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Περίληψη 

Ο τομέας της Υγείας θεωρείται ο μεγαλύτερης εντάσεως πληροφορίας τομέας του κόσμου. 

Πιο συγκεκριμένα,  στην ιατρική επιστήμη, όλο και περισσότερο διαπιστώνεται η ανάγκη 

για τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών για την πληρέστερη 

εικόνα της υγείας ενός ασθενή. Η συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών επιτυγχάνεται 

μέσω της έρευνας και της μελέτης σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας, που έχουν 

οδηγήσει την ιατρική επιστήμη σε υψηλό στάδιο ανάπτυξης. Σημαντικό σημείο που 

αποτελεί οδηγό της ανάπτυξης αυτής είναι, επομένως, η καταγραφή γεγονότων και στην 

συνέχεια η ανάλυση αυτών, για να εξαχθούν συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στην 

περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών υγείας και περίθαλψής. Η ηλεκτρονική υγεία είναι ένα 

μείζον ζήτημα, το οποίο ενδιαφέρει ευρύτερα. Μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να δώσει ώθηση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα των προσφερομένων υπηρεσιών. Με τον όρο ηλεκτρονική υγεία 

περιγράφεται η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών σε όλο το φάσμα 

των λειτουργιών που επηρεάζουν τον τομέα της υγείας. 

Με την χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενών (ΗΦΑ) επιτυγχάνουμε καλύτερη 

ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σε συλλογικό αλλά και ατομικό επίπεδο. Η ιδέα του 

Ηλεκτρονικού φακέλου ξεκίνησε το 1969  από τον Dr. William Edward Hammond II  ως το 

µέρος όπου αποθηκεύονται για πάντα όλες οι πληροφορίες για έναν ασθενή,  
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προσφέροντας του έτσι τις καλύτερες υπηρεσίες, παρέχοντας δηλαδή τη δυνατότητα της 

γνώσης κάθε λεπτοµέρειας του ιστορικού του ασθενή  (εξετάσεις,  διαγνώσεις,  φάρµακα 

κτλ)  και συνεπώς τη συνολική αντίληψη των προβληµάτων υγείας. Το µέρος αυτό είναι οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές αντί των χάρτινων χειρόγραφων φακέλων, µέσω των οποίων 

επιτυγχάνεται η συλλογή και η χρονική παρουσίαση των δεδοµένων της κατάστασης υγείας 

των ασθενών ανά πάσα χρονική στιγµή. Η υλοποίηση του Ιατρικού φακέλου 

πραγµατοποιήθηκε  µε την κατασκευή  µιας διασύνδεσης ανάµεσα σε ένα σκάνερ και έναν 

προσωπικό υπολογιστή  (τύπου PDP 12), µε ένα πρόγραµµα σε γλώσσα assembly που 

εκτύπωνε το ιατρικό ιστορικό άµεσα από τον ασθενή στο Health Department at Duke 

University.  Από το 1973  το κλείσιµο ραντεβού και οι πληρωµές των εξωτερικών ασθενών 

λειτουργούσαν βάσει του πρώτου ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Αργότερα οµάδα από 

πέντε γιατρούς και φοιτητές κατασκεύασε το GEMISCH, δηλαδή  µια command line  γλώσσα 

που έτρεχε στα λειτουργικά συστήµατα εκείνης της εποχής (RSX and VMS Operating 

Systems), βάσει του οποίου ειδικές εφαρµογές αντικαταστάθηκαν από γενικότερες 

εφαρµογές. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα λεξικό από µετα-δεδοµένα,  παράγοντας τον ιατρικό 

φάκελο  που εφαρµόστηκε σε ένα καρκινικό νοσοκοµείο 60 κρεβατιών. 

Ο τομέας της Υγείας εξαρτάται υπερβολικά από τα διαθέσιµα δεδοµένα, και αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο «παράγονται» καθηµερινά τεράστιες ποσότητες δεδοµένων από τα 

νοσοκοµεία, τις κλινικές , τα εργαστήρια. Όµως , ακόµα και σήµερα, παρά την τροµακτική 

εξέλιξη του τοµέα της Πληροφορικής  και των Υπολογιστών, τα δεδοµένα αυτά τις  

περισσότερες  φορές  δεν επεξεργάζονται ηλεκτρονικά, αλλά χειροκίνητα (µε χειρόγραφα 

έντυπα ή µε µικρές  εφαρµογές  που αυτοµατοποιούν απλώς ορισµένες  εργασίες). Τα 

σημαντικότερα προβλήματα στην χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου εντοπίζονται στους 

τομείς της διαλειτουργικότητας των συστημάτων της ηλεκτρονικής υγείας, στα θέματα 

απορρήτου και ασφάλειας και της ισότιμης πρόσβασης όλων των κοινωνικών ομάδων στην 

ηλεκτρονική υγεία. 

Η λύση που προτείνεται στα παραπάνω προβλήματα είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού 

φακέλου ασθενών με χρήση SOA (Service Oriented Architecture), που έχει χρησιμοποιηθεί 

εκτενώς μέσα από διαφορετικά τεχνολογικά πλαίσια και σε διαφορετικούς 

επιχειρηματικούς σκοπούς. Βασίζεται στην λογική ότι οποιοδήποτε μεγάλο πρόβλημα 

μπορεί να επιμεριστεί και να διαχειριστεί καλύτερα εάν το σπάσουμε σε μικρότερα 

προβλήματα τα οποία το συνθέτουν. Η αρχιτεκτονική με βάση τις υπηρεσίες αποτελεί την 

πιο σύγχρονη  αρχιτεκτονική προσέγγιση  όσον αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των 

σύνθετων επιχειρησιακών και  πληροφοριακών συστημάτων. Συγκεκριμένα, προσφέρει 

οφέλη στην αποδοτική επιχειρησιακή αυτοματοποίηση, στο κόστος ανάπτυξης και 

συντήρησης των εφαρμογών αλλά και στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Η 

Αρχιτεκτονική με βάση τις Υπηρεσίες αποτελεί την πιο σύγχρονη αρχιτεκτονική προσέγγιση 

όσον αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς, Υπηρεσίες Διαδικτύου, 

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Ιατρική Πληροφορική 

Κεφάλαιο 1 

1.1 Εισαγωγή 
 

Γενικοί όροι 

Προκειμένου να αναλυθεί το θέμα της δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών θα 

πρέπει να δοθούν κάποιοι βασικοί ορισμοί. 

Αρχικά, ένα Πληροφοριακό Σύστημα είναι ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων, δεδομένων, 

διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορικής που αλληλεπιδρούν με στόχο τη συλλογή, 

επεξεργασία, αποθήκευση και εξαγωγή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

υποστήριξη της λειτουργίας ενός οργανισμού. 

Ένα σύνολο πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την ηλεκτρονική 

υγεία. Ως "ηλεκτρονική υγεία"  ορίζεται η εφαρµογή τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνιών στον τοµέα της υγείας. Βασικός της στόχος είναι η συγκέντρωση, 

ανάλυση και αποθήκευση κλινικών δεδοµένων σε όλες τις  µορφές καθώς και την 

ανταλλαγή αυτών των δεδοµένων ανάµεσα στις µονάδες παροχής υγείας,  τους 

ασφαλιστικούς φορείς και τις υγειονοµικές αρχές. 
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Βασικό κομμάτι της ηλεκτρονικής υγείας αποτελεί ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, ο 

οποίος είναι ένα σύστημα   σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει την απόλυτη 

διαθεσιμότητα και την ακρίβεια ιατρικών ή άλλων πληροφοριών με σκοπό τη παροχή 

ιατρικής περίθαλψης. Προκειμένου να κατασκευάστει και να δομηθεί σωστά ο 

ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος προτείνεται η χρήσης της Υπηρεσιοστρεφούς 

Αρχιτεκτονικής (SOA), η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη  αρχιτεκτονική προσέγγιση  όσον 

αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σύνθετων επιχειρησιακών και  πληροφοριακών 

συστημάτων. 

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με 

ακρίβεια, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και συνέπεια τόσο μεταξύ των διαφορετικών 

πληροφοριακών συστημάτων όσο και τις ανταλλαγής δεδομένων με κλινικό ή 

επιχειρησιακό σκοπό, είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας.  

Μέσω αυτής, το νόημα των δεδομένων διατηρείται και δεν αλλοιώνεται. 

1.2 Πληροφοριακό Πρόβλημα 
 

Πληροφοριακό πρόβλημα είναι η αδυναμία παροχής ακριβούς, σχετικής, πλήρους, 

έγκαιρης και στην κατάλληλη μορφή πληροφορίας. 

Τα αίτια που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πληροφοριακού προβλήματος είναι τα εξής: 

 Αλλαγή της δομής και του μεγέθους των οργανισμών - πολυπλοκότητα της 

λειτουργίας και της διοίκσής τους 

 Αύξηση του όγκου εργασιών 

 Νέα συστήματα και νοοτροπίες διοιήκησης 

 Ανάπτυξη της τεχνολογίας 

 Παγκοσμιοποίηση των αγορών 

Οι συνέπειες που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι οι εξής: 

 Αύξηση του όγκου των πληροφοριών 

 Ανάγκη χρήσης νέων υπολογιστικών συστημάτων 

 Ανάγκη άμεσης ενημέρωσης 

Η λύση για αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων είναι η ανάπτυξη των 

κατάλληλων Πληροφοριακών Συστημάτων. 

1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο  
 

Σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας 

αποτελεί, όχι μόνο η τεχνολογική πολυπλοκότητα και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται σε 

ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον, αλλά και η έλλειψη επαρκούς και απαραίτητου 

νομοθετικού πλαισίου για την κάλυψη αυτής της προσπάθειας. 



9 
 

Εάν το περιβάλλον εφαρμογής και λειτουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή 

χαρακτηριζεται από έλλειψη νομικής βεβαιότητας και ηθικών κανόνων, τότε τα εμπόδια 

στην πρόοδό του θα παραμένουν. 

Ο Ευωπαϊκός Κανονισμός είναι το νομοθετικό μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 

τίθεται άμεσα σε ισχύ σαν νόμος σε όλα τα κράτη μέλη ταυτόχρονα. 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία πρέπει να μετατραπεί σε εθνικό νόμο, ο οποίος οριοθετεί τους 

στόχους, ωστόσο δεν θέτει τα μέσα και τους τρόπους της επίτευξης των στόχων. Τέλος, 

επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέξουν τα μέτρα τα οποία θα θεσπίσουν. 

Τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας περιλαμβάνουν μερικά από τα πιο ευαίσθητα δεδομένα, τα 

οποία αξίζουν το μεγαλύτερο βαθμό προστασίας, λόγω της ευαίσθητης φύσης 

επεξεργασίας τους. Επομένως, απαιτείται συμμόρφωση με τη νομοθεσία, το ιατρικό 

απόρρητο και τους κανόνες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Άλλωστε, ένα σύστημα ηλεκτρονικής υγείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέγιστο των 

ικανοτήτων του, όταν όλοι οι συμμετέχοντες στο χώρο της υγείας μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα όταν τα χρειάζονται. 

Οι σημαντικότερες νομικές πηγές προστασίας και επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων είναι οι εξής: 

 Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. 

 

 Άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

 

 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

 

 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά 

με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 

Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεποικοινωνιακό τομέα. 

 

 Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης R(97) 5,  η οποία αναφέρεται στην 

προστασία των ιατρικών δεδομένων. 
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1.4 Πεδίο Έρευνας 
 

Η Ιατρική Πληροφορική  (ΙΠ) σχετίζεται με το υλικό, λογισμικό και μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για λήψη,  επεξεργασία και διαχείριση των ιατρικών δεδομένων σε 

ψηφιακή μορφή. Η ΙΠ άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1970  με την ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών  (Η/Υ)  και αφορούσε την λήψη ιατρικών δεδομένων σε 

ψηφιακή μορφή  (π.χ.   αξονικός τομογράφος, υπερηχογράφος), την επεξεργασία τους  (π.χ.  

επεξεργασία των σημάτων του αξονικού τομογράφου για δημιουργία της εικόνας με 

μεθόδους τομογραφικής ανακατασκευής)  και τη διαχείριση τους  (π.χ.  συστήματα Η/Υ 

όπου διαγνώσεις και αποτελέσματα εξετάσεων αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων για 

ταχεία ανάκληση). Η ραγδαία ανάπτυξη των Η/Υ τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει μία 

αντίστοιχα ραγδαία ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας  (π.χ. spiral CT, MRI, PACS). Η 

εμπλοκή των εργαζομένων στην υγεία  (γιατροί,  τεχνολόγοι,  νοσηλευτικό προσωπικό)  με 

τη σύγχρονη τεχνολογία είναι αναπόφευκτη και όσο αναπτύσσεται η ψηφιακή τεχνολογία 

όλο και περισσότερο η ιατρική θα στηρίζεται στη ψηφιακή τεχνολογία. Είναι προφανής η 

ανάγκη τόσο της εκπαίδευσης όσο και της συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζόμενων στην 

υγεία στην ΙΠ.   

 

1.5 Οργάνωση της Ιατρικής Πληροφορικής 
 

H  διεθνής ομοσπονδία επεξεργασίας πληροφορίας (International  Federation of 

Information Processing  ή IFIP  )  δημιούργησε το 1967  μία επιτροπή για την μελέτη 

θεμάτων σχετικά με την ΙΠ. Σαν αποτέλεσμα, το 1978 δημιουργήθηκε η διεθνής ένωση 

ιατρικής πληροφορικής (International Medical Informatics Association  ή IMIA).  Η ΙΜΙΑ 

είναι μέλος της IFIP  και είναι αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World 

Health Organization  ή WHO).  Στην ΙΜΙΑ υπάγονται η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ΙΠ (European 

Federation of Medical Informatics  ή EFMI),  η ομοσπονδία εταιρειών υγείας Λατινικής 

Αμερικής και Καραϊβικής (Federation of Health Societies in Latin America and Caribbean ή 

IMIA-LAC) και η Ενωση ΙΠ Ασίας-Ειρηνικού (Asian Pacific Association for Medical Informatics  

ή APAMI). Προσπάθειες καταβάλλονται για τη δημιουργία της Ενωσης Αφρικανικής ΙΠ. Στην 

Ελλάδα υπάρχει η ελληνική εταιρεία ΙΠ που υπάγεται στην EFMI.    

1.6 Το ερευνητικό πρόβλημα 
 

Τα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν, σε ολόκληρο τον κόσμο 

μείζονες προκλήσεις, παρόλο που ο χαρακτήρας και η κλίμακά τους παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ εκβιομηχανισμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Οι εν λόγω 

προκλήσεις περιλαμβάνουν: 
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 αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, λόγω 

γηράσκοντος πληθυσμού και υψηλοτέρων επιπέδων εισοδήματος και εκπαίδευσης.  

 αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών που επιθυμούν να έχουν την καλύτερη 

δυνατή περίθαλψη με ταυτόχρονη επίτευξη περιορισμού των ανισοτήτων όσον 

αφορά την πρόσβαση σε καλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. 

 αυξανόμενη κινητικότητα ασθενών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο 

πλαίσιο βελτιωμένης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

 ανάγκη περιορισμού της λεγόμενης "νοσοεπιβάρυνσης", καθώς και περιορισμό 

εμφανιζόμενων κινδύνων ασθένειας (π.χ. νέων μεταδοτικών ασθενειών). 

 δυσχέρειες που αντιμετώπισαν δημόσιες αρχές επιδιωκόντας συγκερασμό 

επενδύσεων στην τεχνολογία με επενδύσεις στις σύνθετες οργανωτικές αλλαγές 

που απαιτούνται για εκμετάλλευση του τεχνολογικού δυναμικού. 

 ανάγκη περιορισμού επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών, ενίσχυσης της 

ευεξίας κατά την εργασία και αντιμετώπιση νέων μορφών ασθενειών που 

σχετίζονται με την εργασία. 

 διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών σχετικά με την υγεία, που πρέπει να είναι 

διαθέσιμες με ασφάλεια, να είναι προσβάσιμες έγκαιρα στο σημείο όπου 

απαιτούνται και να είναι επεξεργασμένες για διοικητικούς σκοπούς. 

 ανάγκη παροχής των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών υγείας σε συνθήκες 

περιορισμών του προϋπολογισμού. 

Πιο συγκεκριμένα,  οι κυβερνήσεις και οι οργανώσεις υγείας σε όλο τον κόσμο ανησυχούν 

για την ταχεία συσσώρευση των ιατρικών δεδομένων, τα οποία είναι συγκεντρωμένα μη-

δικτυοκεντρικά και χωρίς καθοδήγηση. Κάποια ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης έχουν 

αρχίσει να υιοθετούν πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση αυτής της αφθονίας 

στοιχείων. Ωστόσο, λόγω της αποκεντρωμένης διαδικασίας, μέσω της οποίας τα συστήματα 

αυτά έχουν κατασκευαστεί, η δυνατότητα να μοιραστούν και να μεταφερθούν οι 

πληροφορίες μεταξύ των διάφορων φορέων υγείας είναι περιορισμένη. Το πρόβλημα της 

ενσωμάτωσης δεδομένων έχει πρωταρχική αιτία τις ετερογενείς δομές των πληροφοριών 

και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση Ιατρικών πληροφοριών.  

Η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Φακέλων Ασθενών (ΗΦΑ) είναι μία προσπάθεια να 

ενσωματωθούν και να συγκεντρωθούν τα ιατρικά δεδομένα σε πολλαπλά ιδρύματα 

υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό θα καθιστά δυνατή την πλήρη αξιοποίηση της ιατρικής 

γνώσης, των δεδομένων για την παροχή της ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς και θα 

οδηγήσει σε νέες γνώσεις σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη και τα βιοϊατρικά θέματα. 

Στις  Ηνωμένες Πολιτείες πεθαίνουν κάθε χρόνο 100.000 με 120.000 ασθενείς από ιατρικά 

λάθη, περισσότερα από 300εκ. δαπανώνται κάθε χρόνο για υπηρεσίες υγείας που κρίνονται 

μη αναγκαίες, μη κατάλληλες, μη αποτελεσματικές και μη αποδοτικές. 

Παρόλο που διατίθενται - και με αποδεδειγμένο όφελος - τα συστήματα και οι υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής υγείας δεν χρησιμοποιούνται ακόμη ευρύτερα σε πραγματικές καταστάσεις 

ιατρικής αρωγής ή υγείας. Σε πολλά σημεία, η ανάπτυξη βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική 

φάση, χρηματοδοτούμενη συχνά από ερευνητικές επιχορηγήσεις. Οι οργανωτικές αλλαγές 

πραγματοποιούνται συχνά με βραδείς ρυθμούς και ενδέχεται να απαιτηθεί έως και μια 

εικοσαετία για την επίτευξη πλήρους υλοποίησης. Πολυάριθμα προβλήμάτα πρέπει ακόμα 

να επιλυθούν ενόψει ευρύτερης υλοποίησης. 
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 Έχει δημιουργηθεί, δηλαδή, η ανάγκη για εύκολη πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων 

ενός ιατρικού φακέλου, η επεξεργασία των οποίων θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διεξαγωγή 

σωστών συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά την εικόνα των παρελθόντων ιατρικών εξετάσεων 

και των μελλοντικών ενεργειών που αφορούν τον ασθενή. Είναι ξεκάθαρο ότι η λύση για το 

πρόβλημα είναι η ενσωμάτωση πληροφοριακών συστημάτων υγείας στην διαδικασία 

παροχής ιατρικής φροντίδας,  μέσω της δημιουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου.  

1.7 Σκοπός και Αντικειμενικοί Στόχοι 
 

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε αρχικά στη βιβλιογραφία, τόσο σχετικά με τον 

Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, όσο και με τις Υπηρεσίες Διαδικτύου και την Υπηρεσιοστρεφή 

Αρχιτεκτονική. Επιπλέον, θα εμβαθύνουμε στα προβλήματα που παρουσιάζονται σχετικά 

με τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών. Τέλος, θα γίνει μια προσπάθεια 

υλοποίησης συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς (electronic medical record) 

βασισμένο σε υπηρεσίες δικτύου (Web Services) με χρήση SOA.  

 

1.8 Δομή της εργασίας 
 

Στα επόμενα κεφάλαια αυτής της εργασίας θα αναφερθούμε εκτενέστερα στα προβλήματα 

(π.χ. μεγάλος όγκος δεδομένων - διαλειτουργικότητα) και το λόγο για τον οποίο αυτά 

αποτελούν εμπόδιο στη δημιουργία ενός ορθού πληροφοριακού συστήματος.Το 

πληροφοριακό αυτό σύστημα θα αποτελέσει ένα προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο μέσω της 

τεκμηρίωσης των προτάσεών του και των συμπερασμάτων του θα προσπαθήσει να δώσει 

λύσεις στα κεντρικά προβλήματα. Στη συνέχεια, θα γίνει περιγραφή της διαδικασίας 

λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος και της αρχιτεκτονικής του. 

Τέλος, θα γίνει παρουσίαση των εμπειρικών δεδομένων και μέσω των συμπερασμάτων θα 

επισημανθεί η συνεισφορά αυτής της εργασίας στο θέμα της οργάνωνσης των ιατρικών 

πληροφοριών. 
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Κεφάλαιο 2  

Βασικά στοιχεία και έννοιες 

2.1 Εισαγωγή 
 

Η αλματώδης  πρόοδος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών  αφήνει το στίγμα της 

σε πληθώρα τομέων της επιστήμης, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και η ιατρική. 

Καθημερινά, εισβάλλουν στη ζωή μας πολλές τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες σε ένα 

μεγάλο ποσοστό αφορούν στην ιατρική  με τη μορφή νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων 

ασθενειών και την εξεύρεση σύγχρονων μεθόδων έγκαιρης διάγνωσης. Σε αυτές τις 

καινοτομίες συγκαταλέγονται τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα, βοηθώντας στην 

αποτελεσματική και λειτουργική αρχειοθέτηση των ιατρικού ιστορικού των ασθενών, με 

απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος υγείας, στο οποίο ο πολίτης θα είναι ο 

επωφελούμενος.  

