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1_ ΖορΙ"'ά

εΥΧΑΡIΣηεΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τouς διδάσκοντες τou τμήματος, με τouς oπoiouς μαζί

ξεκινήσαμε στην αρm της δημιouργiας τou συyκεκριμένouτμήματος, '110. την 'R:p:MJπάθεια

που lα/τέβαλαν ώστε να διδάξουν σε ένα νεοσύστατο ιωι πρωτοπόρο τμήμα. ΙδlO.Ι'tέfχoς θα

ήθελα να ευχαριστήσω τον καθ. κ. Χρ. Kόιcιανo ο cnroioς ήταν 'Rάvtα εκεί Ύ1α να μας

ιωθοδτπεί &Υ,. μόνο με nς Πανεπιστημιακές ΤO'U -γνώσεις, αλλά ακόμα ια/Ι με ης πατρUCΈς του

συμβoυλtς.

Ένα μεΥάλο ευχαρtσ'tώ σroν κ. ΕΟΟ'Υ. Σαιcιcόπouλo. ο cnroίος με εμmστεΟΟηκε

επtλέ'yOVΤάς με να ειcπoVΉσω τη σιryιcειcριμένη φyασtα.

EUΧΑΡ1στώ wι:ό ΙCΑΡδίας την ΟΙΚσΥένεια μου για την α-Υάπη ια/Ι τη συμπαράσro.ση τouς

πou μου δίνουν ανελλιπώς τouς φiλoυς μοο ιωι τέλος τον Ανδρέα ΎW την ιω.ταΎόηση τou

ΙCΑΤΆ τη δ1άρκεlΟ. εκπόνησης της εpΎασtας.

Ιωάννα Ζορμχά

ΠανεJαOTήμιo Στερεάς Ελλάδας • Τμήμα ΠληροφοΡ1t1:ή με Εφαρμογές στη BιoΊατριΙCΉ
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ΙωάvναΖορμχά

ΠEPIΛB"U

Σroxόςτης παΡο6σας ΠτυχιακήςΕργασίαςήταν να. δημιουρΥηθείμια εφαρμο-Υή,η οποία

θα είναι προσαρμοσμένη σε κινητά και φορητές συσκευές (ΡΟλ'5), με στόχο τη

χρησιμοποίηση της ωΣό το Πρoσωπucό Y-yεiας εντός των NoσηΛΕUΤUCών Ιδρυμάτων. Η

εφαρμογή αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ωr.ευθύνεται σε Γιατρούς και Noσηλεmές. σε

όλους τους χώρους του Noσηλεmucoύ Ιδρύματος, είτε αν εκείνη τη σnyμή βρίσιroνται

συνδεδεμένοι σε κάποιο ασύρματο δίκτuo είτε όχι..

Συyιcεκρψένα οι λειτouργiες που θα μπορούν να χρησψα/ΣΟΙούν οι Γιατροί είναι: να

μπορούν να ενημερωθούν ')'Ul το ιοτορucό του ασθενούς, όΒως είναι οι διαγνώσεtς, η

φαρΜΑκΕuτucΉ cryωγή JW\) aιroλooOεitat ιcαι αν έχει συγκεκριμένες αλλεργίες. Μια άλλη

λειτoυρyiαΥια τοος -yuηρoύς είναι να μπoρσUν να ενημερωθούνΥια την 'JΣOρεία του ασθενή,

είτε να μπορούν να ανα:Υνώσouν το θερμομετρucό δt.ά.ypαμμα. Μια σημαvrucή λειτouρyiα

είναι ακόμη η άμεση ενημέρωση Υια τα ερΥαστηριακά ωrotελέσματα. Τέλος μια βα.σu:ή

λειτουργία εtνα, η αποστολή 'JΣαραπεμπrικών άμεσα προς το Aιματoλσyu;:ό, Mιxρoβιoλoyu;:ό

και Bιoxrιμιιcό εργαστήριο.

Από την πλευρά των Νοσηλευτών θα μπορούν να καuryράψouν τις μετρήσεις της

θερμoιcρασiας το\) ασθενή και να συμRληρώσoυνστον φάκελο oπoια.δψroτε πληροφορία θα

μπoρoi>σε να ήταν χρήσιμη -Υια. τον ιατρό, όπως θα. μm:>ρo6σε να. είναι η αντίδραση του

ασθενή στη φαρμακευτucήαΥωΥή.

Μέσω της σιryιcεKρψένηςεφαρμογήςεξοucονομείταιχρόνοςο OJWioς καταναλώνεταιείτε

στο γραφείο του lαtρoύ είτε στο σταθμό Νοσηλευτών για τη συμπλήρωση διαφόρων

εΥΥράφων. Επίσης -Υίνεται μια καλύτερη καταγραφή δεδομένων προς τον Ηλειιτρονικό

Φάκελο Υ-Υείας του ασθενοί>ς. Eιcτός όμως από την εξοικονόμηση του χρόνou από πλευράς

lαtρών και Noσηλεu'tών, επίσης επιτρbεται καλύτερος ΠροΥραμμcmσμόςστα εργαστήρια.

τα οποία ενημερώνovroιγια τα J«ιραπεμπτικάεΥκα.ίρως και μπορούννα ΠΡOΎραμματίσouντις

ερΥασίεςτους καλύτερα.

Λέξεις ΚλΕιδιά: HλEl<tpovικός Φάκελος ν"Y'iας, Smartphone, Merge Replication, SQL

Serνer. C#

Πανειnστήμιo Στερεάς ΕΛλάδας - Τμήμα Πληροφορική με ΕφαρμοΥές στη Βιο σ:φική
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Abstract

The purpose of this project was to create aπ 8pplication that iS adapted to mobile devices
(PDA's). to the use of the health personnel within the Hospitals. This appIication iS designed
to inIeoded to doctoγsand nurses throughout the hospital, either if they are currently connected

to a wireless network οτ ποΙ

Specifically the operations that they might use the Doctors are: to be infoπned for the
history of the patient, as are the diagnoses, medicatίon that is folIowed and if it has concrete
allergίes. Another operation for the doctors is to be infonned for the course ofthe patient. ΟΤ
be possible to infonned for the temperature diagram. Απ important operatίon is to be

infoπned for the laboratoήal results. Finally the most basic operation is to send referral to
Aimatologίcal.Mίcrobiologίcaland Βίochemίcallaboratοήes.

From the side of the Nurses they might record the measurements of temperature of the
patίent and supplement ίn the fίle. any infoπnatίon it could be usefuI for the doctor. as it could

be the reactίonof patient ίη the medication.

νίa the particular application is economized time which is consumed at the Doctor's
office ΟΓ at the station of Nurses for the completion of vaήous documents. Also becomes a

better recording of data to the Electronic Medical Record. Except for the saving of time from

Πανειηστήμtο Στερεάς Ελλάδας· Τμήμα Πληροφορtκή με ΕφαρμοΥές στη Bιotατρική
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J. EIΣArΩIΉ

1.1 AvrImιιενo χτυχιακής

Ανακείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δημwuρΥία εφαρμσΥής ΡΟΑ Υια

χρήση αJtό το Ιατρuc:ό και NoσηΛΕΥΤUCό πρoσωπιιe:6 μιας NoσoKoμεw.ΙCΉς Μονάδας ιcατά. την

εJriσισ;"; τους στους θαλάμους Μou και νoσηλεOOvιΑΙ οι ασθενείς.

Σκοπός είναι η Σρόσβαση τou ΠρoσωJtιJC06 Yyεiας του Νοσοκομείου στη Βάση

Δεδoμtνων η """iα βρίσχετα, σε έναν κεντρucό U1IOAoyιστή (Serνcr) μtσω ενός ΡΟΛ

(personal Digital Assistant) ή smartpbone. Λεπouρyiεςοι ~ίες Q:ι. δημ.ιοφΥηθούνείναι η

ανά'Υνωση τou ιστOΡucoύ ενός ασθενή όJαoς διάyvωση. φαρμαιc:εuτudι αΥωΥή ή αν t:ιει

συΥκ:ειφψένεςαllερyiες,την ανά'Υνωση ιcαι ανανέωσητων ζωτu::ών~ντou ασθενή ιcαι

την ωι:οστολήταρα:ιι:εΜXΤUCΏνστα ερΥαστήριααχό τους Ιατρούς.

Αυτό mu ΕΣWιώιc:εταιείναι η δημlOUpy;a μια ειJxρηστηςεφαρμοΥήςη mrom θα εiναι ένα

βoηθηnιc:ό ερΥαλείο στα χέρια του Πρoσωxι.ιeσύ γ-Υείας χωρίς να σψutλανιέται σε

δuσανά'yνωσταμενού. Να μJroρεί ο Ιατρός να ενημερωθείΥια λεπτομέρειεςπου ίσως να τον

ενδιαφέρουν τη σπrμή ποο γίνεται η επίσιc:εφη στους θαλάμους όχωι; αν στο παρελθόν, ΙCΑI

εφόσον υπάρχουν παλαιότερα δεδομένα, είχε QYt1δράσεισε ιcάxoια φαρμαιcεUΤUCΉαyoryή ή
αν έχει κάποια αλλερΥία. ή ακόμα να ενημερωθεί Υια. XΑΛΑ1όrερες διayνώσεις. Να μJtOpεί

Ε1άσης να στείλει άμεσα xαρωι:εμπnιc:ό στα ερΥαστήρω τα οποία με τη σειρά τους Οα

μπoρoUν έτσι να oρyανώσouν καλύτερα. το JPόνo τouς. Και τέλος να μχορούν να

κατayραφο(>ν _ τους NoσηJ.εuttς άμεσα ο, ενδείξεις 'Υ'" το ι;ΩτuΑι σημεΚι, _ίς να

χρΕιάζεται να mνouv αυτή τη διαδuc:α.σία στο σταθμό νοσψ.ωτών Iα/I με auτό τον τρα/ω να

ΧΕΡ,ορωτεί η ειηασiα yραφεiou.

Έτσι δημιouρΥήθηκε μm 1CεVtρUCΉ βάση η mroiα Q:ι. βρίσκεται στον κεντρικό U1IOAoyιστή

(Server) του Νοσοκομεiou ΙCΑI μm εφαρμσΥή για ιανητή σuσια:uή η οποία uπoστηρίζει

A.επoυρyuc6σUστημαwίndows Mobile 6. Ο σuπρoνισμός των Βάσεων έΥινε με την τεx;νιιc:ή

της Merge Replication η οποία μαζί με τη τεzΝιιcΉ RDA (Remote Data Aceess) ιcαι η τεχνική

Web Services ωι:σrελoύν τεxνιΙCΈς σuτxρoνισμoύ μεταξύ των Η/Υ. Επιλέχθηκε η

σuyιcειcριμένηΤΕX;ΝUCΉ, εχειδή αυτό που μας ενδιαφέρειείναι η άμεση ανι:αllαyήδεδομένων,

αlλά ακόμα Iα/.I σε περιπτώσειςό1ι:ou δεν θα λεlΤOUρyείή δεν είναι ΔuΝΑτΌ να είναι διαθέσιμο

το ασύρματοδίιc:roo το πρoσΩπuΏνα μχοΡεί να εxιτελi:σειορισμένεςαχό τις φyασiες.

Στη σuνέx.εια ακολουθεί μια σύvι:oμη χ::ερryρα.φή των ια:φα).aiων ιc:nι τα βήματα mu
έΥινανΥια την υΑ.οΣοίησητης.

Στο ια:φάλαιο 2 1ttψ000lάζovται και εξετάζονται οι λεπouρyuι:ές ωιαιtήσ"εις Υια την

εφαρμ.οΥή Ια/θώς ιc:o.ι μια σxεnιc:ή εφαρμσΥή. ΑναlUoνταl ΟΙ λόΥοI yn την ανάyιcη ύmρξης

μιας τέτοιας εφαρμσΥής. Ακόμα αναφέρονται συστήματα ταξινόμησης ασθενειών όπως η

SNOMED Iα/.I η lCD Ι Ο, χως λειΤOUρΥεί η KιOOΙKωwίηση και '}'U11i εΟΟι χΡήσψη η ύπαρξή

τους.

Στο κεφάλαιο 3 παρouσιόζεται η yενuc:ή αρxιτειc:τoνuι:ή τou προτεινόμενου συστήματος.

Στο ιc:εφάλαιo 4 αναφέρονται οι τεxvoλoyίες και το λσy1σμUΏ που χρησιμοποιήθηκαν ΎΚ1

τη δημlOUργία του συyιc:εx:pφ.ένou project ΙCΑI W'J.όν εχειςτάσεις 1tOU ωιαlτoύVΤαι Ύια τη

σωστή A.ειτoopyiα τους.

Η δημlOUρytα. της Βάσης Δεδομένων αναλύεται στο κεφάλαιο 5 και στο ΙCΕφΆΛΑιo 6 Υια

τις 1tEριxτώσεις της ΒΔ στο ΙΑVΗτό Ια/Ι στον server ανriστoιxμ. Αναφέρονται τρόχοι

δημWUΡΓΊΑς nYάKrov μέσω του SSMS (SQL Server Management Stυdio). Τι είναι ένα

Πρωτεύον (Pήmary key) και n ένα Ξένο Κλειδί (Foreign key), Jα.Oς ιcαι Υιατί τα

XJτ/σιμoπoWΎμε. χως δημιouΡYOOνταl σχέσεις Ι·Ν ιcαι Ν-Μ και Ύtαri. Ποιοι XΊναΙCΕς

Πaνε>nστ/μ'" Στφεός~.Τμήμα Πλ_ραο;με ΕφαρμσΥέςστη β",lαφαο;
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αποτελούν τ/ Βάση μας και πως σuvδέovtαι μετσJ;ύ τους.

Στο αμέσως εχόμενο κεφάλα,ο 7 -Υίνεται αναφορά rια τσυς τρόJrouς μεταφοράς

δεδομένων από και π,χ:ις ένα Server από μ,α κινητή συσκευή. Δίνovtαιαναλυτικάτα βήματα

της Merge Replίcation,πως δημιουργούμεμια Publicatioo. πως γίνεται ο ΣUΓXρovισμόςτων

Βάσεων και πως δημ10υρΥουμε Subscήptίοns.

Το ΙCΕφάλα10 8 ωι:οτελείται από τη δημιουρΥία φορμών σε μια κινητή συσκευή με

λειτoυρ'YUώ σ6στημα Windows MobiJe 6 και τη δημ10Uργία κώδικα στη Ύλώσσα

πρσypαμμcmσμoυ C#. Χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι δημιouρyiας του γραφικού

περιβάAλoνtoςμ1ας φόρμας και της aucoIvwviας μετα.ξ6 αvτucειμένων. Επίσης όσα αφορούν

στην επεξεpyασiα δεδoμέW>Jν, δίvoνται διαφopετucoίτρόποι Xpησtp01<Oίησης μεθόδων όπως

είναι το Insert() και το FiIIO σε ένα πίνακα ή σε ένα ανn.κείμενo α~ίσtOΙXΑ.

Το τελεutαίo κεφάλαιο 9 ωroτελεί τη λειτoυρyucή παρουσίαση της εφαρμοΥής 1WU

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε και ωι:O'rελεί ένα. οδηΥό χρήσης της ιανητής συσκευής π,χ:ις το

Προσωπικό Υγείας του Νοσοκομείου.
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ AIIAJTIIΣEΩN EΦAPMOΠIΣ

2.1 Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου

Πριν ανα'Jt'tυXθεί η Ανάλυση Αχαιτήσεων της ΕφαρμοΥής, θα ήταν σιcόπιμ.o να

αναφερθούν ορισμένα θέματα που αφορούν τα Πληροφορwm Συστήματα Noσoιcoμείou

(ΠΣΝ). όπως τι είναι ένα ΠΣΝ, lΙΟια είναι τα κύρια συστατικά ΤΟ1). Επίσης :ιιοιος εtναι ο

σιcoπός Τα/), οι χρήστες και γΕΝUCΆ lΙΟια είναι η δομή τοο.

Πληρoφoρια1Cό Σύστημα Νοοοmμείου (ΠΣΝ)/ Hospital Infonnation Systeιn (HIS) είναι

ένα ολοκληρωμένα,βοηθούμενααπό ηλει<τpovιιroUςΙ>1ιΟΑσΥιστέςσύστημα, σχεδιασμένονα

ωroθηκεύει, διαχεφtζεται mt αναteαλεί πληροφορίες σχετιζόμενες με τις διοικητικές και

wYιΙCΈς xρoσδoιdες της χαρσχής φρoνriδας μέσα στο Noσoιcoμε1o. Είναι ένα σύνολο

υπoλoytσnκώνσυστημάτων και εξoκλιoμ.oU τηλεmιroινωνιών,το οποίο είναι σχεδιασμένο

ώστε να διαχεφtζεταιόλες τις νoσoιroμειαΙCΈςπληροφορίες ιατριteJ1ςmt δfOικητικήςφ6σης

με στόχο:

• Την ωroστήρtξη των εmyyελμα'Πών σΥείας προκειμένου αuτoί να εκτελούν το

έργο τους αποδοτικά και αποτελεσματικά

• Τη βελτίωση της lIOtότητας των \nΠ1ρεσιών 'ΟΥείας που παΡΈXσvtαι στον ασθενή

• Τη μείωση των ΣXΕΤUCΏν δαπανών [Ι].

Τα κύρια χαραιcrηριoτικά ενός ΠΣΝ είναι οι χρήστες τα δεδομένα, οι διαδικασtες

δηλαδή οδηγίες πσu καθoρίζσw τον τρόπο με τον οποίο θα ενερ'Υήσοον οι χρήστες σε

σuyκεκριμένες καταστάσεις και ο εξοπλισμός.

Κύριοι σκοποί ενός ΠΣΝ εtναι η παροχή καλύτερης φρovτiδας και η δι.αχεφιση του

κόστους. ΔΕUΤΕρεύoντες σιωποί σε σχέση με τη βελτίωση της παροχής φpoνriδoς είναι η

βελτίωση της εJNCoινωνiας μεταξύ του DρoσroJmC01.1, η μείωση του χρό\(01) αναμονής, η

συμβολή στη Λήψη Απόφασης. Ενώ σε σχέση με τη διαχεφιση του κόστους εtναι η μεiωση

του XΡΌ\(01) νοσηλείας, μεiωση των διoΙΙCΗΤΙιcών εμyασtών, η βελτίωση της χρήσης 1Ιόρων και

η μεiωση του ΙCΌΣΤooς προσωπικού.

Χρήστες ενός ΠΣΝ δεν είναι μόνο το Διοικητικό, ΙατρUCΌ, NoσηΛΕUΤUCΌ και το Τεχνικό

1Iρoσromro αλλά ακόμα και Ασφαλιστικές εταφείες, Bιoμηχανiα, Ενώσεις καταναλωτών και

KυβερΝΗΤUCΈς υπηρεσίες.

Tώroι ενός ΠΣΝ είναι τα ΚλιΝucΆ Πληροφοριακά Σοοτήματα( CΙinical Infomιation

Systems, CIS) και τα Διoικητucό. Πληροφοριακά Σοοτήματα(ΑdmίοίstratίνeInfonnation
Systems,AIS). Στη σvyιcειφιμένη εφαρμσΥή θα ασχοληθούμε με τμήμα των Κλινικών

ΠληρoφoΡ1αιcώνΣυστημάτων.

Η Δομή ενός ΠΣΝ απεικονίζετα1στο παρακάτωσχέδιο (Σχ.Ι):
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«Aνώmιξη εφαρl'O'f'ίςσε Κ.νητά ..... φoρητtς","",ευές(POA',)ΤUΙεξ"",lρέnιση

uπΡιOν1«11 νoσηΛΕUΤΏν εντός NoσηλεVΤΙKών ΙΔΡUμάτΙOν»

lωάννα Ζορμχά

ObιlJ04tOp ..... ΣfJmημα
N°σooroμdov(ΠΣΝ)

Ι

lΟ.ινΙΧάffi.η~ωl(ά Διoι.ιcητurάΣU<Πήμarα

- EV<ITO\pcnα t--

Noαη).εurumΣuστ/ΜΑΙU fuπήμamδoa,ιεlρoσης -- OocovoμUCΏΝ στoqεiιαν

- Σuστ/μιπα ΠαρmcoADVθησης Σuστ/μαιu επραφ{Jς αοΟενών -

Σuαtήμαιu οαποχώρησης ενιοΜ!>ν Σuσtήμιπα δoa,ιεlρισης -
f- ιινθρώοΜον.όρων

t-- Eμyαoτηρunώαuστ/μιπα Σuστ/μιπαδoa,ιεlρoσηςoπνδύνw -

t-- Aom~αuστ/μαιu Σuστ/ραταδιασφάλοσης f-
-ας

f-
Σuστ/ΜΑΙU_ Σuστ/ραταδoa,ιεlρoσης

f-σuναλlαyώνμε τρfτouς

L- Άλλα κλΜχάαuστ/μιπα

Σ'Χ. Ι ΠληροφοριακόΣ6στημαΝοσοκομείou

Στα Κλινικά συστήματαΠΣΝ -Υίνεται σύνδεση μεταξύ των τμημάτωνενός Νοσοκομείου

όπως το ΠαθολοΥικό,ΚαρδιολοΥικό,ΧειρΟΟρΥικό,ΜΕθ (ΜονόδαΕντατικήςθεραπεiaς)με

τα Συστήματα KλινιΙCΉς Υποστήριξης όπως είναι το Ακτινολογικό, Βιοχημικό ή το

Φαρμωcεω. Υπάρχει μεταφορά KλιΝUCΏν Δεδομένων, αποτελεσμάτωνεξετάσεων και ό'λι»ν

των πληροφοριών .00 έχουν σχέση με τα ιατρικά εuρήματα και έτσι δημισuρyεπαι ο

lΙλεκφονικόςΦάιcελoςYyεiας(HΦY)τοο ασθενoi>ς.

2.2 KιOOιιroπoίηση ασβεvεuDν

Η ανάγκη ανnμετώJMης προβλημάτων κατά την α1Wθήιcευση και ανωιαράσταση της

ιατριιcή 'J8ληp:κρoρίας οδή'Υησε στην ανά'Jm)ξη 'ΙΙροτύχων Ύα/ dtYιm δεδομένα

(ΚωδIΚα/:οιήσεις). Στην κάθε έννοια τοο χώρou της υγείας ωι:οδίδεται ένας μοναδικός

ιι-ωδικός, μια ΒΑΣUCΉ-επιιφατoύσα ΟΡΟλοΥία-όνομα που την περryράφει και συνήθως ένα

σύνολο ωιό σuναφεiς όΡΣUς .ου χρησιμοποιούνται ΎΙα την κεριη:)(ιφή της ίδιας έννοιας.

Υ'ιι.άΡχουν πολλών ειδών κωδικοποιήσεις. όμως δύο είναι σι επικρατέστερες [2]:
Ονοματολογίες: Α.οτελούν ένα σύνολο απOOεrtών ονομάτων. Για mράδεΙΎμα μια

ονοματολσΥία ασθενειών ωι:οτελείται από μια σuλλσyή Ια/τάλληλων ονομάτων ασθενειών.

ΠαράδεΙΎμα ονοματολσΥίαι;αποτελεί η κιOOΙKσR:oίηση SNOMED.
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«Aνώnυξ~ _ρμσΥής σε κινητά και φo~Tές συΣΚΕUές (ΡΒΑΌ) για εξυ1nιρέτη....

ιατρών και νοσηλευτώνεντός Nooη1.εU'τ'ικώνΙδρυμάΤων»

ΙωάννοΖορμπά

ΤαξινομήσΕ1ς:Α.οτελούνADyικές oμιιδoRotήσειςομοειδών-συνοφώνόρων με βάση ένσ

ή περtσσόtεραlφιτήρω. Παρά.δεtγματαξινόμησηςωroτελείη κωδucoπotησηICD.

2.2.1 Σύστημα SNOMED

Η ιcιOOΙΚ01ΣOtηση SNOMED (Systematίzed Nomenclature of Medicine) είναι ένα

περιεκτιΙCΌ σύστημα 1'a όλα τα κατα-ΥεΥραμμένα Ύεγονότα στο ιατριΙCΌ αpχεio

συμπεριλαμβανομένων των διαΥνωσm:ών όρων και των XΕφooρyucών δtαδΙIα/.01ών.

ΣυΥκεκΡιμένα.περιέβαλετόσο τις tαtρικές )α/\ νοσηλευτικέςδιιryνώσεις1mt διαδιιmσίες.τα

σημάδια )α/Ι συμπτώματα ασθενών. την επαyyελμαtt.k'ή ιστορία ια/Ι ποΑλές αιτίες και

αmoλοΥίες των ΑΣΘΕVΕtών συμπεριλαμβανομένωντων μολυσματικών ιcαταστάσεων. των

-yενετucώνmt των φυσικώναtriωντοο ΤΡΑUματισμoύ[2].
AJΣOtελείται από 11 άξονες δ.Ο\) ο καθένας αποτελεί ένα πλήρες u;ρα.ΡXιro σύστημα

ταξινόμησης και είνοι οι ακόλουθο" 1) ΤΟΚοΥραφία , 2) ΜορφοΑαΥΙα, 3) ΛεΙΤOUρΥία, 4)
Ζωντανός ΟρΥανισμός, 5) Χημική σοοία, φά.ρμα1α/ και Pιoλσyιm προϊόντα, 6) Φοοικοί

.αράΥοντες, 7) ElIO'f'(έJψατα, 8)Κοινωνιια\ πλαίσιο, 9) Ασθένε,αιδιάΥνωση, 1Ο) διαδιιcασlες

Ια/Ι 11) Γενιιroί σύνδεσμοι και Τρrnι:σιι:Oιηtές.

2.2.2 Σύστημα ICD

Η ταξινόμηση JCD(Jntemational Classificatίonof Diseases) αναπτ6xθrιισ:1m1 συντηρεtται

ωι:ό τον ΠαΎJCόσμιOΟργανισμόYγεiας, με σlCα/Σότην ιcωδUC01tOίησητων ασθενειώνμε ενωίο

τρόπο σε όλες τtς χώρες. έτσι ώστε να εivα.ι δυνατή η ΣUΣΤημαΤUCΉσυyκέvtρωoη,σταnσnι:ή

ανάλυση ια/Ι σύΥιφlση στoιχεiων νοσηρότηταςκαι θνησιμότητας.Σήμερα η ICD βρίσκεται

στην Ι Οη έιcδoσή της Ια/Ι έχει υιοθεπιθείπαγιroσμίωςαπό πολλές χώρες μεταξι) των <nΣoίων

και η ΕUOOα [2J.
Για την ονομασία των ασθενειών η ICD χρησιμοποιεί την ονοματολσΥία IND

(Intematίonal Nomenclanιre of Dίseases). Οι ασθένεtες ΙCΩΔΙK<nΣOιoύνται με 3 ψηφία (Ι

γράμμα και 2 αριθμούς). ωι:ό το ΑΟΟ έως το Ζ99 ειι:'tός των ΙCΩΔΙKών με U οι οπο\οι εivαι

δεσμ.εuμένoι Ύα/ ερεuνητιιroύς σιαnι:oύς 1α/Ι ασθένειες μη προσδιορισμένης αιτ1ας. Οι ιcωδu;:οί

ασθενειών χωρίζονται σε 21 κεφάλαια ια/Ι -yivετα.ι με κριτήρια το προσβληθέν όΡ'Υανο

σύστημα oρyανισμoi> (κεφάλαια ιιι, ΙΥ, ν, νι, νιι, νιιι, ΙΧ, χ, χι, ΧΙΙL, ΧΙΥ), την

omoAayio της ασθένεως(ι, π, χνιι, ΧΙΧ, ΧΧ)ή ά),1.α κριτήρια (χν, χνl, χνιιι, ΧΧΙ). Η

σuyκεoφψένι] προσέΥΥιση ακολουθήθηκε με σκοπό νο καλιiψει ης διαφopo1lOιημένες

ανά-Υιι;:ες ταξινόμησηςτων ιατρtκών ar:αyyελμάτων.Οι κωδιmί ιώθε ιmpαλαίou χωρίζονtαι

περαιτέρωσε σuναφείςομάδεςασθενειώνβάσει κριτηρίων.

2.3 ΑπαιτήσειςΕφαρμοΥής

Το ανnιcείμενo της συγκεκριμένης Πτuχια1Cής Eργασiας, ό1lως έχει αναφερθεί, εivαι να

δημwuργηθεί μια εφαρμογή η <nΣoία θα εivαι ερ'Υαλείο στα χέρ1α τοο Πρoσωπιιcoύ Υγείας

μως Noσoιroμειακής Μονάδας. θα ωr:oτελεί τμήμα τοο ΠΣΝ 1α/Ι τα δεδoμtνα που θα

διαχεψiζε'tαι το Πρoσωπuro Υγείας τοο Noσoιroμε{oυ θα βρίσκονται στον Κεντρικό

ΥπολσΥιστή(Serνer)wu Noσoιroμείoo.

Οι λEuoupyiEς που θα επιτελεί μια τέτοια εφαρμογή θα πρέπει να υλοποιούνται σε

συνεργασiα με τον ΕΙCΆΣΤoτε Δuroθuντή της NoσoκoμειαΙCΉςΜονάδας και ανάλσΥα με τις

ωι:αιτ/σειςτou κάθε τμήματος. Δηλαδή θα μπορούσε ιώποιο Νοσοκομείονα ενδιαφέρεται

μόνο για τις μετρήσειςτων ζomteώνσημείωντου ασθενή και τη λσyoδoσiατων Νοσηλευτών.

