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1. Εισαγωγή 

Περίληψη 

ηα θεθάιαηα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο 

αλαιχεηαη ε πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ελφο Ιαηξηθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηνπ Μάξθεηηλγθ πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηηο νινέλα θαη 

βειηηνχκελεο ππεξεζίεο πνπ απνιακβάλεη ν κέζνο θαηαλαισηήο, αθφκα θαη 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ πγείαο. Θα εμεηαζηεί ε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ, είηε απφ ηεξκαηηθά 

εληφο ηεο ηαηξηθήο κνλάδαο είηε απφ θνξεηέο ζπζθεπέο, πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 

Θα επηρεηξεζεί κηα αλάιπζε ησλ θηλήηξσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο Γηαηξηβήο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 

πξνθαζνξηζηεί. ηε ζπλέρεηα ζα εμεξεπλεζνχλ νη ηζηνξηθέο πξνεθηάζεηο 

θαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο, απφ ην παξειζφλ κέρξη ηηο κέξεο καο, ζηνλ 

ηνκέα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ κε ζέκα ηηο ππεξεζίεο πγείαο. ην 

ηξίην θεθάιαην μεθηλάεη ε παξνπζίαζε ηνπ πζηήκαηνο πνπ ζρεδηάδεηαη 

θαη αλαπηχζζεηαη ελψ ζην επφκελν θεθάιαην κειεηάηαη ε αξρηηεθηνληθή 

ηνπ. Θα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα 

δηαβάζεη επηγξακκαηηθά ζην πέκπην θεθάιαην, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

κειινληηθέο ζθέςεηο ηνπ ζπγγξαθέα αιιά θαη ηε ζχλνςε ησλ πηζαλψλ 

κειινληηθψλ πξνεθηάζεσλ ηνπ πζηήκαηνο. 

Όπσο ζα γίλεη θαηαλνεηφ θαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο ε Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία απηή ζα ζπλδπάζεη γλψζεηο απφ δηαθνξεηηθά πεδία ηεο Δπηζηήκεο 

ηεο Πιεξνθνξηθήο, κε βαζηθφ ζηφρν λα απνηειέζεη κηα κνληέξλα καηηά 

ζηελ πνιχπινθε αγνξά ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δπίζεο, επηζπκεί λα 

πξνζθέξεη κηα πξσηφηππε θαη θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, 

ρξσκαηίδνληαο κηα γθξίδα θαη ζρεηηθά δπζπξφζηηε πεξηνρή. 

Λέμεηο θιεηδηά: Ιαηξηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, Ιαηξηθή, 

ζρεδηαζκφο ινγηζκηθνχ 

Abstract 

The Master Thesis ‘Modern Approach to Medical Data Management’ is a 

try to design and develop a Medical Information System, adapted to the 

modern technological needs, consistent with the improving services 

enjoyed by the average consumer, even if he consumes medical products. 

It will be tested the possibility to connect many different users, 

either from terminals inside the medical unit or from mobile devices, 

daily used by numerous individuals. 

The motivations that led to the preparation of this Master 

Thesis will be analyzed and the targets will be set. Then, some 

similar Information Systems will be surveyed from a historical view 

and this will help to clarify the environment in which such a System 

could be competitive, respecting the aspects covered or not. In the 

third chapter will be presented the software and the architecture will 

be studied in the next chapter. After all, a conclusion will be 
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reached and the possible future updates will be stated. 

However, this Master Thesis is a combination of different 

disciplines of Computer Science that will try to prove the general 

knowledge that has become an asset acquired through the study in 

University of Piraeus and the Master Program in Informatics. 

Keywords: medical informatics, health informatics, software 

engineering 

Σκοπός της Εργασίας 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο επηδηψθεηαη ε 

αμηνπνίεζε θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ γλψζεσλ πνπ απνθνκηζζήθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηεηνχο θνίηεζεο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Οη γλψζεηο απηέο δελ 

πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ή πεδίν δξαζηεξηνηήησλ αιιά 

γίλεηαη πξνζπάζεηα ζθέδαζεο ηεο παξαθάησ πξνζέγγηζεο ζε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν εχξνο αληηθεηκέλσλ, ζρεηηθψλ κε ηελ Πιεξνθνξηθή. Μία ιίζηα 

ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ εθπφλεζε ηεο ηειηθήο απηήο 

εξγαζίαο είλαη ελδεηθηηθή ηνπ παξαπάλσ ζπιινγηζκνχ: 

 Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ 

 Ιαηξηθή Πιεξνθνξηθή 

 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

 Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ – Τπνινγηζηή 

 Αληηθεηκελνζηξαθήο Πξνγξακκαηηζκφο 

 Σερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ 

 Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ γλψζεο κε 

ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. 

Μειεηάηαη ε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο Ιαηξηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο θαη mobile εθαξκνγήο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία 

κηαο ηαηξηθήο κνλάδαο (λνζνθνκείνπ ή θιηληθήο). Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία 

πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

 ηηο παξνρέο ηεο ηαηξηθήο κνλάδαο, φπσο νη εμεηάζεηο θαη ην 

θφζηνο ηνπο,  

 ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη κέζα ζηε κνλάδα (γηαηξνί, εξγαδφκελνη 

θιπ) 

 ηε δηαρείξηζε ησλ ξαληεβνχ 

 ην ηζηνξηθφ ησλ επηβιεπφκελσλ 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαηαγξάθνληαη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιείο θαη λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ εμσηεξηθέο επηζέζεηο. Ο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

κπνξεί λα ηηο επεμεξγάδεηαη θαη λα ηηο δηαγξάθεη ελψ ν επηβιεπφκελνο 

ζα έρεη πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ 

ηειεθψλνπ, αθνχ ιάβεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ 

πξφζβαζεο θαη εθφζνλ έρεη επηβεβαησζεί σο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο απφ 

ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. 
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Η πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνια θαη γξήγνξα επεθηάζηκν γηα λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ θαιχπηνληαο φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ κηαο ηαηξηθήο κνλάδαο. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα είλαη εχρξεζην θαη πξνζηηφ ζηνλ ρξήζηε, αθνινπζψληαο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο πνπ ζα ηνπ δψζνπλ γξήγνξα ηε δπλαηφηεηα λα 

γίλεη έκπεηξνο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Η εκπεηξία ηνπ ρξήζηε 

είλαη βαζηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε κνλάδαο θαη 

βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ‘πειάηε’. Δίλαη 

δειαδή, εθηφο ησλ άιισλ, κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο ζθνπηάο ηνπ 

ρξήζηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνγξακκαηηζηή. 

Άιιν έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο 

θνξεηφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ε γιψζζα Java, ψζηε λα κπνξεί λα εθηειεζηεί 

ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ (Windows, Mac, Linux), αιιά θαη ε εχθνιε 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ, αθφκα θαη ζε ππνινγηζηέο ρακειψλ 

δπλαηνηήησλ. 

ε πξνεγνχκελε εξγαζία έρεη δεκηνπξγεζεί εθαξκνγή γηα θηλεηά 

ηειέθσλα κε ιεηηνπξγηθφ Android, ε νπνία ζπλδέεηαη κε βάζε δεδνκέλσλ 

πνπ δεκηνπξγείηαη θαη εθηειείηαη ηνπηθά ζηε ζπζθεπή. Γεδνκέλνπ φηη ν 

ρξήζηεο πξέπεη λα πεξλάεη κφλνο ηνπ ηα ηαηξηθά ηζηνξηθά ηνπ ζηνηρεία, 

γηα λα ηα έρεη ζπγθεληξσκέλα, ε εθαξκνγή θαηαιήγεη λα είλαη 

δπζιεηηνπξγηθή θαη ίζσο άρξεζηε γηα θάπνηνλ πνπ δελ επηζπκεί ή μερλάεη 

λα ηελ ελεκεξψζεη. Έηζη, εκπλεχζηεθε ε ηδέα γηα επέθηαζε ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ψζηε ν επηβιεπφκελνο λα έρεη πξφζβαζε ζηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη θαηαρσξεκέλα ζε κία Βάζε 

Γεδνκέλσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Γηαθνκηζηή ηεο κνλάδαο. Ο ρξήζηεο 

βέβαηα, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, δελ κπνξεί λα ηα επεμεξγαζηεί αιιά είλαη 

ζεκαληηθφ λα ηα έρεη δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή. Δίλαη αθφκα πην 

ζεκαληηθφ γηα ηελ κνλάδα, πνπ κπνξεί λα έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ 

επηβιεπφκελν – πειάηε ηεο θαη γλσξίδεη πφηε έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε 

επφκελε εμέηαζε ψζηε λα ηνλ ελεκεξψζεη έγθαηξα, ζε πεξίπησζε πνπ απηφο 

ην ακειήζεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην ζχζηεκα έρεη αμία θαη απφ ηε ζθνπηά 

ηνπ Μάξθεηηλγθ. 

 Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε παξνχζα εξγαζία ζα επεθηαζεί ζε 

ηνκείο φπσο: 

 Η ζρεδίαζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ κε ηε βνήζεηα ηεο γιψζζαο 

UML 

 Η ζρεδίαζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

 Η αλάπηπμε ζε θψδηθα Java, ζπλεπηθνπξνχκελε απφ βνεζεηηθέο 

ηερλνινγίεο, φπσο ε XML θαη ε JSON. 

 Η ρξήζε ηεο γιψζζαο SQL θαη ε επηθνηλσλία κε ηε Βάζε Γεδνκέλσλ 

 Η θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ 

 Η δεκηνπξγία mobile εθαξκνγψλ 

 Η επηθνηλσλία θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ, κε αζθαιή θαη γξήγνξν 

ηξφπν, κέζσ δηαδηθηχνπ 

Ιατρική Πληροφορική 

ην ζηαπξνδξφκη ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ηεο Ιαηξηθήο 

βξίζθεηαη ε Ιαηξηθή Πιεξνθνξηθή, ε νπνία κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη κε 

ηνπο φξνπο Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο, ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, Κιηληθή 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Παλαγηψηεο Κνθθφηεο 

χγρξνλε Πξνζέγγηζε Γηαρείξηζεο Ιαηξηθψλ Γεδνκέλσλ 

 
4 

Πιεξνθνξηθή, Βηνπιεξνθνξηθή θ.α. Βαζηθφ ηεο αληηθείκελν είλαη ε κειέηε 

ησλ πφξσλ, ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ βέιηηζηε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

Η είζνδνο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 έγηλε αηζζεηή θαη ζηνλ 

ρψξν ηεο Ιαηξηθήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 εκθαλίζηεθαλ 

ηα πξψηα εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο 

Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Βειγίνπ θαη ηεο Οιιαλδίαο ελψ κηα δεθαεηία 

αξγφηεξα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη νη πξψηεο εξεπλεηηθέο κνλάδεο 

Ιαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Πνισλία θαη ζηηο Η.Π.Α. 

Η πξψηε επηζήκαλζε ηεο αλάγθεο εηζαγσγήο ηεο Ιαηξηθήο 

Πιεξνθνξηθήο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ηαηξηθψλ ηκεκάησλ έγηλε ην 1984 

απφ ην ζψκα ακεξηθάληθσλ θνιεγίσλ Ιαηξηθήο (Association of American 

Medical Colleges). Πιένλ δηδάζθεηαη ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν θαη κε εμεηδηθεχζεηο ζε ηνκείο φπσο ε νδνληηαηξηθή, ε 

λνζειεπηηθή, ε αθηηλνινγία θ.α. 

Όζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε νη ρψξεο πνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηελ δεκηνπξγία 

ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ήηαλ απηέο πνπ 

ζπκπεξηέιαβαλ πξψηεο ηνλ θιάδν ηεο Ιαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο ζε πνιιά 

αθαδεκατθά ηκήκαηά ηνπο. ηελ Διιάδα δηδάζθεηαη ζε νξηζκέλεο ζρνιέο 

Ιαηξηθήο θαη ηείλεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ησλ 

ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. 

Η αλάγθε κειέηεο ζεκάησλ Ιαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο έγηλε απφ λσξίο 

αηζζεηή κε απνηέιεζκα λα νδεγήζεη ηε δηεζλή νκνζπνλδία επεμεξγαζίαο 

ηεο πιεξνθνξίαο (International Federation of Information Processing ή 

IFIP) ζηε δεκηνπξγία κηαο ζρεηηθήο επηηξνπήο ην 1967. Η πξνζπάζεηα 

απηή θαηέιεμε ζηελ ζχζηαζε ηεο δηεζλνχο έλσζεο ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο 

(International Medical Informatics Association ή IMIA) ην 1978. 

Βαζηθέο αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη: 

 Η ζπλεξγαζία αθαδεκατθψλ επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ πιεξνθνξηθήο 

κε εξγαδφκελνπο ζηελ πγεία θαη θαηαζθεπαζηέο ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ 

 ε παγθφζκηα ζπλεξγαζία γηα ζέκαηα Ιαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο 

 ε δηνξγάλσζε απφ ην 1974 ελφο δηεζλνχο ζπλεδξίνπ Ιαηξηθήο 

Πιεξνθνξηθήο θάζε 3 έηε 

 Η κειέηε εηδηθψλ ζεκάησλ κέζσ επηηξνπψλ εξγαζίαο 

 Η έθδνζε ελφο εηήζηνπ βηβιίνπ κε εηδηθά αθηεξψκαηα θαη 

επηιεγκέλα άξζξα ζε ζέκαηα Ιαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο 

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 

Γενικά 

Η αλάγθε ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη δηθηπαθνχ 

εμνπιηζκνχ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο είδνπο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ πνπ είλαη γλσζηά κε ηνλ φξν Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Ννζνθνκείνπ (ΠΝ). Σα πζηήκαηα απηά δηαρεηξίδνληαη δχν είδε 
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πιεξνθνξίαο πνπ ρσξίδνληαη σο εμήο: 

1. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ θαη 
ηνπ λνζνθνκείνπ γεληθφηεξα 

2. Πιεξνθνξίεο πγείαο πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ ηαηξνλνζειεπηηθή 

θξνληίδα ησλ αζζελψλ. 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ ηα ΠΝ ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο ππνζπζηεκάησλ, ηα ππνζπζηήκαηα δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη ηα ππνζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πγείαο. 

Απηά κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ πεξαηηέξσ ζε δηνηθεηηθά 

θαη νηθνλνκηθά, επηθνηλσληψλ θαη δηθηχσζεο, ππξήλα, δηαρείξηζεο θαη 

ππνζηήξημεο επηκέξνπο ηκεκάησλ, ηαηξηθήο ηεθκεξίσζεο, ηαηξηθήο 

ππνζηήξημεο, λνζειεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηαηξηθήο έξεπλαο θ.α. 

Αρχιτεκτονική ΠΣΝ 

Όια ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα δνκνχληαη κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Η αξρηηεθηνληθή ηνπο αζρνιείηαη κε ηε δηάξζξσζή 

ηνπο θαη κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

1. Κεληξηθά πζηήκαηα: Γηαρεηξίδνληαη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία 

κέζα απφ έλα θεληξηθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ 

βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν κέζα ζηελ ηαηξηθή κνλάδα. 

2. Αξζξσηά πζηήκαηα: Η επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, ζην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο, ζπκβαίλεη ζε ηνπηθφ επίπεδν αιιά ηα επηκέξνπο 

πζηήκαηα επηθνηλσλνχλ κε έλα θεληξηθφ κε άκεζε ζχλδεζε 

3. Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα: Σα πζηήκαηα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ 

ηνπο θαη ε επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη ηνπηθά, σζηφζν 

κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο ηα δεδνκέλα. Πξφθεηηαη γηα ηελ πην 

δεδνκέλε κνξθή ζε απηή ηελ θαηεγνξία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

εμαηηίαο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ν δηακνηξαζκφο πφξσλ, ε 

επξχηεηα, ε θιηκάθσζε, ν ζπγρξνληζκφο, ε δηαθάλεηα θαη ε αλνρή 

ζηα ιάζε. 

ΠΣΝ στην Ελλάδα 

ηε ρψξα καο θαίλεηαη φηη δελ έρεη γίλεη αθφκα θαηαλνεηή ε ζπκβνιή ησλ 

νινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. Διάρηζηνη απφ απηνχο δηαζέηνπλ 

ηέηνηα ζπζηήκαηα θαη ζε αθφκα ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα ζπζηήκαηα απηά 

αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε λνζειεπηηθψλ αλαγθψλ. Φαίλεηαη πσο ππάξρνπλ 

αξθεηνί ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ έιιεηςε ηέηνηνπ είδνπο 

ππνδνκήο ζηηο κνλάδεο πγείαο. Δπηγξακκαηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη νη 

κνλάδεο απηέο: 

 ζηεξνχληαη ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ξνψλ εξγαζίαο 

 αιιάδνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο 

 ζηεξνχληαη επίζεο εθπαηδεπκέλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ 

 δελ δηαζέηνπλ ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη νξγάλσζεο αιιά 

αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη ηέηνηα ηκήκαηα 
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ην πξνζσπηθφ είλαη αλεπαξθέο 

 δελ ηεξνχληαη ηα θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

Πιεξνθνξηθήο 

 Απνπζηάδνπλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ νη επελδχζεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο 

 Γελ ππάξρεη ζεζκηθφο θνξέαο κε ζθνπφ ηε κειέηε ζεκάησλ 

ηαηξνλνζειεπηηθήο Πιεξνθνξηθήο. 

Μέζα ζηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Δξγαζίαο είλαη λα θαηαζηήζεη 

ζαθέο φηη ε ρξήζε ηέηνηνπ είδνπο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ απφ ηηο 

ηαηξηθέο κνλάδεο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο. Ο εζληθφο ζρεδηαζκφο γηα 

ηελ πγεία πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί άκεζα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη ηηο κνλάδεο απηέο θαη λα παξέρεη επηηέινπο 

πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηνπο αζζελείο, κε θφζηνο πνπ καθξνπξφζεζκα 

ζα είλαη κεησκέλν, ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ράνπο πνπ 

επηθξαηεί. Δπηπιένλ, απηά ηα πζηήκαηα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη θαη απφ ηηο 

ηδησηηθέο κνλάδεο, απνδεηθλχνληαο φηη ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε 

επεθηείλνληαη θαη ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά 

θαη ζηελ απνθφκηζε νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ. 

Γιατί Java; 

Η επηινγή ηεο βαζηθήο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πνπ εμεηάδνπκε δελ 

έγηλε ηπραία. Βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ ιήθζεθαλ ππφςε 

θαηά ηελ εμέηαζε ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ. Μηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

πηζαλψλ ππνςήθησλ γισζζψλ κπνξεί λα δψζεη ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζην 

εξψηεκα. Αξρηθά φκσο ζα πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηηο ηδηφηεηεο ηεο Java, 

πνπ ηελ θάλνπλ κηα μερσξηζηή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ηδηαηηέξσο 

δεκνθηιή ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα ησλ Developers. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Java ινηπφλ είλαη ε 

αλεμαξηεζία πνπ πξνζθέξεη, φζνλ αθνξά ηα Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα πνπ ηελ 

ππνζηεξίδνπλ. Οπζηαζηηθά ηξέρεη κέζα απφ ηε δηθή ηεο εηθνληθή κεραλή 

(virtual machine) θάηη πνπ ηεο πξνζδίδεη θνξεηφηεηα, κε απνηέιεζκα 

πάλσ απφ ηξία Γηζεθαηνκκχξηα ζπζθεπέο ζε φιν ηνλ θφζκν λα ηξέρνπλ ην 

ινγηζκηθφ ηεο. Έηζη, κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί έλα πξφγξακκα πνπ ζα 

κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κε επθνιία ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή, ρσξίο λα 

είλαη δηαδηθηπαθφ θαη άξα εθηεζεηκέλν ζε νπνηαδήπνηε θαθφβνπιε 

επίζεζε. 

