλνινγία ζην 

δηαδίθηπν. 

   

 6.4   Μελλοντικϋσ επεκτϊςεισ 
 

Παξά ην γεγνλφο φηη θαηαβιήζεθε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα αλαπηπρζεί έλα φζν ην 

δπλαηφλ πην πιήξεο ζχζηεκα ην νπνίν λα ηθαλνπνηεί ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο κηαο 

πγεηνλνκηθήο   πεξηθέξεηαο ζηε παξαπνκπή αζζελψλ γηα αθηηλνινγηθέο πξάμεηο, ην έξγν απηφ 

εμαθνινπζεί λα εληάζζεηαη κέζα ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ηεο εθπφλεζεο κηαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. Με βάζε απηή ηε ινγηθή, εμαηηίαο δηαθφξσλ ρξνληθψλ θαη άιισλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ αιιά θαη ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο πνπ δελ έρεη σο ζθνπφ ηελ εκπνξηθή 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχρζεθε, δελ είλαη δπλαηφ λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε εξγαζία 

απηή είλαη πιήξεο ζην ζχλνιν ηεο θαη φηη δελ ππάξρνπλ ζεκεία φπνπ ην ζχζηεκα ζα 

κπνξνχζε λα βειηησζεί ή λα δηνξζσζεί. Πξνθαλψο ππάξρεη πιεζψξα ηδεψλ πνπ ζα 
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κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ πεξαηηέξσ σο επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξαθάησ 

παξαηίζεηαη κηα ιίζηα κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ ζε 

κηα κειινληηθή επέθηαζε ηα νπνία ζεσξνχκε φηη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. 

1. Η θαηαρψξεζε ησλ αηηεκάησλ θαη νη απαληήζεηο ησλ εμεηάζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα 

γίλνληαη αζχγρξνλα. Γειαδή λα ζηέιλεηαη ην αίηεκα αθηηλνινγηθήο πξάμεο θαη 

έπεηηα κέζσ ελφο ajax κελχκαηνο λα εηδνπνηείηαη ν ρξήζηεο φηη ε θαηαρψξεζε ηνπ 

αηηήκαηνο ή ηεο απάληεζεο έγηλε επηηπρψο. Απηφ ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζην πειάηε 

λα εθηειέζεη θαη άιιεο δηαδηθαζίεο εθείλε ηελ ψξα παξάιιεια. 

2. Θα κπνξνχζε λα ππάξρεη έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηαηξνχ π.ρ 

αλά κηα ψξα, θαη κε ρξήζε ajax request λα ελεκεξψλεηαη εάλ θάπνηα εμέηαζε έρεη 

νινθιεξσζεί γηα λα δεη άκεζα ηα απνηειέζκαηα. 

3. Ύπαξμε αλαθνξάο γηα ην ζχλνιν ησλ εμεηάζεσλ αλά αζζελή θαη δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο ηνπ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

4. Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ πειάηε ν νπνίνο ζα κπνξεί λα πξνβάιεη φιν ην ηζηνξηθφ 

ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη. 

5. Γπλαηφηεηα ηνπηθήο απνζήθεπζεο ησλ αηηεκάησλ ή απαληήζεσλ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ζεξάπσλ ηαηξφο ή ν αθηηλνιφγνο ηαηξφο είλαη offline.  

6. Γεκηνπξγία ελφο κεηξεηή (counter) γηα ηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

αθηηλνιφγσλ ηαηξψλ. 

7. Γπλαηφηεηα ζπλδηάζθεςεο θαη βηληενθιήζεσλ κεηαμχ ησλ ηαηξψλ. 
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