Ένα άλλο Νοσοκομείουθα μπορούσενα ενδιαφέρεταικαι για την αποστολή ΠαρωιεμπτιΙCΏν

στα EρyαστηριαΙCΆή AιcnvoλσyιιώΣuσtήματα.

Επίσης Rληρoφoρlες110 το η θα περ,ηει η εφαΡμοΥή, είτε 110 το γραφικό κεριβάΑλον

είναι δuνατό να σuλλεχθoύν από το Πρoσω'JΣt.tcό Υγείας του Noσoιroμείou μέσω
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«AVΆ'JI'rnξη ~αpμoτής σε κινητά και φορητές σuσιαruές (ΡΟΑ '5) για εξmtηρέ'Π'ιση

ιατρών και ΎΟσηλευτών εντός Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων»

Ιωάνvu Ζορμοά

ερωτηματολσΥίων που θα συμπλήρωναν οι Ιατροί και Νοσηλωτές. Πρότυπα

ΕρωτηματολσΥίων παραθέτοvmι στο Παράρτημα. Αν απανrηΘΣUν οι ερωτήσεις του

Ερωτηματολογίου ml σε συνδυασμό με τη συνερΥασία με το Διευθυντή τοο Νοσο.ωμείοο

μπορούν να βΥοον συΜUράσματα με mroπό να χρησιμοποιηθούνγια τη δημιooρyiα της

εφαρμοΥής.

Στη <royιcε1<ριμένη εφαρμοΥή /:γινε προσχάθε'" να συμπερ1ληφθoιiν πιιραδεiyμαm

λειτουρΥιών οι οποίες μπορο6ν να εμxλmmστoύν ανάλογα με τις α1lαιτήσεις της κάθε

μονάδας.

Έτσι μια ωώ τις λειτουρΥίες είναι να μπορεί ο Ιατρός να ανα-Υνώσειτο Ιστορικό του

ασθενή, το ωωίο μπορεί να έχει διάφορες παραλ/α'Υέςωώ εφαρμοΥή σε εφαρμοΥή. Στην

εφαρμοΥή qooν JψOσtεθεί όλες τις διαyνcί)σεις που έχ.οον γίνει mτά το Μρελθόν, τη

φαριιαιreυτιΙCΉΑγ<ΟΥ1ί του ασθενή και τέλος τυχόν αλλερyiες που έχει ο ασθενής, είτε σε

ιcώrolO σιryκειφιμένo σrεiκισμα είτε σε δΡΑΣΤUCΉ ouσία. Σκοπός Υια τη συΥκειφιμένη

λειτοιψΥία είναι να μπορεί ο Ιατρός να πληροφορηθείγια θέματα τα ωroία ίσως να μην

μπορείνα έχει άλλου είδους 'Ψόσβαση.

Μια άλλη λειtOUρΥίαείναιτο θεΡιιομετρικόiιά'ypaptUIτοο ασθενή.Τις πληροφορίεςθα

τις επεξερΥάζεταιο Νοσηλευτήςκαι θα έχει 2ΙΡόσβαση και ο Ιατρός. Με τον τρόπο αυτό ο

Νοσηλευτής θα εισά-ΥεΙ τα δεδομένα άμεσα στο σύστημα και δεν θα απαιτείται επιπλέον

εργασίαστο ΣταθμόNoσηλιroτών.

Η λo-yoδoσiα μεταξU των Noσηλειnώνσε αλ/α-Υή βάρδιας είναι μια λειτoυρyiαη οποία

βοηθάειτουςΝοσηλευτέςνα ι.ww μια dήρη εικόναY1Cl τη φρoνtί1iα το. ασθενή.

Η ενημέρωση των ερΥαστηριακών αJtOTελεσ,ιάfWV είναι μια λειτουρ-Υία η ωroία

βοηθάει τον Ιατρό να τα ανα-Υνώσει ωroιαδήxOtε στιγμή θέλεL Έτσι Υια παράδει'Υμα η Βάση

Δεδομένων θα μπορεί ενημερωθεί κατά την επίσκεψη του Ιατρού στο θάλαμο, θα μπορεί

άμεσα να δει τα ωroτελέσματα mt ανάλσΥα να lJUνε'Xίσει με την θεραπεία ή φΡOνriδα του

ασθενή.

Μια mlu βασική λειτoυρ-yiα είναι η δημιουρΥία Jtαpα'JIqut'fIιro"από τους Ιατρούς. Με

το να ωroσTέUovmlάμεσατα Παρωre:μπnκάστα ΕρΥαστηΡιακάή ΑκτινολογικάΣυστήματα

εκτός του ότι δεν απαιτείται άλλη διαδuro.σiααπό το Ιατρικό πρoσωπucό Υια την εισαΥωΥή

των δεδομένων στην κεντρική Βάση Δεδομένων, επίσης εξοικονομείταιχρόνος. Έτσι τα

ερΥαστήρια μπορο6ν να οργανώνουντην εργασία τους και να προετοιμάζονtαικατάλληλα

για την επόμενη εξέταση. Ο Ιατρός με τη σειρά του μετά το πέρας των εξετάσεωνθα μπορεί

να δει άμεσατα αχοτελέσματαμέσω της κινητήςσυσκευής.

Με τη δημιooρyiα των συγκεκριμένωνλειτουργιών επιwyx.άνεταικαλύτερη διαχείριση

του :xρόνou του nρoσW1t1KΣUΥγείας, περιορίζεταιη εργασία γjX1φείoo και επtπλέoν 'γίvεmι

μια 11:10 σφαψική φρσvriδα προς τον ασθενή, θέματα τα ωroία ε1t1διώιcoνtαι Υια τη σωστή

.."ouρyiσ.ενός ΠΣΝ.

2.4 Y'JIάΡXoνtα συστήματα σε Noσoιro,ιεία της χώρας

Μια ανάλσΥη εφσ.ρμοΥή έχει ήδη ΑΝΩΙΤUΧΘΕί Ύ1U τα Δημόσια Νοσοκομεία ωώ την

εταιρεία πληροφορικής DAΤAMED. ΣιryκεKριμένα έχει υλοποιηθεί Υια το Δίιm>o νγείας

Σ-rραΤΙ(ι)ΤU(ών Νocroκο,ιείων ΦΙΛIDDΟΣ το ωroίo περιλαμβάνει τα εξής νοσοκομεία: 401
π:ΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΙΜΙΤΣ, ΝΝΑ Αθηνών, ΝΝΚ Κρήτης, 492 π:Ν Αλεξανδρούπολης. Αυτή

τη σπΥμή όμως λειτουργείμόνο στο ΝοσοκομείοΝΝΚ στην Κρήτη.

Η εφαρμογή απεuθι}νεται στο NoσηΛΕUΤUΏ προσωπικό του νοσοκομείου και

1ΙεΡlΑαμβάνει τις εξής λειτουργίες: την καταγραφή των ζωτικών σημείων του ασθενή, όπως

θερμoKρασiα, ΠΙεση, σφuγμoi>ς, αVWΣVOές, Sρ02, Κ.Φ.Π., κενώσεις (Εικ. Ι) και τ1ς τιμές του

σακχάρου (Εικ.2).
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c<Aνάnυξη εφαρfLO'Y1ίς σε KΙνιrW και φ;oρητέt; συσκευές (ΡΡΛ'ι) Ύtα εξιηπιρέτηση

ιατρών και νοσηλευτιόν εντός Νοσηλευτικιόν Ιδρvμάτ(ι)V))

Ιωάννα Ζορμχά

α~

70
αώγ

19
παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010 .

Εικόνα 1: Zωτucές Τιμές Εικόνα 1: Τιμές Σακχάρου

Στη σuyιcεKpψένη εφαρμοΥή ο νoσηλεuτής αφού καταγράψει τις μετρήσεις Οα. μεταφέρει τα

δεδομένα στο Σταθμό εργασίας όπou ΈΧΕιτα επιλέγει το « Ενημέρωση KεντριΙCΉς Βάσης

ΔEδoμένιoV)) και κατάει «Εκτέλεση» (Εικο 3), Σε αuτό το σημείο γίνεται η σύνδεση με την

KενrρUCΉ Βάση Ύ'" την ενημέρωσητou Η.Φ.Υ. τou ασθενούς.

El(ηιγιuγη Eξ"γιuγ'l Δι<'l(η,ενων ΡΟΑ

g;"" ,- .!' " :.0:.~~',' ~o ~:. ~
'." ~ .... , ο ..... _. ,:o.;, .. ~. ' .. ~o."_.'~,, .~

~, ,'. : .' ~o' " '.:' ο' .,,';'1,, ': .,: .~- _ r~'!'-

~.. '':: . . ,'ο,. ΕΙ9<1Υωγiι'Ε.ξα.\·ωΥ'·Ι ~f'δ.ομεν(.tν

Entλovι't Φορητού Τr:ριιατιtl:ού ΡΟ1

Eηoίloγή Ορόφου
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ΙEιcτέ&:αη,;,. ~., ...

Αντιστροφή EI1ύIoΊ'fIι;

!ilI NEYPQι\OΓlKH

liii2I ΝΕΥΡ(])(ΕIΡΟΥΡΓιΚΗ

liii2I ΟΡθΟΠΕΔΙΚΗ Α

liii2I ΟΡθOllΕΔΙΚΗ Β

!ilI ΟΥΡΟΙ\/ΚΟ·ΩΡΛ

liii2I ΠAθQι\OΓlKH Α

liii2I ΠAθ(lι\OΓlKH Β

liii2I ΠNEYMONQι\IΚH
liii2I ΧΕΙΡΟΥΡ/ΚΗΑ

"'=
Εικόνα3: Ενημέρωση Κεντρικής Βάσης
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3. ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΠΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η εφαρμσΥή που θα αναπτuχθεi θα πΡέ1ιει να μπορεί να κάνεt τα εξής: Αφού συνδεθεί ο

χρήστης μέσω το\) ονητού τηλεφώνου. να μnopεί να πληροφορηθεί 'για την καρτέλα του

ασθενή και όπου χρεώζεται να μπορεί να κάνει αλλα'Υές 1((1.\ να στέλνει πίσω στην KεντρUCΉ

Βάση τις αλλαγές χο\) roχόν έxεt κάνει ώστε να ανανεώνονα/Ι ΟΙ πίνακες. Αυτό μJWρεί να

γίνει με τρεις τεxνικtς:

• ΜΑ (Remote Data Access)
• Web Serνίces

• Merge Replicatίon

3.1 Τεχνικές Σvnρoνισμoυ

3.1.1 Τεχνική RDA
Ένας μηχανισμός συγχρονισμού yw την SQL Compact Edition είναι το RDA. Ο

συγκεκριμένος μηχανισμός προβλέπει μια απλή pusb-and-p.sb λειτσuΡYΙKόπιταμαζί με τη

δυνατότητανα uπoβάλ).Duνδηλώσειςσε ένα back~d data store 'ΧΡ'Ίσιμοποιώνιας τ/ν ΟΙΕ

DB. Μέσω της ΜΕΘΌΔΣu ΡυlΙ υποβάλλονταιεντολέςτύπο\) SQL SELECT στο SQL Server Ύt.α

εJ:εξερyασtα.Έτσι δημιουργείταιένας ΠΊΝΑΙCας στη Βάση που βρίσκεται στο SQLCE Server.
Η μέθοδος Ρυll στέλνει ρς αλλαγές χου δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη μέθοδο στη

Βάση πou βρίσκεται στον SQL Serνer (3].
Στο σιrrt'Eφψtνo μηχανισμό αχαιτείται ο πίνακας που δημωΙΨΥείΤα\ να μην υπάρχει

στον SQLCE κατά τη δtαδlιcασiα τ/ς μεθόδου ΡυΙI, ο RDA δεν είναι tνας ιcΑΛΌς σ'lεδιασμός

για εφαρμσytς οι ωroίες απαιτούν αυξητικά updates. επειδή χρεώζετα.ι να γίνει Ρυll όλος ο

πίνακας ξανά και όχι μόνο οι νtες σειρές.

3.1.2 Web Serνices

Η βα.σooi πλατφόρματων web Serνices είναι η XML (Extensible Markup Language) και

το πρωτόκολλο ΗΊΤΡ. Η XML τλιi>σσα ""ορεί νο χρησιμοποιηθεί ανεξαρτήτως πλατφόρμας

και ΎΑ.ωσσών ΠρσΥραμμα.τισμού.

Στοιχεία που χρησψοποιεί είναι το SOAp(Simple Object Access Protoeol) το ωroίo

επιτρέπεt στις εφαρμσγές να ανταλλάσσooν πληροφορία μέσω τoo ΗΠΡ.

Το UDDI (Universal DescήρtiοlL, Discoveιy and Integration) Ίώρος αποθήκευσης

1ΙερryΡαφών υπηρεσιών διαδικτOOu

Και τη WSDL (Web Serνices Descήption Language) χρησψοχοιεπαι για την 1Ιερryραφή

των Web seNices και για το πώς να αποκτηθείη πρόσβαση σε αuτtς [14].
Γίνεται εuιroλότεpoς ο Ίεφισμός δεδομένων. υπάρχει εuKoλiα στην επικοινωνία και

απλό""αυποδομής.

Ρόλοι στα Web Seινices:

• Serνice Provider: είναι η πλατφόρμα που φιλοξενεί την υπηρεσία

• Serνice Requestor: η εφαρμσΥή πoo καλεί μία U1Iηρεσία

• Discovery Agency: ένα σύνολο από περryραφές UXΗρεσιών στο ωroίo οι seNice
providers δημoσιεύooν ρς περιΥραφές των U1Iηρεσιών τους

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των ρόλων εiναι το Find. το Publish και το Interact (ΣΊ. 4)

Πανεπιotήμ.. Στερεάς ΕλλΑ\δας- Τμήμα Πληροφορική με ΕφορμοΥές στη Β,οΙαφική 8
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Discovcry
Agencies

Find

Serνice

Requestor

Σχ. 2 Η δωδucα.σiα των Web Serνices

3.1.3 Β ΤΕΧ;ΝΙκιί Merge Replic:atίoD

Interact

PubUsh

Seτvice

Providcr

•

Η διαδικασία της σvyκειφιμένης τεχνικής χρησψοποιεί έναν PublisherlDistrίbutor και

απευθύνεται σε Subscribcr <Σχ. 3) και μέσω τοο llS μεταφέρονταιτα δεδομένα[5].

~_,~' F~CJ,~bl:Q~n~w

-lntemetUrf ReρlisapI.dII

https;lImyserver.mydomeIn,com

Σχ. 3 Η διαδικασία της Merge ReρIication

Ο PabIΊSber <Σχ, 4) είναι ΈVΑς serνer ο οποίος κάνει διαθέσιμα τα δεδομένα Ύ1α

Subscriptίon σε ΆΛΛΣuς Servcrs. Εκτός ωι:ό αυτό ο Publisher προσδιορίζει επίσης lΟΟια

δεδομένα. έχouv αλλάξει στον Sabscήber κατά τη διαδικασία 100 σuyχρoνισμ06. Ο

SubscήbeΓ είναι ΈVΑς serνcr ο οποίος δέχ,εται και διατηρεί τα δεδομένα Πα/) ΈXow Ύίνει

publίsh (δημοσιευθεί). DίstήbatΟΓ είναι ο Serνcr ο οποίος δω.χεφίζεtαι τ/ ροή των

δεδομένων στο συγκεκριμένοσύστημα. Δωκρίvovεαι δύο τύποι Oistrίbutor, ο ένας εivαι ο

αΠOμαKpuσμένoςdistήbutorκαι ο άλλοςΟ τοπικός distήbutor.Ο ωι:OμΩφUσμένoςdistributor
είναι χωριστά ωι:ό τον Publisher και είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί σαν ο distributor για

rcpJication. Ο τοπικός είναι ένας Serνcr ο Ο1Σοίος είναι σχεδιασμένος να λεπουρΥεί ως

pablisber και dΊSmbator.Η SQLCE είναι η Βάση η οποία είναι αποθηκευμένη στην ιανητή

συσκευή.

Ένα artίele μπορεί να είναι oπoιoδήJι:oτε αντικείμενο της Βάσης όπως είναι οι ΧΙνακες,

Όψεις ή Stored Procedures. Pablk::atίo. είναι μια σuλλσyή από art:ίcJcs και SubseήΡtioa

είναι το σύνολο των δεδομένων 1tOU μπορεί να λάβει μια Βάση ή ένας Serνer [6]. Αμ.Ι-Ι
είναι οι διαδUCΑΣΊΕς οι Ο1Σοίες είναι~ ΎW την σνtιypαφή και τον διαμερισμό

δεδομένων μεταξύ του pubJisher και του subscriber.
Ο SQL Serνer CE CΙieot Ageat είναι το βασικό σuσταΤΙKό ΎW τη σόνδεση για τις

σooκεuές οι <nι:oίες είναι βασωμένες στις WίndowsCE 'Jtλατφόρμες και μέσω της ΤΕΧΝUCΉς

Replication μανατζάρει Ός συνδέσεις προς τον SQL Serνer.

Ο SQL SerνerCE Serνer AgeDt χειρίζεται τις αιτήσεις ΗΠΡ οι oπoiες έΡΧOVfαι ωι:ό

τον SQL Scrνcr CE CJicnt AgenΙ Όταν μια εφαρμοΥή κάνει μια αίτηση, ο SQL Serνer CE
CΙient Agent στέλνει το αίτημα στον SQL Scrνer CE Serνer Agent μέσω τοο ΗΠΡ. Ο SQL

Πανε>"σtήμιoΣ~ΕλΜδας- Τμήμα ΠληρoφoρU(ή με ΕφαρμσΥές στη Β.οΤατρ.κή 9
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Serνer CE Serνer Agent συνδέεται με τον SQL Serνer και επιστρέφει τα αποτελέσματα των

εΥΥραφών στον SQL SerνerCE C1ient Agent μέσω του lfΠP llρωτο8ώλλou.

Ο SQL Serνer CE λε"Ουρ'Υεί μέσω ασύρματων δuι:τύων WLAN και WΑΝ και μέσω

δικτύου Ethemet και μέσω του lfΠP πρωτοκόλλου.

Το ActiveSync 3.5 είναι ένα εΡΥαλείο συΥχρονισμσ6 δεδομένωνΎW nνητές συσκευές.

Ι Αρι)Ιίι(:οιΙίοη Ι

Ι
ι SQι 5erνerCE

ΙAι:ιNeS'o1"IC 3.5
Ι seινer ιl«eηι

SQt. 5enιeι CΕ CIlenI Aιent WLλN.WAN Ilnιιut ΑI8

sα.cε SQCse-

ΙReconciιe,

Md. Oroβ ""'......
sα.oE

Sutιscήρtion

ISQl=""1Synchroniιe

HΠPjS,_.....
5enιer; 11$

ιnιtlal Snaρshot

-
SQL SQl....... .......

(Oίstributorl (Publi$h8rj-- Wιnclowsser-
Σχ. 4 Components της τεχνικής Merge Repl1cat1on

Στην πιο απλή διαμόρφωση της μεθόδου Merge Replication ο I1S (Intemet Information
Serνice), ο 8QL Serνer Publisher και ο SQL Serνer Dίstrίbutor, βρίσκονται σε έναν μόνο

Serνer (Εικ.4). Οι 8ubscήbers σι.ryxρoνίζoV'tat με τη σύνδεσή τους στον 118 ο Ο'Α:οίος είναι

εγκατεστημένος στον Publisher. Ο Publisher μπορεί να βρίσκεται πίσω από ένα FirewalI.

SQL5erνer

Qients

ο
Inteι-net

Infonn,tJon
5e<νice

(115)

(]
SQLse~

Pub!Jsher/Dιstnburor

•

Εικόνα 4: Υλοποίηση Merge Replication με ένα Serνer

Ένας άλλος φόJroς αρχιτεκτονικής είναι να χρησψσιι:οιηθούν δύο Serνers (Etκ. 5). Στον
έναν 8erνer να εγκατασταθεί ο και οι SQL Serνer Publisher και Distήbutor σε έναν άλλο. Ο

Serνer ο oJWίoς έχει εγκατεστημένο τον π8 μπορεί να είναι απομονωμένος πίσω από ένα

Firewall. Οι Subscήbers σι.ryxρoνίζoV'tat με τη σύνδεσή τouς στον Π8.
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SQL Sl!!:tνer

CIιents

Int@f"l'M!:t
Infonnatlon

Serνice

(115)

(J
SQι. Serνer

Publisher/OIstributor

=

Εικόνα. 5: Y~iηση Merge Reρlieation με 2 Servers

Σε woAλές wεριmσε1ς αποιτείται να ·\nΙ:οοτηρίζει μεγάλο αρtθμό από Subscήbers, οι

ιmoίoι θα συνδέονται την ίδια σπΥμή (Euc. 6). Έτσι είναι δυνατό να σχεδιαστεί ένα

μεγαλύτερο δίιι:τοο από Serνers ΚΟ\) τpέxouν τον DS. Με αυτόν τον τρόπο διαμοφάζεται η

εργασία και δεν φopτώνεtαι στον ίδιο Server με αποτέλεσματην απoφuy.ή σuγιφoύσεων.

SQl SerνerClients

PubliShl!:r1Distήbutor

Εικόνα 6: Υλοποίηση Merge RepIication με πολλωιλο6ς Servers

Για την εξισopρώrηση του επιπλέον φόρτου εργασίας στο Serνer όπου είναι

εγκατεστημένος ο SQL Serνer, είναι δυνατό να δημωυργηθεί μια πoλλωdή ιεραρχία Μό

RepubIisheιs (Έ\IC. 7). Ο βασικός PubIisher δημοσιεύει τα δεδομένα στους Republisheιs, οι

οποίοι με τη σειρά τους τα αναδημοσιεύουν, εξισop~ας έτσι τα αιτήμωα. Μό τους

Subscήbers.

Πανεmστήμ.. Στερε~ΕλΜΟΟς- Τμήμα Πληροφορική με EφαρμO'fές στη Β,ο ατρU<ή 11
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Eucόνo. 7: Υλοποίηση Merge Replication με xoλλωtλoUς PubIisbers

AWλoyα με "ς ανάyιcες της _μσΥής κάθε..,ρά ΕΧ1λέΥεται να σχεδιαστεί η αντίστοιχη

υλοποίηση της Merge Replίcation. Για 'Πς ανάΥκες της συyΙCΕφιμένης :ιιτυχιακής υιoθετήθηιcε

η απλή ΑΡXΙτειcτoνική της ειχ:όνας 4 λόΥω MφιoριoμέVΗς υλιΊCOtεχVUCής υποδομής. Σε ιώ:θε

περίπτωση αυτό δεν τροποποίησε τη λεΙΤOUρΥικότητα Τα/) uluroii παραδοτέουτης xτuχιαΙCΉς.

ΠαvεxιστήμιoΣτερεό.; ΕΑλΔδα.ς- Τμήμα Πληροφορική με Εφαρμayές στη ΒιοΤαφική 12
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4 ΠΑΡΟγΣIΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣγΣΊΉΜΑΤΟΣ

Για τηνoλoπoiηση της Πruxιακής ερyασiας lJ'1lσψoπolήθηκε το παρακάτω λσΥωμ",ό:

• Microsoft SQL Server 2008 Developer
• MΊCrosoft Visual Studio 2008 Professional Edition
• Windows Mobile 6 Professional SDK ν6.0Α

• Serνice Pack 2 Serνer Tools
• Windows Mobile Device Center Intemet Information Services (IJS)
• Microsoft SQL SerνerCompact 3.5
• microsoft.NET compact Framework. 3.5

4.1 Mίc:rosoft SQL Serνer2008 Developer

Ο Microsoft SQL Serνer 2008 Developer που xρησιμoπotήθηκε χρομηθε6θηκε από το

Web Store τοο msdn.academic ΒΙΙίθΠω Software Center.

4.2 Microsoft Visual Studio 2008 ProCessίooaIEdition

Το MίcrosoR VΊsual Studίo 2008 ProCessίooaI EιIίtίon που xρησψoπotήθηteε

προμηθεύθηκε από το Web Store τοο msdn.academic alliance Software Center.
Περιλαμβάνειτο .ΝΕΤ Framework 3.5. Στο πρόΥραμμα θα πρέπει να εγmτσ.σταθεί το νΊSυal

Studio 2008 Serνice Pack Ι (SPl) [7] το οποίο περιλαμβάνει ιcαι το ΝΕΤ Framework 3.5
SPl. Για το VΊsual Studio 2008 Senok:e Pack Ι (8ΡI) εφαρμόζεται το χαρακάτω

εnελέσψo:

νS90splωΚΒ94514Q-ENU,eχe

Περιέχει εκτός των άλλroν βιβλιοθηκών, τη βασtιcή βιβλιοθήκη

Sy.Iem.DaIa.SqISerνerCe[8] η οποΙα περιέχει κλάσεις μέσω των οποίων υπάρχει η

δυνατότητα να δημιουργηθούν, να διαχειριστούν και να σuyχρoνιστoύν Βάσεις του

SQL Server Compact 3.5 SPI από έναν υπολο-Υιστήή μια srnart device.

4.3 Wiodows MobiIe 6 ProfessioDaI SDK ν6.0Α

Το Wi.dows M.bile 6 SDΚs [9] περιέχει κώδuα:ς. βιβλιoθήιcες. εωυ,"!ο. και ερΥσ4ία

για το Visual 8tudio ώστε να μπορείς να δημιouργήσειςεφαρμογές1'α το Wiodows Mobile
6. Emulators 1W\) περιέχοvro.ιεtvαι οι χαρακάτω.

• Windows Mobile 6 Standard SDK
ο Windows Mobile 6 Standard (176χ220 pixels - 96 dpi)
ο Windows Mobile 6 Standard Landscape QVGA (24Οχ320 pixels - 131

dpi)
ο Windows Mobile 6 Standard QVGA (320Χ240 pixe's - 131 dpi)

• Windows Mobile 6 Professional SDK
ο Windows Mobile 6 Classic (240Χ320 pixe's - 96 dpi)
ο Windows Mobi1e 6 Professional (240Χ320 pixe's - 96 dpi)
ο Windows Mobi1e 6 Professional Square (240χ240 pixels - 96 dpi)

ΠανεχιO'tήμtο Στφεάι; Ελλάδας - Τμήμα JD.ηροφορucή με ΕφαρμσΥές στη Βιο ατριΙCΉ 13
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ο WίndowsMobile 6 Professiooal Square QVGA (320χ320 pixels - 128
dpi)

ο Windows Mobile 6 Professional Square VGA (48Οχ480 pixels - 192
dpi)

ο Wίndows Mobile 6 Professional VGA (480χ640 pixels - 192 dpi)

Η εφαρμσΥή δημωupyήθηκε σε λεtτOtΨΥιm νί. 1α/.\ επιπλέον αll.α1'tήσεις είναι το

mkrosoft.NET c:ompact Framework 3..5 και toWiodows Mobile Devke Center.

Τα αρχεία 'JWU είναι διαθέσιμα είναι τα IIαραΙCΆτω και ανάλογα με Μιον Emulator
θέλouμε να εργαστούμε το κάνouμε download και install. Για τη συΥκεκρψένη εφαρμσΥή

XΡΗσιμoπoιήθηu: ο Wiodows Mobile 6 Professional.

Windows Mobile 6 Professional SDK Refresh.msi
Windows Mobile 6 Standard SDK Refresh.msi

4.4 Interoet InΙoΓOI8tίooServίces(DS)

Είναι ο Web Serνer της Mίcrosoft 1'α την εxI1COIYωYία με το www. Υποστηρίζει τα

πρωτόκολλα Β1ΤΡ, B'iTPS, Π'Ρ, SMTP και το ΝΝΤΡ. Είναι τμήμα του ΛεΠα/ΨΥUrou

Συστήματος αλλά ΎUl να χρησιμοποιηθεί α"αιτoUΝται ορισμένες ρυθμίσεις ΟΙ οποίες θα

αναλυθούν στην παράγραφο με τις PuOμioεIςτοο κάθε συστήματος.

4.5 MΊCrosoftSQL Server Compκt3.5 Serviee PKk 2 Server Tools

Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιείταιγια το συγχρονισμό μεταξ6 τοο U'A:oλoγι.στή

που χρησιμοποιείτον DS και τou SQL Serνer. Περιέχει ένα βασUCΌ εργαλείοτο CoDfigure
Web SYKΓODίzatίoD ,wizard όRoυ η λεπouPΎiα του αναφέρεtαι σtO ΙCΕφΆΛΑιo 7 στην

ε1Σεξή'Υηση του συrxρoνισμoύ των δεδομένων.

Υπάρχουν διαθέσιμες δύο εκδόσεις .".. η επ1λοΥήΊlvεtαιαvάλoyα με το σύστημα(Ι Ο]

SSCEServerΤools_x64-ENU.msi

SSCEServerΤooIsx86-ENU.msi

4.6 WiDdoW5 Mobίle Device Center

ΧρησΨ01ΣΟ1είταιΎUX το συrxρoνισμό μεταξύ του υπολογιστή και της t:ινητής συσκευής

Ύ1α μεταφορά.αρχείων. Για τα Windows Vista ωι:αιτείτα1 το 'JΣ(lpαιroτω εκτελέσιμο (Ι Ι ].

dvdupdate-x86.exe

4.7 m~ΓOSOft.NET compact Framework 3.5

Το Microsoft.NEΤcompact FrameworX 3.5 upΙΈXΕt βιβλιoOήΙCΕς οι οποίες εiνα1 χρήσιμες

Ύ1α τον σχεδwσμό κα1 την επuro1νωνiα των εφαρμογών κα1 οι Ο1ΣΟίες συμκεριλαμβάνονεα1

στο πρόΥραμμα. Μ", βααu<ή βιβλιοθήκη ε(ναι η SysIem.D.ιa.SqICΙieDt [12] η οποία

περιέχε1 d.άσεις lIoυ απα1Τoύvtαι ΎUX την προσπέλαση κα1 διεαεραίωση λειτουργιών της ΒΔ

του SQL Serνer.