Τα τελευταία χρόνια, ο όγκος των πληροφοριών που σχετίζονται  με την ιατρική περίθαλψη 

του ασθενή έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται στην ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού 

εργαστηριακών και παραϊατρικών εξετάσεων στα αρχεία των ασθενών. Επιπρόσθετα, τα 

καθήκοντα των ιατρών και νοσηλευτών αυξάνονται συνεχώς και η ανάγκη για διασφάλιση 

των ιατρικών αρχείων ασθενών γίνεται περισσότερο επιτακτική. Οι κλασσικοί ιατρικοί 

φάκελοι ασθενών που βασίζονται στην καταγραφή των δεδομένων του ασθενή σε χαρτί 
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αδυνατούν να «συγκρατούν» το μεγάλο όγκο πληροφοριών με αποτέλεσμα το αρχείο να 

γίνεται ογκώδες, να χάνονται δεδομένα και γενικά να μην υπάρχει χρονική συσχέτιση των 

διαφόρων εξετάσεων με το πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Έτσι, προκύπτει έντονα η 

ανάγκη της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ασθενή, που θα περιλαμβάνει 

συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες της ιατρικής αναφοράς με αποτελεσματικό τρόπο 

και θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών με σκοπό την παροχή 

ποιοτικότερης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον ασθενή. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί η έννοια των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, του 

ηλεκτρονικού φακέλου και των περιεχομένων του, τα πλεονεκτήματά του, καθώς και τα 

πρότυπα πάνω στα οποία στηρίζεται η συλλογή των δεδομένων για ενα τέτοιο 

πληροφοριακό σύστημα.  

 

 

 

2.2 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 
 

Ακολουθώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Υγείας και παράλληλα 

διαμορφώνοντας το Νοσοκομείο του 21ου αιώνα, τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 

δημιουργούν μια πληροφοριακή υποδομή, η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στις 

απαιτήσεις των χρηστών.  

Ως Σύστημα ορίζουμε ένα σύνολο συστατικών στοιχείων (π.χ. άνθρωποι – μηχανές – 

διαδικασίες) που διέπονται από συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας και που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για τη διεκπεραίωση κάποιου έργου. Κάθε σύστημα μπορεί να 

περιλαμβάνει έναν αριθμό υποσυστημάτων που και αυτά με τη σειρά τους μπορούν να 

περιλαμβάνουν άλλα μικρότερα υποσυστήματα. Όλα αυτά τα υποσυστήματα συνδέονται 

και συνεργάζονται μεταξύ τους, ανταλλάσοντας δεδομένα για την επίτευξη των στόχων και 

των σκοπών του συστήματος, το οποίο απαρτίζουν. 

 Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος (άνθρωποι – μηχανές – διαδικασίες) καθορίζουν το 

εσωτερικό περιβάλλον του. Ό,τι βρίσκεται εκτός του εσωτερικού περιβάλλοντος ονομάζεται 

εξωτερικό περιβάλλον. Αυτά τα δύο περιβάλλοντα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία 

ανταλλάσοντας δεδομένα (Είσοδοι / Έξοδοι). 

Ως Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (ΠΣΝ) χαρακτηρίζουμε εκείνο το υπολογιστικό 

σύστημα το οποίο φροντίζει για τη συνύπαρξη και την επικοινωνία της εξωτερικής και της 

εσωτερικής ροής των πληροφοριών σε ένα νοσοκομείο, καθώς και για τον κοινό τρόπο 

(περιβάλλον) λειτουργίας στις εφαρμογές (λογισμικό) που λειτουργούν μέσα στο 

νοσοκομείο. Ο τελικός στόχος ενός ΠΣΝ είναι να συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και 
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να ανακτά πληροφορίες, με τη χρήση Η/Υ και επικοινωνιακού εξοπλισμού, σχετικά με την 

περίθαλψη των ασθενών και όλες τις διοικητικές λειτουργίες για να ικανοποιήσει τελικά τις 

λειτουργικές ανάγκες όλων των εξουσιοδοτημένων χρηστών. 

Το ΠΣΝ είναι ένα σύνολο διαδικασιών, ανθρώπινου δυναμικού και αυτοματοποιημένων 

υπολογιστικών συστημάτων, που προορίζονται για τη συλλογή, εγγραφή, ανάκτηση, 

επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών. Τα συστήματα αυτά μπορούν να 

περιλαμβάνουν λογισμικό, υλικό και τηλεπικοινωνιακό σκέλος. Τα πληροφοριακά 

συστήματα αποτελούν το μέσο για την αρμονική συνεργασία ανθρώπινου δυναμικού, 

δεδομένων, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. 

Ώς Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας ορίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών 

ιατρικού ενδιαφέροντος το οποίο κατά βάση αποτελεί ένα σύνολο υλικού(hardware), 

λογισμικού (software) και ανθρώπινου δυναμικού (liveware), στον πυρήνα του οποίου 

υπάρχει μια βάση δεδομένων με όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αποδοτική 

λειτουργία και διοίκηση μίας νοσοκομειακής μονάδας του οποίου οι χρήστες έχουν 

πρόσβαση στα συγκεκριμένα δεδομένα. Η βασική διαφορά των συστημάτων αυτών από 

άλλα πληροφοριακά συστήματα είναι ότι χειρίζονται ανθρώπους, γεγονός που απαιτεί από 

το σύστημα να παρέχει αξιοπιστία, ασφάλεια και ευελιξία. Οι πληροφορίες που 

διαχειρίζεται ένα πληροφοριακό σύστημα υγείας είναι σε ψηφιακή μορφή και 

κατηγοριοποιούνται πολυεπίπεδα αναλόγως της θεματολογίας στην οποία άπτονται. 

Βέβαια, περαιτέρω εξειδικευμένες κατηγοριοποιήσεις γίνονται είτε βάσει χρονικής 

περιόδου συλλογής ή και ενδιαφέροντος είτε περιοχικά όσον αφορά τον τόπο συλλογής και 

χρησιμοποίησης. Ολοκληρωμένο χαρακτηρίζεται το σύστημα που εμπεριέχει πλήρες 

σύνολο κατηγοριών για όλων των ειδών τις πληροφορίες που το αφορούν. Έτσι, στην 

περίπτωση του ιατρικού συστήματος, πρέπει να ύπαρχουν πληροφορίες τόσο διοικητικού-

οικονομικού όσο και κλινικού, εργαστηριακού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος 

δομημένες με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπεται η γρήγορη, ακριβής και ασφαλής 

ενημέρωση ή συλλογή πληροφορίας. Ακόμη, πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα οριζόντιας 

διασύνδεσης με παρόμοια πληροφοριακά συστήματα που δε βρίσκονται στον ίδιο χώρο,  

ώστε να συγκροτούν όλα αυτά μαζί ένα ευρύτερο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών 

ιατρικού ενδιαφέροντος. 

2.3 Ιατρικός Φάκελος  
 

Το περιεχόμενο ενός ιατρικού φακέλου αφορά σε έγγραφα σχετικά με την κατάσταση της 

υγείας ενός ασθενούς: παραπεμπτικά εξετάσεων, καταγραφή στοιχείων νοσηλείας, 

αποτελέσματα απεικονιστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, διαγνώσεις, χορήγηση 

αγωγών κ.λπ. Πρακτικά, ο ιατρικός φάκελος αποτελεί το μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο 

ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που ασχολείται με έναν συγκεκριμένο ασθενή. Οδηγίες 

θεραπείας, παραπεμπτικά με ειδικές οδηγίες, καταγραφή της πορείας μίας νόσου κ.λπ. 

δρομολογούνται στους διαφόρους εμπλεκόμενους, που δεν έχουν την δυνατότητα της 

μεταξύ τους άμεσης επικοινωνίας, μέσω του ιατρικού φακέλου.  
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Κατά την περίοδο αντιμετώπισης του προβλήματος, ο ιατρικός φάκελος αποτελεί το σημείο 

αναφοράς στο οποίο ανατρέχει κάποιος για να έχει μια εικόνα της κατάστασης του 

ασθενούς. Οι εμπλεκόμενοι σε ένα ιατρικό περιστατικό γνωρίζουν ότι για να δουν το 

αποτέλεσμα μίας εξέτασης πρέπει να ανατρέξουν στον ιατρικό φάκελο του ασθενή. 

Ανεπίσημα, ο ιατρικός φάκελος χρησιμεύει ως «χώρος εργασίας», όπου καταγράφονται 

ιδέες και εντυπώσεις για το πρόβλημα ενός ασθενή, καθώς και για την πορεία της 

αντιμετώπισης του προβλήματος.  

Με την ολοκλήρωση ενός περιστατικού, ο ιατρικός φάκελος είναι το μέρος όπου 

φυλάσσονται όλα τα εργαστηριακά και κλινικά δεδομένα για μελλοντική χρήση. Τα 

δεδομένα, μάλιστα, που έχουν καταγραφεί στον ιατρικό φάκελο μπορούν να χρησιμεύσουν 

για τον έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπεία του 

ασθενή. Ο ιατρικός φάκελος ασθενή απασχολεί περισσότερους κλάδους από τον κλάδο της 

ιατρικής εφόσον μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και μελέτης. Η μορφή του και 

ο τρόπος με τον οποίο συντάσσεται, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με πολλούς και μεταξύ 

τους διαφορετικούς παράγοντες όπως: 

 Η νομοθεσία 

 Τα ήθη και έθιμα των λαών 

 Η πολιτική και οικονομική κατάσταση των κρατών 

 Η υλική και τεχνολογική υποδομή τους 

 Το επίπεδο των εμπλεκομένων στον χώρο της υγείας.  

 

Σχήμα 2 - Παράδειγμα χειρόγραφου Ιατρικού Φακέλου 
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(πηγή: Νοσοκομείο Αθηνών) 

2.4 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 
 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στις μέρες μας η υγειονομική περίθαλψη γίνεται 

καθημερινά πιο περίπλοκη. Είναι πραγματικότητα ότι στις πλείστες περιπτώσεις στην 

υγειονομική περίθαλψη ενός ασθενή, συμμετέχουν περισσότεροι από ένας ιατροί. Τα 

αρχεία που βρίσκονται σε χαρτί, δεν είναι ικανά να κρατούν ενήμερους επαρκώς τους 

επαγγελματίες του χώρου. Επομένως τα αρχεία των ασθενών, θα πρέπει να γίνουν 

διαθέσιμα ηλεκτρονικά, έτσι ώστε οι διάφοροι επαγγελματίες να μπορούν να τα 

προσπελαύνουν και να παρέχουν μια καλύτερη και ποιοτικότερη περίθαλψη. 

2.4.1 Ορισμός  του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας 
 

Δεν μπορεί να δοθεί ένας ακριβής ορισμός και δεν υπάρχει μια κοινή συναίνεση για τον 

ορισμό της έννοιας του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή, αλλά κατά τη διάρκεια των χρόνων 

έχουν παρουσιαστεί διάφοροι ακαδημαϊκοί ορισμοί από διάφορα ινστιτούτα. Οι ορισμοί 

αυτοί, κυρίως αντικατοπτρίζουν και διέπουν το όραμα και τις διαδικασίες που απαιτούνται 

για τη διαχείριση και χρήση της πληροφορίας στον χώρο της υγείας και όχι τα ακριβή 

βήματα που θα οδηγήσουν στην πραγματοποίηση και υλοποίηση ενός βιώσιμου και 

λειτουργικού συστήματος. 

Εκτός από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας ακριβής ορισμός που θα αντικατοπτρίζει την 

έννοια του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή, δεν υπάρχει ούτε ένας κοινός τύπος, εφόσον τα 

συστήματα ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή  μπορεί να ποικίλουν από χώρα σε χώρα και να 

μην έχουν την ίδια σημασία. 

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση διάφορων ορολογιών που έχουν χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψουν τον ορισμό ενός ηλεκτρονικού αρχείου υγείας: 

Automated Health Records (AHR): Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει μια 

συλλογή εικόνων ή παραδοσιακών αρχείων υγείας αποθηκευμένα στη μνήμη του 

υπολογιστή. Αυτά τα έγγραφα σαρώνονται σε έναν υπολογιστή και οι εικόνες 

αποθηκεύονται σε οπτικούς δίσκους. Η μεγαλύτερη εστίαση στις αρχές τις δεκαετίας του 

‘90 ήταν στη σάρωση των εγγράφων στους οπτικούς δίσκους. Αυτή η διαδικασία αφορούσε 

τα αρχεία σε χαρτί αλλά δεν προσδιόριζε τα δεδομένα εισόδου/εξόδου σε επίπεδο της 

ιατρικής περίθαλψης του ασθενή. 

Electronic Medical Record (EMR): Ο όρος αυτός όπως και ο πιο πάνω έχει χρησιμοποιηθεί 

για να περιγράψει τα αυτοματοποιημένα συστήματα βασισμένα στην απεικόνιση 

εγγράφων ή τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί σε μια ιατρική πρακτική ή ένα κοινοτικό 

κέντρο υγείας. Αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς από γενικούς ιατρούς σε πολλές 

ανεπτυγμένες χώρες και περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες προσδιορισμού του ασθενή, τα 
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φάρμακα, τις διάφορες συνταγές, τα εργαστηριακά αποτελέσματα και μερικές φορές όλες 

τις πληροφορίες της περίθαλψης της υγείας ασθενή, οι οποίες καταγράφονται από τον 

γιατρό κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του ασθενή. Σε κάποιες χώρες, όπως είναι, για 

παράδειγμα,  η Κορέα, ο όρος EMR, χρησιμοποιείται για να καθορίσει κάποιο ηλεκτρονικό 

σύστημα αρχείων μέσα σε ένα νοσοκομείο και περιλαμβάνει και τις κλινικές πληροφορίες 

που εισάγονται από τον επαγγελματία υγείας κατά την περίθαλψη. 

Computer-based Patient Record (CPR): Ο όρος αυτός έχει διατυπωθεί στις ΗΠΑ κατά τη 

δεκαετία του ’90. Έχει οριστεί σαν μια συλλογή των πληροφοριών της υγείας ενός ασθενή 

όπου στον κάθε ασθενή δίνεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Αρχικά το CPR εστιαζόταν σε 

λειτουργίες όπως παραγγελίες φαρμάκων, παρέχοντας ολοκληρωμένα δεδομένα όσον 

αφορά την εγγραφή ενός ασθενή, την εισαγωγή, τις οικονομικές λεπτομέρειες, και τις 

πληροφορίες που καταγράφονταν από νοσοκόμες, τα εργαστήρια, τα φαρμακεία. Αν και 

αυτή η μορφή εφαρμόστηκε σε πολλές πρακτικές, η εστίαση στην ανταλλαγή των 

πληροφοριών υγείας περιορίζεται εντός των εγκαταστάσεων της ιατρικής περίθαλψης 

ασθενών. 

Electronic Health Record (EHR): Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές χώρες με 

παραλλαγή στους ορισμούς και έκταση της κάλυψης. Σήμερα ο όρος αυτός αναφέρεται σε 

ένα μεγάλης έκτασης αρχείο υγείας, στο οποίο καταχωρούνται πληροφορίες ιατρικής 

περίθαλψης από επαγγελματίες του χώρου της υγείας από τη γέννηση μέχρι το θάνατο του. 

Επιπλέον, εκτός από ιατρικές πληροφορίες, περιλαμβάνει και διαχειριστικές πληροφορίες 

σχετικά με την ιατρική περίθαλψη του ασθενή όπως για παράδειγμα χρεώσεις. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών και εκτός των νοσοκομειακών 

εγκαταστάσεων όπου ο ασθενής τυγχάνει ιατρικής περίθαλψης. 

Σύμφωνα με έναν ακαδημαϊκό ορισμό που προκύπτει από το Institute of Medicine (IoM), “ 

ο ηλεκτρονικός φάκελος αποτελεί ένα σύστημα σχεδιασμένο με σκοπό να υποστηρίξει την 

απόλυτη διαθεσιμότητα και ακρίβεια ιατρικών ή άλλων πληροφοριών με σκοπό την παροχή 

ιατρικής περίθαλψης. Τα αρχεία ασθενών πρέπει να υποστηρίζουν και να βελτιώνουν την 

ποιότητα και αποδοτικότητα καθώς και να μειώνουν τα οικονομικά κεφάλαια. Επιπλέον, να 

υποστηρίζει την κλινική έρευνα και τις υπηρεσίες υγείας αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζει 

την εμπιστευτικότητα των ασθενών”. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης ( κείμενο CEN/TC25/WG1/N8), ο 

ορισμός δίνεται ως εξής: “ Ο Ιατρικός φάκελος είναι η αποθήκη όλων των πληροφοριών 

που αφορούν το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Αποτελεί τη βάση της διάγνωσης και της 

θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενή αλλά και τη βάση επιδημιολογικών ερευνών. 

Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως, καθώς 

και ποιοτικού ελέγχου”. 

Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει 

αυτή την ιδέα του ηλεκτρονικού αρχείου υγείας ως ένα αρχείο μεγάλης έκτασης με 

πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης. Το αρχείο 

αυτό θα είναι ένα ενιαίο αρχείο το οποίο θα είναι εύκολα διαθέσιμο, περιέχοντας 

πληροφορίες σχετικά με τη περίθαλψη του ασθενή από πολλούς επαγγελματίες στο χώρο 

της υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. 
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Ο οργανισμός WHO δίνει ένα προτεινόμενο φάκελο ασθενή ο οποίος: “ Θα περιέχει όλες τις 

προσωπικές πληροφορίες υγείας ενός ασθενή, από την πρώτη ιατρική του περίθαλψη. Οι 

πληροφορίες θα εισάγονται ηλεκτρονικά από τους παροχείς υπηρεσιών υγείας στο σημείο 

της περίθαλψής του. Οι πληροφορίες θα είναι εύκολα διαθέσιμες και θα προσεγγίζονται 

από όλους τους παροχείς υπηρεσιών υγείας που ανταποκρίνονται στον ασθενή”. 

Οποιοσδήποτε ορισμός και τύπος του ηλεκτρονικού φακέλου αποφασιστεί, θα πρέπει να 

περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την υγεία του ασθενή και να είναι οργανωμένος με 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε πρωταρχικός του στόχος να είναι η υποστήριξη της συνέχειας, της 

αποδοτικότητας και της ποιότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να καλύπτει τη νομοθεσία, την 

εμπιστευτικότητα, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια των δεδομένων και τις απαιτήσεις και τα 

δικαιώματα του ασθενή. 

2.4.2 Περιεχόμενα Ηλεκτρονικού Φακέλου 
 

Ένας τυπικός ηλεκτρονικός φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Δημογραφικά δεδομένα και στοιχεία ταυτοποίησης του ασθενή 

 Ιστορικό, κλινικές εξετάσεις και δεδομένα του ασθενή 

 Εργαστηριακά αποτελέσματα 

 Απεικονιστικές εξετάσεις όπως, εικόνες, βίντεο και οποιαδήποτε άλλη μορφή 

εικόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

 Σήματα όπως για παράδειγμα ηλεκτροκαρδιογραφήματα τα οποία βρίσκονται σε 

μορφή βιοσημάτων 

 Αποφάσεις, διαγνώσεις 

 Παραπεμπτικά και φαρμακευτική αγωγή 

 Πληροφορίες που αφορούν στοιχεία, χρεώσεις 

 Εξουσιοδοτήσεις για την πρόσβαση στα δεδομένα 

2.4.3 Πλεονεκτήμα της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φακέλου 
 

Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή είναι πολύ σημαντική και παρέχει μια 

πληθώρα πλεονεκτημάτων τόσο στους ασθενείς όσο και σε άλλους φορείς. Η εισαγωγή του 

μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια και την ποιότητα των δεδομένων που καταγράφονται σε 

ένα αρχείο υγείας δίνοντας λύσεις στα προβλήματα της ασάφειας και της δυσνόητης 

πληροφορίας. 

Επίσης, ένα πλεονέκτημα είναι η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και της αποδοτικότητας 

με το να επιτρέπεται η άμεση και ακριβής πρόσβαση στα δεδομένα από όσους λαμβάνουν 

μέρος στη διαδικασία της περίθαλψης υποστηρίζοντας τη πρόσβαση στα αρχεία ασθενών 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή.  
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Η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου μειώνει τα λάθη στις ιατρικές αναφορές. Δεν υπάρχει 

καμία αμφιβολία ότι τα χειρόγραφα αρχεία υπόκεινται σε ανθρώπινα λάθη λόγω της 

λανθασμένης ορθογραφίας, του δυσανάγνωστου χαρακτήρα και των διαφορετικών 

ορολογιών που χρησιμοποιούνται. Με τη χρήση της τυποποίησης που προσφέρεται μέσω 

των ηλεκτρονικών αρχείων ασθενών, η μείωση των λαθών στα ιατρικά αρχεία, μπορεί να 

γίνει εφικτή. Στατιστικές μελέτες που διενεργήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

απέδειξαν πως θα μπορούσαν να σωθούν από 44,000 μέχρι και τον εντυπωσιακό αριθμό 

των 98,000 ζωών το χρόνο. 

Επιπλέον, επιτρέπει τον διαμοιρασμό της πληροφορίας των ασθενών μεταξύ των 

επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης. Ο συντονισμός μεταξύ των παροχέων 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των νοσοκομείων ήταν πάντα προβληματικός. Σε 

αξιολογήσεις του επιπέδου της επικοινωνίας μεταξύ των παθολόγων πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης και των νοσοκομειακών παθολόγων, βρέθηκαν σημαντικές ελλείψεις κατά την 

ανταλλαγή της ιατρικής πληροφορίας.  

Τα εξιτήρια από τα νοσοκομεία δεν φτάνουν έγκαιρα στους γενικούς ιατρούς, με 

επακόλουθο να μειώνεται η ποιότητα της περίθαλψης που δέχεται ο ασθενής μετά την 

παρουσία του στο νοσοκομείο. 