Πξφθεηηαη γηα κία γιψζζα πνπ εθκεηαιιεχεηαη ζην έπαθξν ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. Η αιήζεηα είλαη φηη 

ε επηινγή  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ δεισηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ είλαη ππνθεηκεληθή θαη ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κία ή ηελ άιιε εθδνρή. Πάλησο νη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ δείρλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξνη θαη 

ηα επηρεηξήκαηά ηνπο λα θεξδίδνπλ ζηα ζεκεία. Δμάιινπ, ζρεηηθά κε ηα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή κνηάδεη λα εμππεξεηεί ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ. 
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Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηεη, εηδηθά φηαλ 

πξφθεηηαη γηα επαίζζεηα ηαηξηθά δεδνκέλα, είλαη απηφ ηεο αζθάιεηαο θαη 

ζε απηφ ην ζεκείν ε Java πξνζθέξεη μερσξηζηέο δπλαηφηεηεο θαη πςειφ 

επίπεδν πξνζηαζίαο. Φπζηθά ην ζέκα απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηηο επηινγέο 

ηνπ πξνγξακκαηηζηή, ν νπνίνο πξέπεη λα επηλνήζεη θάπνηεο θαηλνηφκεο 

ηδέεο θαη λα ζσξαθίζεη ηα δεδνκέλα κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν θαη πην 

εθεπξεηηθφ ηξφπν. Όκσο ε Java παξέρεη επηπιένλ ρξήζηκεο δπλαηφηεηεο. 

Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζε Java παξέρνληαη ειεχζεξα εξγαιεία πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή ζε νπνηνδήπνηε 

Λεηηνπξγηθφ χζηεκα. Σα Οινθιεξσκέλα Πεξηβάιινληα Αλάπηπμεο 

(Integrated Development Environments) είλαη ινγηζκηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ. Σα δεκνθηιέζηεξα απφ 

απηά, φζνλ αθνξά ηε Java, είλαη ην Eclipse θαη ην Netbeans. Παξέρνληαη 

δσξεάλ θαη πξνζθέξνπλ πιεζψξα εξγαιείσλ θαη πξφζζεησλ (plug-ins) πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηά ηνπ πξνγξακκαηηζηή. 

Μηα γιψζζα παξφκνηαο θηινζνθίαο κε ηελ Java θαη αξθεηά πην 

θηιηθή είλαη ε C#, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί κε ηνλ φξν ‘ε 

Java ηεο Microsoft’. Οη δχν γιψζζεο κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ζε πνιιά 

ζεκεία θαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο 

αληηθεηκελνζηξαθήο ηνπο ηδηφηεηεο. Ωζηφζν, ε C# έρεη απινπνηήζεη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ‘δπζθνινρψλεπηα’ ραξαθηεξηζηηθά ηεο Java, 

πξνζθέξνληαο κάιηζηα εχρξεζηεο επηινγέο ζε ζεκεία πνπ ζα έπξεπε λα 

θνπηάζεη ν Java πξνγξακκαηηζηήο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη θαη κε ηηο δχν 

γιψζζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, ελψ δεηνχκελν δελ 

είλαη ε θηιηθφηεηα αιιά ε εμεξεχλεζε ζε βάζνο, ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

δίλεη πιενλέθηεκα ζηελ Java είλαη ε αλεμαξηεζία ηεο ζε ζχγθξηζε κε κηα 

γιψζζα πξνζαξκνζκέλε ζηηο επηηαγέο ηεο Microsoft, πνπ δελ κπνξεί λα 

ηξέμεη κε επθνιία νπνπδήπνηε θαη ηα πεξηβάιινληα αλάπηπμήο ηεο αθελφο 

δελ είλαη κεηαθέξζηκα κεηαμχ ησλ Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ θαη αθεηέξνπ 

πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο Java. Μπνξεί ην Visual Studio 

λα είλαη κηα εμαηξεηηθή επηινγή αιιά, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη 

εγθαζίζηαηαη κφλν ζε Windows, είλαη έλα βαξχ πξφγξακκα πνπ δελ κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή. Δπίζεο, πξνζθέξεηαη δσξεάλ 

κφλν ε Express έθδνζή ηνπ, άξα πζηεξεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην 

Eclipse θαη ην Netbeans πξνζθέξνπλ ρσξίο αληίηηκν. 

Η C++ απφ ηε κεξηά ηεο είλαη κηα γιψζζα πνπ κνηάδεη θαη απηή κε 

ηελ Java αιιά είλαη ειαθξψο πην πνιχπινθε θαη έρεη θιεξνλνκήζεη απφ ηε 

C αξθεηά ζηνηρεία, ηα νπνία ηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ρσξίο βέβαηα λα αμηνπνηείηαη απφιπηα, θαη σο δεισηηθή 

γιψζζα. Γηα νξηζκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο ζεσξείηαη κία απφ ηηο 

γξεγνξφηεξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ αιιά ε δηαθνξά ηεο απφ ηελ Java 

είλαη ζρεδφλ αλεπαίζζεηε θαη εμαξηάηαη απφ ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο 

ηερληθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Τζηεξεί θαη απηή ζε πξνγξακκαηηζηηθά 

πεξηβάιινληα πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Σν ίδην ζέκα 

ππάξρεη θαη κε ηε C πνπ απνξξίπηεηαη εμάιινπ επεηδή δελ πξνζθέξεη ηελ 

αληηθεηκελνζηξέθεηα πνπ έρεη απνθαζηζηεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ παξνχζα 

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή. 

Η PHP είλαη κηα γιψζζα ζρεδηαζκέλε γηα λα ηξέρεη ζηελ πιεπξά ηνπ 

server, νπφηε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Θα 

έπξεπε φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα άιιε γιψζζα (ή ζπλδπαζκφο 
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γισζζψλ) γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ. Δπηπιένλ, έρεη θη απηή 

αληηθεηκελνζηξαθείο ηδηφηεηεο αιιά φρη ζηνλ βαζκφ θαη ηε κνξθή πνπ ηηο 

ζπλαληάκε ζηελ Java, ε νπνία έρεη θαη ην πιενλέθηεκα ηεο αζθάιεηαο, κε 

πεξηζζφηεξεο θαη πην ζηαζεξέο επηινγέο. Όζνλ αθνξά ηα ζρεδηαζηηθά 

πεξηβάιινληα ε PHP κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε Eclipse θαη Netbeans κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ πξφζζεησλ. 

Σν ζπκπέξαζκα ινηπφλ πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε Java ππεξέρεη 

νξηαθά έλαληη ησλ ππφινηπσλ γισζζψλ πνπ εμεηάζηεθαλ. Δίλαη πιήξεο, 

θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ αιιά 

θαη ζηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή ελψ είλαη θαηάιιειε θαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή δηεπαθψλ. Δίλαη αζθαιήο ζε κεγάιν βαζκφ (αλ θαη απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή πεξηζζφηεξν) θαη αληηθεηκελνζηξαθήο. 

Δπίζεο, ηα πεξηβάιινληα αλάπηπμεο είλαη αλεμάξηεηα ιεηηνπξγηθνχ, κε 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο θαη δσξεάλ. Έηζη θη αιιηψο ε Java ζα 

ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο γηα Android. Ωζηφζν δελ 

είλαη ε κνλαδηθή γιψζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα Γηαηξηβή. 

Άιιεο ηερλνινγίεο, φπσο ε XML, JSON θαη θπζηθά ε SQL γηα ηελ Βάζε 

Γεδνκέλσλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ Ιαηξηθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. 

 

Εικόνα 1-1. Java 
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2. Επισκόπηση Πεδίου 

Η επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο, απφ ηφηε πνπ γελλήζεθε θαη άξρηζε λα 

εμαπιψλεηαη, έρεη ζπκβάιιεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ εμέιημε ηνπ 

αλζξψπηλνπ είδνπο θαη φζν νη δπλαηφηεηέο ηεο δηεπξχλνληαη ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ δηεπθφιπλζε θαη εμππεξέηεζε 

ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Οη επηζηήκνλεο δελ αδηαθφξεζαλ κπξνζηά ζηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχζε λα ηνπο πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο, αθφκα θαη 

ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο πγείαο, θη έηζη επηθέληξσζαλ απφ πνιχ λσξίο 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ αλάπηπμε βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο Ιαηξηθήο. Ήδε 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 νη ηάζεηο ηεο επνρήο ζηνλ 

επηζηεκνληθφ θφζκν έδηλαλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Παξφιν πνπ νη δπλαηφηεηεο ηνλ ππνινγηζηψλ 

εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαη ην θφζηνο κεγάιν είρε 

αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη φηη ζα δηαδξακάηηδαλ ζηαδηαθά θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Ιαηξηθή θαη νη ζρεηηθέο κε απηή 

δξαζηεξηφηεηεο ζα επεξέαδαλ ηηο δσέο καο κειινληηθά. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηίηινη θαη αθξψλπκα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ Ιαηξηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο δηαρείξηζεο ηεο ξνήο θαη απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη: 

 Hospital Information System (HIS) 

 Healthcare Information System 

 Clinical Information System (CIS) 

 Patient Data Management System (PDMS) 

Πξφθεηηαη γηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζρεδηαζκέλα γηα λα 

δηαρεηξίδνληαη ηαηξηθέο, λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Όινη νη 

ηχπνη απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηεξίδνπλ αξρηηεθηνληθή Πειάηε – 

Γηαθνκηζηή (Client – Server) θαη ζηηο κέξεο καο, αθνινπζψληαο ηα 

παξαγγέικαηα ησλ θαηξψλ, έρνπλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θνξεηέο 

ζπζθεπέο, φπσο θηλεηά ηειέθσλα θαη tablets. Σν πνιχ δηαδεδνκέλν ζηηο 

κέξεο καο Cloud Computing δελ ζπλίζηαηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο πζηήκαηα, 

εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ 

ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ δελ κπνξεί ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα 

εμαζθαιηζηεί. Καζέλα απφ απηά ηα ινγηζκηθά κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 

έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη εμεηδηθεπκέλεο επεθηάζεηο, ηδηαίηεξα 

ζηελ πεξίπησζε ησλ HIS. 

θνπφο ηνπο είλαη λα επηηχρνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή ππνζηήξημε ηεο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο, φπνπ είλαη απηφ 

απαξαίηεην, θαη ζπιιέγνληαο δεδνκέλα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

επεμεξγάδνληαη κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. 
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Technicon Medical Information System 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1965 μεθίλεζε ε 

αλάπηπμε ελφο απφ ηα πξψηα Ιαηξηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, ηνπ 

‘Technicon Medical Information System’ [1] (Δηθφλεο 2-1, 2-2) απφ ην 

Ννζνθνκείν ‘El Camino’ ηεο Καιηθφξληα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία 

Lockheed. Σν χζηεκα απηφ εγθαηαζηάζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1971 ζε 

ηαηξηθή κνλάδα θαη είρε πνιχπινθεο θιηληθέο, βνεζεηηθέο θαη 

δηαρεηξηζηηθέο δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο απνηεινχζαλ ζεκείν αλαθνξέο γηα 

ηα ππνινγηζηηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο. 

 

Εικόνα 2-1. Technicon Medical Information System (a) 

Μεηαμχ ησλ πνιπάξηζκσλ επηινγψλ ηνπ ην TMIS πξνζέθεξε ζην 

λνζνθνκείν El Camino ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηηο εγγξαθέο ησλ 

αζζελψλ ηνπ. Η γεληθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε 

επηβιεπφκελνπ πξνεξρφηαλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο αιιά θαη απφ ρεηξνπνίεηεο 

εγγξαθέο πνπ ζπκπιήξσλαλ ηηο θάξηεο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαλ ηα 

δεδνκέλα θαη δηαηεξνχληαλ ζην ηκήκα Γηαρείξηζεο Ιαηξηθψλ Δγγξαθψλ. Σα 

ζηνηρεία ηνπ θάζε αζζελή απνζεθεχνληαλ ζηνλ ελεξγφ ππνινγηζηή γηα 48 

ψξεο κεηά ηελ εμαγσγή ηνπ απφ ην λνζνθνκείν θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθέξνληαλ ζε καγλεηηθέο ηαηλίεο γηα κφληκε απνζήθεπζε. Σν TMIS 
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ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέρξη ηηο κέξεο καο αιιά αθφκα θαη ζήκεξα δελ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα καθξνπξφζεζκεο δηαρείξηζεο ησλ εγγξαθψλ ελφο 

αζζελνχο θαη θάζε θνξά πνπ απηφο εηζέξρεηαη ζην λνζνθνκείν 

δεκηνπξγείηαη κηα λέα θάξηα. 

Αλέθαζελ ην TMIS πεξηειάκβαλε θαη επηινγέο επηρεηξεζηαθήο 

δηαρείξηζεο, φπσο ε ρξέσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ, νη 

ινγαξηαζκνί ησλ αζζελψλ, ε κηζζνδνζία, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θ.α. Σν 

χζηεκα αλαπηχζζεηαη αθφκα θαη ζην παξφλ ζέηνληαο σο πξνηεξαηφηεηεο 

ηελ ηαηξηθή θξνληίδα, ηε δηαρείξηζε ηεο ηαηξηθήο κνλάδαο θαη ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ζεκαληηθψλ θιηληθψλ απνθάζεσλ 

απφ ηνπο γηαηξνχο. 

COMPUTER STORED AMBULATORY RECORD (COSTAR) SYSTEM 

Αθφκα έλα νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ησλ Ιαηξηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

απνηειεί ην ‘COSTAR’ [1] (Δηθφλεο 2-3, 2-4), ην νπνίν απνηεινχζε 

κέξνπο ηνπ ‘Κνηλνηηθνχ ρεδίνπ Τγείαο’ ηνπ Υάξβαξλη (ζήκεξα γλσζηφ σο 

Harvard Pilgrim), έλα πξφγξακκα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

πξνζθέξεη πιεζψξα αζθαιηζηηθψλ επηινγψλ θαη δηαθαλνληζκψλ 

απηνρξεκαηνδφηεζεο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα εθαηνκκχξην κέιε ζηε 

Μαζαρνπζέηε. Σν πξφγξακκα αλαπηχρζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Τπνινγηζηψλ θαη ην θφζηνο γηα ηα πξψηα 5 

ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγίδεηαη ζηα 2,5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 
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Εικόνα 2-2. Technicon Medical Information System (b) 
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Εικόνα 2-3. COSTAR (a) 

Σν ‘Κνηλνηηθφ ρέδην Τγείαο’ ρξεζηκνπνηεί ην COSTAR γηα λα 

αληιεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαηξηθή θξνληίδα ησλ αζζελψλ θαη ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα δεδνκέλα ηνπ θάζε αζζελή δηαλέκνληαη 

ζηνπο γηαηξνχο πξηλ απφ ηα ξαληεβνχ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε επίβιεςή ηνπ 
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θαη ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ ηαηξηθψλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ 

εμππεξεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηάγλσζε αζζελεηψλ αιιά θαη ηελ 

θξνληίδα ηνπ. 

Σν COSTAR εμππεξεηεί θαη απηφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

ρεδίνπ. Πξνζθέξεη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, δηαρεηξηζηηθέο εθζέζεηο, 

δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δηεπθφιπλζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ, κηζζνδνζία θιπ. Σα πξνζσπηθά ηαηξηθά δεδνκέλα ησλ αζζελψλ 

δηαηεξνχληαη ζε ζθιεξνχο δίζθνπο πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηελ 

θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. Η πξνζπάζεηα ζηηο κέξεο καο 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πζηήκαηνο κε ππνινγηζηηθά 

πξσηφθνιια πνπ ζα πξνζθέξνπλ επηπιένλ ηαηξηθή θξνληίδα αιιά θαη ε 

επέθηαζε ηνπ πζηήκαηνο ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα, φπσο ηνπ Cambridge. 

 

Εικόνα 2-4. COSTAR (b) 

PROBLEM-ORIENTED MEDICAL INFORMATION SYSTEM (PROMIS) 

Σν PROMIS [1] (Δηθφλα 2-5) ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε απφ ην 
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εξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Vermont ζηελ πεξηνρή ηνπ Burlington, 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 

μεθίλεζε ην 1967 θαη εγθαηαζηάζεθε πεηξακαηηθά ην 1971 ζε κία 

γπλαηθνινγηθή κνλάδα ηνπ λνζνθνκείνπ κε 20 θιίλεο. Η ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηεζε 4 ρξφληα,  κέρξη ην 1975, θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο ξαδηνινγίαο, ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ηεο θιηληθήο, ησλ θαξκάθσλ αιιά θαη ησλ ζεκεηψζεσλ ησλ 

ρεηξνπξγψλ κεηά ηηο επεκβάζεηο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πξαγκαηηθά πξσηνπνξηαθφ χζηεκα ηεο επνρήο 

ηνπ, ην νπνίν δηέζεηε νζφλε αθήο θαη ήηαλ εληππσζηαθά γξήγνξν 

αλαινγηθά κε ην ηη ζπλέβαηλε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαπηχρζεθε. Ο Γξ 

Lawrence Weed ήηαλ ν άλζξσπνο πνπ δνχιεςε απφ ην 1969 κέρξη ην 1982 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ PROMIS, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ φηη έλαο γηαηξφο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξαηήζεη ζην κπαιφ ηνπ ηνλ ηεξάζηην φγθν 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ θάζε αζζελή ηνπ μερσξηζηά θαη κε απηφλ ηνλ 

γλψκνλα απνθάζηζε λα παξέρεη ζηελ επηζηήκε έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

πνπ ζα εμππεξεηνχζε ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα 

είρε ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ. Σν πξνθίι ηνπ θάζε 

αζζελνχο ήηαλ δηαζέζηκν ζηελ νζφλε ηνπ θάζε ηεξκαηηθνχ ζε κηθξφ ρξφλν 

θαη απηφ έθαλε ηελ ηαηξηθή θξνληίδα πην απνδνηηθή. 

HELP (Health Evaluation through Logical Processing) 

Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πην δεκνθηιή Ιαηξηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, 

ην νπνίν μεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη ζην λνζνθνκείν LDS ηνπ Salt Lake 

City ζηελ πεξηνρή ηεο Utah ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 θαη ζπλέρηζε 

ηελ αλάπηπμή ηνπ γηα ζρεδφλ 30 ρξφληα, θηάλνληαο ην 1990 ηηο 6 

εθαηνκκχξηα γξακκέο θψδηθα. 

Σν HELP [2] θαηάθεξε απνηειεζκαηηθά αθελφο λα απμήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ζηνπο αζζελείο ππεξεζηψλ θαη αθεηέξνπ λα κεηψζεη ην θφζηνο 

απηψλ ησλ ππεξεζηψλ.  Γηαδφζεθε ζε κεγάιν θάζκα ηαηξηθψλ θέληξσλ θαη 

ζήκεξα δέρεηαη πιεξνθνξίεο απφ πεξηζζφηεξα απφ 5000 ηεξκαηηθά, έρνληαο 

ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη πάλσ απφ 18000 εγγξαθέο ηελ εκέξα. 

Παξφια απηά δελ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

ηαηξηθψλ κνλάδσλ. Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία πνιιά παξφκνηα πζηήκαηα, 

βαζηζκέλα ζηα πξσηφθνιια πνπ εθάξκνζε ην HELP έρνπλ θαηαθιχζεη ηα 

ηαηξηθά θέληξα, θπξίσο ησλ ΗΠΑ. Η πξσηνπνξία ηνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ην 

παξφλ, κε ηελ ρξήζε Σερλεηήο Ννεκνζχλεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

απνδνηηθφηεξεο ιήςεο απνθάζεσλ. 
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Εικόνα 2-5. PROMIS 

Άλλα Συστήματα 

Σα πζηήκαηα απηά είλαη δηεπαθέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

ρξήζηε κε κία θεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ. Δμππεξεηνχλ πνιιαπινχο ζθνπνχο, 

κε θπξηφηεξν απηφ ηεο κεραλνγξάθεζεο αιιά επεθηείλνληαη ζηε δηαρείξηζε 

πξνυπνινγηζκψλ, ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ θαη ζε πνηθηιία εθαξκνγψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία κνλάδα πγείαο, φπσο νη εμεηάζεηο, νη 
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αθηηλνγξαθίεο θιπ. 