Αφού εγιro.τασταθoUν τα βασικά πρσΥράμματα θα πρέπει να yίνouν ορισμένες ρυθμίσεις

Υια τη σωστή ΑειτουρΥία της εφαρμ<ΥΥής.
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5 ΡΥθΜΙΣΕIΣ ΤΕΧΝΟΛΟΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5.1 MΊCrosoft SQL Server 2008 Developer

Μέσαστον SQL Server COD6g8ratioD Maoager ενεpyOJΣOιoυνταιόλες τις υπηρεσiεςγια να

λεΠOUΡ'Υο6ναυτόματακαι όχι χεφοΊάνητα(Εικ. 8).

't-_"':"- __
g

r·~:-...::..=-- -_-....- - -
II~~----- -• ..ι- r • II;:;~--·~ _:==::::.':-'"":" C"""· "_·__-"I<-_• c-._-=- :::::::~_"':":.__.....'" ::::
~-------'" -n___ _
!!t> •• _

Εικόνα 8: SQL Server Configuratίon Manager

-----------

- -
_<»_ _11>

-........,.,...,- ....
~--_ο- ....-- -,_ >5>.

~--..."...,...,~- .....- -

E'Jtίσης στις pυθμίσεtς του SQL SerνerCOD6guratίoDMaDager στην ε1ttλoyή Protocols ΙΟΓ

MSSQLSERVER θα xρέ1tει να ενεpγo1tOιηθo6ντα πρωτόκολλαNamed Pipes και TCP/IP
τα OJΣOία ΑρχucΆείναι απενεΡ'Υοποιημένα(Ει". 9).
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Εικόνα9: SQL Serνer Configuratίon Manager, Πρωτόιcoλλα

5.2 Wiιιdows fίrewaII

Στις Ρυθμίσεις του Firewall θα. πρέπει να προστεθεί μια εξαίρεση ΎUI την Ροή 1433 Του

SQL Serνer. Από τον xiνακα ε'λi:rι..ou μεταβαίνouμεστο Τείχος Προστασίαςτων Windows.
ΣΤU; ρυθμίσεις θα Ε1<1λέξουμε ΤU; εξαιρέσεις και θα Ε1<1λέξοομε το tab Προσθήκη θύρας, ""ου

στο νέο """;θuρo θα χρέ1<ει να ΧΡοστεθεΙ η ονομασία κα. ο αρ.θμός της θύρας (Ε... Ι Ο)
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Εικόνα 1Ο: Πρoσθήιcη θύρας SQL Serνer

5.3 Σύνδεση Ίντερνετ

Από τον πίνακα ελf:rx.oo -> Δίιcτuo και Ίνrερνετ -> Ρι>θμίσεις ιcoινής χρήσης αρχείων και

θα ενεργow:οιηθεί η Κοινή χρήση αρχεiων γw να μην υκάρχει πρόβλημα στην WΡΌΣβαση σε

αρχεία (Εικ.ΙI).

• Ενφνό

ΟΑ_

ΚoιWι χρήση~Y • ΕνφΥό

ΚΟΝή χρήση~φσιιiλoιι ο ΑνινφΥ6

EιΙCΌΝΑ 2: Ρυθμίσεις κοινής χρήσης αρχείων

5.4 E"ιi.σyές φαι<ilioν

Το επόμενο κου θα 'Κρέπει να ρυθμιστεί είναι οι φάκελοι Υια να μην υπάρχει '1ΙΡόβλημα

όταν κάποιος συνδεθεί μέσω της εφαρμσΥής και χρcιάζε'tαι πρόσβαση σε αυτούς. Ακό τον

1<Ινακα ελ!:rx.σu -'> ΕΧ1λοΥές φακWoν -'> Προβολή θα 'γίνει από-ε..λσΥή της εmJ.ooyήςΧρήση

οδηγού κοινής χρήσης(κρστείνεται)(Εικ. ]2).

ιr.ι:n61ην~c.:ιφοΙΙοΙΙ'!:ιίαtιιι:

Ο Aι.π6ιJlΠ'fι '*ιιn1d6νηoη "'Ο nIιι:ι!Ul....oζι'ιτηση

@ fn)o"'; 1C1U'*ιιn~"''''''''cnτινφ
Κρ..οφόaρ:α:iιι..........
θ EιιcPιN.~oρuφι;,.. φιιίιον.... __

ΙΙNι:ι_~"'1Ω-..ιι6-ιa.......
Ι""] Νι:ι~III.rά'nιιaorMδoιι.... l'ΙΙΙ1ι _owρ"""

ι""J Nι:ι~rά'nιι1IJμt..Qι

[] )rρ'ρι "Όδrrroύ-..'\ς'-""'ιol'Jl:-roρ<>1I:i...1111.)

~ )rρ'ρι nlιι:ιolwιι dιy:ιo.ι"f\O 1"" αύoDwι\ ",σσιziwv ~

Εικόνα 3: Axό-εmλoγή Οδηγού κοινής χρήσης
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s..s ΕVSΡΎΟποίηση του ns

Οι χρήστες θα _ρb:ει να txoυv aρόσβαση στον Web Serνer ό1roυ είναι ιcαι ο ενδιάμεσος

σταθμός για τη διαχείριση των αρχείων. Για να ενερΥσ.οιηθεί η ΣUΓΙCΕιφιμένη λειτouρ-Υία

πιΥΥαίνοομεΈναρξη -> Πρσyρά:μμarα -> ΕνερΥoaoίησηή uεvφyoa:Oίησητων δυνατοτήτων

των WΊndows ->Jntemet Jnfonnation Seινices-> ΕρΥαλεία διαχείρισης Web ιcαι τσειαίρouμε

όλες τος .,.,λοΥές, εaίσης τις Δuνατότηεεςανώm>ξης_μσΥώνκαι τις ιcoινές δuνατότηεες

Ηttp(Εικ. 13).
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E~ηση fi <>"'Ιo<W.P'I'O"οιηοη -ιω" •
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Εικόνα 13: EνφY01ιOtηση IIS
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6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ SERVER

Ο ψwσμός της συyιreκριμένης Βάση Δεδομένων (ΒΔ) δημωυρΥήΟηκε

χρησιμοπ.οιώνταςκριτήρια δημιουΡΥίας από το σύΥΥραμμα Πληροφορική της Υγείας των

Joho Maotas και Aήe Hasman [13], σημειώσεις που αφορούν τον Hλεtcτρoνocό Φάκελο

Υγείας (ΗΦΥ) το\) Kαθιπrιτ/ Κ. Ιωάννη Mαvtά από το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα

Υyεiας [ι]. Για τα δεδομένα 100U t:,.ooν εισαχθε\ XP1JσιμOlOOιήOηκαν : ο ICDΙΟ ιcαtάλo"yoςαπό

το Vπoυpyείo Υ-Υείας [14]. η Λίστα Φαρμάtcων από το ΙΦΕΤ(lνστιτο6tο Φαρμαιanm.ΙCΉς

Έρευνας & Tεxνoλσyiας) [Ι 5], η λίστα των Ειδικοτήτωναπό τον Ιατρucό ΣύλλοΥο [16] και

οι Ιατρικές Εξετάσεις από την ηλεκτρονική σελίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεmστημiσu

ΑΟηνών [17]

6.1 ΠΙ""κες της ΒΑΣΗΣΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τη δημιουρΥία της Βόσεις Δεδομένων (ΒΔ) χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη msdn της

Microsoft [18]. ΔημιOt'Ρ'Υήθηκαν δοο βΔ, η μω γw. τον KεντΡΙΙCό uπoλσyιστή (Server) η

Ο1Σοία ονομάζεται HospiιalSv και μια για την εφαρμογή του tctνητοu τηλεφώνου η Ο7ΟΟα/

ονομάζεταιBospίtaJη Ο1Σοία θα μείνει 1tpOς το 1W.pόν κενή. Η ΒΔ του κεντρικούuπoλO'ytστή

'JΣOU δημιουρΥήθηκε, σκοπίμως περιέχει αρκετούς πίνακες για δυο λόΥouς. α) ΎW την

διευκόλυνση των N~M σχέσεων και β) -Υιατί έτσι εντοπίστηκαν αρκετά λάθη 'JΣOU θα

μJOOρOύσαν να. -Υίνσυν αν δεν 'γiνει ο σχεδιασμός της ΒΔ πρoσειmιcά, λόΥοι οι οποίοι θα

αναλυθούν παραΙCΆτω στην εχεξήγηση για Ός Ν-Μ σχέσεις. Η ΒΔ του κεντρικού

uπoλoγιστήmψιέχειτους 1ιαραΙCΆτωπίνακες (Πιν. Ι):

DIAGNOSlS
ALLERGIES
CLINIC
CLINICOOcrOR
CLINICNURSE
OOCTOR
DRUGLIST
DRUGLISTMEDICAΠΟΝ
ΕΧΑΜΙΝΑTIONS
ΕΧΑΜΙΝΑTlONSBIOCH
ΕΧΑΜΙΝΑTIONSBIOCHREFERENCE
lCDIO
lCDIOALLERGIES
ICDIODIAGNOSIS
lCDIOSYMYfOMS
LABRESULTS
LABRESULTSEXAMINATlONS
MEDICATlON

Πιν. 1 Πiνακες Βάσης Δεδομένων

NURSE
PASSWORD
ΡΑΤIΕΝΤ

PATIENTALLERGlES
PATIENTCLINIC
PATIENTDIAGNOSIS
PATIENTDOCTOR
PATlENTLABRESULTS
PATIENTMEDICATION
PATIENTNURSE
PATlENTSYMYfOMS
ΡΑΤIΕΝΠΗΕRMDIΑGRΑΜ

PATIENTWARD
REFERENCE
SPECΙALITY

SYMYfOMS
TEMPERATUREDIAGRAM
WARD

Η γραφική απ:εucόνιση του ΜοντέλουOvτoτήτων-Συσχετίσεων(Entity-Relatiooship E-R)
μας βοηθάει να δούμε αναλunκά τους πίνακες που περιέχονταιστη Βάση Δεδομένωνιcαι τις

<JXέσεtς μεταξύ τους (Σχ5). Στο σχεδtάyραμμαστους τύ100Uς Οντοτήτων απεικονίζονταιοι

βασικοί πίνακες και στους τύ'JΣoυς Συσχετίσεων ό'JΣoυ βρίσκονται σχέσεις Ν-Μ

απειιcσviζoνται'JΣίναΙCΕς οι οποίοι qoυv δημιουΡΥηΟείγια τη σύνδεση μεταξύ των πινάκων με

τέtoιoo είδους σχέσε1ς μεταξύ τους.
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Σχ- 5ΔιάΎραμμα Οντοτήτων- Συσχετiσεωντης ΒΔ HospitalSv

Πριν προχωρήσει η δημιouρyία πινάκων αναφέρονται ορισμένα θέματα τα οποία

αφορούνης σχέσης μεταξύ τους ιmι τη δημωupyiα ια/,δ,ών [19],
Κάθε πίνακας μWς ΒΔ περιέχει ένα ΠporrεOOν Κλειδί (Ρήmary Key) το O1tOίo

χρησιμοποιείται -Υια. τον προσδωρισμό των πλειάδων των σχέσεων. Μέσα στον πίνακα

παίρνει μοναδική τιμή και δεν εμφανίζεται δεύτερη φορά στη σιryκεκριμένη στήλη την O1tOia
θα. την ορίσouμε να είναι Pήmary Key.

Μεταξύ των πινάκων σuνήθως U'Jtάρxouν σχέσεις σύνδεσης. Auτtς μπορεί να είναι οι Ι·Ν

σχέσεις οι O1WίEς αναφέρονται σε μια σχέση Ι με 1tOλλά μεταξύ δυο πινάκων, στην O1tOia μια

oντότηtα από τον ένα πίνωca μ1tOρεί να ανήκει σε πολλές οντότητες σε κάποιον άllo 'JtίναKα

αλλά δεν μπορεί να γίνει το αντίθετο. Παρά.δετΥμα ένας ασθενής μπορεί να t.χει πολλά

παραπεμπnιcά, αλλά το ίδω παραπεμπtuώ δεν μπορούν να το έχouν πολλοί ασθενείς.

Μια άλλη σχέση είναι η Ν-Μ σχέση δηλαδή πολλά με πολλά. Δημιouρyεί'tαι όταν μια

οντότητα από τον ένα πίνακα μπορεί να ανήκει σε 1tOAλές οντότητες ωιό έναν άλλο πίνακα

και η δεύτερη οντότητα να ανήκει σε πολλές οντότητες από τον πρώτο πίνακα. ΠαράδετΥμα

ένας Ιατρός _ρεί να παρακολουθεί παραπάνω από έναν aσθενή ιmι ένας aσθενής _ρεi να

παρακολουθείται 1Ιέραν τou ενός Ιατρο6ς.

Τον ρόλο Ύια αυτές τις σχ,έσεις τον έχouν τα Κλειδιά. Σε μια σχ,έση Ι-Ν τον ρόλο

σύνδεσης τον εκτελεί το Ξένο Κλειδί (FOιτίgD Key) το O1tOίo το προσΟέτouμε σαν στήλη

στον έναν από τους δυο πίνακες, σε ποιον ακριβώς θα. αναλυθεί 1WpωCά:τω όταν θα.

αναφερθούν αναλuτuαi οι σχέσεις με παραδεfyματα. Σε μια σχέση Ν-Μ όμως χρειάζεται ένας

επιπλέον πίνακας ο οποίος Οα περιέχει τα δω Primaιy Keys των δύο αυτών πινάκων.

ΠανειnστήμιoΣτερεός Ελλάδας - Τμήμα ΠληροφοριΚή με ΕφαρμσΥές στη Βιο ατριΚή 19



«Aνάπnιξη _μσrήςσι: ...,....ι κο• ..,ρητές_ιcεuές (ΡΟΑ'ο)110 &ς"""ρέnι<rη

ιατpmv και νomιλεUΤών εντός Noσηλεunκ:ών ΙδρDPάΤων»

Ιωάννα Zoρμ:ιtά

6.2 Δ~μιooρyiατης ΒΔ

Η πρώτη δoυλεtά είναι να δημιουργηθεί η ΒΔ -μέσω τοο εργαλείου SQL Serνer

Management Studio (SSMS). Από την ένoρξ~ -> 6....... προΥράμμ...... -> Mierosoft Sql
Serνer επιλέΥεται το SSMS. θα ανoiξεt το παραocάτω παράΘUρo(El~.14). Στην επιλοΥή

Server type επιλέΥεταιτο Databue Engioe μιας tcαι η σuyιcεκ:ριμένη βάση θα δημΙOUρΥηθεί

ΎW τον tcεντριιcό U'A:oλσyιoτή. Στην επιλσΥή Serνer D8me εmλέ'youμε το όνομα τοο Serνer

μας και στην επWryή AutbenticatioD θα σuνδεθoύμε με Windows Autbentication. Θα.

μπορούσενα επW:xθείη SQL SerνerAυΙMoιίαtίooteαι να προστεθείteώι:oιopassword για

την πρόσβαση στη Βάση.

~ ι:or-.:t ΙΩ s......., !L

~S'QίSerνeΓ2ωI
s.n.ιιφe: 1[Mιtι-~ Tj
s.-_: .,..- -
~: Iwn.ιι..- -Ι

Uoei_ Ι TOSHIBA·PC\TOSHIB,O,

Ρ.........,;: Ι

Ο ~_b~I>IU'~,"'d

Ι e.- Ι r ""'" 11 ... 11 -" Ι

Εικόνα 14: Σύνδεση με SQL Serνer

Eπtλέ'yovτας Connect μεταβαίνσuμε στο περιβάλλον τοο SSMS ό1ι:ου στον Object
Explorer εμφανίζεται μω λίστα με ΔUΝΑτότητες (EU(. 15). Θα πάμε στο Databases και με

δεξί κλικ επιλέγεταιNew Database.

RoLilo_'__ ~·'"

.ι.-~ Qi~ιtιw'" ., .....1 .....

;, ~.,,' _,;. .J _' \ίι' 4, -..~ .•.,•.•. 1:':~'
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8 __.ιc__tu.25n-~"'

",ι.ι_

.. ~9o<..ιv
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Εικόνα 15: Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS). Object Explorer

Στο επόμενο 1ιαράθυρο στο Database name συμπληρώνεται το όνομα της Βάση. Επίσης

δίνοvtαι πληροφορίες για τον τfuro των αρχείων πoo θα δημωuρyηθoύν tα/ι rια το 'JWU θα

α'JtOθηιcεmO'όν τα σtryΚειφιμένα αρχεία. Emλέyoντας ΟΚ θα δημιouρyηθεi η Βάση και θα

προστεθεί στη λίστα με τις βάσεις (Eι~. 16).
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EUCΌΝΑ 16: SSMS, ΔημιouIYYiα Βάσης Δεδομένων

Επιλέγοντας τη Βάση και με δεξί κλι'Κ στο ΤabIes επιλέΥεται το New Table ΎU1 τη

δημιouρyiα ενός νέΟ\) πίνσ:ιcα. Ο 'Κρώτος πίνακας θα είναι ο 1dvamς ΡΑΤΙΕΝΤ, ο οποίος

δίνεται αναλυτικά (Πιν. 2). Στην πρώτη στήλη είναι το όνομα της στήλης μας στον 1dvam,
στη δεύτερη τι Μου είναι τα δεδομένα,στην τρίτη αν επιτρέJreταινα είναι κενή. δηλαδή να

μην εισάyoVtαι δεδομένα, στην τέταρτη αν mπoια αχό τη στήλη είναι το Primary Key και

στην πέμπτη στήλη διάφορες καρατηρήσεις. Στον πίναιm ΡΑΤIΕΝΤ εκτός αχό τα ΊlΡοσω1t1.κά

στοιχεία όκως το όνομα και το επίθετο του ασθενή, διαKpίνoνrαι και τα δημσrραφικά του

στοιχεία όπως είναι η διεΟΟυνση και η περιφέρεια. Επίσης στον ίδιο 1dναm txouv 'Κροστεθεί

οι αριθμοί μητρώων όχως είναι το ΑΜΚΑ και το ΑΜ του Ασφα.λιστιιω'ότου ταμεioυ.

ΡΑΤιΕΝΤ

COLUMN ΝΑΜ:ι:. DΑΤΑΤΠΕ ALWW
NULL'i

KfbδAσθενή ίοΙ PRIMARYΚEY WENΊΠY(I,I)

Oνλo<lενή nV8fcbar(IOO) "
&ωvλo<lενή nvarcbar(IOO)

OνΠ<npός oνaιdιaι{ΙOO) "
ΟνΜηφός nvucbar(IOO) "
HμΓtwησης "οι, "Δ_

nvarcbar(IOO) "
Ilδλ>ι nvarcbar(IOO) "
Νομός nvarcbar(IOO) "
ΤΚ ίΒΙ "n_

nvucbar(IOO) "
Tη1J:φωνo ίοΙ "
""""""" nvarcbar(IOO) "
ο.κκ.....αση nvarcbar(IOO) "
Φ6>ο nvarcbar(IOO) "
AρΤαuτόtηtας nvucbar(IOO) "
ΑΦΜ nvucbar(IOO) "
λΜ nvarcbar(IOO) "
ΑΜΚΑ nvucbar(IOO) "
ΗμερΕιοοΥωΥής -- GETDAΤEO

H~ -- "
Πιν. 2 Π!νακας ΡΛΤΙΕΝΤ
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«Aνώm>ξη εφαPJUlΎ'liς σε κινητ. και ...ρητtςσυσιcεutς(pDA's) 1"' εξυ>rιιρέTη<nι
ιατρώνκαι νoιnιλευ1"ώνενtόc; Noιnιλευτuι::ώνΙδρυμάτιο\'))

Ιωάννα Ζορμπά

Στην κρώτη στήλη θα γραφτείη ονομασίατης. στη δεύτερητι τύ'Jtoυ είναι πχ ίο. και στην

τρiτη αν εmτρέJtεται να είναι κενή (Allow ΝυΙΙ) (Eιιc. 11). Μια στήλη η O1Wia είναι ο

κωδUΏς των εΥΥραφών δεν επιτρέπεται να είναι 1W'tέ NULL. Κάvovtας δεξί ΙCΛuc στη στήλη

,ου ΚωδΑσθενή με την επιλσΥή Set Primary Key ορίζουμε ότι η <JU11'E1'PlμέYη στήλη θα

είναι το PΠmaιyKey.
Στο 1mpάΘUfXt CoIumn Properties 1α/f'Utηρείται ότι f:x.ει γίνει η επιλσΥή το Identity

Specification να είναι yes, το Identity Increment να f:x.ει nμή 1 και το ldentity Seed να έxεt

τιμή Ι. Με τη σιryιcεκριμένη εντολή δίνεται η σnnάλη στον SQL Server να διαχεψίζεται

μόνος ,ου την στήλη ΚωδΑσθενή,δηλαδή να βάζει αυτόματα,ψές στη <JU11'E1'pιμέYηστήλη.

Τα όρια 1,1 σημαίνουν ότι θα αρχίσει ωtό το ένα και με βήμα Ι θα αUΞΆνεtαι σε κάθε

εΥΥραψή, δηλαδή αν η ΤΕΛΕUΤΑiα εΥΥραφή είχε ιcωδUΏ 5, η εχόμενη 1WU θα εισαχθείθα είναι

η τιμή 6. Αυτό βοηθάει στο να μην mtάρx,ouν δutλό--εyyραφές, κο\) στην περίπτωση κλειδιού

αυτό είναι το θεμιτό.
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Εικόνα Ι 7: Δημιουργία nwm ΡΑΠΕΝΤ

Παρατηρείταιεπίσης ότι στη στήλη HμE,σιryωyήςστο Default νθlυe or Binding f:xf.'
oρισtεi η έτοιμη μέθοδσς GEmAΤΕ() (Εικ. 18). Με α""όν ,ον φα/ω όταν γiνεl η εΥΥραφή

στη συyιcειφιμένη στήλη θα προστεθεί αυτόματα η ημερομηνία Ια/Ι ώρα της εισα-Υωγής toυ

ασθενή. Kάνoνtας Save θα ζητείται να δοθεί το όνομα τοu mvam Ια/Ι πατώντας ΟΚ θα

ωwθηΚΕUΤΕΊο 1riναιcαςστη Βάση Δεδομένων.
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«λvWm>ξη ..,..ρμοΥής σε κινητά "'" φορηπ.;_ές(ΡΟΑ'ο) Τ" ι;ξuonιρέnιση

ιατρών και νoσηλεu'rώνεντός NoσηλεtrnKόινΙδρu,ιά'rων»

ιωάννα Ζορμπά
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EUCΌνα 18: SSMS, ΙδιότητεςΣτήλης

Ο ΕXΌμεvoς πiνακας είναι ο CLJNIC στον <moio ιtλεlδί τοο πivα.κα. θα εtνα, η στήλη

KωδΚλιΝUCΉς με nμές από J καΙ με βήμα Ι, θα "p\tx" την ονομασία της καΙ μια στήλη με

την σuντoμσyρα.φiατης Κλινοο)ς(Π,ν. 3).

CLINIC

COWMNNAME DATATYPE Au,oW

KtOOΚλινυcitς ,"Ι PRIMARYΚEY lDEN1TIΎ(ι, ι)

"""μασΙοΚ>Μ"'" ηνarcbaι(IOO) ./

ΣuvtΚλΜ.tCής ηνarcbaι(100) ./ Συντoμσrραφ(o

ΠΙΥ.3 ΠίνακαςCLINIC

ο συΥκεκριμένος πίνακας θα δημιouρyηθεί με έναν άλλο τρόu), χρησψοποιώνταςτη

τ1.ώσσα T-SQL(Transact-SQL) και την χρήση έτοψων 1ψOt1ίoων. Από την ΤΡαμμή

ερΥαλείων στην εxtλσyή Vicw εJnλέ'yεtαιTemplate Explorer. Εμφανίζεται ένα 'RXψάθuρo το

οποίο 'Rεpιέχει διάφορα aρότuπα. Στην συγκεκριμένη περυπωση ε1nλέyoντας τον φάκελο

TabIes και με δικλό κλικ ε:ιnλέ'yεtαι το Create Τable θα. δημιouρyηθείένας 'Vέoς ονακας(Εικ.

19).
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Εικόνα Ι 9:SSMS, ΤempIate Explorer
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«Avώm>ξη εφαριurιήςσε κ.νφά κα. φoρη<έςσυσΚΕUές (PDA")rw &ξu>nιρέτηση

ιατρmν και νοσηλευτΦνεντόςΝοσηλευτικώνΙδρυμά1'ων»

Ιωάννα Ζορμπά

Στον editor θα εμφανιστείένας κώδικας γενικού timou. ό'Roυ εκεί καθoρiζoνται οι τιμές

')'\Ο. τις 1I:αραμέτρouς. ΕπιλέΥονταςτο ειιroνίδω ΑΙΒ όπως φαίνεται στ/ν εικόνα θα εμφανιστεί

ένα καινούργιο παράθυρο(Εικ, 20).
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Εικόνα.20: Καθορισμόςτιμών στις παραμέτρους

Στο ttδίo database γράφεται το όνομα της Βάσης Δεδομένων. στη συγκεκριμένη

περίπτωση θα είναι HospitaSv. Στο table_name το όνομα τοο πίνακα που θα. δημιουρΥηθεί.

και στη συνέχεια τις στήλες του 'Rίνα1α/. Η 1Ι:Ρώτη είναι ως συνήθως Ύια την στήλη η cnroia θα
χρησιμοποιηθεί και ως κλειδί του πtνακα. Στο columnl_datatype επV.έyεται ο τύχος. και στο

column Ι_nullabiIity η αιλογή μένει ως t:x,Eι δηλαδή ΝΟΤ ΝυLΙ μιας και θα είναι το κλειδί

και δεν επιτρέ1ι:εται να. μην παίρνει nμή. Το τελευταίο πεδίο constraint_name είναι για το

όνομα του ΠρωτώovτoςΚλειδιού(ΡήmaryKcy). EπιλtyoνmςΟ" στον editor εμφανίζεταιτο
scήρt. όπως φαίνεται στην εικόνα. το οποίο επtλέγoνταςExecυte θα δημιουρ-Υηθείο 'Κίναως.

Ο κώδικας που εμφανίζεται έχει ως εξής. Χρησιμοποιεί την Βάση 1WU έχει optστεί, αν

umρxει 'Κίνακας με την ίδια ονομασία, τον διαΥράφει και δημιουργεί έναν καινουργω. Στο

PRlMARV ΚΕΥ έχει οριστεί αιnόματαη στήλη KωδΚλινιιcής. Στο scήρt τώρα μπορούν να.

πρocπεθoUν όσες στήλες χρειάζονται με τον Μο τovς αρκεί να χωρίζονται μεταξύ τους με

roρpα(Eu<" 21).
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Εucόνα2 Ι: Τ-SQL Ύtα τη δημιουΡΥίατοο πίνακαCLINIC

Οι εχόμενοι 1tίνα,;ες θα δημιouργηθoUν με τον πρώτο τρόπο. Ο πίναως ΘΑΛΑΜΟΣθα
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«Ανά=υξη εφaριισrής σε κ.νηΝ κα. φοΡητό; σuσκεuές (ΡΟΑΌ) για eξ1>1tηPέΤη....
WιTρων και νoσηλεu'fcOνεντός Νοσηλευτι"ώνlδpυμάτων>~

Ιωάννο Ζορμπά

περιέχειτη στήλη Κωδθαλάμουκαι είναι το κλειδί του πίνακα. ΟΙ τψές θα ορίζονται από Ι

με βήμα 1 και θα αριθμεί' τ1ς κλίνες 'JΣOU βρiσιcovtαι στον κάθε θάλαμο (Πιν. 4). Η στήλη

KroδKλινιtcής θα είναι Foreign Key ΎW τον πίνακαCLINIC.