 Επιπλέον οι αναφορές αυτές, εάν φτάσουν στα χέρια των ιατρών είναι ανακριβείς και 

ελλιπείς και συχνά δεν περιέχουν τα σχετικά στοιχεία για τις ιατρικές εξετάσεις και τα νέα 

φάρμακα που χορηγήθηκαν στον ασθενή. Η χρήση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή μπορεί 

να επιλύσει αυτά τα ζητήματα και να διευκολύνει τη συνοχή της περίθαλψης πριν , κατά τη 

διάρκεια και μετά από την εισαγωγή σε νοσοκομείο.  

Η εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη 

βελτίωση των κλινικών διαδικασιών, όπως είναι η συνταγογράφηση καθώς και 

αποδοτικότερη ροή των κλινικών διαδικασιών. Επιπρόσθετα, αποτελεί ένα εργαλείο το 

οποίο διευκολύνει την κλινική απόφαση, και κατά συνέπεια βελτιώνει την ποιότητα των 

υπηρεσιών που δέχεται ο ασθενής. Η ποιότητα υπηρεσιών που δέχεται ο ασθενής 

επιτυγχάνεται με τις σωστές και έγκυρες πληροφορίες.  

Ταυτόχρονα, παρέχει καλύτερη και ποιοτικότερη συλλογή και διαχείριση της κλινικής 

πληροφορίας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των ασθενών, μπορούν να 

σώσουν τις ζωές των πολιτών. Οι ερευνητές στο ίδρυμα Regenstrief στη Ιντιάνα , που έχουν 

εργαστεί σε θέματα ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών για πολλά χρόνια, έχουν επισημάνει 

ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση 

ασθενειών κατά τη διάρκεια επιδημιών.  

Οι ασθενείς, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τους 

και να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες όπως να ανανεώσουν κάποιες συνταγές 

φαρμάκων, να διευθετήσουν ένα ραντεβού κλπ. Το κυριότερο είναι ότι τα δεδομένα τους 

μπορούν να προσπελαστούν από οποιοδήποτε μέρους του κόσμου, με αποτέλεσμα να 

επιτρέπεται η λήψη δεύτερης γνώμης από ένα ιατρό που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο 

νοσοκομείο αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες.  
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Ακόμη, συμβάλλει στη βελτίωση της κλινικής τεκμηρίωσης για την υποστήριξη της 

τιμολόγησης που πραγματοποιείται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τα δεδομένα μπορούν 

να κωδικοποιούνται με βάση γνωστές κωδικοποιήσεις, για παράδειγμα η χρήση 

κωδικοποιήσεων DRG(Diagnosis Related Group). 

Τέλος, ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή, «παγιώνει» όλα τα δεδομένα σε μια θέση. 

Προηγουμένως, οι ιατρικές αναφορές σε χαρτί βρίσκονταν σε διαφορετικές θέσεις και για 

να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε όλες απαιτούσε σημαντικό χρόνο και χρήμα. 

Τηλεφωνήματα, ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, και fax είναι μερικές χρονοβόρες διαδικασίες οι 

οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε όλα τα 

αρχεία, τα οποία βρίσκονται διανεμημένα σε όλα τα ιδρύματα. Στις πλείστες περιπτώσεις 

που ο ιατρικός φάκελος δεν είναι παρών, επαναλαμβάνονται ιατρικές εξετάσεις που έχουν 

ήδη γίνει , προσθέτοντας περισσότερες δαπάνες τόσο στους ασθενείς όσο και στο 

υγειονομικό σύστημα.  

Σχετικά με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενών έχουν αναπτυχθεί ορισμένα  πρότυπα, τα 

οποία αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η μεταφορά πληροφορίας 

από ένα σύστημα σε κάποιο άλλο, αλλά και στο είδος της πληροφορίας που μπορεί να 

μεταφέρεται, και είναι τα εξής: 

 

 

Το πρότυπο ΙSO/TC 215 

Ο διεθνής οργανισμός τυποποίησης ISO (International Standards Organization ) έχει ιδρύσει 

την Τεχνική Επιτροπή με στόχο την προτυποποίηση στον τομέα της Πληροφορικής Υγείας. Η 

αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Standards Committee – CEN) έχει 

δημοσιεύσει ένα Pre-Standard για την αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 

(Electronic HealthCare Record ) (με την ονομασία ENV 13606) . Η επιδίωξή της είναι ένα 

πρότυπο ιατρικού φακέλου, όπου η κατάλληλη  πληροφορία θα είναι διαθέσιμη όταν και 

όπου απαιτείται η υποστήριξη αποφάσεων. Το παρόν πρότυπο είναι το μοναδικό πρότυπο 

ειδικά για ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο και αποτελεί τη βάση για συνεργασία με άλλα 

πρότυπα, όπως το HL7. 

 

Το πρότυπο HL7 

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

ανάπτυξη προτύπων σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων που σκοπεύουν 

στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των διαφορετικών πληροφορικών 

συστημάτων στην υγειονομική περίθαλψη. Το HL7 είναι το πλέον ευρέως χρησιμοποιημένο 

πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών μέσω μηνυμάτων σε κλινικό περιβάλλον. 

Χρησιμοποιείται σε όλες τις ηπείρους. Εάν περιοριστεί κανείς στην Ευρώπη θα δει ότι 

χρησιμοποιείται σχεδόν σε κάθε χώρα ως πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών μέσω 

μηνυμάτων ανάμεσα στα διάφορα υποσυστήματα. Σχεδόν όλα τα ευφυή διαγνωστικά 
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μηχανήματα (ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός) μπορούν να "μιλήσουν" HL7 και σχεδόν όλα 

τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα υψηλού επιπέδου είναι σε θέση να στείλουν και να 

λάβουν τα κατάλληλα HL7 μηνύματα, χρησιμοποιώντας τους κανόνες ανταλλαγής 

μηνυμάτων του HL7 (του πρωτοκόλλου). Το τρέχον πρότυπο βρίσκεται στην έκδοση 2.4 

(2000), ενώ από το 1996 ο οργανισμός εργάζεται ήδη στην κατεύθυνση δημιουργίας μίας 

νέας γενιάς προτύπων βασισμένα στην τεχνολογία XML γνωστών ως "έκδοση 3". 

Επίσης το HL7 είναι ξεκάθαρα το πιο ώριμο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών μέσω 

μηνυμάτων. Η έρευνα από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την βιομηχανία και τις εταιρίες 

συμβούλων οδήγησε σ' αυτό το πρότυπο, την κυριότητα του οποίου την κατέχει ο μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός Health Level Seven Inc, ο οποίος έχει τοπικά υποκαταστήματα 

σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην 

Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία, την Ασία και στη ζώνη του Ειρηνικού. Το πρότυπο HL7 έχει 

αναγνωριστεί από πολλά εθνικά ιδρύματα προτυποποίησης, όπως ο ANSI (USA) και ο DIN 

(Γερμανία). Επίσης, το HL7 χρησιμοποιείται καθημερινά σε εκατοντάδες νοσοκομεία σε όλο 

τον κόσμο, συνδέοντας μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και συστημάτων. 

2.4.4  Προσωπικός Φάκελος Ασθενών 
 

Ο Προσωπικός Ψηφιακός Φάκελος Υγείας αποτελεί μια δομημένη συλλογή όλων των 

ιατρικών δεδομένων του ασθενούς σε ψηφιακή μορφή, αφορά κυρίως ασθενείς με χρόνιες 

νόσους - παθήσεις που χρήζουν ειδικής, εξειδικευμένης και αρίστης μεταχείρισης του 

ιατρικού τους φακέλου. 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καταχωρεί οποιοδήποτε  ιατρικό δεδομένο σχετικά με 

την υγεία του (διαγνωστικές εξετάσεις, ιστορικό ασθενούς, ιατρικές γνωματεύσεις / 

αποτελέσματα, φαρμακευτική – θεραπευτική αγωγή κτλ.) σε ένα εύχρηστο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον. 

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, όπως ευκολή μεταφορά και φύλαξη, αντοχή στο χρόνο, 

απαλλαγή απο τον όγκο των εξετάσεων, εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα ιατρικά  

δεδομένα από κάθε ενδιαφερόμενο (ιατρός, νοσοκομείο), συνεχή ενημέρωση με τυχόν νεά 

ιατρικά δεδομένα, αλλά και δυνατότητα αποστολής δεδομένων μέσω ηλεκτρονικόυ 

ταχυδρομείου (email). Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών έιναι το Microsoft Health Vault 

και το Google Health. 
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Κεφάλαιο 3 

Υπηρεσίες Διαδικτύου 

3.1 Εισαγωγή 
 

Τα web services είναι μια καινοτομική αρχιτεκτονική με την οποία παρέχεται η δυνατότητα 

δημιουργίας και χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο με απλό και οικονομικό 

τρόπο. Μέχρι πρόσφατα η δημιουργία και η παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις στο 

Internet γίνονταν με ακαθόριστο τρόπο, ο οποίος διέφερε από επιχείρηση σε επιχείρηση. 

Έτσι, ενώ υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο σύνολο από παρεχόμενες υπηρεσίες στο Internet, για 

να μπορούσε κάποιος να τις χρησιμοποιήσει θα έπρεπε για κάθε μία υπηρεσία να 

μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο θα την καλέσει, να ελέγξει αν χρησιμοποιούν το ίδιο 

πρωτόκολλο επικοινωνίας (TCP/IP, Http, κλπ) και γενικά να προσαρμόσει όλο το σύστημά 

του έτσι ώστε να γίνει συμβατό με αυτό του παροχέα της υπηρεσίας. Με άλλα λόγια οι 

υπηρεσίες διαδικτύου παρέχουν: 

 Ευκολότερο χειρισμό δεδομένων  

 Απλότητα πρωτοκόλλου επικοινωνίας  

 Απλότητα υποδομής  
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 Ευκολία στην επικοινωνία  

 Διαλειτουργικότητα και ευκολία ανάπτυξης νέων εφαρμογών 

Οι διαφορές τους από προηγουμένες τεχνολογίες είναι : 

 Τα δεδομένα είναι μορφοποιημένα για μεταφορά χρησιμοποιώντας XML ή JSON 

 Τα δεδομένα μεταφέρονται χρησιμοποιώντας προτυποποιημένα πρωτόκολλα όπως 

το HTTP ή το SMTP, τα οποία έχουν δημοσιευμένα καλά καθορισμένα πρότυπα 

 Η προς έκθεση υπηρεσία είναι καλά καθορισμένη χρησιμοποιώντας ένα γνωστό και 

αποδεκτό μηχανισμό, την WSDL 

 Οι υπηρεσίες βρίσκονται χρησιμοποιώντας ένα καλά καθορισμένο πρότυπο, το 

UDDI 

Η άνθηση των Web Services δεν είναι μια επανάσταση στα κατανεμημένα συστήματα. 

Αντίθετα είναι μια φυσική εξέλιξη της εφαρμογής της XML από δομημένη αναπαράσταση 

πληροφορίας σε δομημένη αναπαράσταση μηνυμάτων μεταξύ των εφαρμογών.  Τα Web 

Services παρέχουν ένα πολύ διαφορετικό τρόπο σκέψης για την ανάπτυξη λογισμικού.  

Από το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή στα συστήματα v-επιπέδων, στα κατανεμημένα 

συστήματα, οι εφαρμογές Web Services αντιπροσωπεύουν το αποκορύφωμα κάθε μίας 

από αυτές τις αρχιτεκτονικές σε συνδυασμό με το διαδίκτυο. 

 Στο κεφάλαιο αυτό  θα αναλυθεί η έννοια των υπηρεσιών διαδικτύου και συγκεκριμένα ο 

ορισμός και τα χαρακτηριστικά του SOAP και η XML πάνω στην οποία στηρίζεται το 

πρωτόκολλο. Τέλος, θα αναφερθούμε εκτεταμένα και στην τεχνολογία των RESTful 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

3.2 SOA και Web Services 
 

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, τα δύο βασικότερα προβλήματα για 

την σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ασθένων είναι η έλλειψη 

διαλειτουργικότητας σε αυτού του είδους τα πληροφοριακά συστήματα, η έλλειψη 

ολοκλήρωσης αλλά και η ασφάλεια ανταλλαγής των δεδομένων. Τη λύση σε αυτά τα 

προβλήματα έρχεται να δώσει η χρήση των web services και της Υπηρεσιοστρεφούς 

Αρχιτεκτονικής (SOA). 

Τα web services αποτελούν μία αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστημάτων 

κατασκευασμένη από πολλά διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα τα οποία επικοινωνούν 

μέσω του δικτύου, ώστε να δημιουργήσουν ένα σύστημα. Αποτελούνται από ένα σύνολο 

από πρότυπα τα οποία επιτρέπουν στους υπεύθυνους για την ανάπτυξη (προγραμματιστές 

- developers) να υλοποιήσουν κατανεμημένες εφαρμογές (χρησιμοποιώντας διαφορετικά 

εργαλεία από διαφορετικούς προμηθευτές), ώστε να κατασκευάσουν εφαρμογές που 

χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό από ενότητες λογισμικού (software modules), οι οποίες 

καλούνται από συστήματα που ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα ενός οργανισμού ή σε 

διαφορετικούς οργανισμούς . 
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Η SOA είναι η δομή πάνω στην οποία στηρίζονται τα web services. Αντιπροσωπεύει ένα 

μοντέλο του οποίου η χρήση χωρίζεται σε ξεχωριστές μονάδες (services) και οι οποίες 

μπορούν να διανεμηθούν πάνω από ένα δίκτυο, να συνδυαστούν και να 

ξαναχρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να δημιουργήσουν επιχειρησιακές εφαρμογές. Αυτές οι 

υπηρεσίες επικοινωνούν μεταξύ τους είτε περνώντας δεδομένα η μία στην άλλη είτε 

συντονίζοντας μια λειτουργία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υπηρεσιών. Οι αρχές του SOA 

είναι χτισμένες πάνω στις παλιότερες αρχές των κατανεμημένων συστημάτων και του 

δομημένου προγραμματισμού. Πρόκειται να δώσουμε τους ορισμούς τους, τα τεχνικά 

στοιχεία τους και θα αναλύσουμε τα πλεονεκτήματά τους. Τελικά, θα γίνει εκτενής 

αναφορά στην Ενορχήστρωση και την Χορογραφία των Υπηρεσιών Διαδικτύου. 

3.3 Ορισμοί 
 

Τα web services είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν 

μεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού. Ένα web service 

είναι μια διεπαφή λογισμικού (software interface) που περιγράφει μια συλλογή από 

λειτουργίες οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο μέσω πρότυπων 

μηνυμάτων XML. Χρησιμοποιεί πρότυπα βασισμένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει 

μία λειτουργία (operation) προς εκτέλεση και τα δεδομένα προς ανταλλαγή με κάποια 

άλλη εφαρμογή. Μια ομάδα από web services οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

καθορίζει μια εφαρμογή web services. (ΙΒΜ) 

Με άλλα λόγια, τα web services επιτρέπουν ένα πρόγραμμα σε ένα υπολογιστή να καλέσει  

μια λειτουργία σε ένα άλλο υπολογιστή χωρίς να τα επηρεάζουν το λειτουργικό σύστημα 

των υπολογιστών, η γλώσσα προγραμματισμού, ο κατασκευαστής αλλά και η τοποθεσία 

του στο διαδίκτυο. Παρακάτω δίνεται ένα σχετικό σχήμα με τις λειτουργίες που διέπουν τα 

web services. 

 

Σχήμα 3 - Παράδειγμα αίτησης μιας υπηρεσιάς. 
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Επεξήγηση σχήματος: Χρησιμοποιούν το standard http πρωτόκολλο. Αντί να ζητούν 

(request) μία σελίδα, ζητούν την κλήση μίας λειτουργίας χρησιμοποιώντας ‘GET’, ‘POST’ ή 

το ‘SOAP’. Αντί να επιστρέφεται μία σελίδα, επιστρέφεται το αποτέλεσμα της λειτουργίας 

είτε ως απλό περιεχόμενο είτε ως περιεχόμενο σε SOAP. 

3.4 Ποιες είναι οι Υπηρεσίες Διαδικτύου; 
 

Τα web services έχουν επηρεάσει ριζικά τους κανόνες και την εξέλιξη του Διαδικτύου. 

Διασυνδέουν προγράμματα που είναι παγκόσμια κατανεμημένα, μεταφέρουν μεγάλα ποσά 

δεδομένων πολύ πιο αποδοτικά και φτηνά απ' ότι στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα είναι πιο 

γρήγορη και πιο παραγωγική επικοινωνία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους 

καταναλωτές. 

 Οι υπηρεσίες Web είναι τα στοιχεία της εφαρμογής 

 Οι υπηρεσίες Web επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ανοικτά πρωτόκολλα 

 Οι υπηρεσίες Web είναι αυτόνομες και αυτο-περιγραφικές 

 Οι υπηρεσίες Web μπορεί να ανακαλυφθούν μέσω του UDDI 

 Οι υπηρεσίες Web μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλες εφαρμογές 

 H XML είναι η βάση για τις υπηρεσίες Web 

3.4.1 Βασικές Αρχές  
 

Διεπαφή Υπηρεσίας 

Η διεπαφή προσδιορίζει τις παραμέτρους που εισέρχονται και εξέρχονται από την 

Υπηρεσία (input - output), τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται (π.χ. XML) και τις 

λειτουργίες της Υπηρεσίας. 

Υλοποίηση της Υπηρεσίας 

Αφορά τον κώδικα μέσω του οποίου ορίζονται και εκτελούνται προγραμματιστικά οι 

λειτουργίες της Υπηρεσίας. Μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διαφορετικών τρόπων ή 

συνδυασμό των τρόπων αυτών όπως είναι: η σύνταξη κώδικα που γράφτηκε για τη 

συγκεκριμένη Υπηρεσία, η λειτουργικότητα που ανήκει σε κάποια άλλη εφαρμογή (αλλά 

προκειμένου να λειτουργήσει η Υπηρεσία πρέπει να καλέσει την εφαρμογή αυτή) και 

επίσης η λειτουργικότητα που αλληλεπιδρά (δηλαδή η Υπηρεσία καλεί ένα σύνολο από 

άλλες υπηρεσίες με σκοπό τη διεκπεραίωση ενός μέρους ή του συνόλου της 

λειτουργικότητάς της). 
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΄ 

3.5 Γιατί Υπηρεσίες Διαδικτύου; 
 

Η διαλειτουργικότητα στα πληροφοριακά συστήματα έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. 

Όταν όλες οι μεγάλες πλατφόρμες θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό 

χρησιμοποιώντας προγράμματα περιήγησης στο Web, διαφορετικές πλατφόρμες, δεν θα 

μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν. Για τις πλατφόρμες αυτές και για να μπορέσουν να 

συνεργάζονται, δημιουργήθηκαν τα web services. 

Τα Web-services είναι απλά εφαρμογές που τρέχουν στο διαδίκτυο. Αυτά είναι χτισμένα 

γύρω από τα πρότυπα προγράμματα περιήγησης στο Web και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε browser σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. 

3.6 Οφέλη των Web Services 
 

Tα web services παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες σε χρήστες του διαδικτύου ή 

ιδιωτικού/τοπικού δικτύου μέσα από ένα πρότυπο δικτυακό πρωτόκολλο. Συνήθως αυτό το 

πρωτόκολλο είναι το SOAP (Simple Object Access Protocol). Το πρωτόκολλο αυτό είναι πολύ 

πιο απλό από πρωτόκολλα παλαιότερων τεχνολογιών όπως αυτά που χρησιμοποιούνταν 

από τα κατανεμημένα περιβάλλοντα CORBA , DCOM, RPC.  Έτσι, το να δημιουργήσει κανείς 

μια υλοποίηση SOAP που υπόκειται στα πρότυπα (standards-compliant) είναι πολύ πιο 

εύκολο. 

Η αρχιτεκτονική των web services παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα μερικά από τα οποία 

αναφέρονται παρακάτω: 

Διαλειτουργικότητα:  Ένα web service παρέχει ανεξαρτησία τόσο από λειτουργικό σύστημα 

όσο και από το hardware. Οποιοδήποτε πρόγραμμα που συμβαδίζει με αυτή τη τεχνολογία 

μπορεί πολύ εύκολα να προσπελάσει μία τέτοια υπηρεσία. 

Ενσωμάτωση: Σε ένα υπάρχον λογισμικό σύστημα που λειτουργεί μέσα στο Internet η 

δημιουργία ενός web service δεν απαιτεί αλλαγές στον μηχανισμό του συστήματος. 

Διαθεσιμότητα και δημοσίευση: Οι πληροφορίες για τα web services δημοσιεύονται οπότε 

η εύρεση και η χρήση τους μπορεί να είναι ταχύτατες. 

Επέκταση: Ένα έτοιμο web service είναι δυνατό να ανανεωθεί με εύκολο τρόπο παρέχοντας 

έτσι επιπρόσθετες υπηρεσίες στους χρήστες του. 

 Μικρό κόστος δημιουργίας και χρήσης:  Εφόσον σε ένα λογισμικό σύστημα υπάρχει ήδη 

κάποια διαδικασία που χρειάζεται να επεκταθεί σε on-line υπηρεσία, η δημιουργία του 

web service κοστίζει ελάχιστα. Επίσης το κόστος ενσωμάτωσης ενός web service σε κάποιο 

website ή σε δικτυακή εφαρμογή είναι πάρα πολύ μικρό. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η 
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χρήση κάποιου web service γίνεται με ενοικίαση σίγουρα το συνολικό κόστος της χρήσης 

είναι αρκετά πιο μικρό από το κόστος δημιουργίας της υπηρεσίας αυτής. 

Χρήση λογισμικών συστημάτων: Όλα τα λογισμικά συστήματα και ειδικότερα τα websites 

που χρησιμοποιούν έτοιμες υπηρεσίες γίνονται πιο λειτουργικά και πιο φιλικά αφού 

παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες στους χρήστες. 

