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Περίληψη 

Η κάρτα υγείας αντιπροσωπεύει µια από τις τεχνολογίες-κλειδιά στην προσπάθεια ανάπτυξης 

ενός σύγχρονου συστήµατος υγείας, που θα παρέχει ποιοτικές και αποτελεσµατικές 

υπηρεσίες προς τον πολίτη. Ωστόσο, παρά τα εµφανή πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας των 

έξυπνων καρτών, η υιοθέτηση τους παραµένει σχετικά αργή ενώ οι περισσότερες υλοποιήσεις 

που υπάρχουν σήµερα (κυρίως στην Ευρώπη) είτε παραµένουν σε πιλοτικό στάδιο, είτε είναι 

αποσπασµατικές (τοµεακές), µε περιορισµένο πεδίο δράσης των εφαρµογών. Όπως κατέδειξε 

η έρευνα, το πιο σηµαντικό εµπόδιο υπήρξε η µη συµµόρφωση των υφιστάµενων 

συστηµάτων µε ένα πλήθος κρίσιµων τεχνικών χαρακτηριστικών και ποιοτικών παραµέτρων 

της ηλεκτρονικής υγείας, όπως συµβατότητα, επεκτασιµότητα & προσαρµοστικότητα, 

διαλειτουργικότητα, διασύνδεση, ασφάλεια & διαφάνεια, ανεξαρτητοποίηση από 

µεµονωµένους προµηθευτές και τεχνολογίες και οικονοµία στις επενδύσεις. 

Σκοπός της διατριβής υπήρξε ο σχεδιασµός και υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου 

ανάπτυξης συστηµάτων καρτών υγείας, το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη ευέλικτων, 

διαλειτουργικών και επεκτάσιµων εφαρµογών καρτών υγείας, που θα είναι συµβατές µε όλες 

τις παραµέτρους και απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν. Η προτεινόµενη λύση περιλαµβάνει 

το µεθοδολογικό πλαίσιο αλλά και την πρότυπη υλοποίηση της πλατφόρµας, η οποία 

βασίζεται σε µια ανοιχτή, αρθρωτή, πολυεπίπεδη και ευέλικτη αρχιτεκτονική. Η υλοποίηση 

έγινε εξ’ ολοκλήρου µε χρήση ελεύθερου λογισµικού / λογισµικού ανοικτού κώδικα 

(ΕΛ/ΛΑΚ) σε γλώσσα Java, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία σε όλες τις 

πλατφόρµες. Παράλληλα χρησιµοποιήθηκαν υφιστάµενες αλλά και αναδυόµενες τεχνολογίες 

λογισµικού και ευρέως αποδεκτά πρότυπα.  

Η καινοτοµία της υλοποίησης στηρίζεται λιγότερο στις τεχνολογίες που χρησιµοποιεί και 

περισσότερο στην ολοκληρωµένη προσέγγιση και στον τρόπο διασύνδεσης τους σε µια ενιαία 

αρχιτεκτονική. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση καινοτόµων τεχνολογικών λύσεων στο 

χώρο της υγείας και ο εµπλουτισµός των ολοκληρωµένων ιατρικών πληροφοριακών 

συστηµάτων µε σύγχρονες ασθενοκεντρικές υπηρεσίες βασισµένες στις έξυπνες κάρτες. 

Λέξεις Κλειδιά 

Κάρτα υγείας, πλαίσιο ανάπτυξης, διαλειτουργικότητα, ανοικτή αρχιτεκτονική, έγγραφα 

XML, ηλεκτρονική ασφάλεια, ελεύθερο λογισµικό  
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Abstract 

While the use of Smart Cards in healthcare promises to improve both the quality and the 

availability of healthcare services, providing a convenient and secure medium for storing and 

communicating medical information, the adoption of healthcard implementations within the 

National Healthcare Systems and IT strategies is relatively slow, blocked by a number of 

technical, administrative and medical barriers. The most important barrier seems to be that 

existing healthcard solutions do not comply with a number of requirements and qualitative 

parameters of e-health (and e-government in general): compatibility and interoperation with 

the existing IT infrastructure, extensibility, independence from specific suppliers & vendors 

and last but not least, cost-effectiveness. 

The work reported here concerns the design and implementation of an object-oriented 

framework for developing cost-effective, flexible and interoperable healthcard solutions in 

Java, that make use of ISO 7816-compliant smart cards, on different target platforms such as 

Windows, network computers and handheld devices. The proposed framework comprises 

both a methodology and a set of high-level Java Application Programming Interfaces (APIs) 

which facilitate healthcard applications development, covering all healthcare specific 

requirements and needs.  

From the technical point of view, the proposed architecture brings an innovative approach to 

card application development, providing the tools for transparent interaction between the on-

card and the end-user applications. The architecture’s novelty relies less in the technologies 

used, than in the way it combines them in order to provide a comprehensive, end-to-end 

methodology for building healthcard systems. This will enable the evolvement of new, value-

added healthcard services and applications, thus accelerating the acceptance and deployment 

of smart card solutions within the National Healthcare Systems and IT strategies. 

 

Keywords 

Healthcards, development framework, interoperability, open source/free software, layered 

architecture, XML documents, electronic security 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

1.1. Προκλήσεις & προβλήµατα στο χώρο της υγείας 

Τα τελευταία χρόνια ο χώρος της υγείας έχει έρθει αντιµέτωπος µε ραγδαίες 

µεταβολές, σαν αποτέλεσµα κυρίως της συνεχώς αυξανόµενης εφαρµογής των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών [1]. Τέτοιες τεχνολογίες 

καθιστούν δυνατή την παροχή προηγµένων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς από 

απόσταση, µε χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Οι τηλεµατικές υπηρεσίες υγείας ή 

αλλιώς η ηλεκτρονική υγεία (e-health) αναµένεται να αποτελέσει τον βασικό άξονα 

ανάπτυξης των µελλοντικών συστηµάτων υγείας στην επερχόµενη κοινωνία της 

πληροφορίας, ικανοποιώντας την απαίτηση για ένα ανθρωποκεντρικό σύστηµα, που 

θα παρέχει ποιοτικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες υγείας προς τον πολίτη.  

Μια από τις βασικές υποδοµές που βοηθούν στην υλοποίηση αυτού του στόχου είναι 

τα ιατρικά πληροφοριακά δίκτυα (περιφερειακά και εθνικά), τα οποία αποτελούν τη 

βάση για την ανάπτυξη τηλεµατικών υπηρεσιών υγείας [2]. Σε µια τέτοια υποδοµή, ο 

συνεκτικός ιστός µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών είναι η (ψηφιακή) ιατρική 

πληροφορία, που πρέπει να διακινηθεί άµεσα, µε ακρίβεια, στο σηµείο που είναι 

απαραίτητη, για να διευκολύνει αφενός τη συνεργασία των φορέων µεταξύ τους και 

αφετέρου την υποβοήθησή τους στη λήψη των σωστών αποφάσεων. Η αύξηση της 



24 

ποσότητας δεδοµένων σχετικών µε την υγειονοµική περίθαλψη των πολιτών τα 

τελευταία χρόνια, µας φέρνει αντιµέτωπους µε νέες προκλήσεις όσον αφορά την 

ικανότητα διαχείρισης καθώς και την εξασφάλιση του απορρήτου των δεδοµένων 

αυτών [3][4]. Οι νέες απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν στα πλαίσια της 

ηλεκτρονικής υγείας περιλαµβάνουν ασφάλεια και εµπιστευτικότητα των ιατρικών 

δεδοµένων, αυθεντικοποίηση των χρηστών, διασύνδεση, προσβασιµότητα και 

διαθεσιµότητα δεδοµένων και υπηρεσιών και αντιµετώπιση σχετικών των νοµικών 

θεµάτων που αφορούν στην κατοχή, πρόσβαση και διάθεση της ιατρικής 

πληροφορίας. 

Ωστόσο, τα ιατρικά πληροφοριακά δίκτυα δεν είναι ικανά από µόνα τους να 

ανταποκριθούν σε όλες τις παραπάνω απαιτήσεις. Στα υπάρχοντα δίκτυο-κεντρικά 

συστήµατα, η ιατρική πληροφορία είναι συνήθως κατακερµατισµένη µεταξύ των 

διαφόρων κόµβων του δικτύου και πολλές φορές ασυγχρόνιστη µεταξύ ετερογενών 

συστηµάτων. Για να είναι εφικτή η πρόσβαση από διάφορα σηµεία απαιτείται ισχυρή 

αυθεντικοποίηση των χρηστών και διασφάλιση των συναλλαγών µε προηγµένες 

µεθόδους. Επίσης, ζητήµατα διαθεσιµότητας των υπηρεσιών (ακόµα και σε 

καταστάσεις αποσύνδεσης - offline), νοµικά (κατοχή και πρόσβαση στην ιατρική 

πληροφορία) καθώς και ιατρικής φύσεως (όπως φροντίδα σε έκτακτα περιστατικά) 

πρέπει ακόµα να αντιµετωπιστούν. Είναι λοιπόν απαραίτητη η χρήση τεχνολογίας 

που θα παρέχει την απαιτούµενη ασφάλεια και θα διευκολύνει τη διακίνηση της 

ιατρικής πληροφορίας, χωρίς όµως να εµποδίζει την κινητικότητα των χρηστών.  

Η κάρτα υγείας αντιπροσωπεύει µια από τις τεχνολογίες-κλειδιά στην προσπάθεια 

κάλυψης των παραπάνω αναγκών. Η υιοθέτηση της θα πρέπει να θεωρηθεί 

συµπληρωµατική προς τα ιατρικά δίκτυα και όχι ανταγωνιστική. Έτσι, ένα σύστηµα 

καρτών υγείας πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν ένα εγγενές συστατικό του ευρύτερου 

ιατρικού πληροφοριακού δικτύου. Οι κάρτες υγείας και η υποστηρικτική τους 

υποδοµή (τερµατικά, λογισµικό, κλπ) µπορεί να θεωρηθεί ότι σχηµατίζουν ένα 

«εικονικό φορητό δίκτυο» το οποίο διευκολύνει, εξασφαλίζει και υποβοηθά την 

υπόλοιπη σταθερή δικτυακή υποδοµή [1]. Συνδυάζοντας τις δυνατότητες των δυο 

αυτών τεχνολογιών αυξάνουµε την αποτελεσµατικότητα των υποδοµών και γίνεται 

δυνατή η παροχή νέων λειτουργιών και υπηρεσιών προς τον πολίτη [5][6]. 
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Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής υγείας, η κάρτα υγείας αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο 

/ µέσο, το οποίο θα διευκολύνει την δυνατότητα αλληλεπίδρασης των πολιτών µε τα 

επιµέρους συστήµατα των εµπλεκόµενων φορέων σε µια σχέση B2C (Business-to-

Consumer). 

1.2. Οι έξυπνες κάρτες στην υγεία 

Οι κάρτες υγείας δεν εµφανίστηκαν πρόσφατα αλλά έχουν ένα ιστορικό που ξεκινάει 

από τη δεκαετία του ογδόντα [7]. Μεγάλος αριθµός πιλοτικών έργων (κυρίως στη 

δεκαετία του ’90) έχουν αναδείξει πολλά από τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

τέτοιων συστηµάτων, χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνολογίες. Ωστόσο, κοινή 

διαπίστωση όλων είναι ότι η εφαρµογή ενός συστήµατος κάρτας υγείας βοηθάει στη 

βελτίωση των παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο ποιότητας όσο και 

επίπεδο λειτουργικότητας και αποδοτικότητας. Από τις διάφορες τεχνολογίες που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά καιρούς για την ανάπτυξη κάρτας υγείας (µαγνητικές 

κάρτες, οπτικές κάρτες, κλπ), η τεχνολογία έξυπνων καρτών φάνηκε ότι διαθέτει τις 

περισσότερες προϋποθέσεις για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της υγείας. 

Οι έξυπνες κάρτες είναι πρακτικά ένας φορητός υπολογιστής µε αυξηµένα 

χαρακτηριστικά ασφάλειας, σε φυσικό αλλά και λογικό επίπεδο [8]. Η συνεχής 

πρόοδος στην τεχνολογία ολοκλήρωσης παρέχει σήµερα χαρακτηριστικά 

επεξεργασίας στις έξυπνες κάρτες που ήταν διαθέσιµα στους πρώτους προσωπικούς 

υπολογιστές. ∆ιεθνώς, κατά την τελευταία δεκαετία οι τεχνολογίες των έξυπνων 

καρτών χρησιµοποιούνται για την προσέγγιση και επίλυση προβληµάτων πρόσβασης, 

διαχείρισης και διακίνησης πληροφορίας σχεδόν σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας 

και της κοινωνίας. Είναι πλέον γενικώς αποδεκτό ότι οι τεχνολογίες των έξυπνων 

καρτών προσφέρουν πολλά επιχειρησιακά πλεονεκτήµατα στη υλοποίηση σύγχρονων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

Ο ρόλος τους κυρίως εστιάζεται στην διαµόρφωση και διασφάλιση περιβάλλοντος 

εµπιστοσύνης στις συναλλαγές µεταξύ πολιτών και παροχών υπηρεσιών σε όλους 

τους τοµείς της σύγχρονης οικονοµίας. Σήµερα οι έξυπνες κάρτες χρησιµοποιούνται 

σε µια ποικιλία εφαρµογών και καθηµερινών συναλλαγών, οι οποίες περιλαµβάνουν: 

ηλεκτρονικό εµπόριο, τηλεπικοινωνίες, έλεγχος πρόσβασης, ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης) κλπ [7]. Ήδη 
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αναγνωρίζονται σαν µια από τις κρίσιµες τεχνολογίες στο δρόµο προς την υλοποίηση 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Στο χώρο της υγείας οι έξυπνες κάρτες καλούνται να παίξουν διπλό ρόλο και 

χρησιµοποιούνται, είτε σαν µέσο αυθεντικοποίησης πρόσβασης σε ιατρικά δεδοµένα 

και εφαρµογές (και γενικά παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής ασφάλειας), είτε σαν 

ένα ασφαλές µέσο αποθήκευσης και διακίνησης ιατρικών πληροφοριών [9]. Μερικές 

από τις εφαρµογές αυτές είναι καταχώρηση στοιχείων ασφάλισης του κατόχου, 

ιατρικό ιστορικό για έκτακτα περιστατικά, φορητός ιατρικός φάκελος, εφαρµογές 

παρακολούθησης χρόνιων ασθενειών (διαβήτης, κλπ) [10][11][12][13]. Τα οφέλη που 

προκύπτουν από τη χρήση της κάρτας υγείας είναι πολλαπλά και αφορούν όχι µόνο 

τον ίδιο τον πολίτη και τις υπηρεσίες υγείας που του παρέχονται, αλλά και το 

γενικότερο σύστηµα υγείας.  

1.3. Τεχνικά προβλήµατα & απαιτήσεις 

Παρά τα εµφανή πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας των έξυπνων καρτών, υπάρχουν 

ορισµένα εµπόδια τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στη χρήση τους σαν κάρτες υγείας 

και την ευρεία υιοθέτησή τους στα πλαίσια των εθνικών στρατηγικών / πολιτικών για 

τη δηµόσια υγεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι περισσότερες υλοποιήσεις που 

υπάρχουν σήµερα (κυρίως στην Ευρώπη) είτε να παραµένουν σε πιλοτικό στάδιο, 

είτε να είναι αποσπασµατικές (τοµεακές), µε περιορισµένο πεδίο δράσης των 

εφαρµογών. 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, κατέδειξε 

µερικούς από τους κρίσιµους παράγοντες που επιδρούν στη διάδοση των καρτών 

υγείας. Σε αυτούς περιλαµβάνονται κυρίως επιχειρησιακά και οργανωτικά θέµατα, 

όπως αποδοχή από τους χρήστες, πολιτική βούληση, νοµικά ζητήµατα, κόστος 

υποδοµών, κλπ.  

Ωστόσο, αναδείχτηκαν επίσης και σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα και περιορισµοί, οι 

οποίοι φαίνεται ότι επιδρούν καταλυτικά στη δυσκολία ανάπτυξης και διάδοσης 

ολοκληρωµένων συστηµάτων έξυπνων καρτών υγείας.  

Η ευρεία διάδοση των καρτών υγείας προϋποθέτει την ενσωµάτωση αυτών των 

συστηµάτων στα πλαίσια των ευρύτερων πολιτικών για τη δηµόσια ηλεκτρονική 
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υγεία. Ωστόσο, η εισαγωγή νέων συστηµάτων και εφαρµογών στο χώρο της 

ηλεκτρονικής υγείας (αλλά και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γενικότερα) 

προϋποθέτει τη συµµόρφωση µε ένα πλήθος απαιτήσεων και ποιοτικών παραµέτρων, 

δηλαδή µιας σειράς κρίσιµων χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχουν τα 

συστήµατα αυτά [14]:  

�  Συµβατότητα, επεκτασιµότητα & προσαρµοστικότητα 

� ∆ιαλειτουργικότητα  

� ∆ιασύνδεση, ασφάλεια & διαφάνεια 

� Ανεξαρτητοποίηση από µεµονωµένους προµηθευτές και τεχνολογίες 

� Οικονοµία στις επενδύσεις 

Η µελέτη των σύγχρονων µεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυξης συστηµάτων 

έξυπνων καρτών έδειξε ότι οδηγούν σε λύσεις οι οποίες δεν ικανοποιούν (ή έρχονται 

σε αντίθεση) ένα µεγάλο µέρος των προαναφερθέντων απαιτήσεων. 

Η ανάπτυξη συστηµάτων και εφαρµογών έξυπνων καρτών έχει παραµείνει µια 

χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, περιορισµένη για µια οµάδα υψηλά 

εξειδικευµένων προγραµµατιστών µε καλή γνώση των ειδικών εσωτερικών 

λεπτοµερειών του λειτουργικού συστήµατος της χρησιµοποιούµενης κάρτας και του 

αναγνώστη. Επίσης, προϋποθέτει συνεργασία µεταξύ των κατασκευαστών 

λειτουργικών συστηµάτων για κάρτες, των προµηθευτών αναγνωστών έξυπνων 

καρτών, των προγραµµατιστών των εφαρµογών καθώς και των εκδοτών της κάρτας 

[8][15][16]. Τα εργαλεία και το λογισµικό ανάπτυξης και διαχείρισης τέτοιων 

συστηµάτων είναι συνήθως ακριβά και δεν διατίθεται ελεύθερα σε ανεξάρτητους 

κατασκευαστές. Η έλλειψη προτυποποιηµένων, υψηλού-επιπέδου 

προγραµµατιστικών διεπαφών (Application Programming Interfaces – APIs), τα 

οποία να υλοποιούν τις χαµηλού επιπέδου (low-level) λειτουργίες των καρτών και 

των αναγνωστών, οδηγεί σε υιοθέτηση κλειστών και µη ευέλικτων αρχιτεκτονικών, οι 

οποίες αποκλείουν µελλοντικές επεκτάσεις και µεταβολές [17].  

1.4. Αντικείµενο και στόχοι της διατριβής 

Με βάση τα παραπάνω, το γενικότερο πεδίο ενδιαφέροντος της παρούσας διατριβής 

είναι η µελέτη των εφαρµογών των έξυπνων καρτών στο χώρο της ιατρικής 
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φροντίδας και ειδικότερα η ανάδειξη και αντιµετώπιση των παραγόντων που 

επιδρούν αρνητικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση των Καρτών Υγείας. 

Σκοπός της έρευνας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου 

ανάπτυξης συστηµάτων καρτών υγείας, το οποίο θα αντιµετωπίζει συνολικά όλα τα 

εµπόδια, επιτρέποντας την ανάπτυξη ευέλικτων, διαλειτουργικών και επεκτάσιµων 

εφαρµογών καρτών υγείας, που θα είναι συµβατές µε όλες τις παραµέτρους και 

απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν. 

Τα κύρια ζητήµατα στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα που παρουσιάζεται στην 

παρούσα διατριβή είναι: 

1. Η διεξοδική µελέτη του τεχνικού και επιχειρησιακού υποβάθρου, 

συµπεριλαµβανοµένων των σύγχρονων µεθοδολογιών και τεχνολογιών ανάπτυξης 

συστηµάτων έξυπνων καρτών, ώστε να αναδειχτούν τα προβλήµατα και οι 

περιορισµοί που προκύπτουν. 

2. Η καταγραφή των ιδιαίτερων απαιτήσεων του χώρου της υγείας και ο καθορισµός 

των ειδικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να υποστηρίζουν τα σύγχρονα 

συστήµατα καρτών υγείας. 

3. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της προτεινόµενης λύσης 

1.5. Σύντοµη περιγραφή της προτεινόµενης λύσης 

Η προτεινόµενη λύση περιλαµβάνει το µεθοδολογικό πλαίσιο αλλά και την πρότυπη 

υλοποίηση της πλατφόρµας, η οποία βασίζεται σε µια ανοιχτή, αρθρωτή, πολυεπίπεδη 

και ευέλικτη αρχιτεκτονική. Η υλοποίηση έγινε εξ’ ολοκλήρου µε χρήση ελεύθερου 

λογισµικού / λογισµικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) σε γλώσσα Java, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η λειτουργία σε όλες τις πλατφόρµες. Παράλληλα χρησιµοποιήθηκαν 

υφιστάµενες αλλά και αναδυόµενες τεχνολογίες λογισµικού και ευρέως αποδεκτά 

πρότυπα. 

Η αρχιτεκτονική του πλαισίου παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήµα 1-1. Όπως 

φαίνεται, το πλαίσιο αποτελείται από τέσσερα διαδοχικά επίπεδα (Layers) τα οποία 

καλύπτουν όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός συστήµατος καρτών υγείας, από την ίδια 

την έξυπνη κάρτα έως τις εφαρµογές των τελικών χρηστών [17][20]: 
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Σχήµα 1-1: Αρχιτεκτονική του ολοκληρωµένου πλαισίου ανάπτυξης συστηµάτων καρτών 

υγείας 
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Επίπεδο Κάρτας (Card layer): Περιλαµβάνει τις καρτ-εφαρµογές και τους 

αντίστοιχους µηχανισµούς, οι οποίοι βρίσκονται και εκτελούνται “πάνω” στην 

έξυπνη κάρτα σε αντιστοιχία µε το επίπεδο δεδοµένων (Data layer) µιας κλασσικής 3-

Tier αρχιτεκτονικής [20]. Στα πλαίσια της διατριβής σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε 

ένας πρότυπος τρόπος µοντελοποίησης των καρτ-εφαρµογών (XMLCard Model), 

καθώς επίσης και ένας ευέλικτος µηχανισµός διαχείρισής τους (Application 

Manager). Χάρη στους µηχανισµούς αυτούς επιτυγχάνεται αφενός µεν η πλήρης 

απεξάρτηση της δοµής των καρτ-εφαρµογών από τις τελικές εφαρµογές, αφετέρου δε 

η δυνατότητα ανάπτυξης έγγραφο-κεντρικών υπηρεσιών µε υποστήριξη σχετικών 

ιατρικών προτύπων. Η αρχιτεκτονική επικεντρώνεται στις κλασικές έξυπνες κάρτες 

µε σύστηµα αρχείων (File System Cards), ωστόσο χάρη στις υπηρεσίες του 

ενδιάµεσου επίπεδου είναι δυνατή και χρήση άλλων λειτουργικών, όπως Java Cards. 

Ενδιάµεσο επίπεδο (middleware layer): Είναι υπεύθυνο ώστε να αποκρύπτει τις 

λεπτοµέρειες υλοποίησης των έξυπνων καρτών και των αναγνωστών, παρέχοντας ένα 

υψηλού επιπέδου API για διαφανή επικοινωνία µε αυτές. Βασίζεται στο ανοικτό 

πρότυπο Open Card Framework (OCF) [18][19]. Το OCF περιλαµβάνει ένα σύνολο 

προγραµµατιστικών διεπαφών (APIs) τα οποία υλοποιούν σε γλώσσα υψηλού 

επιπέδου (Java), όλες τις low-level λειτουργίες των συµβατών καρτών και 

αναγνωστών. Παράλληλα, προσφέρει ένα σύνολο εργαλείων και βιβλιοθηκών για τη 

διαχείριση του συστήµατος. Οι εφαρµογές που αναπτύσσονται µε βάση το OCF 

µπορούν να λειτουργήσουν µε διάφορους αναγνώστες και κάρτες, µέσω κατάλληλων 

υλοποιήσεων CardTerminal και CardService, που προσφέρονται ελεύθερα από 

(συνεχώς περισσότερους) κατασκευαστές. Επίσης, η εξ’ ολοκλήρου χρήση της Java, 

εγγυάται τη λειτουργία σε διάφορες πλατφόρµες, όπως προσωπικούς υπολογιστές 

(Wintel), δικτυακούς υπολογιστές (UNIX, Linux), PDA κλπ. 

Επίπεδο υπηρεσιών (Service Layer): είναι ο πυρήνας της αρχιτεκτονικής, καθώς 

ουσιαστικά παρέχει την υψηλού επιπέδου αναπαράσταση των καρτ-εφαρµογών στο 

επίπεδο υπηρεσιών. Το βασικό συστατικό του είναι η Java βιβλιοθήκη xmlcard, η 

οποία αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου για το σκοπό αυτό στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής. Η βιβλιοθήκη αυτή παρέχει µια αντικειµενοστραφή µοντελοποίηση 

(Object oriented modeling) των καρτ-εφαρµογών, οι οποίες αναπαριστώνται µε τη 

µορφή υψηλού επιπέδου αντικείµενων Java (objects). Τα αντικείµενα αυτά παρέχουν 
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τις µεθόδους (του τύπου getXML(), setXML(), κλπ) µε βάση τις οποίες οι τελικές 

εφαρµογές µπορούν να επικοινωνούν µε τις καρτ-εφαρµογές εντελώς διαφανώς, 

ανταλλάσσοντας ουσιαστικά έγγραφα XML, χωρίς να εµπλέκονται µε τις 

λεπτοµέρειες της εσωτερικής δοµής τους. Επίσης, περιέχει κάποια επιπλέον εργαλεία 

για την εφαρµογή προηγµένων κρυπτογραφικών µηχανισµών σε επίπεδο εγγράφων 

(XML κρυπτογράφηση, XML ψηφιακή υπογραφή). Τέλος, περιλαµβάνει τους 

µηχανισµούς δυναµικής παραµετροποίησης και ρύθµισης ολόκληρου του πλαισίου, 

ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία σε ετερογενή περιβάλλοντα. 

Επίπεδο παρουσίασης (presentation layer): Περιέχει τις τελικές εφαρµογές που 

χρησιµοποιούν τις κάρτες υγείας (σε ιατρεία, νοσοκοµεία, φαρµακεία, κλπ). Οι 

εφαρµογές αυτές παρέχουν στους τελικούς χρήστες το κατάλληλο γραφικό 

περιβάλλον για αλληλεπίδραση µε τις καρτ-εφαρµογές (π.χ. ανάγνωση, εισαγωγή, 

ενηµέρωση δεδοµένων, ψηφιακή υπογραφή, κλπ). Βασιζόµενες στην λειτουργικότητα 

που παρέχουν τα υποκείµενα επίπεδα, οι τελικές εφαρµογές επικοινωνούν εντελώς 

διαφανώς µε την κάρτα ανταλλάσσοντας ουσιαστικά έγγραφα XML. Η ανάπτυξή 

τους είναι εύκολη για τους προγραµµατιστές αφού εργάζονται πάνω σε υψηλού 

επιπέδου APIs και µπορεί να γίνει ανεξάρτητα, χρησιµοποιώντας διάφορες 

τεχνολογίες (stand alone applications, web applications, java applets). Το πλαίσιο δεν 

περιέχει κάποια συγκεκριµένη υλοποίηση τελικών εφαρµογών (καθώς κάτι τέτοιο 

είναι έξω από τους σκοπούς του), αλλά παρέχει ένα σύνολο εργαλείων καθώς και την 

προτεινόµενη (αλλά όχι δεσµευτική) µεθοδολογία για την γρήγορη και εύκολη 

ανάπτυξη και διάθεση των τελικών εφαρµογών, έτσι ώστε να µεγιστοποιούνται τα 

οφέλη που προκύπτουν από τα υποκείµενα επίπεδα. Ειδικότερα µελετάται η χρήση 

ευέλικτων τεχνικών περιγραφής του γραφικού περιβάλλοντος µε δυνατότητα 

δυναµικής προσαρµογής, όπως περιγραφή µε χρήση XML. 

1.6. Αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας 

Η σηµαντικότερη καινοτοµία της ερευνητικής εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι για 

πρώτη φορά αντιµετωπίζεται το θέµα µε συνολικό τρόπο. Οι µέχρι τώρα προσεγγίσεις 

υπήρξαν αποσπασµατικές, µε έµφαση στις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις 

συγκεκριµένων εφαρµογών (ad-hoc λύσεις), χωρίς να αναδεικνύονται και να 

καλύπτονται όλες οι πτυχές του θέµατος. 
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Η καινοτοµία της προτεινόµενης λύσης στηρίζεται λιγότερο στις τεχνολογίες που 

χρησιµοποιεί και περισσότερο στον τρόπο διασύνδεσης τους σε µια ενιαία 

αρχιτεκτονική, ώστε να παρέχει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για την ανάπτυξη 

εφαρµογών και υπηρεσιών καρτών υγείας. Η αρχιτεκτονική σχεδίαση δίνει στο 

σύστηµα ορισµένα καινοτόµα χαρακτηριστικά, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν τη 

βάση για την ευρύτερη διάδοση (αλλά και ανάπτυξη νέων) εφαρµογών έξυπνων 

καρτών, τόσο στο χώρο της υγείας, όσο και σε άλλους τοµείς της δραστηριότητας 

των πολιτών: 

� Απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης εφαρµογών καρτών 

υγείας 

� Χαµηλότερο κόστος ανάπτυξης, συντήρησης, επέκτασης και προσαρµογής 

των συστηµάτων και εφαρµογών  

� ∆υνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών καρτών υγείας βασισµένων σε 

έγγραφα XML και προηγµένες υπηρεσίες ασφάλειας (ψηφιακές υπογραφές). 

� ∆υνατότητα λειτουργίας ολοκληρωµένων λύσεων σε κατανεµηµένα και 

ετερογενή περιβάλλοντα 

� Ανεξαρτητοποίηση από µεµονωµένους προµηθευτές και τεχνολογικές 

επιλογές.  

� ∆ιαλειτουργικότητα σε επίπεδο υποδοµής (καρτών, αναγνωστών πλατφόρµας) 

και δεδοµένων. 

� Συµβατότητα µε ευρέως διαδεδοµένα πρότυπα και προδιαγραφές, όπως ISO 

7816, ISO 21549-5, HL7/CDA, ASTM, κλπ. 

� Χρήση ελεύθερου λογισµικού / λογισµικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) σε 

όλα τα επίπεδα ανάπτυξης του συστήµατος.  

1.7. Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η µεθοδολογία υλοποίησης της ερευνητικής εργασίας περιλαµβάνει τις παρακάτω 

φάσεις: 

1.7.1. Φάση Α: Μελέτη τεχνικού και επιχειρησιακού υποβάθρου 

Η πρώτη φάση περιλαµβάνει τη διεξοδική µελέτη των θεµάτων που αφορούν στη 

χρήση των καρτών υγείας, στις διαθέσιµες τεχνολογίες (State-of-the-Art όσον αφορά 
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στα εργαλεία, µεθοδολογίες, πρότυπα και προϊόντα έξυπνων καρτών) καθώς και στις 

υπάρχουσες υλοποιήσεις και πιλοτικά έργα.  

Επίσης, περιλαµβάνει µελέτη των ειδικών απαιτήσεων του χώρου της ηλεκτρονικής 

υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και συστηµάτων. 

Σκοπός της πρώτης φάσης υπήρξε η αναζήτηση και καταγραφή των κρίσιµων 

παραγόντων, των εµποδίων και των τεχνικών προβληµάτων τα οποία έχουν 

αποτελέσει τροχοπέδη στην ευρεία υιοθέτηση και εξάπλωση των έξυπνων καρτών 

υγείας.  

Αποτέλεσµα της πρώτης φάσης υπήρξε η ακριβής οριοθέτηση των προβληµάτων 

(τεχνικών, κλινικών και επιχειρησιακών) τα οποία θα αντιµετωπιστούν στα πλαίσια 

της διατριβής, καθώς και οι απαιτήσεις για την προτεινόµενη λύση. 

1.7.2. Φάση Β: Σχεδιασµός και υλοποίηση της προτεινόµενης λύσης 

Η δεύτερη φάση αφορά στον τεχνικό σχεδιασµό και υλοποίηση της προτεινόµενης 

λύσης. 

Με βάση τις ειδικές απαιτήσεις που προέκυψαν από την αρχική µελέτη (Φάση Α), 

πραγµατοποιήθηκε έρευνα, έλεγχος και δοκιµασία των διαθέσιµων τεχνολογιών και 

εργαλείων, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε η 

συνολική σχεδιαστική προσέγγιση η οποία κατέληξε στο γενικό σχεδιασµό του 

προτεινόµενου πλαισίου ανάπτυξης συστηµάτων καρτών υγείας.  

Ακολούθησε η ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση των επιµέρους τµηµάτων 

(επιπέδων) του πλαισίου, µε χρήση των τεχνολογιών και των εργαλείων που έχουν 

επιλεγεί. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής επιλύθηκαν όλα τα επιµέρους τεχνικά 

προβλήµατα και υιοθετήθηκαν καινοτόµες πρακτικές για την αντιµετώπιση των 

περιορισµών που προέκυψαν. 

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε η σύνθεση των επιµέρους τµηµάτων σε µια ολοκληρωµένη 

πλατφόρµα και ο έλεγχος της λειτουργικότητα µέσα από το σχεδιασµό και ανάπτυξη 

τελικών εφαρµογών.  
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Η παραπάνω ερευνητική εργασία, αποτυπώνονται και στις εργασίες που έχουν 

δηµοσιευθεί σε πρακτικά συνεδρίων και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, όπως 

φαίνεται στον αναλυτικό πίνακα του Παραρτήµατος Ι.  

1.8. Σκελετός διατριβής 

Η διατριβή απαρτίζεται από τέσσερα µέρη τα οποία περιλαµβάνουν συνολικά 

δεκατέσσερα διακριτά κεφάλαια (Σχήµα 1-2). 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Περιγράφεται συνοπτικά το πεδίο ενδιαφέροντος, ο σκοπός και το αντικείµενο της 

διατριβής, η προτεινόµενη λύση, η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

υλοποίηση και τέλος η καινοτοµία που παρουσιάζει η προτεινόµενη λύση. 

ΜΕΡΟΣ Ι: Μελέτη τεχνικού και επιχειρησιακού υποβάθρου και οριοθέτηση του 

προβλήµατος 

Το πρώτο µέρος της διατριβής περιλαµβάνει τη λεπτοµερή µελέτη του τεχνικού και 

επιχειρησιακού υποβάθρου, καταλήγοντας τελικά στην οριοθέτηση των ειδικών 

προβληµάτων και απαιτήσεων. Πιο συγκεκριµένα, αποτελείται από τα παρακάτω 

κεφάλαια: 

� Κεφάλαιο 2: Κάρτα Υγείας: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η 

έννοια και οι χρήσεις της κάρτας υγείας. Παρουσιάζονται οι ανάγκες και οι 

λόγοι που οδήγησαν στην εισαγωγή της, καθώς και ο τρόπος χρήσης της στα 

πλαίσια της ηλεκτρονικής υγείας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος 

ενσωµάτωσης της κάρτας υγείας στα σύγχρονα ιατρικά πληροφοριακά 

συστήµατα, καθώς και οι εφαρµογές που µπορούν να αναπτυχθούν πάνω σε 

αυτή. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλεονεκτήµατα και οφέλη από τη 

χρήση των συστηµάτων και των εφαρµογών αυτών. 

� Κεφάλαιο 3: Τεχνολογίες & Εφαρµογές Καρτών: Στο κεφάλαιο αυτό 

περιγράφονται οι διάφορες τεχνολογίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

την ανάπτυξη καρτών υγείας και αναλύονται τα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα καθεµιάς. Παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά, οι δυνατότητες και 

τα χαρακτηριστικά των έξυπνων καρτών (που αποτελούν την πιο σύγχρονη και 
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κατάλληλη τεχνολογία για την κάρτα υγείας), καθώς και οι χρήσεις τους σε 

άλλες εφαρµογές εκτός της υγείας.  

� Κεφάλαιο 4: Ανάπτυξη συστηµάτων έξυπνων καρτών: Στο κεφάλαιο αυτό 

περιγράφονται οι υφιστάµενες µεθοδολογίες ανάπτυξης συστηµάτων έξυπνων 

καρτών (υποδοµών και εφαρµογών). Παρουσιάζονται και αναλύονται οι 

µεθοδολογίες και τα εργαλεία ανάπτυξης, ειδικότερα για τις έξυπνες κάρτες µε 

σύστηµα αρχείων, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί σαν η πιο κατάλληλη 

τεχνολογία για την κάρτας υγείας. Επίσης, εντοπίζονται τα µειονεκτήµατα και 

εµπόδια και προκύπτουν ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τη 

σχεδίαση της προτεινόµενης λύσης. 

� Κεφάλαιο 5: Υφιστάµενες υλοποιήσεις, πρωτοβουλίες & πιλοτικά έργα: Στο 

κεφάλαιο αυτό µελετώνται οι διάφορες πιλοτικές υλοποιήσεις και ερευνητικά 

έργα σχετικά µε συστήµατα καρτών υγείας, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο και 

αναλύονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν, κυρίως σε σχέση µε τους 

κρίσιµους παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη στην ευρεία εξάπλωση και 

οµαλή ενσωµάτωση τους στα πλαίσια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 

σύγχρονων συστηµάτων υγείας. 

� Κεφάλαιο 6: ∆εδοµένα κάρτας υγείας & ο ρόλος της XML: Αρχικά 

µελετάται το θέµα της αναπαράστασης ιατρικών δεδοµένων και τα σχετικά 

πρότυπα για κάρτες υγείας. Στη συνέχεια αναλύεται γενικά η υλοποίηση 

ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων καθώς και οι απαιτήσεις που προκύπτουν. 

Έπειτα, αναλύεται η χρήση της XML στο χώρο της υγείας, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (τεχνολογίες) αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν. Ειδικά στο 

χώρο της υγείας η XML µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίλυση των 

ανοιχτών προβληµάτων που υπάρχουν σχετικά µε την επικοινωνία και 

διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστηµάτων αλλά και µε τη διαχείριση της 

ιατρικής πληροφορίας. Τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά οι µηχανισµοί 

ασφάλειας που έχουν αναπτυχθεί για την XML. 

� Κεφάλαιο 7: Συµπεράσµατα & οριοθέτηση των προβληµάτων: Στο 

κεφάλαιο αυτό επιχειρείται µια σύνοψη των συµπερασµάτων από την 

ερευνητική εργασία που έχει προηγηθεί στα προηγούµενα κεφάλαια (Κεφ. 2-6) 

και οριοθετούνται τα τεχνικά και επιχειρησιακά προβλήµατα που θα 

αντιµετωπιστούν στα πλαίσια της προτεινόµενης λύση. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Σχεδίαση και υλοποίηση της προτεινόµενης λύσης 

Το δεύτερο µέρος της διατριβής περιλαµβάνει την αναλυτική περιγραφή της 

σχεδίασης και υλοποίησης της προτεινόµενης λύσης. Πιο συγκεκριµένα, αποτελείται 

από τα παρακάτω κεφάλαια: 

� Κεφάλαιο 8: Γενική περιγραφή της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής: στο 

κεφαλαίο αυτό επιχειρείται µια εισαγωγή στη προτεινόµενη λύση, η οποία 

βασίζεται στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλαισίου για την ανάπτυξη 

συστηµάτων καρτών υγείας. Παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασµός σε υψηλό 

επίπεδο καθώς και η συνολική αρχιτεκτονική του πλαισίου. Η αναλυτική 

περιγραφή της σχεδίασης και υλοποίησης κάθε ξεχωριστού επιπέδου 

παρουσιάζεται στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

� Κεφάλαιο 9: Επίπεδο κάρτας: στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά ο 

σχεδιασµός και υλοποίηση του επιπέδου κάρτας της αρχιτεκτονικής. 

� Κεφάλαιο 10: Ενδιάµεσο επίπεδο. στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά 

ο σχεδιασµός και υλοποίηση του ενδιάµεσου επιπέδου της αρχιτεκτονικής. 

� Κεφάλαιο 11: Επίπεδο υπηρεσιών: στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται 

αναλυτικά ο σχεδιασµός και υλοποίηση του επιπέδου υπηρεσιών της 

αρχιτεκτονικής. 

� Κεφάλαιο 12: Επίπεδο παρουσίασης: στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται 

αναλυτικά ο σχεδιασµός και υλοποίηση του επιπέδου παρουσίασης της 

αρχιτεκτονικής. 