WARD

COLUMNNAME ΟΑΤΑΤΥΡΕ ALLOW
Ν.... Ο

ΚωδθαλΔμοο ίο' PRIMARYΚEY IDENΊ11Ύ(I.I)

ΚJJνη ίο\ .ι

KmδΚ1Mκής ίο\ .ι FOREIGNΚEY lQειδ(ΎΙΟ ΚλιΝucΉ

Πιν.4 ΠίνακαςWARD

Ο επόμενος θα είναι ο 'Jriνακας ΠΑΤΡΟΣ το κλειδί του οποίου θα είΎαΙ η στήλη

KroδΓtατρoUη Ο1Σοία δεν θα δέχεται τιμές NULL, ορίζουμε.να παίρνει τψές από το 1 και με

βήμα Ι, το Επώνυμο δεν θα δέχεται NULL τιμές. θα περ1tχα την στήλη της εtδlκότηταςη

οποία είναι το Prίmary Key στον πίνακα SPECIALITY. και στο <roγΚεΚρψένo πίνακα εiνα.ι

Foreign Key (Πιν.5).

oocrOR
COLUMNNAME DATA TVf'E ALLOW NULl.S

KmδΓtatρoi) ίο' PRIMARYΚEY IDEN1lTY(I.I

<Nr..".... oνarchaι(I00) .ι

Eιu:oνΓιατΡO" ovarchaι(Ι (0) .ι

EιδΓιarρoύ nvarchar(I00) .ι

ΤηλΓurφού ίοι .ι

KmδEιδιιcόtηtι:ις ίο\ FOREIGNΚEY """".,..,
EIΔtΚOηΠΈΣ

Πιν. 5 Πίνακας DOCTOR

Σuνεxiζouμε με τον πίναιcα NURSE. ΤΟ κλειδί του πίνακσ. θα είναι η στήλη

ΚωδΝοοηλευτήη οποία δεν θα δέχεται τιμές NULL, ορίζουμε .να ""ίρνεl τιμές α>tό το Ι KOI

με βήμο 1. Το Επώνυμο δεν θα δέxετOI ΝυΙΙ τιμές και θα περ1tχα επiσης την στήλη της

ειδucότητας ό1roυ θα αναφέρεται στο Pήmary Key του πίνακαSPEClALlTY (Πιν. 6).

NOΣRλEYTRΣ

COLUMNNAME ΟΑΤΑ ALLOWNULΙS
Κ_

ίοι PRIMARYΚEY 1000001Ύ(Ι,1

<NNoση1.εInή ovarcbar(l00 .ι

ε-Ν_ ovan.:bar(l00 .ι

EoδNoση1.εInή ovan.:baι(l00 .ι

Τ_Noση1.εInή ίοι .ι

KωδEώuώnμας ;ΟΙ FOREIGNΚEY Κλαδί.,..

ΕIΔIΚΟΠΙ1ΈΣ

Πιν.6 ΠίνακαςNURSE

Στον 1rivaιcα DRUGLIST έΊει 'JψO(Πcl)είη στήλη ΚΩΔΕΟΦόπου αναφέρεταιο ιc<OOΙKός
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«Aνάom>ξη εφαρμorιiς σε K.νη'fά ""..........ές .....ιαroές (pDA'.) για εξυonιρέTηση

14-ΤΡων και νoσιιΛΕVΤΏνεντός Noσιιλειrrιιι:ώνlδρuμάτωV)~

ΙωάwαZoρμπά

του κάθε φαρμάκou από ταν ΕΟΦ (EΘΝUCός ΟρΥαν1σμός ΦαρμάΚα/ν~ τη ΦαρμΜορφή

δηλαδή αν είναι ταμπλέτες ή σφό'Jn dπ, ταν AΤC (Anatomical Therapeutic Chemical)
ια'oδucα [20], τη στήλη ΔραστΣυστατικό ό1tou είναι η δΡα.στιχή 0001α του κάθε φαρμάκου mt
την Περιεκτιιώτητααυτού (Πιν. 7).

DRUGLIST

COLUMNNAME ΟΑΤΑ ΤΥΡΕ ALJλ)W

11.Ι1'1.1 <i::

Kmδλ1σΦαρμάιcOU ίοι PRIMARYKEY IΟΕΝ111Ύ(I,I)

ΚωδΕΟΦ nνarcbar(I00) .,' Kmδucόςrou ΕΟΦ

~oo nνucbar(2SO) .,'

ΦαρμΜορφή nvarcbaι(IOO) .,' ΜορφήφαρμΌΙCou

ATCΚ_ nvaιcbar(I00) .,' Κ_ΑΠΟ

Δρα<nΣuσmω<ό ovardιaι(IOO) .,' _000'"
I1<ρoDmΣό.... nvaιcbaι(I00) .,' I1<ρoDmΣ.....

Πιν. 7 Πίνακας DRUGLIST

Ο ICD10 είναι ο επόμενοςπίναιcας (Πιν. 8). Η πρώτη στήλη είναι ο tro>δUCΌς 1WU δίνεται

ως προ>τεύον ""'ιδΙ Στη στήλη ΚιοδΝόσou xφtxεται ο κωδικός J<OU έχι:ι δώσει ο

ΟρΥανωμόςWorld Health Organization (WHO) και ΟνΝόσσυ όπως αναφέρεται στον πίνακα

'ou ICDIO.

ICDIO

COLUMNNAME ΟλΤΑΤΥΡΕ ALΙOW

NV=
KωδlCDI0 Ι_Ι PRJMARYΚEY IΟΕΝ111Ύ(I,I)

K_όoon ovardιaι(250) .,'

OνNόoon ovardιaι(250) .,'

Πιν. 8 Πίνα"", ICD10

Σταν πίνσκα ALLERGIES ο KωδAλλερyiας θα ""Ρ'έχι:ι την κωδικοποίηση της κάθε

αλλερΥία.ς όπως έχει οριστεί: αχό τον WΉO ιcαι περΔιαΥνΑλλεpyiας είναι η χεριγραφή της

κάθε αλλερΥία.ς(Πιν. 9).

ALLERGΙΙ:S

COLUMNNAME ΟλΤλ ΤΥΡΙΕ ALΙOW

NV=
ΚωδΠινΑλ).φΥ(οι; Ι.. PRlMARY ΚΕν IDENΠΓY(I,I)

ΚΦδAllφrfnς nνιmιι.{IOO) .,'

-Allφrfnς """""(2SO) .,'

Πιν. 9 Πίνακας ALLERGIES

Επόμενος πίνσκας είνσι ο _DIAGNOSIS με ΚωδΔιάΥνωσης ωENΊ1TY(Ι,Ι~ όπου στη

στήλη OνΔtάγνωσηςαπoθφcεOOνταιοι δw:y:νώσεlςΤα/ν Ιατρώ.ν (Πιν. Ι Ο).
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Πιν, Ι Ο Πινακας DIAGNOSIS

«Avώmιξη εφaρμoyήςσε .ινητά .αl φορητές_ές(ρΟΛ") για εξ1nrηρέnιση

ιατρών κα, νοσηλευτών εντόι; NoσηΛΕUΤΙKών lδρuΡάΤο)v)~

Ιωάννα Ζορμχά

DIAGNOSΙS

COLUMNNAME DATATYPE ALLOW
NtJLL~

KωδΔιιkνvωσης ίοΙ PRIMARYΚEY ωΕΝΠΊΎ(I.I)

ΟνΔιάγνωσης nνarchar(300) "
Η_, da1ctime ",

Στον πίνακα ΕΧΑΜΙΝΑT10NS η δεύτερη στήλη >ιερtiχει την oνoμασiα της εξttασης

αλλά περισσότερο χρησιμοποιείται η G\NtομσΥραφiα της. η οποία εtναι η τρίτη στήλη

(Πιν,11), Έχουν προστεθεί σε διαφoΡΕΤUCΈς σrήλ<ς οι πμές αναφοράς Υια nς yυ.ναίΙCΕς και Υια

τους άντρες,

ΕΧΑΜΙΝΑT10NS

COWMNNAME DATATVPE ALLOW
NULl.';

κωι;ι;ι;...""", ίοΙ PRlMARYKEY WENΊ1TY(I.l)

o.Eξtroσης nv.char(IOO) "
ΣUΝΙEξέIασης nvan:har(I00) "
ΜονMttρησης nv.char(IOO) "
ΤιμtςAναφoρόςA nvarchar(IOO) "
TψtςAwφoρ6ςΓ nv.char(1(0) "
Πιν, 1I Πίνακας ΕΧΑΜΙΝΑT10NS

Aιcoλouθεί Ο Jήναιcας SΡΕCIALΠΎόπου εκεί βρiσκ:oνmιοι εtδιιώtητεςτο\) 1ατpur06

προσωπικού με κλειδί τη στήλη KωδEιδικόtηταςμε πμές από το Ι και με βήμα Ι, με το

όνομα της EιδUΏΤΗΤαςΙα/Ι τη συντόμευσηΑUΤΉ (Πιν.12).

Πιν, 12 Πινακας SPECIALIIΎ

SPECIALITV

COLUMNNAME ΟΑΤλ ΤΥΡΕ ALLOW
,n <Ο

KωδEtδtιι:ό'tητας ίηΙ PRlMARYKEY ωΕΝ1Πν(Ι,I)

Oνfιδtιιότηtας nνarchar(IOO)

"'"IuνEιδικόtηταc; oνarchaι(IOO)

"'",

Ο πίνακας SYMYIΌMS είναι ο επόμενος, όπou στη στήλη OνΣυμπtώματoς

απoθφCΕΎoντoι τα συμπτώματα του aσθενή (Πιv,I3), Ε>ιίσης αναφέρεται και η ημερομηνία

εμφάνισης,

SYMPTOMS

COLUMN ΝΑΜΕ DATA ALLOW

ΤΥ'Ε NULΙS

ΚωδΣUμJιtώματος ίηΙ PRJMARYΚEY mEN111Ύ(I,I)

Ovσuμnώματoς nvan:haι(2S0 "
HμEμφΣvμxtώμ.ωoς datetίme " Ημ εμφάνισης

Πιv, 13 Πίνακας SΥΜΥΙΌΜS
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«A~η εφαρμσΥής σε ••νφά .α. φορητές""""ευtς(pDA's) Υια εξ1nrηρtτηαη

14-τρων ΚΟΙ νoση).εuτ(ί)νεντός NoσηλεtrrιιαόνΙδρομάτων»

lωάννσ.Zoρμ:Rά

Ακολουθείο πίναmςMEDICAΤ10Ν όπου στο σuyκειφιμένo mvam θα αποθηκεύεταιη

φαρμακευτική αγωγή 100\) δίνει ο Ιατρός Ια/Ι 'JtληpoφoρίεςόJΣως είναι η ημερομηνίαέναρξης

ια/Ι λήξης της φαρμαιcΕΥΤUCΉςaywyής J(at η δoσoλoyiα, την οποία θα πρέπει να αιωλουθήσει

Ο Νοσηλευτής Υια τον κάθε ασθενή (Π.ν. 14).

MΣDICATlON

COLVMNNAME DATA ΤΥΡΕ ALWW
Κ_ρμΑ_

ίοΙ PRlMARYΚΕV ΙΟΕΝ11lΎ(Ι,I)

ο.ΦαρμΑΥ..,,;ς nνarch8'(250) ,,'

ΗμΕ_Α"""" daιeιime ,,'

ΗμΛηξΦαρλ_ dιιtetime ,,'

Δoσώ.oytα nvarchM(I00) ,,'

Πιν. 14 nivaκoςMEDlCATlON

Στον πίναm LABRESULΤS αναφέρεται η ονομασία τοο εργαστηρίου όπou t"J.OW γίνει

οι εξεtάσεις, η οεΡΙΥραιρή της εξέτασης, το ωrotέλεoμα, η μονάδα, μέτΡησης, η κατάσταση

'JΣO'U βρίσκεται αυτή τη στιΎμή, ΎW παράδειγμα μπορεί να είναι σε ιcα.tάσταση αναμονής μέχΡι

να τα διαβάσει ο Ιατρός και η ημεpoμηνiα εξέτασης (Π.ν. Ι 5).

LABRESVLTS
COLUMN ΝΑΜΙ: ΟΑΤΑ ΤΥΡΕ ALLOW

NV.....

KmδEρyAxotεlέσμo.mς ίοΙ PRJMλRy mENΊΠΎ(I.I)

ΚΕΥ

<MρJoστηρlo. ηνarchaι(IOO) ,,'

Περrrραφή ηνarchaι(250) ,,' Όνομα εξέtoσηςTλυιcόζης

A>oιiliσμα nνarchar(2S0) ,,'

ΜovΜέτρησης nνarchaι(JOO) ,,'

ΕΟ nνarchar(IOO) ,,'

ΤιμέςΑναφοράςΑ nνan:haι(JOO) ,,' Ε6ρ<>ς_ 1'" άνφα;

τψtςA~ ηνardιM(I00) ,,' EDρoς πμώνΥιΟ Ύ\MIUcες

Κaτάσι:oσrι(Status) nνardιar(IOO) ,,'
"Χ αν""""""'"

ΗμερΕξέ1"οσης dιιIetime ,,' GETDATE()

Πιν. 15 nίνoκoςLABRESULΤS

Επόμενος πίνακας είναι ο REFERENCE στον οποίο ωroθηtcεύoνται τα παραπεμ'Jt'tOOί πο\)

θα στέλνει ο Ιατρός στο κάθε Εργαστήριο. Η στήλη ΚωδΑσθενή είναι το Prίmary Key τοο

πίνακα ΡΑΤIΕΝΤ και δεν πρέπει να παίρνει κενές nμές (Πιν.16).
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«Avώm>ξη _ppO'fli; σε ο.νητά οα. φορ11Τές~ (pDA'.) ΓUΙ εξυIιηflέτ/σ11

ιατρών και νocnιΛΕUΤΏνεντός NomιΛΕUΤικώνΙδΡU,uιτφ\'»

Ιωάννa Ζορμπά

REfERENCE

COLUMNNAME ΟΑΤΑΤΥΡΕ ALLQW
NυιΙS

KωδΠoραJIεμΣΠΚoV ίο' PRlMARY IDEN1TΓY(1,1)
"ον

OvEρyaoτηρloυ nvarchar(I00) '"
OvEξέmσηςΙ ovarchar(IOO) '" Όνομα εξtrασης 1ΙΧ

OvEξέmσης2 oνarchaι(IOO) '"
OvEξέr0ση<;3 ovardw(I00) '"
OvEςέr0ση4 nvarchaι(IOO) '"
OvEξέmσης> nvarchaι(IOO) '"
OvEξέmσης6 ovarchar(I00) '"
OvEξέmσης7 nvarchaι(IOO) '"
OvEξέmσης8 nvarchar(IOO) '"
OvEξέmσης9 nvarchaι(IOO) '"
OνEξέnισηςIO nvarchar(IOO) '"
HμEνtO'λής datctimc '" GETDATEO

Iofoιmed bit '"
StatusExec bit '"
ΚωδΑσθενή ίοι FOREIGNKEY

Πιν. 16 Πίνακας REFERENCE

ο XΊΝΑιmς TEMPERATUREDIAGRAM 'Jtεριtχει μια λίστα αχό τρίωρες μετρήσεις της

θερμοκρασίαςτου ασθενούς τις oιroίες 1ψΟΟθέτεl ο NooηΛΕUΤής. Στη στήλη Ωαρατηρήσειι;

έχει τη ΔUΝΑτότητα. να JψOσθέσει όn νομίζει ότι θα βοηθήσει τον Ιατρό η,: κενώσεις και

λouιtςνoσηΛΕΥΤUCΈςεΡΥασίες (Ιιιν. 17).

ΤΕΜΡΕΚΑTURE
DIAGRAM

COLUMNNAME ΒΑΤΑΤΥΡΕ ALJλ)W

KωδθερμΔιαyρlψμιιτ ίοι PIUMARYΚEY IDENlΠΎ(I,I)

Ημερομην(α daιetimc '"
O6<JO ίοι '"
O9<JO ίοΙ '"
12:00 ίοl '"
15:00 ίοΙ '"
18:00 ίοι '"
21:00 ίοΙ '"
00<JO ίοΙ '"
03:00 ίοΙ '"
Π..._

oνarcbar(ΙOO) '"
Ω,ν. ι 7 Ωίνακας ΤΕΜΡΕΜΤURE DIAGRAM

Αφού δημιouPΎllθoύνόλοι οι βασικοί 'Jtίνακες, πριν δημιouρyηθoύνοι πίνακες rια τtς Ν

Μ σχiσεις να αναφερθεί όn είναι δuνατό να οριστούν οι σχέσεις Ι-Ν αλλά οι συγκεκριμένες

σxtσεις θα οριστούν WΡΑκάτω αφού έχει ολοκληρωθεί η δw.δucα.σία δημιoυρyίaςόλων των

πινάκων.
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«Aνώπuξη εφαρpσrής σε κ,νφά κα. "",",Πς """...UΈς (ΡΟΑΌ) για εξ1nηιρέτηση
Iα'l'pώv και νoσιιλεuτ6wεντός NOOΙΙλε1.mιι.:ώνΙΔΡUpάτωγ))

ΙΩΆwu Ζορ""ά

Οι επόμενοι πίνακες που f:r!Juν δημΙOUρ-yηθείείναι Υια τη διαχείριση των σ'Χ!-σεων Ν-Μ. Η

σχεδίαση αυτών των πινάκων θέλει αρκετή προσοχή σε ότι αφορά τη σχέση των ξένων

κλεtδιών Ύια να μην υmρxoυν σtryκρoUσεις. Οι σχέσεις που θα ορίσουμε μπορεί να

δημιουργήσουνπροβλήματαστο σχεδιασμότης Βάοης, στον σχεδιασμότης ΕφαρμσγήςΎW

t<:ινητάαλλά αιcόμα και στον τΕΛucΌχρήστηστηνεισαΥωΥήτων δεδομένων.

Ο πρώτος πίνακας είναι αvτός .ου συνδέει την ΚλτνιιcΉ με τον Ιατρό. Η συΥκεψιμένη

σχέση, όw.ως και με τη σχέση μεταξύ Κλινικής και Νοσηλευτή,θα μπορούσενα Ύίνει με μια

σχέση Ι·Ν. Emλtχθη... όμως η σχέση Ν-Μ γιατί θα μπορούσε ένας Γιατρός ή ένας

Νοσηλευτήςνα ανήκει σε 'JIαpαxάVO)ωι:ό μια Κλινικές. Για να δημιmΨΥηθείαυτή η σχέση θα

πρέ:ιrει ο χίνακας να περιέχει δυο Pήmary Keys, ένα -Υισ. τον κάθε πίνακα. Για να

δημιουργηθεί αυτή τη σχέση θα δημιουρ-Υηθεί κανονικά ο πίνακα με το SSMS. Στη συνέΧεια

ορίζετα. μια ωtό τις δυο στήλες ως Primaιy Κ.Υ και για τη δεύτερη στήλη με δεξί κλικ μέσα

στο χεριθώρω και ωι:ό τις δυνατότητες που εμφανίζοντοι ~εtαι η lndexes lΚeys. Στο

καινούργιο tαφά.θυΡO εmλέ'yoνται και οι δυο στήλες και επtλέyεται το ΟΚ (Εικ. 22).

Sρ«ify~coιι.τw.s and soιt oιdK for thίs Indeι:

CoIurnn N8rιM!:

ΚωδΓιατρού

Εικόνα 22: SSMS, ΔημΙOUΡΎα/ δ'όσ Ρήmary Keys σε έναν mvam

Τώρα. wλέoν θα εμφανιστούν δυο Prίmaιy Keys και στις δυο στήλες (Εικ. 23). Δίνεmι
προσοχή στα Data Types τα ~ία θα κρέχει να είναι ίδια, όπως εδώ ίο., με τα Types 1tOU

txouν οριστεί στους αρχιιroύς 'Jtίνακες, ειδάλλως Ύίνεται conflict και δεν δέχεται τ/ν

εισαΥωγή.

IOSHIBΛ-P(.Hos...o.CLNmocτow\

CoUnn NaιM: Diιlδτ~

>i Ι _,.,11Ι:11 ι .t
.. I<ΔJδΓιαη:ιoύ int

;χ

Εικόνα 23:SSMS, Εμφάνιση δύο Ρήmary Keys σε έναν 'Jrivσ.κα.

Στη σuνtxεια κάνοντας 'Jώλι δεξί κλιl( θα εχιλέΥεται το Relationships. Θα αΝΑΔUΘΕί ένα

νέο w:αράθυpo ό1WU θα χρειαστεί να. γίνσuν ιcώroιες ρυθμίσεις. Ew:ιλέyoντας το Tables And
Columos Specificatioo (Eιιc. 24), αναδύεταιένα νέο w:αράΘUpo.
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«AvUτuξ1l εφαρμοΥής σε KΙVΙΙτά κα, φοριι'Τές ΣUΣΙCΕUές (ΡΟΑ'Ι) ΎUΙ εξυ1nιρέτηcnι

ιατρών κα, νοσηλευτών εντός Νοσηλευτικών Ιδρuμ(ιτco\l))

lωάννα Ζορμχά

8«;_.
CMdι:&i5ιing0.. On (ιιNIίon Or Rt Va

IιIW'.Ea.WJillII!,Let4!f!ilιrιιm••8_
(Nιme) ι:κ..αHCDOCTΟΙΙCLHCOOCΤOft

Oescrφιion

Β 'ιιIιIt~
EtIkιt~FOflbφlkιιbon Ve$

&iOfU; ForτίgnΚqι ConstrιίM Va

ΙΒ IIISER'J And ιJ)[)AΠ SριdΚιιιίon

Εικόνα 24: SSMS. Relationships

Στο Relationship name η σχέση θα ονομαστεί FK_CLINICDOCTOR_CLINIC, στο

Primaιy Key Τable ανοίγονταςτις εmλoyέςθα προστεθείο πίνακαςCLINIC )α/Ι α'Ψιβώςαπό

mτoo θα εmλέyεταιτο κλειδί το οποίο έχει δοθεί με την ίδια ονομασίαώστε να είΎαΙ εύκολη

η αναγνώριση των Primary Keys σε κάθε πίνακα. Στη δεύτερη εmλέyεται το ΝΟΝΕ, και

εmλέ'yεται το QK. Έτσι δημωuμyήθηκ:ειυα σχέση Ν-Μ. Το ίδω όμως πρέχει να Ύίνει και για

το δεύτερο πίνακα., δηλαδή θα δημωupγηθείένα Foreign Key και για τον πίΎα/Cα ΙXX::ΤOR.

ΤΟ Κλειδί αυτό ονομάζεταιFΚ_CLINICDOCTOR_DOCTOR. Αυτό -Υίνεται ΎΙα να οριστούν

τα κλειδιά του σU'γ'Cεl(ΡΙμένou πίναω να συνδέονται με τα Pήmary Keys των δυο πτνάκroν

που συνδέovtαι(Eικ.25). Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν και ΟΙ υπόλοιποι πίναιreς

1α/Ι σχέσεις.

Με τον ίδιο τρόπο θα δημιουργηθούν tαXΙ σι σχέσεις Ι-Ν χωρίς όμως να ωι:αιτεtται να

δημωupγηθoύν επιπλέον πίνακες. Οι σχέσεις δημωυργούνται amλoUΘΏντoς τη διαδικασία

από το δεύτερο στάδω δηλαδή πιπαίνοντας στον πίνακα πou είναι το Foreigιι Key. και

εφόσον επtλέ'yεται το Relationshiρs. δηλώνεται με ποιον πίναιω θα συνδέεται mt μέσω ποιάς

στήλης.

~-=ίiίι· Ι ~ ==

Ι aι Jr ~ 1

l1ικόνα 25: SSMS, Σχέσεις μεroξύ Primary Keys

Οι επόμενοι ΧΊΝΑκες δημιouργήθηmν για τη σύνδεση μεταξύ δοο πΟΟια:ον mt για

σχέσειςΝ-Μ. Αmλουθούvroιιώ.θε φορά τα ίδια βήματαόπωςmt με τις σχέσειςμεταξύ των

πtνάια:oνCLINIC - DOCΤOR. \.
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(<Aνmnυξη ..-ρpO'f1ίι; σε κινητά και~σucnιεuές (PDA's) τια ΕΞuκΗρέτηση
ιατρών και νooηλεmώνεντός NoσηλεmΙKώνlip"PάΤωV)~

ΙωάνναZop,.,m

CLINICNURSE (ίη! KωδKλινucής,ίη! KωδNoσηAroπjl

ORUGLISTMEOICAτι ΟΝ (ίο! ΚωδΦαρμΑ.,.,.,ής, ίο! KωδΛωΦαρμάιrou)

ΕΧΑΜιΝΑT10NSBIOCIlREFERENCE (ίη! ΚωδΕξέτασης,ίο! KωδΠαρωrε"",ucoύ)

ICOIOALLERGIES (ίπ! KιOOICOIO, ίπ! KωδΠινAλJ.ερτiας)

ICO Ι OOIAGNOSIS (ίο! KιOOlCO Ι Ο, ίο! ΚωδΔιάΥνωσης)

ICOIOSYMPTOMS (ίο! KιOOICOIO, ίη! ΚωδΣυ"",ώματος)

LABRESULTSEXAMlNATIONS (ίη! KωδEρyA.oτεJ.tσματoς,in! KωδEξtτασης)

ΡΑT1ENTALLERGI ES (ίπ! KωδAσθεvή, ίη! KωδΠινAλ/ε~)

PATIENTCLINIC (ίπ! ΚωδΑσθενή, ίη! KωδΚλινιΙCΉς)

ΡΑTIENTOIAGNOSIS (ίη! ΚωδΦαΡμΑr"'Y'iς, ίπ! ΚωδΔιά-,νωσης)

PATIENTOOCTOR (ίη! KωδAΣΘΕVή, ίη! ΚωδΓιατρσύ)

ΡΑTlENTLABRESULTS (ίπ! KωδAΣΘΕVΉ, ίο! KωδEρyA.oτεJ.tσματoς)

ΡΑTIENTMEOICAΤ10Ν (ίπ! ΚωδAΣΘΕVΉ, ίο! KωδΦαpμAr"'Y'iQ

ΡΑT1ENTNURSE (ίη! KωδAΣΘΕVΉ, ίο! ΚωδΝοση),ευτή)

PATIENTSYMYfOMS (ίο! KωδAσθεvή, ίη! ΚωδΣυ"",ώματος)

ΡΑΤιΕΝΤΊΉERMOIAGRAM(ίη! KωδAΣΘΕVΉ,ίπ! ΚωδθερμΔοαΥράμματος)

ΡΑΤΙΕNllWΑRO(in!ΚωδΑσθεvή,in!Κ~μαυ)
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«Aνώm>ξη _ρμσΥής σε _ιvη.a _αl φορητές """"""ές (PDA's) γοα oξ"",lflέ'nι....
ιατρών και νοσηλευτώνενtόι; ΝοσηλευτικώνΙδpvf&ά,των»

Ιωάννα Ζορμ:ιι:ά

7 ΛΕΠΟΥΡΠΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔιΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην 2t'tUX1aΙCΉ ερΥασία. επιλέχθηκε να XΡησψωι:otηθεί η τεχνική της Merge Replication,
όπου τα βήματά που έΥιναν Rαρα.θέτoνται αναλuτ1Κά Rαpα.1α/τω. Αutό 'Α:OU θα ακ:oλouθήσει

θα. είναι η δημιouΡΥία του Publication, rou RepIication. η ωι:όδοση των ανσ)Jyyων

δικαιωμάτων σε σuyιcειφιμένouς χρήστες και ο συΥχροV10μός με:tαξύ του PubIisher και του

Subscription.

7.1 PubIicatίon

Αφού ήδη είχε γίνει mom RΡοετοψασία θα ολοκληρωθεί η διαδUCΑΣΊΑ της Merge
ReplkatioD. Η πρώτη δουλειά είναι να δημωυρΥηθεί μια Publication (Δημοσίευση ). Τα
βήματα πou αtωλouθoύν έγιναν μέσω της βιβλιοθήκης αρχείων της msdn.microsoft.com 121].

Πριν ξmανήσεt η δtαδucα.σία της PubIication δημιouργείταιένας 1COινόχρηστοςφάκελος.

Πηγαίνοντας Έναρξη-> YIIO).σywmjς δημ101JΡΥείταl Ο φάκελος ο Ο1ΙΟίος ονομάζεται

snapsho.. ΠηΥαίvoνταςΚοινή χρήση για πρoxωρημένouςεπιλέγεταιη Κοινή -χρήοη αtl'TOύ

το" φακέλou.Έτσι ο φάκελός ΈΥινε 1COινόχρηστος -yw. να μπoιxWν να έx.σuν llρόσβαση οι

χρήστες (Ε... 26).

. -

Ul =-

~""~~ro',__ &OV__~~.......
~ ...__..-.ιi,_..,ιι.-.I_

-""'~""'''_''_''σι6Jouι:

Ι τ....._ • ..."...,o.:ιιι-.~......
'~~~

.,
~'I~____ ιιι-ι

....
__ 11 '"-""1-.

Εικόνα26: Κοινή χρήση φακέλου Snapshot

Η Publication θα Ύίνει μέσω τοο SSMS. Ανοiyoνταςτο SSMS η σύνδεση Ύίνεmιόπως και

'Rptv στον Serνer. Στις επtλ<ryές που εμφανίζονται στον Object e:ι.ΡIΟΓεr, aνoi'yovmςτο node
τou Replicatίon εμφανίζονται δυο επtλσyές, η Local Publicatίons και η Local
SυbscήΡtίons. Κάνοντας δεξί κλικ στην εmλσyή LocaI Publicaoons -> New Local
Publίcatίon εχιλέΥεταιη δημΙOUpΎίαμιας νέας Δημοσίεοοης(Εικ. 27). Εμφανίζεται το New
PubIicatίon wίzard το O1tOio ολοκληρώνοντας τα βήματά του θα δημιouΡΥήσει μια

PubIicatίon (Εικ. 28).
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«Aνώnυξη ε.-ρμοΥής οε κινητά και φορητές crnσιreuές (PDA's) Υια εξωπιρέτηοη
ιστΡCΌν και νoσηλεu'fιόνεντός Noc:rηΛΕUΤιι«όνΙδρυμάτων»

lωάνναΖορμπά
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ΙΙΙ ~ Seαny

ΙΙΙ α Sδνs otι,em
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{fJ ~ ΙΟ(8Ι PuιιlίcMίcιfιs

!Ε α ΙΟ(8Ι Subsαiptions

ω c:. MιιwIgsnent

ΙΕ 11:'1 SQL Seινeι Ageιι

Εucόνα 27: SSMS. RepIication
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~1Io ... ,

1-.-•.-11 '''''' ~iI ~
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Εucόνα 28: New PubIicatίonWizard

Την πρώτη φορά .00 θα εκτελεστεί το Wizard θα πρέπεινα οριστείαν θα χρησψοποιηθεί

ο σιryιιειcριμtvoςServer να λειτouρyήσεισαν DίιtήbυΙΟΓ. Εδώ επιλέ'Υεταιη πρώτη cmλoyή

(Euc. 29).