Μεηαμχ άιισλ ην Tri-Service Medical Information  System (TRIMIS) 

[4] έδσζε βάζε ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθνπψλ θαη ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο. Σν TMR ήηαλ επίζεο έλα 

δεκνθηιέο χζηεκα πνπ εθκεηαιιεχηεθε ζην έπαθξν ηελ εμάπισζε ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαη επηθεληξψζεθε ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαγθψλ. Ήηαλ έλα απφ ηα πξψηα πζηήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηεξαξρηθέο δνκέο δεδνκέλσλ κε πνηθίιν κήθνο θεηκέλνπ 

ελψ ζεσξήζεθε επαλαζηαηηθή θαηλνηνκία ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ κε θσδηθνχο ρξήζηε θαη εθεί νθείιεηαη κεγάιν κέξνο ηεο 

επηηπρίαο ηνπ πνπ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα. 

Σν Regenstrief Medical Record System (RMRS) μεθίλεζε απφ ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Clement McDonald θαη ηνπ Charles Clark ην 1972 λα 

ζπιιέμνπλ δεδνκέλα πάλσ ζε 35 δηαβεηηθνχο αζζελείο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα πξφγξακκα, πνπ ζα απνζήθεπε ηα δεδνκέλα απηά θαη ζα 

εθηχπσλε δηαγξάκκαηα, πνπ απεηθφληδαλ ηελ πνξεία ηεο πγείαο ηνπο. Απηή 

ε πξνζπάζεηα έπεζε ζην θελφ εμαηηίαο δηάθνξσλ παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε αζηάζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θη έηζη δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε 

λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα χζηεκα Βάζεσο Γεδνκέλσλ. 

Σν RMRS εμππεξεηεί ζηηο κέξεο καο ηηο αλάγθεο 1,3 εθαηνκκπξίσλ 

αζζελψλ, θαηαγξάθνληαο 200 εθαηνκκχξηα θσδηθνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο, 

15 εθαηνκκχξηα ζπληαγέο θαη 212 ρηιηάδεο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα. 

Δπηπιένλ, 1300 λνζειεπηέο, 1000 γηαηξνί θαη 220 θνηηεηέο Ιαηξηθήο 

έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ πεξηζζφηεξεο απφ 628000 θνξέο 

ην κήλα. θνπνί ηνπ πζηήκαηνο είλαη λα κεηψζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

κεραλνγξάθεζεο, λα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

αζζελψλ γηα ηα ηαηξηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαγλψζεηο θαη λα 

πξνζθέξεη έλα ρξπζνξπρείν δεδνκέλσλ ηθαλψλ λα εμππεξεηήζνπλ ηεξάζηηαο 

ζεκαζίαο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

Πλεονεκτήματα 

Σα πζηήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξνζθέξνπλ πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ 

θαη επηινγψλ γηα ηηο ηαηξηθέο κνλάδεο. Παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε 

ηαηξηθά δεδνκέλα γηα ηε δεκηνπξγία εγγξαθψλ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή 

ηνπο, κε δεκνγξαθηθά, ειηθηαθά θαη ινηπά θξηηήξηα. Η δηαδηθηπαθή βάζε 

ηνπο παξέρεη απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε απηά ηα δεδνκέλα. Δπηπιένλ, 

δηεπθνιχλνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ηαηξηθήο 

θξνληίδαο απφ ηηο κνλάδεο.  Πξνζθέξνπλ απνδνηηθή θαη αθξηβή δηαρείξηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, ηεο δίαηηαο ησλ αζζελψλ θαη ηεο δηαζπνξάο 

ηεο ηαηξηθήο βνήζεηαο. Δληζρχνπλ ηελ επίβιεςε ηεο ρξήζεο θαξκάθσλ θαη 

κειεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ελψ κεηψλνπλ ηα ζθάικαηα 

θαηαγξαθήο θαη πεξηνξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα δηπινεγγξαθψλ, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Σύγκριση με το παρόν Σύστημα 

Όπσο θαη νη πξνθάηνρνί ηνπ, ην χζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ παξνχζα 

Γηαηξηβή πξνζθέξεη εχθνιε πξφζβαζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε κεγάιν 

αξηζκφ ρξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνλ ίδησλ ησλ επηβιεπφκελσλ. 

Πξνζθέξεη κάιηζηα κία θαηλνηφκα ηδέα γηα ηελ επέθηαζε θαη δηαρείξηζή 

ηνπ ζην κέιινλ θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο, κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 
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Πξνηείλεη κία πειαηνθεληξηθή θφξκνπια άκεζεο ελεκέξσζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαη εηδνπνίεζήο ηνπ γηα πηζαλέο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. ε γεληθέο γξακκέο, είλαη κηα πξνζπάζεηα ζπιινγήο 

ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δηάζεζήο ηνπο κε επθνιία ζε επξχ θνηλφ. 

Σν χζηεκα δελ επεθηείλεηαη ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ράξαμε επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη δελ επηθεληξψλεηαη ζηε δηαζπνξά ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

Απηνί φκσο νη ηνκείο, κε βάζε ηε ινγηθή ηεο ζρεδίαζήο ηνπ, κπνξνχλ 

απνηειεζκαηηθά λα πεξηιεθζνχλ ζε κειινληηθέο ηνπ πξνεθηάζεηο. Έλαο 

ηνκέαο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ ζχζηεκα, ζε ζχγθξηζε κε άιινπο 

πξνθαηφρνπο ηνπ, είλαη ε απνζήθεπζε θαη αλάιπζε γξαθεκάησλ, 

αθηηλνγξαθηψλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ επηθνηλσλία κε 

εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα πνπ δηαζέηνπλ νη ζχγρξνλεο κνλάδεο πγείαο.  
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3. Ανάλυση – Αρχιτεκτονική του Συστήματος 

UML 

Η Unified Modeling language είλαη κηα γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  γηα 

ηε κνληεινπνίεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ινγηζκηθνχ. Απεηθνλίδεη γξαθηθά, 

πξνζδηνξίδεη, θαηαζθεπάδεη θαη ηεθκεξηψλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ. Όπσο είλαη γλσζηφ, 

έλα ηέηνην ζχζηεκα πεξλάεη απφ δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο (αλάιπζε, 

ζρεδίαζε, αλάπηπμε, έιεγρνο), ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε UML. Σα είδε 

ησλ δηαγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα εμήο: 

 Πεξηπηψζεσλ Υξήζεο: Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κνληεινπνηήζνπλ ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηνπο είλαη νη δξψληεο, νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο, νη 

ζρέζεηο (εμάξηεζεο, γελίθεπζεο, ζχλδεζεο) θαη ηα φξηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Κιάζεσλ: Απεηθνλίδνπλ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, πεξηιακβάλνληαο 

θιάζεηο θαη δεζκνχο (εμάξηεζεο, γελίθεπζεο, ζχλδεζεο). Μπνξνχλ 

λα απεηθνλίζνπλ άξηζηα ηε ρξήζε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο. 

 εηξάο ή Αθνινπζίαο: Παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δηάθνξα 

αληηθείκελα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο  ζε κηα ρξνληθή 

αθνινπζία. 

 Γξαζηεξηνηήησλ: Οη κεηαπηψζεηο ζε απηά ηα δηαγξάκκαηα είλαη 

αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθθξάδνληαο π.ρ. ηε ξνή 

εξγαζηψλ (workflow). Όπσο θαη ηα δηαγξάκκαηα θαηαζηάζεσλ πνπ ζα 

δνχκε παξαθάησ είλαη δηαγξάκκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη έρνπλ πνιιά 

θνηλά ζηνηρεία. 

 πλεξγαζίαο: Διαγράμμαηα αλληλεπίδραζης (ζπκπεξηθνξάο) πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ζρεηίδνληαη 

θαη αληαιιάζζνπλ κελχκαηα κεηαμχ ηνπο. 

 Καηαζηάζεσλ: Δκθαλίδνπλ κηα κεραλή θαηαζηάζεσλ κε έκθαζε ζηηο 

κεηαπηψζεηο κεηαμχ θαηαζηάζεσλ απφ δηάθνξα γεγνλφηα. 

 Αληηθεηκέλσλ: Δίλαη διαγράμμαηα δομής πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

 Δμαξηεκάησλ: Πξφθεηηαη γηα δηαγξάκκαηα δνκήο πινπνίεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κνληεινπνίεζεο πεγαίνπ θψδηθα, 

εθηειέζηκσλ εθδφζεσλ, Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ή δπλακηθά 

πξνζαξκνδφκελσλ ζπζηεκάησλ. 

 Αλάπηπμεο: Παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ 

θφκβσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

 Ρνήο Γεδνκέλσλ: Δίλαη κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο "ξνήο" ησλ 

δεδνκέλσλ δηακέζνπ ελφο ζπζηήκαηνο θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο γηα νπηηθνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ (δνκεκέλε ζρεδίαζε). 

 Μεηάβαζεο Καηαζηάζεσλ: Πεξηγξάθνπλ ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ινγηζκηθνχ, δει. ηε ρξνληθή ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

αλάινγα κε εμσηεξηθά γεγνλφηα 
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a) Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης 

 

Εικόνα 3-1. Use Case (Software) 
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Σν παξαπάλσ δηάγξακκα (Δηθφλα 3-1) ζπλνςίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηειεί ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζηελ παξνχζα 

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή. Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ παξαηεξνχκε αθνξνχλ 

κφλν ην ινγηζκηθφ θαη φρη ηελ mobile εθαξκνγή. Οη ρξήζηεο ηνπ 

πζηήκαηνο απηνχ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Τπάξρεη ν ‘Σππηθφο 

Υξήζηεο’ απφ ηνλ νπνίν θιεξνλνκνχλ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο ν ‘Γηαηξφο’ θαη 

ν ‘Γηαρεηξηζηήο’. Ωο ‘Σππηθφο Υξήζηεο’ ινγίδεηαη νπνηνζδήπνηε 

ππάιιεινο ηεο ηαηξηθήο κνλάδαο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην χζηεκα. Οη 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο ρσξίδνληαη ζην δηάγξακκα ζε επίπεδα, μεθηλψληαο απφ 

αλνηρηφ κπιε θαη ζπλερίδνληαο κε πην ζθνχξν ζηα επφκελα. ε πξψην 

επίπεδν εκθαλίδεηαη ε δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο κνλάδαο. 

ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ 

ηηο εγγξαθέο πνπ ππάξρνπλ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ θαη ηελ δπλαηφηεηα 

αλαδήηεζεο. Αθνινπζεί ε επεμεξγαζία θαη δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ 

ελψ ζηε ζπλέρεηα έρνπκε πην ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχλ ηελ 

χπαξμε παξαγφλησλ ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηαγξαθή 

κηαο ζπληαγήο πξναπαηηεί ηελ χπαξμε θαξκάθσλ, γηαηξψλ θαη 

επηβιεπφκελσλ. ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπκε, λα 

επεμεξγαζηνχκε θαη λα δηαγξάςνπκε θαη απηά ηα ζηνηρεία. 

Οη γηαηξνί ηεο κνλάδαο έρνπλ πξφζβαζε ζην χζηεκα θαη 

θιεξνλνκνχλ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο απφ ηνλ ‘Σππηθφ Υξήζηε’. Όπσο θαίλεηαη, 

ζην ινγηζκηθφ καο, επηηεινχλ αθξηβψο ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο κε απηφλ, 

ρσξίο λα θάλνπλ θάηη επηπιένλ, σζηφζν απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη 

λα γίλεη δηαρσξηζκφο. Μπνξεί πξνο ην παξφλ λα κελ είλαη εκθαλείο νη 

δηαθνξέο ηνπο κε έλαλ απιφ ππάιιειν αιιά είλαη πξνθαλέο φηη ζε 

κειινληηθέο εθδφζεηο ηνπ πζηήκαηνο ν γηαηξφο κπνξεί εχθνια λα 

δηαθνξνπνηεζεί θαη λα επηηειεί μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο. Ο δηαρεηξηζηήο 

απφ ηελ άιιε πιεπξά έρεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο πξνο ην παξφλ 

αθνξνχλ ηελ πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο εμνπζηνδφηεζεο ησλ ρξεζηψλ. 

Γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα έρεη πξφζβαζε ζην χζηεκα, αθφκα θη αλ 

δηαζέηεη φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

έρεη ειεγρζεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαη λα έρεη επηβεβαησζεί σο 

εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο. 

Σν επφκελν δηάγξακκα (Δηθφλα 3-2) αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο 

γηα ηελ mobile εθαξκνγή. ε απηή έρεη πξφζβαζε ν επηβιεπφκελνο, ν 

νπνίνο έρεη ζηνηρεία εηζφδνπ θαη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο. Γελ έρεη 

πξφζβαζε ζε φια ηα δεδνκέλα, φπσο είλαη ινγηθφ, αιιά κφλν ζε φζα 

αθνξνχλ κφλν ηνλ ίδην. θνπφο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα ελεκεξψλεηαη 

εχθνια θαη άκεζα γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη 

απνζεθεπκέλα ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο ηαηξηθήο κνλάδαο. Η ακεζφηεηα 

εμππεξεηεί θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Marketing, δεδνκέλνπ φηη ε ελεκέξσζε 

π.ρ. γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο παξνηξχλεη ηνλ επηβιεπφκελν 

λα κελ ηηο ακειεί θαη απηφ κπνξεί λα απνθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ 

επηρείξεζε. 
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Εικόνα 3-2. Use Case (Mobile App) 

b) Διαγράμματα Σειράς – Δραστηριοτήτων – Συνεργασίας 

Αθνινπζνχλ ηα δηαγξάκκαηα εηξάο, Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

πλεξγαζίαο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο πέληε πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ Ιαηξηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

θαηαγξαθή λέσλ εγγξαθψλ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ, ηε δπλαηφηεηα 

επεμεξγαζίαο ηνπο, ηε δηαγξαθή ηνπο, ηελ αλαδήηεζε κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη ηελ άληιεζε ζπλφινπ δεδνκέλσλ. Απηέο 

νη ιεηηνπξγίεο ζπκβαίλνπλ ζε φια ηα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη 

ην χζηεκα θαη ζηα δηαγξάκκαηα ζπλνςίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ιακβάλνπλ ρψξα. πγθεθξηκέλα, ζηα δηαγξάκκαηα εηξάο δίλεηαη 

βάζε θπξίσο ζηε ρξνλνινγηθή ζεηξά κε ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ νη 

παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο. ηα δηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ 

απεηθνλίδεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θαη ηελ 

θαηάζηαζε ζε θάζε ζηηγκή. ηα δηαγξάκκαηα πλεξγαζίαο θαίλεηαη 
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πην θαζαξά απηή ε επηθνηλσλία θαη ην πψο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ 

ηνπο ηα δηαθνξεηηθά θνκκάηηα πνπ απαξηίδνπλ ην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηα βαζηθά 

κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε θχθιν δηαδηθαζηψλ πνπ επηηειείηαη 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο είλαη ηα εμήο: 

i. Η θεληξηθή εθαξκνγή πνπ έξρεηαη απεπζείαο 

ζε επαθή κε ην ρξήζηε. 

ii. Ο Γηαθνκηζηήο (server) πνπ ιακβάλεη 

κελχκαηα θαη ζηέιλεη απαληήζεηο ζε κηα 

ζπλερή δηαδηθαζία εξσηήζεσλ – απνθξίζεσλ 

iii. Σν πξφγξακκα Java Servlet πνπ αλαιακβάλεη 

λα κεηαθξάζεη ηα αηηήκαηα πνπ δέρεηαη ν 

δηαθνκηζηήο, λα επηθνηλσλήζεη κε ηε Βάζε 

Γεδνκέλσλ θαη λα κεηαηξέςεη ηα δεδνκέλα ζε 

ηππνπνηεκέλε κνξθή JSON, πξηλ απνζηαινχλ 

μαλά πίζσ ζηνλ ρξήζηε 

iv. Η Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί απνζεθεπκέλα 

ηα δεδνκέλα θαη είλαη πινπνηεκέλε ζε MySql. 

i) Καταγραφή 

Η δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ζηε ΒΓ μεθηλάεη απφ 

ηελ πιεθηξνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ, κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο θαηάιιειεο 

θφξκαο ηνπ ινγηζκηθνχ. Με ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ ‘Απνζήθεπζε’ ηα 

δεδνκέλα απνζηέιινληαη ζηνλ Server, ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα 

δηαρεηξηζηεί ην ζρεηηθφ αίηεκα. Σν πξφγξακκα πνπ ηξέρεη ζηνλ 

δηαθνκηζηή (servlet) έρνληαο ιάβεη ηα ζηνηρεία ελεξγνπνηεί ηελ 

θαηάιιειε ζπλάξηεζε, ε νπνία ζα ηα εηζάγεη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ κε 

κία εληνιή ηχπνπ ‘INSERT INTO tablename(col1, col2, col3, …) 

VALUES(?, ?, ?, …);’ Σα εξσηεκαηηθά κεηαηξέπνληαη ζηνλ θψδηθα 

απφ εληνιέο ηχπνπ setString ζηηο θαηάιιειεο ηηκέο. Πξφθεηηαη γηα 

ηα Prepared Statements πνπ πξνζθέξεη ε Java θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ιφγνπο αζθαιείαο, θπξίσο γηα λα απνθεχγνληαη ηα SQL 

injections. 

Αλ φια πάλε θαιά ζα επηζηξαθεί έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο ην 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα ζηαιεί απφ ηνλ δηαθνκηζηή ζηνλ πειάηε θαη 

ζα ελεκεξψζεη ηνλ ρξήζηε γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα απνζηαιεί έλα κήλπκα ζθάικαηνο πνπ 

ζα πξνηξέπεη ηνλ ρξήζηε λα δνθηκάζεη μαλά. 
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Εικόνα 3-3. Διάγραμμα Σειράς (Καταγραφή) 

 

Εικόνα 3-4. Διάγραμμα Δραστηριοτήτων (Καταγραφή) 
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Εικόνα 3-5. Διάγραμμα Συνεργασίας (Καταγραφή) 

ii) Επεξεργασία 

Σν χζηεκα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ ήδε 

θαηαρσξεκέλσλ εγγξαθψλ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ. Γηα λα γίλεη απηφ ζα 

πξέπεη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηελ εγγξαθή πνπ επηζπκεί λα 

επεμεξγαζηεί απφ ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο θαη λα παηήζεη ην θνπκπί 

‘Δπεμεξγαζία’. Θα εκθαληζηεί κία θφξκα κε ηα δεδνκέλα ζε 

textboxes έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεη θαη 

λα ηηο ζηείιεη ζηνλ δηαθνκηζηή, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα 

ελεξγνπνηήζεη ην πξφγξακκα (servlet) θαη ζα απνζηαιεί κία εληνιή 

ηχπνπ ‘UPDATE tablename SET col1 = ?, col2 = ?, col3 = ? … WHERE 

id = ?;’ ζηε ΒΓ. Θα αθνινπζήζεη ε γλσζηή δηαδηθαζία επηζηξνθήο 

ελφο κελχκαηνο επηβεβαίσζεο ή απφξξηςεο αλάινγα κε ηελ εμέιημε 

ηνπ αηηήκαηνο. 

 

Εικόνα 3-6. Διάγραμμα Σειράς (Επεξεργασία) 
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Εικόνα 3-7. Διάγραμμα Δραστηριοτήτων (Επεξεργασία) 

 

Εικόνα 3-8. Διάγραμμα Συνεργασίας (Επεξεργασία) 

iii) Επισκόπηση 

Άιιε κία δνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη λα εκθαλίδνληαη ζε πίλαθεο φιεο 

νη θαηαρσξεκέλεο εγγξαθέο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα κία 

δηαδηθαζία πνιχ ιεπηή θαη επαίζζεηε, γηα ηελ νπνία πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε νξηζκέλνη ζεκαληηθνί παξάγνληεο. Καη’ αξράο, εάλ 

επηζπκνχκε ην χζηεκά καο λα έρεη επηηπρία ζα πξέπεη λα 

δηαρεηξίδεηαη κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη ηα 

δεδνκέλα απηά λα δηαθηλνχληαη γξήγνξα, αμηφπηζηα θαη κε 

αζθάιεηα. Όπσο είλαη ινγηθφ δελ ζα ήηαλ θαζφινπ απνδνηηθφ λα 

ζηέιλνληαη νη εγγξαθέο κία κία απφ ηνλ δηαθνκηζηή ζηνλ πειάηε. 