� Κεφάλαιο 13: Σύνθεση / Ολοκλήρωση: στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η 

σύνθεση των εννοιών, εργαλείων και µεθόδων που παρουσιάστηκαν στα 

προηγούµενα κεφάλαια, σε µια ολοκληρωµένη και συµπαγή πλατφόρµα, η 

οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη ευέλικτων, διαλειτουργικών 

και επεκτάσιµων λύσεων καρτών υγείας. Η χρήση της πλατφόρµας 

παρουσιάζεται µέσα από µια επιδεικτική εφαρµογή η οποία υλοποιήθηκε για το 

σκοπό αυτό. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το τρίτο και τελευταίο µέρος της διατριβής περιλαµβάνει την αξιολόγηση της 

διατριβής µε γνώµονα τη συµβολή και καινοτοµία (τεχνική, επιχειρησιακή και 

κλινική) που έχει να παρουσιάσει στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής. 

Το Κεφάλαιο 14 περιλαµβάνει αρχικά τη σύντοµη ανακεφαλαίωση της ερευνητικής 

εργασίας που έλαβε χώρα στα πλαίσια της διατριβής και την παρουσίαση των 

συνολικών αποτελεσµάτων σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα οφέλη που προκύπτουν και αναλύεται η καινοτοµία της 

προτεινόµενης λύσης σε σχέση µε τρεις βασικούς άξονες: τον τεχνολογικό, τον 

κλινικό και τον επιχειρησιακό άξονα. Τέλος, παρουσιάζονται τα ανοιχτά θέµατα και 

τα πεδία µελλοντικής έρευνας και εξέλιξης. 
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Σχήµα 1-2: Σκελετός διατριβής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

2.1. Εισαγωγή και Ορισµός 

Ο όρος Κάρτα Υγείας αναφέρεται στην πλαστική κάρτα (µεγέθους πιστωτικής) που 

χρησιµοποιείται σε ιατρικές εφαρµογές. Ουσιαστικά, η κάρτα υγείας αποτελεί ένα 

φορητό και εύχρηστο µέσο για την αποθήκευση και διακίνηση ιατρικών 

πληροφοριών µεταξύ διαφόρων πληροφοριακών συστηµάτων, κατά τη διαδικασία 

παροχής ιατρικής φροντίδας [1]. Όπως θα δούµε πιο αναλυτικά στη συνέχεια, ο ρόλος 

της κάρτας υγείας στα πλαίσια της γενικότερης διαδικασίας παροχής υπηρεσιών 

υγείας, είναι πολύ σηµαντικός, ειδικότερα όταν ολοκληρώνεται µε τα υφιστάµενα 

ιατρικά πληροφοριακά δίκτυα. 

Ανάλογα µε την εκάστοτε υλοποίηση, η κάρτα υγείας µπορεί να περιέχει στοιχεία 

ταυτότητας, ασφάλισης, καθώς και ιατρικά δεδοµένα του κατόχου ή συνδέσµους σε 

τοποθεσίες του δικτύου όπου βρίσκονται στοιχεία του ιατρικού του φακέλου. Με τον 

τρόπο αυτό, οι πληροφορίες είναι έγκαιρα και έγκυρα διαθέσιµες στο ιατρικό 

προσωπικό στο σηµείο και στο χρόνο όπου είναι απαραίτητες, υποστηρίζοντας και 

διευκολύνοντας σηµαντικά την κινητικότητα των ασθενών, που µπορούν να 

ταξιδεύουν φέροντας µαζί τους τον ασφαλιστικό και ιατρικό τους φάκελο. 



44 

Πέραν αυτού, οι κάρτες στο τοµέα της υγείας χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές 

ταυτοποίησης τόσο των πολιτών, όσο και των επαγγελµατιών υγείας (ιατρών, 

νοσηλευτών κλπ), για ασφαλή πρόσβαση σε ιατρικά δίκτυα, καθώς και για άλλες 

υπηρεσίες ασφάλειας δεδοµένων, όπως ψηφιακές υπογραφές (για την ακεραιότητα 

και την αυθεντικότητα των ιατρικών δεδοµένων), κρυπτογράφησης (διασφάλιση της 

εµπιστευτικότητας) κλπ. 

Η µελέτη των καρτών υγείας περιλαµβάνει ανάλυση µιας ευρείας γκάµας θεµάτων, 

όπως τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών, διαλειτουργικότητα, 

αναπαράσταση δεδοµένων, ολοκλήρωση µε υφιστάµενα πληροφοριακά, ασφάλεια, 

κ.α. 

2.2. Ανάγκες & ρόλος της κάρτας υγείας 

2.2.1. Εισαγωγή - Ορισµοί 

Η ηλεκτρονική υγεία (e-health) πρόκειται να αποτελέσει τον βασικό άξονα ανάπτυξης 

των µελλοντικών συστηµάτων υγείας. Οι κύριες υποδοµές, που βοηθούν την 

υλοποίηση αυτού του στόχου είναι τα ιατρικά πληροφοριακά δίκτυα (περιφερειακά 

και εθνικά), τα οποία αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη τηλεµατικών ιατρικών 

υπηρεσιών. 

Θεµέλιο λίθο των συστηµάτων αυτών αποτελεί η (ψηφιακή ή ψηφιοποιηµένη) 

ιατρική πληροφορία, είτε οργανωµένη στα πλαίσια ιατρικού φακέλου, είτε µε τη 

µορφή διαχειριστικών δεδοµένων. Ωστόσο, η αύξηση της ποσότητας δεδοµένων 

σχετικών µε την υγειονοµική περίθαλψη των πολιτών τα τελευταία χρόνια, 

συνδυαζόµενη µε την ανάδυση νέων τηλεµατικών υπηρεσιών, µας φέρνει 

αντιµέτωπους µε νέες προκλήσεις όσον αφορά την ικανότητα διαχείρισης των 

δεδοµένων, καθώς και την εξασφάλιση του απορρήτου κατά τη µετάδοση τους. 

Οι νέες απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν στα πλαίσια της ηλεκτρονικής υγείας 

αφορούν στην προσβασιµότητα, διαθεσιµότητα, ακρίβεια, ασφάλεια και 

εµπιστευτικότητα των ιατρικών  δεδοµένων και υπηρεσιών. Παράλληλα, οι πολιτικές 

πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της δηµόσιας υγείας και περίθαλψης περιλαµβάνουν 

τη λήψη µέτρων για [2][3]: 
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� την αποκέντρωση της ιατρικής πληροφορίας και των ιατρικών εγγράφων 

� τη συµµόρφωση µε συνταγµατικούς κανόνες και κανόνες προστασίας 

δεδοµένων, καθώς επίσης και τις διατάξεις που ορίζουν την πρόσβαση του 

ασθενούς στον προσωπικό του ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. 

� τη βελτίωση της ποιότητας, ακεραιότητας και συνοχής της ιατρικής 

πληροφορίας 

� τη βελτίωση της ποιότητας, αποδοτικότητας και λειτουργικότητας των 

υπηρεσιών που σχετίζονται µε την ιατρική φροντίδα γενικότερα. 

2.2.2. Ιατρικά πληροφοριακά δίκτυα 

Με τον όρο «ιατρικό πληροφοριακό δίκτυο» αναφερόµαστε στην υποδοµή η οποία 

επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας 

καθώς αυτή απαιτεί τη συνεργασία και συνδυασµένη δράση διαφορετικού επιπέδου 

φορέων και παροχέων υπηρεσιών. Αυτοί οι φορείς περιλαµβάνουν [4][5]: 

1) Πρωτοβάθµιους παροχείς ιατρικών υπηρεσιών (τοπικές κλινικές, τοπικά 

ιατρικά κέντρα, ιδιωτικούς γιατρούς, αγροτικά ιατρεία και κέντρα υγείας). 

2) ∆ευτεροβάθµιους παροχείς ιατρικών υπηρεσιών (περιφερειακά ή τοπικά 

κεντρικά νοσοκοµεία). 

3) Άλλους παροχείς ιατρικών υπηρεσιών (φαρµακεία, ιατρικά εργαστήρια). 

4) Άλλους παροχείς –µη ιατρικών- υπηρεσιών σχετικών µε τον τοµέα της υγείας 

(π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες) 

5) Τις αρµόδιες αρχές (τοπικές και περιφερειακές υγειονοµικές αρχές και 

διοικήσεις). 

Όλοι οι παραπάνω φορείς πρέπει να επικοινωνούν µεταξύ τους και να ανταλλάσσουν 

διάφορους τύπους δεδοµένων και πληροφοριών (ιατρικών, διαχειριστικών, 

ασφαλιστικών), ούτως ώστε να παρέχουν µια πληθώρα ιατρικών υπηρεσιών στους 

πολίτες.  

Οι εξελίξεις που συνέβησαν στο χώρο της πληροφορικής, των δικτύων και των 

τηλεπικοινωνιών τις τελευταίες δεκαετίες, επέτρεψαν την ανάπτυξη προηγµένων 

ηλεκτρονικών ιατρικών πληροφοριακών δικτύων, όπου το σύνολο της επικοινωνίας 
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και ανταλλαγής πληροφοριών πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα, κάνοντας έτσι 

την παροχή των υπηρεσιών υγείας ευκολότερη, ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη. 

2.2.3. Προβλήµατα & απαιτήσεις 

Τα ηλεκτρονικά ιατρικά πληροφοριακά δίκτυα δεν είναι από µόνα τους ικανά να 

ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις του χώρου της υγείας, µε όλες 

τις ιδιαιτερότητες που αυτός παρουσιάζει. Καθώς η ποσότητα των διαθέσιµων 

πληροφοριών αυξάνει ραγδαία και καθώς νέες τηλεµατικές υπηρεσίες & εφαρµογές 

κάνουν συνεχώς την εµφάνιση τους, κρίνεται αναγκαία η άµεση αντιµετώπιση µιας 

σειράς θεµάτων που άπτονται στη διάθεση και διακίνηση της ιατρικής πληροφορίας 

[2]. Τα κυριότερα θέµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν είναι: 

� Ασφάλεια: Με τον όρο αυτό, εννοούµε ένα σύνολο απαιτήσεων που αφορούν 

στην ασφαλή διακίνηση των πληροφοριών µέσω των ιατρικών δικτύων. Οι 

απαιτήσεις αυτές περιλαµβάνουν εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα των 

δεδοµένων, εξουσιοδότηση και έλεγχο πρόσβασης των χρηστών, καθώς και 

επιπλέον υπηρεσίες όπως µη αποκήρυξη, χρονική σφραγίδα, κλπ. Η σύγχρονη 

τάση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας σε κατανεµηµένα 

δίκτυα είναι η ολοκλήρωση τους µε Υποδοµές ∆ηµοσίου Κλειδιού (Public Key 

Infrastructures – PKI) βασισµένες σε αρχιτεκτονικές Έµπιστης Τρίτης Οντότητας 

– ΕΤΟ (Trusted Third Parties – TTPs) ειδικά για την υγεία, οι οποίες προσφέρουν 

ένα σύνολο υπηρεσιών που καλύπτουν τις παραπάνω ανάγκες [6][7].  

� Αυθεντικοποίηση και ταυτοποίηση των χρηστών: Εν γένει, οι δίκτυο-κεντρικές 

εφαρµογές, όπου οι πόροι του συστήµατος είναι κατανεµηµένοι µέσα στο δίκτυο 

και η πρόσβαση σε αυτούς είναι δυνατή από διάφορα σηµεία, απαιτούν ισχυρή 

αυθεντικοποίηση της πρόσβασης και διασφάλιση των συναλλαγών. Έτσι, είναι 

απαραίτητη η χρήση τεχνολογίας που θα παρέχει την απαιτούµενη ασφάλεια, 

χωρίς όµως να εµποδίζει ή να περιορίζει την κινητικότητα των χρηστών. Είναι 

επίσης σηµαντικό, η τεχνολογία αυτή να δίνει το µέγιστο βαθµό ασφάλειας (για 

περιπτώσεις λαθών ή κακόβουλης χρήσης), λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα 

ευαίσθητη φύση των ιατρικών δεδοµένων. 

� ∆ιαθεσιµότητα: η διαθεσιµότητα των ιατρικών δεδοµένων και υπηρεσιών 

αναφέρεται τόσο ως προς το χρόνο όσο και τον τόπο. Οι σύγχρονες ανάγκες και ο 

τρόπος ζωής (π.χ. η αυξηµένη κινητικότητα των πολιτών) επιβάλλουν η ιατρική 
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πληροφορία ή υπηρεσία να είναι διαθέσιµη παντού και αδιαλείπτως (πανταχού 

παρούσα). Έτσι για παράδειγµα, ο γιατρός πρέπει να έχει πρόσβαση σε κρίσιµες 

ιατρικές πληροφορίες ακόµα και σε περίπτωση διακοπής της δικτυακής σύνδεσης 

(offline). Αντίστοιχα, οι νοσηλευτές που αντιµετωπίζουν έκτακτα περιστατικά σε 

κάποιο αποµακρυσµένο χώρο, πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε κρίσιµες 

ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τον ασθενή. Παρόλο που τα ιατρικά δίκτυα 

καλύπτουν σε µεγάλο µέρος τις ανάγκες διαθεσιµότητας των υπηρεσιών υγείας, 

υπάρχουν τοµείς (όπως η φροντίδα επειγόντων περιστατικών) που δεν 

υποστηρίζονται απευθείας. 

� Κατακερµατισµός της πληροφορίας: Στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα 

στο χώρο της υγείας, η ιατρική πληροφορία είναι συνήθως κατακερµατισµένη 

µεταξύ ετερογενών συστηµάτων, και πολλές φορές ασυγχρόνιστη [7]. Έτσι για 

παράδειγµα στοιχεία του ιατρικού φακέλου ενός ασθενούς ενδέχεται να 

βρίσκονται σε διαφορετικά υποσυστήµατα, τα οποία όµως δεν επικοινωνούν 

µεταξύ τους µέσω των ιατρικών δικτύων, όπως εφαρµογές ιατρείων, 

διαγνωστικών κέντρων, κλπ. Η γνώση αυτών των στοιχείων στο εκάστοτε σηµείο 

παροχής ιατρικών υπηρεσιών, έχει ουσιαστική σηµασία και βοηθάει στη συνέχεια 

(και ποιότητα) της ιατρικής φροντίδας. Έτσι για παράδειγµα, ένας γιατρός θα 

πρέπει να έχει γνώση προηγούµενων ιατρικών πράξεων ενός ασθενούς (ή έστω 

κάποιων κρίσιµων ιατρικών πληροφοριών) ώστε να αποφευχθούν π.χ. άσκοπες 

εξετάσεις ή συνταγογράφηση. Η έλλειψη, προς το παρόν, ενός ενοποιηµένου 

τρόπου προσέγγισης σε αυτό το θέµα, κάνει απαραίτητη την ύπαρξη ενός µέσου 

που θα µπορεί εύκολα, γρήγορα και µε ασφάλεια να χρησιµοποιηθεί για το 

συγχρονισµό της ιατρικής πληροφορίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων στη 

διαδικασία παροχής ιατρικών υπηρεσιών. 

� Νοµικά θέµατα: περιλαµβάνουν κυρίως ζητήµατα σχετικά µε τη κατοχή και 

πρόσβαση του πολίτη στην ιατρική πληροφορία που τον αφορά. Σε µια δίκτυο-

κεντρική αρχιτεκτονική, ο ασθενής δεν έχει στην κατοχή του τα δεδοµένα του 

ούτε έχει άµεση πρόσβαση σε αυτά, οπότε θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά 

στη σχέση ασθενούς-γιατρού.  

� Κόστος: τέλος, ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη 

είναι το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στα ιατρικά δίκτυα αυτό αφορά για 

παράδειγµα τα τηλεπικοινωνιακά κόστη για δικτυακές συνδέσεις, τα οποία σε 

πολλές περιπτώσεις είναι δυσβάσταχτα για τους οργανισµούς. Η προσπάθεια εδώ 
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πρέπει να γίνεται µε σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η περιττή δικτυακή κίνηση 

(φόρτος), καθώς επίσης να γίνεται χρήση - όποτε είναι δυνατό - δηµόσιων (και 

φθηνότερων) δικτύων, όπως το διαδίκτυο, τα οποία όµως παρέχουν χαµηλότερα 

επίπεδα ασφάλειας. 

2.2.4. Ρόλος της κάρτας υγείας 

Μια από τις υποψήφιες τεχνολογίες, η οποία καλείται να προσφέρει λύσεις στα 

παραπάνω ζητήµατα, είναι η ηλεκτρονική κάρτα υγείας. Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας, 

η οποία υπήρχε σαν έννοια εδώ και χρόνια αλλά µε διαφορετική λειτουργικότητα 

(π.χ. κάρτα ασφάλισης), αποκτά πλέον σηµαντικό ρόλο για την κάλυψη των 

σύγχρονων απαιτήσεων για πρόσβαση και διασύνδεση των ιατρικών δεδοµένων των 

ασθενών από διαφορετικές (κατανεµηµένες) πηγές.  

Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι ο ρόλος της κάρτας υγείας είναι 

[1][2]: 

� Να κάνει διαθέσιµη την ιατρική πληροφορία στους πολίτες-ασθενείς και τους 

επαγγελµατίες υγείας παντού και πάντα. 

� Να κάνει διαθέσιµες ιατρικές υπηρεσίες αποµακρυσµένης πρόσβασης στους 

ασθενείς / πολίτες. 

� Να παρέχει υψηλότερη ποιότητα πληροφοριών για την υποστήριξη της 

ιατρικής φροντίδας 

� Να παρέχει διοικητικές / διαχειριστικές υπηρεσίες στους πολίτες-ασθενείς 

� Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του πολίτη, ενισχύοντας την ασφάλεια, την 

κινητικότητα και τον «έλεγχο» του πολίτη στην υγεία του και τα σχετικά 

δεδοµένα. 

� Να διαµορφώσει και να διασφαλίσει ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης στις 

συναλλαγές µεταξύ πολιτών και παροχέων υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας 

και περίθαλψης. 

2.2.5. Ολοκλήρωση της κάρτας υγείας µε τα ιατρικά δίκτυα πληροφοριών 

Στο παρελθόν έγιναν πολλές προσπάθειες και πιλοτικά έργα, τα οποία στήριζαν την 

επικοινωνιακή τους υποδοµή είτε εξ’ ολοκλήρου σε κάρτες, είτε εξ’ ολοκλήρου σε 

δίκτυα [2][3]. Ωστόσο, είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι οι επιτακτικές ανάγκες του 
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χώρου της υγείας, όπως ασφάλεια, ιδιωτικότητα, καθολική πρόσβαση στα ιατρικά 

δεδοµένα, διαθεσιµότητα των δεδοµένων και υπηρεσιών, µπορούν να καλυφθούν 

µόνο συνδυάζοντας τις λειτουργίες των δικτύων και των καρτών σε µια ενοποιηµένη 

πληροφοριακή υποδοµή. 

Η σύγχρονη κάρτα υγείας δρα όχι ανταγωνιστικά, αλλά συµπληρωµατικά προς τα 

ιατρικά δίκτυα πληροφοριών, δηµιουργώντας µια ασφαλή και εµπιστευτική 

διασύνδεση µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

υγείας. 

Κάθε σύστηµα καρτών υγείας πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν ένα εγγενές συστατικό 

του ευρύτερου ιατρικού πληροφοριακού δικτύου. Συνδυάζοντας τις δυνατότητες των 

δυο αυτών τεχνολογιών αυξάνουµε την αποτελεσµατικότητα των υποδοµών και 

γίνεται δυνατή η ανάπτυξη νέων εφαρµογών και παροχή νέων υπηρεσιών στους 

πολίτες. Αυτή είναι και η ασφαλέστερη προσέγγιση ώστε τα συστήµατα να είναι 

επεκτάσιµα και ανοιχτά σε µελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Οι κάρτες και η 

υποστηρικτική τους υποδοµή (τερµατικά, λογισµικό, κλπ) µπορεί να θεωρηθεί ότι 

σχηµατίζουν ένα «εικονικό φορητό δίκτυο» το οποίο διευκολύνει, εξασφαλίζει και 

υποβοηθά την υπόλοιπη σταθερή δικτυακή υποδοµή [2][3]. 