-........_..__ .._-_....~-.._.ι.. _
•
~ 1O<1iI~ ....... .sιι_...._.___ο

r ι-b_..__.._ .._ ..__..............-.."

Εucόνα29: ΔημωυρyiαDistributor

ΠανεπιστήμιοΣτερεάςΕλλάδας - Τμήμα Πληροφορική με ΕφαρμοΥές στη ΒιοΤαφική 34



«AΝΏΙΤUΞΗ εφcιρμO"fής σε κ,νητά 1«1, φορητέςσυσκευές(ΡΟΛ'5) για ΕΞVWΗρέτηση
ιατρών κα' νoσηΛΕUΤΏν εντός NooηλενnKών Ιδρυμάτων»

ΙΩΆwΑ Ζορμ:ιι:ά

ΈRε\Τ« θα εμφανιστεί η επtλoyή Ύtα το 'ROU θα ωι:oθηκεuτoύν τα δεδομένα κα\ εμφανίζει

ένα μονοπάτι. θα μπορούσε ο φάκελος να δημWUP'Y'lθεί στη σvyκεκριμένη θέση που δίνει το

Wizard. Ο φάκελος όμως έχε\ δημlΣUργηθεί στον C: οπότε αυτό που πρέπει να -Υίνει. είναι να

αλλαχθεί η δWΔpoμή και στη συyκε1Cριμtνη θtση να μπει η δWΔpoμή του φακtλou, δηMJδή

\ \computer\snapshot α/ι:ou computer είναι το όνομα τou tnroλσyιστή και snapsbot ο

φάκελος(Euc. 30)

- "
~Fσl""s-.... _Iιιι:oιόιιΛ__...... _

'o_O.........._.--..............s.-. _ .............. _ιιιΜι:-. ._ _ .........---""",-_,. . ..ι.- _ ,......\

ι\ , ... _ ......-...-.._d.....~.ίι ....
-._........ ~ίι __ __ '0__......_..................-.__ ..._ _.

.... <Ιό Ι _, Ι

Εικόνα30: Δημωυργία Snapshot Φακtλou

Στο επόμενο παράθuρo ζητείται να επιλεχθείEtα Βάση θα δημοσιευθείκα\ επιλέΥεταιη

HospitaSv (Euc. 31).

~---ιιιιιιιιIJΞ'-mω

.... Ι c.ιaιs

Εικόνα 31: Emλoyή Βάσης Δεδομένων

Στη σuνέχεω εmλέyετo. η μέθοδος σuyχpoνισμoύ Merge Publication (Εικ. 32)
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«Avώmιξη εφaρl"'Y'iς σε κ.νφά και φορητές """"",,ές (ρΟΛ'.) για fJξ1>onιρέτη<rη

unpmy και νoσηλε\mί)νεντός ΝοσηλευτικώνJΔΡUιιάT(t)V>~

lωάνναΖορμχά

----'- l=-iiiifi;ιι;--_-_--_'_-_ i

~--_.._---
:::.-ι:ι=-c.:.-=::,=-===,_
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Εικόνα 32: Emλσyή Μεθόδου Σ"ΎlI'O""'μoύ

Aμtσως μετά θα πρέ1τι:. να καθoρunεί σε ""ιές εκδόσεις Serνει θα χρησιJ1OllOιηθεί.σro

σημείο αυτό να διεuιφιvιστεί ότι μπορ06ν να δημιουΡΥηθούν όσες PubUeatίons χpεIάζovro.t

ανάλσΥα με ης ανάγκες κάθε φορά. Μια P.bIieation μπορείνα χρησψrnι:oιηθείκuι σε άλλες

ειΡσρμοΥές, σΧλ.ά πρέ1τει να προσεχθεί να μην αλλαχθούν oρισμtνες ωtό τος EIItλoγές της

1ψ011'yQύμενης Publίcatίon. Y'JΣάρxει επίσης η δυνατότητα. να επιλεχθoUν miνω ωι:ό μια

εΙCδόσεtςServer (Εικ. 33).

s, .. ,_
S$8drh SQL__.....bo_.s.ι-..no-f-

n._..........,._J._....~.-.ιlιrιι.....--~ sα.s.-2OOI

~ !iQL __ ;ιια;

_-.~.... ...-.-.ι

~SQL_:ιms_sαι._~1.,_'

~_fιιo ..Iιιof>.,......_
ea._JIUD
~_ --...nιιι_ ....__ι..__ ...-

.- .... ..... ',

Εικόνα 33: ΕπιλοΥή εκδόσεων Server-yw. Subscήbers

Στο επόμενο παράθυρο το Artίdes εmλtyoνται ποιοι πίνακες θα χρειαστούν ΎW την

εφαρμογή (Etκ. 34). θα. ήταν δυνατό να φορτωθούν όλοι οι αλλά δεν είναι καλός σχεδιασμός

όταν η Βάση που έx.εt δημιουργηθεί είναι πολύ μεγάλη ιco.ι με πολλά δεδομένα. γιατί

χρειάζεταιlΙολύς χρόνος για να φορτωθεί από την εκάστοτε εφαρμσΥή.
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«Aνώnl>ξη _ρμιryής σε κι"'" ""ι 'l"'P'l'ές .....ιreuές(ρΟΛ'.)γuι εξυ1rηρέπιση

ιατρών και νooηλεUΤώνεντός Nooηλε1nΙKώνΙδρυμάτων»

Ιωάννα Zoρμaά

..-----_.....-,._._--..--_.
[-J!lDf_

Ή ιπ::;ι ..0_515 .....
"Ι !J[;l1ll.J.BιiεS",)

οι m:::I αJNΙ: .-ι
οι !D αιNCDOCJORιιι>ο)

iιI ι:::D αιNo.ι.IISιt8ι0)

οι rn lXX:ΊtιIItιιιo)

~ IIRI.GUSΊ-ι
18{ [] DRI.GI.1S'fIEDα'ON.-..I

ι-m::iΊ:I:mmm_
...m'ίI Eι\IιIII""'I01<S11OCHIb)

" :m Eιι.IIIIιNλτoιιsJσ:!flΞfI'lIΞ
lIiιm Eιι.IIIIιNλlα/lSREfEιι:IU"

B{]IJ αι10tι.ι

~IDCD1~e_)
,......,._._~_\

• Ι .. ,

_ ...._ .. Ι

(J-...-_.......

Ι .. ._ 11 _. Ιί ~"'>>I \1 c-. t

Εικόνα 34: Emλoγή Πινάκων για Publicatioo

Στη σuνέ;(εια δίνεται η XΛηρoφoρiα ότι στη σuyιcεκριμένη PublicatiOD θα δημΙOUρΥηθεί

μια εmκλέον στήλη σε κUθε 1rivam. Αυτή η στήλη χρησιμωι:οιείται Ύ,α τη σύνδεση μεταξύ

των δυο βάσεων (Εικ. 35)._-_.. ---nι.-.o "' •-,._.---
-~-_.---_._-_... ...._ ...._L."::=:.."'":';..=--_..__...
~.__.
""":'~IiiiξRT--_......•_ ".01.,,_._ -_.._-
~~..___ _.__..~
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Ε,roνα 35: Ενημέρωση προσθήκης στήλης για το συmx>ν,σμό

Στο xαράΘUρo Filter Τable Rows δίνεται η δυνατότητα να φtλτραριoτQ'όνορισμένα από

τα δεδομένα με εντολέςSQL (Εικ. 36).
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«Aνά1nuξη εφαρμοτήςσε Κ....Τά "". φoρητέςσuσκεutς(PDA's)γιαεξ......ρέτηση
ιατρών και νοοηλεmώνεντός NOO1IΛΕUΤικών Ιδρuμάτων»

Ιωάννα Ζορμπά
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Εικόνα 36: Φιλτράρισμαδεδομένων

Στο εχόμενο "αράθυρο θα επιβεβα1ώνεται ότι θα δημιουργηθεί ένας φάκελος, μέσα στο

φάκελο ΠΟ\) είχε δημιουργηθείXptv, δηλαδή τον snapshot (Etκ. 37).:_-----.-.,.......__.

~,

---_...._..__ ...._.".,__Iho_

ι ..._ .._ __..__... ...._..__---
Εικόνα 37: Επιβεβαίωση Δημωυρyiας φακέλοο SnapshoI

Στο xαpά.θuρo Snapshot Agent SecUΉty θα ει:ιλέ'Υεται να τρέξει κάτω από τον SQL Serνer

Ageηt serνice (Εικ. 38)
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«Aνώm>ξη _PI'OY'i; σε K.vιrnι κα• ..,ρη<tς~ (PDA's) 1'" εξ1mιρέτιιση

ιατρών και νοοηλευτώνεντόςNoσηλευτιιcώνΙδρυμά-r(ι)V)~

ΙωΔνναZoρμn:fι-_......
5oιdI' ... _ .. ... _ ....__....
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• ιu._....~_ ......__ ιιι_..... _
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Ί

EUΏνα 38: Emλσyή λοΥαριασμσ6 SQL Serνer AgenI

Και θα. εμφανιστεί στο παράθυρο όχωι; φαίνεται στην εικόνα (Euc.39).

-- -Fat__......... , ......._.~- --

... l·- 11 -~ 11 - .... JLaι-ι

Εικόνα 39: Επιβεβαίωση ε1<1λοΥής Αοταριασμσύ

Στο καpάlmpo wίzanl Actionι επιλέΥεται να. δημΙΟUΡΎ11θεί η Publieatioa (Εικ. 40).
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«Aνώnυξη εφαρlU"l'ίς σε κ.Υφά κα. φορητές~(ΡΟΑ'ο) Ύια εξvorηρέτηση

ιατρών 1«1, νoσηΛΕVΤΏν ενtός Noc.rηΛΕVΤιιι:ών Iiptιμtttωv>.

ΙΩΆΝvΑ Ζορμπά

..."1 _
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et.- _
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EUΏνα 40: E1t1λαyή δημιoujYyίας της PubIicabon

Δίνεται το όνομα της Publίaatίon (Εικ. 41). Exiσης δίνονται .ληρoφoρiες όσον αφορά

τους πίνακες που qouv επιλεχθείνα προστεθούν.
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Εικόνα 4): Ονομασία Pub1icatίon

Και τέλος αφού όλα τα βήματα έχουν γίνει σωστά, εμφανίζεταιη πληροφορίαΎU1 το αν

έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδucα.σία της Pυblίαιtίoα (Εικ. 42), και στον Object
Es.plorer στην τοποθεσία με της LoeaI Pαblίcatίoιιι θα εμφανιστεί η Pαblίαιtίo. που έχει

δημιoupyηθεί.
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«AVΆ1ΠUξη _ρμοΥής σε κι..... κα. φoριrrές-.uές(PDA's) Υια εξωιηρέτηση
ισ.'tρcbν κα" νoσηΛΕUΤιbνεντός NoσηΛΕUΤικ:ό'>νΙδρυμάτων»

Ιωάννα ΖοΡμπά
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εικόνα 42: εΨβαίroση δημwυρyiας PubIication

7.2 Logiαs

Πριν προχωρήσει η διαδucασία της SοbκήΡtion θα δοθούν ορισμένα. δικαιώματα σε

χρήστες. Πηyαίνovmς στα Secaήty -> Logία->New Logία στην GeDeral σελίδα από search
εmλέ'yεται ο 'XPJ'tσrης για τον ωroω θα. αποδοθούν τα δικαιώματα (Εικ. 43) και στην User
Mappiag εmλέyoνται οι δυο Βάσεις (Euc. 44) ,και ωφιβώς ωro ,κάτω στο Database role
επιλέγεταιτο db_OWDer. Το ίδω θα γίνει και για. τον χρήστη TOSHI.BA-PC\IUSR.

f_--
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oθSQLs-ν-~
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Εικόνα 43: εισαΥωγή χρηστών για. 1ιρόσβαση στην εφαρμοΥή

a ..... -Ne........
~ """'""';1/ Senιer FItιIeιι

~$"UIer~

~ !iec:ι,φlιl!ll

;j'-

u-. ιrιιφρed10'" bgί'ι:.....-
f<J --E:J ~
~ .-..
EJ ΗοιριιιIΙ

~ HoιιρbISv

,.., -
u- DeI.... sσ-
TOSHIBA-PC\10SHlθλ

:roSHIBλ-f'C\roSHIθλ

Εικόνα44: Δικαιώματα σε χρήστες Υια Βάσεις
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«Aνά>o'n>9I εφαρμσΥής σε .......,ι κο. -..<tς_ές(ρΟλ'ι) yuι οξωηιρέπι....
ιcιτρΦν και νoσιιλεuτάtν εντός NoσιιλιronιcφyIδΡU~

ιΩΆVΝΑZOΡ...•

7.3 SYDcIιιroιιίzaooa

Η ΕΧΌμενη δWΔueασία Μυ θα χ:ρέχει να αιcoλouθήσει είναι να. yίvει η σuyκεκριμένη βάση

διαθέσιμη ώστε οι χρήστες της εφαρμσΥής να txPυv >φόοβαση σε αυτή. Kάνovmς δεξί κλιχ

mνω στην P.blk:atio. εΣtλέyεmι το CODfϊι:8re Web Syιιckroιιίzatίoa και θα εμφavκrτci

ένα νέο Wizard (Ειχ. 45) μέοω του """ίou θα δηfUOUΡΥηθεί μια virtual διεύΘUVΣΗ στον ΠS

κοι ""Pάllηλa θα δοθούν <>ρ1Ομένες άδειες στη διεύθυvoη αυτή. Τα βήματα """ ωωλouθoύv
tyιvαv μέοω της βιβλ10θήιcηςαρχε1ωντης msdn.microsofl.com [22].

.. Wek:o.... ιrι.. CanIg8ι.Web
Syιιctιroιιίza1ίOnWir8ιd
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Eιιcόνα45: Synchronization Wizard

Η εφαρμοΥή θα λειτουργεί σε lCM}τές σuσκευές ιcαι ο τinroς του Serνer είναι ο SQL Server
Compact (Euc. 46).

., _ ....Carf9.w_S)od_· 1 _
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Eιx6vα 46: E1t1J.σyή SQL ServeτCαnρsct-Υια SubscήberΤΥρο

Στο εχόμενο XΑΡΆΘUρo εΣtλέyεmι ο Serνer.oυ τρέχει τον ns, εχιλέΥεται το Crσ.te.

Πανε>nστ/μ", Στερεδς Ε1Μδος - Τμήμα ΠληρoφoρucΉ με ΕφαρμοΥές <Πη B"'Ι...φUCΉ 42



«Aνά><ruξη εφαρμοΥής σε κ...... κα. φoριr<tς_εutς(ΡΟΑΊ) τ.α ες""'1ΡέΤηση

unρώv και νocnιλεtnώνεντός ΝοσηλευτικώνΙδρυμά'rων»

Ιωάννα Ζορμπά

8ew VΊrtual direetory, στο d.αίσtO θα εμφανιστεί το Server ιιode το οποίο αν εnKταθεί θα.

εμφαVΩΤΕίτο Def.8It Web Site. Αν είχαν δημΙOUpΎηθείκαι άλλα Web Sites θα εμφανιζόtαν

και ΑUΤά και έaειτα -Υίνεται η εmλoγή σε ποιο από αυτά θα. δημωυρΥηθεί η ειιroνιk'ή

διεύθuνση (Ε",. 47)._..... ---0..-. • __-,........... "
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EUCΌνα47: Ε1<1λοΥή Eιιrovucής Διεύθυνσης

Στο επόμενο παράθυρο γράφεται το φεuδώΝUμo και το POVoMU 1ΟΟθ θα. χρησιμοποιηθεί

ΎUl την σoyιcειcρψέvΗ εucoΝucΉ διεύΘUΝΣΗ(E",. 48).
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Εικόνα. 48: E10ιryoYyή ψευδωνύμου Ύα/ .ρόσβαση στην EΙKOΝUCΉ Διεύθυνση

θα ζηtηθεί η εξouΣwΔΌτΗΣΗ ΎUl τη δημ101>ρ)'iα του φω<tι.ou (Euc. 49) που ooouισnια/

είναι η ειιroνucή διεύθυνση.
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«AvΦmιξ~ εφαρμοτήςσε κινητά και φ<>ρηπ,σ1>αoαroές (PDA's)ylα ι:ξωnιρέnιση

ιατρών και νocnιλεtnώv εντός Noσιιλe1n_ών ΙδΡU,ιάτων»

Ιωάννα Ζορμ:ιι:ά
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EUΏΝΑ 49: Eξmισtoδότηση δημ,oυρyWς φα1Ο1Αου EuroΝΙΙCΉς Διεύθυνσης

Για την ανταll.ayή -των δεδομένων μεταξύ 't(ι)ν βάσεων απαιτείται ένα .dII αρχεio. Αυτό

είναι το sqlcesa3S.dll ο οποίος είναι ο Senrer Ageat και θα 'JΣρoστεθεί αυτόματα στον

φάκελοτης εuroΝΙΙCΉςδιεύθuνσης(Εuc.50).
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Εικόνα 50: El0ayωyή το" .dll ΑΡXεio"

Στο εJΣόμενo βήμα θα. ερωτηθεί -για το αν θα χρησιμοποιηθεί ασφαλής επucoινωνία SSL,
και επι)J;yεταιη πρώτη δuvατότητα(Εuc.5Ι).
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r RδQtιire ..,."ectιιιmel (ssu, υιeι...11 """"".... YII1lJOl ΙΙIeclΣlry""""" .IJfIL
sιaηi""...._:Ιι

r Reoμre di.... =ι,lί~, u"'''' ....''''"''. vOΙ,dc..._e";ll bedonood ιocoeo•.

.. Ι

EUΏΝΑ 5Ι: Καθορισμός καναλωύ ασφαλής λε"oυρyWς SSL

Στο εJΣόμενo παράθυρο ζητείται να οριστούν συγκεκριμένοι χρήστες οι οποίοι θα έχουν

πρόσβαση στον Senrer. Η επιλσΥή είναι να σuνδέovtαι αΝΏΝUμα(EιlC. 52). Και στο αμέσως

επόμενο II1ψάΘUρo μέσω ποισύ χρήστη Οα Υινεται η σύνδεση aUΤΉ(Euc. 53).
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«Aνώrroξη εφαρμογής σε κινη-τό: και φορητές~ (pDAt S) yuι εξmnιρέτηση

ιατρών και νοσηλευτών εντός Νοσηλευτικών IΔΡUpάTWV>~

lωάwα Ζορμπά

---
_.._.............._----....--...
~~ .........ι~.λ .._._

.. Ι
c_ 11 _~ Ι

Εικόνα 52: ΕπιλοΥή σύνδεσης χιπιστών

ι-- .....~-s,ικ--
.'Iιιeqo """-~ ... ... "' ...νn..ι._.
--- -

b

9 1ι._.--......-ια sa.s.-_..,ι; ...........tΙfC--
tι.ιιι Ι ._ Ι _~ Ι F,..Uωι e-.ι Ι

Εικόνα53: Καθορισμός ανώνυμης πρόσβασης χρηστών

Στο επόμενο w:λαίσιo εμφανίζεται η διεύθυνση του φαri;λou .00 είχεε δημιmΨΥηθεί Υια

να απoθηn:uθεί η PUbUcatίOD PubBospitaISv(Euc. 54).

Παν...στήμιο ΣτερεάςΕλ/.άδος - Τμήμα Πληpoφaρ"", με Eφaρμoyές στη Β,ο αφ"'" 45



«Aνώmιξ1ι ....ρμοΥήςσε ........α. φο.....ές σuσιarotς(PDA's) γuι ε/;.....ι>έτ/....
ιατρών και νοσηλευτών εντός NocrηΛΕVΤικών ΙδΡUμάΤ(ι)ν»

IΩΆΝvΑ Ζορ""ά

ι w.ι.-ιo ..... c _~Q8IOo".....,

s.. sa.ι. ......
~ _tιoι._'"'_...._ι-..- ,

-
1,,,,.....__..._.τD..__.,..,__
ιd,._",,,-,,,,,,,_,,,_"_k_

... 1

Εικόνα 54: Καθορωμός μ.ovomτι06 διιcrUou και φαιcέλoυ

Λίγο 'JψN ολοκληρωθεί η διαδικασία του συΥχΡονισμού εJtαληθεύσνται οι εmλO'yές και

επιλέΥεται Finish(Etιc. 55).

....,...."",..b~_s,I",,=_==.==_.:..;,_::..__--=..,,~.,--.-'-.!!_~
Cg.'I....... ., ..

....,.. _ ........._onIdict.Rιιιιtt. ~ ι ..

ι.ιι~_.................. _
e-..-.., ~""-_\Mι::rIId:SQI. _ Cιιιι.-ι Eι8ian..1.5
...-.c\SOL\S,rc~'''''-'''.
ι:-.__..,~

Ccw" ISN'I~~,.τ:.:~ ι:ιι.\Mι:rtd SQI._eιιι..-ι

EdIio<o"'3~\SQL~S.-""""""
SιιNΠS ~_

e..ιι. .... Wιιb s..α eιιι.-.

"'_.....,..... ....-....-...0
On_'fOSHβM'C'.

~~Π·.""_

t8e t:.:1Pι<vnRιo\-.rt sαι. _Cιιιι.-ιΕ<ΙΙαι"'3.~\SCΙΙ.
\5,tιc~·.... ιot...,.ι..blho_doecItιoJ

... 1

ε..όνα 55:ε...λήθευση ε>nλoyώνγια Σ"'fXPOV1σμό

Τέλος αν γίνει η διαδικασία σωστά εμφαΎίζεται το 1IαράΘUΡO 100\) επιβεβαιώνει ποιες

λεttouρyiεςf:xouν σλσκληρωθεi(Ε... 56).
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«AνώmJξη εφαρροΥής σε κινητά και φoριrrές~ (pDA'.)"(UI εξ1ιaηρέπιση
ιατρών κα, voσηΛΕUΤιόνεντός NoσηΛΕUΤιιc:ιflνΙΔΡUμάτων»

ΙωόνναΖορμχά

._ .....C~_....--Cl"_
e-._.. ? '$
αo.ι!llιφ"_"_,",

10-.---ο e-.,.._ _._

• e-φ ...
• ~ ISιoPIDu.-.._s.-_
• s-φ ..._0-.,.._ ..._
OS-V" _

.-.. _--
• -. _ι-r-m-_

..--
_ ..::-=-..:.-t

-
EUΏνα 56: Emβεβαlωση δηP""'pyiας δα/δι"ασiας ΣυΥχρονοσΡού

Τώρα αν ')'ίνει μετάβαση στο GU"yΚεl(ριμένo μονοπάτι C:\Program Fίln\Mk:rosoflSQL
Server Compact ΕdίΙίοα\v3.S\syαι:\SQL φαίνεται ότι δημιουργήθηκε ο φάκελος

SyacHospitalSv και θα πρέπεινα δοθούνορισμέναδιΙCΑΙΏματαστον . τ/ (Εικ. 57),
_____ "",'Sr,' ,}r' ι;ι

--
Μιιιο,."'C........... iImoIT++xπ:... 'σ .....·""0

,,,,,
Ir..._ .._

_-
'.......-'--------"-

Γ...Iιooό~~-'"
~Cιv!._"",-..ι"'.-"

.............,οιιι.ιο. - .....--- .,
~

•......-.ωaIι .......,., • ~
/oI"",~...ιιo.o Μ ~- ~ ~

"- Μ ~

_Ι

O-~~~~_SQl._c...

ιw........-~~

Εικόνα57: Απόδοση δυ,ωωμάτων στον φάκελο SyncHospiιaSv

Πηyαίvoντας σε 01l0ιονδή'Α:οτε Browser και ιΥράφοντας την παραιcά:τω διεύθυνση

http://localhost/SyncHospitaISv/sglcesa35.dII Οα εμφανιστεί το παρακάτω (Εικ. 58), το Ο1ΟΟίο

δείχνει ότι λεΠOUΡ")'είσωστά.
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«Aνώnuξ1ι _ρμo"fής σε ••""τά .α. φαρφέςσuσιreuές(ΡΟλΌ)για εξωπιρέΤ1ιση

ιαφών .α. νασηι..u.ώνεντάςN.....ι..v...... ΙδΡuιιάτ<oν»

Ιωάwα Ζο"""ά

.. .• : Ι Ο ,""",Ι/Ιο<_~hosρihIsν/sql(δδ35."

Α', Ποο ΑUxνά αναν-ω_ .. itι ΞααYώνtσ< ••'; Tm",_ων"-Ι 1M>ogIo

MίcrosoιI SQL S..- COII!pOd Serv<Jr Aιeιιι

Εικόνα 58: ffiεnΡΣVΑCΉ Δtεύθuνση SyncHospilaISv

7.4 SQL server eompact s.bscήρtίoD

Το επόμενο βήμα είvαι να yiνouν 0\ απαιτούμενες ΡUΘμiσεις από πλευράς 100 SQL
Server Compact για τον S.bsriper. Για να. μπορεί να. -yiνει ΑUΤό θα ολοκληρωθεί η

διαδuωσiα του Replicatίoo Wίnιnl Wt μtσω του SSMS. Τα βήματα 1WU ωc:oλouθo6ν

i:yιναν μέσω της βtβλ,oθήιcης αpχεiων της msdnmicrosoft.com [23].
λνοίΥοντας το SSMS αυτή τη φορά επoλέyεtα. να γiνει σύνδεση στον SQL Server

Compact EditίOD 1((1\ επιλέγεταιη Βάση μας η οποία αυτή τη φορά είναι η Bospίtal (Euc.
59)

-. SQL Serνer2008

[5ΟΙ_""'- .....

Login.

Ρ-.τι: ""--
Ι """" Ι [ c...ι 11 ,.., 1i -- »

ΕΙΚόνα 59: Σiινδεση με SQL Serνer ComρactEdition

ΣτονObject Explorer 1tIΠαiνoνταςReplίeatioD-> S.bscήρtίοDS-> New S.bscήΡtίoD

εμφανίζεται το Swbscriptίoo wίzard(Etίc.60)
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b

~~νώtroξη εφαρμοΥής σε κινητά και φορητές cnκnreυές (ΡΟΑ '5) για ~ρέnιση

uιτρcί)ν και νοσηλευτώνεντός ΝοσηλευτικώνΙδρυμάτων»

IΩΆWΑ Ζορμπά

:6 ,..,. Soιιιιαiρι,onWiz8ιd· c.-w-I\'fWIIA'..... '.'oτι\!iQI.S-_I~

• W 'CΛfΩ8ID ....

SυbocripιianW.....

h _ hι/ρι,.., __ • SQLs.- C<ιιιφ8a

.-.-.,ισ.soι s.-~ΠaSOLs.
!'<bW'er 8Γd~_ι. ....ιι._.,..,.,....

θιf"",..,_~_.5QLs.-e:...-ι~.
,..,_IiιIι:

·e-Ite 5Qι.s.--.ι-~8Γd"""'1te
~fςιr5QL s...-Cιιιιφ8:ι.........

• CIιrιφIoιeιte~ _ s"ιc:to.._, _ ..

......,.""""""Iho ...ισ ......... .......",..,.

<8δΟΙ< ιΙ Nιιι~ Ii ,...,,>1 il ι:-aι

EUCΌνα 60: Εμφάνιση του SubscήΡtίοn Wizard

Στο ε'Jώμενo mράθvρo εmλέ"yoντας τον Server JΣOυ έχει την PubJication JΣOt)

δημιovρyήθηκε, επεnείνεται το node και εmλέ'yεται η σuyκειφιμένη Publίcatίon (Εικ. 61).

S "" SιιtικripbonWιard·t:\Usem1ΌStt8o'1,Dιop-.σ\SQI.Sen•• ,g ~

a-- PuIιIic:σιίιιn

-ο-ιta~!IIr.nd'ι,..,-ιιοι:ι.ιte. SQLS--~- '-
""""'"';roSHIEIM'C -Ι
~

ω-ιδ HoιρtιιIl

8-~ HaoρbιιlSlI

.~

: ... Ι Ι(βά. Ι .... ,,,""*,,,,>1 ΙΙ ~-
Εικόνα 61: E1nλσyή Server και Publication

Πανεπιστήμιο Σ,ερεάς lW.άδw; - Τμήμα Πληροφορ'κή με ΕφαρμοΥές στη BIOTaφu<ή 49



«A~ _l"'Υ'ίς ... κ.νφά κα. <pOρ1f<ές~ (ρΟΛ'.) yuι οξυοιηρέπιση

unpών και νοσηλευτών εντός Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων»

Ιωάννα ΖΟρμπιι

Στο πλαίσιο γράφεται το όνομα της Subseήptίοn 1IOU πρόκειται να δημΙΟUΡΥηθεί (Εικ. 62)

... Ι < ιι.dι 11 '*'" ~ Ι ..... ». ι! c.ncιιι

Εικόνα62 Καθορισμός ονομασίας SubscήρtiΟD

Έ""τα yράφετaι η διεύθυνση της εικονικής διεύθυνσης 1fOU δημΙΟUρΥήθη .. πριν(Εικ,63)

...s.- Aιιιd_..........
Sι>ιd\tιteι:,ριd__.",__ ιι. ~........ιoIOιι.--
'i' hs.-..........a~.A.-_.....__......
--'

Ο ΊΝ s.-ι...ι.~_UMιIht~..._..ι--..ι:

Ι <θ8dι ] Ι ΗιιΙ > 1I!dtI.>I 11 t.αιI !