3.7 Τα web services από την επιχειρηματική σκοπιά 
 

Σε ένα υψηλότερο εννοιολογικό επίπεδο, μπορούμε να δούμε τα web services σαν μονάδες 

εργασίας (units of work). Ένα βήμα παραπέρα, αυτές οι μονάδες μπορούν να συνδυαστούν 

σε εργασίες επιχειρησιακού προσανατολισμού για να χειριστούν συγκεκριμένες 

επιχειρησιακές λειτουργίες. Αυτό με τη σειρά του επιτρέπει σε μη τεχνικούς ανθρώπους να 

σχεδιάσουν εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να χειριστούν τα επιχειρησιακά ζητήματα 

συνδυάζοντας τα web services σε ροές εργασίας. Σε μία αναλογία από τον χώρο των 

αυτοκινήτων, ο αρχιτέκτονας των επιχειρησιακών διαδικασιών μπορεί να συνδυάσει 

ολόκληρο τον κινητήρα με το πλαίσιο,  τη μετάδοση και τα υπόλοιπα υποσυστήματα παρά 

να ασχοληθεί με τα εσωτερικά κομμάτια του κινητήρα.  Επιπλέον η δυναμική πλατφόρμα 

σημαίνει ότι ο κινητήρας μπορεί να συνεργαστεί με τη μετάδοση ή άλλα υποσυστήματα 

διαφορετικών κατασκευαστών.  

Αυτό που προκύπτει από αυτή την πτυχή είναι ότι τα web services βοηθούν στη γεφύρωση 

του κενού που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους του επιχειρείν και τους ανθρώπους της 

πληροφορικής σε ένα οργανισμό.  Οι άνθρωποι του επιχειρείν μπορούν να περιγράψουν 

γεγονότα και δραστηριότητες και οι τεχνικοί μπορούν να τα συνδέσουν με τις κατάλληλες 

υπηρεσίες.  

Με καθολικά καθορισμένες διεπαφές και καλά σχεδιασμένες λειτουργίες, γίνεται επίσης 

εύκολο να επαναχρησιμοποιηθούν αυτές οι λειτουργίες άρα και οι εφαρμογές που 

αντιπροσωπεύουν. Η επαναχρησιμοποιήση μιας εφαρμογής λογισμικού σημαίνει καλύτερη 

απόδοση της επένδυσης (return on investment),  διότι μπορεί να παράγει περισσότερα με 

τους ίδιους πόρους. Επιτρέπει στους ανθρώπους να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

χρησιμοποίησης μιας ήδη υπάρχουσας εφαρμογής με ένα διαφορετικό τρόπο ή το 

ενδεχόμενο προσφοράς αυτής σε ένα συνεργάτη με διαφορετικό τρόπο,  αυξάνοντας 

ενδεχομένως τις επιχειρησιακές συναλλαγές μεταξύ των συνεργατών.  

Επομένως,  τα κύρια ζητήματα που τα web services  προσπαθούν να λύσουν είναι τα 

ζητήματα ολοκλήρωσης (integration) δεδομένων και εφαρμογών και αυτά της 

μεταμόρφωσης των τεχνικών λειτουργιών σε υπολογιστικές λειτουργίες επιχειρησιακού 

προσανατολισμού. 
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3.8 Βασικές οντότητες και λειτουργίες 
 

Στην τεχνολογία των  web services εμπλέκονται τρεις βασικές οντότητες , o service provider 

(πάροχος),ο  service client ή service requestor(πελάτης ή αιτών)  και το service registry 

(κατάλογος). 

 Service provider: Πρόκειται για την οντότητα που είναι ο “ιδιοκτήτης”  του  web 

service.  Ο  service provider υλοποιεί τη λογική και τις υπηρεσίες που παρέχει το 

web service , είναι υπέθυνος για την υποδομή που απαιτείται για τη φιλοξενία του 

και φροντίζει για την πρόσβαση του κοινού σε αυτό. Επιπλέον , ο   service provider 

είναι υπέυθυνος για τη δημοσίευση (publish) του  web service σε κάποιο service 

registry (κατάλογο υπηρεσιών) . Αυτο συμπεριλαμβάνει τη δημοσίευση της 

τοποθεσίας που βρίσκεται το  web service και την περιγραφή της λογικής του και 

των λειτουργιών που προσφέρει. 

 Service client (ή service requestor): Πρόκειται για την οντότητα που αναζητά και 

κάνει χρήση  κάποιου  web service που ικανοποιεί τις ανάγκες του . O service client 

ψάχνει στις δημοσιευμένες περιγραφές κάποιου service registry για να ανακαλύψει 

το  web service με τις επιθυμητές λειτουργίες , και στη συνέχεια συνδέεται (bind)  

στην τοποθεσία του για να το χρησιμοποιήσει. 

 Service registry: Είναι η οντότητα στην οποία δημοσιεύονται απο τους service 

providers τα web services. Αυτό σημαίνει ότι παρέχει στο κοινό πληροφορίες 

σχετικά με κάποιο web service , όπως η περιγραφή του , η λειτουργίες που παρέχει, 

ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το interface του και η τοποθεσία από όπου 

μπορεί να κληθεί . Επίσης διαθέτει την υλοποίηση της κατάλληλης υποδομής, ώστε 

να μπορούν οι service clients να αναζητήσουν κάποιο  web service και στη συνέχεια 

να συνδεθούν με αυτό και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του. 
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XML 

3.9 Εισαγωγή XML  
 

Η XML σχεδιάστηκε να ικανοποιήσει πολλές ανάγκες δίνοντας στα έγγραφα ένα 

μεγαλύτερο επίπεδο προσαρμοστικότητας στο στυλ και τη δομή από αυτό που υπήρχε 

παλαιότερα στην HTML. Η XML προσφέρει στους σχεδιαστές της HTML τη δυνατότητα να 

προσθέτουν περισσότερα στοιχεία στη γλώσσα.  

Στην πραγματικότητα, η XML ειναι markup γλώσσα για εγγραφα που περιέχουν δομημένες 

πληροφορίες.Markup γλώσσα είναι ένας μηχανισμός που καθορίζει δομές σε ένα 

έγγραφο.Οι δομημένες πληροφορίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο και κάποιες 

διευκρινίσεις για το ρόλο που παίζει το περιεχόμενο. Σχεδόν όλα τα έγγραφα έχουν την ίδια 

δομή. 

Η XML είναι κάτι περισσότερο από markup language είναι metalanguage, δηλαδή μια 

γλώσσα που χρησιμοποιείται για να καθορίσει νέες markup γλώσσες. Η XML συμπληρώνει 

και δεν αντικαθιστά την HTML. Ενώ η HTML χρησιμοποιείται στη διατύπωση και την 

εμφάνιση των δεδομένων η XML αναπαριστά τη συναφή έννοια των δεδομένων.Στην HTML 

τα tags είναι προκαθορισμένα ενώ η XML παρέχει τη δυνατότητα να καθορίζουν οι χρήστες 

τα tags και τις δομημένες μεταξύ τους σχέσεις. 

Τα XML έγγραφα δεν είναι πολύπλοκα αλλά απλά και πολύ αποτελεσματικά. Το διδακτικό 

υλικό της well-formed XML αναλύει τη δημιουργία των XML εγγράφων, η οποία είναι κατά 

κάποιο τρόπο ίδια με την HTML καθώς επιτρέπει τη μη δομημένη δημιουργία εγγράφου. Η 

valid XML είναι πιο σύνθετη. Απαιτεί την ύπαρξη ενός Document Type Definition πριν να 

γραφεί το έγγραφο αλλά παρέχει μια γενική δομή με βάση την οποία τη δημιουργούμε.  

Η γλώσσα προγραμματισμού XML περιγράφει μια κατηγορία πληροφοριών (data objects) 

που καλούνται XML έγγραφα (documents) καθώς επίσης περιγράφει τμηματικά τη 

συμπεριφορά των προγραμμάτων που τα επεξεργάζονται. 

Τα XML έγγραφα αποτελούνται από μονάδες αποθήκευσης που καλούνται entities 

(οντότητες), οι οποίες περιέχουν πληροφορίες αναλυμένες ή μη. Οι αναλυμένες 

πληροφορίες αποτελούνται από χαρακτήρες (characters) οι οποίοι συνθέτουν character 

data και άλλοι οι οποίοι συνθέτουν markup. Η μορφή markup κωδικοποιεί την περιγραφή 

της τελικής αποθήκευσης του εγγράφου καθώς και τη λογική δομή. 

Ένα λογισμικό μοντέλο που καλείται επεξεργαστής XML χρησιμοποιείται να διαβάζει XML 

έγγραφα και παρέχει πρόσβαση στο περιεχόμενο και τη δομή τους. Υποτίθεται ότι ο 

επεξεργαστής XML λειτουργεί εκ μέρους ενός άλλου μοντέλου που καλείται application 

(εφαρμογή). Αυτή η προδιαγραφή περιγράφει την απαιτούμενη συμπεριφορά του 

επεξεργαστή και συγκεκριμένα πως θα πρέπει να διαβάζει τα XML δεδομένα και ποιες 

πληροφορίες πρέπει να παρέχει στην εφαρμογή. 
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3.9.1 Προέλευση και στόχοι 
 

Η γλώσσα XML αναπτύχθηκε από μια Ομάδα Εργασίας της XML κάτω από την επίβλεψη  

του διεθνούς οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C) το 1996. Εδραιώθηκε από 

τον John Bosak της Sun Microsystems με την ενεργή συμμετοχή μιας XML Ομάδας Ειδικού 

Ενδιαφέροντος (που οργανώθηκε από τον οργανισμό W3C). 

Οι προσχεδιασμένοι στόχοι της XML είναι: 

1. Η XML πρέπει να είναι εύχρηστη στο Internet. 

2.  H XML πρέπει να υποστηρίζει μεγάλη ποικιλία από εφαρμογές. 

3. Η XML πρέπει να είναι συμβατή με την SGML. 

4. Θα είναι εύκολο να γράφονται προγράμματα που επεξεργάζονται XML έγγραφα. 

5. Ο αριθμός των προαιρετικών χαρακτηριστικών στην XML θα είναι όσο το δυνατόν 

πιο μικρός, ιδανικό επίπεδο το μηδέν. 

6.  Τα XML έγγραφα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. 

7. Ο σχεδιασμός XML θα πρέπει να προετοιμάζεται γρήγορα. 

8. Ο σχεδιασμός XML θα πρέπει να είναι τυπικός και περιεκτικός. 

9. Τα XML έγγραφα θα πρέπει να δημιουργούνται εύκολα. 

10. Η περιεκτικότητα στον XML συμβολισμό είναι μικρής σημασίας. 

3.9.2 Τι είναι τα well-formed και τι τα valid έγγραφα 
 

Υπάρχουν δυο τύποι XML εγγράφων : τα well-formed και τα valid. Ένα well-formed XML 

έγγραφο ακολουθεί τους γενικούς κανόνες σύνταξης της XML, οι οποίοι είναι πιο αυστηροί 

από αυτούς της HTML και της SGML. Οι χαρακτήρες δεδομένων της XML δεν μένουν ποτέ 

δίχως ένα markup τέλους οποιουδήποτε είδους , είτε end-tag όπως το ζεύγος 

<MYTAG></MYTAG>, είτε ένα empty element tag με το σύμβολο της καθέτου πριν το 

σύμβολο >, όπως <MYTAG/>. Το markup της XML ξεκινάει πάντοτε με το σύμβολο < ή με το 

σύμβολο &. Οι τύποι των στοιχείων και τα ονόματα των εισαγωγικών είναι case sensitive. 

Τα χαρακτηριστικά απαιτούν εισαγωγικά κ.α. 

Τα valid XML έγγραφα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο Document Type Definition(DTD). 

Ευθύνη των συγγραφέων και των εκδοτών είναι να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των 

XML εγγράφων, ενώ οι ικανοί XML browsers χρειάζονται μόνον τον έλεγχο για καλή 

μορφοποίηση εάν θέλουν να διαβάσουν XML έγγραφα. Έτσι κάθε XML parser ελέγχει το 

έγγραφο για καλή μορφοποίηση και εγκυρότητα ενώ ο browser αναζητά μονάχα την καλή 

μορφοποίηση. 

Αν ένα data object είναι well-formed είναι ένα  ΧΜL έγγραφο. Ένα well-formed XML 

έγγραφο μπορεί να είναι valid εάν πλήρη κάποιους περιορισμούς. Κάθε XML έγγραφο έχει 

μια λογική και μια φυσική δομή. Φυσικά, το κείμενο συνθέτεται από μονάδες που 

καλούνται οντότητες (entities).H οντότητα μπορεί να αναφέρεται σε άλλες οντότητες για να 
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προκαλέσει τον συνυπολογισμό τους στο έγγραφο. Το έγγραφο ξεκινάει από την 

«αφετηρία» (“root”) ή από την οντότητα του εγγράφου (document entity).  

3.9.3 Well-formed XML έγγραφα 
 

Τα well-formed έγγραφα είναι καλά τροποποιημένα επειδή δεν είναι απαραίτητο να 

δημιουργούνται σε ένα δομημένο περιβάλλον, έναντι ενός προκαθορισμένου συνόλου 

δομημένων εικόνων, αλλά να συμμορφώνονται μερικά με τους καλά τροποποιημένους 

περιορισμούς. Αυτοί οι περιορισμοί απαιτούν ότι τα στοιχεία που ονομάζονται content 

containers, φωλιάζουν ιδανικά μεταξύ τους και χρησιμοποιούν σωστά άλλη σύνταξη 

markup. Τα well-formed XML στοιχεία καθορίζονται από τη χρήση τους, και όχι από έναν 

αυστηρά δομημένο ορισμό, επιτρέποντας τους συγγραφείς να δημιουργούν στοιχεία σε 

ανταπόκριση με την ανάπτυξή τους. Αυτή η ελαστικότητα προσφέρει στους συγγραφείς 

μεγαλύτερο έλεγχο γύρω από την επεξεργασία και τον σχεδιασμό ενός εγγράφου από αυτά 

που υπήρχαν στα παραδοσιακά SGML περιβάλλοντα, στα οποία η δομή έπρεπε να 

καθορίζεται τυπικά σε ένα DTD προτού γραφεί οποιοδήποτε έγγραφο. 

Η μορφή που παίρνει ο κώδικας όταν είναι γραμμένος σε XML  είναι η εξής: 

<?xml version="1.0"?> 

<PARTS> 

   <TITLE>Computer Parts</TITLE> 

   <PART> 

      <ITEM>Motherboard</ITEM> 

      <MANUFACTURER>ASUS</MANUFACTURER> 

      <MODEL>P3B-F</MODEL> 

      <COST> 123.00</COST> 

   </PART> 

   <PART> 

      <ITEM>Video Card</ITEM> 

      <MANUFACTURER>ATI</MANUFACTURER> 

      <MODEL>All-in-Wonder Pro</MODEL> 

      <COST> 160.00</COST> 

   </PART> 

   <PART> 

      <ITEM>Sound Card</ITEM> 

      <MANUFACTURER>Creative Labs</MANUFACTURER> 

      <MODEL>Sound Blaster Live</MODEL> 

      <COST> 80.00</COST> 

   </PART> 

   <PART> 

      <ITEM  inch Monitor</ITEM> 
      <MANUFACTURER>LG Electronics</MANUFACTURER> 

      <MODEL> 995E</MODEL> 

      <COST> 290.00</COST> 
   </PART> 

</PARTS> 
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3.9.4 XML Schema 
 

Τα XML Schemas αποτελούν σύσταση του οργανισμού W3C και ουσιαστικά είναι έγγραφα 

XML που καθορίζουν πώς πρέπει να δομούνται κάποια άλλα έγγραφα XML. Το 

πλεονέκτημά τους σε σχέση με τα DTDs (Document Type Definitions) είναι ότι μπορούν να 

υποστούν χειρισμούς, παραδείγματος χάρη μπορούν να προστεθούν ή να διαγραφούν 

στοιχεία, όπως σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο XML. Τα XML Schemas εγγυώνται ότι ο 

σωστός τύπος δεδομένων αποθηκεύεται σε κάθε στοιχείο, για παράδειγμα το περιεχόμενο 

του στοιχείου Date_of_birth θα είναι τύπου date και όχι ακέραιος ή κάποια ακολουθία 

χαρακτήρων (string). Επίσης, επιτρέπουν στον χρήστη να ορίσει δικούς του τύπους 

δεδομένων, επιπλέον αυτών που ήδη υπάρχουν στο σύστημα τύπων XML Schema 

Definition (XSD). Διευκολύνουν τη μετάβαση ανάμεσα στις πλατφόρμες διότι το σύστημα 

τύπων XML Schema Definition (XSD) είναι ανεξάρτητο από πλατφόρμες. Ακολουθεί ένα 

έγγραφο XML με το αντίστοιχο XML Schema στο οποίο υπακούει στο σχήμα.  

<?xml version="1.0" ?> 

<book> 

<title>C# How to program</title> 

<serial_no>123456789</serial_no> 

</book> 

XML Schema bookSchema.xsd 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:element name="book"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="title" type="xs:string"/> 

<xs:element name="serial_no" type="xs:integer"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:schema> 
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Τα DTD είναι ένα χαρακτηριστικό της XML που κληρονομήθηκε από τον πρόγονο της 

γλώσσας, την SMGML. Για τον λόγο αυτό τα DTD δεν υποστηρίζουν ενδογενώς τους χώρους 

ονοματοδοσίας. Εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος αλλά και πολλών περιορισμών που 

θέτει το DTD λόγω της συσχέτισης του με την SMGL, το W3C εξετάζει την αντικατάσταση 

των DTD με τη νέα σύσταση των XML Schemas. Ένα XML Schema είναι ένα XML έγγραφο με 

επέκταση αρχείου .xsd το οποίο εκφράζει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί ένα XML 

έγγραφο. Ανάλογα με την λειτουργία των DTD, κάθε καλά έγκυρο έγγραφο XML μπορεί να 

συνοδεύεται εναλλακτικά από ένα XML Schema. 

Λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων του XML Schema έναντι του DTD, πολλές φορές είναι 

χρήσιμο να μετατρέπουμε τα διαθέσιμα .dtd αρχεία .xsd. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα 

που προσφέρουν τα XML Schemas έναντι των DTD είναι τα εξής: 

 Η γλώσσα που χρησιμοποιείτε για την σύνταξη των .xsd αρχείων ακολουθεί 

σύνταξη ανάλογη με την σύνταξη των .xml εγγράφων. Εν αντιθέσει τα έγγραφα .dtd 

χρησιμοποιούν σύνταξη ασύμβατη με αυτή των .xml εγγράφων. 

 Τα XML Schemas υποστηρίζουν τους χώρους ονοματοδοσίας (namespaces). Ένα 

namespaces ορίζει το σύνολο στο οποίο ανήκουν τα ονόματα των στοιχείων σε ένα 

έγγραφο XML. 

 Υποστηρίζουν ενδογενώς περισσότερους τύπους δεδομένων από ότι τα DTD. Ενώ 

τα DTD υποστηρίζουν 10 τύπος δεδομένων, τα Schemas υποστηρίζουν τουλάχιστον 

44 τύπους. Επίσης τα XML Schemas επιτρέπουν τον ορισμό νέων σύνθετων τύπων 

και έτσι αυξάνονται κατά πολύ οι δυνατότητες περιγραφής δεδομένων και κανόνων 

που τα διέπουν. 

 Υποστηρίζουν κανονικές εκφράσεις (regular expressions). Ειδικά κατά τον ορισμό 

νέων σύνθετων τύπων η δυνατότητα αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη. 

 Τα Schemas προσφέρουν δυνατότητες συμπύκνωσης των tags (inlined element 

declarations), με αποτέλεσμα την μείωση της πολυπλοκότητας και την ευκολότερη 

σάρωση και ανάγνωση του εγγράφου κανόνων .xsd. 

  Στα Schemas μπορούν να οριστούν στοιχεία με μηδενικό (null) περιεχόμενο ή 

ακόμα και δύο ή περισσότερα στοιχεία που έχουν το ίδιο όνομα , αλλά διαφορετικό 

περιεχόμενο. 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα έγγραφο περισσότερα του ενός Schemas , 

αρκεί όλα να ανήκουν στο ίδιο namespace. 

  Ένα Schema με το στοιχείο <include> μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία που είναι 

δηλωμένα σε ένα άλλο Schema και με το στοιχείο <redefine> μπορεί επίσης να 

επανακαθορίζει τα στοιχεία αυτά. 

 Η επεκτασιμότητα ενός Schema αυξάνεται αν ενσωματωθούν στο αρχείο .xsd οι 

τεχνολογίες XSLT/Xpath και Schematron [XFR02]. 

 Επιτρέπεται στα XML έγγραφα να χρησιμοποιούν πρόσθετα στοιχεία, πέραν αυτών 

που ορίζονται στο XML Schema, με βάση τις ανάγκες του δημιουργού 

περιεχομένου. Στην περίπτωση αυτή δηλώνονται τα στοιχεία <any> και 

<anyAttribute> στο .xsd αρχείο για να δηλώσουν την επεκτασιμότητα που 

περιγράφτηκε. 
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3.9.5 XML Parsers 
 

Αν και τα έγγραφα XML είναι αρχεία κειμένου, η ανάκτηση δεδομένων από αυτά μέσω των 

τεχνικών σειριακής προσπέλασης αρχείων δεν είναι ούτε πρακτική, ούτε αποτελεσματική, 

ειδικά σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρεθούν 

δυναμικά. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η διαδικασία της λεκτικής ανάλυσης (parsing), 

η οποία αναλύει το κείμενο στα επιμέρους στοιχεία του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 

αρχή ετικέτας, τέλος ετικέτας, κείμενο, ιδιότητες. 

Στην διαδικασία της λεκτικής ανάλυσης εμπλέκεται πάντα ένας λεκτικός αναλυτής (parser). 

Ο λεκτικός αναλυτής κατέχει κεντρικό ρόλο στην αντιστοίχηση και αλληλοσύνδεση της 

δενδρικής δομής του κειμένου XML με την αντίστοιχη (συνήθως αντικειμενοστραφή) δομή 

στην χρησιμοποιούμενη γλώσσα, δεδομένου ότι το κείμενο XML είναι ένας συρμός 

χαρακτήρων που ανταλλάσσεται μέσω μίας επικοινωνιακής σύνδεσης, ενός αρχείου στον 

δίσκο, κλπ. Οι πιο γνωστοί λεκτικοί αναλυτές είναι ο DOM (Document Object Model) και ο 

SAX (Simple API for XML). 