2.3. Εφαρµογές της κάρτας υγείας 

2.3.1. Η κάρτα υγείας σαν µέσο παροχής αδιάλειπτης ιατρικής φροντίδας 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η σύγχρονη τάση σχετικά µε τις κάρτες υγείας είναι 

να συνδυαστούν µε την υπάρχουσα δίκτυο-κεντρική αρχιτεκτονική, χρησιµοποιώντας 

τις κάρτες στο διπλό ρόλο, τόσο σαν µέσο για αυθεντικοποίηση της ταυτότητας και 

άλλες ατοµικές υπηρεσίες ασφάλειας (υπευθυνότητα, έλεγχος πρόσβασης, 

καταγραφή), καθώς επίσης και για αποθήκευση και µεταφορά ιατρικής και 

διαχειριστικής πληροφορίας. Η ολοκλήρωση της κάρτας υγείας µε τα σύγχρονα 

ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα γίνεται κατά βάση µε δύο τρόπους [1][4]: 

� Κάρτα Υγείας Ασθενούς: πρόκειται για την κάρτα που θα φέρει ο πολίτης και 

την οποία θα χρησιµοποιεί κατά τη συναλλαγή του µε τους φορείς του 

συστήµατος υγείας για λήψη διοικητικών ή ιατρικών υπηρεσιών. Σε αυτή την 

περίπτωση, η κάρτα φέρει αποθηκευµένες ιατρικές και διαχειριστικές 
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πληροφορίες σχετικά µε τον κάτοχό της. Σε µια παραλλαγή της, µπορεί να 

περιέχει απλώς στοιχεία ταυτοποίησης του ασθενούς και δείκτες (συνδέσµους) σε 

πόρους ενός ευρύτερου ιατρικού δικτύου, όπου είναι διαθέσιµη αναλυτική ιατρική 

πληροφορία. 

� Κάρτα Επαγγελµατία Υγείας: Μια δεύτερη περίπτωση χρήσης της κάρτας 

υγείας είναι σαν ένα µέσο αυθεντικοποίησης όλων των εργαζοµένων στο χώρο 

της υγείας, δηλαδή των γιατρών, νοσηλευτών, φαρµακοποιών, κλπ. Σε αυτή την 

περίπτωση η κάρτα θα φέρει (ή θα παραπέµπει µε κατάλληλους δείκτες) 

πληροφορίες σχετικές µε την ιδιότητα και το ρόλο του κάθε εµπλεκόµενου 

(Ψηφιακά πιστοποιητικά, πιστοποιητικά ιδιότητας). Η επαγγελµατική κάρτα 

υγείας, δίνει στους εργαζόµενους στην υγεία & περίθαλψη τη δυνατότητα 

αυθεντικοποιηµένης και ασφαλούς πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία των ασθενών, 

µέσω ηλεκτρονικών δικτύων. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε αναλυτικά τη χρήση και τις εφαρµογές κάθε µιας 

από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

2.3.2. Κάρτα Υγείας Ασθενούς 

Η Κάρτα Υγείας Ασθενούς (ή ασφαλισµένου) απαντάται σε δυο βασικές παραλλαγές. 

Στην πρώτη περίπτωση, συναντάµε την κάρτα ταυτοποίησης, η οποία περιέχει µόνο 

στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου καθώς και διαχειριστικά δεδοµένα, αλλά όχι 

πραγµατικά ιατρικά δεδοµένα. Επιπλέον, περιέχει δείκτες σε τοποθεσίες (κόµβους) 

του δικτυακού συστήµατος, όπου υπάρχουν αποθηκευµένα τα ιατρικά δεδοµένα του 

κατόχου. Οι κάρτες αυτές χρησιµοποιούνται κυρίως σαν κάρτες ασφάλισης αλλά και 

σαν µέσο ταυτοποίησης του πολίτη κυρίως σε διοικητικές συναλλαγές µε φορείς 

υγείας. 

Στη δεύτερη (και πιο συνηθισµένη) περίπτωση, η κάρτα υγείας αποτελεί ένα 

αποθηκευτικό µέσο για ιατρικές και διαχειριστικές πληροφορίες σχετικά µε τον 

κάτοχο της, αλλά χρησιµοποιείται παράλληλα και για την ταυτοποίηση του κατόχου 

της µέσα στο σύστηµα υγείας. Μερικές από τις εφαρµογές που συναντούµε στην 

κάρτα υγείας είναι [9][11][4]: 
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� ∆ιαχειριστικές εφαρµογές: περιλαµβάνουν δηµογραφικά στοιχεία, στοιχεία 

ταυτοποίησης του κατόχου κλπ. 

� Εφαρµογές επείγουσας ανάγκης: περιλαµβάνει ιατρικά και άλλα δεδοµένα 

που σχετίζονται µε την παροχή περίθαλψης σε έκτακτες περιπτώσεις 

(επείγοντα περιστατικά). 

� Ασφαλιστικές εφαρµογές: Περιλαµβάνει στοιχεία που σχετίζονται µε τις 

ασφαλιστικές καλύψεις και συµβόλαια του κατόχου της. 

� Εφαρµογές παρακολούθησης (follow-up) για χρόνιες παθήσεις (π.χ. για 

διαβητικούς, καρδιοπαθείς κλπ). Περιέχουν κρίσιµα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα κατά την παροχή φροντίδας σε αυτές τις οµάδες ασθενών.  

� Φορητός ιατρικός φάκελος: αποτελείται από ένα υποσύνολο (κρίσιµων) 

ιατρικών πληροφοριών που περιέχονται στον ευρύτερο ιατρικό φάκελο του 

κατόχου της κάρτας. Οι πληροφορίες αυτές θα µπορούν να είναι άµεσα και 

εύκολα διαθέσιµες στο σηµείο παροχής ιατρικής φροντίδας, βελτιώνοντας 

έτσι, τόσο την ποιότητα όσο και την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών. Ο 

φορητός ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος έχει ήδη αναγνωριστεί από πολλές 

χώρες σαν αναπόσπαστο µέρος των µελλοντικών συστηµάτων υγείας.  

� Ηλεκτρονική συνταγογράφηση: η κάρτα υγείας χρησιµοποιείται σε αυτή την 

περίπτωση σαν προσωρινό µέσο ασφαλούς αποθήκευσης και διακίνησης 

συνταγών, παρέχοντας έναν ασφαλή, ευέλικτο και εύκολο τρόπο επικοινωνίας 

µεταξύ γιατρών, φαρµακοποιών και ασφαλιστικών φορέων.  

� Εφαρµογές ηλεκτρονικής ασφάλειας: Εφόσον η κάρτα ενσωµατώνεται σε 

υποδοµές δηµοσίου κλειδιού, µπορεί να περιλαµβάνει κρυπτογραφικά κλειδιά 

και ψηφιακά πιστοποιητικά για αυθεντικοποιηµένη πρόσβαση σε δίκτυα, 

ψηφιακή υπογραφή κλπ. 

� Άλλες ιατρικές εφαρµογές, όπως αποτελέσµατα εξετάσεων, διαγνώσεις, 

οφθαλµολογικές συνταγές, κλπ. 
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Σχήµα 2-1: Ιατρικές εφαρµογές της Κάρτας Υγείας Πολίτη 

Βλέπουµε λοιπόν ότι η Κάρτα Υγείας αποτελεί το µέσο που συνδέει τον ασθενή (και 

τα ιατρικά του δεδοµένα) µε όλους τους εµπλεκόµενους στη διαδικασία παροχής 

υπηρεσιών υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές, ερευνητές, φαρµακοποιούς). Σε κάθε 

περίπτωση, τα δεδοµένα στην κάρτα προστατεύονται µε κατάλληλα µέσα (κωδικοί 

PIN) ανάλογα µε το απαιτούµενο επίπεδο ασφάλειας. Μια χαρακτηριστική 

λειτουργία της Κάρτας Υγείας είναι η αµοιβαία αυθεντικοποίηση (µε αναγνώστη 

διπλής ανάγνωσης) µε την Κάρτα Επαγγελµατία Υγείας, πράξη που έχει τη συµβολική 

σηµασία της έκφρασης συγκατάθεσης (συναίνεσης) και εµπιστοσύνης µεταξύ των 

δύο κύριων εµπλεκόµενων, του ασθενούς και του γιατρού. 

2.3.3. Κάρτα Επαγγελµατία Υγείας 

Η Κάρτα Επαγγελµατία Υγείας (ΚΕΥ) χρησιµοποιείται κατά βάση σε συνδυασµό µε 

υποδοµές δηµοσίου κλειδιού (βασισµένες σε Έµπιστες Τρίτες Οντότητες - ΕΤΟ), για 

την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα και δίκτυα. 

Αποτελεί ουσιαστικά ένα µέσο αυθεντικοποίησης του επαγγελµατία υγείας, 

παρέχοντάς του πρόσβαση στους διάφορους πόρους ενός ιατρικού πληροφοριακού 

συστήµατος. Η αυθεντικοποίηση που παρέχει η Κάρτα Επαγγελµατία Υγείας αφορά, 

τόσο την ταυτότητα όσο και τους ρόλους του επαγγελµατία υγείας µέσα στο σύστηµα 

[12]. 

Τα δεδοµένα που αποθηκεύονται πάνω στην κάρτα περιλαµβάνουν: 

� Ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτοποίησης του κατόχου, που εκδίδεται είτε από 

επαγγελµατικές ενώσεις (π.χ. Ιατρικός σύλλογος), είτε από κάποιο κρατικό 

φορέα (π.χ. Υπουργείο Υγείας). Εκτός από την ταυτότητα και την ιδιότητα 
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του κατόχου, περιλαµβάνει και τη λίστα χαρακτηριστικών που καθορίζουν το 

ρόλο του µέσα στο σύστηµα. Οι ρόλοι αυτοί εκφράζονται µέσα από τα 

λεγόµενα πιστοποιητικά ιδιότητας (attribute certificates- δεν συνδέονται µε 

κρυπτογραφικά κλειδιά) τα οποία εκδίδονται είτε από κάποια επαγγελµατική 

ένωση όπως ο Ιατρικός Σύλλογος (πιστοποιούν κάποια επιπλέον εξειδίκευση 

του γιατρού), είτε από τον εκάστοτε εργοδότη (π.χ. νοσοκοµείο, ασφαλιστικός 

οργανισµός,), όπου πλέον πιστοποιείται συγκεκριµένος λειτουργικός ρόλος. 

� Κρυπτογραφικά κλειδιά για εκτέλεση κρυπτογραφικών λειτουργιών. Η κάρτα 

περιέχει τουλάχιστον τρία ιδιωτικά κρυπτογραφικά κλειδιά µε καθορισµένη 

χρήση όπως αυθεντικοποίηση, ψηφιακή υπογραφή (π.χ. ιατρικών εγγράφων 

όπως συνταγές, εργαστηριακά αποτελέσµατα, διαγνώσεις) και 

κρυπτογράφηση (π.χ συµµετρικού κλειδιού), καθώς επίσης και ένα ψηφιακό 

πιστοποιητικό (σύµφωνα µε το πρότυπο X.509_v3) το οποίο να διασυνδέεται 

µε αυτά. 

Εκτός από την αυθεντικοποίηση του κατόχου, οι ΚΕΥ παρέχουν επιπλέον υπηρεσίες 

ασφάλειας οι οποίες υλοποιούνται µε ψηφιακές υπογραφές, όπως ακεραιότητα, 

υπαιτιότητα και εµπιστευτικότητα. Σαν αποτέλεσµα της διαδικασίας 

αυθεντικοποίησης και των ρόλων που έχουν ανατεθεί στο χρήστη, η επικοινωνία µε 

τη έννοια της σύνδεσης και πρόσβασης σε κάποιο σύστηµα, επιτρέπεται ή 

απορρίπτεται. Με βάση την ταυτότητα και τους ρόλους του χρήστη καθώς επίσης και 

τούς κανόνες που ορίζει η πολιτική ασφάλειας, η ΚΕΥ επιτρέπει επίσης υπηρεσίες 

ασφάλειας που σχετίζονται µε το χρήστη σε επίπεδο εφαρµογής, όπως 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, έλεγχος πρόσβασης, ακεραιότητα και εµπιστευτικότητα 

δεδοµένων και µη αποκήρυξη. 

2.4. Αξιολόγηση και οφέλη 

Η αποτίµηση του ρόλου που µπορούν να έχουν οι κάρτες στο χώρο της υγείας  

περιλαµβάνει τη διαπίστωση µιας σειράς πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν τα 

συστήµατα που συνδυάζουν τη χρήση δικτύων και καρτών, σε σχέση µε τα αµιγώς 

δικτυακά συστήµατα. Από την ανάλυση προκύπτουν τέσσερα επίπεδα του 

γενικότερου συστήµατος υγείας στα οποία αναµένονται οφέλη [1][2][3][4][12]: 
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Α. ∆ιαχειριστικά οφέλη 

Τα διαχειριστικά οφέλη πηγάζουν από τη χρήση της κάρτας σαν ένα µέσο 

αναγνώρισης και ταυτοποίησης του πολίτη µέσα στο σύστηµα υγείας, σε συνδυασµό 

µε την ανάπτυξη διαχειριστικών εφαρµογών πάνω στην κάρτα, όπως δηµογραφικά 

στοιχεία για αυτόµατη συµπλήρωση φορµών κλπ. Τέτοιες εφαρµογές βοηθούν στην: 

� Μείωση της γραφικής εργασίας, εφόσον όλα τα στοιχεία εισάγονται αυτόµατα 

� Μείωση των σφαλµάτων κατά την εισαγωγή στοιχείων 

� Μείωση εν τέλει των συνεπαγόµενων διαχειριστικών εξόδων 

Επίσης, η χρήση της κάρτας υγείας βελτιώνει την ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα των διαχειριστικών υπηρεσιών, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τον 

πολίτη στις συναλλαγές του µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Β. Κλινικά / ιατρικά οφέλη 

Όσον αφορά στην παροχή καθαρά ιατρικών υπηρεσιών, η κάρτα υγείας αναµένεται 

να δώσει ουσιαστικά οφέλη, συµπληρώνοντας τα κενά και τις αδυναµίες που 

εµφανίζουν τα ιατρικά πληροφοριακά δίκτυα. Ο συνδυασµός χρήσης κάρτας υγείας 

πολίτη / ασθενούς και κάρτας επαγγελµατία υγείας, κάνει την ιατρική πληροφορία 

άµεσα διαθέσιµη παντού και πάντα (εφόσον βέβαια υπάρχει η απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποδοµή, όπως αναγνώστες, λογισµικό, κλπ), συµβάλλοντας 

ουσιαστικά στη συνέχεια / συνάφεια της ιατρικής φροντίδας. 

Πιο συγκεκριµένα µπορούµε να αναφέρουµε τους παρακάτω τοµείς: 

� Βελτίωση της παρεχόµενης φροντίδας σε έκτακτα περιστατικά: Με τη 

χρήση της κάρτας σαν φορητό ιατρικό φάκελο, κρίσιµες ιατρικές πληροφορίες 

θα είναι άµεσα διαθέσιµες σε γιατρούς και νοσηλευτές σε περιπτώσεις 

εκτάκτων περιστατικών, ακόµα και όταν η πρόσβαση σε δίκτυα και η 

αναζήτηση τους σε βάσεις δεδοµένων είναι, είτε αδύνατη, είτε χρονοβόρα. 

� Βελτίωση της ποιότητας & συνέχειας της ιατρικής φροντίδας: Στο πλαίσιο 

κατανεµηµένης φροντίδας (shared care), η κάρτα υγείας βοηθάει ουσιαστικά 

στη βελτίωση της ροής πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων. Ένα 

σύστηµα κάρτας ασθενούς κάνει διαθέσιµη την ιατρική και διαχειριστική 
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πληροφορία σε όλους τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες στο σηµείο παροχής 

της ιατρικής φροντίδας. Έτσι, επιτυγχάνεται καλύτερος συγχρονισµός της 

ιατρικής πληροφορίας µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων που εµπλέκονται 

στη διαδικασία, όπως το υποσύστηµα του γιατρού ή του φαρµακείου, ενώ 

παράλληλα µειώνονται οι καθυστερήσεις στην θεραπεία των ασθενών 

εξαιτίας αδυναµίας πρόσβασης σε ιατρικά δεδοµένα αποθηκευµένα σε 

αποµακρυσµένες βάσεις δεδοµένων. Επίσης, η δυνατότητα ασφαλούς 

πρόσβασης σε µεγάλο όγκο ιατρικών πληροφοριών (όπως κατανεµηµένος 

ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος) µέσω των ιατρικών πληροφοριακών δικτύων, 

βελτιώνει σαφώς το επίπεδο της παρεχόµενης ιατρικής φροντίδας και µειώνει 

τους κινδύνους (όπως π.χ. ανεπιθύµητες παρενέργειες φαρµάκων). Με τον 

τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η συνέχεια, η ποιότητα και η ταχύτητα των 

ιατρικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα µειώνεται η άσκοπη επανάληψη τους 

(εξετάσεις, συνταγογράφηση κλπ).  

� Βελτίωση της θεραπευτικής και φαρµακευτικής ασφάλειας: η χρήση της 

κάρτας υγείας σαν µέσο ασφαλούς αποθήκευσης και διακίνησης ιατρικών 

εγγράφων, όπως συνταγές, εξετάσεις κλπ, συντελεί ουσιαστικά στη µείωση 

των λαθών που εµφανίζονται κατά την ανάγνωση και µετεγγραφή στοιχείων 

όταν αυτά βρίσκονται σε χειρόγραφη µορφή. 

Γ. Οφέλη για τον πολίτη / ασθενή 

Όσον αφορά στον ίδιο τον πολίτη-κάτοχο της κάρτας, τα οφέλη είναι πολλαπλά, 

ανεξάρτητα από τα καθαρά ιατρικά. Η χρήση της κάρτας, σαν µέσο ταυτοποίησης του 

κατόχου της και αποθήκευσης ιατρικών πληροφοριών, προσφέρει άνεση και 

ασφάλεια στις συναλλαγές µε το σύστηµα υγείας, ενώ παράλληλα ενισχύει την 

κινητικότητα του πολίτη. Επίσης, ενισχύεται ως ένα βαθµό ο αυτόνοµος έλεγχος και 

η ευθύνη των ασθενών σχετικά µε τα ιατρικά τους δεδοµένα και την ασφάλεια αυτών, 

καθώς και η συνεργασία τους µε τους επαγγελµατίες υγείας. 

Για παράδειγµα, σε ένα αµιγώς δικτυακό σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

όλα τα στοιχεία µεταφέρονται από το ιατρείο µέσω δικτύου στο φαρµακείο, απ’ όπου 

ο ασθενής θα παραλάβει στη συνέχεια τα σχετικά φαρµακευτικά σκευάσµατα. Πέρα 

από τις διαδικαστικές αδυναµίες ενός τέτοιου συστήµατος (όπως π.χ. προεπιλογή του 

φαρµακείου απ’ όπου θα πρέπει να εκτελεστεί η συνταγή), είναι προφανές ότι η 
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ευθύνη για την ασφάλεια των ιατρικών δεδοµένων περνάει πλέον στα χέρια των 

διαχειριστών του συστήµατος και των δικτύων [14]. Αντίθετα, η χρήση της κάρτας 

υγείας σαν µέσο ασφαλούς αποθήκευσης και µεταφοράς ιατρικών δεδοµένων είναι 

πιο κοντά στην τρέχουσα πρακτική, διατηρώντας τα πλεονεκτήµατά της, όπως 

ευελιξία επιλογής τόπου και χρόνου εκτέλεσης, αυτόνοµος έλεγχος και ευθύνη για τα 

προσωπικά δεδοµένα. Παράλληλα, αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα, όπως η 

πλαστογράφηση, η ακεραιότητα / σαφήνεια των δεδοµένων, η αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία, κλπ. 

∆. ∆ιαδικαστικά οφέλη 

Τέλος, σε επίπεδο γενικότερων διαδικασιών στα πλαίσια των συστηµάτων υγείας 

µπορούµε να πούµε ότι η κάρτα υγείας προσφέρει τα παρακάτω οφέλη: 

� Βελτιστοποιεί τη ροή ιατρικών και διαχειριστικών εργασιών, αποτελώντας 

ένα µέσο διασύνδεσης και επικοινωνίας του ασθενή µε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς υγείας, ενισχύοντας µάλιστα και την «αυτονοµία» του 

στη διαχείριση των προσωπικών του ιατρικών δεδοµένων. 

� Λύνει το πρόβληµα της πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο στα πλαίσια της 

δηµόσιας υγείας, µε τη χρήση της κάρτας επαγγελµατία υγείας σαν µέσο 

αυθεντικοποίησης του ρόλου και των δικαιωµάτων πρόσβασης. 

� Προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια τόσο κατά τη διεξαγωγή δικτυακών 

συναλλαγών, όσο και κατά την προσωρινή αποθήκευση και διακίνηση 

ιατρικών εγγράφων πάνω στην κάρτα (σε σχέση µε παραδοσιακούς τρόπους 

που βασίζονται σε έντυπα).  