Εικόνα 63: Καθορ,σμός VRL της Εικονικής Διεύθυνσης

Επιλέγεται η πιστοποίηση θα χρησψοποιηθεί, η οποία θα είναι η Windows
A.tbentίeaιtίon και μετά oext (Εικ. 64)
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«Aνώm>ξη _μ<r(ής cn: κινηΤά και φoρη-rές~(ρΟλ") για εξυκηρέrη ....
ιατpt&ν και voσηλε'uτt&ν εντός NocnιΛΕUΤΙKιόν IδΡUμάΠι)Y)~

Ιωάννα Ζορμπά

6 ,.... SoιbsoίρIiΩtI Wιnηι - C:\UIe<.I\TOSισA\Doαιnνfob\SQLs-..L~�~'''_-..
SQLs.- Aιιι:towιιicιιιion

Sρedyιte_ rJ -.ι-ιon...ι ......h !WIισDef.....- ιο SQl

"""

... u.w.-~.ΑSQLs.r-.-_"-ιι ... nct--

Ι <1IΙdI Ι Ν8ιι> r ~»ι 11 c....ι

Εικόνα 64: E1tΊλoyή ΩΠσmίησηςyw. τον Subscήber

Ai'yo πριν το τέλος μπορσόν να εχαληθωτσόν ΟΙ εχιλσΥές 1WU έχΣUν -yiνει κατά τη

διάρκεια των βημάτων τΟ\) Wizard (Εικ. 65) και μετά Fiηish.

S NewWιιαiιpιirιn ...ιr<I-C:Wιefι\ros.....~Sent-1c::ιι eI'-fiod!
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_Sιnoo~,.,,--

~~:'''''''- :,-..
I~ ....rι.-SQScncrQo:

5Q1~""',,,,5QI~.
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""III.PιJιIιιI'ιer. rmstIBM'C":
""III~·~sν·:...~...- ... __ ....T._"".._

Ι' .. 1 (ra.t; 11 ~) 11 FHιn 11 c.ι::ιιι

EtκΌVΑ 65: Επαλήθευση εmJ.ιrιών Του Subscήbe,

Στο τέλος εμφανίζεται το παράθυρο όπου φαίνεται αν ολοκληρώθηκε η διαδιιωσtα με

εxι"'Xia (Etκ. 66)
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ι

,<A..ι.mιι;η εφαρμοΥής σε κι",," και φop1J<ές_ές (pDA's).,... εξυonιρέnι<πι
U&'fρ(όν και voσηA..ιroτώνεν1'ός NoσηΛΕUΤΙKιόνJδpupάTrov>~

ΙωάνναΖορμπά
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Εικόνα 66: ΕπιβεβαίωσηεmτυχούςδημιoιψyiαςSubscήΡtίοn

Πη')'αίvovτας στη Βάση φαίνεται ότι έχει προστεθεί στο SιιbscήtiΟD η Ο1.γΥΙα/φιμένη

σύνδεση, και εxεκτείvoνταςτο node με τους πίνακες θα εμφανιστούν οι πίνακες που ιnιήρχαν

στη Βάση HoopitaISv (Εικ. 65).- _._--_. ~-_. .-----«""""",,. Ι ~ tI • -~ I!J :>5
ιιι
Ι!Ι CJ ΤιιbIσ

IIJ ι:::;;ι νΊI~ws

I!J CίI Progιιmmιbilιιy

8 CJ Rφlic"ίon

Β ~ SutιsαiρIίons

ι:iTosι-EA-PC.:~

Ειroνα 67: SSMS, εμφάνιση σύνδεσης SubscήΡtίοn - Publication

Η διαδucασία που αιcoλoυθήθηκε δημωύργησε μια σύνδεση μεταξύ της κεντριιcής ΒΔ Πα/)

βρίσκεται στον SQL Serνer tα/ι της ΒΔ που βρίσκεται στον SQL Serνer CE της ιcινητής

ΣΥΣΙCΕUΉς.Ο συγxρovtσμόςμεταξύ των δεδομένωνθα. γίνεται άμεσα, εφόσονυπάρχειβέβαω

δUctυoΎUI να μπορείνα -Υίνει η σύνδεση. Σε περίπτωσηποο η σύνδεσηδεν είναι εφικτή, )jyyω

έλλειψηςδικτύουή οποιοδήποτεάλλου λό'you. η ανταλλayήτων δεδομένωνθα εtcτεAεστείμε

τ/ν πρώτη εumφία που θα δοθεί από πλευράς των Server. Δεν χάνονται σι αλλα'Υές Πα/)

έχουμε tα/νει απλά δεν θα γίνουν άμεσα. Παρά.δεη'μα αν έ'Χει φορτωθεί ωη Βάση στην ΙCΙΝΗΤή

ΣuΣιcΕΥΉ, μπορεί να γίνει O1WIMήΠOΤE αλλα'Υή και τροποποίηση εmτρέRεται, και μόλις γίνει

εφικτή η σύνδεση να γίνει και ο συγχροV10μός με τη ΒΔ στον SQL Serνer. Επίσηςη σύνδεση

μπορεί να oλoΙCΛηρωθεί και μέσω USB θύρας για τις περιπτώσειςπολύωρης δια"Ο11ής του

δucτύoυ.

Έ'XOV'tαςoλoΙCΛηρώσειτη διαδικασΙατης Merge Replication το επόμενο βήμα θα. είναι να

δημιουργηθείη εφαρμογή για τις κινητές σuσιcεuές, μέσω του Visual Studio.
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"Aνώmιξ~ εφαρμσΥής σε κι..... και φο""Πς.........,ές(pDA'.) ΎUl εξυ1nιρέτιιση

W-rpώvκαι voσιιλευτώνεντός NoσηλεmtKώνIδρυμάTO)y>~

ΙωάνναZoρμ2tά

8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΒΊΉΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

OJ«oς αναφέρθηκε και πριν οι )Ρήστες θα είναι Γιατροi και Noσηλεu'tές, οι οποίοι θα

έχουν 1Ι:ρόσβαση στην εφαρμογή και ΟΙ λειτουργίες 1I:OU θα θέλουν επιτελέσουν θα είναι η

ανάΥνωση της ΒΔ, εισιryωγή δεδομένων 1α/Ι η ανανέωση πo.λαtότερων 'Jtληρoφoριών.

Αυτό .ου ενδιαφέρει όλους τους ερΥαζομένouς είναι η A.ειτoυΡYucΉ .Ροοπέλαση των

πληροφοριών. χωρίς να 1tψιπλανιόνtαι σε δuσανάyνωστα μενού. χάνoνmς πoλimμ.o χρόνο.

Έτσι θα πρbεt να ΣUφΤoύμε ότι η εφαρμσΥή αυτή θα xρησιμ.ow:oιηθεί ωώ το ωτρικό

προσωπικό μιας Νοσοκομειακής Μονάδας. και θα .ρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε το

πρoσronΙCΌ να κερδίζει χρόνο και να V:ΡΙOΡίζεται η γραφειοκρατία.

Οι A.ειτooρyiες αaό την πλευρά των ιατρών είναι να έχουν .ρόσfktση σε <nryΚεKριμένα

δεδομένα .ου αφορούν το Ιστορικό του ασθενή cmoς διαγνώσεις τη φαρμαιcΕUΤUCΉ α-ΥωΥή

που ακολουθεί ο ασθενής, αλλεργίες που τυχόν έxεL Ερσης να ενημεjXa)θεi 'για το

θερμομετρικό Δtό:yραμμα. τα EρyαcrnιριαKά Αποτελέσματα και να J,U:opεi να στέλνει

ΠαρwrqurτΙKά .ρος τα ερyαστήρtα.

Η τελευταία λειτουργία είναι ιδιαίτερα σημανnκή Ύtατί έtσι μπορεί να περωρwτεί ο

χρόνος -.ου αφορά τις εξετάσεις, τα ερyOO'tήρια θα μ~ρoύν να εtOψάζoνroι Υια την εχόμενη

εξέταση και δεν απαιτείται κάποιος ενδιάμεσος. 'Rέfxι.ν της εφαρμσΥής, 'Υ'α να μεταφερθεί το

παραπεμnuώ προς τα εργαστήρια.

Οι λειτουργίες από πλευράς των Νοσηλευτών είναι να ανανεώνουν το θερμομετρ,κό

Auiypαpμo.. να μ_oρσiw να αναφέρουν ΜΟιαδήποτε dηροφορία _ρος τον Ιατρό,

w:αράδεtγμα πως έχει αντιδράσει ο ασθενής στη φαρμαΙCΕUΤΙκή αγωγή και να πληροφορσiινtαι

για την φαρμακwτucή α')'ωΥή που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής. μέσω της φόρμας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

8.1 Δημιoυρ'yUι Projed eMedRecordMbI

Γuι να ΞΕΙCΙΝΉσει το πρό'Υραμμά θα 'γίνει η μετάβαση στο VisσaI Studio μέσω της

έναρξης. Aιcoλoυθώvtαςτη διαδρομή FiIe -> New -> Projed επιλέγεται το Smaή Devίce

και στο πλαίσιο δίνεται το όνομα του project, εδώ δημιmΨΥήθηκετο eMedRecordMbI. Στο
ίδιο Μράθυροπάνω αριστερά εmλέyεταιτο .ΝΕΤ Framework 3.5 το O'Itoίo <moς ειπώθηκε

είναι ένα ερΥαλείοπου αΜιτείταιγια τη σιry1CειφιμένηεφαρμσΥή (Euc. 68).

.. "... '. u
--.NΠh_2.0

.NETFι~3.o

Etrova 68: Ε.-ιλοΥή .ΝΕΤ Framework

Στο ε-wμεΥο παράθυρο επιλέ"Υεται σε ποια πλατφόρμα θα δouλtψει η εφαρμσΥή.

επιλέγεται την Windows Mobile 6 ProtessίonaI SDK και ωι:ό τα Templates επιλtyoυμε

Devίce AppΙίcatίoα. Αμέσως θα δημιouρyηθεί ένα νέο projeet με μuι 1CαινOOpyια φόρμα.

Δεξιά στον SoIutίon Explorer(Euc. 69) εμφανiζoνtαι οι πληροφορίες _ou αφoρσilν το

σvyια;ιφιμένoproject.
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«Avάlmιξη εφαρμοΥής οε Klνηm και φoρlftές~(ΡΟΛ'., για εξvorηρέτηση

ια"l'ρ<Ον και voeιηλεuτόw εντός Noσηλευτιιcών Ιδρuμάτων»

Ιωάννα Ζορμπά

SσIrιιIiσιI EιιiιIonr - SoIaιιioιιo·~cιι.-ι· (1 ιιιιWQ

'"' iiJ, ω 1m 4
8·· iI ~Rσ:-Ι'"

8 ,~Pιoφιnbts

~~o.α

m .;ι Resowces.ιeιι

F},·~~ce;

Ο ""coιlib

. ..,..-
.Q Systσn.(~

·O~ιI.

-ο ~Seιbttπ5ί_

.Q Sνskm.Dtιιe.SqI"'σιιI

.Q Systeιn.Daι••SqlSΣΝΣC~

Εικόνα 69: Πληρoφoρiες Τα/) project eMedRecordMbl

Αριστερά τοο παραθύρou βρίσκεται το toolbox όπou ωtό εκεί θα χρησψοποτηθούν

διάφορα. ερyαλεiα για την ανάπtuξη ιcαι σχεδίαση των φορμών, τα οποία είναι δυνατό να

χροστεθούν στις φόρμες με drug and drop. Δεξ1ά 1mάρxouv τα propeIties του κάθε

αντικεψέvoυ πou κάθε φορά εmλέyoνταινα XΡΗΣΨoπotηθσ6ν.

Αυτό που πρέπει -να γίνει είναι να χροστεθεί στο πρόΥραμμα ο Eιnulator. Πηγαίνοντας

στο Τools εxιλtyεται το Device Emulator Manager και στη συνέχεια με 100ια συσκευή θα

γίνει η εΡΥασία κάθε φορά. και με δεξί duc εmλέyεται η σύνδεση με το Windows Mobile
Professional Emulator και έτσι θα εμφανιστείο Emulator. Έπειτα μέσω του Πίνακα Ελέτχ.ou

γίνεται μεταφορά στο Κέντρο Συσιcευών των Windows Mobile. Στις ρυθμίσεις σύνδεσης θα

εxtλεyείτο DMA(Direct Memory Access). έtσι επιτρbtεται στον Emulator -να ειιιιοοινωΎεί με

τον tnroλσyιoτή. Π'Παίνονταςξανά στο Device Emulator Manager αφού έχειγίνειη σύνδεση,

κάνονταςδεξί κλικ χάλι στον Emulator αυτή τη φοράεμφανίζεταιη εχιλσΥήCradle. Με αυτή

την επιλογή ΣWΔΈΕΤαιο EmuIator με το Windows MobiIe Device Center.
Εφόσον η εφαρμογή αφορά ΚΊνητές σuσκευές, αuτό πou ΕVΔωφέρει είναι να εmλέyεί το

Refereoces και να προστεθούν οι βιβλιοθήκες System.Data.sqlSerνeιCeη οποία περιέ'χ.ει

κλάσεις 1tOU παρέχ,ouν πρόσβαση στον SQL Server Compact Edition και η

System.Dιιta.SqΙCIientη OJWία περιέχεικλάσεις1tOU αφορούντον SQL Server.
Πατώvmς διπλό κλΙΚ μέσα στο fιλαiσιo της φόρμας πηγαίνει στον editor ό1rou εκεί θα

χροστεθεί ο κώδικας. Στο Μνω μέρος της φάρμας εμφανiζoνται οι βιβλιοθήκες που

JP1lσψo!OOloUvmtΣτην αρχή της κάθε φάρμαςπροστίθενταιοι βιβλιοθήκεςως εξής:

using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlServerCe;

Έτσι κάθε φορά 1tOU ωmιτείταινα προστεθεί μω ΙCΛάση θα μπορεί η εφαρμοΥή να tην

εvτ01riσει. Αν εκ 1tI1fX1δρoμής δεν αναφερθσUv στην αρχή τou ιccOOucα ΟΙ βιβλιοθήκες. δεν

αναyvωρίζovταιοι κλάσειςκαι εντοπίζεταιλάθος. α/rou γίνεταιαντιληπtόότι δεν έχει γίνει η

αναφοράτης εκάστοτε βιβλιοθή"'lς.

Οταν δημιουργείται ένα αvnκεψενo, στη σιryκεKριμένη περίπuoση η FoπnΙ,

δημΙOUρΥεΠαιένας Constructor, ο oπoioς είναι μω η βαΣUCΉ ιcλάση της φόρμας και έχει το

όνομα του ανnκεψένoυ που έχει "Ι'Οστεθεί. Ο Coostructor της αρxιιcής φάρμας

χρησψ.o1tOιεί τη μέθοδο -> InitiaIizeComΡOnentO; ώστε να αρχιΚOJWιεί το αvrucείμενo

(Εικ. 70) στο O1tOio αναφέρεται.
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«A~ oφαp~O"f'i; σε Κ•.....,ι κα. φllpη'τiς σuσι<ε1>tς (ρΟΛ..) για εξωπιρέτηση
ιατρών ιαιι νοσηλεντών εντός Noιnιλεντικ:(ί)ν ΙδΡυμάτ'ων»

Ιωάvνα ZoρμJι:ά

Ι US~Dg 5Υsτ::em.Ιeχτ::;
-u910g System.Windows.FQ%ms;

pub11c Forml ()
{

public partia1 class
{

Ει namespdC1!: @}f@dR@cordHbl

Ι {

Ι
ΕΌ:rmΙ '0=

Initia11zeCompooent();

)

}

Εικόνα 70: Constnιctor Φόρμας Fonn1

8.2 Φόριιεςσυσκευής

Η εφαρμογή αποτελείται ωι:ό έvtεκα φόρμει;. σι oπoiες είναι mIYές tαlι Υια τους Ιατρούς

ιcαι Υια τouς Noσηλεuτές. Αυτό πσυ ενδιαφέρει Υια το σχεδιασμό είναι να ΣUμm:Ρlληφθσύν

μόνο τα βασικά ανtικείμενα. 'γιατί πρώτον ο χ.ώfX>ς είναι aεριoρισμένoς"σι δεύτερο να είναι

εύχρηστη η λειτουρΥίαστους 'XJ>ήστες. ΔJ:;ν _ρέJr.ει να αΥνοείται ότι η εφαρμογή ωι:εuθύνεται

στο Kρoσωπuc:ό uyεiας μιας νoσotCopεIaΙCΉςμονά.δαι; με την _ρofutόθεση να χρησιμωι:οιείται

κατά την επίσtcεψη στους θαλάμους Τα/\' ασθενών. Γι' αυτό δεν πρέπει οι χρήστες να είναι

αvtιμέτωποιμε ένα ΠEpiwtroπεριβάλλον.

8.2.1 Λ!'Χ'κή φ6pιuι

Η Form Ι είναι η αΡXUCΉ φόρμα της εφαρμοΥής. οποα/ στην αρχή δεν είναι

ενεΡΎΟ1ΙΟιημένη.Στην φόρμα έχει κροστεθείένα pίctarebos.ένα butto. Υια την επιλσΥήτου

ασθενή, όπου αυτή τη στιΥμή δεν είναι ενεΡΎΟΠΟιημένο,ένα StatαBarτο οποίο ενημερώνει

το χρήστη ΎUI το αν είναι οονδεδεμένος, ένα button Υια το σιryχρovιoμό με τη Βάση

Δεδομένων του Serνer, ένα menaItemS•• για τη σύνδεση του 'ΧΡήστη. ένα. men8JtemApos
για την ωι:οσύνδεση tmt ένα. men8ItemEx ΎUI την έξοδο(Εuc.7Ι).

ΠανεmoτήμιoΣτερε6ςΕλ/6δω;- Τμήμα mηΡοφορU<ή με Εφαρμογές στη BωlατρU<ή 55



«Aνώm>ξη εφαρμοΥής σε κινητά και φορητές~ (pDA's).,... εξ1mιρέτη<nι

ιατρών και νoσηλεvτ'ώνεντός ΝοσηλευτικώνΙδρuμάτωV)~

Ιωάvνo ZoρμJ<ά

Εικόνα7 Ι: AΡΧUCΉ φόρμα εφαρμσΥής

Τα menιιJteιu είναι δυνατό να διαx.εφιστoUν κατευθείαν πάνω στη φόρμας )α/Ι δεν

χρειάζεται να.,.,λεχθούν από το Ioolbox(Euc. 72).

- -Σύv&:ση λcJι8eJ

Αποσύνδεση

(ι,.._Τ~Υ::!Ρ~e;.Η:;::;e:.:,e.......J --ι

::!., mainMenul

Εικόνα72: Menultems φόρμας

Εφόσον η αρχική φόρμα δεν είναι ενερΥοποιημένη θα πρέπει να δημιouρyηθεί μια

μέθοδος η LogMeO.IO όπου θα καθορίζονταιltOια αvnιcεiμεvαθα είναι ενερyo>toιημένα,θα

την καJ.εί το πρόΥραμμαόταν φορτώνεταιη φόρμα μας και αυτή η ΙCΛΉoη θα γίνεταιμετάτην

(ψχ1ιroιι:oίησητου ανmcεψένou.

public εoorml ()
Ι

InitializeComponent();
LogMeOut();

8.2.1.1 Β μέθοδος LogMeOuIO

Αυτή η μέθοδος θα αναφέρει ότι στο κείμενο τοο statwιBarI θα ανα-Υράφεται η

πληροφορίαπρος τον χρήστη ιΥια το ότι δεν είναι ΣUΝΔΕΔΕΜΈΝoς,το menιιltemSunθα εiνα.ι
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«Aνώrτνξη εφαρμοΥής σε κινηΤά κοι φορητές σtHJKΕUές (PDA's) Υια εξ\ηΠIρέτηση

ιατρών και voe.nιΛΕVΤΏνεvtός ΝοσηλευτικώνΙδΡUμάτων»

ΙωάwαZoΡμJιά

ενεPΎO'R0aιμέvo.το MeaaltemApos θα είναι απενεργοποιημένο,το pietureBos:I θα εiναι

απενεΡΎοποιημένοκαι το buttoo ιyw την επιλσΥήτου ασθενή θα είναι ωtενεpΎOΠOιημένo.

private void LogHeOut()
{

statusBarl.Text "" "Δεν έχετε συνδεθεί";

menultemSun.Enabled = true;
menultemApos.Enabled = false;
pictureBoxl.Enabled = false;
btnEpiloghAsthenh.Enabled = false;

Επιλέγοντας το σvyκεκριμέvo αvnκεiμενo το σύστημα θα καλέσει την έtoψη μέθοδο

~Iose() για να τερματιστείη εφαρμοΥή.

private void menultemEx_Click(object sender, EventArgs e)

this.Close();
Application.Exit();

Η συyιcειφΙΜΈVΗ μέθοδος επιτελεί δύο διερyασiες. Στην πρώτη περίπτωση ιroτό που

θέλουμε ωωιτείται είναι να φορτωθούν τα καινΟ'ύργω δεδομένα στη Βάση της φορητής

συσκευής. Το βασικό βήμαπου είχε γίνει στη Ια/ΡάΥραφο7.4 ήταν να δημιουργηθείτο σχήμα

της Βάσης στην φορητή συσκευή. Στην αρχή της δημιoυργiσς δεν mιάρχoυν δεδομένα.

Ε""ιδή όμιος τα δεδομέναστην Κεντρική Βάση αλλάζουνσuνεχώς, κάθε φορά θα _ρέπει να

Kρoστiθεvtαικαι στην φορητή συσκευή. Στον ιcώδικα κο\) υπάρχει 'JΣ(lρo.ιcάτω ο SQL Serνcr

CE iλi:yχει αν υ'JΣάρxει η σuyιcειcριμένη Βάση και αν ναι να την ξαναδημιουργήσει

ouσιαΣΤΙΙCΆ με τα καινσ6ρΥια δεδομένα τα oπoiα βρiσιcoνωι στην Κεντρική Βάση. Έπειτα

καλείταιη συνάρτησηSynchronize() ώστενα συyxρovιστO'ύνοι δύο Scrvcrs.
Eπutλέov θα καλέσει μ1α καινΟ'ύρΥια φόρμα την LogIoForm. Όμως πριν να φορτωθείη

νέα φόρμα ελέnεt"αι η E1nmpεφόμεyητψή ενός dialog bos: που βρiσιcεται στην επόμενη

φόρμα. Αν αutή η τψή είναι ΟΚ τότε θα ιcα1.iσει τη μέθοδο LogMelιι().

private void menultemSun_Click(object sender, EventArgs e)
{

SqlCeReplication repl = new SqlCeReplication();
try
{

repl.lnternetUrl =

''http://192.168.2.10/syncHospitalSv/sqlcesa35.dll'';
repl.Publisher = "[TOSHIBA-PC]";
repl.PublisherDatabase = "[HospitalSv]";
repl.PublisherSecurityHode =

SecurityType.NTAuthentication;
repl.Publication = "[PubHospitalSvJ ";
repl.SubscriberConnectionString =

@"Data Source=-'\\program files\emedrecordmbl\hospital.sdf''';
repl. Subscriber = "[SubHospitalSv]";

if (! System. 10. File.Exists (@"\\program
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c<Ανάχτυξη εφσρμοΥής σε κινητό και φορητές fJ'\HJΚεtIές (ΡΟΑ 's) TUI εξmrηρέιηση
ιατρών και νοσηλευτών εντός Νοσηλευτικών Ιδρ'Uμάτ(ι)V))

Iωό;wα Zoρμtιά

files\emedrecordmbl\hospital.sdf"»)

repl.AddSubscription(AddOption.CreateDatabase);
}

repl.Synchronize();
ΜessageΒοκ.Shοw("Τα δεδομένα έχουν μεταφερθε(");

catch (System.Data.SqlServerCe.SqlCeException ex)
(

MessageBox.Show(ex.Message);

finally
Ι

repl. Dispose ( ) ;

var formlog = new LoglnForm();
if (formlog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
(

LogMeln ();

8.2.1.4 Η μέθοδος LogM.I.O

ΔημtσUρyείται μια νέα μέθοδος τη LogMelaO η oxoiα θα ενεPΎα/tOιήσει ή θα

απεvερy01tOιήσειΟΡ1σμένες από τις λειτouργ1ες των αντικειμένων και θα ενημερώσει ΤOV

χρήστη μέσω του statuBarl για το αν έχεισuνδεθείστην εφαρμιΥΥή.

private void LogMeln()
(

statusBarl.Text = "Έχετε συνδεθε(";

menultemSun.Enabled = false;
menultemApos.Enabled = true;
pictureBoxl.Enabled = true;
btnEpiloghAsthenh.Enabled = true;

8.2.1.5 Η μέθοδοςm•••ltemApoo_C1ίck()

Η σl>"f"ε1<ριμένη μtθoδoς ιeω..ί τη LogMeO.tO Ύ1α την έξοδο από την εφαρμογή.

private void menultemApos Click(object sender, EventArgs e)
(

LogMeOut();

8.2.1.6 Η μέθοδος btnEpilogbAstb••b_dίck()

Η OU"yn:ΚΡιμένη μέθοδος καλεί μω καινούργια φόρμα την EpiloghAstbeDbform κα1

μετά την εμφανίζει. Αmό 'JtO\) πρέπει να προσεχθεί πΡ1ν γίνει η κλήση μιας καινούργιας

φόρμας, ή οποιουδήποτε άλλου αντικεψενou, εί'tε να υπάρχει έτοψο είτε να το

δημιouρΥήσουμεεμείς.Έτσι 'Jtp1V Υίνε1 η κλήση της φόρμας αιcoλouθώνtας το project -> add
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«Avώmι91 εφaρμo'Tήςσε κινη.,ι και φoρη.εςσuαιoroές(pOA's)τια εξul<ηρtTησιι

ιατρών και νοσηλευτών εντός Νοσηλευτικών ΙδΡV,ιάτΦν»

Ιωάννα Ζορ""ά

...> Wiodows Form δίνεταιτο συ-γκεκριμ.ένοόνομαστο αντucείμενόκαι έτσι.

private void btnEpiloghAsthenh_Click(object sender, EventArgs
e)

var EpiloghAsthenh = new EpiloghAsthenh();
EpiloghAsthenh.Show();

Εφόσον ο χρήστης έχει τελειώσει με τις αλλαΥές που θα έχει~ θα επιστρέφειστην

αρχιι<ή φόρμα)'1α την εmλσyή νέου ασθενή. EιcεΙ θα του δίνεται η δννατότητανα ενημερώσει

τη Κενφιι<ή Βάση)'1Οης αλλαΥέςπου Wι κάντι, ι<αMi>νταςτη Syocbronίze().

private void buttonApoth_Click(object sender, EventArgs e)
{

repl.Synchronize();

8.2.2 Φόρμα σύνδεσης

Στην φόρμα LogIDForm ο χρήστηςθα μπoρεi να δώσειτα στοιχε\α100 Ύ1Ο. την εισαΥωΥή

τοο στην εφαρμογή (Eιιc. 73). Περιέχει ένα. textbos: Ύ\Ο. το aseroame και ένα textbox Ύια το

password του χρήστη. Εχίσης ένα buttOD για να σβήσει αν θέλει ο χρήστης τα στοιχεία 1WU
έδωσε και δυο menultems.

, -

Εικόνα 73: Φόρμα LogIoFoπn

Επειδή στο textbox 'JW\) θα πληιcτρoλσyείται το Pusword δεν είναι σωστό να
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«AνWrτuξη εφορμοτήςσε K.Y1ftά .... φορηΤές συσκΕUΈς(ΡΟΑ'ο)για εξ1mιρέnιση
lα'l'ρ«Ov ι«ιι vocnιΛΕUΤΏνεντός Nocnιλεm'uι:ό>νΙδρυμάπον»

IΩΆWΑZσρμπά

εμφανίζονται οι χαρακτήρες 'lΠf)'Uίνoντας στα propertίes τοο ανηκεψένσυ και στο

P.....ordCb.r προστίθεταιένας αστερίσκος(Εικ. 74).