Θα πξέπεη ινηπφλ λα ζθεθηνχκε έλαλ ηξφπν πνπ λα ζπκππθλψλεη ηα 

δεδνκέλα ζε παθέηα θαη ζε κία κνξθή πνπ λα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ 

θαη λα κεηαηξαπνχλ κε επθνιία ζε πίλαθεο δεδνκέλσλ. 

Η δηαδηθαζία μεθηλάεη κε ηελ απνζηνιή ηνπ αηηήκαηνο απφ 

ηνλ ρξήζηε, ν νπνίνο έρεη επηιέμεη ηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

επηζπκεί λα αληιήζεη, δειαδή αλ ζα είλαη θάξκαθα, εμεηάζεηο, 

γηαηξνί θιπ. Ο δηαθνκηζηήο επεμεξγάδεηαη ην αίηεκα θαη 
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απνζηέιιεηαη κία εληνιή ηχπνπ ‘SELECT * FROM tablename;’ ζηε ΒΓ. 

Απηφ πνπ επηζηξέθεηαη απφ ηε ΒΓ είλαη έλα ResultSet ην νπνίν 

φκσο δελ κπνξεί λα απνζηαιεί απηνχζην ζηνλ πειάηε. Γη’ απηφλ ηνλ 

ιφγν ην πξφγξακκα (servlet) ην κεηαηξέπεη ζε κνξθή JSON. Μεηά 

ηελ απνζηνιή ηνπ, ζηελ άιιε κεξηά αλαιακβάλεηαη ε 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ην γέκηζκα ηνπ πίλαθα κε ηα δεδνκέλα, κέρξη 

λα εκθαληζηνχλ ζηνλ ρξήζηε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα δεδνκέλα 

ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν JSON δελ ζηέιλνληαη σο 

αληηθείκελν (θάηη πνπ δελ είλαη εθηθηφ) αιιά ζε κνξθή text. Απηφ 

εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο ηαρχηεηαο, πνπ είλαη εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο, εηδηθά φηαλ κηιάκε γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα έρνπκε αλεπηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

αηηήκαηνο. ίγνπξα ζα επηζηξαθεί θάηη ζηνλ πειάηε αθφκα θη αλ 

απηφ είλαη θελφ. 

 

Εικόνα 3-9. Διάγραμμα Σειράς (Επισκόπηση) 
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Εικόνα 3-10. Διάγραμμα Δραστηριοτήτων (Επισκόπηση) 

 

Εικόνα 3-11. Διάγραμμα Συνεργασίας (Επισκόπηση) 

iv) Αναζήτηση 

Η αλαδήηεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κνηάδεη αξθεηά κε 

απηή ηεο επηζθφπεζεο. Δδψ φκσο ν ρξήζηεο έρεη πιεθηξνινγήζεη κία 

ιέμε ή θάπνηα γξάκκαηα πνπ ζεσξεί φηη ηαηξηάδνπλ κε ηα θξηηήξηα 

πνπ αλαδεηά θαη απηά ζηέιλνληαη ζηνλ δηαθνκηζηή καδί κε ην 

ζρεηηθφ αίηεκα. Η δηαηχπσζε ηνπ εξσηήκαηνο πξνο ηελ ΒΓ είλαη ε 

εμήο: ‘SELECT * FROM tablename WHERE col1 LIKE %keyword% OR col2 

LIKE %keyword% OR col3 LIKE %keyword% …;’ 

Αθνινπζεί ε δηαδηθαζίαο κεηαηξνπήο ηνπ ResultSet ζε κνξθή 

JSON θαη ε απνζηνιή ηνπ ζηνλ πειάηε. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ε δηαηχπσζε ησλ παξαπάλσ SQL εξσηεκάησλ δελ 

είλαη πάληα ζε απηή ηελ κνξθή. ε θάπνηνπο πίλαθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ μέλα θιεηδηά ππάξρνπλ ζηήιεο πνπ αληί γηα έλα 

φλνκα έρνπλ γξακκέλν ην αληίζηνηρν id. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ν 

ρξήζηεο λα κελ δεη έλαλ αξηζκφ ζηε ζέζε πνπ ζα πεξίκελε π.ρ. λα 

δεη ην φλνκα ηνπ γηαηξνχ πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηα joins πνπ ιέλε 

νπζηαζηηθά ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ λα ςάμεη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

αλαθέξνληαη ηα μέλα θιεηδηά θαη λα εκθαλίζεη ηα νλφκαηα αληί γηα 
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ηνπο αξηζκνχο. Η κνξθή ησλ εξσηεκάησλ απηψλ είλαη ε παξαθάησ: 

‘SELECT * FROM tablename t1 LEFT JOIN tablename t2 ON 

t1.value1 = t2.value_id …;’ 

 

Εικόνα 3-12. Διάγραμμα Σειράς (Αναζήτηση) 
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Εικόνα 3-13. Διάγραμμα Δραστηριοτήτων (Αναζήτηση) 

 

Εικόνα 3-14. Διάγραμμα Συνεργασίας (Αναζήτηση) 

 

v) Διαγραφή 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ην πξφγξακκα θξνληίδεη λα ζηείιεη 

ζηνλ δηαθνκηζηή ην id ηεο εγγξαθήο πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο 

λα δηαγξάςεη. Η εληνιή SQL πνπ απνζηέιιεηαη ζηε ΒΓ έρεη ηε κνξθή 

‘DELETE FROM tablename WHERE id = ?;’. ηε ζπλέρεηα 

επηβεβαηψλεηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ αηηήκαηνο εάλ φια πήγαλ 

θαιά. 
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Εικόνα 3-15. Διάγραμμα Σειράς (Διαγραφή) 

 

Εικόνα 3-16. Διάγραμμα Δραστηριοτήτων (Διαγραφή) 

 

Εικόνα 3-17. Διάγραμμα Συνεργασίας (Διαγραφή) 
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c) Διάγραμμα Εξαρτημάτων 

 

Εικόνα 3-18. Διάγραμμα Εξαρτημάτων 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα εμαξηεκάησλ δηαθξίλνληαη ηα κέξε πνπ 

απνηεινχλ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξα μερσξηζηά 

παθέηα πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πζηήκαηνο θαη είλαη ηα εμήο: 

 Σν Κεληξηθφ πξφγξακκα (MedInfoSystem): Δίλαη ε βαζηθή δηεπαθή 

πνπ πεξηιακβάλεη μερσξηζηέο θαξηέιεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

επηηειεί ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο 

 Η εθαξκνγή γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (MedInfoDroid): Μπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ Android θαη 

πεξηιακβάλεη επηινγέο γηα ηελ άληιεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ 

ηνπο επηβιεπφκελνπο. 

 Ο Γηαθνκηζηήο: Δίλαη έλαο server Apache Tomcat, ζηνλ νπνίν 

ηξέρεη έλα πξφγξακκα java servlet. Η επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο 

πειάηεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ http αιιά θαη κέζσ 

ηεο ηππνπνηεκέλεο κνξθήο JSON. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

γιψζζα sql γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηε ΒΓ. 

 Η Βάζε Γεδνκέλσλ: Βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ ίδην ππνινγηζηή 

κε ηνλ apache server, ζηνλ νπνίν ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο θαη έλαο 
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αθφκα sql sever. 
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4. Παρουσίαση Συστήματος 

 

Εικόνα 4-1. Eclipse UI 

Σν Ιαηξηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ παξνχζα 

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή απνηειείηαη απφ ηξία projects θαη ηελ Βάζε 

Γεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα ην θχξην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ εθαξκνγή 

γηα ζπζθεπέο Android θαη έλα πξφγξακκα πνπ ηξέρεη ζηνλ δηαθνκηζηή 

(server) θαη είλαη ηχπνπ Java Servlet. Η γιψζζα Java είλαη ε βαζηθή 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιιεο βνεζεηηθέο γιψζζεο θαη ηερλνινγίεο, φπσο ε XML, ε 

Json θαη ε SQL. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην πεξηβάιινλ Eclipse (Δηθφλα 4-1) 

θαη άιια εξγαιεία, φπσο ην Mysql Workbench γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

δηαρείξηζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Σν ζχζηεκα αθνινπζεί ην πξφηππν πειάηε 

– δηαθνκηζηή (Client – Server). Γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ έρνπλ γξαθηεί 

πάλσ απφ 10.000 γξακκέο θψδηθα (Java, xml, sql) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

πεξίπνπ 100 θιάζεηο θαη αξθεηά αθφκα βνεζεηηθά αξρεία. Σα βαζηθά κέξε 

ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ σο εμήο: 
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Η Βάση Δεδομένων 

 

Εικόνα 4-2. EER διάγραμμα 

Δίλαη πινπνηεκέλε ζε MySql θαη απνηειείηαη απφ 15 πίλαθεο (Δηθφλα 4-

2). Βξίζθεηαη ζε έλαλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή ,θαηά πξνηίκεζε κέζα ζηελ 

ηαηξηθή κνλάδα θαη, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζην 

θνηλφ. Καλέλαο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε απηή. 

Πεξηέρεη θαηαρσξεκέλεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην 

χζηεκα θαη επηθνηλσλεί κε ηνπο ρξήζηεο κφλν κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο 

servlet ην νπνίν ηξέρεη (ζπλήζσο) ζηνλ ίδην δηαθνκηζηή θαη απεπζχλεη 

εξσηήκαηα sql γηα ηελ θαηαγξαθή θαη άληιεζε δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη ζε κνξθή Json θαη απνζηέιινληαη ζηα δηάθνξα 

ινγηζκηθά – πειάηεο. Σα πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ ‘Φέξε κνπ ηνπο 

θαηαρσξεκέλνπο Γηαηξνχο’ πξνο ηνλ δηαθνκηζηή αιιά δελ κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ απεπζείαο κε ηε Βάζε Γεδνκέλσλ. Οη πίλαθεο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ αλαιχνληαη σο εμήο: 

o Σν κεηξψν: Δίλαη έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαρψξεζεο λένπ πξνζψπνπ ζην ζχζηεκα, 

φπσο ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ, ε ηδηφηεηά ηνπ θαη έλαο 

αχμσλ αξηζκφο, πνπ είλαη κνλαδηθφο θαη ηνλ μερσξίδεη απφ 

ηνπο ππφινηπνπο. Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ απηνχ ηνπ αξηζκνχ κε 

ηελ ηδηφηεηα πξνθχπηεη ν αξηζκφο κεηξψνπ. Γηα παξάδεηγκα ν 

Α.Μ. DOC0000039 αλήθεη ζε έλαλ γηαηξφ πνπ απνηειεί ην 39ν 
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άηνκν πνπ θαηαγξάθεθε ζην ζχζηεκα. 

o Δξγαδφκελνη, Γηαρεηξηζηέο, Γηαηξνί, Δπηβιεπφκελνη: Δίλαη 

πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ, φπσο ην νλνκαηεπψλπκν, 

ε δηεχζπλζε, ε εκεξνκελία γέλλεζεο θιπ. Ο αχμσλ αξηζκφο 

πνπ απνηειεί ην πξσηεχνλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα ‘Μεηξψν’ είλαη 

θαη εδψ πξσηεχνλ θιεηδί αιιά έρεη παξάιιεια θαη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ μέλνπ θιεηδηνχ. 

o Φάξκαθα, Δμεηάζεηο, Αιιεξγίεο, Δκβφιηα: Δίλαη πίλαθεο πνπ 

ζπγθξαηνχλ ηα δεδνκέλα ησλ ηαηξηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ην χζηεκα. Π.ρ. Σν είδνο ησλ εμεηάζεσλ, ην 

θφζηνο ηνπο ή ν ηχπνο θαη ε πνζφηεηα ζε mg ησλ θαξκάθσλ 

είλαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ απνζεθεχνληαη ζηνπο παξαπάλσ 

πίλαθεο. 

o πληαγέο, Ιζηνξηθφ Δμεηάζεσλ, Αιιεξγηψλ θαη Δκβνιίσλ: 

Απηνί νη πίλαθεο απνζεθεχνπλ ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ησλ 

επηβιεπφκελσλ θαη ηηο απαξαίηεηεο εκεξνκελίεο. ηα 

πεξηερφκελά ηνπο θαηαγξάθνληαη σο μέλα θιεηδηά απφ ηνπο 

πίλαθεο ησλ πξνεγνχκελσλ θαηεγνξηψλ ηα δηάθνξα ids αιιά 

ζην χζηεκα εκθαλίδνληαη ηα θαλνληθά νλφκαηα, κέζσ ησλ 

Joins πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα εξσηήκαηα, ηα νπνία 

απεπζχλεη ην servlet ζηε ΒΓ. Ο πίλαθαο ηνπ ηζηνξηθνχ 

εμεηάζεσλ πεξηέρεη θαη κειινληηθέο πξνγξακκαηηζκέλεο 

εμεηάζεηο. 

o Ραληεβνχ: Ο πίλαθαο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ ξαληεβνχ ησλ γηαηξψλ κε ηνπο 

επηβιεπφκελνπο. Πεξηέρεη ζηνηρεία ψξαο θαη εκεξνκελίαο θαη 

κία ζηήιε πνπ εκθαλίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θάζε ξαληεβνχ, 

αλάινγα κε ην αλ εθθξεκεί επηβεβαίσζε, εάλ αθπξψζεθε, εάλ 

νινθιεξψζεθε θιπ. 

o Υξήζηεο: Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

απνζεθεχνληαη ηα ζηνηρεία φζσλ απφ ηνπο ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζην χζηεκα. πγθξαηεί ην φλνκα ρξήζηε θαη 

ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο. Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ έλαο ρξήζηεο 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κέζα απφ ην χζηεκα αιιά γηα λα 

κπνξέζεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε απηφ ζα πξέπεη λα 

εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ππάξρεη κία ζηήιε ‘isRegistered’ κε πεξηερφκελν ηχπνπ 

Boolean, κε  default ηηκή false, πνπ κεηαηξέπεηαη ζε true 

απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, εθφζνλ επηβεβαησζεί φηη ν ρξήζηεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζέξρεηαη ζην χζηεκα. Γελ έρνπλ 

φινη νη ρξήζηεο ηα ίδηα δηθαηψκαηα, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα. Γηα παξάδεηγκα, ν επηβιεπφκελνο κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε κφλν ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, κέζσ ηνπ θηλεηνχ 

ηνπ ηειεθψλνπ. 
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Εικόνα 4-3. Εγγραφές στο μητρώο 

 

Εικόνα 4-4. Εγγραφές φαρμάκων 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Παλαγηψηεο Κνθθφηεο 

χγρξνλε Πξνζέγγηζε Γηαρείξηζεο Ιαηξηθψλ Γεδνκέλσλ 

 
40 

Το servlet  

Δίλαη έλα είδνο πξνγξάκκαηνο πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί φηαλ δεηεζεί απφ 

έλαλ browser. Σα servlets είλαη γξακκέλα ζε Java, θνξηψλνληαη ζηνλ 

δηαθνκηζηή Web θαη εθηεινχληαη φηαλ κία θαηάιιειε εληνιή HTTP πνπ δεηά 

ηελ εθηέιεζε ηνπο ιακβάλεηαη  απφ ηνλ δηαθνκηζηή. Σα servlets έρνπλ 

νξηζκέλα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 Μπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ρσξίο αιιαγέο ζε δηάθνξνπο ηχπνπο 

δηαθνκηζηψλ.  

 Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα servlets είλαη γξακκέλα ζε Java έρνπλ 

πξφζβαζε ζε δηάθνξα εξγαιεία ηεο Java φπσο ε CORBA, RMI, 

εξγαιεία αζθαιείαο ηεο Java θαη εξγαιεία ζχλδεζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ.  

 Σα servlets είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ κλήκε. Με ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ CGI ζε γιψζζεο φπσο ε Perl, θάζε θνξά πνπ έλα 

θαηλνχξγην αίηεκα πξνσζείηαη απφ ηνλ Web browser κηα 

θαηλνχξγηα επεμεξγαζία πξέπεη λα μεθηλήζεη θαη λα ηεξκαηηζηεί 

κε ηελ ιήμε ηεο ζχλδεζεο θαη ην θαηάιιειν πξφγξακκα πξέπεη λα 

θνξησζεί θαη λα μεθνξησζεί απφ ηε κλήκε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

θνξηίν κπνξεί λα είλαη κεγάιν γηα ηνλ δηαθνκηζηή Web.  

 Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα servlets βαζίδνληαη ζηελ Java 

πεξηιακβάλνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο ηεο γιψζζαο. 

 Σα servlets κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπο, λα 

δηαηεξήζνπλ θάπνην είδνο κλήκεο, αλάκεζα ζηα αηηήκαηα, θάηη 

πνπ, ζηα πξψηα βήκαηα ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ, ήηαλ δχζθνιν. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα servlets κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ δεδνκέλα 

θαη ιεπηνκέξεηεο ελφο πξνεγνχκελνπ αηηήκαηνο. 

 Σν αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν ηεο Java βνεζά ηνλ θψδηθα ηεο 

λα είλαη πην θνκςφο απφ θψδηθα γξακκέλν ζε άιιεο γιψζζεο φπσο 

ε C θαη ε Perl. Άλ εμεηάζεηε ηα πξνγξάκκαηα Perl CGI ζα 

δείηε, ζπρλά, φηη είλαη ηεξάζηηα, κνλνθφκκαηα θαη δπζλφεηα. Η 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζη' αληηθείκελα θχζε ηεο Java παξέρεη επίζεο 

θαη ηελ δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θψδηθα. 

 Σα servlets, επεηδή ελζσκαηψλνληαη θαιά κε ηηο ηερλνινγίεο 

αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Java, κπνξνχλ λα 

δηακνξθσζνχλ ψζηε λα παξέρνπλ πςειά επίπεδα αζθαιείαο. 

Έλα servlet δελ πεξηέρεη θχξηα κέζνδν θαη πξέπεη λα πινπνηεί ηελ 

δηεπαθή javax.servlet.Servlet. Γηα έλα servlet πνπ πξννξίδεηαη γηα ην 

Web θαη ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεί HTTP, απηφ ζπλήζσο γίλεηαη 

θηηάρλνληαο κηα ππνθιάζε ηεο HttpServlet. Όηαλ ην θαηάιιειν αίηεκα 

ιακβάλεηαη απφ ηνλ δηαθνκηζηή Web εθηειείηαη αλάινγα κε ην αίηεκα ε 

θαηάιιειε κέζνδνο ηεο θιάζεο. Γηα λα πινπνηήζεη ν πξνγξακκαηηζηήο ηελ 

απαξαίηεηε ιεηηνπξγηθφηεηα πξέπεη λα γξάςεη ηνλ θψδηθα απηψλ ησλ 

κεζφδσλ. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο θαη κάιηζηα ηαηξηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη ε αζθάιεηα. Γηα λα 

επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα ινηπφλ γηα ηα δεδνκέλα καο ε 

Βάζε Γεδνκέλσλ δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζην θνηλφ. Οη δηάθνξνη ρξήζηεο, 

κέζσ ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο απεπζχλνπλ εξσηήκαηα 

ζηνλ δηαθνκηζηή θαη απηφο αλαιακβάλεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηε ΒΓ θαη λα 

επηζηξέςεη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ δεηεζεί ή λα ηα θαηαγξάςεη. Γηα ηελ 
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επηθνηλσλία κεηαμχ πειάηε – δηαθνκηζηή έρεη επηιεγεί ε ηππνπνηεκέλε 

κνξθή Json εμαηηίαο ηεο απιφηεηαο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο πνιχ θαιήο 

ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηε Java. Σα δεδνκέλα ηππνπνηνχληαη ζε απηή ηε κνξθή 

απφ ηνλ δηαθνκηζηή θαη, αθνχ απνζηαινχλ, κεηαηξέπνληαη ζηελ θαηάιιειε 

κνξθή, ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηνλ ρξήζηε. Σν 

πξφγξακκα ηξέρεη ζε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή πνπ, θαηά πξνηίκεζε, 

βξίζθεηαη ζε αζθαιέο κέξνο κέζα ζηελ ηαηξηθή κνλάδα. 