� Επιτρέπει τη χρήση κινητών υπολογιστικών µέσων (PDA, palmtops) για 

παροχή ιατρικών υπηρεσιών καθώς επίσης και την ολοκλήρωση τους µε άλλες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρµογές στα πλαίσια των πληροφοριακών 

ιατρικών συστηµάτων.  

� Επιτρέπει την ολοκλήρωση µε άλλες εφαρµογές της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης & δηµόσιας διοίκησης (e-government), καθώς και µε 

προηγµένες εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό πορτοφόλι) 

για διευκόλυνση των συναλλαγών µε τους φορείς υγείας. Επίσης, η ύπαρξη 

κάρτας υγείας θα οδηγήσει στην ανάδυση νέων χρήσιµων τηλεµατικών 

ιατρικών εφαρµογών στα πλαίσια της ηλεκτρονικής υγείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΚΑΡΤΩΝ 

 

 

 

3.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι διάφορες τεχνολογίες καρτών, οι οποίες 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη συστηµάτων καρτών υγείας, 

ξεκινώντας από τις απλές κάρτες µε µαγνητική λωρίδα και φτάνοντας µέχρι τις 

εξελιγµένες έξυπνες κάρτες µε µικροεπεξεργαστή. Αρχικά, αναλύονται τα 

χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε τεχνολογίας, ενώ στη 

συνέχεια δίνεται έµφαση στην τεχνολογία των έξυπνων καρτών και παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι δυνατότητες τους, καθώς και οι 

χρήσεις τους σε άλλους τοµείς εκτός της υγείας. Τέλος, στα συµπεράσµατα 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα πλεονεκτήµατα των έξυπνων καρτών, κυρίως σε 

σχέση µε τις εφαρµογές υγείας και δικαιολογείται η επιλογή τους ως κύριο µέσο για 

την ανάπτυξη συστηµάτων καρτών υγείας. 
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3.2. Κάρτες ∆εδοµένων 

3.2.1. Πλαστικές κάρτες 

Οι πλαστικές κάρτες χρησιµοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, φέροντας οπτικές 

πληροφορίες - συνήθως ταυτοποίησης- πάνω στην επιφάνειά τους. Η πρώτη χρήση 

πλαστικών καρτών θεωρείται ότι ήταν οι πιστωτικές κάρτες που εξέδωσε ο 

οργανισµός Diners Club τη δεκαετία του 1950. Οι κάρτες αυτές είχαν το µέγεθος 

επαγγελµατικής κάρτας (business card) και είχαν τυπωµένο το όνοµα του κατόχου 

της στην εµπρόσθια όψη. Η επίδειξη της ήταν αρκετή, ώστε ο πάροχος της υπηρεσίας 

(π.χ. ξενοδοχείο ή εστιατόριο) να παράσχει πίστωση στον κάτοχό της. Με τον τρόπο 

αυτό διευκολύνθηκαν τα επαγγελµατικά ταξίδια. Αργότερα, η εκτύπωση του 

ονόµατος γινόταν σε ανάγλυφο, ώστε να διευκολύνεται η αποτύπωση του ονόµατος 

του κατόχου [1][2]. 

Ωστόσο, γρήγορα φάνηκε ότι η λειτουργικότητα των πλαστικών καρτών µε αυτή τη 

µορφή ήταν περιορισµένη. Έτσι αργότερα προέκυψαν οι κάρτες δεδοµένων (data 

cards), οι οποίες παρείχαν επιπρόσθετη λειτουργικότητα, επιτρέποντας την 

αλληλεπίδραση µε ηλεκτρονικά συστήµατα και υπολογιστές. Οι τρεις βασικές 

κατηγορίες καρτών δεδοµένων είναι οι µαγνητικές κάρτες, οι οπτικές κάρτες και 

τέλος οι κάρτες µε ενσωµατωµένο ολοκληρωµένο κύκλωµα [3]. Μια άλλη 

κατηγοριοποίηση που χρησιµοποιείται διαχωρίζει τις κάρτες σε «παθητικές» κάρτες 

(µαγνητικές και οπτικές) και σε «ενεργές» (αλληλεπιδραστικές) ή «έξυπνες» κάρτες. 

Οι διάφορες τεχνολογίες (µαγνητικές, οπτικές και έξυπνες κάρτες) πολλές φορές 

συνδυάζονται σε µια κάρτα για την ανάπτυξη υβριδικών συστηµάτων που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για περισσότερες από µια λειτουργίες. 

3.2.2. Μαγνητικές κάρτες 

Η πρώτη προσπάθεια εξέλιξης των πλαστικών καρτών έγινε µε την προσθήκη µιας 

µαγνητικής λωρίδας (magnetic stripe) στην πίσω πλευρά της κάρτας, η οποία 

επέτρεπε τη µηχανική αποτύπωση των στοιχείων του κατόχου [1][2][3]. Έτσι 

προέκυψε η µαγνητική κάρτα, που αποτελεί την πιο γνωστή και διαδεδοµένη µορφή 

πλαστικής κάρτας. Στη µαγνητική λωρίδα µπορεί να γίνει στατική αποθήκευση µέχρι 

1Kb στοιχείων, ενώ για την ανάγνωση και εγγραφή στοιχείων είναι η απαραίτητη η 

χρήση τερµατικής συσκευής (αναγνώστη καρτών). Με τον τρόπο αυτό, η 
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επεξεργασία των στοιχείων µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, επιταχύνοντας τις 

συναλλαγές. 

Οι µαγνητικές κάρτες χρησιµοποιούνται ευρύτατα σε τραπεζικές εφαρµογές (κάρτες 

ανάληψης χρηµάτων, πιστωτικές κάρτες), καθώς και σε άλλες εµπορικές εφαρµογές 

(κάρτες πελατών κλπ). Συνήθως συνδυάζουν και την ανάγλυφη εκχάραξη 

(embossing) στοιχείων ταυτοποίησης στην εξωτερική τους επιφάνεια. 

3.2.3. Οπτικές κάρτες 

Οι οπτικές κάρτες προσφέρουν πολύ µεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα από τις 

µαγνητικές κάρτες (περίπου 3 Mbytes, δηλαδή πάνω από 500 σελίδες κειµένου) [3]. 

∆ιαθέτουν οπτική επιφάνεια για την αποθήκευση δεδοµένων, που είναι παρόµοια µε 

αυτή των οπτικών δίσκων (CD) και η ανάγνωση / εγγραφή γίνεται µε τεχνολογία 

laser (write-once –read-many - WORM). Όσον αφορά στις ιατρικές εφαρµογές, 

µπορούν µε ευκολία να αποθηκεύσουν ιατρικές εικόνες όπως υπέρηχους, MRI, καθώς 

και πλήθος άλλων ιατρικών δεδοµένων. Ωστόσο, στα µειονεκτήµατά τους 

περιλαµβάνονται το µεγάλο τους κόστος, η περιορισµένη λειτουργικότητα, η 

µειωµένη ασφάλεια καθώς και η µειωµένη ανθεκτικότητά τους σε συνήθη / 

καθηµερινή χρήση. 

3.2.4. Κάρτες µε ενσωµατωµένο ολοκληρωµένο κύκλωµα 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι έξυπνες κάρτες είναι το αποτέλεσµα της 

ταυτόχρονης βελτίωσης των πλαστικών καρτών και της τεχνολογίας ολοκληρωµένων 

κυκλωµάτων, που εµφανίστηκε για πρώτη φορά στα µέσα της δεκαετίας του ’60. Η 

ιδέα της ενσωµάτωσης ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος πάνω σε µια πλαστική 

κάρτα παρουσιάστηκε αρχικά από δύο Γερµανούς ερευνητές, τους Jurgen Denthloff 

και Helmut Grotrupp το 1968, οι οποίοι αργότερα κατοχύρωσαν και τη σχετική 

ευρεσιτεχνία. Εργαζόµενος ανεξάρτητα ο Ιάπωνας ερευνητής Kunitaka Arimura (του 

Arimura Technology Institute) κατοχύρωσε ευρεσιτεχνία για έξυπνες κάρτες το 1970 

[4][5]. 

Ωστόσο πραγµατική πρόοδος σηµειώθηκε µε την κατοχύρωση 47 ευρεσιτεχνιών 

σχετικών µε έξυπνες κάρτες από τον Roland Moreno µεταξύ 1974 και 1979, σε 11 

χώρες. Το 1977, ο Michael Ugon ανακάλυψε την τεχνολογία ενσωµάτωσης όχι µόνο 
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κυκλώµατος µνήµης αλλά και µικροεπεξεργαστή πάνω στην κάρτα. Οι έξυπνες 

κάρτες αναπτύχθηκαν στη συνέχεια ανεξάρτητα στη Γερµανία (1967), στην Ιαπωνία 

(1970) και στις ΗΠΑ (1972). Τελικά, στα τέλη του 70 η εταιρεία Bull προχώρησε σε 

εµπορική διάθεση έξυπνων καρτών, εισάγοντας τις κάρτες µε µικροεπεξεργαστή. Η 

πιο πρόσφατη εξέλιξη έλαβε χώρα το 1997, στα εργαστήρια της Bell Laboratories, 

όπου αναπτύχθηκε τεχνολογία πλαστικών transistor η οποία επέτρεψε την 

παράκαµψη της διαδικασίας ενσωµάτωσης του ολοκληρωµένου πάνω στο πλαστικό, 

και οδήγησε στην κατασκευή πιο εύκαµπτων και ανθεκτικών καρτών [5]. 

Τα πρώτα δοκιµαστικά για τη νέα τεχνολογία έλαβαν χώρα στη Γερµανία και τη 

Γαλλία στις αρχές του ’80, κυρίως πάνω σε τραπεζικές εφαρµογές αλλά και 

εφαρµογές προπληρωµένου χρόνου οµιλίας. Στο διάστηµα 1982-84, η Ένωση 

Τραπεζικών Καρτών της Γαλλίας (Cartes Bancaire) έτρεξε το πρώτο πιλοτικό 

πρόγραµµα για έξυπνες κάρτες, το οποίο είχε τεράστια επιτυχία και έδειξε µόνο 

ελάσσονα προβλήµατα [6]. Μία βελτίωση που προέκυψε από το πιλοτικό πρόγραµµα 

ήταν η διατήρηση της µαγνητικής λωρίδας, ώστε να διατηρηθεί η συµβατότητα µε τα 

τότε υπάρχοντα συστήµατα. Μετά την πολύ πετυχηµένη δοκιµή, οι Γαλλικές 

τράπεζες εισήγαγαν τη χρήση των έξυπνων καρτών για τραπεζικές λειτουργίες στο 

ευρύ κοινό. Η χρήση αυτή είναι το πρώτο παράδειγµα δηµόσιας λειτουργίας των 

έξυπνων καρτών για τραπεζικές λειτουργίες. Παράλληλα, έγινε µια µεγάλη 

διαφηµιστική εκστρατεία, οπότε και καθιερώθηκε ο όρος «έξυπνη κάρτα» (smart 

card). Οι επιτυχηµένες δοκιµές απέδειξαν την ευχρηστία, την ανθεκτικότητα των 

καρτών σε κακόβουλη χρήση αλλά και την ευελιξία τους [1]. 

Ανάλογα µε τη λειτουργικότητα που προσφέρει το ολοκληρωµένο έχουµε και 

διαφορετικούς τύπους κάρτας, τις κάρτες µνήµης, τις κάρτες µε µικροεπεξεργαστή 

(έξυπνες κάρτες) και τις κρυπτογραφικές κάρτες. 

3.2.5. Κάρτες µνήµης 

Οι πρώτες κάρτες µε ολοκληρωµένο κύκλωµα που παρήχθησαν σε µεγάλη κλίµακα 

ήταν οι κάρτες µνήµης. Η κάρτα µνήµης αποτελεί ουσιαστικά ένα µέσο αποθήκευσης 

ηλεκτρονικών δεδοµένων, παρόµοιο µε τις µαγνητικές και οπτικές κάρτες [1][7]. 
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Οι κάρτες µνήµης δεν µπορούν να χαρακτηριστούν «έξυπνες» καθώς δεν 

περιλαµβάνουν µικροεπεξεργαστή και δεν έχουν δυνατότητα επεξεργασίας των 

δεδοµένων. Οι κάρτες αυτές περιλαµβάνουν, είτε ένα απλό ολοκληρωµένο κύκλωµα 

µνήµης, είτε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα µε µνήµη και µη επαναπρογραµµατιζόµενη 

λογική σε υλικό (hardware logic), η οποία µπορεί να θέσει ή να διαγράψει τιµές στη 

µνήµη. 

Τυπικά η χωρητικότητα τους περιορίζεται στα 1-4 Kbytes δεδοµένων. 

Χρησιµοποιούνται ευρέως σαν κάρτες προπληρωµένου χρόνου οµιλίας (τηλεκάρτες), 

καθώς και σε άλλες εµπορικές εφαρµογές σαν µέσο προπληρωµένης αγοράς αγαθών 

και υπηρεσιών. 

Εφόσον η κάρτα µνήµης δεν έχει µικροεπεξεργαστή, η επεξεργασία των δεδοµένων 

γίνεται από ένα απλό κύκλωµα, προγραµµατισµένο εκ των προτέρων να 

πραγµατοποιεί περιορισµένο αριθµό εντολών / λειτουργιών. Ένα τέτοιο κύκλωµα έχει 

ασφαλώς περιορισµένες λειτουργίες και δεν είναι δυνατό να επαναπρογραµµατιστεί, 

γι’ αυτό και οι κάρτες µνήµης κατασκευάζονται για συγκεκριµένη χρήση και δεν 

µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν (όταν π.χ. η προπληρωµένη αξία τελειώσει η 

κάρτα είναι άχρηστη). 

Ανάλογα µε τις απαιτήσεις ασφάλειας των δεδοµένων που αποθηκεύονται, η 

πρόσβαση σε αυτά µπορεί να προστατευθεί µε χρήση προστατευµένης µνήµης ή 

ασφαλούς λογικής. Έτσι για παράδειγµα, στις κάρτες προπληρωµένου χρόνου οµιλίας 

µπορεί να περιέχεται λογικό κύκλωµα που απαγορεύει την αύξηση των ηλεκτρονικών 

µονάδων. Ωστόσο, τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα τους είναι ότι δεν είναι 

επαναπρογραµµατιζόµενες και η παραχάραξη τους είναι σχετικά εύκολη. Στα 

πλεονέκτηµα των καρτών µνήµης συγκαταλέγονται η απλή τεχνολογία τους και το 

χαµηλό κόστος. 

3.3. Έξυπνες κάρτες 

3.3.1. Εισαγωγή και ορισµός 

Φτάνοντας λοιπόν στον ορισµό της έξυπνης κάρτας θα µπορούσαµε να πούµε ότι “ως 

έξυπνη κάρτα ορίζεται, µία πλαστική κάρτα στο µέγεθος (συνήθως) µίας πιστωτικής, 
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στην οποία είναι ενσωµατωµένο ολοκληρωµένο κύκλωµα µε µικροεπεξεργαστή και 

αντίστοιχη µνήµη” [1][2][4][7]. 

Οι κάρτες αυτές που χαρακτηρίζονται «έξυπνες», αποτελούν στην ουσία 

µικροσκοπικούς υπολογιστές, αφού ο ενσωµατωµένος στο ολοκληρωµένο κύκλωµα 

µικροεπεξεργαστής διαθέτει στοιχειώδες λειτουργικό σύστηµα και µνήµη. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσµα, µία έξυπνη κάρτα να έχει τη δυνατότητα εκτεταµένης διαχείρισης 

της αποθηκευµένης πληροφορίας (προσθήκη, διαγραφή, ενηµέρωση αρχείων), σε 

αντίθεση µε την κάρτα µνήµης, η οποία έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει µόνο µία 

συγκεκριµένη διαδικασία ενεργειών. Έτσι, η λειτουργικότητα τους δεν περιορίζεται 

από την αρχική κατασκευή, αλλά µε τα κατάλληλα εργαλεία υλικού και λογισµικού 

µπορούν να προγραµµατιστούν για πλήθος εφαρµογών. Στην πιο εξελιγµένη τους 

µορφή, περιλαµβάνουν επίσης συνεπεξεργαστή για την εκτέλεση κρυπτογραφικών 

λειτουργιών. Η αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον γίνεται είτε µε τη χρήση επαφών 

που βρίσκονται στην επιφάνεια της κάρτας, είτε ασύρµατα µε τη χρήση 

ενσωµατωµένης κεραίας. 

Αρκετοί από εµάς χρησιµοποιούµε ήδη µια ή περισσότερες έξυπνες κάρτες στην 

καθηµερινή µας ζωή. Κλασσικό παράδειγµα αποτελούν οι κάρτες SIM που 

χρησιµοποιούνται στο σύστηµα κινητής τηλεφωνίας GSM. Προκειµένου το 

ολοκληρωµένο να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε τερµατικά ή αναγνώστες τα 

οποία δεν έχουν το απαιτούµενο µέγεθος για την εισαγωγή ολόκληρης της κάρτας 

(όπως είναι τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα), είναι δυνατή η παραγωγή των καρτών 

µε εγκοπές γύρω από το ολοκληρωµένο, προκειµένου αυτό να αφαιρείται και να 

τοποθετείται στην τερµατική συσκευή (σύµφωνα µε το αντίστοιχο πρότυπο που 

αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά). 

 

Σχήµα 3-1: Έξυπνη κάρτα µε επαφές 
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Η χωρητικότητα των έξυπνων καρτών κινείται σε άλλη κλίµακα από τις πλαστικές ή 

οπτικές κάρτες- συγκεκριµένα µέχρι και δεκάδες Kbytes. Όµως, το σηµαντικότερο 

ίσως χαρακτηριστικό των έξυπνων καρτών, αποτελεί η δυνατότητα διαχείρισης της 

αποθηκευµένης πληροφορίας καθώς και της προστασίας της από  µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και χρήση. 

Οι έξυπνες κάρτες είναι ιδιαίτερα ευέλικτες και µπορούν να προγραµµατιστούν για 

περισσότερες από µια εφαρµογές.  Η λειτουργικότητα τους περιορίζεται µόνο από τη 

διαθέσιµη µνήµη και την υπολογιστική τους ικανότητα. Σαν αποτέλεσµα της µαζικής 

παραγωγής και χρήσης των έξυπνων καρτών τα τελευταία χρόνια, το κόστος τους έχει 

µειωθεί δραστικά από τις αρχές του ’90. Οι τιµές τους κυµαίνονται από 1 ως 20 

δολάρια ανάλογα µε τη µνήµη και τις λειτουργίες λογισµικού που προσφέρουν. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι 

δυνατότητες των έξυπνων καρτών, µε έµφαση στην ασφάλεια και τις πολλαπλές 

εφαρµογές. 

3.3.2. Προδιαγραφές έξυπνων καρτών 

Η προτυποποίηση υπήρξε πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας 

έξυπνων καρτών. Όπως και σε άλλους τοµείς (π.χ. τηλεπικοινωνίες) ο ακριβής 

καθορισµός διαστάσεων, πρωτοκόλλων, εντολών, κλπ, έχει συµβάλει στην ευρεία 

αποδοχή των έξυπνων καρτών ανάµεσα στους διάφορους εµπλεκόµενους φορείς 

(κατασκευαστές καρτών, αναγνωστών, προγραµµατιστές εφαρµογών, κλπ). 

Τα πρότυπα σχετικά µε τις έξυπνες κάρτες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

• Οριζόντια πρότυπα «πάνω» στην κάρτα: π.χ. πρότυπα για τις εντολές των  

λειτουργικών συστηµάτων των καρτών (δοµές δεδοµένων, συστήµατα αρχείων, 

εντολές) ή πρότυπα επικοινωνίας (αναγνώριση, ATR, αποστολή / λήψη 

µηνυµάτων, κλπ). Παραδείγµατα τέτοιων προτύπων είναι το ISO/IEC 7816 (για 

κάρτες µε επαφές), το ISO 7810, το ISO/IEC 10536 (για ασύρµατες κάρτες). 

Επίσης, σαν τέτοιο µπορεί να θεωρηθεί και το JavaCard 2.1, το οποίο είναι 

πρότυπο για υποστήριξη Java applets που εκτελούνται πάνω στην κάρτα 

• Κάθετα πρότυπα ή Domain-specific (πρότυπα για εξειδικευµένες υπηρεσίες). 

Παραδείγµατα τέτοιων προτύπων είναι το EMV2.0 (Eropay, mastercard, visa 
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standard) για πληρωµές, το GSM 11.11, 11.14 [45]: πρότυπο για SIM κάρτες και 

εργαλεία για χρήση στην κινητή τηλεφωνία και τα Mondex, Proton, κλπ: πρότυπα 

ηλεκτρονικού χρήµατος. 