:FJΊ
iI Ιocιιιiorι 4;ΙΠ

Ιocbd FιIsιt

M_engιιh 327δ7

Modίfίtιs Ριivιιιe

Mu8iine Falsιt

c;=-::;.....--=:::J•."""""" ,-
Εικόνα 74: Propcιtίes αντικεψένou txtpassword

8.1.2.1 Η μέθοδοςmenultem2_c6ckQ

Η μέθοδος mcnu Item1() αφορά. το menuJtem Aιώρcocnι το οποίο όταν θα επtλcyεί θα

επιστρέ\νειστη φόρμαForml ένα DίalogResultτου οποίου το ωι:οτέλεσμαθα είναι C8acel.

private void menuItem2_Click(object sender, EventArgs e)
{

this.DialogResult = DialogResult.Cancel;

U.2.2 Β μ.έθoδoc;meauIteml_clίck()

Η μέθοδος menulteml_cIΊCk:Ο αφοράτο menultem Σύνδεση.Αυτό 'R:OU πρέπει να.Ύίνει

είναι δlσ.βασroύν τα δεδομένα από τον πίνακα PASSWORD να γίνει tλcrxoς και αν είναι

σωστάνα επιστρέ\νειστη φόρμα Form Ι το αποτέλεσμαΟΚ του DialogResuIt. Είναισωστά

τα στοιχείαμε ένα MessageBos. ενημερώνεταιο χρήστηςόn είναισωστά ή το αvtίθεto.

Για να γίνει αυτό θα χρησψ.οποιείται ένα DataSet. ένας DataT.ble και ένας

TableAdapter.ΈναD.taSet είναι ένας τύποςδεδομένωνπου α/l:εUCOνiζaέναν 'ltίνακα Βάσης

Δεδομένων στην εm;ιεφησιακή λσyucή. Είναι ένα βασικό ουστατυώ της ADO.NET
αρχιτεκτονικής και ωroτελείται ωώ μια συλλογή αvnκεψένων τα d....r.bIes. Το

D.taT.bI. είναι ένας πρoσωρWΌςπίνακας, όπου α/ιοθηκεύοαμετα δεδομένα1001> ΘέΜη",ε. Ο

r.bIeAd.pter είναι αυτός 1tO\) αναλαμβάνειτη σύνδεση με τη Βάση. εκτελεί SQL queήes ή

procedures και ειnστρέφει στο D.tιιr.ble τα δεδομένα. Ένας τρόπος είναι να αναπτυχθεί ο

κώδιιαις τους με ΣUΓΙCΕιφψένες εντολές και ένας άλλος τρόπος να τα δημιouργηθαύν

αυτόματα. Ο δει\tερoς τρόπος θα αναλυθεί σε επόμενες φόρμες.

Για να δημωuρyηθεί το Dataset του χίνακαPASSWORD, πηγαίνοvtαςστο d.... Souιτeι
-> Add New D.... Source εμφσ.νiζετo.ι το D.... Soun:e Coofiguratίoo wίzard όιι:ou

δίνονταιτρεις επιλσΥές. D.tabase, Web Senrice και ObjecΙ ΕχιλέΥεταιτο D.tabase και στο

επόμενοβήμασε ποιαΒάση θα συνδεθεί(Εικ 75).
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«Aνώm>ξη _ρ~σyής σε κ.νφά κα. φοριιτές cn>σι<ευές (ΡΟΑΌ) Ύ'Ο εξ"""ρέnιση

ιατρών και νocnιλε1mOν εντός Noσιιλεu'Tιιc:ών Ιδρυμά'των»

Ιω6vνα Ζορμπά
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Εικόνα.75: Eισcryωγή Βάσης Δεδομένων στο project

Επεκτεiνοvtας το Tables oode εμφανίζονταιοι πίνακεςτης Βάσης (Εικ. 76). αχό εκεί θα

επιλέyovται :ιι:οωί πίνακες θα xρησψωroιηθoUν. Όταν ολοκληρωθεί το wizard θα πρέπει να

-γίνει ένα Build της εφαρμογής ώστε να δεχθεί τις αλλayές. IJtryaiνovroς τώιχχ στο toolbox θα

εμφανιστούν δύο εργαλεία. Το PasswordD.~t και ο PasswordAdapter. Τώρα. με Drug
and Drop μ:ιι:ορο6ν να :ΙΙ:Ροστεθούν στην εχιφάνεια κάτω ωι:ό την φόρμα. EJttλέΎoντας το

datιικt θα εxιιroλληθεί και ο adaptor.

-~.~-
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Εικόνα 76: Ε.-.λσΥή χινάκων Υια. τη δημιooρyiα τοο PasswordDataSet

Οπότε δημωuρyεiται ένας PASSWORDDataTable dt τοο χίνακα PASSWORD και ο

pa88wordTableAdapterl θα εκτελέσει τη μέθοδο FiUO Ύtα να γεμίσει με δεδομένα το

O'\Y)'1CεIφψένo DataT.ble. Για κάθε γραtψή dr του 'Jdνακα θα ελέγξει αν οι τιμές τους είναι

ίδιες με το περιεχόμενοτου εκάστοτε textbox, και θα εμφανίσειτο ανάλσΥο MessιιgeBox.

Ρrίνate void menuIteml_Click(object sender. EventArgs e)
{

PasswordDataSet.PASSWORDDataTable dt = new
PasswordDataSet~PASSWORDDataTable();

this_passwordTableAdapterl.Fill(dt);
foreach (DataRow dr in dt.Rows)
{
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«A..ι.rroξη εφaρμO)'ής σε κινητά και φορητές <ΠJ4J1<I:1Jές (ΡΟΑ'ο) για εξωrηρtτη....
ιατρώνκαι νoσηλεu'rώνεντός NooηλεtmKώνΙδρuμά't'ωV))

ΙωάwαΖορμπά

if (dr[l].ToString() == txtusername.Text &&
dr[2].Tostring() == txtpassword.Text)

txtusername.Text "";
txtusername.Text = dr[l].ToString();
txtpassword.Text = "";

txtpassword.Text = dr[2].ToString();
MessageBox. Show ("Έχετε συνδεθε ( ") ;
this.DialogResult = DialogResult.OK;

}

else
}

ΜessageΒοχ.Shοw("Λάθος στοιχεία");

8.2.2.3 Η μέθοδος buttonI_clickO

Η σuyκεκριμένη μέθοδος δεν κάνει τbroτα άll.o αχ' το να αδειάζει το aεριεχόμενoτων

textboxes. εJnλέyoνταςτο button Καθαρισμός

private void buttonl_Click(object sender, EventArgs ε)

Ι

txtusername.Text
txtpassword.Text

8.2.3 Φόρμα EpiloghAstb.nb

"".•
"".•

Η O1.J'"yΚειφιμένη φόρμα χεριέχει ένα comboBo.. ΎW την f:'aλoyή της κλινuι:ής (Ει". 77), ένα
dataGήd και δυο textboxes με τα στοιχεία του ασθενή και ένα button ΎW τη μετάβαση

στηνφόρμα με τις ΛΕΠΟΥΡΠΕΣ.
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«Aνώnυξη _ρμοτής σε κ.νη<ά .... φορητές""""""ές(pDA's) Τ.. εξυχηρέτηση
uιτpmνκαι voσηλεuflί)νεντός NoσηΛΕVΤΙKόινΙδΡομά'fmv»

Ιωάννα ZoΡμ:Rά

Εικόνα 77: Φόρμα τια την επtλσyή ασθενή

Γω το σχεδιασμό της συγκεκριμένης φόρμας ΟΙ κλάσεις και τα ανπιcείμενα που

χρησιμοποιήθηκαν. DataSet ή TableAdapter. ΈΥιναν με κάποιο100 αυτόματοτρόπο. Πρώτα

από όλα θα ~ρέnι να δημΙΣUPΎtlθεί ένα D.taset το οποίο θα χεριλαμβάνει τρεις πίναιcες,

τους ΡΑΤΙΕΝΤ, CLINIC και τον PATIENTCLIN1C και θα ονομαστεί

patίeatCliaΊCDιιtaset.

ΠηΥαίνονταςστο D.ta Soun:es βλέπουμεότι δημιουργήθηκετο patίeatCliaicDatasetμε

τους πίνακες ΠΟ\) έχΡυν ~λεyεί (Εικ. 78). OaτιOvta; πάνω στον πίνακα CLIN1C δίνονΜΙ

τρεις αιλοΥές. DataGήd, Details ή Noae για το πώς θα φαίνεται ο 1Ιίνακας μέσα στην

φόρμα. ωιιλέΥεταιτο Details. Αυτό που θα πρέπει να εμφανίζεται στην φόρμα είναι η στήλη

με το όνομα της Κλινικής μέσα σε ένα cσmboBos:.Έ~τα με Drug and Drop μεεαφέpεtαι

στη φόρμα. Κάτω από την φόρμα αμέσως θα εμφανιστούν το patie8tCliaΊCDιιtaSet,το

eLINJcrableAdapter και το CLINICBίndiagSource(Ειιc. 79) το moίo αποτελεί το

συνδετικό κρίκο με τη Βάση.

θ~ltξ~;;::::
~ΊD CLH(

i, Θ l(ωδΚMwcήι;

.. ο"""""'...,
: Θ ΣυντΚΑ-ικ

ιi:;·ιP PATBfTctHC
fiI ..JD PATDσ

OJIJI.AlINTC1NC

EUΏνα 78: ΕχιλαΥή τρ~ εμφάνισης ανπιcειμένων στη φόρμα
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«Aνώrτυξη εφαρμαΥής σε κινητά και φορητές σuσιreυές (pDA~s) Ύια εξωιηρέτηση

ιατρώνκαι νoση1.εuτώνεντόςΝοσηλευτικώνΙδρυμά'ΠJ)y»

ΙωάνναΖορμχά

---------
~ mιιίηM~υl r:; cUNJCBincingSource

Εικόνα 79: Εμφάνιση αvnκεψένων σtη φόρμα

ΠηΥαίνοντας τώρα στο comρo80x θα. οριστΟ'όν XOtα δεδομένα να. εμφανίζεL Επιλέ-Υεται

το cLINICBί8di8gSource χου δημιouρyήθηιcε και ορίζεται να εμφo.νίζεt τη στήλη

OνoιιJO.ινι"'ς{Eικ. 80).

,-------,Ι--"~===::==:j.--
:J i21 _

..._-
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EUCΌνα 80: ΕισαΎΟΥ)'ή Bounds στο cbxClinic

8.2.3.1 Η μέθοδος EpilogbAstbe"b_LoadO

Όταν μεταφέρθηκετο co..boBox σrην φόρμα, ωπόματαγράφτηκεη >tαpαιcάτωμέθοδος.

Καιέτσιαυτόματαπαiρνεtτα δεδομένατou πίνακα.

private void EpiloghAsthenh_Load(object sender, EventArgs e)
Ι

if (patientClinicDataSetUtil.DesignerUtil.IsRunTime(»)
Ι

// TODO: Delete this line of code to remove the
default AutoFill for 'patientClinicDataSet.CLINIC'.

this.CLINICTableAdapter. Fill (this.patientClinicDataSet. CLINIC);
}

8.2.3.2 Η μέθοδος ebxCli"i<_SeIeetedI.dexCb."gedO

ΤΟ ίδιο Ύίνεται ιcαι με τον πίνακα ΡΑΠΕΝΤ μόνο π.ou θα. επιλε'Υεί τα δεδoμtνα να

εμφανίζονταισε DataGήd. Στον πρώτο Eλεrxo -Υεμίζει τον πίνακα με ό'λιJ. τα δεδομένα και

-Υια το δεiπεpo θα δημιουργηθείμια νέα μέθοδοςη FiIIByCli"ί<O.Ilη-yαίνoνταςστο D.taSet
με δεξί ΙCΛιιc-> edit Dataset with Desίgιιerθα. εμφανιστείη ΎραφιΙCΉ ωιειιcόνισήτου(Εικ. 81).
nηyαiνoντoς στον πίνακα ΡΑΠΕΝΤ επιλέΥεται το Add Query.

Πανειι:ιστήμιοΣτερεάς Ελλάδας - Τμήμα Πληρoφoριιc1} με ΕφαρμσΥές στη 8ιoΊιπρΙΙCΉ 64



«Aνώrnιξη _ρ~oyής σε .Iνιrά .αl """"τες συσ.ευές (ΡΒλ'.)1'" εξ.....ρέτηση
ια'l'ρών και νοσηλευτώνεντόςΝοσηλευτικώνJipVpάflι)V>~

ΙωάνναΖορμπά
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Εικόνα 81: ΓΙΧΙφΙκή απεικόνιση του patίentClinicDataSet

private void cbxClinic_SelectedIndexChangedtobject sender, ενcntΑrgs

ο)

try
Ι

if IcbxClinic.Text ~ Ω __ ")

{

this.pATIENTTableAdapter.Filltthis.patientClinicDataSet.ΡΑΤΙΕΝΤ);

}

clsc
{

this.pATIENTTableAdapter. FillByClinic (this.patientClinicDataSet.PATIE
ΝΤ,

(int) (System.Convert.ChangeType(cbxClinic.SelectedValue.ToString().
typeof(int), null»));

}

}
catch (System.Exception ex)
{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);

Η SQL Query FiUByCliaic θα είναι η παp:ι.κάtω η ωοία παίρνει ως παράμετρο τον

κωδucό της Κλινικής. Επομένως όταν θα χρησψοποιηθεί θα εμφανιστoirv τα δεδομένα πou

έχουν ζητηθεΙ

SELECT

FROM

INNER
WHERE

ΡΑΤΙΕΝΤ.ΟνΑσθενή, ΡΑΤΙΕΝΤ.ΕπωνΑσθενή, ΡΑΤΙΕΝΤ.ΟνΜητρός,

ΡΑΤΙΕΝτ.ΗμΓέννησης,ΡΑΤΙΕΝΤ.ΗμΕισαγωγής

ΡΑΤΙΕΝΤ INNER JOIN
PATIENTCLINIC ΟΝ ΡΑΤΙΕΝΤ.ΚωδΑσθενή = ΡΑΤΙΕΝΤCLΙΝΙC.ΚωδΑσθενή

JOIN CLINIC ΟΝ ΡΑΤΙΕΝΤCLΙΝΙC.ΚωδΚλtνικής= CLΙΝΙC.ΚωδΚλινικής

(ΡΑΤΙΕΝΤCLΙΝΙC.ΚωδΚλινικής = @KodKlinikhs)
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«Aνάnυξη ι:φαρμοτής σε κ.νφά κα. ψol"f'ό; """"""" (ΡΟΑΌ)'Υ'" Eξ","lpέτη....
Iα'l'pmν και νοσηλευτώνεντός Νοσηλευτικώνlδρυμό.τωv>~

ΙωάνναΖορμπά

Η σvynιφιμένημέθοδοςθα ΚUΛΈΣειμια καινούργιαφόρματην leitourgίesόπου όμως θα

έχει δυο ορίσματα. Αυτό Ύίνεται για να μετα.φερθσύν το περιεχόμενο των testBos:es στην

επόμενη φόρμα.

private void btnNextFrm_ClickIobject sender, EventArgs e)
Ι
leitourgies frm = new

leitourgies(txtPatient.Text,txtPatientId.Text);
frm.Show();

8.2.4 Η φόρμα ΛΕΠΟΥΡΠΕΣ

Η φόρμα leitourgίes ουσιαστικά είναι μια μεταβατική φόρμα για να μπορεί ο χρήστης να

μεταβεί στην ανάλοΥη λ.εtτoυρyία. Περήει δυο teItboses, πέντε buttODS Ύα/ τη μεταφορά

του χρήστη σε διαφορετική λειτουργία κάθε φορά και ένα buttOD 1'α τη μεταφορά του στην

ΠΡοηΥούμενη φόρμα (Εικ. 82).
Είναι δυνατόν επίσης να WJ..άξει η εμφάνιση του ονόματος στη φόρμα από της ιδιότητες

της φόρμας.

Εικόνα 82: Φόρμα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8.2.4.1 Η μέθοΟΟς IeitourgiesO

Η μέθοδος της φόρμας θα έχει δυο ορωματα τύπου stήng. Αυτό γίνεται για να

μεταφερθσύν τα δεδομένα. από την προηγούμενη φόρμα κuι θα μπουν στα δυο αντίστοιχα

f'xtBoxes. Γ1α τα butto.s αKoλouθείταιη ίδια διαδικασίακαλώνταςκάθε φοράτην ανάλοΥη

φόρμα.
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«Ανάπτυξη εφσΡΡΟ'11Ις σε κινητά και φορητές συσκεuές (PDA's) για εξmrηpi:τηση
ιατρών και νoσηλεm'ώνεvTόe; Νοσηλευτικώνlδρvμά'ΠΟV)~

ΙωάνναΖορμπά

public leitourgies(string strTxtPatient, string strTxtPatientId)
Ι

InitializeComponent();

txtPatient.Text = strTxtPatient;
txtPatientId.Text = strTxtPatientId;

Η φόρμα πεpIλιφβάvει E1dσης τις κλάσεις μtσω των """ίων μεταφερόμαστε στις

ανάλσΥεςφόΡμΕς:

private void btnThDiag_Click(object sender, EventArgs e) {}
private void btnHist_Click(object sender, EventArgs e){}
private void btnLabRes_Click(object sender, EventArgs e){}
private void btnRef_Click(object sender, EventArgs e){}
private void btnObser_Click(object sender, EventArgs e){}

8.1.5 Β Φόρ.... IΣTOI'IΚO

Γω το σχεδωσμό της συΥκειφιμένηςφόpμσς(Eιιc. 83) δημιouργήθηιcεένα νέο Dataset το
BisIoryD.ιaset(Εικ. 84) που περιλαμβάνειτους εξής πίνακες: I'AΠENTMEDICATION.

ALLERGIES, ι'ΑΤΙΕΝΤ, ι'ΑTIENTDIAGNOSIS, ι'ΑΤΙΕΝΤALLERGIES,
DIAGNOSIS, και MEDICAΤΙΟΝ.Ό=ς και πριν μεταφtpoν,αισιη φόρμα τα D.ιaGήds

και θα. επιλεγεί ποω BίodiogSoureeθα. χρησψωroιηOείκάθε φορά. naτώYtoς το ανάλογο

buιιo. κάθε φορά ο πίνακας Οα "(εμίζει με τα δεδομένα του ασθενή. Αυτή τη φορά Οα

χρησψOltOιηθεί η μέθοδος FiIIByKodAst~••~O η "",,10 Οα 1tpO<J'tεOεΙ και στους τρεις

βασικούςπiνακες .
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Εικόνα 83: Φόρμα IΣTOI'IΚO

..
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«Aνώrn>ξη ....ρμοΥήςσε ••νητά .... φοΡη<ές~(ΡDΑΌ)τuι εξmrηρέπιση

ιατρcί)ν 1«1, νomιλιroτdtν εντός NooηΛΕUΤ,ι«bν ΙδρuΡάΤα/v))

ΙωάwαZoρ""ά
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EUCΌνα84: Γραφική απεικόνιση histoιyDataSet

Η SQL Query FίUByKodAstbeabθα είναι η πnρωcάTω η α/Σοία παίρνει mς παράμετρο

τον ΚωδΑσθενή ο οποίος βρίσκεται στο textbox txtPatίeold. Επομένως όtαν

χρησιμ.ωroιηθεί θα εμφανιστούν τα δεδομένα που ζητήθηκαν.

SELECT ΜΕDICΑηΟΝ.ΚωδΦαρμΑ1"'Y'iς,ΜΕDΙCΑηΟΝ.<ΜΙ>αρμΑ1"'Y'iς,

MEDICATlON.HμEνΦαpμAτmτής,MEDICAηON.HμΛηξΦαpμAτmτής,
ΜΕDΙCΑΤιΟΝ.Δoσoλσyiα

FROM MEDICAΤιΟΝ INNER JOIN ΡΑTlENTMEDICAΤιΟΝΟΝ
MEDICAΤιΟΝ.ΚωδΦαρμΑ1"'Y'iς=ΡΑTlENTMEDICAΤιΟΝ.ΚωδΦαρμΑτ<ι>Υής

INNERJOIN ΡΑΤιΕΝΤΟΝΡΑΤIΕΝΤΜΕDΙCΑηΟΝ.ΚωδΑσθενή~

ΡΑηΕΝΤ.ΚωδΑσθενή

WHERE (ΡΑΤιΕΝΤΜΕDΙCΑηΟΝ.ΚωδΑσθενή~ @ΚodΑsthealι)

Μέθοδοι ΟΙ οποίες δημιουργήθηκαν και οι οποίες εvερyoπoιo6vtαι με το πάτημα του

σνά1.oyoub.ttoo με ης οποίεςφορτώνουμετα δεδομέναστο DataGήdsτης φόρμας:

private void btnConfirmation_Click(object sender, EventArgs e)11
private void btnConfMed_Click(object sender, EventArgs e){1
private void btnConfAller_Click(object sender, EventArgs e){1
private void btnReturn_Clicktobject sender, EventArgs e){}

8.2.6 Β φόρμαθΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΟΔΙArPΑΜΜΑ

Για τη σu-yκεκρψένη φόρμα (Ει•. 85) θα δημ,οορτηθεί ένα νέο DataSe•• το

TemperatureDataset (Εικ. 86) το οποίο θα. περιέχει τους πίνακες ΡΑΙΊ.ΕΝΤ. τον

PATIENTTBERMDIAGRAM και τον TEMPERATUREDIAGRAM.
&ιλέΥονπιςτη φόρμα 'Jψώτoν θα ενημερώνεται το ιατρικό 'JψOOωπικό Υια τ1ς 'Πμές της

θερμοκρασίας το\) ασθενή και δεύτερο θα μπορεί ο Νοσηλευτής να ανανεώνει 't1ς τψές το\)

ΘερμομετρικούΔιαΥράμμοτος. Γι' αυτό θα χρησιμ.ωroιηθεί η υρdaι. μέθοδος.
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ιarpών και νoσηλεlmi>νενroς Noσηλιroτ..... Ιδpuμάrων»

lωάvνα Zoρμaά
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Εικόνα 85: Φόρμα θΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εικόνα 86: Γραφική αχεuroνιση temparatureDataSet

Στην μέθοδο btaUpd.te_CΙiek() XΡΗΣψoπoιεitαι η SQL μέθοδο Upd.te() για να

ιινανεωθο6ντα δεδομένα στον οΙνακα ΤΕΜΡΕΗΑTUREDIAGRAM. Η μέθοδος Upd.Ie
χεριλαμβάνεταιστις ιδιότητες του D8taset και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ό1ι.ως είναι ή να

δημιουργηθεί μια νέα ανάλογα με ης ανάΥκΕς κάθε φορά.

Στον ιcώδικα που ακολουθεί παρατηρούμε ότt xρoστiθεται το SqICeCODDediOιιO. Ο

SqICeCODDectioa (StήDι) (24] είναι μια μέθοδος η Ο1ΙΟία αρχι1CO'JWιε1 ένα νέο iostaoee της

κλάσης SqICeCODDectiOD με το σt1')'ΚεIψΙμένo ι.ήοι 'JWU έχει ΟΡ1ΟΤεί. Μέχρι στιγμής δεν το

είχε Χροστεθεί σε καμiα φόρμα. αλλά η εφαρμσΥή το 'ΠΡ)οέθετε μόνο του. Είναι μια ιcλά.ση η

oπoiα σuμπερWψβάνετα. στη βιβλιοθή",l System.Dola.SqlSerνerCe. Οταν

δημl0ΌPΎ"Ιθηlα/ν τα datasets opίoτηmv να σuνδέOVtαι με τη Βάση μέσω του συyκcκριμένou

strίng. το oπoio δίνει ενtOλή σε 'JW1O. Βάση θα συνδεθεί η εφαρμογή και ποιο μονοπάτι θα
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«Ανάχ'Π>ξη εφαρμοΥής σε κινητά και φορητές .....ιιε1>ές (ρΟλ'.)για εξ""'1ρέtηση

Μιτρών και νoσηΛΕUΤΏνενtόι; Noσηλεtrfι"ώνΙδρuΡ.ό:τ<ι)V)

Ιωάννα Zoρ,uιά

ακoλoυθήσεL

Ο SqICeCοmmaοd(stήng, SqICeCoDDectίon) [25] είναι μια μέθοδος η omto.
αρxικoπo~ί ένα iostaoce στην "λάση SqΙCeCommand μέσω ενός queιy και ένα.

SqICeCODDectίODstrίng.

Η insertCmd.ExeaιteNonQtιeryOείναι η μέθοδος 'για να εκτελεστείο SqICeCommaod
insertCmd [26].

private void btnUpdate_Click(abject sender, EventArgs e)
{

try
{

SqlCeConnection myCon = new SqlCeConnection("Data
Source =\\program files\\emedrecordmbl\\hospital.sdf");

myCon.Open();

SqlCeComrnand updateCmd = new SqlCeCommand("UPDATE
TEMPERATUREDIAGRAM SET [06:00]='" + txt06.Text + ''', [09:001 ,tι +
txt09.Text + "Ί [12:00] ....' + txt12.Text + .. " [15:00]_'" +
txt15.Text + "', [18:00]='" + txt18.Text + "', [21:00]='" +
txt21.Text + ", [00:00]=" + txtOO.Text + ." [03:00J = " + txt03.Text
+ " WHERE [ΚωδθερμΔιαγράμματος]=@ΚοdΤhermDiagram", myCon);

SqlCeParameter param = new SqlCeParameter();
param. ParameterName = "@KodThermDiagram";
param.Value = κωδθερμΔιαγράμματοςΤeχtΒοχ;

updateCrnd.Parameters.Add(param);

updateCmd.ExecuteNonQuery();
myCon. Close () ;

}

catch
{

ΜessageΒοχ.Shοw("l\.άθος ενημέρωσης");

8.2.7 Β φόρμα LobR..81ts

Το ζητο6μενο σε αυτή τη φόρμα (Εικ. 87) είναι να μπορεί ο ιατρός να ενημερωθείΎια τα

ερΥαστηΡιαχά ωroτελέσματα του ασθενή. Περιέχει δοο testboxes Ύt.α τα στοιχεία του

ασθενή, ένα dataGήd Ύt.α EμyaστηριακάΑχοτελέσμωακαι δυο b.ttODS. Για τη φόρμα αυτή

δημιουρΥήΟηκε ένα νέο DataSet το LabResultsDataSet (Εικ. 88). Στοη TableAdapter του

",νακα LABUSULTS χροσΟέσαμεένα νέο Qoery, το FUIByKodAstbenb() με ΧΑΡΆμετρο

τον KωδΙΙCΌτου ασθενή.
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«AνWrτuξη εφαρμοΥής σε κινη'Τό: και φορητές συmreuές (ΡΟλ '5) 1ια εξwιηρέtηση

ιατρών και νοσηλευτών εντός Νοσηλευτικών ΙδρυμάΤα/ν»

loowα Ζορμπά

Εικόνα 87: Φόρμα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

== J
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Εικόνα 88: ΓραφUCΉ ωrεucόνιση LabResultsDataSet

SELECT LABRESULΤS.OvEpyαστηρίoυ,LABRΕSULΤS.Περryρoφή,
LABRESULΤS.AπotέJ.roρo,LABRESULΤS.MoνMέτρησης,
LABRESULTS.TψAvαφoράςA,LABRESULTS.TψAvαφoράςl·,

LABRESULΤS.HμερEξtτασης
FROM LABRESULTS INNER ΙΟIΝ ΡΑTIENTLABRESULΤS ΟΝ

LABRESULTS.KιOOEρyAlWtελiopαToς~

PATIENTLABRESULΤS.KιOOEρyAlWtελiopαToς

INNER ΙΟIΝ ΡΑΤΙΕΝΤ ΟΝ ΡΑTIENTLABRESULΤS.κωδAσθενή~
ΡΑΠΕΝΤ.ΚωδΑοθενή

WHERE (ΡΑ11ΕΝ π..ABRESULΤS.κωδAσθενή ~ @ΚodAstheoh)

8.2.7.1 Η μέθοδος btnConfirmatioD_clickO

Πανσηστήμ10 Στερεάς Ελλάδας - Τμήμα Πληρoφoρtκή με Εφαρμογές Ο'τ/ BωIατρtκή 7 Ι



.Avώm>ξη εφαρμστής σε κ.νητά ΚO• ..,ιnιttς~ (pDA'.) 1'" εξuoιηρέnι<rη

ιατρώνκαι νoσηλωtώνεντόςNoσηλωt,ιcώνΙδρυμ(ι't'α/Y»

Ioowo ΖορμΑ:ά

Με την μέθοδο btaCoDfirmatίon_clίek() η οποία ενερy<nι:oιείται με το 1ώ.τημα του

b.tt•• Επιβεβαίωση -ιεμiζει το DaιaGήd με τα δεδομένα του <JU'YIO'κptμένouuoθενή. Οι

σuyιcειφιμένεςεντολέςθα μmρo6σαννα ενσωματωθο6νστο Load Foπn, όταν φoρτώνεmιη

φόρμαδηλαδή στη κΜση public LabR...IU().

private void btnConfirmation_Click(abject sender, EventArgs e)
C

try
(

this. lABRESULTSTableAdapter. FillByKodAsthenh (this.labResultsDataSet.L
ABRESULTS.
«(lnt) (System.Convert.ChangeType (txtPatientld.Text.ToString () ,
typeof(int), null)));

)
catch (System.Exception ex)
(

System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);

}

8.2.8 Β .ιΨμα observatίon

Η φόρμα observatίoD (EtΚ. 89) xρησψmroιεί το temperat.reDataSet Υια τη σ6vδεση με τη

βάση και ανανεώνειτα δεδομέναστη στήλη Παρατηρήσεις.,μέσω της μεθόδου Update του

DataTable. Έτσι οι Noσηλεutέςμπορούν να πρσσθέτouντις 'JIαρατηρήσειςτους ώστε με τη

σειρά τους να τα δουν οι Γω.τροί. Για να αllάξειτο μέγεθος της στήλης όπως φαίνεταιστην

εικόνα, ωι:ό 'fO, propertίes τou aνnnψένou επιλέγεται η ~λoyή TableStyles και έτσι

οποιαδήποτε αλλιryή.