Απνηειείηαη απφ 8 θιάζεηο. Οη 6 απφ απηέο είλαη αθηεξσκέλεο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ρσξηζκέλεο αλά θαηεγνξία, κε ηελ ίδηα 

ινγηθή πνπ ρσξίδνληαη θαη νη θαξηέιεο ζηελ θεληξηθή εθαξκνγή. Έηζη, 

έρνπκε θιάζεηο γηα ηα θάξκαθα, ηηο αιιεξγίεο, ηα εκβφιηα, ηηο 

εμεηάζεηο, ηα ξαληεβνχ θαη κία κε ην κεηξψν, φπνπ ρεηξίδεηαη φισλ ησλ 

εηδψλ ηα πξφζσπα. Η θάζε κία απφ απηέο θιεξνλνκεί απφ ηελ HttpServlet 

θαη έρεη δχν βαζηθέο κεζφδνπο, ηελ doGet θαη ηελ doPost, νη νπνίεο 

ελεξγνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ επηιεγκέλε κέζνδν απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

ην παξφλ χζηεκα έρεη επηιεγεί ε κέζνδνο ‘GET’. ην εζσηεξηθφ ηεο 

ζρεηηθήο κεζφδνπ γίλεηαη έιεγρνο γηα ην είδνο ηεο εξψηεζεο πνπ ήξζε 

απφ ηνλ πειάηε. ηε ζπλέρεηα θαιείηαη ε θιάζε Database, πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζηεί γηα λα επηθνηλσλεί κε ηε Βάζε Γεδνκέλσλ. ην εζσηεξηθφ 

ηεο έρνπλ δεισζεί φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο ν θσδηθφο θαη ην 

φλνκα ρξήζηε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο ΒΓ. Κάζε κία απφ ηηο πνιιέο κεζφδνπο 

ηεο πεξηέρεη θψδηθα SQL θαη επηζηξέθεη δεδνκέλα ζε κνξθή 

αιθαξηζκεηηθνχ. Σα δεδνκέλα απηά είηε είλαη έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο 

είηε ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζε κνξθή JSON. Γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ 

ResultSets πνπ επηζηξέθνληαη απφ ηε ΒΓ ζε JSON, έρεη δεκηνπξγεζεί κία 

θιάζε JSONParser, ε νπνία αλαιακβάλεη απηφκαηα ηε ιεηηνπξγία απηή κε 

ηελ θιήζε ηεο ζρεηηθήο κεζφδνπ. 

 

Εικόνα 4-5. Απεικόνιση κλάσης Database.java 
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Εικόνα 4-6. Απεικόνιση κλάσης Immunizations.java 

Οη δχν παξαπάλσ Δηθφλεο (4-5, 4-6) παξνπζηάδνπλ ηε κνξθή ησλ 

θιάζεσλ, έηζη φπσο έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί, φζνλ αθνξά ην 

πξφγξακκα πνπ ηξέρεη ζηνλ server. ηελ Δηθφλα 4-5 θαίλεηαη ε θιάζε 

Database, ε νπνία πεξηέρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ επηθνηλσλία απεπζείαο κε ηε Βάζε Γεδνκέλσλ. ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ην φλνκα ηεο ΒΓ, καδί κε ην url, ην 

φλνκα ηνπ ρξήζηε (πνπ ζπλήζσο ζπλαληάηαη σο root) ν θσδηθφο θ.α. Οη 

κέζνδνη ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο θαη είλαη νκαδνπνηεκέλεο γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηά ηνπ πξνγξακκαηηζηή – αλαιπηή. Οη θαηεγνξίεο 

απηέο έρνπλ ζρέζε κε ηηο 5 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη θαη 

έρνπλ αλαθεξζεί λσξίηεξα, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πζηήκαηνο. Απηέο 

είλαη νη εμήο: 

 Insert: Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά απφ κεζφδνπο πνπ παίξλνπλ 

σο παξακέηξνπο ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρψξεζε ν ρξήζηεο θαη 

αλαιακβάλνπλ, κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ θψδηθα sql πνπ ζα δνχκε 

παξαθάησ, λα θαηαρσξήζνπλ ηα δεδνκέλα ζηε ΒΓ. 

 Search: Οη κέζνδνη απηέο πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρνπλ, 

κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ ηνπο, κία ιέμε θιεηδί θαη 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ αλαδήηεζε εγγξαθψλ ζηε ΒΓ. Τπάξρνπλ 

θαη νη ζρεηηθέο κέζνδνη πνπ αλαδεηνχλ εγγξαθέο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

 Get: Δμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηζθφπεζεο θαη 

αλαιακβάλνπλ λα δεηήζνπλ απφ ηε ΒΓ έλα ζχλνιν εγγξαθψλ, 

πνπ ζπλήζσο πεξηέρνληαη ζε έλαλ πίλαθα. Τπνθαηεγνξία απηψλ 

ησλ κεζφδσλ είλαη απηέο πνπ δεηνχλ ηηο εγγξαθέο πνπ 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή αληηθείκελν. 

 Alter: Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, απηέο νη 

κέζνδνη θαινχληαη κε ζθνπφ λα ηξνπνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαρσξήζεηο ηεο ΒΓ. 

 Delete: Πξφθεηηαη γηα κία κφλν κέζνδν, πνπ παίξλεη 

παξακέηξνπο ηνλ πίλαθα, απφ ηνλ νπνίν ζέινπκε λα γίλεη ε 

δηαγξαθή, ηε ζηήιε ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε θαη ηνλ αχμνληα 

αξηζκφ εγγξαθήο (id). 

 Δπίζεο, ππάξρνπλ θάπνηεο βνεζεηηθέο κέζνδνη, φπσο ε open 

θαη ε close, πνπ θαινχληαη ζε θάζε κέζνδν γηα λα αλνίμνπλ 

αξρηθά θαη κεηά λα θιείζνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηε ΒΓ. Η 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Παλαγηψηεο Κνθθφηεο 

χγρξνλε Πξνζέγγηζε Γηαρείξηζεο Ιαηξηθψλ Γεδνκέλσλ 

 
43 

κέζνδνο login αλαιακβάλεη λα εμεξεπλήζεη ηελ νξζφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ θαηά ηε δηαδηθαζία εηζφδνπ ζην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα θαη ε register λα θαηαγξάςεη ηα ζηνηρεία ζην 

κεηξψν. 

Σν παξάδεηγκα ηεο Δηθφλαο 4-6 αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν είλαη πινπνηεκέλεο νη ππφινηπεο θιάζεηο. Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο 

κέζνδνη (ε doGet θαη ε doPost) πνπ, αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή αλαιακβάλνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ client δερφκελεο 

αιιά θαη απνζηέιινληαο πιεξνθνξίεο. Μέζα ζην θπξίσο ζψκα ηνπο ππάξρνπλ 

ππνζέζεηο (if statements) πνπ μερσξίδνπλ ηα αηηήκαηα θαη αλαιακβάλνπλ 

λα θαιέζνπλ ηελ θαηάιιειε κέζνδν απφ ηελ θιάζε Database. Σέινο, 

ππάξρεη θαη ε θιάζε JsonParser ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε κέζνδν πνπ 

κεηαηξέπεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηε ΒΓ ζε κνξθή JSON γηα λα απνζηαινχλ 

πίζσ ζηνλ client.  
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Το Λογισμικό 

Δίλαη κία εθαξκνγή πνπ ηξέρεη ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή είλαη 

εθνδηαζκέλνο κε ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ηεο Java. Δίλαη ειαθξχ θαη 

ηθαλφ λα εθηειεζηεί αθφκα θαη ζε ππνινγηζηέο ρακειψλ δπλαηνηήησλ θαη 

ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Windows, Linux, Mac). Δίλαη κηα 

γξαθηθή δηεπαθή, ζρεδηαζκέλε κε ηξφπν πνπ λα είλαη πξνζηηή θαη θηιηθή 

γηα νπνηνλδήπνηε ρξήζηε. Θεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία κηαο κνλάδαο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ‘πειαηψλ’ 

ηεο, νη ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο λα δηαζέηνπλ εκπεηξία, ε νπνία 

απνθηάηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ην πξφγξακκα είλαη 

ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη θηιηθφ θαη εχθνιν ζηελ 

εθκάζεζε. 

 

 

Εικόνα 4-7. Καρτέλα Εισόδου 
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Εικόνα 4-8. Επιτυχής Είσοδος 

Η πξψηε επαθή ηνπ ρξήζηε κε ην πξφγξακκα είλαη ε θαξηέια εηζφδνπ 

ηεο Δηθφλαο 4-8. Απαηηείηαη φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο πξφζβαζεο θαη, 

φπσο θαίλεηαη, νη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πζηήκαηνο είλαη 

απελεξγνπνηεκέλεο. Δθφζνλ δνζνχλ ηα ζσζηά ζηνηρεία θαη δηαπηζησζεί ε 

εγθπξφηεηά ηνπο νη άιιεο θαξηέιεο ελεξγνπνηνχληαη θαη ν ρξήζηεο έρεη 

πιένλ πξφζβαζε ζην χζηεκα. Δάλ ν ρξήζηεο απηφο έρεη δηθαηψκαηα 

Γηαρεηξηζηή αλνίγεη κία επηπιένλ θξπθή θαξηέια (Δηθφλεο 4-8, 4-9) πνπ 

ζπγθεληξψλεη ηηο κνλαδηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

επηηειεζηνχλ απφ έλαλ ρξήζηε κε πιήξε πξφζβαζε ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ θαη 

ζα δνχκε παξαθάησ. Η δηαπίζησζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επίδνμνπ ρξήζηε 

είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ζηνηρεία εηζφδνπ δηαζέηεη 

θαη έλαο επηβιεπφκελνο, γηα λα έρεη πξφζβαζε απφ ην θηλεηφ ηνπ κφλν 

ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, αιιά δελ κπνξεί λα εηζέιζεη ζην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. 
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Εικόνα 4-9. Καρτέλα Φαρμάκων 

Η θάζε θαξηέια είλαη αθηεξσκέλε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, φπσο 

ηα θάξκαθα, νη εμεηάζεηο, ηα πξφζσπα θαη νη ρξήζηεο, ηα ξαληεβνχ θιπ. 

Η νζφλε είλαη ρσξηζκέλε ζε δχν κέξε. ηα αξηζηεξά ππάξρεη κηα κπάξα 

εξγαιείσλ, ζηελ νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ζην 

χζηεκα θαη ε Αλαδήηεζή ηνπο. ηα δεμηά ππάξρεη έλαο πίλαθαο πνπ 

εκθαλίδεη ηηο θαηαρσξήζεηο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ. ην πάλσ κέξνο ππάξρεη 

ε επηινγή ησλ πεξηερνκέλσλ ηα νπνία π.ρ. κπνξεί λα είλαη θάξκαθα ή 

ζπληαγέο. Παηψληαο ην θνπκπί ‘Αλαλέσζε’ πνπ είλαη ην κνλαδηθφ θνπκπί 

πνπ ππάξρεη αξρηθά ζην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

ηνλ γεκίζνπκε ή λα αλαλεψζνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ, ηα νπνία σζηφζν 

αλαλεψλνληαη απηφκαηα κε θάζε λέα εγγξαθή. Δπηιέγνληαο κία απφ ηηο 

εγγξαθέο ηνπ πίλαθα εκθαλίδνληαη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 4-9, 

δχν επηπιένλ θνπκπηά, ηα νπνία πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο 

(Δηθφλα 4-10) ή δηαγξαθήο ησλ επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ θαηφπηλ 

επηβεβαίσζεο. Δάλ επηζπκνχκε λα ηα επεμεξγαζηνχκε εκθαλίδεηαη κία 

θφξκα κε ηηο ππάξρνπζεο ηηκέο, ηθαλέο λα αιιαρηνχλ. 

ην παξάδεηγκά καο θαίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο κηαο 

ζπληαγήο. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα επηιεγεί γηαηξφο, θάξκαθν θαη 

επηβιεπφκελνο απφ ηνπο ήδε θαηαγεγξακκέλνπο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ. Γηα λα 

εμππεξεηεζεί ινηπφλ απηφο ν ζθνπφο, παηψληαο ζηελ θαηάιιειε επηινγή 

αλνίγεη κία θαξηέια κε έλαλ πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηηο εγγξαθέο απφ ηηο 

νπνίεο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε. 

Με παξφκνην ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη νη θαξηέιεο ‘Δμεηάζεηο’, 

‘Αιιεξγίεο, ‘Δκβφιηα’ αιιά θαη ε ‘Γηαρείξηζε Πξνζψπσλ’. 
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Εικόνα 4-10. Επεξεργασία φαρμάκου 

 

Εικόνα 4-11. Πίνακας επιλογής φαρμάκου 
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Εικόνα 4-12. Καρτέλα ραντεβού 

Πνιχ ζεκαληηθή θαη θαηλνηφκα ιεηηνπξγία είλαη απηή ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ξαληεβνχ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. 

ην αξηζηεξφ κηζφ ηεο νζφλεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε (Δηθφλα 4-12) έλα 

εκεξνιφγην απφ ην νπνίν κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηελ εκεξνκελία πνπ 

επηζπκνχκε. ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα δηαιέμνπκε αλ ζέινπκε λα δνχκε 

φια ηα ξαληεβνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο, ηα ξαληεβνχ κε 

ζπγθεθξηκέλν γηαηξφ ή κε ζπγθεθξηκέλν επηβιεπφκελν. Η επηινγή γηαηξνχ 

ή επηβιεπφκελνπ πξέπεη λα γίλεη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απφ θάησ, 

νη νπνίνη πξνζθέξνπλ θαη επηινγέο αλαδήηεζεο. Δπίζεο, ππάξρεη θαη έλα 

24-σξν ξνιφη ζην νπνίν ζα επηιέμνπκε ηελ ψξα ελφο λένπ ξαληεβνχ, πνπ 

ζέινπκε λα θαηαρσξήζνπκε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπκε λα θιείζνπκε έλα 

ξαληεβνχ κεηαμχ ηνπ γηαηξνχ ‘Λεβεληφπνπινπ’ θαη ηνπ επηβιεπφκελνπ 

‘Αζαλαζηάδε’ ζα επηιέμνπκε ηα νλφκαηά ηνπο απφ ηνπο θαηάιιεινπο 

πίλαθεο, ζα δηαιέμνπκε ηελ επηζπκεηή ψξα θαη ηελ εκεξνκελία θαη ζα 

θαηαγξάςνπκε ην ξαληεβνχ. Απηφ ζα εκθαληζηεί ζην δεμί κέξνο ηεο 

νζφλεο, κε ηελ έλδεημε ‘Πξνο Δπηβεβαίσζε’. Δάλ εμαθξηβσζεί φηη κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κπνξεί λα αιιαρηεί ε θαηάζηαζε ζε ‘Δθθξεκεί’ ελψ αλ 

απηφ δελ είλαη δπλαηφ ηφηε έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ην κεηαηξέςνπκε ζε 

‘Αθπξψζεθε’. Δπίζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ε έλδεημε αιιάδεη ζε 

‘νινθιεξψζεθε’ θη έηζη έρνπκε έλα πιήξεο αξρείν κε ηα ξαληεβνχ θαη ηελ 

εμέιημή ηνπο. 

Άιιε κία θαξηέια κε μερσξηζηφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο είλαη απηή ηνπ 

ηζηνξηθνχ (Δηθφλεο 4-13, 4-14). Δδψ ζπγθεληξψλεηαη ε θεληξηθή ηδέα ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. Ο πίλαθαο ζηελ αξρή πηάλεη 

νιφθιεξε ηελ νζφλε θαη ζην πάλσ κέξνο ππάξρεη ε θιαζηθή επηινγή 

πεξηερφκελσλ. Κάησ βιέπνπκε ην θνπκπί ‘Αλαλέσζε’ θαη έλα αθφκα θνπκπί 

πνπ καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε επηβιεπφκελν. Η νπζία ηεο 

θαξηέιαο απηήο είλαη λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ. Έηζη, παηψληαο ην θνπκπί απηφ εκθαλίδεηαη έλαο 

πίλαθαο ζην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο ζηνλ νπνίν κπνξνχκε λα επηιέμνπκε 
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ηνλ επηβιεπφκελν πνπ καο ελδηαθέξεη (Δηθφλα 4-14). Η δηαδηθαζία είλαη 

απιή θαη εχρξεζηε. Γηαιέγνπκε ην πξφζσπν πνπ ζέινπκε, επηιέγνπκε ηα 

επηζπκεηά πεξηερφκελα θαη παηάκε ‘αλαλέσζε’ γηα λα γεκίζεη ν πίλαθαο 

κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ, φπσο ηα εκβφιηα, νη εμεηάζεηο, νη 

αιιεξγίεο θαη νη ζπληαγέο πνπ βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλεο ζην χζηεκα. 

 

Εικόνα 4-13. Καρτέλα ιστορικού (α) 

  

Εικόνα 4-14. Καρτέλα ιστορικού (β) 
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Εικόνα 4-15. Καρτέλα διαχειριστή 

Η θαξηέια ‘Γηαρεηξηζηήο’ εκθαλίδεηαη κφλν φηαλ ν ρξήζηεο έρεη ηα 

θαηάιιεια δηθαηψκαηα θαη ζε απηήλ κπνξεί θάπνηνο λα επνπηεχεη ην 

χζηεκα θαη λα επηηειεί ιεηηνπξγίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ έλαλ ηππηθφ ρξήζηε. Μέρξη ζηηγκήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαρσξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο ή λα ην 

αθαηξεί θαηά πεξίζηαζε. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί νπνηνζδήπνηε κπνξεί 

λα απνθηήζεη φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, 

αιιά γηα λα θαηαθέξεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζα πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί 

θαη πάξεη ηε ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. Μελ μερλάκε φηη ην 

χζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα πξνβιέπνληαη κειινληηθέο πξνεθηάζεηο 

ηνπ θαη ε θαξηέια απηή πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο επηπιένλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Οι 5 βασικές λειτουργίες 

Όπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην (Αλάιπζε – Αξρηηεθηνληθή ηνπ 

πζηήκαηνο) ην χζηεκα, πέξα απφ ηε γεληθφηεξε πνιππινθφηεηά ηνπ, 

επηηειεί 5 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε φιεο ηηο θαξηέιεο, κε ζθνπφ λα 

επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο είλαη 

ε Καηαγξαθή, ε Δπηζθφπεζε, ε Αλαδήηεζε, ε Δπεμεξγαζία θαη ε Γηαγξαθή 

ησλ Γεδνκέλσλ. Όιεο ζηνρεχνπλ ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ή ηξνπνπνίεζε 

ζηνηρείσλ ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη απνηεινχλ κέξνο ησλ θχξησλ ζηφρσλ 

ησλ Ιαηξηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη απηέο νη 

ιεηηνπξγίεο θαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, 

πνπ έρεη πεξηγξαθεί θαη κε ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα UML. 
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i. Καταγραφή 

 

Εικόνα 4-16. Καρτέλα διαχείρισης προσώπων – Παράδειγμα Καταγραφής 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην παξάδεηγκα ηεο θαηαγξαθήο ελφο ηππηθνχ 

ρξήζηε ζην χζηεκα. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 4-16 πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ ηα πεδία κε ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ πξνζψπνπ, πνπ πξφθεηηαη 

λα θαηαγξαθεί. ηε δεχηεξε ζηήιε ππάξρεη έλα combobox, ζην νπνίν 

επηιέγεηαη ν ηχπνο ηνπ ρξήζηε. Δάλ είλαη γηαηξφο ηφηε ζα ελεξγνπνηεζεί 

θαη ην πεδίν ηεο ‘εηδηθφηεηαο’, ην νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί. Όηαλ 

νινθιεξσζεί ε ζπκπιήξσζε πξέπεη λα παηεζεί ην θνπκπί ‘Απνζήθεπζε’ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην χζηεκα αλαιακβάλεη λα νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία, 

κέζα απφ κηα ζεηξά ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ είλαη νξαηέο ζηνλ ρξήζηε. Πξψηα 

απφ φια γίλεηαη ε θαηαγξαθή ζην κεηξψν θαη απηφκαηα δίλεηαη έλαο αχμσλ 

αξηζκφο εγγξαθήο. ηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη ν πίλαθαο ζηνλ νπνίν αλήθεη, 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη εθεί απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα. Δάλ φια πάλε 

θαη’ επρή ηφηε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο Δηθφλαο 4-17 θαη 

γίλεηαη αλαλέσζε ηνπ πίλαθα (Δηθφλα 4-18) κε ηνλ ρξήζηε λα εκθαλίδεηαη 

πιένλ ζηα πεξηερφκελά ηνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εκθαλίδεηαη έλα 

κήλπκα πνπ ελεκεξψλεη φηη θάηη δελ πήγε θαιά ζηε δηαδηθαζία. Πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ππάξρεη έλα θειί κε ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ, ν νπνίνο έρεη 

πξνθχςεη απφ απηφκαηεο δηαδηθαζίεο θαη είλαη ζπλδπαζκφο ηνπ ηχπνπ 

ρξήζηε θαη ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία θαηαγξάθεθε ζην κεηξψν. 
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Εικόνα 4-17. Μήνυμα Επιβεβαίωσης Καταγραφής 

 

Εικόνα 4-18. Ανανέωση πίνακα 
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ii. Επεξεργασία 

 

Εικόνα 4-19. Επεξεργασία προσώπου 

Όπσο είλαη ινγηθφ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη γίλεη 

θάπνην ιάζνο θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ή αθφκα θαη λα έρνπλ 

αιιάμεη θάπνηα ζηνηρεία, φπσο ε δηεχζπλζε ή ην ηειέθσλν. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ην χζηεκα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ Δηθφλα 4-19. Δπηιέγνληαο κία γξακκή ηνπ πίλαθα εκθαλίδνληαη 

δχν επηπιένλ θνπκπηά ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. Παηψληαο ην θνπκπί 

‘Δπεμεξγαζία’ (κε ηελ δηαγξαθή ζα αζρνιεζνχκε αξγφηεξα) εκθαλίδεηαη ε 

θφξκα ηεο παξαπάλσ εηθφλαο ζηελ νπνία είλαη ζπκπιεξσκέλα φια ηα πεδία 

κε ηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο πνπ ζέινπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε. 