• Οριζόντια πρότυπα «εκτός» κάρτας, π.χ. πρότυπα γενικών υπηρεσιών ασφάλειας 

ή ενδιάµεσων επιπέδων (middleware environments). Παραδείγµατα τέτοιων 

προτύπων είναι το PKCS#11 [43] (πρότυπο κρυπτογραφικής διεπαφής), το CDSA 

[44] (common data security architecture) από την Intel, το PC/SC (C-based 

πλαίσιο πρόσβασης καρτών για εφαρµογές windows95/98/NT και το OCF (Java-

based πλαίσιο για πρόσβαση καρτών για δικτυακές και άλλες πλατφόρµες). 

Προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Προτύπων – CEN/TC224  

Η τεχνική επιτροπή 224 του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Προτύπων (CEN) ασχολείται 

µε την προτυποποίηση στο ευρύτερο αντικείµενο των έξυπνων καρτών, καθώς και 

των απαραίτητων διαπροσωπειών για την επικοινωνία τους µε εφαρµογές λογισµικού. 

Από το Φεβρουάριο του 1990 έως σήµερα, περισσότερα από 60 πρότυπα 

υιοθετήθηκαν από την αγορά καρτών µε την βοήθεια της CEN/TC224. Οι άξονες 

στους οποίους κινείται η προτυποποίηση της CEN είναι οι εξής: 

• Κάρτες (περιλαµβάνοντας όλες τις φυσικές, ηλεκτρικές προδιαγραφές καθώς 

και προδιαγραφές πρωτοκόλλων κατασκευής-επικοινωνίας)  

• Συσκευές ανάγνωσης (περιλαµβάνοντας όλες τις φυσικές, ηλεκτρικές 

προδιαγραφές καθώς και προδιαγραφές πρωτοκόλλων κατασκευής-

επικοινωνίας)  

• Επικοινωνία (όλα τα πρωτόκολλα για την επικοινωνία µεταξύ συσκευών –

καρτών - εφαρµογών)  

• Εφαρµογές λογισµικού (τραπεζικές, υγείας, τηλεπικοινωνίες) 

Μερικές από τις οµάδες ασχολούνται µε τα παρακάτω:  

� WG1 – Φυσικά Χαρακτηριστικά Καρτών  

� WG5 – Αποδέκτης να αποκτά µηνύµατα πληρωµών  

� WG6 – Επιφάνεια µηχανής  

� ERWG8 – Λεπτές και ευέλικτες κάρτες  

� WG9 – Εφαρµογές στον τοµέα τηλεπικοινωνιών  

� WG10 – Ηλεκτρονικό πορτοφόλι σε διαφόρους τοµείς  
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� WG11 – Εφαρµογές στον τοµέα των συγκοινωνιών  

� WG12 – Εφαρµογές στον τοµέα της υγείας  

PC/SC (PC/ Smart Card compatibility):  

Η συγκεκριµένη προδιαγραφή κατά PC/SC αντιµετωπίζει σηµαντικούς περιορισµούς 

διαλειτουργικότητας, τόσο σχετικά µε τα προϊόντα των κατασκευαστών όσο και στις 

υλοποιήσεις τους, που περιπλέκουν σε µεγάλο βαθµό την ολοκλήρωση των συσκευών 

που σχετίζονται µε έξυπνες κάρτες (έξυπνες κάρτες και αναγνώστες), µε 

προσωπικούς Η/Υ. Το πρόβληµα της διαλειτουργικότητας αποτυπώνεται 

περισσότερο από την πλευρά του Η/Υ, ως προς την ολοκλήρωσή του µε εφαρµογές 

έξυπνων καρτών. Η προσπάθεια της οµάδας PS/SC παρέχει τυποποιηµένη 

διεπιφάνεια ως προς τις συσκευές διεπιφάνειας  (Interface Devices -IFDs) και την 

προδιαγραφή κοινών προγραµµατιστικών εργαλείων και µηχανισµών [26]. 

PKCS#11: Cryptographic Token Interface Standard.  

Το πρότυπο αυτό ορίζει µία διεπιφάνεια προγραµµατισµού εφαρµογών (Application 

Programming Interface- API), που ονοµάζεται Cryptoki, για συσκευές που 

διαχειρίζονται κρυπτογραφική πληροφορία και πραγµατοποιούν τις αντίστοιχες 

λειτουργίες. Η διεπιφάνεια Cryptoki, (cryptographic token interface), ακολουθεί µία 

απλή προσέγγιση βασισµένη σε αντικείµενα µε σκοπό να εξυπηρετήσει την 

ανεξαρτησία τεχνολογιών (κάθε είδος συσκευής) και την µοίρασµα πόρων (resource 

sharing- όπου πολλαπλά υποσυστήµατα της ίδιας εφαρµογής έχουν πρόσβαση σε 

πολλαπλές, διαφορετικές συσκευές). Το πρότυπο PKCS#11 εµφανίζει ως προς τις 

εφαρµογές µία κοινή «εικόνα» της συσκευής που ονοµάζεται κρυπτογραφικό µέσο 

(cryptographic token). Το πρότυπο αυτό δηµιουργήθηκε το 1994 από την RSA [43]. 

3.3.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Τα πιο σηµαντικά πρότυπα / προδιαγραφές που σχετίζονται µε τις έξυπνες κάρτες 

είναι το πρότυπο ISO 7810 και το πρότυπο ISO 7816 [8]. Το πρότυπο της διεθνούς 

επιτροπής τυποποίησης (International Standardization Organization) ISO 7810 

"Identification Cards" ορίζει τις φυσικές ιδιότητες, την ηλεκτρική αντίσταση, την 

θερµοκρασιακή αντοχή καθώς και τις διαστάσεις για τρεις διαφορετικούς τύπους 
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καρτών (ID-1, ID-2, and ID-3). Το αντίστοιχο πρότυπο που αφορά στη 

λειτουργικότητα των έξυπνων καρτών είναι το ISO 7816. 

Το φυσικό µέγεθος µιας κλασικής έξυπνης κάρτας ορίζεται ως ID-1 και περιγράφεται 

από το πρότυπο ISO 7810. Οι διαστάσεις που ορίζει το πρότυπο είναι 85.6 mm επί 54 

mm, µε ακτίνα γωνίας 3.18 mm και πάχος 0.76 mm [3]. Κατά το χρόνο δηµιουργίας 

του προτύπου ISO 7810 , το 1985, δεν προέβλεπε την τοποθέτηση chip πάνω στην 

κάρτα αλλά την ενσωµάτωση µαγνητικής ταινίας (magnetic stripe) καθώς και την 

εκχάραξη της εξωτερικής επιφάνειας (embossing). Η τοποθέτηση chip καθορίστηκε 

αργότερα, µε το πρότυπο ISO 7816-2, το 1988. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της 

έξυπνης κάρτας φαίνονται και στο παρακάτω σχήµα. 

 

Σχήµα 3-2: Φυσικές διαστάσεις έξυπνης κάρτας 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά στην ανθεκτικότητα των καρτών καθορίζεται µε 

τα πρότυπα ISO 7810, 7813, και 7816 part 1. Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται σε 

στοιχεία όπως ακτινοβολία UV, ακτίνες Χ, µηχανική ανθεκτικότητα της κάρτας και 

των επαφών της, ηλεκτροµαγνητική επιδεκτικότητα, ηλεκτροµαγνητικές εκκενώσεις 

καθώς και θερµική ανθεκτικότητα. Το πρότυπο ISO/IEC 10373 καθορίζει επίσης και 

µεθόδους ελέγχου για πολλές από τις παραπάνω απαιτήσεις. 

∆ιαµόρφωση Ολοκληρωµένου 

Το ολοκληρωµένο κύκλωµα (Integrated Circuit) µιας έξυπνης κάρτας περιλαµβάνει 

µικροεπεξεργαστή (Κεντρική µονάδα επεξεργασίας - CPU), κύκλωµα ελέγχου 

εισόδου / εξόδου (I/O Control) και τρεις τύπους µνήµης, ROM, EEPROM και RAM 

[1][9]. 
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Σχήµα 3-3: ∆ιαµόρφωση ολοκληρωµένου κυκλώµατος έξυπνης κάρτας 

Ο ελεγκτής εισόδου / εξόδου είναι σειριακός και λειτουργεί σε ταχύτητα 9600 baud. 

Ο µικροεπεξεργαστής είναι συνήθως τεχνολογίας 8-bit, µε συχνότητα λειτουργίας 

στα 3 MHz. Οι εξελίξεις έχουν επιτρέψει τη χρήση πιο ισχυρών µικροεπεξεργαστών 

τεχνολογίας RISC, µε σχεδίαση 32-bit και συχνότητα λειτουργίας 25 MHz. 

Στη µνήµη ROM (persistent non-mutable), η οποία διατηρεί τα δεδοµένα ακόµα και 

όταν κοπεί η παροχή ρεύµατος, «καίγεται» (burning) το λειτουργικό σύστηµα της 

κάρτας (ή αλλιώς «µάσκα») καθώς και διάφορα χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως 

κλειδιά κρυπτογράφησης. Μετά την αρχική φόρτωση των στοιχείων αυτών, η µνήµη 

ROM «κλειδώνεται» και δεν είναι δυνατή η µελλοντική προσθήκη / µεταβολή 

στοιχείων πάνω σε αυτή. Η µνήµη RAM (non-persistent mutable memory) αποτελεί 

την περιοχή «εργασίας» του λειτουργικού. Υλοποιείται µε προσωρινή µνήµη, έτσι 

ώστε όταν κοπεί η παροχή ενέργειας να χάνονται τα δεδοµένα. Η µνήµη RAM (όπως 

και η µνήµη ROM) δεν είναι άµεσα προσβάσιµη από εξωτερικές εφαρµογές. Τέλος, η 

µνήµη EEPROM (persistent mutable) είναι ο χώρος που αποθηκεύονται τα δεδοµένα 

και οι εφαρµογές των χρηστών. Υλοποιείται µε µόνιµη µνήµη, όπου τα δεδοµένα δεν 

χάνονται όταν κοπεί η παροχή ενέργειας. Η πρόσβαση για ανάγνωση / εγγραφή 

ελέγχεται µε αυστηρές διαδικασίες από το λειτουργικό σύστηµα 

Ηλεκτρικές προδιαγραφές 

Οι ηλεκτρικές προδιαγραφές των έξυπνων καρτών καθορίζονται στα πρότυπα 

ISO/IEC 7816 part 2,3 και στο GSM 11.11 [8][10]. Οι περισσότερες κάρτες έχουν 

οχτώ περιοχές επαφής στην πρόσοψή τους, όµως δύο από αυτές έχουν κρατηθεί για 

µελλοντική χρήση οπότε πολλοί κατασκευαστές παράγουν κάρτες 6 επαφών ώστε να 

µειωθεί ελαφρώς το κόστος παραγωγής. Οι ηλεκτρικές επαφές συνήθως αριθµούνται 
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µε τους κωδικούς C1 ως C8, από επάνω και αριστερά προς κάτω δεξιά [3]. Στην 

παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η διάταξη των επαφών και για τις δύο περιπτώσεις.  

 

Σχήµα 3-4: ∆ιάταξη των ηλεκτρικών επαφών των έξυπνων καρτών 

Αντίστοιχα, ο πίνακας περιγράφει τη λειτουργία κάθε επαφής. 

ΕΠΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

C1 Vcc Τροφοδοσία τάσης 

C2 RST Reset 

C3 CLK Clock frequency 

C4 RFU Για µελλοντική χρήση 

C5 GND Γείωση 

C6 Vpp Τάση για εξωτερικό προγραµµατισµού 

C7 I/O Σειριακή επικοινωνία εισόδου / εξόδου 

C8 RFU Για µελλοντική χρήση 

Πίνακας 1: Λειτουργίες ηλεκτρικών επαφών έξυπνων καρτών 

Η επαφή Vpp χρησιµοποιούνταν παλιότερα για παροχή τάσης στη µνήµη EEPROM, 

για προγραµµατισµό και εκκαθάριση. Ωστόσο, µε την έλευση µηχανισµών άντλησης 

φορτίου πάνω στο chip, η επαφή αυτή έπαψε πλέον να χρησιµοποιείται. Η τάση στην 

επαφή Vpp καθορίζεται στα 5 volts µε µέγιστη απόκλιση 10%. Η βιοµηχανία πιέζει 

για την υιοθέτηση προτύπων που θα υποστηρίζουν τάση 3 volts, κυρίως λόγω του ότι 

οι διατάξεις των κινητών τηλεφώνων λειτουργούν µε τάση 3 volts και το µόνο τµήµα 

που απαιτεί µετασχηµατισµό φορτίου παραµένει η κάρτα SIM. Θεωρητικά είναι 

εφικτή η ανάπτυξη έξυπνων καρτών που να υποστηρίζουν τάση 3 volts, ωστόσο 

πρόβληµα θα αποτελέσει η συµβατότητα µε τα υπάρχοντα συστήµατα που 
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λειτουργούν στα 5 volt. Η πρόβλεψη για το κοντινό µέλλον δείχνει ότι θα γίνει 

υποχρεωτική η κάλυψη τάσεων λειτουργίας που θα καλύπτει την περιοχή 3-5 volt. 

Ασφάλεια 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, το σηµαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό των 

έξυπνων καρτών πέρα από τη δυνατότητα διαχείρισης της αποθηκευµένης 

πληροφορίας, είναι η υψηλή ασφάλεια και προστασία που προσφέρουν από µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και χρήση. Η ασφάλεια που προσφέρουν οι έξυπνες 

κάρτες µπορεί να εξετασθεί σε τρία επίπεδα, σε φυσικό επίπεδο, σε επίπεδο 

επικοινωνίας και τέλος σε επίπεδο δεδοµένων και εφαρµογών[11][14]. 

� Φυσικό επίπεδο 

Η φυσική ασφάλεια αφορά στα µέτρα προστασίας από εξωτερικές επιθέσεις πάνω 

στο ολοκληρωµένο κύκλωµα του µικροεπεξεργαστή. Μια έξυπνη κάρτα είναι κατ’ 

αρχήν ανθεκτική σε τέτοιες επιθέσεις γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικά και πιθανώς 

ευπαθή / τρωτά µέσα. Η εξαγωγή δεδοµένων από µια κάρτα (probing) απαιτεί πέρα 

από τη φυσική κατοχή της κάρτας, την ακριβή γνώση του υλικού και λογισµικού 

εξοπλισµού της [1]. 

Ο σχεδιασµός ενός ολοκληρωµένου (chip) για έξυπνες κάρτες λαµβάνει υπόψη 

διάφορες πιθανές απειλές ασφάλειας [4]. Αυτές περιλαµβάνουν για παράδειγµα, τον 

τεµαχισµό στρωµάτων (στοιβάδων) του ολοκληρωµένου µε σκοπό την ανάγνωση των 

δεδοµένων, παραποίηση της τάσης ή της συχνότητας του ρολογιού µε σκοπό την 

κατάρρευση του µικροεπεξεργαστή, επιθέσεις µε χρήση υψηλής θερµοκρασίας ή 

ακτινών Χ και πολλές άλλες. Για την προφύλαξη του ολοκληρωµένου από τις 

παραπάνω επιθέσεις χρησιµοποιείται µια ευρεία κλίµακα εξελιγµένων µεθόδων και 

µέτρων προστασίας. Για παράδειγµα, προστίθενται στοιβάδες επικάλυψης για την 

προστασία από ανάλυση του ολοκληρωµένου µετά από τεµαχισµό, ενώ κάποια 

ολοκληρωµένα έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν αν η άνωθεν στοιβάδα έχει 

µετακινηθεί, όπως σε περίπτωση που κάποιος εξετάζει το κύκλωµα. Επίσης, τα 

ολοκληρωµένα κυκλώµατα των έξυπνων καρτών είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να 

εντοπίζουν ασυνήθιστες διακυµάνσεις στην τάση τροφοδοσίας, τη θερµοκρασία, ή τη 

συχνότητα του ρολογιού και να αντιδρούν σταµατώντας τη λειτουργία τους και 

µηδενίζοντας (reset) τον µικροεπεξεργαστή. 
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Εν γένει, η πληροφορία που αφορά τις χαµηλού-επιπέδου λεπτοµέρειες του 

λειτουργικού συστήµατος της κάρτας, καθώς και τη δοµή / αρχιτεκτονική των 

αρχείων της, είναι καλά προστατευµένη από τους κατασκευαστές της. Οι γραµµές 

διευθύνσεων καθώς και τα κελιά µνήµης του ολοκληρωµένου ακολουθούν 

ανορθόδοξες διατάξεις, ώστε η φυσική εξέταση τους να είναι δυσκολότερη. Επίσης, η 

µνήµη και ο µικροεπεξεργαστής συνυπάρχουν πάνω στο ίδιο ολοκληρωµένο, 

καθιστώντας δύσκολη την υποκλοπή των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται µεταξύ 

τους [1]. Ένας επιπρόσθετος κανόνας είναι ότι µετά τη φόρτωση του λειτουργικού 

συστήµατος, δεν είναι εφικτή η ανάγνωση ή η εγγραφή της µνήµης ROM της κάρτας. 

Τέλος, για να αποφευχθούν πιθανές κλωνοποιήσεις της κάρτας, ο µοναδικός 

σειριακός της αριθµός, συχνά,  καταγράφεται και στην µνήµη ROM. 

Κάποιες νεότερες τεχνικές υποκλοπής δεδοµένων από έξυπνες κάρτες, χρησιµοποιούν 

για το σκοπό αυτό συστήµατα παρακολούθησης των εναλλαγών της τάσης 

τροφοδοσίας. Νέες εκδόσεις των έξυπνων καρτών είναι πλέον ανθεκτικές και σε 

αυτού του είδους τις επιθέσεις. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι επειδή κάθε 

κατασκευαστής καρτών χρησιµοποιεί διαφορετικές µεθόδους υλοποίησης αυτών των 

µέτρων, θεωρείται εν γένει χρήσιµο να παρέχονται εκθέσεις δοκιµής της φυσικής 

ασφάλειας των καρτών από ανεξάρτητα εργαστήρια. 

� Επίπεδο επικοινωνίας 

Σε επίπεδο επικοινωνίας, η ασφάλεια αφορά στα µέτρα προστασίας των µηνυµάτων 

που ανταλλάσσονται µεταξύ της κάρτας και των τερµατικών συσκευών 

(αναγνώστες). Το πιο σύνηθες µέτρο προστασίας σε αυτή την περίπτωση είναι η 

κρυπτογράφηση του καναλιού επικοινωνίας (secure messaging) µε τη χρήση 

συµµετρικών κλειδιών, η οποία υποστηρίζεται εγγενώς από τα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας. Επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται είναι η αµοιβαία αυθεντικοποίηση 

ανάµεσα στην κάρτα και τον αναγνώστη, καθώς επίσης και η διασφάλιση της 

ακεραιότητας των µηνυµάτων µε τη χρήση κρυπτογραµµάτων. 

� Επίπεδο δεδοµένων και εφαρµογών 

Η ασφάλεια σε επίπεδο εφαρµογών, αφορά στα µέτρα προστασίας των δεδοµένων και 

εφαρµογών που βρίσκονται πάνω στην κάρτα (µνήµη EEPROM), από µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση (για ανάγνωση /ενηµέρωση/ εγγραφή / διαγραφή) µέσω 

εξωτερικών εφαρµογών λογισµικού. 
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Η βασική αρχή που ακολουθείται από τους κατασκευαστές των λειτουργικών 

συστηµάτων καρτών είναι ότι οι λειτουργίες µνήµης, όπως ανάγνωση, εγγραφή, 

ενηµέρωση, διαγραφή, συνδέονται µε κατάλληλα προεπιλεγµένες συνθήκες, που 

ελέγχονται τόσο από το υλικό (hardware), όσο και από το λογισµικό [4][1]. Έτσι τα 

δεδοµένα δεν είναι ποτέ απ’ ευθείας διαθέσιµα στις εξωτερικές εφαρµογές. Ο 

µικροεπεξεργαστής και το λειτουργικό σύστηµα ελέγχει κατ’ αρχήν τα δικαιώµατα 

πρόσβασης σύµφωνα µε προκαθορισµένες συνθήκες (κωδικούς PIN, 

κρυπτογράφηση, κλπ) και στη συνέχεια, εφόσον οι παραπάνω συνθήκες καλυφθούν, 

επιτρέπει στις εξωτερικές εφαρµογές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. 