Το Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου (Document Object Model - DOM) αποθηκεύει τα 

δεδομένα εγγράφου ως δομές δένδρων στη μνήμη με αυτόματο τρόπο, χωρίς 

τηνπαρέμβαση του χρήστη κατά την εξέλιξή της ανάλυσης. Βοηθά τον χρήστη να θεωρήσει 

την δενδρική μορφή του XML κειμένου με αντικειμενοστραφή τρόπο, καθώς το δένδρο 

DOM αναπαριστά κάθε στοιχείο του εγγράφου XML (στοιχείο, ιδιότητα, κλπ.) ως ένα κόμβο 

στο δένδρο, και να επέμβει σε αυτό με συγκεκριμένες διεπαφές. Με το XML DOM 

παρέχεται, λοιπόν, η δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει ένα XML κείμενο, να  

3.9.6 Φυσικές Δομές 
 

Ένα XML έγγραφο αποτελείται από μια ή από πολλές μονάδες αποθήκευσης. Αυτές 

καλούνται οντότητες(entities): έχουν όλες περιεχόμενο ((content) εκτός από την οντότητα 

εγγράφου) και είναι όλες προσδιοριστέες από ένα όνομα (name). Κάθε XML έγγραφο έχει 

μια οντότητα που καλείται οντότητα εγγράφου, η οποία λειτουργεί ως σημείο αρχής στον 

XML επεξεργαστή και μπορεί να περιέχει ολόκληρο το έγγραφο. 

Οι οντότητες είναι είτε αναλυμένες είτε όχι. Τα περιεχόμενα μιας αναλυμένης οντότητας 

αναφέρονται ως κείμενο αντικατάστασης΄ αυτό το περιεχόμενο θεωρείται αναπόσπαστο 

μέρος του εγγράφου. 

Μια μη αναλυμένη οντότητα είναι μια πηγή της οποίας τα περιεχόμενα μπορεί να είναι 

κείμενο ή όχι, και αν είναι κείμενο μπορεί να μην είναι XML. Κάθε μη αναλυμένη οντότητα 

είναι συνδεδεμένη με ένα σχόλιο, το οποίο προσδιορίζεται από το όνομά της. Πίσω από την 

απαίτηση ότι ένας επεξεργαστής διαθέτει τους προσδιοριστές για την οντότητα και το 

σχόλιο στην εφαρμογή, η XML δεν θέτει καθόλου περιορισμούς στα σχόλια των μη 

αναλυμένων οντοτήτων. 
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Οι αναλυμένες οντότητες υλοποιούνται από ένα όνομα χρησιμοποιώντας αναφορές 

οντοτήτων, ενώ οι μη αναλυμένες από ένα όνομα που δίνεται από τις τιμές των 

χαρακτηριστικών ENTITY ή ENTITIES. 

Οι γενικές οντότητες είναι οντότητες που χρησιμοποιούνται μέσα στο περιεχόμενο του 

κειμένου. Σ΄αυτήν την προδιαγραφή, οι γενικές οντότητες αναφέρονται συχνά με τον 

αναρμόδιο όρο entity όταν δεν οδηγεί σε κάποια αμφιβολία. Οι οντότητες παραμέτρων 

είναι αναλυμένες οντότητες για χρήση μέσα σε ένα DTD.Αυτοί οι δυο τύποι οντοτήτων 

χρησιμοποιούν αναφορές διαφορετικού τύπου και αναγνωρίζονται σε διαφορετικό 

περιβάλλον. Ακόμη απασχολούν διαφορετικά namespaces’ μια οντότητα παραμέτρων και  

μια γενική οντότητα με το ίδιο όνομα είναι δυο ευδιάκριτες οντότητες. 

 

SOAP (Simple Object Access Protocol) 

3.10 Εισαγωγή 
 

Στα τέλη της δεκαετίας του 90, και συγκεκριμένα το 1997, μεγάλες εταιρείες, όπως η 

Microsoft, άρχισαν να διερευνούν κατά πόσο ο κατανεμημένος υπολογισμός μπορεί να 

βασιστεί στη γλώσσα XML. Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να γίνει εφικτή η επικοινωνία 

μεταξύ των εφαρμογών μέσω απομακρυσμένων κλήσεων διαδικασιών (Remote Procedure 

Calls – RPCs), χρησιμοποιώντας απλά πρωτόκολλα δικτύου, όπως το HTTP. Το 1999 έκανε 

την εμφάνισή του το SOAP, ένας RPC μηχανισμός βασισμένος σε XML. Το 2000 ο 

οργανισμός W3C ασχολείται με την ιδέα αυτή και ύστερα από αρκετές αλλαγές, βελτιώσεις 

και τροποποιήσεις 2 ολόκληρων χρόνων, το 2003 δηλαδή, το SOAP με την έκδοση 1.2 

γίνεται η προτεινόμενη προδιαγραφή – πρωτόκολλο για τις υπηρεσίες διαδικτύου. 

Στον πυρήνα του, το SOAP, είναι μια προδιαγραφή για ένα απλό αλλά ταυτόχρονα ευέλικτο 

XML πρωτόκολλο δεύτερης γενιάς. Το σημαντικό είναι ότι καθώς η έρευνα ξεκίνησε από τον 

κατανεμημένο υπολογισμό, το SOAP είναι το πλέον κατάλληλο πρωτόκολλο αφού 

ειδικεύεται σε τέτοια περιβάλλοντα. Το SOAP παρέχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά και 

μηχανισμούς: 

Μηχανισμός για τον ορισμό της πληροφορίας στην επικοινωνία – Στο SOAP, όλη η 

πληροφορία είναι καταχωρημένη σε ένα ξεκάθαρο και ταυτοποιήσιμο SOAP μήνυμα (SOAP 

message). Αυτό γίνεται μέσω ενός SOAP φακέλου (SOAP envelope), που περικλείει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες. Ένα μήνυμα SOAP, μπορεί να έχει σώμα (body), το οποίο 

περιέχει πληροφορία σε XML δομή. Επίσης, μπορεί να διαθέτει έναν αριθμό από 

επικεφαλίδες (headers), οι οποίες ενσωματώνουν επιπλέον πληροφορίες έξω από το σώμα 

του μηνύματος. 
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Διεργασιακό μοντέλο – Αυτό το μοντέλο ορίζει ένα σύνολο κανόνων βάσει των οποίων 

γίνονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των SOAP μηνυμάτων και του λογισμικού. 

Διακρίνεται από την απλότητά του. 

Μηχανισμός για αντιμετώπιση σφαλμάτων – Το SOAP παρέχει το μηχανισμό αυτό με τη 

μορφή των SOAP faults, τα οποία όταν χρησιμοποιούνται μπορεί να προσδιοριστεί η πηγή 

που προκάλεσε το σφάλμα. Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής διαγνωστικών 

πληροφοριών μεταξύ των μελών της επικοινωνίας. 

Μοντέλο επεκτασιμότητας – Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί SOAP επικεφαλίδες για την 

υλοποίηση προεκτάσεων πάνω στο SOAP. Οι επικεφαλίδες περιέχουν κομμάτια από 

δεδομένα με δυνατότητα επέκτασης, τα οποία ταξιδεύουν μαζί με το μήνυμα και μπορούν 

να γίνουν στόχος για επέκταση σε συγκεκριμένους κόμβους του δικτύου. 

Ευέλικτος μηχανισμός για αναπαράσταση δεδομένων – Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει 

στα δεδομένα σε οποιαδήποτε σειριακή μορφή κι αν βρίσκονται να αναπαρασταθούν σε 

XML μορφή.  

Σύμβαση για αναπαράσταση των RPCs και των απαντήσεών τους σαν SOAP 

μηνύματα – Οι απομακρυσμένες κλήσεις διαδικασιών είναι αρκετά διαδεδομένες στον 

κατανεμημένο προγραμματισμό/ υπολογισμό και μπορούν να αναπαρασταθούν καλά μέσω 

του μηχανισμού αυτού σαν SOAP μηνύματα. Πρωτόκολλο εγκαθίδρυσης σύνδεσης – Το 

πρωτόκολλο αυτό ορίζει μια αρχιτεκτονική για την οικοδόμηση συνδέσεων επικοινωνίας 

ώστε να είναι εφικτή η ανταλλαγή SOAP μηνυμάτων πάνω σε μέσα μεταφοράς και 

επικοινωνιακά κανάλια. Χρησιμοποιείται το HTTP πρωτόκολλο, καθώς είναι το πιο 

διαδεδομένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο στο διαδίκτυο. 

Όσον αφορά στα μηνύματα SOAP, εφόσον το πρωτόκολλο είναι βασισμένο στην XML, είναι 

αναμενόμενο τα μηνύματα να έχουν μια τέτοια μορφή και ουσιαστικά να μην είναι τίποτε 

άλλο, παρά XML έγγραφα. Το στοιχείο-ρίζα του μηνύματος είναι το soapenv:Envelope, το 

οποίο περικλείει το στοιχείο soapenv:Body, που περιέχει πληροφορία σχετιζόμενη με το 

σκοπό του μηνύματος. Το στοιχείο soapenv:Body με τη σειρά του μπορεί να περιέχει άλλα 

στοιχεία, τα οποία να σχετίζονται ή να αναπαριστούν την απομακρυσμένη κλήση 

διαδικασίας που πρόκειται να εκτελεστεί. Το όνομα της μεθόδου που θα κληθεί και το 

όνομα του στοιχείου αυτού περιέχονται μέσα στο σώμα του μηνύματος. Τα μηνύματα αυτά 

στέλνονται μέσω πρωτοκόλλου http με τη μέθοδο POST. Η απάντηση σε ένα τέτοιο μήνυμα, 

που και πάλι μεταφέρεται μέσω HTTP είναι και αυτή ένα SOAP μήνυμα. Το μήνυμα της 

απάντησης περικλείεται κι αυτό από το συστατικό soapenv:Envelope, που περιέχει το 

soapenv:Body, το οποίο ενσωματώνει και τη βασική πληροφορία του μηνύματος, στην 

οποία συγκαταλέγεται και μια κωδικοποιημένη αναπαράσταση του αποτελέσματος της 

απομακρυσμένης κλήσης που πραγματοποιήθηκε. 

Το SOAP παρέχει, όπως ήδη αναφέρθηκε, τη δυνατότητα σε ένα μήνυμα 

νασυμπεριλαμβάνονται στοιχεία – επικεφαλίδες. Ο ρόλος τους είναι και ο 

σημαντικότεροςλόγος που χρησιμοποιούμε τα μηνύματα SOAP και όχι απλά XML έγγραφα. 

Τα στοιχεία αυτά (headers) έχουν την ιδιότητα να αναπαριστούν ένα επιπρόσθετο και 
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επεκτάσιμο είδος πληροφορίας το οποίο μεταφέρεται μαζί με το υπόλοιπο μήνυμα, χωρίς 

να τροποποιείται ο κυρίως πυρήνας του μηνύματος. 

Το W3C   από τον Ιούνιο του 2003  έχει συντάξει μία σύσταση (recommendation) η οποία 

είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στην προδιαγραφή (specification) του Simple Object Access 

Protocol v1.2.   

Μέσα στη σύσταση αυτή βρίσκεται ο παρακάτω ορισμός: 

“Το SOAP  στην έκδοση 1.2  είναι ένα ελαφρύ πρωτόκολλο προορισμένο για την ανταλλαγή 

δομημένων πληροφοριών σε ένα αποκεντρωμένο, διανεμημένο περιβάλλον.  Χρησιμοποιεί 

τεχνολογίες XML  για να καθορίσει ένα επεκτάσιμο πλαίσιο παρέχοντας μια δομή 

μηνυμάτων η οποία μπορεί να ανταλλαχθεί πάνω από ποικίλα δικτυακά πρωτόκολλα. Το 

πλαίσιο έχει σχεδιαστεί να είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε προγραμματιστικό μοντέλο 

και σημασιολογία υλοποίησης.” 

Δύο βασικοί στόχοι του σχεδιασμού του SOAP  είναι η απλότητα και η επεκτασιμότητα.  Το 

SOAP  προσπαθεί να πετύχει αυτούς τους στόχους παραλείποντας,  από το πλαίσιο 

μηνυμάτων,   χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία συνήθως συναντούνται σε 

κατανεμημένα συστήματα. Μερικά από αυτά τα γνωρίσματα είναι η  «αξιοπιστία» 

(reliability),η  «ασφάλεια» (security).   

Με πιο απλά λόγια το SOAP  είναι ένα πρωτόκολλο βασισμένο στην XML  το οποίο 

επιτρέπει στις εφαρμογές να ανταλλάσουν πληοροφορία πάνω από κοινώς 

χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα του διαδικτύου.  

Το SOAP (Simple Object Access Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για την 

πρόσβαση σε μία web service, που βασίζεται στην XML. Αποτελεί επίσης πρωτόκολλο 

επικοινωνίας μεταξύ εφαρμογών και μία διαμόρφωση (formal) για την αποστολή 

μηνυμάτων.  

Σχεδιάστηκε για την επικοινωνία μέσω Internet και είναι ανεξάρτητο από  

 Την πλατφόρμα 

 Την γλώσσα προγραμματισμού 

Τέλος, είναι απλό και επεκτάσιμο και είναι standard από το W3C. 
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3.10.1 Tί προσφέρει το SOAP; 
 

Στην προσπάθεια δημιουργίας του SOAP λήφθηκαν υπόψιν όλα τα παραπάνω και 

δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο με τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Το  SOAP είναι απλό. Άρα το κόστος και η πολυπλοκότητα υλοποίησης μειώνονται 

αισθητά.  

 Το  SOAP  είναι ανεξάρτητο από πλατφόρμα και γλώσσα προγραμματισμού οπότε 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία μεταξύ εφαρμογών γραμμένων για 

διαφορετικές πλατφόρμες και σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού.  

 Το  SOAP  είναι ευέλικτο.  Χρησιμοποιεί πρότυπα πρωτόκολλα όπως το HTTP  και το 

SMTP  ως μέσα μεταφοράς οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο διαδίκτυο και να 

διαπερνά τύχη προστασίας χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια της υποδομής μιας 

επιχείρησης.   Αυτό αυτομάτως μειώνει και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαλήφει το 

κόστος υποδομής αφού οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα έχουν και τον 

εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για τη χρήση του διαδικτύου.  

  Το SOAP  είναι επεκτάσιμο.  Αν και δεν προσφέρει τόσες πολλές λειτουργίες όσο 

άλλες τεχνολογίες όπως το CORBA  και το DCOM  επιτρέπει σε άλλα πρότυπα να το 

επεκτείνουν παρέχοντας υπηρεσίες που λείπουν από αυτό. Αυτό το χαρακτηριστικό 

αποδείχθηκε ίσως το σημαντικότερο γιατί επάνω του βασίζονται πολλές 

αναπτυσσόμενες τεχνολογίες των web services  που προσφέρουν υπηρεσίες όπως 

«αξιοπιστία» (reliability), «δρομολόγηση» (routing)  και  «ασφάλεια»  (security). 

3.10.2 Δομή ενός μηνύματος SOAP 
 

Ένα μήνυμα SOAP είναι ένα συνηθισμένο έγγραφο XML το οποίο περιέχει τα παρακάτω 

στοιχεία (elements): 

 Ένα απαιτούμενο στοιχείο Envelope από το οποίο αναγνωρίζεται το έγγραφο XML 

ως μήνυμα SOAP. 

  Ένα προαιρετικό στοιχείο Header που περιλαμβάνει βοηθητικές πληροφορίες. 

  Ένα απαιτούμενο στοιχείο Body το οποίο περιλαμβάνει την κύρια πληροφορία του 

μηνύματος. 

  Ένα προαιρετικό στοιχείο Fault το οποίο παρέχει πληροφορίες για σφάλματα που 

προκλήθηκαν κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος. Όλα τα παραπάνω στοιχεία 

δηλώνονται στο προεπιλεγμένο namespace για το SOAP envelope : 

http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 

Το προεπιλεγμένο namespace για την κωδικοποίηση του SOAP και τους τύπους δεδομένων 

είναι ο : http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding 

Μερικοί σημαντικοί κανόνες σύνταξης είναι οι παρακάτω: 
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1. Ένα μήνυμα SOAP ΠΡΕΠΕΙ να είναι κωδικοποιημένο χρησιμοποιώντας XML. 

2.  Ένα μήνυμα SOAP ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιεί το SOAP Envelope namespace. 

3.  Ένα μήνυμα SOAP ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιεί το SOAP Encoding namespace. 

4.  Ένα μήνυμα SOAP ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει αναφορά σε DTD. 

5.  Ένα μήνυμα SOAP ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει XML Processing Instructions. 

Ο σκελετός ενός μηνύματος SOAP φαίνεται παρακάτω:  

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

soap:encodingStyle=" http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

<soap:Header> 

</soap:Header> 

<soap:Body> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

    

Σχήμα 4 - Παράδειγμα SOAP Message  
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Όταν ένα μήνυμα SOAP περιέχει το στοιχείο Fault έχει την παρακάτω μορφή 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

soap:encodingStyle=" http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

<soap:Header> 

... 

</soap:Header> 

<soap:Body> 

<soap:Fault> 

... 

</soap:Fault> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

                           

Σχήμα 5 - Δομή ενός μηνύματος SOAP με Fault 
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3.10.3 SOAP Envelope 
 

Το SOAP Envelope είναι το στοιχείο που περικλείει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία σε ένα 

μήνυμα SOAP. Η ύπαρξη του ως αρχικού στοιχείου (root element) ενός εγγράφου XML 

σηματοδοτεί ότι πρόκειται για μήνυμα SOAP. Για το SOAP Envelope είναι απαραίτητα τα 

εξής: 

 Το όνομα του στοιχείου πρέπει να είναι Envelope. 

 Το όνομα του namespace του να είναι http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope. 

 Να περιέχει μηδέν ή περισσότερες ιδιότητες ορισμένες με namespace. Να περιέχει 

ένα ή δύο στοιχεία-παιδιά με την εξής σειρά : 

1. Ένα προαιρετικό στοιχείο Header 

2. Ένα απαραίτητο στοιχείο Body 

3.10.4 SOAP Header 
 

Το SOAP Header παρέχει ένα μηχανισμό για επέκταση ενός μηνύματος SOAP με ένα 

αποκεντρωμένο και δομημένο τρόπο. 

Για το SOAP Header είναι απαραίτητα τα εξής: 

 Το όνομα του στοιχείου πρέπει να είναι Header. 

 Το όνομα του namespace του να είναι “http://www.w3.org/2003/05/soap-

envelope”. 

  Μπορεί να περιέχει μηδέν ή περισσότερες ιδιότητες ορισμένες με 

namespace.Μπορεί να περιέχει μηδέν ή περισσότερα στοιχεία-παιδιά ορισμένα με 

namespace. 

Κάθε στοιχείο-παιδί του SOAP Header ονομάζεται SOAP header block. 

 

3.10.5 SOAP Header Block 
 

Για κάθε SOAP header block είναι απαραίτητα τα εξής: 

 Το όνομα του στοιχείου πρέπει να είναι ορισμένο με namespace. 

 Μπορεί να περιέχει μηδέν ή περισσότερους κόμβους-παιδιά χαρακτήρων. 

 Μπορεί να περιέχει μηδέν ή περισσότερα στοιχεία-παιδιά τα οποία μπορεί να είναι 

ορισμένα με namespace. 

 Μπορεί να περιέχει μηδέν ή περισσότερες ιδιότητες. Ανάμεσα σε αυτές μπορεί να 

υπάρχουν κάποιες ή όλες από τις παρακάτω που έχουν ιδιαίτερο νόημα για την 

επεξεργασία του μηνύματος SOAP: 

http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope
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1. Η ιδιότητα encodingStyle. 

2. Η ιδιότητα role. 

3. Η ιδιότητα mustUnderstand. 

4. Η ιδιότητα relay. 

3.10.6 SOAP Body 
 

Το SOAP Body παρέχει ένα μηχανισμό για μετάδοση πληροφοριών στον τελικό αποδέκτη 

ενός μηνύματος SOAP. Για το SOAP Body είναι απαραίτητα τα εξής: 

 Το όνομα του στοιχείου πρέπει να είναι Body. 

 Το όνομα του namespace του να είναι “http://www.w3.org/2003/05/soap-

envelope”. 

 Μπορεί να περιέχει μηδέν ή περισσότερες ιδιότητες ορισμένες με namespace. 

 Μπορεί να περιέχει μηδέν ή περισσότερα στοιχεία-παιδιά ορισμένα με namespace. 

 Μπορεί να περιέχει μηδέν ή περισσότερους κόμβους-παιδιά χαρακτήρων. 

Κάθε στοιχείο-παιδί του SOAP Body ονομάζεται SOAP Body child Element. 

3.10.7 SOAP Fault 
 

Το SOAP Fault χρησιμοποιείται για να κουβαλάει πληροφορίες σφαλμάτων μέσα σε ένα 

μήνυμα SOAP. Για το SOAP Fault είναι απαραίτητα τα εξής: 

 Το όνομα του στοιχείου πρέπει να είναι Fault. 

 Το όνομα του namespace του να είναι “http://www.w3.org/2003/05/soap-

envelope”. 

 Πρέπει να περιέχει δύο ή περισσότερα στοιχεία-παιδιά με την παρακάτω σειρά: 

 

1. Ένα υποχρεωτικό στοιχείο Code. 

2. Ένα υποχρεωτικό στοιχείο Reason. 

3.  Ένα προαιρετικό στοιχείο Node. 

4.  Ένα προαιρετικό στοιχείο Role. 

5. Ένα προαιρετικό στοιχείο Detail. 