Πξαγκαηνπνηψληαο ηηο επηζπκεηέο αιιαγέο ηηο θαηνρπξψλνπκε 

απνζηέιινληαο ην ζρεηηθφ αίηεκα, κεηά ην πάηεκα ην θνπκπηνχ 

‘Απνζήθεπζε’. 

iii. Επισκόπηση 

Η δηαδηθαζία ηεο Δπηζθφπεζεο είλαη νξαηή ζηελ Δηθφλα 4-9 αιιά 

θαη ζηελ Δηθφλα 4-18.  Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη, απφ ην πιαίζην 

ζην πάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα, ηα πεξηερφκελα πνπ ζέιεη λα δεη θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα παηήζεη ην θνπκπί ‘Αλαλέσζε’ ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. Σν 

χζηεκα αλαιακβάλεη λα ζηείιεη ην αίηεκα ζηνλ δηαθνκηζηή θαη απηφο, κε 

ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη ήδε πεξηγξαθεί, επηζηξέθεη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα. 
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iv. Αναζήτηση 

 

Εικόνα 4-20. Παράδειγμα Αναζήτησης 

ε φιεο ηηο θαξηέιεο ηνπ πζηήκαηνο πξνζθέξεηαη θαη ε πνιχ 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

πιεθηξνινγήζεη νηηδήπνηε ζέιεη λα ςάμεη (αθφκα θαη έλα γξάκκα) θαη ην 

χζηεκα ζα ηνπ επηζηξέςεη ζηνλ πίλαθα ηηο εγγξαθέο πνπ, ζε νπνηνδήπνηε 

θειί ηνπο, πεξηέρνπλ ηε ιέμε θιεηδί. ην παξάδεηγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξηλ ν ρξήζηεο έρεη πιεθηξνινγήζεη ηα πξψηα γξάκκαηα 

ηνπ επηζέηνπ, ηνπ πξφζθαηα θαηαγεγξακκέλνπ θαη ην απνηέιεζκα θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 4-20. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θαη γηα 

ηελ θαηαγξαθή, θπξίσο ζπληαγψλ ή ηζηνξηθνχ, φπνπ ρξεηάδεηαη λα 

επηιεγνχλ θαηαρσξεκέλεο ζηε ΒΓ εγγξαθέο θαη ζα ήηαλ εληειψο 

αληηιεηηνπξγηθφ αλ έπξεπε λα ηηο ςάμεη κία κία, εηδηθά φηαλ απηέο 

είλαη ρηιηάδεο. 
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v. Διαγραφή 

 

Εικόνα 4-21. Επιβεβαίωση Διαγραφής 

Παηψληαο ην άιιν θνπκπί πνπ εκθαλίζηεθε ζην θάησ κέξνο ηεο 

νζφλεο (απηφ ηεο ‘Γηαγξαθήο’) εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα, ζην νπνίν πξέπεη 

λα επηβεβαηψζνπκε ή λα απνξξίςνπκε ηελ δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Οη 

επηιεγκέλεο εγγξαθέο δηαγξάθνληαη γηα πάληα απφ ηε Βάζε Γεδνκέλσλ, γη’ 

απηφ πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί. Μηα πνιχ ζεκαληηθή ελέξγεηα 

γηα ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία backup ηεο 

ΒΓ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Mobile Εφαρμογή 

Σν Android είλαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

ην νπνίν ηξέρεη ηνλ ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ Linux. Αξρηθά αλαπηχρζεθε 

απφ ηελ Google θαη αξγφηεξα απφ ηελ Open Handset Alliance. Δπηηξέπεη 

ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ λα ζπλζέηνπλ θψδηθα κε ηελ ρξήζε ηεο 

γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java, ειέγρνληαο ηελ ζπζθεπή κέζσ βηβιηνζεθψλ 

ινγηζκηθνχ αλεπηπγκέλσλ απφ ηελ Google. 

Η πξψηε παξνπζίαζε ηεο πιαηθφξκαο Android έγηλε ζηηο Ννεκβξίνπ 2007, 

παξάιιεια κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ίδξπζεο ηνπ νξγαληζκνχ Open Handset 

Alliance, κηαο θνηλνπξαμίαο 48 ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξηψλ, εηαηξηψλ 

ινγηζκηθνχ θαζψο θαη θαηαζθεπήο hardware, νη νπνίεο είλαη αθηεξσκέλεο 

ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε αλνηρηψλ πξνηχπσλ ζηηο ζπζθεπέο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. Η Google δεκνζίεπζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θψδηθα ηνπ 

Android ππφ ηνπο φξνπο ηεο Apache License, κηαο ειεχζεξεο άδεηαο 
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ινγηζκηθνχ. 

 

Εικόνα 4-22. Εικονίδιο Εφαρμογής 

Απφ ηφηε πνπ ε αγνξά θαηαθιχζηεθε απφ smartphones θαη ν ρξήζηεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξέρεη πνιχπινθεο εθαξκνγέο ζην θηλεηφ ηνπ 

ηειέθσλν είλαη θπζηθφ ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο λα γλσξίδεη κεγάιε 

αλάπηπμε. Βαζηθφηεξνο ιφγνο είλαη ε χπαξμε ηέηνησλ ζπζθεπψλ ζηα ρέξηα 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαηαλαισηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο έλα θηλεηφ ηειέθσλν 

είλαη παξαπάλσ απφ απαξαίηεην ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ θαη ηα tablets πνπ αξρίδνπλ λα εηζβάινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηα 

ζχγρξνλα ζπίηηα. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ εκπφδην πνπ δείρλεη λα μεπεξληέηαη θαη κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζπκβάιεη ζηελ εμάπισζε απηψλ ησλ κηθξνπξνγξακκάησλ είλαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. ην πξφζθαην παξειζφλ 

ζρεδφλ θάζε θαηαζθεπαζηήο θηλεηψλ ηειεθψλσλ αλέπηπζζε θαη 

ρξεζηκνπνηνχζε ην δηθφ ηνπ ιεηηνπξγηθφ, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

δηέθεξε θαη κεηαμχ ζπζθεπψλ ηεο ίδηαο εηαηξείαο. Απηή ε κεγάιε 

δηαζπνξά θαζηζηνχζε ηδηαίηεξα πεξίπινθε ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ, πνπ 

αλαπφθεπθηα ζα απεπζχλνληαλ ζε ιίγεο ζπζθεπέο θαη αθφκα κηθξφηεξε 

κεξίδα θαηαλαισηψλ. 
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Εικόνα 4-23. Λειτουργικό Android 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ελψ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζρεδηαζκέλα 

γηα θηλεηά ηειέθσλα ζπλερίδνπλ λα είλαη πνιιά νη εηαηξείεο 

πξνζαλαηνιίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα έρνπλ επηθξαηήζεη ηξία απφ 

απηά, ην Android,ην ios θαη ηα Windows. Έηζη, νη developers αλά ηνλ 

θφζκν εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ επθαηξία θαη μεθίλεζαλ κία ηεξάζηηα παξαγσγή 

εθαξκνγψλ φισλ ησλ εηδψλ θαη γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ πηζαλψλ θαη 

απίζαλσλ θαζεκεξηλψλ καο αλαγθψλ. Δπίζεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

μεπεξαζηνχλ θαη ηα ηειεπηαία εκπφδηα ψζηε νη εθαξκνγέο ζην κέιινλ λα 

γίλνπλ εχθνια κεηαθέξζηκεο ζε φισλ ησλ εηδψλ ηα ιεηηνπξγηθά. Έλα θαιφ 

παξάδεηγκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ην phonegap. 

Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη νη εηαηξείεο παξαγσγήο ηνπο, 

πηάλνληαο ηνλ ζθπγκφ ηεο επνρήο, έρνπλ αξρίζεη λα επεθηείλνληαη κέζσ 

απηψλ ησλ εθαξκνγψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο γηα ηελ 

επνπηεία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πζηεκάησλ απηψλ αιιά θπξίσο γηα ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Απηέο νη εθαξκνγέο 
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πξνζθέξνπλ ακεζφηεηα, επηηεινχλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζην 

παξειζφλ έκνηαδαλ πνιχπινθεο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

επηρείξεζεο θαη πειάηε. 

 

Εικόνα 4-24. Android Smartphone 

Σν παξφλ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θηινδνμεί λα πξνζαξκνζηεί 

επηηπρεκέλα ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Δπνκέλσο, 

επεθηείλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο κηαο ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγήο πνπ κπνξεί 

λα παίμεη θαηαιπηηθφ ξφιν, αθφκα θαη ζηε γεληθφηεξε αληίιεςε ηνπ 

επηβιεπφκελνπ γηα ηελ ηαηξηθή κνλάδα κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη. 

Πιένλ, κπνξεί λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπ ηαηξηθά 

δεδνκέλα, λα δεηήζεη ξαληεβνχ, λα κάζεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ 

γηαηξψλ, λα κάζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεψλ ηνπ θαη λα δηαηεξεί 

ζπγθεληξσκέλν ην ηζηνξηθφ ηνπ πην εχθνια, αλέμνδα θαη αθνχξαζηα, 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ηαηξηθήο κνλάδαο ηα 

νθέιε είλαη εμίζνπ κεγάια θαη ζεκαληηθά. Η δηαηήξεζε ηεο επαθήο κε 
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ηνπο επηβιεπφκελνπο θαζίζηαηαη επθνιφηεξε. Η εθαξκνγή είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ζε κηα ζπζθεπή πνπ απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε επαθή ηνπ κε ηελ ηαηξηθή 

κνλάδα γίλεηαη πην ζπρλή. Η δηεπθφιπλζή ηνπ ζε ηνκείο πνπ αιινχ 

ρξεηάδεηαη λα θνπηάζεη γηα λα εμππεξεηεζεί αλεβάδεη ηελ εθηίκεζή ηνπ 

γηα ηε κνλάδα. Δπηπιένλ, ε ελεκέξσζή ηνπ γηα πξνγξακκαηηζκέλεο 

εμεηάζεηο πνπ ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα 

ηηο ακειήζεη θαη απνθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ επηρείξεζε. 

 

Εικόνα 4-25. Είσοδος Εφαρμογής 

Έρνληαο εγθαηαζηήζεη ζηε ζπζθεπή ηνπ ηελ παξαπάλσ εθαξκνγή ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα εηζέιζεη παηψληαο ην εηθνλίδην ηεο Δηθφλαο 4-22. 

ηελ πξψηε νζφλε (Δηθφλα 4-25) ζα ηνπ δεηεζεί λα πιεθηξνινγήζεη ην 

φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο. Γηα λα απνθηήζεη ζηνηρεία 

εηζφδνπ θάπνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν ηεο 

ηαηξηθήο κνλάδαο θαη αθνχ ηα απνθηήζεη λα έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή. ηε ζπλέρεηα εμαθξηβψλεηαη ε εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη 

εηζέξρεηαη ζηελ θεληξηθή νζφλε (Δηθφλα 4-26). 
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Εικόνα 4-26. Κεντρική καρτέλα εφαρμογής 

Οη επηινγέο πνπ παξέρνληαη ζην θεληξηθφ κελνχ αθνξνχλ ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαη είλαη νη εμήο: 

 πληαγέο: Δκθάληζε ηεο ιίζηαο κε ηηο ζπληαγέο πνπ ηνλ αθνξνχλ, 

ηα θάξκαθα, ηηο δνζνινγίεο, ηηο πνζφηεηεο. 

 Αιιεξγίεο: Όζεο αιιεξγίεο ηνλ έρνπλ ηαιαηπσξήζεη. 

 Δκβνιηαζκνί: Σα εκβφιηα πνπ έρεη ήδε θάλεη αιιά θαη ηα 

πξνγξακκαηηζκέλα γηα ην κέιινλ. 

 Δμεηάζεηο: Σν ηζηνξηθφ ησλ εμεηάζεσλ θαη νη δηαγλψζεηο ηνπο. 

Πνιχ ζεκαληηθφ, ζε πεξίπησζε πνπ βξίζθεηαη ζε αλακνλή 

απνηειεζκάησλ θαη πξνηηκά λα γιηηψζεη ρξφλν θαη θφπν απφ ην λα 

επηζθεθηεί ηε κνλάδα. 

 Δθθξεκφηεηεο: Η επηινγή απηή αθνξά ηηο εμεηάζεηο πνπ είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλεο γηα ην κέιινλ. 

 Γηαηξνί: Απφ εδψ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ 

γηαηξψλ, φπσο π.ρ. ηα ηειέθσλα θαη ε εηδηθφηεηά ηνπο. 

 Ο ινγαξηαζκφο κνπ: Μηα επηινγή γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία 
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ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

 

Εικόνα 4-27. Λίστα εξετάσεων 

Παηψληαο ζε νπνηαδήπνηε επηινγή ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζε κία 

ιίζηα κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ηζηνξηθά ζηνηρεία, παξφκνηα κε απηή ηεο 

Δηθφλαο 4-27. Γελ έρεη δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο γηαηί απηφ ζα αλαηξνχζε 

ηηο αξρέο ηνπ παξφληνο πζηήκαηνο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα. 

ηελ επφκελε Δηθφλα (4-28) θαίλεηαη ε ιίζηα κε ηνπο γηαηξνχο. ην πάλσ 

κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρνπλ ηα θνπκπηά πινήγεζεο θαη ην Logo πνπ ηνλ 

επαλαθέξεη ζηελ θεληξηθή νζφλε. Δπίζεο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη 

δνθηκέο ηεο εθαξκνγήο, πνπ θαίλνληαη ζηηο Δηθφλεο, έρνπλ γίλεη ζε 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android 2.2 (Froyo) θαη 4.2 (JellyBean). Δπνκέλσο 

είλαη ηθαλή λα εγθαηαζηαζεί ζηε κεγάιε πιεηνςεθία (ζίγνπξα πάλσ απφ ην 

95%) αλ φρη ζε φια ηα smartphones κε απηφ ην ιεηηνπξγηθφ. 
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Εικόνα 4-28. Λίστα γιατρών 

SQL Injection 

Έλαο πνιχ ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα λα εθηεζεί ε αζθάιεηα ελφο 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο νλνκάδεηαη sql injection θαη είλαη ε 

πξνζπάζεηα απφθηεζεο πξφζβαζεο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ, παξαθάκπηνληαο ηα 

θίιηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή. Απηφ ην είδνο επίζεζεο 

είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη απηφο είλαη έλαο απφ 

ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ επηιέρζεθε ε πινπνίεζε κηαο standalone 

εθαξκνγήο, ζε αληίζεζε κε ηε δεκηνπξγία κηαο αληίζηνηρεο web. 

Παξφια απηά, ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα πέζεη ζηα ρέξηα νπνηνπδήπνηε 

θαη θπξίσο ε mobile εθαξκνγή κε απνηέιεζκα λα είλαη επάισηε ζε 

πξνζπάζεηα επηζέζεσλ. Έηζη, νη δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη αξθεηέο θαη ην χζηεκα είλαη ρσξηζκέλν ζε 

επίπεδα. Σα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη θηιηξάξνληαη πνιιέο θνξέο κέρξη 

λα θηάζνπλ ζηελ επηθνηλσλία κε ηε ΒΓ θαη θπξίσο ζηελ πιεπξά ηνπ 
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δηαθνκηζηή. 

Η Java πξνζθέξεη ηα Prepared Statements, ηα νπνία θηιηξάξνπλ ηα 

δεδνκέλα θαη νπζηαζηηθά απαγνξεχνπλ ηελ εηζαγσγή αλεπηζχκεησλ 

ραξαθηήξσλ ζε κία εληνιή sql. Σα δεδνκέλα βέβαηα έρνπλ ήδε 

θηιηξαξηζηεί θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο, ηελ απνζηνιή, ηε ιήςε θαη ηνλ 

έιεγρφ ηνπο. Η δνθηκή ηεο Δηθφλαο 4-29 απνδεηθλχεη ηνπ ιφγνπ ην 

αιεζέο. 

 

Εικόνα 4-29. Παράδειγμα απόκρουσης sql injection στο λογισμικό 

Οπζηαζηηθά ν hacker ηνπ παξαπάλσ παξαδείγκαηνο πξνζδνθά λα γίλεη 

κέξνο ηνπ query ν παξαπάλσ θψδηθαο (‘ or 'a'='a), ν νπνίνο νπζηαζηηθά 

ιέεη ζην πξφγξακκα φηη ηα ζηνηρεία ηνπ είλαη ζσζηά έηζη θη αιιηψο, 

αθνχ ην a=a ηζρχεη. Έηζη, επηζπκεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ρσξίο λα έρεη 

φλνκα θαη θσδηθφ ρξήζηε αιιά απνηπγράλεη. Σν κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη 

είλαη πνιχ γεληθφ (άξα δελ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην χζηεκα) θαη 

ελεκεξψλεη φηη ε απάληεζε ηνπ server ήηαλ κε αλακελφκελε. 

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή, έρεη επηιεγεί λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο έθζεζήο ηεο ζην 

θνηλφ. Όκσο απφ ην παξάδεηγκα ηεο Δηθφλαο 4-30 θαίλεηαη φηη νχηε απηή 

είλαη επάισηε ζε επηζέζεηο ηεο κνξθήο πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ. 
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Εικόνα 4-30. Παράδειγμα απόκρουσης sql injection στην εφαρμογή 

Αξιολόγηση του Συστήματος 

ην ζεκείν απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ην Ιαηξηθφ 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα κε βάζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηε δνκή, ηε ζρεδίαζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πζηήκαηνο 

κε ηνλ ρξήζηε. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ε θιίκαθα Likert (πάρα πολύ=5 ,4, 3, 2, 

1=καθόλου). 