Το λειτουργικό σύστηµα µπορεί επιπλέον να παρέχει µια ασφαλή δοµή πολλαπλών 

επιπέδων και να επιτρέπει ιεραρχηµένη πρόσβαση ανάλογα µε τη διαβάθµιση των 

δεδοµένων (µε χρήση διπλών κωδικών PIN1 PIN2), να υπολογίζει κρυπτογραφικές 

συναρτήσεις (cryptographic functions) και να αντιλαµβάνεται προσπάθειες 

πρόσβασης, οι οποίες δεν είναι έγκυρες όπως για παράδειγµα το κλείδωµα της κάρτας 

SIM σε περίπτωση εισαγωγής λανθασµένου PIN περισσότερες από τρεις – συνήθως – 

φορές 

3.3.4. Κρυπτογραφικές κάρτες 

Αρχιτεκτονική κρυπτοεπεξεργαστή 

Οι κρυπτογραφικές κάρτες µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν την εξέλιξη των 

έξυπνων καρτών, όπου παράλληλα µε τον µικροεπεξεργαστή, έχει προστεθεί 

κρυπτογραφικός συνεπεξεργαστής (cryptographic coprocessor) για την εκτέλεση 

κρυπτογραφικών λειτουργιών. Στις δυνατότητές τους συµπεριλαµβάνονται 

κρυπτογράφηση µε χρήση αλγορίθµων όπως ο RSA, 3DES, DES, καθώς και 

δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής µε χρήση των αλγορίθµων  SHA-1, MD5, κλπ. Στο 

παρακάτω σχήµα αποτυπώνεται η αρχιτεκτονική µίας έξυπνης κάρτας µε RSA 

κρύπτο-επεξεργαστή [1][3][7][12]. 
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Σχήµα 3-5: Η δοµή µίας έξυπνης κάρτας µε κρύπτο-επεξεργαστή. 

Όταν µία κρυπτογραφική έξυπνη κάρτα, χρησιµοποιείται σε µία Υποδοµή ∆ηµοσίου 

Κλειδιού (Υ∆Κ), τα ιδιωτικά κλειδιά του χρήστη, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του, 

καθώς και το πιστοποιητικό της αρχής πιστοποίησης αποθηκεύονται στη µνήµη 

EEPROM. Με τη βοήθεια του κρυπτο-επεξεργαστή, κρυπτογραφικές λειτουργίες 

όπως η κρυπτογράφηση πληροφορίας και ο υπολογισµός της ψηφιακής υπογραφής, 

πραγµατοποιούνται πάνω στην κάρτα, και µε αυτό τον τρόπο τα απαραίτητα κλειδιά 

δεν χρειάζεται να αποθηκευτούν σε κάποιο άλλο µέσο εκτός αυτής (π.χ. στη µνήµη 

ενός Η/Υ). Το εγγενές λειτουργικό σύστηµα της κάρτας δεν επιτρέπει την ανάγνωση 

των ιδιωτικών κλειδιών από οντότητες εκτός της ίδιας, διασφαλίζοντας ότι η κάρτα 

και τα αντίστοιχα κλειδιά της δεν είναι δυνατό να αντιγραφούν (συγκεκριµένα, ούτε ο 

κάτοχος της κάρτας έχει πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί του). Επιπρόσθετα, η χρήση 

του ιδιωτικού κλειδιού του χρήστη προστατεύεται από το αντίστοιχο ΡΙΝ, 

εξασφαλίζοντας διπλή αυθεντικοποίηση (αν µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο έχοντας την 

κάρτα προσπαθήσει να χρησιµοποιήσει το κρυπτογραφικό κλειδί, αυτό θα είναι 

αδύνατο χωρίς τη γνώση του κωδικού ΡΙΝ). 

Λειτουργίες του κρυπτο-επεξεργαστή 

Όσον αφορά στους αλγόριθµους δηµοσίου κλειδιού, η ψηφιακή υπογραφή κατά RSA 

καθώς και η επαλήθευσή της, υποστηρίζονται από κλειδιά µήκους 512, 768 και 

1024bit. Ακόµη και µε την χρήση κλειδιού µήκους 1024 bit, ο εκτιµώµενος χρόνος 

εκτέλεσης ψηφιακής υπογραφής είναι τυπικά κάτω από ένα δευτερόλεπτο. Ο 

αλγόριθµος ψηφιακής υπογραφής (Digital Signature Algorithm –DSA) δεν 
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χρησιµοποιείται σε τόσο ευρεία κλίµακα όπως ο RSA, και συνήθως υλοποιείται µε 

κλειδιά µήκους 512 bit.  

Επίσης, οι συµµετρικοί αλγόριθµοι DES και 3-DES είναι κατ’ εξοχήν υλοποιηµένοι 

στα µοντέλα έξυπνων καρτών σχεδόν όλων των µεγάλων κατασκευαστών καρτών. 

Επειδή όµως η σειριακή διεπιφάνεια της έξυπνης κάρτας έχει σχετικά χαµηλό εύρος 

επικοινωνίας (bandwidth), η συγκεκριµένη διαδικασία συµµετρικής κρυπτογράφησης 

κατά DES είναι πολύ αργή. Συνήθως η µαζική κρυπτογράφηση (bulk encryption) 

αρχείων γίνεται σε έναν προσωπικό υπολογιστή (µε συµµετρικό κλειδί) και το 

ιδιωτικό κλειδί, το οποίο βρίσκεται στην κάρτα χρησιµοποιείται για 

αποκρυπτογράφηση του συµµετρικού κλειδιού και στη συνέχεια του αρχείου. Επίσης, 

λειτουργίες ηλεκτρονικού πορτοφολιού συνήθως βασίζονται σε τεχνολογίες 

συµµετρικού κλειδιού όπως οι αλγόριθµοι DES και 3-DES.  

Όσον αφορά στο hashing, oι επικρατέστεροι αλγόριθµοι είναι οι SHA-1 και MD-5, 

αλλά και πάλι το σχετικά χαµηλό εύρος επικοινωνίας (bandwidth) της σειριακής 

διεπιφάνειας της έξυπνης κάρτας κάνει τη διαδικασία hashing πάνω στην κάρτα τόσο 

αργή, που είναι σχεδόν µη αποτελεσµατική. 

Τέλος, οι κρυπτογραφικές κάρτες παρέχουν αυξηµένη προστασία για τα 

κρυπτογραφικά κλειδιά του χρήστη. Όπως αναφέρθηκε και πριν, το ιδιωτικό κλειδί 

δεν µπορεί να εξαχθεί σαν πληροφορία από το ολοκληρωµένο κύκλωµα και ούτε ο 

κάτοχος έχει πρόσβαση σε αυτό. Επίσης οι σύγχρονες έξυπνες κάρτες έχουν τη 

δυνατότητα να δηµιουργούν ζεύγη κλειδιών RSA πάνω στο ολοκληρωµένο (on-board 

generation). Έτσι ιδιωτικό κλειδί του χρήστη είναι πάντα ασφαλές αφού ουσιαστικά 

το δεν εγκαταλείπει ποτέ την κάρτα.  

Συνοψίζοντας, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι σύγχρονες έξυπνες κάρτες µε κρυπτο-

επεξεργαστή περιέχουν 32-bit Risk επεξεργαστές και 512 Kbytes RAM, και 

αναµένεται να λύσουν τουλάχιστον τα βασικά προβλήµατα ταχύτητας των  

κρυπτογραφικών λειτουργιών [9][13]. Η δυνατότητα που έχουν να αποθηκεύουν µε 

ασφάλεια τα ιδιωτικά κλειδιά, τις έχουν καταστήσει την ιδανική και πιο διαδεδοµένη 

λύση για εφαρµογές ηλεκτρονικής ταυτότητας για αυθεντικοποίηση του χρήστη σε 

Υ∆Κ, για κρυπτογράφηση και ψηφιακές υπογραφές. 
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Ωστόσο, πρέπει να τονίσουµε ότι η προσθήκη ενός κρυπτογραφικού συνεπεξεργαστή 

µπορεί να αυξήσει το κόστος της κάρτας από 50% ως και 100%. Βέβαια αυτή η 

αύξηση του κόστους περιορίζεται σταδιακά µε την ευρεία εξάπλωση των κρυπτο-

επεξεργαστών. Επίσης, όπως αναµένεται στο µέλλον η ισχύς των κλασικών 

επεξεργαστών των καρτών θα αυξηθεί τόσο, ώστε να είναι ικανοί να 

πραγµατοποιήσουν του απαραίτητους κρυπτογραφικούς υπολογισµούς. 

3.3.5. Έξυπνες Κάρτες πολλαπλών εφαρµογών 

Ένα από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα των έξυπνων καρτών σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες τεχνολογίες καρτών, είναι η δυνατότητα υλοποίησης, πάνω σε µια µόνο 

κάρτα, πολλών διαφορετικών εφαρµογών χωρίς η µία να επηρεάζει τη λειτουργία και 

τα δεδοµένα της άλλης. Έτσι για παράδειγµα, πάνω σε µια κάρτα µπορεί να υπάρχουν 

ταυτόχρονα ο ιατρικός φάκελος του κατόχου, το δίπλωµα οδήγησης, ηλεκτρονικό 

πορτοφόλι κλπ. 

Οι τρέχουσες αρχιτεκτονικές υλοποίησης ως προς τις κάρτες πολλαπλών εφαρµογών 

είναι δύο [15][9], ανάλογα µε τις απαιτήσεις των συστηµάτων στα οποία θα 

χρησιµοποιηθούν, 1) κύρια εφαρµογή που συνεργάζεται µε δευτερεύουσες 

εφαρµογές, και 2) πολλαπλές ανεξάρτητες εφαρµογές σε µία κάρτα. 

Κύρια εφαρµογή που συνεργάζεται µε δευτερεύουσες εφαρµογές 

Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες για τις οποίες σχεδιάζεται η κάρτα, σχετίζονται η 

µία µε την άλλη και είναι απαραίτητο να λειτουργούν στην ίδια υποδοµή, η 

αρχιτεκτονική ορίζει µία κύρια υποδοµή, όπου όλες οι λειτουργίες και τα αρχεία που 

δηµιουργούνται στην κάρτα συνεργάζονται, και ανά περίπτωση, χρησιµοποιούν κοινά 

διαχειριζόµενη πληροφορία. Υπάρχουν δύο τρόποι αντιµετώπισης της ανάγκης 

συνεργασίας των εφαρµογών: 

1. Κύρια εφαρµογή και εξαρτώµενες δευτερεύουσες εφαρµογές: Συνήθως οι 

εφαρµογές δεν χρησιµοποιούν πλήρως τη διαθέσιµη µνήµη καθώς και την 

υπολογιστική ισχύ µιας κάρτας, κάνοντας έτσι δυνατή τη συνύπαρξη επιπλέον 

δευτερεύουσων εφαρµογών οι οποίες θα κάνουν ταυτόχρονη χρήση των πόρων 

και των λειτουργιών. Ένα τέτοιο σύστηµα απαιτεί πάντα τη συνεργασία µεταξύ 

των διαφορετικών παρόχων των εφαρµογών. Οι δευτερεύουσες εφαρµογές 
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χρησιµοποιούν τµήµα της κύριας εφαρµογής για την εκτέλεση των διαδικασιών 

τους, εποµένως όλες οι εφαρµογές που λειτουργούν µε βάση ένα τέτοιο πλαίσιο 

πρέπει να θεωρούνται σαν ένα µοναδικό σύστηµα και να διαχειρίζονται όλες µαζί 

έτσι ώστε να παρέχουν πολλαπλές λειτουργίες στο χρήστη. Από την πλευρά της 

κύριας εφαρµογής, οι δευτερεύουσες εφαρµογές αντιµετωπίζονται σαν έµπιστες 

εφαρµογές, εφόσον έχουν υλοποιηθεί µε βάση ένα δεσµευτικό σχέδιο 

συνεργασίας, και αυτός είναι ο λόγος που τους επιτρέπεται να χρησιµοποιούν 

πόρους και λειτουργίες του συστήµατος. Για να προστεθεί κάποια εφαρµογή 

πάνω στην κάρτα πρέπει αυτή να έχει υλοποιηθεί µε βάση το δεσµευτικό σχέδιο 

συνεργασίας που καθορίζει ο παροχέας της κύριας εφαρµογής. 

 

Σχήµα 3-6: Οι δευτερεύουσες εφαρµογές επικοινωνούν µε την κύρια εφαρµογή 

2. Πολλαπλές εφαρµογές µε την ίδια κεντρική αρχή ελέγχου: Η βασική αρχή ενός 

τέτοιου συστήµατος είναι ότι πολλές εφαρµογές εξυπηρετούν παρόµοιους 

σκοπούς ή κάνουν χρήση των ίδιων πόρων για να παρέχουν τις λειτουργίες τους. 

Τέτοιες εφαρµογές µπορούν να συνυπάρχουν, ούτως ώστε να αυξάνεται η 

λειτουργικότητα της κάρτας και να ελαττώνεται αντίστοιχα η σπατάληση πόρων 

µε την κοινή χρήση πληροφοριών (όπως π.χ. τα στοιχεία του κατόχου της). Μια 

από τις προϋποθέσεις για την συνύπαρξη εφαρµογών στο σύστηµα είναι να 

ακολουθούν κάποιες κοινές προδιαγραφές ή πρότυπο και να διαχειρίζονται από 

µια κεντρική αρχή ελέγχου. Επίσης, όλες οι εφαρµογές πρέπει να παρέχουν 

παρόµοιες υπηρεσίες και λειτουργίες ώστε να έχουν και παρόµοιες απαιτήσεις 

όσον αφορά στο επίπεδο ασφάλειας. Έτσι οι κρυπτογραφικοί και άλλοι 

µηχανισµοί ασφάλειας που υλοποιούνται από την κεντρική αρχή ελέγχου 

µπορούν να διαµοιράζονται και να χρησιµοποιούνται απ’ όλες τις εφαρµογές. Οι 
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εφαρµογές που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο σύστηµα πρέπει να είναι 

συµβατές µε τις προδιαγραφές που ορίζει η κεντρική αρχή. Ένα αρχείο δεικτών 

(service index file) το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες 

εφαρµογές και συνδέσµους µε αντίστοιχα αρχεία, πρέπει να ενηµερώνεται κάθε 

φορά που µία νέα λειτουργία ή εφαρµογή προστίθεται στην κάρτα µετά την 

έκδοσή της. Το αρχείο αυτό πρέπει να είναι προσβάσιµο σε όλους για ανάγνωση, 

ωστόσο η ενηµέρωση του πρέπει να γίνεται µόνο από την κεντρική αρχή. Όλες οι 

νέες εφαρµογές που πρόκειται να προστεθούν πρέπει να καταγράφονται από την 

κεντρική αρχή ώστε να λαµβάνουν το µοναδικό αναγνωριστικό κωδικό τους. 

 

Σχήµα 3-7: Πολλαπλές εφαρµογές που χρησιµοποιούν την ίδια κεντρική αρχή ελέγχου 

Πολλαπλές ανεξάρτητες εφαρµογές σε µία κάρτα 

Είναι κάρτες µε τη δυνατότητα να εκτελούν διαφορετικές και ανεξάρτητες µεταξύ 

τους εργασίες. Τέτοιου είδους κάρτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για έλεγχο 

πρόσβασης, ιατρικό φάκελο, ασφαλιστικές πληροφορίες, κλπ. Καθώς δεν υπάρχει 

κεντρική αρχή ελέγχου, οι εφαρµογές ενδέχεται να χρησιµοποιούν το ίδιο 

αναγνωριστικό νούµερο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δίνονται διαδοχικά 

αναγνωριστικά τα οποία θα αποθηκεύονται σε ένα αρχείο δεικτών, ώστε να υπάρχει 

στοιχειώδης έλεγχος των αρχείων πάνω στην κάρτα και να αποφεύγονται οι διπλές 

καταχωρήσεις τους ή η ανεξέλεγκτη δηµιουργία τους. Κάθε νέα εφαρµογή θα 

χρησιµοποιεί το αµέσως επόµενο διαθέσιµο αναγνωριστικό του αρχείου. Το αρχείο 

αυτό θα ενηµερώνεται κάθε φορά που µία νέα λειτουργία προστίθεται στην κάρτα και 

θα είναι προσβάσιµο για ανάγνωση σε οποιονδήποτε χωρίς PIN, εφόσον δεν 

περιέχονται ευαίσθητες πληροφορίες µέσα σε αυτό. Οι εφαρµογές θα είναι 
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προσβάσιµες µέσω του αρχείου αυτού µε κατάλληλη αναζήτηση. Η αυθεντικοποίηση 

µπορεί να γίνεται µε χρήση κρυπτογραφικών µεθόδων και ψηφιακών υπογραφών.  

Η συγκεκριµένη αρχιτεκτονική έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν παρουσιάζει 

περιορισµούς ως προς την υλοποίηση των υπηρεσιών πάνω στην κάρτα. Για την 

ακρίβεια, ο µόνος περιορισµός που αντιµετωπίζει, είναι η χωρητικότητα της κάρτας. 

Οποτεδήποτε οι παροχείς εφαρµογών αναπτύσσουν νέες εφαρµογές οι οποίες είναι 

συµβατές µε το πρότυπο API της κάρτας, θα µπορούν να τις διανείµουν µέσω των 

παροχέων καρτών. 

 

Σχήµα 3-8: Πολλαπλές ανεξάρτητες εφαρµογές σε µία έξυπνη κάρτα 

3.3.6. Λειτουργικά Συστήµατα έξυπνων καρτών 

Το λειτουργικό σύστηµα (Chip Operating System – COS ή Mask) της έξυπνης κάρτας 

είναι µια ακολουθία εντολών προς τον επεξεργαστή που αποθηκεύεται µόνιµα στη 

µνήµη ROM της κάρτας, κατ’ αναλογία µε τους προσωπικούς υπολογιστές που έχουν 

εγκατεστηµένο στο σκληρό τους δίσκο DOS, Windows, Linux ή οποιοδήποτε άλλο 

λειτουργικό σύστηµα. Η διαδικασία «εγκατάστασης» του λειτουργικού συστήµατος 

στη µνήµη ROM ονοµάζεται masking [1][4].  

Τα λειτουργικά συστήµατα καρτών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

� Τα λειτουργικά συστήµατα  γενικής χρήσης (general purpose COS) που 

περιλαµβάνουν ένα τυποποιηµένο σετ εντολών µε το οποίο καλύπτονται οι 

περισσότερες απαιτήσεις των εφαρµογών  

� Τα εξειδικευµένα λειτουργικά συστήµατα (dedicated COS) µε εντολές 

σχεδιασµένες για συγκεκριµένες εφαρµογές και που µερικές φορές περιέχει 
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τις ίδιες τις εφαρµογές. Ένα παράδειγµα ειδικευµένου COS είναι µια κάρτα 

σχεδιασµένη αποκλειστικά για την υποστήριξη του “ηλεκτρονικού 

πορτοφολιού”.  

Οι βασικές λειτουργίες των λειτουργικών συστηµάτων καρτών, είναι [41]:  

� ∆ιαχείριση των συναλλαγών µεταξύ της κάρτας και του έξω κόσµου, µε 

χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας. 

� ∆ιαχείριση των αρχείων και των δεδοµένων της µνήµης  

� Παροχή πρόσβασης σε αρχεία και πληροφορίες (για παράδειγµα επιλογή 

αρχείου, ανάγνωση, εγγραφή και ενηµέρωση δεδοµένων)  

� ∆ιαχείριση της ασφάλειας της κάρτας και των αλγορίθµων κρυπτογράφησης 

πληροφοριών  

� ∆ιατήρηση της αξιοπιστίας όσον αφορά την συνέπεια των δεδοµένων, την 

άµυνα ενάντια σε διακοπές της τροφοδοσίας και την ανάκαµψη από κάποιο 

σφάλµα  

 

Σχήµα 3-9: Λειτουργικό σύστηµα κάρτας 

Παρόλο που θεωρητικά όλες οι έξυπνες κάρτες συµµορφώνονται µε το πρότυπο ISO 

7816, τα λειτουργικά συστήµατα αυτά καθ’ αυτά είναι συνήθως διαφορετικά για κάθε 

κατασκευαστή [16]. Αυτό σηµαίνει ότι οι περισσότερες εφαρµογές έξυπνων καρτών 

έχουν περιορισµένο πεδίο, αφού µια εφαρµογή που αναπτύσσεται για ένα λειτουργικό 

σύστηµα δεν µπορεί να λειτουργήσει σε ένα άλλο. 
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Στην παράγραφο αυτή θα καλύψουµε αρχικά το κυρίαρχο σύστηµα βασισµένο σε 

αρχεία (file system) και στη συνέχεια θα αναφερθούµε στα νέα λειτουργικά 

συστήµατα όπως JavaCard, Multos και Smart Card for Windows, τα οποία 

υποστηρίζουν ευκολότερη ανάπτυξη και εισαγωγή στην κάρτα πολλαπλών -και 

ανεξάρτητων µεταξύ τους- εφαρµογών. Από µια άποψη, τα παραπάνω λειτουργικά 

συστήµατα είναι Card-Side API's για την ανάπτυξη «καρτ-εφαρµογών» που τρέχουν 

στην κάρτα. Υπάρχουν επίσης Reader-Side API's όπως είναι το OpenCard 

Framework [1]. Το OpenCard Framework (OCF), το οποίο και θα χρησιµοποιήσουµε 

σαν βάση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής, είναι ένα αντικειµενοστραφές πλαίσιο 

για την επικοινωνία τερµατικών και έξυπνων καρτών. Το OCF παρέχει ένα σύνολο 

ανοιχτών APIs, υλοποιηµένων σε γλώσσα Java, πάνω στα οποία οι προγραµµατιστές 

και παροχείς υπηρεσιών µπορούν να αναπτύξουν εφαρµογές έξυπνων καρτών 

Κάρτες µε σύστηµα αρχείων 

Το σύστηµα αρχείων για έξυπνες κάρτες καθορίζεται από το πρότυπο ISO 7816 – 4 

[17]. Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3-10, ένα τέτοιο σύστηµα βασίζεται στα τρία 

παρακάτω δοµικά στοιχεία, τα οποία καθορίζονται από ένα αναγνωριστικό µήκους 2 

bytes ή ένα συµβολικό όνοµα. [1][4][5]:  

� Βασικό αρχείο (Master File – MF): Είναι ουσιαστικά το αντίστοιχο του 

root σε συστήµατα UNIX. Μπορεί να περιέχει αρχεία δεδοµένων (EF) ή 

αρχεία Καταλόγου (DF). 