Για να αναγνωριστεί ότι ένα μήνυμα SOAP έχει πληροφορίες σφάλματος πρέπει να περιέχει 

ένα στοιχείο Fault σαν το μοναδικό στοιχείο-παιδί του SOAP Body. 
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Γλώσσα Περιγραφής Υπηρεσιών Διαδικτύου – 

WSDL 

3.11 Εισαγωγή  WSDL 
 

Το SOAP είναι βασισμένο στην XML και ότι μέσω αυτού του πρωτοκόλλου μπορούν να 

γίνουν αιτήσεις για απομακρυσμένες κλήσεις διαδικασιών από κάποιον πελάτη σε κάποιον 

εξυπηρέτη. Από τη μεριά του πελάτη όμως υπάρχουν δυσκολίες στη σύνταξη του 

μηνύματος SOAP, καθώς ο πελάτης δε μπορεί να ξέρει τι ακριβώς μήνυμα να στείλει. Το 

SOAP καθορίζει κάποιους κανόνες και προσφέρει μια συγκεκριμένη φόρμα για τα 

μηνύματα, αλλά πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση 

να γνωρίζει τι μήνυμα να στείλει στον εξυπηρέτη του παροχέα της υπηρεσίας. Επίσης, ο 

πελάτης πρέπει να γνωρίζει αρκετές λεπτομέρειες προτού στείλει το μήνυμα. Πρέπει να 

γνωρίζει καταρχάς που ακριβώς να το στείλει, ή ποιες μεθόδους θέλει να καλέσει από την 

υπηρεσία, ή ποια πρωτόκολλα επικοινωνίας υποστηρίζονται από τον παροχέα της 

υπηρεσίας. 

Προκειμένου να γνωρίζει ο πελάτης όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κλήση μιας 

υπηρεσίας διαδικτύου, πρέπει να έχει στην κατοχή του μια περιγραφή αυτής. Για να γίνει η 

όλη διαδικασία ακόμη πιο εύκολη και πιο τυποποιημένη χρειάζεται ένας καθορισμένος 

μηχανισμός για την περιγραφή των υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτός ο μηχανισμός θα παρέχει 

πληροφορίες για ακριβώς αυτά που χρειάζεται να ξέρει ο χρήστης που θέλει να καλέσει την 

υπηρεσία. Επιπρόσθετα, χάρη σε αυτόν το μηχανισμό είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών 

που θα βοηθούν τους προγραμματιστές στην ανάπτυξη των υπηρεσιών μέσω των 

περιγραφών τους. 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα, ο ρόλος της υπηρεσίας καταλόγου 

(Service Registry) σε μια SOA αρχιτεκτονική είναι πολύ σημαντικός. Ο πελάτης, προκειμένου 

να ανακαλύψει την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει, ψάχνει πρώτα στον κατάλογο αυτό. Το 

αποτέλεσμα της αναζήτησης δεν είναι τίποτε άλλο από την περιγραφή της υπηρεσίας που 

ζήτησε. Ο παροχέας της υπηρεσίας διαδικτύου, λοιπόν, δημοσιεύει την περιγραφή της 

υπηρεσίας του γι’ αυτό το λόγο. Για να ξέρει ο κάθε πιθανός πελάτης πώς να εγκαθιδρύσει 

επικοινωνιακή σύνδεση μαζί του και πως ακριβώς να καλέσει την υπηρεσία που του 

παρέχει. Μια καλή περιγραφή μιας υπηρεσίας διαδικτύου πρέπει να αποτελείται από δύο 

μέρη: 

 

 Τη λειτουργική περιγραφή – Η περιγραφή αυτή περιγράφει ποιες ακριβώς 

λειτουργίες είναι διαθέσιμες από την υπηρεσία διαδικτύου και ποια είναι η 

απαιτούμενη σύνταξη που θα πρέπει να έχει το SOAP μήνυμα προκειμένου να γίνει 

με επιτυχία η κλήση. Επίσης, πληροφορίες σχετικές με την τοποθεσία της 

υπηρεσίας είναι διαθέσιμες ώστε ο χρήστης να έχει το ακριβές URL στο οποίο θα 
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γίνει η κλήση. Είναι χρέος της περιγραφής αυτής να δώσει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες στον πελάτη ώστε να καλέσει την υπηρεσία. 

 

 Τη μη-λειτουργική περιγραφή – Η λειτουργική περιγραφή είναι πολύ σημαντική, 

αφού χωρίς αυτή δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η κλήση της υπηρεσίας. Η μη-

λειτουργική περιγραφή όμως είναι εξίσου σημαντική. Όπως υποδηλώνει και το 

όνομά της, προσφέρει πληροφορίες που σχετίζονται με μη λειτουργικές απαιτήσεις 

της υπηρεσίας. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιγράφουν το λόγο που κάποιος 

πελάτης να επιθυμεί να καλέσει την υπηρεσία. Επίσης, μπορεί να περιγράφουν τον 

παροχέα της υπηρεσίας με αρκετή λεπτομέρεια. Μπορεί να προσφέρουν 

προσωπικά του στοιχεία και τηλέφωνα επικοινωνίας. Τέλος, πληροφορίες για την 

ασφάλεια γύρω από την υπηρεσία και την πολιτική του παροχέα μπορεί να είναι 

διαθέσιμες μέσω της μη λειτουργικής περιγραφής της υπηρεσίας. 

Η ευρέως χρησιμοποιούμενη και καθιερωμένη γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών διαδικτύου 

είναι η WSDL (Web Services Description Language). Είναι μια γλώσσα βασισμένη στην XML 

και περιγράφει τρεις σημαντικές ιδιότητες της υπηρεσίας: 

 Τι κάνει η υπηρεσία – Εδώ περιγράφονται οι μέθοδοι της υπηρεσίας, οι παράμετροί 

της και τα αποτελέσματα που επιστρέφει. 

 Πώς γίνεται η πρόσβαση στην υπηρεσία – Εδώ παρέχονται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες για τη σύνταξη των SOAP μηνυμάτων που θα ανταλλαγούν, καθώς και 

τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται από τον παροχέα. 

  Που βρίσκεται η υπηρεσία – Εδώ παρέχονται πληροφορίες για τη δικτυακή 

διεύθυνση της υπηρεσίας. Συνήθως είναι ένα URL. 

3.11.2 Ορισμος WSDL 
 

Ο ορισμός που δίνει το W3C για την Web Services Description Language είναι ο παρακάτω  

"Η WSDL είναι ένα σχήμα XML για την περιγραφή δικτυακών υπηρεσιών σαν ένα σύνολο 

από τελικά σημεία που λειτουργούν σε μηνύματα τα οποία περιέχουν πληροφορία είτε 

προσανατολισμένη στα έγγραφα είτε πρσανατολισμένη στις διαδικασίες. 

Οι λειτουργίες και τα μηνύματα περιγράφονται περιληπτικά, και τότε δένονται σε ένα 

συγκεκριμένο πρωτόκολλο δικτύων και μορφή μηνυμάτων για να καθορίσουν ένα τελικό 

σημείο. Πολλά σχετικά τελικά σημεία συνδυάζονται σε υπηρεσίες (services). 

Η WSDL είναι επεκτάσιμη στο να επιτρέπει την περιγραφή τελικών σημείων και των 

μηνυμάτων τους άσχετα από τη μορφή των μηνυμάτων και των πρωτοκόλλων δικτύων 

που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή στην 

προδιαγραφή της WSDL οι μόνες συνδέσεις που περιλαμβάνονται περιγράφουν πώς 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την WSDL σε συνδυασμό με το SOAP 1.1, το HTTP 

GET/POST και το MIME." 
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Με πιο απλά λόγια η WSDL μας βηθάει να περιγράψουμε ένα σύνολο από μηνύματα και το 

πώς αυτά τα μηνύματα ανταλλάσσονται. 

Για να καταλάβουμε την αξία της WSDL, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θέλουμε να 

καλέσουμε ένα web service μέσω SOAP το οποίο μας παρέχεται από έναν συνεργάτη μας. 

Θα μπορούσαμε να του ζητήσουμε μερικά παραδείγματα μηνυμάτων SOAP και να 

γράψουμε κώδικα στην εφαρμογή μας για να παράγουμε και να καταναλώνουμε μηνύματα 

SOAP που μοιάζουν με αυτά τα παραδείγματα. Κάτι τέτοιο όμως είναι επιρρεπές σε λάθη. 

Για παράδειγμα, θα βλέπαμε ένα ID πελάτη με την τιμή 2837 και θα υποθέταμε ότι είναι 

ακέραιος ενώ στην πραγματικότητα θα ήταν αλφαρηθμητικό. Η WSDL καθορίζει τι πρέπει 

να περιέχει ένα μήνυμα και πώς πρέπει να είναι ένα μήνυμα απάντησης με σαφή σήμανση  

Η σήμανση που χρησιμοποιείται σε ένα αρχείο WSDL για να περιγράψει μορφές 

μηνυμάτων βασίζεται στο πρότυπο του XML Schema το οποίο σημαίνει ότι είναι 

ταυτόχρονα ανεξάρτητη από γλώσσα προγραμματισμού και βασισμένη σε πρότυπα. Αυτό 

το γεγονός την κάνει κατάλληλη για να περιγράψει διεπαφές web services οι οποίες είναι 

προσβάσιμες από μία μεγάλη ποικιλία πλατφορμών και γλωσσών προγραμματισμού. 

Επιπλέον, εκτός του ότι περιγράφει τα περιεχόμενα των μηνυμάτων, η WSDL ορίζει πού 

είναι διαθέσιμη μία υπηρεσία και ποιά πρωτόκολλα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για να 

επικοινωνήσουμε με αυτή την υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι ένα αρχείο WSDL ορίζει όλα 

όσα χρειάζονται για να γράψουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να λειτουργεί με ένα web 

service. 

3.11.3 Τεχνική περιγραφή της WSDL 
 

Η WSDL παρέχει ένα τρόπο στους παροχείς υπηρεσιών να περιγράψουν τη βασική μορφή 

των αιτήσεων και απαντήσεων των υπηρεσιών πάνω από διαφορετικά πρωτόκολλα και 

κωδικοποιήσεις.  Η WSDL χρησιμοποιείται για να περιγράψει τί μπορεί να κάνει ένα web 

service, πού βρίσκεται και πώς να το καλέσει κανείς.  

Οι κατάλογοι UDDI περιγράφουν πολλές πτυχές των web services, συμπεριλαμβανομένων 

και των λεπτομερειών σύνδεσης μίας υπηρεσίας. Η WSDL ταιριάζει απόλυτα σε μια τέτοια 

περιγραφή μιας υπηρεσίας του UDDI 10. 

Η WSDL ορίζει υπηρεσίες σαν συλλογές από τελικά σημεία δικτύου ή αλλιώς ports. Στην 

WSDL ο περιγραφικός ορισμός των τελικών σημείων και των μηνυμάτων διαχωρίζεται από 

συγκεκριμένα διακτυακά πρωτόκολλα ή μορφές δεδομένων. Αυτό επιτρέπει την 

επαναχρησιμοποίηση των περιγραφικών ορισμών : των μηνυμάτων (messages). Τα 

μηνύματα είναι αόριστες περιγραφές των δεδομένων που ανταλλάσσονται και των τύπων 

τελικών σημείων (port types). Οι τύποι τελικών σημείων είναι συλλογές λειτουργιών.  

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και ο ορισμός της μορφής των δεδομένων για ένα 

συγκεκριμένο τύπο τελικών σημείων δημιουργεί μία επαναχρησιμοποιούμενη σύνδεση 

(binding). 
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Ένα τελικό σημείο (port) ορίζεται συνδέοντας μια διεύθυνση δικτύου με μία 

επαναχρησιμοποιούμενη σύνδεση (binding), και μία συλλογή τελικών σημείων ορίζουν μία 

υπηρεσία (service). 

Ως εκ τούτου, ένα έγγραφο WSDL χρησιμοποιεί τα παρακάτω στοιχεία για τον ορισμό 

δικτυακών υπηρεσιών: 

Types - ένα περίβλημα για ορισμούς τύπων δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 

τύπων (όπως για παράδειγμα το XML Schema). 

Message - ένας περιγραφικός ορισμός των δεδομένων που ανταλλάσσονται. 

Operation - μία περιγραφή μίας λειτουργίας που υποστηρίζεται από μία υπηρεσία 

Port Type - ένα περιγραφικό σύνολο από λειτουργίες που υποστηρίζονται από ένα ή 

περισσότερα τελικά σημεία. 

Binding - ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και μορφή δεδομένων για ένα συγκεκριμένο τύπο 

τελικών σημείων (port type). 

Port - ένα μοναδικό τελικό σημείο που ορίζεται σαν συνδυασμός μίας σύνδεσης (binding) 

και μιας διεύθυνσης δικτύου. 

Service - μία συλλογή από σχετικά τελικά σημεία. 

 

Σχήμα 6 - Πώς λειτουργεί η WSDL  

Πηγή:developers.sun.com 
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3.11.4 Παράδειγμα WSDL 
 

Έγγραφο WSDL που περιγράφει μια υπηρεσία για τις τιμές μετοχών 

<?xml version="1.0"?>  

<definitions name="StockQuote"  

  

targetNamespace="http://example.com/stockquote.wsdl"  

          xmlns:tns="http://example.com/stockquote.wsdl"  

          xmlns:xsd1="http://example.com/stockquote.xsd"  

          xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  

          xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">  

  

    <types>  

       <schema targetNamespace="http://example.com/stockquote.xsd"  

              xmlns="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema">  

           <element name="TradePriceRequest">  

              <complexType>  

                  <all>  

                      <element name="tickerSymbol" type="string"/>  

                  </all>  

              </complexType>  

           </element>  

           <element name="TradePrice">  

              <complexType>  

                  <all>  

                      <element name="price" type="float"/>  

                  </all>  

              </complexType>  

           </element>  

       </schema>  

    </types>  

  

    <message name="GetLastTradePriceInput">  

        <part name="body" element="xsd1:TradePriceRequest"/>  

    </message>  

    <portType name="StockQuotePortType">  

        <operation name="GetLastTradePrice">  

           <input message="tns:GetLastTradePriceInput"/>  

           <output message="tns:GetLastTradePriceOutput"/>  

        </operation>  

    </portType>  

 

    <binding name="StockQuoteSoapBinding" type="tns:StockQuotePortType">  

        <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>  

        <operation name="GetLastTradePrice">  
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αίτηση σε SOAP και η απάντηση της υπηρεσίας 

POST /StockQuote HTTP/1.1  

Host: www.stockquoteserver.com  

Content-Type: text/xml;  

charset="utf-8"  

Content-Length: nnnn  

SOAPAction: "Some-URI"  

  

<SOAP-ENV:Envelope  

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   

 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">   

   <SOAP-ENV:Body>  

    <m:GetLastTradePrice  

     xmlns:m="Some-URI">  

      <symbol>MOT</symbol>  

    </m:GetLastTradePrice>       

   </SOAP-ENV:Body>  

</SOAP-ENV:Envelope>  

 

Απάντηση της υπηρεσίας με SOAP μέσω HTTP 

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/xml; charset="utf-8"  

Content-Length: nnnn  

  

<SOAP-ENV:Envelope  

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  

 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>     

 <SOAP-ENV:Body>  

  <m:GetLastTradePriceResponse  

   xmlns:m="Some-URI">  

   <Price>14.5</Price>  

  </m:GetLastTradePriceResponse>  

 </SOAP-ENV:Body>  

</SOAP-ENV:Envelope>  
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3.11.5 Περιγραφή και σκοπός του UDDI 
 

Ο σκοπός που δίνει το OASIS για τo Universal Description, Discovery and Integration είναι ο 

παρακάτω: 

Τα web services έχουν νόημα μόνο όταν δυνητικοί χρήστες μπορούν να βρουν πληροφορίες 

ικανές ώστε να επιτρέψουν την εκτέλεσή τους. Το Universal Description Discovery & 

Integration (UDDI) εστιάζει στον καθορισμό ενός συνόλου από υπηρεσίες που θα 

υποστηρίζουν την περιγραφή και την ανακάλυψη: 

 Των εταιριών, των οργανισμών και άλλων παρόχων web services 

 Των web services, που είναι διαθέσιμες 

 Και των τεχνικών διεπαφών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να έχει 

κάποιος χρήστης πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. 

Βασισμένο σε ένα κοινό σύνολο από βιομηχανικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των 

HTTP, XML, XML Schema και SOAP το UDDI παρέχει μία διαλειτουργική, θεμελιώδη 

υποδομή για ένα περιβάλλον λογισμικού προσανατολισμένο στις υπηρεσίες τόσο για 

δημόσια διαθέσιμες υπηρεσιές όσο και για υπηρεσίες που εκτίθενται μόνο εσωτερικά ενός 

οργανισμού. 

Με πιο απλά λόγια το UDDI είναι ο «χρυσός οδηγός» των web services. Όπως σε ένα χρυσό 

οδηγό, μπορούμε να αναζητήσουμε μια εταιρία που προσφέρει τις υπηρεσίες που 

χρειαζόμαστε, να διαβάσουμε για μια προσφερόμενη υπηρεσία και να επικοινωνήσουμε με 

κάποιον για περισσότερες λεπτομέρειες. Φυσικά μπορούμε να προσφέρουμε ένα web 

service χωρίς να το καταχωρίσουμε στο UDDI, όπως αν ανοίγαμε μία επιχείρηση στο 

υπόγειο του σπιτιού μας και βασιζόμασταν στη διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Αλλά αν 

θέλουμε να αγγίξουμε το ευρύ κοινό, θα χρειαστούμε το UDDI ώστε οι δυνητικοί μας 

πελάτες να μπορέσουν να μας βρούν. 

Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται ένα ερώτημα σε SOAP και η απάντηση από ένα 

κατάλογο UDDI.  

Ερώτημα : το παρακάτω ερώτημα, τοποθετημένο σε ένα φάκελο SOAP, επιστρέφει 

λεπτομέρειες για τη Microsoft 

<find_business generic="1.0" xmlns="urn:uddi-org:api">   

<name>Microsoft</name>   

</find_business> 

 

Αποτέλεσμα : Λεπτομερείς καταχωρήσεις για τη Microsoft, οι οποίες περιλαμβάνουν και 

πληροφορίες για το ίδιο το UDDI. 
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<businessList generic="1.0"  

  operator="Microsoft Corporation"  

  truncated="false"  

  xmlns="urn:uddi-org:api">  

  <businessInfos>  

   <businessInfo  

       businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3">  

    <name>Microsoft Corporation</name>  

     <description xml:lang="en">  

            Empowering people through great software -  

            any time, any place and on any device is Microsoft's   

            vision. As the worldwide leader in software for personal  

            and business computing, we strive to produce innovative   

            products and services that meet our customer's  

     </description>  

      <serviceInfos>  

       <serviceInfo  

          businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3"                      

          serviceKey="1FFE1F71-2AF3-45FB-B788-09AF7FF151A4">  

        <name>Web services for smart searching</name>  

       </serviceInfo>  

      <serviceInfo  

          businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3"  

          serviceKey="8BF2F51F-8ED4-43FE-B665-38D8205D1333">  

        <name>Electronic Business Integration Services</name>  

      </serviceInfo>  

      <serviceInfo  

          businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3"  

          serviceKey="611C5867-384E-4FFD-B49C-28F93A7B4F9B">               

        <name>Volume Licensing Select Program</name>            

      </serviceInfo>  

      <serviceInfo  

          businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3"  

          serviceKey="A8E4999A-21A3-47FA-802E-EE50A88B266F">  

        <name>UDDI Web Sites</name>  

      </serviceInfo>          

      </serviceInfos>  

    </businessInfo>  

  </businessInfos>  

 </businessList>  
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RESTful υπηρεσίες διαδικτύου 

3.12 Εισαγωγή στις REST υπηρεσίες 
 

Οι RESTful υπηρεσίες διαδικτύου ορίζουν βασικές αρχές αρχιτεκτονικής με τισ οποίες οι 

προγραμματιστές μπορούν να σχεδιάζουν υπηρεσίες διαδικτύου, οι οποίες εστιάζονται 

τους πόρους των εκάστοτε συστημάτων συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που 

απευθύνονται και μεταφέρονται μέσω του HTTP πρωτοκόλλου από προγράμματα που είναι 

γραμμένα σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού. Το REST αναδύθηκε τα τελευταία 

χρόνια σαν ένας εναλλακτικός τρόπος σχεδίασης υπηρεσιών διαδικτύου. Βασικά, το REST 

έχει μεγάλη επιρροή στο διαδίκτυο και γι' αυτό αντικατέστησε σε αρκετούς οργανισμούς το 

SOAP και την WSDL γλώσσα λόγω του ότι είναι ευκολότερο στη χρήση. 

Το REST δεν προσέλκυσε πολλή προσοχή όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, το 2000, από τον Roy 

Fielding στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Irvine στην διατριβή του "Architectural Style 

and the Desing of Network-based Software Architectures", στην οποία αναλύει τις αρχές για 

την κατασκευή λογισμικού, που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως πλατφόρμα για 

κατανεμημένα συστήματα.  Tα REST web services είναι μια αρχιτεκτονική λογισμικού που 

μπορεί να ακολουθηθεί για τον σχεδιασμό συστημάτων λογισμικού.  Οι περισσότερες από 

τις εφαρμογές web σήμερα καταδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής REST, με 

παράλληλη αξιοποίηση των υπηρεσιών στο Διαδίκτυο. Η  χρήση των REST, μια client / 

server προσέγγιση χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό διεπαφή χρήστη από την 

αποθήκευση δεδομένων. Η αλληλεπίδραση client / server είναι αμφίδρομη και οι 

αλληλεπιδράσεις χρησιμοποιούν ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Ένα από τα βασικά 

στοιχεία της αρχιτεκτονικής REST είναι η έννοια ενός πόρου (resource). Οι servers 

φιλοξενούν τους πόρους και οι clients τους καταναλώνουν.  Κάθε πληροφορία που μπορεί 

να ονομαστεί μπορεί να είναι ένας πόρος. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, ένα έγγραφο, μια 

εικόνα, ακόμα και ο  καιρός σήμερα στη Νέα Υόρκη είναι όλα παραδείγματα πόρων. Ένας 

πόρος έχει ένα αναγνωριστικό, ένα URI, που συνδέονται με αυτό. Με άλλα λόγια, κάθε 

κομμάτι των πληροφοριών έχει το δικό του URI. Αυτό είναι επίσης μια βασική αρχή του 

Σημασιολογικού Ιστού (semantic web), η οποία είναι μια εξελισσόμενη επέκταση του World 

Wide Web στην οποία ορίζονται οι σημασιολογία των πληροφοριών και υπηρεσιών στο 

Διαδίκτυο.Στις μέρες μας, αρκετά χρόνια μετά την παρουσίασή του, το REST είναι κοινώς 

αποδεκτά και χρησιμοποιούνται από πολλές πλατφόρμες λογισμικού. 
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3.12.1 Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (http) 
 

Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (HyperText Transfer Protocol, HTTP) είναι ένα 

πρωτόκολλο επικοινωνίας. Αποτελεί το κύριο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στους 

φυλλομετρητές του Παγκοσμίου Ιστού για να μεταφέρει δεδομένα ανάμεσα σε έναν 

διακομιστή (server) και έναν πελάτη (client). Ορίζεται στα RFC 1945 και RFC 2616 

Το  Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου HTTP (HyperText Transfer Protocol)  είναι η 

καρδιά του Ιστού. Το HTTP ανήκει στο στρώµα εφαρµογών του ∆ιαδικτύου και  υλοποιείτε 

ως δύο προγράµµατα: ένα πρόγραµµα πελάτη (client program) και ένα  πρόγραµµα 

εξυπηρετητή (server program). Τα δύο αυτά προγράµµατα εκτελούνται σε διαφορετικά 

µηχανήµατα επικοινωνώντας µεταξύ τους ανταλλάσσοντας HTTP µηνύµατα. Συγκεκριµένα 

το HTTP ορίζει τη δοµή των µηνυµάτων αυτών καθώς και τον τρόπο ανταλλαγής τους 

ανάµεσα στον πελάτη και στον εξυπηρετητή.  