Τα θείκελα είλαη επαλάγλωζηα θαη γξακκέλα ζε γιώζζα απιή θαη 

θαηαλνεηή; 

Βαζκφο: 5 

ρφιην:  Ό,ηη  ιέμε θαη θείκελν ππάξρεη είλαη επαλάγλσζην γξακκέλν ζε 
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γιψζζα απιή θαη θαηαλνεηή. 

Πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε απαίηεζε γηα απνκλεκόλεπζε πιεξνθνξηώλ; 

Βαζκφο: 5 

ρφιην: Γελ απαηηείηαη ε απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

παξά κφλν ε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ. 

Η δνκή ηεο δηεπαθήο ρξήζηε ηνπ Σπζηήκαηνο είλαη ηέηνηα ώζηε θάζε ηκήκα 

ηνπ λα πινπνηεί µηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ελεξγεηώλ; 

     Βαζκφο: 5 

     ρφιην: ρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θάζε ηκήκα πινπνηεί κηα     

ζπγθεθξηκέλε νκάδα ελεξγεηψλ θαη είλαη αξθεηά θαιά νξγαλσκέλν φζνλ 

αθνξά ηελ πιεξνθνξία πνπ πξνζθέξεηαη ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ελεξγεηψλ απηψλ. Σν πξφγξακκα είλαη ρσξηζκέλν ζε θαξηέιεο πνπ, απφ ηελ 

αξρή ηεο ζρεδίαζεο, απνζθνπνχζαλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα επηηεινχζε. 

Η πνζόηεηα θαη ε ππθλόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ νζόλε είλαη 

ιεηηνπξγηθέο; 

     Βαζκφο: 4 

     ρφιην:  Η πνζφηεηα θαη ε ππθλφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ νζφλε 

είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθέο απνθεχγνληαο ηελ άζθνπε παξνρή πιεξνθνξίαο 

ζηνλ ρξήζηε. Δπίζεο πεξλψληαο ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ απφ ηα 

θνπκπηά παξέρνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Η ρξήζε ηωλ εηθνληδίωλ,  ηωλ θνπκπηώλ ελεξγεηώλ (buttons),  θαη ηωλ 

ζπλόιωλ επηινγώλ (menu), είλαη πξνθαλήο; 

    Βαζκφο: 3 

    ρφιην: Οη εηθφλεο ησλ θνπκπηψλ ελεξγεηψλ είλαη πξνθαλείο αιιά δελ 

παξέρεηαη menu επηινγψλ. Θα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζε κηα κειιν 4.

  

Είλαη εύθνιε ε µεηάβαζε µπξνο πίζω; 

Βαζκφο: 4 

ρφιην: Η ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ δελ πεξηιακβάλεη επηινγέο πινήγεζεο 

θαζψο ε πινήγεζε γίλεηαη κεηαμχ ησλ θαξηειψλ, κε κεγάιε επθνιία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 
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Υπάξρεη παληνύ ε επηινγή ηεο επηζηξνθήο ζην θεληξηθό ζύλνιν επηινγώλ; 

    Βαζκφο: 5 

    ρφιην: Πνιχ ιεηηνπξγηθφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ην χζηεκα, σο 

πξνο απηφ ην ζεκείν, κε δεδνκέλν φηη κπνξείο λα παο νπνπδήπνηε απφ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν. 

Υπάξρεη δπλαηόηεηα εμόδνπ από ην πξόγξακκα από νπνηνδήπνηε ζεκείν; 

Βαζκφο:5 

ρφιην: Απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην πξφγξακκα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

εμφδνπ απφ απηφ. Δπίζεο ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ logout, αξθεί λα 

επηζθεθηνχκε ηελ θαξηέια εηζφδνπ. 

Τν ινγηζκηθό ελεκεξώλεη ην ρξήζηε γηα ηηο  ζπλέπεηεο δηαθόξωλ 

ελεξγεηώλ θαη επηινγώλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δπζιεηηνπξγία ηεο 

εθαξκνγήο; 

Βαζκφο: 4 

ρφιην: Σν ινγηζκηθφ ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηηο ζπλέπεηεο  δηαθφξσλ 

ελεξγεηψλ ηνπ, κε θαηάιιεια κελχκαηα. Έρεη γίλεη κεγάιε πξνζπάζεηα 

ψζηε ηα κελχκαηα απηά λα κελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εζσηεξηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο, αιιά επεηδή πξφθεηηαη γηα επηθνηλσλία κε 

δηαθνκηζηή θαη πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ ελεξγεηψλ, ηα κελχκαηα ζθάικαηνο 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ είλαη πάξα πνιιά, ζε βαζκφ λα κελ κπνξεί λα 

ειεγρζεί κε απφιπηε βεβαηφηεηα ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο. 

Τν ινγηζκηθό επηηξέπεη αλαηξέζεηο ελεξγεηώλ ή επηινγώλ ηνπ ρξήζηε; 

Βαζκφο: 4 

ρφιην: Καλέλα χζηεκα πνπ επηθνηλσλεί κε ΒΓ δελ παξέρεη δπλαηφηεηα 

αλαίξεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην παξφλ χζηεκα πξνζθέξεη δπλαηφηεηα 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη κελχκαηα επηβεβαίσζεο πξηλ ηελ 

δηαγξαθή. 

Τα κελύκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην ρξήζηε είλαη απιά θαη θαηαλνεηά; 

Βαζκφο: 3 

ρφιην: Σα κελχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην ρξήζηε  είλαη αξθεηά 

θαηαλνεηά θαη απιά ψζηε λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ιφγν πνπ 

πξνθάιεζε ην ζθάικα ή γηα ηελ επηβεβαίσζε ελεξγεηψλ σζηφζν δελ είλαη 

πάληα μεθάζαξα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απφθξπςε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
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εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. 

Υπάξρεη επηινγή βνήζεηαο ζην ζύλνιν επηινγώλ; 

 Βαζκφο: 1 

ρφιην: Γελ ππάξρεη επηινγή βνήζεηαο ζην ζχλνιν επηινγψλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Πξνβιέπεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζε κειινληηθή επέθηαζε. 

Σύνδεση με Διακομιστή – DDNS 

Μία δηεύζπλζε IP (Ip address - Internet Protocol address), είλαη έλαο 

κνλαδηθφο αξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζπζθεπέο γηα ηε κεηαμχ ηνπο 

αλαγλψξηζε θαη ζπλελλφεζε ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην Internet Protocol standard. Κάζε ζπζθεπή πνπ αλήθεη ζην δίθηπν 

πξέπεη λα έρεη ηε δηθή ηεο κνλαδηθή δηεχζπλζε. Μία δηεχζπλζε IP κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ην αληίζηνηρν κηαο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ή ελφο αξηζκνχ 

ηειεθψλνπ (ζχγθξηζε κε VoIP) γηα έλαλ ππνινγηζηή ή άιιε ζπζθεπή 

δηθηχνπ ζην Γηαδίθηπν. Όπσο θάζε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη αξηζκφο 

ηειεθψλνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα θαη κνλαδηθφ θηίξην ή ηειέθσλν, κηα IP 

address ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνλαδηθή αλαγλψξηζε ελφο ππνινγηζηή ή 

άιιεο ζπζθεπήο πνπ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. 

Μηα δηεχζπλζε IP κπνξεί λα "κνηξάδεηαη" ζε πνιιέο ζπζθεπέο-

πειάηεο είηε επεηδή απηέο είλαη κέξνο ελφο shared hosting web server 

environment, είηε ιφγσ ελφο proxy server (π.ρ. ελφο Παξνρέα Τπεξεζηψλ 

Γηαδηθηχνπ (ISP) ή κηαο ππεξεζίαο γηα εμαζθάιηζε αλσλπκίαο - 

anonymizer service) πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κεζνιαβεηέο. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε (ρξήζε δηαθνκηζηή κεζνιάβεζεο) ε πξαγκαηηθή δηεχζπλζε IP 

κπνξεί λα απνθξχπηεηαη απφ ην δηαθνκηζηή πνπ δέρεηαη αίηεζε. Η 

αλαινγία ζηα ηειεθσληθά ζπζηήκαηα ζα ήηαλ ε ρξήζε δηεζλψλ ή ηνπηθψλ 

αξηζκψλ θιήζεο (proxy) θαη επεθηάζεσλ (shared). 

Μηα ππεξεζία εχξεζεο δηθηχνπ (network lookup service), ην Domain 

Name Service (DNS), δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηζηνηρεζνχλ νλφκαηα 

ππνινγηζηψλ (hostnames) ζε κηα δηεχζπλζε IP. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη 

άλζξσπνη κπνξνχλ εχθνια λα ζπκνχληαη έλα φλνκα θαη φρη κηα ζεηξά 

αξηζκψλ. Σν DNS επηηξέπεη ζε πνιιαπιέο δηεπζχλζεηο θαη νλφκαηα λα 

δείρλνπλ ζε έλα πφξν ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Έλαο αθφκε ιφγνο χπαξμεο ηνπ DNS είλαη λα επηηξέπεη, γηα 

παξάδεηγκα, ζε έλαλ ηζηφηνπν πνπ θηινμελείηαη ζε πνιινχο δηαθνκηζηέο, 

θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη ηε δηθή ηνπ δηεχζπλζε IP, λα παξέρεη 

ζηνηρεηψδε εμηζνξξφπεζε θφξηνπ (load balancing), δειαδή κία νξζή 

δηακνίξαζε ηεο θίλεζεο πνπ δέρεηαη ν ηζηφηνπνο αλάκεζα ζηνπο 

ππνινγηζηέο πνπ ηνλ θηινμελνχλ. 

Οη δηεπζχλζεηο IP νξίδνληαη είηε κφληκα, ζε έλα δηαθνκηζηή ν 

νπνίνο βξίζθεηαη πάληα ζηελ ίδηα δηεχζπλζε, είηε πξνζσξηλά απφ έλα 

πιήζνο δηαζέζηκσλ δηεπζχλζεσλ. Έηζη, ρσξίδνληαη ζε δπλακηθέο, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζπλήζσο ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ή πξνγξάκκαηα πειάηεο 

θαη ζε ζηαηηθέο, θπξίσο γηα servers. Οη δπλακηθέο δηεπζχλζεηο αιιάδνπλ 
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θάζε θνξά πνπ ε ζπζθεπή ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν κε απνηέιεζκα λα 

θαζίζηαηαη αδχλαην λα παίμεη ην ξφιν ηνπ δηαθνκηζηή. Η ιχζε πνπ 

πξνηείλεηαη ζε απηφ ην πξφβιεκα είλαη ε ρξήζε δπλακηθήο δηεχζπλζεο dns 

ε νπνία δείρλεη πάληα ζηνλ ππνινγηζηή – server μεπεξλψληαο ην εκπφδην 

ηεο αιιαγήο δηεχζπλζεο. Η δηεχζπλζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 

http://pkokkotis.no-ip.org/. 

Eclipse 

Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πην δεκνθηιή Οινθιεξσκέλα Πεξηβάιινληα 

Αλάπηπμεο (Integrated Development Environment) θαη πνιχ δηαδεδνκέλν 

ζηελ αγνξά, δεδνκέλνπ φηη πξνζθέξεη επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη 

πιεζψξα εξγαιείσλ ηθαλψλ λα εμππεξεηήζνπλ νπνηαδήπνηε αλάγθε ζε κία 

κεγάιε πνηθηιία ππνζηεξηδφκελσλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Δπηπιένλ, 

πξνζθέξεη θαη δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ (UML) κε πνιιέο επηινγέο θαη ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα. 

 

Εικόνα 4-31. Eclipse Juno 

Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ είλαη αλνηρηνχ θψδηθα θαη πξνζθέξεηαη 

δσξεάλ απφ ηελ ηζηνζειίδα http://www.eclipse.org ελψ, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ, έρεη πινπνηεζεί ζε γιψζζα Java, πνπ είλαη θαη ε βαζηθή 

γιψζζα, γηα ηελ νπνία θάπνηνο επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Eclipse, 

θαζψο ππνζηεξίδεηαη πιήξσο. 

Σν Eclipse μεθίλεζε σο project ηεο ΙΒM ηνπ Καλαδά κε ζηφρν ηελ 

δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ εξγαιείνπ αλάπηπμεο ζε Java. Σν Ννέκβξην 

http://pkokkotis.no-ip.org/
http://www.eclipse.org/
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ηνπ 2001 ηδξχζεθε κηα θνηλνπξαμία κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

εξγαιείνπ σο ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα, κε ηδξπηηθά κέιε ηηο εηαηξείεο 

Borland, IBM, Merant, QNX Software Systems, Rational Software, Red 

Hat, SuSE, TogetherSoft θαη WebGain. Σα κέιε μεπέξαζαλ ηα 80, ζηα ηέιε 

ηνπ 2003, απνδεηθλχνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο. Σνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2004 δεκηνπξγήζεθε ε Eclipse Foundation θαη ζηηο 21 

Ινπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο θπθινθφξεζε ε πξψηε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Απφ 

ηφηε θαη θάζε ρξφλν, ηελ ηέηαξηε Σεηάξηε ηνπ Ινπλίνπ θπθινθνξεί κηα 

λέα έθδνζε. ηηο κέξεο καο έρνπκε θηάζεη αηζίσο ζηελ έθδνζε 4.2, κε 

ηελ ραξαθηεξηζηηθή νλνκαζία Eclipse Juno (Δηθφλα 4-31) ελψ γηα ηηο 26 

Ινπλίνπ 2013 έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε θπθινθνξία ηνπ Eclipse Kepler. 

Μεηαμχ ησλ αλαξίζκεησλ πξφζζεησλ (plug ins) πνπ πξνζθέξνληαη γηα 

εγθαηάζηαζε ζην Eclipse βξίζθεηαη θαη ην παθέην αλάπηπμεο Android 

Development Tools, ην νπνίν παξέρεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα 

δεκηνπξγία εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ ηξέρνπλ ην ινγηζκηθφ ηεο 

Google. Απηφο είλαη έλαο αθφκα πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ θάλεη ην 

Eclipse εμαηξεηηθά δεκνθηιέο. 

Άιια πεξηβάιινληα αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο είλαη ην Netbeans, ην νπνίν επίζεο παξέρεηαη δσξεάλ 

θαη ζηξέθεηαη θαη απηφ γχξσ απφ ηε Java, αιιά θαη ην Visual Studio ηεο 

Microsoft, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή εθαξκνγψλ γηα 

Windows θαη Windows phones. Παξέρεηαη δσξεάλ ζηελ πεξηνξηζκέλε έθδνζε 

Express θαη επί πιεξσκή ζε κηα ζεηξά απφ πιήξεηο εθδφζεηο. 
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5. Συμπεράσματα – Μελλοντικές Επεκτάσεις 

ηελ Παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή αλαπηχρζεθε έλα Ιαηξηθφ 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, κε γλψκνλα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο κειινληηθέο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Σν χζηεκα απηφ παξέρεη πξφζβαζε ζε 

δηαθνξεηηθά είδε ρξεζηψλ, δηεπθνιχλεη θάπνηεο ζπλεζηζκέλεο 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη πξνηείλεη ηξφπνπο ηαρχηεξεο θαη 

αζθαιέζηεξεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ δηαθνκηζηή, πνπ 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο πζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή. 

Ο δηαθνκηζηήο (server) ζα θηινμελείηαη ζπλήζσο κέζα ζε κία 

ηαηξηθή κνλάδα θαη ζα επηθνηλσλεί κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο πειάηεο, 

νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ είηε ηελ desktop εθαξκνγή είηε ηελ 

αληίζηνηρε γηα ιεηηνπξγηθφ Android, απφ ην θηλεηφ ή ην tablet ηνπο. 

ην χζηεκα απνζεθεχνληαη θαηά θαλφλα ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, ηα νπνία κφλν νη εξγαδφκελνη ζηελ ηαηξηθή 

κνλάδα, κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ή λα απνζεθεχζνπλ. Η πξσηνπνξία 

ηνπ πζηήκαηνο φκσο είλαη φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε 

επηβιεπφκελν λα έρεη πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη απφ νπνπδήπνηε. Φπζηθά δελ κπνξεί λα ηα 

επεμεξγαζηεί αιιά είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο λα παξακέλεη 

ελεκεξσκέλνο θαη γηα ηε δηθή ηνπ δηεπθφιπλζε θαη γηα ιφγνπο 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ηαηξηθήο κνλάδαο. 

Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί πξσηνπνξηαθφο 

είλαη ην θηιηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο κε ηνλ ρξήζηε. Σν κεγαιχηεξν 

ζθάικα ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη 

ε αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκάησλ απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά. Δπεηδή θάηη ην 

θαηαιαβαίλεη απηφο δελ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ην θαηαλνήζεη θαη ν 

ρξήζηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έρεη θαηαβιεζεί κεγάιε πξνζπάζεηα ψζηε 

ην πξφγξακκα λα ηεξεί ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο πνπ λα ην θάλνπλ 

εχρξεζην θαη επέιηθην. Η θεληξηθή δηεπαθή είλαη ρσξηζκέλε ζε 

θαξηέιεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα, ε θαξηέια ‘Φάξκαθα’ δηαρεηξίδεηαη ηα 

θάξκαθα θαη ηηο ζπληαγέο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη νη 

ππφινηπεο θαξηέιεο, ππνζηεξίδνληαο κία ζπγθεθξηκέλε ξνή 

ιεηηνπξγηψλ, πνπ εμππεξεηεί ζηελ γξεγνξφηεξε εθκάζεζε απφ ηνλ 

ρξήζηε. 

Σν χζηεκα έρεη επίζεο ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα μερσξίδεη ηα 

δηαθνξεηηθά πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζε απηφ. Ο θαζέλαο απφ 

ηνπο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ε πξφζβαζή 

ηνπ ζηα δεδνκέλα λα ρσξίδεηαη ζε επίπεδα. Ο επηβιεπφκελνο π.ρ. δελ 

κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηίπνηα άιιν, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ 

αθνξνχλ. Έηζη, αθφκα θη αλ πέζεη ζηα ρέξηα ηνπ ην εθηειέζηκν 

πξφγξακκα ηεο θεληξηθήο εθαξκνγήο, δελ κπνξεί λα εηζέιζεη κε ην 

δηθφ ηνπ φλνκα θαη θσδηθφ ρξήζηε, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζην θηλεηφ 

ηνπ ηειέθσλν. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ε εμάξηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. Πξφθεηηαη γηα έλαλ άλζξσπν εμνπζηνδνηεκέλν λα 

θάλεη ηα πάληα, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο θαη γηα ην πνηνο θαη ζε 

πνην βαζκφ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην χζηεκα. Έηζη, κπνξεί λα 

ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαζελφο απφ ηνπο πνιινχο (ίζσο θαη ρηιηάδεο) 

αλζξψπνπο πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε. 

Σν πην επαίζζεην ζεκείν ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη 

ηδηαίηεξα ηαηξηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ. Γηα 
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ηνλ ιφγν απηφ θαλέλαο ρξήζηεο δελ έρεη απεπζείαο πξφζβαζε ζηε Βάζε 

Γεδνκέλσλ, ε νπνία βξίζθεηαη πξνζηαηεπκέλε ζηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή 

θαη κφλν απηφο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί ηεο. Απφ ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ πζηήκαηνο θαίλεηαη θαη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ε ελ ιφγσ 

δηαδηθαζία. Όινη νη πειάηεο ζηέιλνπλ εξσηήζεηο θαη ν δηαθνκηζηήο 

αλαιακβάλεη λα ηηο αμηνινγήζεη θαη λα ηηο κεηαηξέςεη ζε sql 

εξσηήκαηα. ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία κεηαηξέπεη ηα δεδνκέλα πνπ 

αληιεί απφ ηε ΒΓ ζε κνξθή JSON θαη ηα δηαλέκεη ζηνπο πειάηεο. 

Δπηπιένλ, απηφ απνθιείεη ηελ πεξίπησζε θαθφβνπιεο επίζεζεο (SQL 

Injection), ε νπνία ζε δεχηεξν επίπεδν απνθιείεηαη θαη απφ ηα 

Prepared Statements πνπ πξνζθέξεη ε γιψζζα Java. 