Εικόνα 89: Ψάρμ. ΠΑΡΑΠιΡIΙΣΕΙΣ
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«AνWπuξη εφαρμογής σε ",γη'" κα. φoιnrrές """ιreuές (ΡΒΑΊ) τω εξυκηρέτηση

unpώv κα, νoσηλεu'fων εντός Noσηλεtmκών Ιδρυμά'l'ω\'))

Ιωάννα Ζορμ:ιι:ά

8.2.9 Η φόρμα ΠΑΡADEMDTIΚO

Η φόρμα Refereoce (Ειιc. 90) δίνει τη δυνατότητα στον χρήσπι να επιλέξει σε ποια

ερyασtήριo θα στείλει παραπεμπnκό. και με ωtλές εντολές οι 01W1ες έχουν αναφερθεί και

πριν, μεταφέρεταιστην ανάλοΥηφόρμα.

...."".,...'"

BilΣiPιMι

εικόνα 90: Φόρμα ΠλΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ

8.2.10 Η φόρμα DλPAOEMOTIΚO ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

Στη φόρμα reIereDeeHematologie (Εικ. 9 Ι) ο Γιατρός μπορεί να στείλει άμεσα εντολή

για διάφορες εξετάσεις οι οποίες αφορούν το Aψατoλo'yuώ. Για το σχεδιασμό θα

δημlo,ψyηθεi ένα νέο dataset το refereoceDataSet (Eιιc. 92) το οποίο θα περιέχει τouς εξής

πίνακες: ΕΧΑΜΙΝΑT10NSBIOC, ΕΧΑΜΙΝΑT10NSREFERENCE. REFERENCE,
ΡΑΤΙΕΝΤ.ΕΧΑΜιΝΑT10NSBIOCHREFERENCE και τον πίνακαΕΧΑΜιΝΑT10NS.
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«Aνώm>ξη εφαρμσΥής σε κινη.,ι και φορητές~ (pDA 'ο) 114 εξ"",lρέτηση

lα'Τρών και νοσηλευτών εντός NoσηΛΕUΤΙικών Ιδρυμάτων»

Ιωάvνα Ζορμχά

ΙΕ] Ι
D1fpfw,Ia*ω: IAM'~ Ι

fU"""""'" -11 -Ι

1i§M'Σ........ -11 -Ι
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Εικόνα 91: Φόρμα ΠΑΡΙΚΟ ΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ιιr::Ir... ," .....IQ<....~

1• ......---

Εικόνα 92: Γραφική απεικόνιση referenceDataSet

8.2.10.1 Αυτόματη χρήση ορίων

Σε ιcό.θε eomboBos. της φόρμας θα χΡέπει να μπορο6ν να εμφανίζovtαιοι εξετάσεις τοο

AψατOλσyιKΣU ΕρΥαστηρίου, ώστε να μχορεί ο Ιατρός να επιλέξει. θα μπορούσαμε στη

θέση των eomboBoxes να χΡησψοποιήσουμε Radio8attoDS, αλλά επειδή σε μια τέtoια

συΣΙCΕΥΉ χΡέπει να υπoλO'yiσouμε και το θέμα τοο χώρου εmλέχθηκε να σχεδιαστεί με αυτόν

τον τρόπο. Για να μπορέσouμε να γίνει αυτό εφόσον έχει γίνει το drug 8.d drop τον πίνακα

REFERENCE. σε κάθε ένα comboBox εχιλέΥεται το ανiiλαyo BiDdiDgSouree. θα οριστεί

να ιw.iρνε. πμές από τον πίνα1α/ ΕΧΑΜΙΝΛ llONS τη στήλη OνEξέroσης(Εικ. 93).
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~<Aνώrτυξη εφαρμοΥής σε ",νητά 1«1, 'tOP'I'tέςσυcnα:uές(ΡΟΑ'8) 'YUI εξ1nrηρέτηση
UΙΤρών 1«1, νοσηλευτώνεντός Νοσηλευτ,,,ώνΙδρυμά'rων»

Ιωάννα Ζορμχά

1ι:=:J Ι
ΟοΙ-ι."""~ !Ι
~~1'"

r§
'_....
DιιI _ ..

o.ι.Sowu :~~ 1.. 1

~ 0ίφIt0y .......... ΙιMξn-κ r.1
ν__ I~ ~

"'~ Ι :s.mιινιιι- Ι~~Γ';'l

Ι mι:ι._ AoιIιIQwιoy.---Euc6va 93: EισαΎfO'Ύή bounds σε comboBox εξετάσεων

8.2.10.2 Β μtooδoς btnCoo6naatioo_CΙiekO

Αυτή τη φορά το SQL query θα το uλοmιήθεί μέσα στον ιcώδικαιcαι όχι στο OataSe.
όJΣως έ'Υινε τις προηγούμενεςφορές. Ο Ίύπος τοο SQL query είναι το INSERT ιcαι οι τιμές

θα. ~ράσoυν με παράμετρο, όJΣou ορίζεται να παίρνουν τις τιμές αχό τα ανάλΟ'ΥααντιΙCΕΨΕVΑ

στη φόρμα. Σε "fJO'IY06μενα ,.",.u;εiyματα δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό "(1ατί

xρησιμ.rnι:oω'ύνταντα αντucείμενα, JΣX te:ι:.bous, Οatagήds, ιcαΤΕUΘΕiαν αχό το DataSe' ιcαι
το O1tOio αναγνώριζε ωΣό mu θα πάρουν τις τιμές οι JΣαράμετρoι JΣOU ορίζονται μέσα στα

SQLq8eήes.

privatc void btnConfirmation_Click(object sender, EventArgs e)
Ι

SqlCeConnection myCon = new SqlCeConnection("Data Source
=\ \prograr:ι files\ \emedrecordrrιbl\ \hospital. sdf") ;

myCon. Open ( ) ;

SqlCeCor:ιmand insertCrnd = new SqlCcComr:ιand("INSERT ΙΝΤΟ

RΕFΕRΕΝCΕ(Ονεργαστηρ(οu,ΟνΕξέτασηςΙ,Ονεξέτασης2,ΟνΕξέτασης3,Ονεξέταση

ς4,ΟνΕξέτασηςS,ΟνΕξέτασης6,Ονεξέτασης7,ΟνΕξέτασης8,Ονεξέτασης9,ΟνΕξέτ

ασηςΙ0,ΚωδΑσθενή) VALUES
(@ΟνΕργαστηρίου,@ΟνΕξέτασηςl,@Ονεξέτασης2,@ΟνΕξέτασης3,@Ονεξέτασης4,

@ΟνΕξέτασηςS,@ΟνΕξέτασης6,@Ονεξέτασης7,@ΟνΕξέτασης8,@Ονεξέτασης9,@ΟνΕ

ξέτασηςΙ0,@ΚωδΑσθενή) ", myCon);
try

{

insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕργαστηρίοu",

txtOnErgasthriou.Text);
insertCrnd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασηςΙ",cbxOnExetl.Text);
insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης2",cbxOnExet2.Text);
insertCrnd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης3",cbxOnExet3.Text);
insertCrnd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης4",cbxOnExet4.Text);
insertCrnd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασηςS",cbxOnExet5.Text);
insertCrnd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης6",cbxOnExet6.Text);
insertCrnd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης7",cbxOnExet7.Text);
insertCrnd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης8",cbxOnExet8.Text);
insertCrnd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης9",cbxOnExet9.Text);
insertCrnd.Ρarameters.ΑddWithVaΙueΙ"@ΟνΕξέτασηςΙ0",cbxOnExetlO.Text);
insertCrnd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΚωδΑσθενή",txtPatientld.Text);

Console.Write(txtPatientld.Text);
insertCrnd.ExecuteNonQuery();
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«AνWnυξη εφαρμσΥής σε ",νφά .... 'P<JP1r'έςσυ<n<εUές(ΡΒλ'.)Ύ.α εξ1mιρt-nι....
unpciw και νοσιιλευτών εντός Νοσιιλευτικών Iδρυμά'rωγ)~

Ιωάννα Ζορμπά

Mess8geBox.Show ("Η ε ισαγωγή ολοκληρώθηκε");

}

catch
Ι

MessageBox. Show ("Λάθος ε ι σαγωγιΊς") ;

myCon.Close();

txtOnErgasthriou.Text
cbxOnExetl.Text null;
cbxOnExet2.Text ηυΙΙ;

cbxOnExet3.Text ηυΙΙ;

cbxOnExet4.Text ηυΙΙ;

cbxOnExet5.Text ηυΙΙ;

cbxOnExet6.Text ηυΙΙ;

cbxOnExet7.Text ηυΙΙ;

cbxOnExet8.Text ηυΙΙ;

cbxOnExet9.Text ηυΙΙ;

cbxOnExetlO.Text = null;

00 •.

8.2.11 Η φφμα ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟBIOXHMIΚOYIMIΚPOBIOΛOΓIΚOY

Η τελευταία φόρμα περιλαμβάνει το χαρωι:εμπτυώ Ύια το BιoxrιμικόIMuφoβ1oλσ'yuώ

(Ε1J(. 94). Αυτή τη φορά θα χρέχει να εμφανίζονται οι ανόλοΥες εξετάσεις όχου αυτό το

ορίζεται ό1ι:ωι; ειπώθηκε και 1ψ.JIΠOUμένως σε κάθε oomboBox και χαίρνει τιμές ωι:ό τη

στήλη OνEξέtασηςτσο πίvαιeα ΕΧΑΜΙΝΑllONSBIOCH.

"'_"....'~ Ι
§_ια.-ΙΙ -Ι

§Ο'#οα-ΙΙ -Ι

Ι -11 -Ι

Ι -11 -Ι

Ι -ιl -Ι

..._ Ι""""""" Ι
Ι θ81l~ 11 NJ:InQfIH Ι

Εικόνα94: Φόρμα ΠΑΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒιΒΙΟΧ

8.2.11.1 Η μtθoδoς btDCoDIi....8tIoD_C1kk

Εχαναλαμβάνεταιο 'Jψ.JIΠOύμενoς ιcώδUCΑς με χριν με τη διαφορά ότι στα comboBoxes
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«A..arroξη εφορμσΥής σε _.νητό _α. φoρφiς συσ_ευές (ΡΟλ'οΙ .,... εξ"""ρέ'rηση
ιατρών κα, νοσηλευτών εντός Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων»

Ιωάννα Ζορμπά

είχε οριστεί να miρvεt τα δεδομένα. από τον πίνακα ΕΧΑΜΙΝΑ TIONSBIOCH. ορίζετα1

δηλαδή ανάλσΥατο BindingSource.

private void btnConfirmation_Clicktobject sender, ενenlΑrgs e)
Ι
SqlCeConnection myCon = new SqlCcConneclion("Data Sourcc=

\\program files\\emedrecordrnbl\\hospital.sdf");
myCon.Open();

SqlCeCommand insertCmd = new SqlCeCow~and(nINSER' ΙΝτσ

RΕFΕRΕΝCF.(Ονεργαστηρ(οu,ΟνF.ξέτασηςΙ,Ονεξέτασης2,ΟνΕξέτασης3,Ονεξέταση

ς4,ΟνΕξέτασης5,ΟνΕξέτασης6,Ονεξέτασης7,ΟνΕξέτασης8,Ονεξέτασης9,ΟνF.ξέτ

ασηςΙ0,ΚωδΑσθενή) VΛLUES

(@ΟνF.ογαστηρίου,@ΟνΕξέτασηςl.@Ονεξέτασnς2,@ΟνΕξέτασης3,@Ονεξέτασης4,@

ΟνΕξέτασης5,@ΟνΕξέτασης6,@Ονεξέτασης7,@ΟνF.ξέτασης8.@Ονεξέ1ασης9,@ΟvF.ξ

έ'"ασηςΙ0,@ΚωδΑσθενή) ", myCon);

Try

Ι
insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕργαστηρίοu",

txtOnErgasthriou.Text);
insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασηςΙ",cbxOnExetl.Text);
insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης2",cbxOnExet2.Text);
insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης3",cbxOnExet3.Text);
insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης4",cbxOnExet4.Text);
insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασηςS",cbxOnExet5.Text);
insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης6",cbxOnExet6.Text);
insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης7",cbxOnExet7.Text);
insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης8",cbxOnExet8.Text);
insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασης9",cbxOnExet9.Text);
insertCmd.Ρarameters.ΑddWithVaΙue("@ΟνΕξέτασηςΙ0".

cbxOnExetlO.Text);
insertCmd.Ρarameters.AddWithVaΙue("@ΚωδΑσθενή",txtPatientld.Text);

Console.Write(txtPatientld.Text);
insertCmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show(''H εισαγωγή ολοκληρώθηκε");

}

catch
Ι

ΜessageΒοχ.Shοw("Λάθοςεισαγωγής");

myCon. Close () ;

txtOnErgasthriou.Text
cbxOnExetl.Text null;
cbxOnExet2.Text ~ null;
cbxOnExet3.Text null;
cbxOnExet4.Text null;
cbxOnExet5.Text null;
cbxOnExet6.Text null;
cbxOnExet7.Text null;
cbxOnExet8.Text null;
cbxOnExet9.Text null;
cbxOnExetl0.Text = null;

"" .•
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«AνώmJξιι _ρμοΥής σε ",,,,,«Ι κα, φoP'f'ές σιισκεutς (ΡΟλ'ο) "fUI εξι>ιιηι>tτ/σιι

ιατρών και vocnιλε1n'ών εντός NoσιιΛΕVΤικών JδΡ1>μάflQv)~

lωάννα ΖΟΡμ1Σά
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«AνWn1ιξη εφαρμοΥής οε κινητά και φoρφtς σuσιcευtς (pDA") 'Υ'" εξυ1rηρtτησιι

l41'ρών και νoσηλε\mί)νεντός Νοσηλευτικώνlδρυμά't(l)Y)~

ΙωάvναΖορμπά

9 Παρουσίαση της τελικής ΕφαρμσΥής κα, 'T(ι)V λειτουρΥιιόν της

Ολοκληρώνοντας το O).εδ1l1Opά και τη δημlOυρyiα της εφαρμοΥής παρotίθεται ένας

"""","τιιώς ΟδηΥός Χρήσης Ύ'" τους ΕΠUCεψενOUς χρήστες της εφαρμοΥής με τα βήματα ΠΟ\)

θα χρέπει να αιι::ολουθήσouν ώστε va. λειτouρΥήσει σωστά.

Κατά την εισαΥωΥή στην εφαρμσΥή θα πρέπει να συνδεθεiτε με την εφαρμσΥή Ύια να

μJroρέσετε να επιτελέσετε οποιαδήJrotε λειτουρΥ{α. E1nλέyOVtας το XΛήιcrρo Xρήσnις ->
ΣuVΔεση θα μεταφερθείτε στην φόρμα LogInForm όJrou εκεl θα πρέοει να δώσετε τα

στοιχεία σας, και να επιλέξετε το πλήΙCΤΡO ΣVvδεση.

Ι

.......

Στη Φόρμα Υια την~θα xρb:ει να επιλέξετε σε χοια Κλινική θέλετε να συνδεθείτε για

να βρείτε τον αοθενή ΠΟ\) θέλ<τε. ε",λέyovτας τον αοθενή πατάτε το πλήκτρο Μετάβοση στις

ΛΕΠΟΥΡΓΙΕΣ θα μεταφερθείτε στη φόρμα με ης ΛειτOUρyiες.
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«Avα/mJξη ..,..ρμοΥής.,. κ.νητά κα. φορη<ές.........,ές (pDA'.) 1"' εξ.....ρέ<ηση
ιατρών και νοσηλευτώνεντός Nocιηλεvτ."ώνlδρυμάπον»

ΙωόνναΖορμπά

--
βll1Ι........

~ 19!.l!/U 12;00:00 .....1

(I(ί:fJO: ~ 18:00: ~

09:00: ~ 2:1:00: D
:ι:uιιJ: ~ 00:00: Ο

15:00: ~ 03:00: Ο

-11-1
Ι·ω·-Ι

ι

••

ΕχιλέΥοντας το IΣTOPIΚQ θα μεταβείτε στη Φόρμα με το Ιστορικό του ασθενούς. Εκεί

μπορείτε εiτε να ενημερωθείτε για τις δια-Υνώσεις,. είτε Ύ\Ο. τη φα.ρμαΚΕUΤUCΉ αγo:ryή που

ακολουθεί, αλλά ακόμα αν σας ενδtέφερε να ενημερωθείτε Υια ΤUΧόν αλλερΥίες που ίσως να

έχει ο συγκεκριμένος ασθενής.

Στη φόρμα θΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ο Γ"'τΡός μπορεί να ενημερωθεί 1'" τις

μετρήσεοςτις ημέρας συνολιια/, και ο NooηΛΕUΤΉςμπορεί να ενημερώσειτα δεδομένα με τις

νέες μετρήσεις.
..;-...----.,

Στη φόρμα ΕΡΓΑΣΠΙΡΙΑΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ο Ιατρός μπορείνα ενηΜΕΡΩΘCίάμεσα

Ύα/ τα εργα.στ/ριακάαποτελέσματατου ασθενή.

Στη ΦόρμαΠΑΡΑΠΙΡΗΣΕΙΣο Γ=ρός μπορείνα ενημερωθεί1'" τυχόν ΛΕΧΤομέρειες

που έχει εντοπίσειο Νοσηλευτής,.όχωςχως εξελίσσεταιη φαρμακεunιcήcryωyή του

αoθcνoός.
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«Aνώm>ξη _ιιoτιiς σε Κ•....,ι J<OI.,.ιιnιttς...-.utς (pDA's) yuι";"",Iι>έτ/<nI

ι.α:τρών και νocπιλεUΤιόνεντός NoσιιλεuτικώνΙδρυιuJτων»

ΙωάνναΖορμχ6.

Στη φόρμα ΠΑΡΑΠΕΜΠΠΚΟΥΟ Γοατρός ""ορε( να εxV.tξει μtσα .,.; μ1l1 λίστα

εξετάσεων τou ΑΙΜΑΤΟΛΟΠΚΟΥ ώστε να αχοσταλεί το ,.;αρanμJIτυώ άμεσα στο

ΕρΥαστήριο.

IICJ
Ο. ι;pφao••μ,.,; tAW4τα.c:G1(() Ι

","",τσmτHε -Ι Ι -Ι

rMJJO:ΦΛFIA ... 11 ...1

Ι -11 -Ι

Ι -11 -[
Ι -11 -Ι

... EnoMc \O!@9ί2DϊO Ι

ιrιuIPOWI 11 .ντιrn:wι ΙSllΣi.....-t

ΤΟ 'διο μχορεί να -yiνει και με τη

BIOXHMIΚOY.

φόρμα "f1Q το ΠΑΡΑΠΕΜΠΠΚΟ MlΚΡ!ΚΟΥ·

ΠΑΝΑWΤΉμlO Στερεάς Ell.άδaς - Τμήμα fD.ψoφoρucΉ με Eφαρμoytς στη 810 ατρι1C'ή 81

•



«A~ ....ρl'OY'\ςσε "''''fTά .... ..,ιnr<ές~(ΡΟλ'ο) .,... εξυ>ιηι>tτ/<nι
ιατρών και νoσ1IλεU'τώνεντός Nocnιlεoτuc:ώνΙδρυιιάtω\').

lωάνναΖορμχά

'"""" Ι EJ
'"_ ......., !", >ac1 Ι

§_ια.-ΙΙ -Ι

p........ .a. ·11 ...1
Ι -11 -Ι

Ι -11 -Ι

Ι -11 -Ι

..... εnaaιk: IUΝUV2010
Ι OσiΚ*I 11 ιιn1Πnι\H
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«AΝΏΙΤUΞΙΙ ΘfCIPpσyής σε KΙVΙΙ't'ά και ~P'I'Tές συσκευές (ΡΟλ '5) Υια εξtnnιρέτηcnι

~νκαι voenιΛΕUΤΏν εντός NocnιlεuτΙKών ΙδΡUΡά'ΤΦV»)

Ιωάννα Ζορ""ά
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«Aνά.τuξη εφαρμoyiις σε κινητά και φορητέι:; <NσKnές (PDA's) τια cξωaηρέτηση
ιατρών και νoσηλεmών εν'fός Νοσηλε"ηκών Jδρ"μάτων>~

Ιωάννα Ζορ""ά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡαΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΤΡΟΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ:.••..•.•••••••••••••••••.•••••••••••••.••••.•........•.••..•.•.•........•••••••••••_
ΕIΔIΚΟΤΗτΑ; .
ΗΑΙΚΙΑ; 30-40 Ο 4()-50 Ο 50-60 Ο

1) Xρηcnμωrou:Ιται Η/Υ στο ΙΦΡΟ φrασiα σας;

ΝΑΙ Ο

ΟΧΙ Ο

1) Η χρήση ΗΙΥ """,.".,....ιaσας θα ...,..-.ε"" οεΙΠ ότ"

Eiναι _ολύ χρήσψη αλλά χρονοβόρα διαδικασω

Eiναι aoλύ χρήσψη χωρ(ς να αιΣαπmαι Jι:ολ6ς: 'ΧΡόνσι;

Eiναι aoλύ χρήσψη αλλά εiναι δ6σιcoλo το aεριβάλλoν του προΥράμματος

Eiναι χρήσιμη lΟΟΙ το uριβάλλoν του 1fPOΎράμμαroς είναι εύκολο

Eiναι α:ιι:λά ένα χρήσψο φyαλdo

Δεν χρησιμεύει ιδιαίτερα

Δεν χρησψε6ει ΙCΑΘΌλou

Ο
Ο
ο

Ε3
Β

3) Πα..,"'~ΧΡ'Ι.........ι.. '""" ΗΙΥ (...ω....λη",ιΜ1Υή)

ΑνάΥνωσηΙστορικούασθενο6ς: Ε3
ΕνημέρωσηΙστορικούασθενούς

ΑνάΥνωσηΕργαστηριακώνΑaοτελεσμάτων D
Ενημέρωση ΕρΥαστηριακ(ί)ν ΑJι:οτελεσμάτων Ε3

Δημιouρ'yία 'ItOρOJtεμπτu.:oύ

Ανάγνωση μετρήσεων zωtucών Σημεiων §
Σbμllλήρωση Φαρμα..utUCήςΑΥωΥής
Πoρεiαoyεiαςασθενο6ς

Oδηyiες.ρo.;Noση1.rotές Ο
Άλλο .

4) Xρηcnμoa'oιdTt ιονητή σucncεvή τια λει'JOUpyW; .tρcrν των Ikισικών η μηνύματα,

τηλεφωνήματα;

ΝΑΙ Ο

ΟΧΙ Ο

5) Αν NAlwolες εΙvoι αVΤΈΙ; (1rOllωιλή arιλoyή)

,- Ο

Aτζένtα Ε3
Σημαώσ""
YlUNθυμlσε>ς Ο

ΆλΜ> ..

6) Xρηmμωrou:Ιτε κινητή σuσκ:εuiι ως ερycιλεio κατά την arioκεφηc;στοος θαλfιμouς;

ΝΑΙ Π

*
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«AνάΠUΞΗ ,.ιρμοτηι; σε κινητά και φορητέι; σuerκευέι; (ΡΟΛ'!) τια εξmι:ηρέτηση

ιατρών και νoc.rηΛΕUΤών εντός Noc.rηΛΕUΤΙKών Ιδρομάτων»

Ιωάννα Ζορμπά

oxl
ο

ο

~

7) Αν ΝΑΙ JIOιες dναι αDTtς

Aν(ryνωση ΙστορικούΑσθενούς

ΑνάΥνωσηΕρ'Υαστηριω::ώνAJroτελεσμάι"ων

Πορεία",εtαςαοΟενο6ς

ΑνάΥνωσημετρήσεωνζωτικώνσημείων

AJΣoστσλήπαραπεΜΧΤικού

Άλλο......•.••••..•..........................................•..•..•.........•..•..............•..•.....•.....

8) Αν όΧ' __ ι..ι""'Pτ1ες_ιmεiιεrεότι θα σας εξ...........-.
AvάyνωαηlστΟΡ"'''AαθιM>Uς Ο

AvάyνωαηΕρΥαστηροακώνΑ.οτε1.Εαμά<ων

Πoρεfα",εtαςαοΟενο6ς

Avάyνωαημεη>ήαεωνζonucΏΝσημεfων

AJΣoστoλήπαρωu:μJΠικoύ

Άλλο........................................................................•••••••••••••••.........•.....•.•.

9) Δεν _ισrε6ωότι Xρειάζεnιιη xρ/iση ΡΟΑ ιαιτά την ειήα~στοοςθαλάμοος Ο
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«Aνώrτυξη εφaρμoyής σε ΚΙΎ1Ιτά κοι .ορητές συσκευές (ΡΟλ'Ι) ΤΙΟ εξυ,"lρέτιιση

ιοτρών κοι νοσηλευτών εντός Νοσηλευτικών ΙδρυμάτωνΗ

Ιωάννα ΖορμΧά

ΕΡΟΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΣΗΛΕvmΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ:••.•...•.•.••••............•........•...•••.•........................•..............
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: .
ΗΛΙΚΙΑ: 3040 Ο 4(}.SO Ο So-6O Ο

Ι) ΧΡησιμωroιεiται ΗΙΥ στο χώρο φyoσio σας;

ΝΑΙ Ο

ΟΧΙ Ο

2) Η χρήση ΗΙΥ στην φraσiσσος θα μJrOρOίισατενα σίτε όn:

Είναι 'ΠολΊί χρήσιμηαλλά χρονοβόραδιαδucασ(α

Είναι 'ΠολΊί χρήσψηχωρίςνα ωιαπεπαιχολίιςχρόνος

Eiναι 'ΠολΊί χρήσιμηαλλά είναι δUσιι:oλoτο περιβάlioντου 'ΠΡσΥράμματος

Efνaι χρήσψη ιcαι το χεριβάλλοντου προΥράμματοςεiναι εύ"ολο

EIvω απλά ένα χΡήσψο ερΥο).εlo

Δεν XΡΗΣψεUειιδιαπερο

Δεν χΡησψε6ειιι:αθ6λου

ο

§
Ε3

ΑνάΥν<οοη IatopucoU ΑΣΘΕΝΣUς

Ενημέρωση lστορι"οu ασθενοίις

Ενημέρωση Eρyασrηplα/Cών Α21:οτελεσμάτων

Ενημέρωση μετρήσεων Ζωτι"ών Σημείων

ΑνάΥνωση Φαρι-wrucής Α-,ωΥής

ΠoρεIa υyεloς αaθενoUς

3) Ποιες λειtooρyiεςlP'Iσιμωroιείτεστον ΗΙΥ (JrOλλαwλ EJΠλιrrή)

8

~
ΛσΥοδοσια Ο
ΆIJ.<ι .••••.••••.....•.......................................••••••••••••••••.•.•.•••.•••••••••••••••••••••••••

4) ΧΡησιμωroιεiτε κινητή σueιnυή ιyιa λειτovpyiες πέραν των βασικών -χ. PΗΝUpara,

τηλε.ωνι'ιμanι;

ΝΑΙ Ο

ΟΧΙ Ο

5) Αν ΝΑΙ JrOIEς EivaI ουτές (xoλλax).ή ειnloyή)

Internet Ο

Aτζt:νm Ε3
Σημεοώσεος

YXΕΝΘUμIσεoς Ο

ΆIJ.<ι •.•.••.•••••••..•••...•...•.•••.•.•..•..•..•.....•....•..•..•..•..•..•.•••..••.••............•..•.••......
...............................................................................................................

6) Xpησιμωroιdτεκινητήσυσκευή ως ερyaλεioκατά την EJήσ8Wt"'!ςστouς θαλάμους;

ΝΑΙ Ο

ΟΧΙ Ο

7) Αν ΝΑΙ πιες Eiνol auτtς

Ανάγνωση IatopucoU ΑσθενΟΟς

ΠoρεIa υyεloς ασθενούς
Ο
Ο
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«Aνά_ΤVΞΗ εφαρμο-Υής σε κινητά και φορητές ΣUΣKεUΈς (PDA's) Υια εξmrηρέτηση
ιατρών και voσηλεmώνεντός Noαηλεtrtιιι:ώνIδΙWμάτ(ι)\')~

ΙωάνναΖορ,..ά

ΕνημέρωσημετρήσεωνΖΩΤUCώνσημε(ων ΓΙ

Λoyoδoσlα Γ:Ι
;v.).o•.•.•..••.••...•........•...•.......•.•...•..•...•.•.•••.•.••••.••••••••.•..•.......•....•.••.••.••.••.••.

8) Αν όχι 2ΙΟιες Ιει:ιοορΥ(εςκιστεύετεότι θο σaς εξωrηρετoiισaν

ΑνάΥνωσηIoroρucoύΑσθενούς D
Πoρεfα oyεfoς αοθενο6ς §
Ενημέρωση μετρήσεων ζωτucών oημεkύν

Λoyoδoσfα

Ά"" .

9) Δεν Kιoτεt>ω ότι χρειάζεταιη χρήση PDA κατά την ειι(σκεψησιοος θαλάμοος D
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