Πριν περιγράψουµε αναλυτικά το πρωτόκολλο HTTP πρέπει να αναφερθούµε σε κάποια 

βασική ορολογία του Ιστού. Μία Ιστοσελίδα (Web page) αποτελείται από αντικείµενα. Με 

τον όρο αντικείµενο (object) εννοούµε ένα απλό αρχείο, όπως ένα αρχείο HTML, ένα αρχείο 

εικόνας ή ένα αρχείο βίντεο, το οποίο µπορεί να προσπελαστεί µέσω ενός URL. Οι 

περισσότερες Ιστοσελίδες αποτελούνται από ένα βασικό αρχείο HTML και διάφορα σχετικά 

αντικείµενα. Αν υποθέσουµε ότι έχουµε µία Ιστοσελίδα που περιέχει ένα αρχείο HTML και 

3 αρχεία εικόνων τότε λέµε ότι η Ιστοσελίδα έχει 4 αντικείµενα. Το βασικό αρχείο HTML 

αναφέρεται στα άλλα αντικείµενα της σελίδας µέσω των URL των αντικειµένων. Κάθε URL 

αποτελείται από δύο τµήµατα: το όνοµα του υπολογιστή – host στον οποίον είναι 

αποθηκευµένο το αρχείο και το όνοµα του µονοπατιού (path) του αντικειµένου. Π.χ. το URL 

www.ntua.gr/index.htm έχει ως όνοµα host το www.ntua.gr και ως όνοµα µονοπατιού το 

index.htm. 

Ο browser είναι ο αντιπρόσωπος του Ιστού: απεικονίζει στον χρήστη τη ζητούµενη 

Ιστοσελίδα και παρέχει πληθώρα χαρακτηριστικών πλοήγησης και παραµετροποίησης. 

Επίσης, στους browser υλοποιείτε και η πλευρά του πελάτη του πρωτοκόλλου HTTP. Ένας 

εξυπηρετητής Ιστού (Web server) αποθηκεύει τα αντικείµενα της Ιστοσελίδας, το καθένα 

από τα οποία έχει ως διεύθυνση ένα URL. Στους εξυπηρετητές Ιστού υλοποιείτε και η 

πλευρά του εξυπηρετητή του πρωτοκόλλου HTTP.  

Το HTTP ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι πελάτες του Ιστού (π.χ. οι browsers) ζητούν 

(request) Ιστοσελίδες από τους εξυπηρετητές του Ιστού (π.χ. τους Web servers) και πως οι 

εξυπηρετητές µεταφέρουν τις Ιστοσελίδες στους πελάτες. 

Όταν ο χρήστης ζητά µία Ιστοσελίδα, ο browser στέλνει ένα µήνυµα HTTP αίτησης (HTTP 

request), για τα διάφορα αντικείµενα της σελίδας, στον εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής όταν 

λάβει το µήνυµα αυτό ανταποκρίνεται µε µηνύµατα HTTP απόκρισης (HTTP response) στα 

οποία περιέχονται τα αιτούµενα αντικείµενα. Μέχρι το 1997 όλοι οι browsers και όλοι οι 

εξυπηρετητές Ιστού υλοποιούσαν την έκδοση 1.0  του HTTP, που για συντοµία γράφεται 

HTTP/1.0. Από το 1998 όµως άρχισαν να  
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υποστηρίζουν και το HTTP/1.1, το οποίο είναι συµβατό µε το HTTP/1.0. ∆ηλαδή, ένας 

browser που υποστηρίζει το HTTP/1.0 µπορεί να επικοινωνήσει µε ένας εξυπηρετητή Ιστού 

που υποστηρίζει το HTTP/1.1 και, αντιστρόφως, ένας browser που υποστηρίζει το HTTP/1.1 

µπορεί να επικοινωνήσει µε έναν εξυπηρετητή Ιστού που υποστηρίζει το HTTP/1.0.  

Τόσο το HTTP/1.0 όσο και το HTTP/1.1 χρησιµοποιούν το TCP ως πρωτόκολλο µεταφοράς. 

Αφού ο πελάτης εγκαταστήσει µία σύνδεση TCP µε τον εξυπηρετητή αρχίζει την αποστολή 

µηνυµάτων – αιτήσεων προς αυτόν και τη λήψη µηνυµάτων – αποκρίσεων από αυτόν. 

Λόγω της χρήσης του TCP το HTTP δεν χρειάζεται να ασχοληθεί καθόλου µε τη µεταφορά 

των δεδοµένων. Το µόνο που πρέπει να κάνει είναι να στείλει τις αιτήσεις µέσω της TCP 

σύνδεσης και να περιµένει τις αποκρίσεις. Το TCP εγγυάται την αξιόπιστη µεταφορά των 

δεδοµένων καθώς και τον έλεγχο της συµφόρησης. Οι εξυπηρετητές του HTTP δεν κρατάνε 

καθόλου στοιχεία για την κατάσταση του πελάτη. Εποµένως, αν ένας πελάτης στείλει µία 

αίτηση για ένα αρχείο δύο φορές, ο εξυπηρετητής θα του στείλει το αρχείο αυτό δύο 

φορές. Τα πρωτόκολλα που δεν κρατάνε καθόλου πληροφορία για την κατάσταση του 

πελάτη ονοµάζονται stateless. 
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3.12.3 Βασικές Αρχές REST 
 

Oι REST υπηρεσίες διαδικτύου ακολουθούν τέσσερις βασικές αρχές σχεδιασμού: 

1. Χρησιμοποιούν τις μεθόδους (methods) του HTTP πρωτοκόλλου 

2. Δεν έχουν κατάσταση (stateless)  

3. Εκθέτουν κατάλογο, που η μορφή του μοιάζει με URI 

4. Μεταφέρουν δεδομένα με XML, JSON ή και με τα δύο 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των REST είναι η αποκλειστική χρήση των μεθόδων 

(POST, GET, PUT, DELETE) του HTTP πρωτοκόλλου με τέτοιο τρόπο, ώστε να ακολουθεί το 

πρωτόκολλο όπως εκείνο ορίστηκε από τον RFC 2616.  

Η μέθοδος GET, για παράδειγμα, έχει οριστεί ως παραγωγή δεδομένων, που προτίθεται να 

χρησιμοποιηθεί από μία εφαρμογή - πελάτη (client application) για να αποκτήσει 

πληροφορίες , ή ακόμη και να εκτελέσει ένα ερώτημα σε μία βάση δεδομένων με την 

προσδοκία ο εξυπηρετητής να ψάξει για την αίτηση του πελάτη και να εμφανίσει τα 

αποτελέσματα. 

Η χρήση των μεθόδων του HTTP εδραιώνει μια αντιστοιχία μεταξύ των λειτουργιών create - 

read - update - delete (CRUD) και των HTTP μεθόδων. Σύμφωνα με αυτή την αντιστοιχία: 

 Για τη δημιουργία μιας πηγής δεδομένων  στον εξυπηρετητή, χρησιμοποιείται η 

μέθοδος POST. 

 Για να λάβουμε δεδομένα από μία πηγή δεδομένων, χρησιμοποιείται η μέθοδος 

GET. 

 Για να αλλάξουμε την κατάσταση μιας πηγής δεδομένων ή να την ανανεώσουμε, 

χρησιμοποιείται  η μέθοδος PUT. 

  Για να διαγράψουμε μια πηγή δεδομένων, χρησιμοποιείται η μέθοδος DELETE. 

Η επεκτασιμότητα και η ευελιξία του πρωτοκόλλου HTTP έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό 

στην επιτυχία του Web, και θεωρείται το πρωτόκολλο του Web σήμερα. Το πρωτόκολλο 

HTTP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε πόρους, όχι μόνο σελίδες HTML, 

αλλά σε όλους τους τύπους των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, βίντεο και 

εφαρμογές. Συνεπώς, Resource Services Oriented σχεδιάζονται σύμφωνα με τις αρχές της 

αρχιτεκτονικής REST. Όπως συζητήσαμε προηγουμένως, η έννοια ενός πόρου βρίσκεται στο 

επίκεντρο των αρχών REST. Κάθε υπηρεσία είναι ένας πόρος με ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό. Εξ ου και ο όρος "Resource Oriented. Ένα παράδειγμα RESTful 

αρχιτεκτονικής είναι το ακόλουθο.  
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Σε μια βιβλιοθήκη υπάρχουν βιβλία και μέλη. Τα δυο αυτά στοιχεία είναι τα resources.  

Μετά διακρίνουμε τις λειτουργίες που χρειάζονται όπως 

 Προσθήκη βιβλίου 

 Λίστα με τα βιβλία 

 Εύρεση βιβλίου 

 Ανανέωση βιβλίου 

 Διαγραφή βιβλίου 

Μετά φτιάχνουμε τον πίνακα σε σχέση με τις μεθόδους HTTP. 

HTTP Method URI Περιγραφή 

GET /book Λίστα βιβλίων 

POST /book Προσθήκη βιβλίου 

GET /book/34 Eύρεση βιβλίου 

PUT /book/11 Ανανέωση βιβλίου 

DELETE /book/23 Διαγραφή βιβλίου 

 

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες σχετίζονται με τον πόρο Βιβλίο. Για να δούμε την λίστα με 

τα βιβλία κάνουμε GET και o server μας επιστρέφει το αποτέλεσμα. Για να προσθέσουμε 

ένα βιβλίο κάνουμε POST στον server τα χαρακτηριστικά του βιβλίου, τα δεδομένα δηλαδή 

που θέλουμε να του στείλουμε.  o Server μας επιστρέφει μήνυμα αποτυχίας ή επιτυχίας της 

ενέργειας μας. Για να βρούμε ένα βιβλίο κάνουμε GET με παράμετρο το ID του βιβλίου. 

Αντίστοιχα για να διαγράψουμε ένα βιβλίο κάνουμε DELETE  με παράμετρο το ID του 

βιβλίου.  

Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτενής χρήση του REST. Η τεχνολογία των REST web 

services γίνεται ολοένα και  πιο δημοφιλής, μεγάλες εταιρείες κάνουν χρήση τoυ REST όπως 

η Facebook, η Yahοo!, η Google και πάρα πολλές ακόμα. 
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Κεφάλαιο 4 

Ανάλυση του Συστήματος - Λειτουργικές Απαιτήσεις 

και Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής 

4.1 Εισαγωγή 
 

Στις προηγούμενες ενότητες της παρούσας εργασίας αναλύσαμε σε θεωρητικό επίπεδο την 

έννοια του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς, τη χρησιμότητά του, τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματά του και την Αρχιτεκτονική μέσω της οποίας αναπτύχθηκε. Επίσης, 

αναλύθηκαν τα SOAP και REST, ως βασικές τεχνικές για τη χρήση των Web Services. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση του Συστήματος που αναπτύχθηκε και του 

σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής του. Επιπλέον, θα αναφερθούν οι Επιχειρησιακές 

διαδικασίες μέσω των οποίων διαπιστώνονται οι λειτουργικές προδιαγραφές του 

Συστήματος. Τέλος, θα αναφερθούμε στις υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν για την ορθή 

χρήση του.  

4.2 Περιγραφή του συστήματος 
  

H εφαρμογή που υλοποιήθηκε είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, δηλαδή μια εφαρμογή 

που τρέχει σε έναν server και οι χρήστες έχουν προσβάση σε αυτήν μέσω του web browser 

τους. 

Με τον όρο Διαδικτυακή εφαρμογή ( Web application) περιγράφεται οποιοδήποτε 

λογισμικό είναι προσβάσιμο μέσω του παγκόσμιου ιστού. Εκτελείται από εγκεκριμένους 

χρήστες ενός δικτύου όπως ένα intranet ή το internet και τρέχουν σε  web browser. και 

συνήθως επικοινωνούν με μία βάση δεδομένων. Βασικό πλεονέκτημα των δικτυακών 

εφαρμογών, σε αντίθεση με τις τοπικά αποθηκευμένες εφαρμογές, είναι ότι οι 

απομακρυσμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές χωρίς να απαιτείται να 

εγκατασταθεί άλλο πρόγραμμα στο τερματικό τους, πλην του web browser. 

Το Σύστημα που αναπτύχθηκε με σκοπό την μεταφορά του χειρόγραφου Φακέλου Ασθενών 

σε ηλεκτρονική μορφή, έχει σχεδιαστεί από ένα σύνολο διαδικτυακών τεχνολογιών, που θα 

αναφερθούν σε επόμενο κεφάλαιο. Βασικός σκοπός της δημιουργίας του είναι η 

απλούστευση των διαδικασιών, η άμεση πρόσβαση των χρηστών καθώς και η διευκόλυνση 

των τελευταίων. 

Αναλυτικότερα, το Σύστημά μας διέπεται από ένα βασικό σύστημα χρηστών. Είναι πολύ 

σημαντικό το γεγονός ότι ο κάθε Χρήστης έχει πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες που τον 
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αφορούν, καθώς και το ότι κάποιοι Χρήστες δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα που 

δεν τους αφορούν άμεσα, με σκοπό την προστασία του ιατρικού απορρήτου.  

Συγκεκριμένα, οι ρόλοι οι οποίοι αποδίδονται στο σύστημά μας είναι ο Διαχειριστής 

(Administrator), ο Γιατρός (Doctor), το Ιατρικό Προσωπικό (Nurse/Staff) και η Γραμματεία 

(Reception). Η ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών του κάθε ένα από αυτούς τους 

Χρήστες, αναφέρεται παρακάτω. 

4.3 Επιχειρησιακές διαδικασίες και λειτουργικές 

προδιαγραφές 
 

Διαχειριστής (Administrator): Ο βασικότερος χρήστης του Συστήματος, που καθορίζει κατα 

κύριο λόγο τις διαδικασίες των Χρηστών. Οι βασικές του λειτουργίες είναι οι εξής: 

 Προσθήκη Χρήστη (διαγραφή, επεξεργασία, καταχώρηση στοιχείων όπως π.χ. 

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Ειδικότητα, Κωδικός Χρήστη, Όνομα Χρήστη κλπ) 

 Επεξεργασία Χρήστη 

 Εισαγωγή στο Σύστημα 

 Αναζήτηση Χρήστη 

Γιατρός (Doctor): Ο εκάστοτε γιατρός, που αναλαμβάνει κάποιον ασθενή, έχει κι αυτός 

συγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες και είναι οι εξής: 

 Εισαγωγή στο σύστημα 

 Αναζήτηση Ασθενή 

 Προβολή Ιατρικού Φακέλου 

 Ενημέρωση ιατρικού ιστορικού 

 Δημιουργία ιατρικού ιστορικού  

 Καταχώρηση φαρμακευτικών αγωγών 

 Προβολή φαρμακευτικών αγωγών 

 Δημιουργία οικογενειακού ιατρικού ιστορικού 

 Ανανέωση οικογενειακού ιατρικού ιστορικού 

 Επεξεργασία ζωτικών στοιχείων ασθενή 

 Προσθήκη παρατηρήσεων/σχολίων για τον ασθενή 

 Προβολή εξετάσεων ασθενή 

Προσωπικό (Nurse/Staff): Πρόκειται για το ιατρικό προσωπικό που αποτελεί αρωγό στη 

φροντίδα των ασθενών, ειδικά εκείνων οι οποίοι βρίσκονται σε νοσηλεία. Οι 

επιχειρησιακές διαδικασίες τους είναι: 

 Εισαγωγή στο σύστημα 

 Αναζήτηση ασθενή 

 Προβολή ορισμένων στοιχείων του ιατρικού φακέλου (συγκεκριμένα, μπορούν να 

δουν μόνο εκείνα τα στοιχεία, που έχουν άμεση σχέση με τη φροντίδα των 

ασθενών π.χ. παροχή φαρμάκων, παρατηρήσεις γιατρού, ομάδα ) 
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 Επεξεργασία ζωτικών στοιχείων ασθενή 

 Προσθήκη παρατηρήσεων/ σχολίων για τον ασθενή 

Γραμματεία (Reception): Πρόκειται για τη γραμματειακή υποστήριξη, η οποία αναλαμβάνει 

κατα κύριο λόγο την καταχώρηση του ασθενή και των βασικών στοιχείων του. Ο ρόλος της 

είναι κυρίως υποστηρικτικός στη διαδικασία συνάντησης του Γιατρού με τον Ασθενή. 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρησιακές διαδικασίες που ακολουθεί είναι οι εξής: 

 Εισαγωγή στο σύστημα 

 Προσθήκη ασθενή 

 Επεξεργασία στοιχείων ασθενή 

 Αναζήτηση ασθενή 

 Προβολή επισκέψεων ασθενή 

 Προσθήκη επίσκεψης 

 Προβολή ραντεβού ιατρών 

 Προσθήκη παρατηρήσεων/σχολίων για ασθενή 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες απεικονίζονται και στον παρακάτω πίνακα: 

A/A Ομάδα χρηστών Περιγραφή Προδιαγραφή 

    

1 Διαχειριστής Θα πρέπει να μπορεί να 
προσθέσει χρήστες στο 

σύστημα 

Προσθήκη χρήστη 

2 Διαχειριστής Θα πρέπει να μπορεί να 
επεξεργαστεί τα στοιχεία των 

χρηστών 

Επεξεργασία χρήστη 

3 Διαχειριστής Θα πρέπει να μπορεί να 
επεξεργαστεί τους ρόλους 

των χρηστών 

Επεξεργασία Ρόλων 
χρηστών 

4 Ιατρός Θα πρέπει να μπορεί να 
αναζητήση ασθενείς 

Αναζήτηση ασθενών 

5 Διαχειριστής Θα πρέπει να μπορεί να 
αναζητήση χρήστες 

Αναζήτηση χρηστών 

6 Ιατρός Θα πρέπει να μπορεί να δει 
τον ιατρικό φάκελο ασθενή 

Προβολή ιατρικού 
φακέλου 

7 Ιατρός Θα πρέπει να μπορεί να 
ενημερώσει τον ιατρικό 

φάκελο ασθενή 

Ενημέρωση ιατρικού 
φακέλου 

8 Ιατρός Θα πρέπει να μπορεί να 
καταχωρήσει φαρμακευτικές 

αγωγές 

Καταχώρηση 
φαρμακευτιών 

αγωγών 

9 Ιατρός Θα πρέπει να μπορεί να 
ανανεώσει το ιατρικό 
ιστορικό του ασθενή 

Ανανέωση ιατρικού 
ιστορικού 

10 Ιατρός Θα πρέπει να μπορεί να 
προβάλλει τις επισκέψεις των 

ασθενών του 

Προβολή επισκέψεων 

11 Ιατρός Θα πρέπει να μπορεί να 
επεξεργαστεί τα ζωτικά 

στοιχεία του ασθενή 

Επεξεργασία ζωτικών 
στοιχείων ασθενή. 

12 Ιατρικό προσωπικό Θα πρέπει να μπορεί να δει Προβολή 
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τις φαρμακευτικές αγωγές 
του ασθενή 

φαρμακευτικών 
αγωγών 

13 Ιατρός Θα πρέπει να μπορεί να δει 
τις φαρμακευτικές αγωγές 

του ασθενή 

Προβολή 
φαρμακευτικών 

αγωγών 

14 Ιατρικό προσωπικό Θα πρέπει να μπορεί να δε τα 
βασικά στοιχεία του 

ασθενή(όνομα,επίθετο,ομάδα 
αίματος,ηλικία) 

Προβολή βασικών 
στοιχείων ασθενή 

15 Ιατρικό προσωπικό Θα πρέπει να μπορεί να δει 
μέρος του ιατρικόυ ιστορικόύ 

(αλλεργίες) 

Προβολή αλλεργιών 

16 Γραμματεία Θα πρέπει να μπορεί να 
καταχωρήσει ασθενή 

Καταχώρηση ασθενή 

17 Γραμματεία Θα πρέπει να μπορεί να 
επεξεργαστεί στοιχεία 
ασθενή (δημογραφικά) 

Επεξεργασία 
στοιχείων ασθενή 

18 Γραμματεία Θα πρέπει να μπορεί να δει 
τις επισκέψεις των ασθενών 

Προβολή επισκέψεων 

19 Ιατρός Θα πρέπει να μπορεί να 
καταχωρήσει αλλεργίες 

ασθενή 

Καταχώρηση 
αλλεργιών 

20 Ολοι Θα πρέπει να μπορούν να 
εισέλθουν στο σύστημα 

Εισαγωγή στο 
σύστημα 

21 Διαχειριστής Θα πρέπει να μπορεί να πάρει 
backup την βάση δεδομένων 

Backup βάσης 
δεδομένων 

 

4.4 Διαγράμματα UML 
 

Use case diagrams 

Τα διαγραμμάτα περιπτώσεων χρήσης χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των 

επιχειρησιακών απαιτήσεων του συστήματος . Χρησιμοποιούνται κυρίως κατά τον αρχικό 

σχεδιασμό του συστήματος . Με τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης  προσπαθούμε να 

κατανοήσουμε ποιός θα χρησιμοποιεί το σύστημα καιμε ποιό σκοπό. Στο σύστημα μας, 

έχουμε τους εξής χρήστες (actors) 

 Διαχειριστής συστήματος και ρόλων 

 Γιατρός 

 Προσωπικό 

 Γραμματεία 
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Εικόνα 4.1: Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για τον χρήστη administrator 
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Εικόνα 4.2: Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για τους χρήστες doctor,reception και stuff 
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Εικόνα 4.3: Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για τον χρήστη doctor 
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4.5 Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής 
 

Για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος  χρησιμοποιήθηκε η «Από Πάνω 

προς τα Κάτω» (Top Down) μεθοδολογία. Ξεκινώντας από το επίπεδο των επιχειρησιακών 

διαδικασιών και των λειτουργικών προδιαγραφών καταλήξαμε στις επιμέρους σύνθετες και 

απλούστερες υπηρεσίες που έπρεπε να δημιουργηθούν. 