Η παξνχζα εξγαζία είλαη κηα πξνζπάζεηα λα πξνηαζεί έλαο 

ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ αλάινγσλ Ιαηξηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. Έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ δπλαηφηεηα λα 

ππνζηεξίδνληαη εχθνια κειινληηθέο επεθηάζεηο. Τπάξρεη κία θιάζε 

‘Tab’ απφ ηελ νπνία θιεξνλνκνχλ φιεο νη θαξηέιεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θάζε λέα θαξηέια, πνπ επηζπκνχκε λα πξνζζέζνπκε, επεθηείλνληαο ηελ 

παξαπάλσ θιάζε κπνξεί εχθνια λα ελζσκαησζεί ζην χζηεκα. Κάηη 

αλάινγν ζπκβαίλεη θαη ζηελ πιεπξά ηνπ server φπνπ νη θιάζεηο είλαη 

ρσξηζκέλεο αλά ιεηηνπξγία. Δπνκέλσο θάζε λέα θαξηέια απαηηεί θαη 

κία λέα θιάζε ζην servlet, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο απαηηεί έλαλ ή δχν 

λένπο πίλαθεο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ απηφ 

ζα δνχκε ην παξάδεηγκα ησλ εκβνιίσλ. Πξψηα δεκηνπξγνχκε εχθνια ηε 

λέα θαξηέια, σο επέθηαζε ηεο θιάζεο ‘Tab’. Ύζηεξα δεκηνπξγνχκε κία 

θιάζε ‘Immunizations’ ζηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή θαη ζηε ζπλέρεηα 

δχν πίλαθεο ζηε ΒΓ, έλαο γηα ηα εκβφιηα θαη έλαο γηα ην ηζηνξηθφ 

ησλ εκβνιηαζκψλ. Οη ππφινηπεο ελέξγεηεο είλαη ηππνπνηεκέλεο θη 

έηζη, ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ιίγν θφπν, έρνπκε κηα 

επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπίζεο, ζηελ παξνχζα Γηαηξηβή πξνηείλεηαη ε ηππνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε κνξθή JSON. Πξφθεηηαη γηα έλα επαίζζεην θνκκάηη πνπ 

εμαξηάηαη θαη απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο. Η ηαρχηεηα είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα, φηαλ κηιάκε γηα 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Έλα άιιν ζέκα είλαη ε αδπλακία 

λα αληαιιάζζνληαη αληηθείκελα κεηαμχ πειάηε θαη δηαθνκηζηή. Έλα 

ηξίην ζέκα είλαη ε θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο εθαξκνγέο θαη ν 

ηξφπνο γεκίζκαηνο ησλ πηλάθσλ. Η ιχζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε 

απνζηνιή ηππνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ, ελφο αληηθεηκέλνπ JSON, ζε κνξθή 

txt. Έηζη, επηηπγράλνπκε πςειέο ηαρχηεηεο κεηαθνξάο κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ, θαζψο ηα txt αξρεία είλαη κηθξά ζε κέγεζνο αιιά θαη ηα 

κφλα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

κεξψλ, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ζηείινπκε αληηθείκελν, ην νπνίν απιά 

έρεη κεηαηξαπεί ζε θείκελν θαη θπζηθά γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ απφ 

ην πξφγξακκα, ην νπνία αλαιακβάλεη λα μερσξίζεη ηα δεδνκέλα θαη λα 

γεκίζεη ηνπο πίλαθεο ή ηηο ιίζηεο. 

Σν χζηεκα κπνξεί κειινληηθά λα επεθηαζεί κε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Η εθαξκνγή γηα Android ζα πξέπεη λα 

επεθηαζεί θαη ζε άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, φπσο ην ios θαη ηα 

windows. Δπίζεο, κπνξεί λα δνζεί δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απφ ηέηνηεο ζπζθεπέο θαη ζε ππαιιήινπο θαη δηαρεηξηζηέο. Γειαδή, λα 

επηηεινχληαη ιεηηνπξγίεο εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ απφ 

θνξεηέο ζπζθεπέο απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Οη θαξηέιεο 

πνπ πεξηιακβάλεη ην θεληξηθφ πξφγξακκα είλαη απιά ελδεηθηηθέο θαη 

κπνξνχλ εχθνια λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ, αλάινγα κε 
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ηηο αλάγθεο κηαο ηαηξηθήο κνλάδαο. 

Μέζα ζηηο πξνζσπηθέο επηζπκίεο ηνπ ζπληάθηε ηεο παξνχζαο 

Γηαηξηβήο είλαη λα δνθηκαζηεί θαη ε πεξίπησζεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

php ζηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή. Δπίζεο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηερλνινγηψλ web γηα δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο αληί γηα 

ηελ δηαλνκή ησλ εθηειέζηκσλ java πξνγξακκάησλ. Άιιε κία επηινγή 

είλαη ε δνθηκή θαη δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο Βάζσλ 

Γεδνκέλσλ (DBMS), φπσο Oracle ή PostgresQL. 

Η mobile εθαξκνγή ζα κνηάδεη κε απηή ηεο Δηθφλαο 5-1 γηα 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows phone. Γηα ηελ αλάπηπμή ηεο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ην phonegap, έλα template πνπ επηηξέπεη ηελ ρξήζε 

δεκνθηιψλ δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο html, css θαη javascript 

γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγψλ. Πξνο ην παξφλ βξίζθεηαη 

ζε αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο αιιά κε ηελ νινθιήξσζή ηεο ζα κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί απηνχζηα θαη ζε πιεζψξα άιισλ ιεηηνπξγηθψλ φπσο ηα 

παξαθάησ: 

 BlackBerry 

 iOS 

 Symbian 

 WebOS 

 Windows 8 

 Bada 

 Tizen 

Μπνξεί αθφκα θαη λα κεηαθεξζεί ζε Android ψζηε λα έρεη ηελ 

ίδηα κνξθή ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηηπγράλεηαη ε θάιπςε ηεο αγνξάο ησλ smartphones, tablets αιιά θαη 

ησλ ζχγρξνλσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ιεηηνπξγηθφ window 8. 
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Εικόνα 5-1. Windows phone εφαρμογή 
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6. Παράρτημα 

Η Βάση Δεδομένων 

Ο παξαθάησ θψδηθαο SQL δεκηνπξγεί ηε Βάζε Γεδνκέλσλ, κε ηνπο 15 

πίλαθεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Πεξηέρεηαη ζε έλα αξρείν script θαη 

ρξεζηκεχεη θαηά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. Οη πίλαθεο είλαη 

θαλνληθνπνηεκέλνη έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη επαλαιήςεηο 

πιεξνθνξίαο. ην θεθάιαην 3 αλαιχζακε ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηεο ΒΓ 

θαη εδψ κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη. Δίλαη 

ρσξηζκέλα, έηζη ψζηε λα δηαθξίλεηαη ν θάζε πίλαθαο θαη ρξσκαηηζκέλα 

γηα λα θαίλνληαη ηα νλφκαηα, νη δειψζεηο ηχπσλ θαη φζεο αθφκα εληνιέο 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ πην επαίζζεηνπ θαη λεπξαιγηθνχ ζθέινπο 

ηνπο παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. 

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 

SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 

SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES'; 

 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `medicalDB` DEFAULT CHARACTER SET utf8 

COLLATE utf8_general_ci ; 

USE `medicalDB` ; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`registry` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`registry` ( 

  `reg_number` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `dateOfRegister` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `usertype` VARCHAR(3) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`reg_number`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`users` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`users` ( 

  `usr_id` INT NOT NULL , 

  `username` VARCHAR(45) NOT NULL , 
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  `password` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `isRegistered` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT FALSE , 

  PRIMARY KEY (`usr_id`) , 

  INDEX `fk_users_1_idx` (`usr_id` ASC) , 

  UNIQUE INDEX `username_UNIQUE` (`username` ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_users_1` 

    FOREIGN KEY (`usr_id` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`registry` (`reg_number` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`employees` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`employees` ( 

  `emp_id` INT NOT NULL , 

  `name` VARCHAR(25) NOT NULL , 

  `surname` VARCHAR(25) NOT NULL , 

  `address` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `dateOfBirth` DATE NOT NULL , 

  `phoneNo_home` VARCHAR(14) NULL , 

  `phoneNo_mobile` VARCHAR(14) NULL , 

  PRIMARY KEY (`emp_id`) , 

  INDEX `fk_employees_1_idx` (`emp_id` ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_employees_1` 

    FOREIGN KEY (`emp_id` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`registry` (`reg_number` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`doctors` 

-- ----------------------------------------------------- 
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CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`doctors` ( 

  `doc_id` INT NOT NULL , 

  `name` VARCHAR(25) NOT NULL , 

  `surname` VARCHAR(25) NOT NULL , 

  `address` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `dateOfBirth` DATE NOT NULL , 

  `phoneNo_home` VARCHAR(14) NULL , 

  `phoneNo_mobile` VARCHAR(14) NULL , 

  `speciality` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`doc_id`) , 

  INDEX `fk_doctors_1_idx` (`doc_id` ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_doctors_1` 

    FOREIGN KEY (`doc_id` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`registry` (`reg_number` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`supervised` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`supervised` ( 

  `sup_id` INT NOT NULL , 

  `name` VARCHAR(25) NOT NULL , 

  `surname` VARCHAR(25) NOT NULL , 

  `address` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `dateOfBirth` DATE NOT NULL , 

  `phoneNo_home` VARCHAR(14) NULL , 

  `phoneNo_mobile` VARCHAR(14) NULL , 

  PRIMARY KEY (`sup_id`) , 

  INDEX `fk_supervised_1_idx` (`sup_id` ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_supervised_1` 

    FOREIGN KEY (`sup_id` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`registry` (`reg_number` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 
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ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`administrator` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`administrator` ( 

  `admin_id` INT NOT NULL , 

  `name` VARCHAR(25) NOT NULL , 

  `surname` VARCHAR(25) NOT NULL , 

  `address` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `dateOfBirth` DATE NOT NULL , 

  `phoneNo_home` VARCHAR(14) NULL , 

  `phoneNo_mobile` VARCHAR(14) NULL , 

  PRIMARY KEY (`admin_id`) , 

  INDEX `fk_administrator_1_idx` (`admin_id` ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_administrator_1` 

    FOREIGN KEY (`admin_id` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`registry` (`reg_number` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`examinations` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`examinations` ( 

  `exam_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `type` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `cost` DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0 , 

  PRIMARY KEY (`exam_id`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`history` 
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-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`history` ( 

  `h_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `supervised` INT NOT NULL , 

  `examination` INT NOT NULL , 

  `diagnosis` TEXT NOT NULL , 

  `date` DATE NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`h_id`) , 

  INDEX `username_FK_idx` (`supervised` ASC) , 

  INDEX `examination_FK_idx` (`examination` ASC) , 

  CONSTRAINT `username_FK` 

    FOREIGN KEY (`supervised` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`supervised` (`sup_id` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `examination_FK` 

    FOREIGN KEY (`examination` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`examinations` (`exam_id` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`rendezvous` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`rendezvous` ( 

  `r_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `supervised` INT NOT NULL , 

  `doctor` INT NOT NULL , 

  `dateTime` DATETIME NOT NULL , 

  `status` VARCHAR(20) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci' 

NOT NULL DEFAULT 'εθθξεκεί' , 

  PRIMARY KEY (`r_id`) , 

  INDEX `supervised_FK_idx` (`supervised` ASC) , 

  INDEX `doctor_FK_idx` (`doctor` ASC) , 

  CONSTRAINT `supervised_FK` 
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    FOREIGN KEY (`supervised` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`supervised` (`sup_id` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `doctor_FK` 

    FOREIGN KEY (`doctor` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`doctors` (`doc_id` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`medications` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`medications` ( 

  `med_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `name` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `description` VARCHAR(45) NULL , 

  `amount` DOUBLE NULL , 

  PRIMARY KEY (`med_id`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`prescriptions` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`prescriptions` ( 

  `prs_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `medication` INT NOT NULL , 

  `doctor` INT NOT NULL , 

  `supervised` INT NOT NULL , 

  `frequency` VARCHAR(45) NULL , 

  `date` DATE NULL , 

  PRIMARY KEY (`prs_id`) , 

  INDEX `prescriptions_fk1_idx` (`medication` ASC) , 

  INDEX `prescriptions_fk2_idx` (`doctor` ASC) , 
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  INDEX `prescriptions_fk3_idx` (`supervised` ASC) , 

  CONSTRAINT `prescriptions_fk1` 

    FOREIGN KEY (`medication` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`medications` (`med_id` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `prescriptions_fk2` 

    FOREIGN KEY (`doctor` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`doctors` (`doc_id` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `prescriptions_fk3` 

    FOREIGN KEY (`supervised` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`supervised` (`sup_id` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`allergies` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`allergies` ( 

  `al_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `type` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `cause` VARCHAR(45) NULL , 

  PRIMARY KEY (`al_id`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`allergies_history` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`allergies_history` ( 

  `alh_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `allergy` INT NULL , 

  `supervised` INT NULL , 
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  `date` DATE NULL , 

  PRIMARY KEY (`alh_id`) , 

  INDEX `allergies_history_fk1_idx` (`allergy` ASC) , 

  INDEX `allergies_history_fk1_idx1` (`supervised` ASC) , 

  CONSTRAINT `allergies_history_fk1` 

    FOREIGN KEY (`allergy` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`allergies` (`al_id` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `allergies_history_fk2` 

    FOREIGN KEY (`supervised` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`supervised` (`sup_id` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`immunizations` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`immunizations` ( 

  `imm_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `name` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `target` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `cost` DOUBLE NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`imm_id`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `medicalDB`.`immunizations_history` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `medicalDB`.`immunizations_history` ( 

  `imh_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `immunization` INT NOT NULL , 

  `supervised` INT NOT NULL , 

  `date` DATE NOT NULL , 
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  PRIMARY KEY (`imh_id`) , 

  INDEX `immunizations_history_fk1_idx` (`immunization` ASC) , 

  INDEX `immunizations_history_fk2_idx` (`supervised` ASC) , 

  CONSTRAINT `immunizations_history_fk1` 

    FOREIGN KEY (`immunization` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`immunizations` (`imm_id` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `immunizations_history_fk2` 

    FOREIGN KEY (`supervised` ) 

    REFERENCES `medicalDB`.`supervised` (`sup_id` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 

SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 

 

Στατιστικά 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηξηψλ βαζηθψλ 

projects ηεο παξνχζαο Γηαηξηβήο. Γηα θάζε έλα παξνπζηάδνληαη ηξία 

δηαγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ ηηο γξακκέο θψδηθα πνπ πεξηέρνληαη ζε θάζε 

κέζνδν, ηνλ αξηζκφ ησλ παξακέηξσλ αλά κέζνδν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

statements (δειαδή ησλ for, if, while θιπ). 
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MedInfoSystem 

 

Εικόνα 6-1. MedInfoSystem – Γραμμές κώδικα 

 

Εικόνα 6-2. MedInfoSystem – Αριθμός παραμέτρων 
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Εικόνα 6-3. MedInfoSystem – Αριθμός statements 

Servlet 

 

Εικόνα 6-4. Servlet – Γραμμές κώδικα 
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Εικόνα 6-5. Servlet – Αριθμός παραμέτρων 

 

Εικόνα 6-6. Servlet – Αριθμός statements 
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MedInfoDroid 

 

Εικόνα 6-7. MedInfoDroid – Γραμμές κώδικα 

 

Εικόνα 6-8. MedInfoDroid – Αριθμός παραμέτρων 
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Εικόνα 6-9. MedInfoDroid – Αριθμός statements 
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Οδηγίες Εγκατάστασης 

Η παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή ζπλνδεχεηαη απφ έλα CD κε φια ηα 

απαξαίηεηα κέξε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε, φπσο 

πεξηγξάθεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο. Σν θεληξηθφ ινγηζκηθφ βξίζθεηαη 

ζε έλα εθηειέζηκν αξρείν MedInfoSystem.jar θαη κπνξεί λα ηξέμεη ρσξίο 

εγθαηάζηαζε ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή δηαζέηεη ην απαξαίηεην java 

runtime environment, ην νπνίν κπνξεί λα θαηεβάζεη απφ ηε δηεχζπλζε 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. 

Δίλαη αλεμάξηεην ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. 

Απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο απνηειεί ε 

Βάζε Γεδνκέλσλ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ιεηηνπξγηθφ απφ ηε δηεχζπλζε http://dev.mysql.com/downloads/ θαη 

ζπγθεθξηκέλα έλαο server πνπ αλαιακβάλεη λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο 

ηεο ΒΓ. Δπίζεο, ζηελ ίδηα δηεχζπλζε κπνξεί λα βξεη θαλείο θαη γξαθηθά 

πεξηβάιινληα (GUI) φπσο ην Mysql Workbench πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

δηαρείξηζε ηεο ΒΓ. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ΒΓ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην script MedicalDB.sql, πνπ βξίζθεηαη θαη απηφ ζηα 

πεξηερφκελα ηνπ cd, ή λα αληηγξαθεί ν θψδηθαο πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζηηο 

πξνεγνχκελεο ζειίδεο. Η δηαδηθαζία είλαη απιή θαη ε δεκηνπξγία ηεο ΒΓ 

γίλεηαη απηφκαηα. Ακέζσο κεηά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο ρξήζηεο 

πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην χζηεκα θαη ε επηινγή λα κελ γίλεη απηφ κέζσ 

ηνπ ινγηζκηθνχ αιιά ζε αξρηθφ ζηάδην έρεη λα θάλεη κε ιφγνπο 

αζθαιείαο. Σα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ ρξήζηε είλαη: 

1. Καηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ πίλαθα ‘κεηξψν’ 
2. Καηαγξαθή ζηνλ πίλαθα ‘δηαρεηξηζηήο’ 
3. Καηαγξαθή ζηνλ πίλαθα ‘ρξήζηεο’ 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ servlet είλαη απαξαίηεηνο ν δηαθνκηζηήο 

apache tomcat πνπ παξέρεηαη ζηε δηεχζπλζε 

http://tomcat.apache.org/download-70.cgi. Η εγθαηάζηαζε είλαη απιή 

φπσο θαη ην αλέβαζκα ησλ αξρείσλ. 

Όζνλ αθνξά ηε mobile εθαξκνγή ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

1. Αληηγξαθή ηνπ αξρείνπ MedInfoDroid.apk ζηελ θάξηα κλήκεο 
ηνπ ηειεθψλνπ θαη εηζαγσγή ηεο θάξηαο ζηε ζπζθεπή 

2. Λήςε θαη εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο Apps Installer απφ ην 
Android Market 

3. Σν Apps Installer ζα εκθαλίζεη φια ηα αξρεία .apk πνπ 

βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηε κλήκε 

4. Κιηθ θαη εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο 

  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://dev.mysql.com/downloads/
http://tomcat.apache.org/download-70.cgi
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Περιεχόμενα CD 

 

Εικόνα 6-10. Περιεχόμενα CD 

 Projects: Πεξηέρνληαη ηα ηξία project ηεο εξγαζίαο έηνηκα γηα 

εηζαγσγή ζην Eclipse θαη έλαο θάθεινο κε ηηο βηβιηνζήθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Δδψ κπνξεί λα βξεη θάπνηνο θαη ηνλ θψδηθα. 

 Βάζε Γεδνκέλσλ: Σν έξγν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε Mysql Workbench θαη 

ην αξρείν medicalDB.sql γηα δεκηνπξγία ηεο ΒΓ 

 Γηαγξάκκαηα: Δηθφλεο ησλ δηαγξακκάησλ UML 

 Δθηειέζηκα: Σν ινγηζκηθφ πνπ ηξέρεη θαηεπζείαλ ζε νπνηνδήπνηε 

Λεηηνπξγηθφ χζηεκα θαη ε εθαξκνγή γηα Android 

 Κείκελν: Σν παξφλ θείκελν ηεο Δξγαζίαο 

 Παξνπζίαζε: Η Παξνπζίαζε ηεο Δξγαζίαο 
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