 

Εικόνα 4.4: Service oriented αρχιτεκτονική 

ΜVC pattern 

Το σύστημα που υλοποιήθηκε χρησιμοποιεί το πρότυπο MVC. Το MVC (model - view - 

controller ) είναι ένα πρότυπο αρχιτεκτονικής λογισμικού που χωρίζει την αναπαράσταση 

των πληροφοριών από την αλληλεπίδραση του χρήστη με αυτό. Μια καλύτερη προσέγγιση 

θα ήταν να διαχωρίσουμε τα τρία αυτά λογικά μέρη σε διαφορετικές κλάσεις. Μια κλάση 

θα παριστά τις πληροφορίες του ραντεβού, μια την οπτική αναπαράσταση του και μια θα 

διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ του GUI και των πληροφοριών του ραντεβού. Το 

Pattern αυτό ονομάζεται Model – View – Controller (ή απλούστερα MVC) και είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο όταν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε εύκαμπτα και εύκολα διαχειρίσιμα 

συστατικά.  

Το Pattern MVC χρησιμοποιείται όταν ένα συστατικό έχει κάποιο από τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 Είναι πιθανό να δούμε το συστατικό με διαφορετικούς τρόπους. Η εσωτερική 

αναπαράσταση του αντικειμένου μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από την 

εξωτερική του (στην οθόνη). 
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 Η συμπεριφορά ή η αναπαράσταση του συστατικού μπορούν να αλλάξουν 

δυναμικά. 

 Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συμπεριφορών, με την έννοια ότι πολλών ειδών 

συμπεριφορές μπορούν να υλοποιηθούν για το ίδιο αντικείμενο. 

 Πολλές φορές επιθυμούμε να επαναχρησιμοποιήσουμέ ένα τέτοιο 

συστατικό κάτω από άλλες συνθήκες, με τις λιγότερες δυνατές αλλαγές. 

 

Τα 3 βασικά συστατικά του MVC 

 

Model 

Το συστατικό αυτό περιέχει μία ή περισσότερες κλάσεις ή Interface, που είναι υπεύθυνα 

για την υποστήριξη των πληροφοριών του μοντέλου. Η κατάσταση του μοντέλου 

διατηρείται στα πεδία και τροποποιείται από μεθόδους. Επίσης, συγκρατείται μία αναφορά 

σε κατάλληλα View, ώστε να ενημερώνονται κάθε φορά που παρατηρούνται αλλαγές. 

View 

Κλάσεις και Interface που παρέχουν οπτικές αναπαραστάσεις του συστατικού. Κάθε φορά 

που παρατηρείται κάποια αλλαγή στην πληροφορίες του Model, το View είναι υπεύθυνο 

για το αν και πώς θα οπτικοποιήσει αυτήν την αλλαγή. 

Controller 

Αυτό το συστατικό διαχειρίζεται τις αλλαγές στο Model. Διατηρεί μια αναφορά στο 

συστατικό Model που είναι υπεύθυνο για τις αλλαγές, ενώ καλεί μία ή περισσότερες 

update μεθόδους. Η εντολή αλλαγής μπορεί βέβαια να έρθει και από κάποιο View. 
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Εικόνα 4.6: MVC σχήμα 

Στην εικόνα 3.2 διακρίνουμε το model που επικοινωνεί με τον controller και αυτός με το 

view. To αποτέλεσμα εμφανίζεται στον web browser του χρήστη. 

Προσέγγιση με ένα παράδειγμα 

Έστω ότι επιθυμούμε να παραστήσουμε ένα ραντεβού με κάποιον γνωστό μας στο 

προσωπικό ηλεκτρονικό organizer, που κατασκευάζουμε. Πιθανότατα, θα δημιουργούσαμε 

μια κλάση όπου θα ορίζαμε γενικές πληροφορίες, όπως το όνομα του, το επώνυμο, η 

επιχείρηση στην οποία εργάζεται κ.ο.κ. Περαιτέρω θα επιθυμούσαμε να παραστήσουμε το 

ραντεβού αυτό κι οπτικά (visually). Έτσι, θα έπρεπε να προσθέσουμε κώδικα και για αυτό 

στην κλάση. Τέλος, θα έπρεπε να προσθέσουμε και μια σειρά μεθόδων έτσι ώστε κάθε 

αλλαγή στο GUI να ανανεώνει κατάλληλα τις πληροφορίες του ραντεβού. 

Βέβαια, αυτή η λύση παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα: 

1. Αν και κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι όλα αυτά τα μέρη αντιπροσωπεύουν το 

αντικείμενο Contact (ραντεβού) και πρέπει να είναι μαζί, η χρησιμοποίηση μονάχα 

μιας κλάσης καθιστά τον κώδικα πολύπλοκο και δύσκολα διαχειρίσιμο. 

2. Η κλάση αυτή δεν είναι εύκολα επεκτάσιμη. Τι θα συνέβαινε αν για παράδειγμα 

επιθυμούσαμε μια διαφορετική οπτική αναπαράσταση του ραντεβού; Με μονάχα 

μια κλάση, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά. 
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Μια καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να διαχωρίσουμε τα τρία αυτά λογικά μέρη σε 

διαφορετικές κλάσεις. Μια κλάση θα παριστά τις πληροφορίες του ραντεβού, μια την 

οπτική αναπαράσταση του και μια θα διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ του GUI και των 

πληροφοριών του ραντεβού. Το Pattern αυτό ονομάζεται Model – View – Controller (ή 

απλούστερα MVC) και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε 

εύκαμπτα και εύκολα. 

Το σύστημα που υλοποιήθηκε αποτελείται από 3 βασικά συστατικά 

 Υποσύστημα επιχειρησιακών διαδικασιών (MVC - Controller) 

 Υποσύστημα Διεπαφής του χρήστη (MVC - View) 

 Υποσύστημα αλληλεπίδρασης με την βάση δεδομένων (MVC - Model) 

 

Yποσύστημα επιχειρησιακών διαδικασιών 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που περιγραψάμε στην προηγούμενη ενότητα, 

επεξεργάζονται από τον controller , ο οποίος και επιτρέπει σε εξωτερικά components να 

χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του συστήματος.  Αποτελεί το orchestration component 

του συστήματος.  Κατά την εκτέλεση επικοινωνεί και με άλλους controller, για να συλλέψει 

πληροφορίες και να επιστρέψει το αποτέλεσμα στο component, το οποίο έκανε την αίτηση. 

Υποσύστημα Διεπαφής χρήστη 

Είναι το υποσύστημα της εφαρμογής που αφορά το γραφικό της περιβάλλον και αποτελεί 

την διαπαφή του συστήματος με τους τελικούς χρήστες. Επιτρέπει, δηλαδή, στους χρήστες 

να πραγματοποιήσουν διαδικασίες login, εγγραφής, αναζήτησης πληροφοριών κ.α., όπως 

αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Υποσύστημα αλληλεπίδραση με την βάση δεδομένων.  

Eίναι το υποσύστημα που είνα υπεύθυνο για την αλληλεπίδρση του συστήματος με την 

βάση δεδομένων. Τα διαγράμματα και τα μοντέλα που υλοποιούν τη βάση δεδομένων θα 

παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω. 

4.5 Οι Υπηρεσίες του συστήματος 
 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν,  

προκειμένου να ολοκληρωθούν και να αυτοματοποιηθούν οι επιχειρηματικές διαδικασίες.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα η εφαρμογή ακολουθεί το μοντέλο MVC.  Έτσι 

οι υπηρεσίες τους συστήματος  περιέχονται στους controllers, οι οποίοι επιστρέφουν το 

αποτέλεσμα της αίτησης που έγινε από τον χρήστη, καλώντας είτε άλλους controllers, είτε 

όχι. Για την συγκεκριμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού φακέλου τα web services που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι SOAP και RESTful,  με τα RESTful να χρησιμοποιούνται 

περισσότερο. 
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Όπως αναφέραμε σε προηγουμένη ενότητα η εφαρμογή ακολουθεί το μοντέλο MVC, έτσι 

υπάρχουν οι κεντρικοί controllers οι οποίοι επεξεργαζόνται  τις αιτήσεις των χρηστών 

χρησιμοποιωντάς SOAP και για να επιστρέψουν το τελικό αποτέλεσμα είτε καλούν άλλους 

controllers, είτε όχι. Γενικά το μοντέλο παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

Σχήμα 4.7 - Aρχιτεκτονική συστήματος με χρηση MVC 
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Υπηρεσία 1 : Εισαγωγή στο σύστημα 

Όταν ο χρήστης μπαίνει στην εφαρμογή, αυτή είναι η πρώτη υπηρεσία που καλείται. Μόλις 

ο χρήστης πληκτρολογήσει στην φόρμα που εμφανίζεται το "Όνομα χρήστη"  και τον 

"Κωδικό Πρόσβασης" και αφού έχει πατήσει το κουμπί "Σύνδεση", καλείται η Υπηρεσία 

«LoginWS», η οποία εκτελεί τα εξής βήματα: 

1) Αρχικά, ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Εφόσον 

επιβεβαιωθεί πως ο έλεγχος είναι επιτυχής συνεχίζει στα υπόλοιπα βήματα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. 

2) Στη συνέχεια, καλείται η  Υπηρεσία Υποστήριξης «UserWS», ούτως ώστε να 

εξαχθούν τα στοιχεία του Χρήστη από τη βάση, έχοντας ως βασική παράμετρο το 

όνομα Χρήστη που έχει εισαχθεί. Εφόσον ο Χρήστης εντοπιστεί στη βάση 

δεδομένων, συνεχίζονται τα επόμενα βήματα. Διαφορετικά, εμφανίζεται μήνυμα 

λάθους. 

3) Έπειτα, συγκρίνεται ο Κωδικός Χρήστη που έχει εισαχθεί στη φόρμα με τον Κωδικό 

που βρίσκεται αποθηκευμένος στη βάση δεδομένων. Αν και αυτός ο έλεγχος είναι  

επιτυχής, τότε συνεχίζει στο επόμενο βήμα. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει 

επιστρέφει μήνυμα λάθους. 
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Υπηρεσία 2 : Καταχώρηση Γιατρού 

Ο Διαχειριστής (Administrator) έχει εισάγει τα στοιχεία του νέου Γιατρού στην κατάλληλη 

φόρμα και έχει επιλέξει να αποθηκεύσει τον νέο Ιατρό. Σε αυτό το σημείο καλείται η 

Υπηρεσία «AddDoctorWS», η οποία εκτελεί τα παρακάτω βήματα: 

1) Ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία στη φόρμα. Εφόσον έχει 

γίνει αυτό,  προχωράει στο επόμενο βήμα. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται 

μήνυμα λάθους. 

2) Καλείται η Υπηρεσία «ChkUserWS», με την οποία γίνεται αναζήτηση στη βάση για 

την ύπαρξη άλλης καταχώρησης Γιατρού με τα ίδια στοιχεία. 

3) Αν υπάρχει καταχώρηση Γιατρού με τα ίδια στοιχεία, τότε εμφανίζεται μήνυμα 

λάθους. 

4) Αν δεν  υπάρχει Γιατρός με τα ίδια στοιχεία, τότε: 

i. Καλεί την Υπηρεσία «UsersWS», ώστε να ελεγχθεί εάν υπάρχει άλλος 

χρήστης με το ίδιο "Όνομα Χρήστη" με αυτό που έχει εισαχθεί στη φόρμα. 

Αν συμβαίνει αυτό, εμφανίζεται μήνυμα λάθους, ειδάλλως συνεχίζει στα 

επόμενα βήματα. 

ii. Καλεί την Υπηρεσία «UsersWS» για να δημιουργήσει τον κωδικό 

πρόσβασης, με τον οποίο θα μπορεί ο νέος γιατρός να συνδέεται στο 

σύστημα. 

iii. Καλεί την Υπηρεσία «UsersWS» για να καταχωρήσει τα στοιχεία του 

ονόματος και του κωδικού πρόσβασης στη βάση δεδομένων. 

iv. Καλεί την Υπηρεσία «SaveUserWS» για να αποθηκεύσει τα υπόλοιπα 

στοιχεία του ιατρού στην βάση. 
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Υπηρεσία 3 : Καταχώρηση ασθενούς 

Ο Χρηστης εισάγει τα στοιχεία του Ασθενή στη φόρμα. Σε περίπτωση που δεν έχουν 

συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία, εμφανίζεται μήνυμα λάθους.  Καλείται, επομένως,  η 

Υπηρεσία «AddPatientWS», η οποία εκτελεί τα παρακάτω βήματα: 

1) Καλεί την  Υπηρεσία «AddPatientWS» για να προσθέσει τα στοιχεία του νέου 

ασθενούς στην βάση. 

2) Καλεί την υπηρεσία«ChkPatientDataWS» για να ελέχθει η εγκυρότητα των 

στοιχείων 

3) Καλεί την  Υπηρεσία «CreatePatientEMRWS» για να εκκινήσει την διαδικασία 

δημιουργίας Ηλεκτρονικού Φακέλου για τον νέο ασθενή. 
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Υπηρεσία 4 : Επεξεργασία στοιχείων ασθενούς 

Αφού έχουν τροποποιηθεί τα στοιχεία του Ασθενή στην κατάλληλη φόρμα και έχει 

επιλεχθεί να γίνει "Αποθήκευση", καλείται η «EditPatientWS», η οποία εκτελεί τα 

παρακάτω βήματα: 

1) Ελέγχει αν όλα τα υποχρεωτικά πεδία έχουν συμπληρωθεί. Έφοσον έχουν 

συμπληρωθεί προχωράει στο επόμενο βήμα. Στην αντίθετη περίπτωση, 

εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 

2) Καλείται η Υπηρεσία «SavePatientWS», ώστε να αποθηκευτούν τα τροποποιημένα 

στοιχεία του ασθενή στη βάση δεδομένων. 

3) Αν η τροποποίηση έγινε με επιτυχία, εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς ενημέρωσης. 

Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται μήνυμα λάθους.  

 

Υπηρεσία 5 : Aναζήτηση ασθενούς 

Η Υπηρεσία αυτή καλείται από τους Χρήστες "Γιατρός", "Γραμματεία" και "Προσωπικό".  

Σκοπός είναι να αναζητήσουν έναν Ασθενή ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

1) Αρχικά, καλείται η Υπηρεσία "SearchWS", η οποία εμφανίζει τη φόρμα αναζήτησης, 

η οποία πρέπει να συμπληρωθεί. Πρέπει να εισαχθεί τουλάχιστον ένα κριτήριο, για 

να συνεχίσει στο επόμενο βήμα. Ειδάλλως, επιστρέφει μήνυμα. 

2) Ο Χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα, και τότε καλείται πάλι η Υπηρεσία "SearchWS", 

η οποία ελέγχει τη βάση δεδομένων για να ελέγξει την ύπαρξη του 

Ασθενή/Ασθενών που αναζητούνται. Εάν βρεθούν αποτελέσματα, εμφανίζονται 

στον Χρήστη, αλλιώς επιστρέφεται μήνυμα πως δεν έχουν βρεθεί αποτελέσματα. 

 

Υπηρεσία 6 : Προβολή Ηλεκτρονικού φακέλου 

Ο Χρήστης Γιατρός, ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του 

Ασθενή, και όχι μερική πρόσβαση (π.χ. ο χρήστης "Προσωπικό"), έχει εισαχθεί στο σύστημα 

και η εφαρμογή πρέπει να του εμφανίσει όλα τα στοιχεία του ιατρικού φακέλου. Τότε 

καλείται η Υπηρεσία «PatientDataWS», η οποία εκτελεί τα παρακάτω βήματα που 

εκτελούνται την ίδια χρονική στιγμή ταυτόχρονα: 

1) Καλεί την Υπηρεσία «PatientHistoryWS», η οποία επιστρέφει τα αποθηκευμένα 

δημογραφικά στοιχεία του Ασθενούς. 

2) Καλεί την Υπηρεσία «PatientHistoryWS», η οποία επιστρέφει στοιχεία για πιθανές 

αλλεργίες του Ασθενούς. 

3) Καλεί την Τοπική Υπηρεσία «PatientMedicationsWS», η οποία επιστρέφει τα 

στοιχεία για την φαρμακευτική αγωγή του Ασθενούς. 

4) Καλεί την Τοπική Υπηρεσία «PatientHistoryWS», η οποία επιστρέφει στοιχεία 

σχετικά με το οικογενειακό ιστορικό του Ασθενούς. 

5) Καλεί την Τοπική Υπηρεσία «PatientAppointmentsWS», η οποία επιστρέφει τα 

αποθηκευμένα ραντεβού του Γιατρού με τον  Ασθενή. 
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Υπηρεσία 7 : Υπηρεσία «UsersWS» 

Η Υπηρεσία αυτή ασχολείται με τα Logins των χρηστών στο σύστημα. Ανακτά πληροφορίες 

για τους χρήστες κατά την σύνδεσή του ή δημιουργεί το όνομα χρήστη και το κωδικό, με τα 

οποία θα συνδέονται. Χρησιμοποιεί τις Βασικές Υπηρεσίες «ExecuteQRYWS» και 

«RunProcedureWS», για να εξάγει δεδομένα από την βάση ή για να αποθηκεύσει δεδομένα 

σε αυτή.  

 

Υπηρεσία 8:  Επισκέψεων «VisitsWS» 

Η Υπηρεσία αυτή ασχολείται με την ανάκτηση και την αποθήκευση ενός ραντεβού.  

4.6 Βάση δεδομένων του συστήματος 
 

Η βάση δεδομένων τυ συστήματος είναι μια MySQL database. Αναλυτικά το σχεσιακό 

μοντέλο 

 

1. Kάθε department μπορεί  δέχεται πολλές επισκέψεις κάθε μια αντιστοιχεί σε έναν 

ασθενή 

2. Kάθε ασθενής μπορεί να εχει προβεί σε μια ή περισσότερες επισκέψεις 
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1.Κάθε department μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους γιατρούς 

2. Κάθε department καταγράφει τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών του, τις 

διαγνώσεις, τις εξετάσεις και τις νοσηλείες των ασθενών του. 
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1. Κάθε επίσκεψη περιλάμβανει έναν γιατρό και έναν ασθενή 

2. Σε κάθε επίσκεψη αντιστοιχούν μια ή περισσότερες διαγωνώσεις, φαρμακευτικές αγωγές 

και εξετάσεις. 
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1. Κάθε χρήστης έχει έναν ρόλο και μια ειδικοτητα 

2. Ο κάθε ρόλος έχει ένα ή περισσότερα permissions 

3. Κάθε χρήστης(γιατρός) έχει μια ή περισσότερες επισκέψεις 
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1. Κάθε ασθενής μπορεί να έχει καμία ή μια ή περισσότερες αλλεργίες 

2. Καθε ασθενής μπορεί να έχει μια ή περισσότερες εξετάσεις 

3. Κάθε ασθενής μπορεί να έχει μια ή περισσότερες συνήθειες. 
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Κεφάλαιο 5 

Συμπεράσματα και παρουσίαση συστήματος 

Η χρήση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη μηχανογράφηση του ιατρικού 

φακέλου και τη διαχείριση των ιατρικών πληροφοριών που αφορούν στον ασθενή έχει 

αλλάξει σημαντικά τον τρόπο άσκησης της ιατρικής σήμερα. Τα γνωστά σε όλους μας 

πρακτικά μειονεκτήματα του κλασικού χάρτινου ιατρικού φακέλου και τα εμφανή 

πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής καταγραφής κι αρχειοθέτησης οδηγούν πλέον στην 

αλλαγή του σκηνικού. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες έχει καθιερωθεί ο ηλεκτρονικός 

ιατρικός φάκελος, με τη διενέργεια ιατρικών τηλεδιασκέψεων για τη διάγνωση και τη λήψη 

θεραπευτικών αποφάσεων για ειδικά θέματα και την πραγματοποίηση σε παγκόσμια 

κλίμακα πολυκεντρικών μελετών κι επιδημιολογικών ερευνών, γεγονότα που θεωρούνται 

σχεδόν αυτονόητα. Οι Έλληνες ιατροί πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

μέθοδο αυτή , ενώ οι διοικητικές υπηρεσίες να επιδιώξουν άμεσα την εφαρμογή της, η 

οποία συνεπάγεται ελάττωση του κόστους και καλύτερη λογιστική διαχείριση του ασθενή, 

παρακολούθηση της λειτουργίας των τμημάτων και δυνατότητα διενέργειας ποιοτικού 

ελέγχου των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Το σύστημα που υλοποιήθηκε έχει γίνει deploy στο cloud (digitalocean) σε ubuntu 12.04 και 

είναι στην διεύθυνση http://146.185.141.201/emrapp/public/index.php  

 

Εικόνα 5.1 - Είσοδος χρήστη στο σύστημα 

 

 

 

http://146.185.141.201/emrapp/public/index.php
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Εικόνα 5.2 - Αναζήτηση ασθενή 

 

 

Εικόνα 5.3 - Λίστα ασθενών 
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Εικόνα 5.4 - Φάκελος ασθενή 

 

 

Εικόνα 5.5 - Λίστα χρηστών admin 
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Εικόνα 5.6 - Διαχείριση ρόλων - admin 
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Εικόνα 5.7 - Νέος ασθενής 
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Εικόνα 5.8- Νέα επίσκεψη 

 

 

Εικόνα 5.9 - Εκκρεμότητες 
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