� Αρχείο Καταλόγου (Dedicated File – DF): Το αρχείο καταλόγου είναι το 

αντίστοιχο των directory files που συναντώνται σε συστήµατα UNIX ή PC. 

Ένα αρχείο DF µπορεί να περιέχει αρχεία EF ή άλλα αρχεία DF. Συνήθως 

τα αρχεία αυτά χρησιµοποιούνται για να διαχωρίσουν τα δεδοµένα 

διαφορετικών εφαρµογών. Συνήθως κάθε ξεχωριστή εφαρµογή 

χρησιµοποιεί το δικό της αρχείο DF. Αυτό µας δίνει την ικανότητα να 

σχεδιάζουµε δεντρικές δοµές αρχείων όπως σε ένα σύστηµα UNIX ή PC. 

� Αρχείο ∆εδοµένων (Elementary File - EF): Το αρχείο δεδοµένων 

χρησιµοποιείται για την αποθήκευση δεδοµένων. Το µέγεθος του 

καθορίζεται κατά τη δηµιουργία του. Αυτός ο περιορισµός επιβάλλει να 

γίνεται πολύ προσεχτική σχεδίαση εξ’ αρχής. 
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Σχήµα 3-10: Σύστηµα αρχείων ISO 7816-4 

Το σύστηµα αρχείων θα παρουσιαστεί πιο αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο καθώς 

αποτελεί την πιο διαδεδοµένη µορφή λειτουργικού συστήµατος των σύγχρονων 

καρτών. 

Σύστηµα MULTOS 

Τα αρχικά MULTOS προέρχονται από την ονοµασία MULti-application Operating 

System. Αρχικά αναπτύχθηκε από την Mondex αλλά στη συνέχεια µεταφέρθηκε στη 

MAOSCO, της οποίας µέλη είναι µεταξύ άλλων η Gemplus, η Hitachi, η Keystone, η 

Motorola, και η Siemens-Nixdorf. Ο στόχος ήταν να γίνει το MULTOS ένα ανοιχτό 

πρότυπο [1][18]. 

Το Multos είναι ένα λειτουργικό για κάρτες πολλαπλών εφαρµογών, το οποίο 

επιτρέπει τη φόρτωση και ενηµέρωση εφαρµογών πάνω στην κάρτα, µετά την έκδοσή 

της. Η τελευταία έκδοση 4.02 έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία την 

ξεχωρίζουν από προηγούµενες εκδόσεις: 

� επανάκτηση µνήµης, η οποία επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση της µνήµης 

που καταλαµβάνουν οι εφαρµογές, όταν αυτές διαγράφονται. 

� ασφαλή επικοινωνία µεταξύ εφαρµογών, που επιτρέπει σε εφαρµογές να 

εκτελούνται παράλληλα χωρίς προβλήµατα ασφάλειας 
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Μια κάρτα Multos παρέχει ένα σύστηµα αρχείων συµβατό µε τα πρότυπα ISO καθώς 

και ένα περιβάλλον εκτέλεσης για εφαρµογές. Οι προγραµµατιστές µπορούν να 

αναπτύσσουν τις εφαρµογές χρησιµοποιώντας µια νέα γλώσσα που ονοµάζεται MEL 

(Multos Executable Language). Εναλλακτικά, οι εφαρµογές µπορούν να 

αναπτύσσονται σε γλώσσα C και στη συνέχεια να µεταγλωττίζονται σε MEL. Για το 

λειτουργικό σύστηµα απαιτούνται 32k µνήµη ROM, ενώ για τις εφαρµογές είναι 

αρκετά 16K µνήµης EEPROM. 

Το Multos ορίζει ένα κοινό λειτουργικό σύστηµα µε ένα API το οποίο λέγεται 

Application Abstract Machine (AAM). Αυτό µας διασφαλίζει ότι µετά τη δηµιουργία 

µιας νέας εφαρµογής για Multos, η εφαρµογή αυτή θα µπορεί να φορτώνεται σε κάθε 

κάρτα που υποστηρίζει Multos χωρίς κάποια επιπλέον διαδικασία. Το ΑΑΜ 

βρίσκεται στην κορυφή του συστήµατος Multos και είναι ανεξάρτητο από το 

υποκείµενο hardware. Το ΑΑΜ διερµηνεύει την εφαρµογή που έχει γραφτεί στη 

γλώσσα MEL και την µεταφράζει σε εντολές προς το λειτουργικό, οι οποίες στη 

συνέχεια εκτελούνται. 

Java Cards 

Το λειτουργικό σύστηµα JavaCard αναπτύχθηκε από την Sun Microsystems και στη 

συνέχεια προωθήθηκε στο JavaCard Forum [19][20].  Το λειτουργικό αυτό σύστηµα 

είναι πολύ δηµοφιλές επειδή δίνει ελευθερία αρχιτεκτονικής στους προγραµµατιστές 

και γιατί οι εφαρµογές που βασίζονται πάνω σ’ αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

από κάθε κατασκευαστή της έξυπνης κάρτας. 

Η τεχνολογία JavaCard παρέχει µια ευρέως διαδεδοµένη πλατφόρµα στην οποία οι 

εφαρµογές της κάρτας µπορούν να γράφονται σε γλώσσα Java και να εκτελούνται σε 

οποιαδήποτε κάρτα υποστηρίζει το αντίστοιχο περιβάλλον εκτέλεσης (JavaCard 

Runtime Environment) [1][4][5][21][22][23]. Η γενική αρχιτεκτονική µίας Java 

κάρτας απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα: 
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Σχήµα 3-11: Αρχιτεκτονική συστήµατος JavaCard 

Όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα της αρχιτεκτονικής του Java Card, η εικονική 

µηχανή της Java Card (JCVM) βασίζεται στο ολοκληρωµένο κύκλωµα (IC) της 

κάρτας και στο έµφυτο (native) λειτουργικό σύστηµα. Το επίπεδο της JCVM 

“αποκρύπτει” την εσωτερική δοµή λειτουργιών του κατασκευαστή παρέχοντας µια 

κοινή διεπαφή αλληλεπίδρασης στους χρήστες. Ο κορµός της JCVM απαρτίζεται από 

δύο τµήµατα:  

� Το πρώτο τµήµα της VM εκτελείται εκτός κάρτας στον υπολογιστή που είναι 

συνδεδεµένος ο reader. Αυτό το τµήµα καλείται Java Card Converter και 

αναλαµβάνει όλη την δουλειά όσων αφορά την φόρτωση κλάσεων.  

� Το τµήµα της VM που υλοποιείται εντός της κάρτας περιλαµβάνει τον 

µεταφραστή bytecode. Το Java Card Framework προσδιορίζει ένα σετ από 

κλάσεις API για την ανάπτυξη εφαρµογών Java Card, που ονοµάζονται 

applets. Παραπάνω από ένα applets µπορούν βρίσκονται σε µία κάρτα, όπου 

το κάθε applet αναγνωρίζεται από το µοναδικό AID (application identifier) 

που διαθέτει, όπως αυτό ορίζεται στο πρότυπο ISO 7816 [8]. 

Όλα τα applet γράφονται σε Java και µεταγλωττίζονται µε την χρήση συνηθισµένων 

Java compilers (όπως το javac του J2SDK). Λόγω περιορισµών στη µνήµη και στις 

επεξεργαστικές ικανότητες µιας κάρτας, δεν υποστηρίζονται όλα τα χαρακτηριστικά 

που προσδιορίζει η γλώσσα Java. Συγκεκριµένα, η Java Card δεν υποστηρίζει:  
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� ∆υναµική φόρτωση κλάσεων  

� ∆ιαχειριστή ασφάλειας  

� Νήµατα και συγχρονισµούς  

� Κλωνοποίηση αντικειµένων  

� Μεγάλους τύπους δεδοµένων (float, double, long, char)  

Οι εντολές που κάνουν χρήση των παραπάνω χαρακτηριστικών παραλείπονται. 

Ωστόσο καθώς η τεχνολογία των έξυπνων καρτών συνεχώς εξελίσσεται, θα δούµε 

εκδόσεις του Java Card µε µεγαλύτερη προσέγγιση προς τα χαρακτηριστικά αυτά.  

SmartCard for Windows 

Τον Οκτώβριο του 1998 η Microsoft ανακοίνωσε την είσοδό της στην αγορά 

λειτουργικών για έξυπνες κάρτες µε ένα νέο προϊόν που ονοµάστηκε Smart Card for 

Windows και βασίστηκε στο υπάρχον πρότυπο PC/SC για ολοκλήρωση έξυπνων 

καρτών µε προσωπικούς υπολογιστές [24][25][26]. 

Η κάρτα αυτή είναι ένας συνδυασµός του παραδοσιακού συστήµατος αρχείων ISO 

7816-4 και µιας προγραµµατιστικής πλατφόρµας. Ο πυρήνας παρέχει το σύστηµα 

αρχείων, έλεγχο πρόσβασης, εισαγωγή / ανάγνωση, κρυπτογραφικές υπηρεσίες, µια 

προγραµµατιστική διεπαφή (API) και µια συλλογή εντολών ISO. Επίσης, ένα 

προαιρετικό περιβάλλον εκτέλεσης επιτρέπει την προσθήκη νέων εφαρµογών. 

Η Microsoft παρέχει όλα τα εργαλεία και βιβλιοθήκες απαραίτητες για την ανάπτυξη 

εφαρµογών. Με το προϊόν αυτό, η Microsoft επιτρέπει σε άλλες εταιρείες να 

αναπτύξουν λειτουργικά συστήµατα για κάρτες χρησιµοποιώντας τα βασισµένα σε 

Windows toolkits για Visual Basic ή Visual C++. Με αυτό ο προγραµµατιστής 

µπορεί να επιλέγει τα συστατικά (components) του λειτουργικού που επιθυµεί και 

στη συνέχεια να δηµιουργεί µια µάσκα ώστε να φορτωθούν πάνω στην κάρτα. Το σετ 

των εντολών είναι προσαρµοζόµενο. Η πρώτη έκδοση του προϊόντος περιλαµβάνει 

εντολές ISO και EMV, ενώ σε επόµενη έκδοση θα ενσωµατωθούν και εντολές GSM. 

3.3.7. Συσκευές ανάγνωσης / εγγραφής καρτών 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι έξυπνες κάρτες αποτελούν ουσιαστικά 

ολοκληρωµένους µικροσκοπικούς Η/Υ, οι οποίοι στερούνται µόνο συσκευών εισόδου 
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/ εξόδου. Έτσι λοιπόν, προκειµένου να επικοινωνήσουµε µε τις έξυπνες κάρτες 

χρησιµοποιούµε τις επονοµαζόµενες «συσκευές αποδοχής» ή «αναγνώστες έξυπνων 

καρτών» (card acceptance devices ή card readers). 

Παρόλο που συνήθως αναφέρονται σαν αναγνώστες καρτών, οι συσκευές αυτές 

(τερµατικά) έχουν εξ’ ορισµού την δυνατότητα και ανάγνωσης και εγγραφής, εφόσον 

βέβαια η κάρτα υποστηρίζει τις παραπάνω λειτουργίες και οι συνθήκες πρόσβασης 

έχουν ικανοποιηθεί. Σε αντίθεση µε τις έξυπνες κάρτες, οι οποίες έχουν παρόµοια 

κατασκευή, οι αναγνώστες καρτών παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία στην κατασκευή, 

τόσο σε σχέση µε το µηχανικό µέρος όσο και µε την πολυπλοκότητα σχεδίασης. Για 

παράδειγµα υπάρχουν αναγνώστες ενσωµατωµένοι σε αυτόµατες µηχανές πώλησης, 

φορητοί αναγνώστες µε οθόνη υγρών κρυστάλλων, αναγνώστες ενσωµατωµένοι σε 

κινητά τηλέφωνα, καθώς και αναγνώστες προσαρµοσµένοι σε προσωπικούς 

υπολογιστές [1][2][3][4][5]. 

Οι αναγνώστες παρουσιάζουν διάφορες επιλογές, όσον αφορά το µηχανισµό 

εισαγωγής / εξαγωγής της κάρτας, το είδος των επαφών καθώς και την παρουσία 

οθονών και πληκτρολογίων για εισαγωγή κωδικών. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των 

αναγνωστών καθορίζονται από το πρότυπο ISO/IEC 7816-3. Παρόλο που οι επιλογές 

είναι πολλές, εδώ θα επικεντρωθούµε σε αναγνώστες που συνδέονται µε υπολογιστές, 

εφόσον αυτοί παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον και επηρεάζουν περισσότερο 

την ασφάλεια των υπολογιστών και των δικτύων. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται µερικοί από τους τύπους αναγνωστών που µπορούν να συνδεθούν σε 

υπολογιστές [3]: 

Τύπος Φυσικής 

Σύνδεσης 
Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Σειριακή θύρα (Serial 
Port) 

Πολύ διαδεδοµένοι; αυξηµένη 
αξιοπιστία και µικρό κόστος.  
Επίσης υποστηρίζονται από 
διάφορες πλατφόρµες (Windows, 
Mac, και Unix). 

Πολλοί επιτραπέζιοι 
υπολογιστές δεν διαθέτουν 
ελεύθερη σειριακή θύρα. 
Απαιτεί εξωτερική 
τροφοδοσία ή µπαταρία. 

Κάρτα PCMCIA 

Ιδανική λύση για φορητούς 
υπολογιστές 

Συνήθως έχει υψηλότερο 
κόστος. Επίσης πολλά 
συστήµατα δεν 
υποστηρίζουν PCMCIA slot. 

Θύρα Πληκτρολογίου 
PS/2 (Keyboard Port) 

Εύκολη εγκατάσταση µε χρήση 
ενδιάµεσου προσαρµογέα. 

Μικρή ταχύτητα µεταφοράς 
δεδοµένων. 
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Υποστηρίζει τη χρήση 
προστατευµένου διαύλου για 
εισαγωγή κωδικών. 

Οδηγός δισκέτας 
(Floppy) 

Εύκολη εγκατάσταση Απαιτεί τροφοδοσία από 
µπαταρία. Η ταχύτητα 
επικοινωνίας αποτελεί 
επίσης περιορισµό. 

Θύρα USB 

Μεγάλες ταχύτητες µεταφοράς 
δεδοµένων. 

∆εν είναι ακόµα ευρέως 
διαθέσιµοι. Η χρήση κοινού 
διαύλου (Shared bus) 
ενδέχεται να προκαλέσει 
προβλήµατα ασφάλειας. 

Ενσωµατωµένος 
(Built-in) 

∆εν χρειάζεται επιπλέον 
εγκατάσταση υλικού και 
λογισµικού. 

∆εν είναι ακόµα ευρέως 
διαθέσιµοι  

 

Πίνακας 2: Τύποι σύνδεσης αναγνωστών µε υπολογιστές 

Πρωτόκολλα επικοινωνίας αναγνωστών 

Όλες οι επικοινωνίες από και προς την έξυπνη κάρτα, πραγµατοποιούνται µε "half-

duplex" επικοινωνία, όπου µόνο ένα εκ των δύο µερών που επικοινωνούν µπορεί να 

στέλνει πληροφορία κάθε φορά, είτε πρόκειται για την κάρτα, είτε για το τερµατικό. 

Η επικοινωνία πάντα αρχικοποιείται από το τερµατικό, και θα µπορούσε να 

αντιστοιχιστεί µε µία επικοινωνία της µορφής client/server µεταξύ της κάρτας και του 

τερµατικού. Για την επικοινωνία χρησιµοποιείται η επαφή C7. 

Το φυσικό επίπεδο επικοινωνίας της διαδικασίας που µόλις περιγράφηκε, ορίστηκε 

στο πρότυπο ISO/IEC 7816-3 [8] όπου καταλήγουν τα χαρακτηριστικά του επιπέδου 

τάσης να µεταφράζονται σε "0" και "1" bits. Με αυτή τη λογική, προκύπτουν πολλά 

διαφορετικά πρωτόκολλα για την ανταλλαγή πληροφορίας στη σχέση client/server. 

Εµφανίζονται µε το χαρακτηριστικό γράµµα "T=" συν ένα αριθµό, και συνοψίζονται 

στον επόµενο πίνακα: 

Πρωτόκολλο Περιγραφή 

T = 0 Ασύγχρονο, half-duplex, σχετιζόµενο µε bytes (ISO/IEC 7816-3) 

T = 1 
Ασύγχρονο, half-duplex, σχετιζόµενο µε block, (ISO/IEC 7816-3, 
Adm.1) 

T = 2 Ασύγχρονο, full-duplex, σχετιζόµενο µε block, (ISO/IEC 10536-4) 
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T = 3 Full duplex, δεν χρησιµοποιείται ακόµη 

T = 4 
Ασύγχρονο, half-duplex, σχετιζόµενο µε byte,  
(επέκταση του T = 0) 

T = 5 έως T = 13 ∆εσµευµένο για µελλοντική χρήση (Reserved for future use) 

T = 14 Για εθνική χρήση, δεν αποτελεί ISO standard 

T = 15 ∆εσµευµένο για µελλοντική χρήση(Reserved for future use) 

Πίνακας 3: Πρωτόκολλα επικοινωνίας έξυπνων καρτών 

Τα δύο επικρατέστερα πρωτόκολλα είναι τα T=0 και T=1, µε πλέον δηµοφιλές το 

T=0. Ένα επίπεδο πιο πάνω από τα πρωτόκολλα T=0 και T=1 συναντούµε το 

πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ του τερµατικού και της κάρτας, το οποίο 

βασίζεται στη ανταλλαγή των λεγόµενων πακέτων APDU (Application Protocol Data 

Units). Η διάταξη των APDUs είναι ανεξάρτητη της εφαρµογής, ωστόσο το 

περιεχόµενο και η σηµασία τους εξαρτώνται από την εκάστοτε εφαρµογή. Το 

πρότυπο ISO 7816-4 ορίζει δύο τύπους APDU: 

� APDU εντολών (Command APDU), τα οποία στέλνονται από το 

τερµατικό (π.χ. Η/Υ) στην έξυπνη κάρτα. 

� APDU απόκρισης (Response APDU), τα οποία στέλνονται από την 

κάρτα στο τερµατικό σαν απάντηση σε µια εντολή. 

 

Σχήµα 3-12: Μοντέλο επικοινωνίας κάρτας – υπολογιστή µε χρήση πακέτων APDU 

Το περιεχόµενο και η διάταξη των bytes που αποτελούν τα πακέτα APDU εντολών 

και APDU απόκρισης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα [1]: 
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APDU Byte Σηµασία 

CLA (Class Byte) 

Προσδιορίζει την κλάση της εντολής, αν 

δηλαδή για παράδειγµα είναι εντολή 

σύµφωνα µε το πρότυπο ISO ή κάποια ειδική 

εντολή της συγκεκριµένης κάρτας.  

INS (Instruction Byte) Προσδιορίζει τη συγκεκριµένη εντολή 

P1 (Parameter byte) 

P2 (parameter byte) 

Χρησιµοποιούνται για το πέρασµα 

παραµέτρων στην εντολή. 

Lc (Length command byte) 

Καθορίζει το µήκος (σε bytes) των 

δεδοµένων που στέλνονται στην κάρτα 

(optional data) 

Optional data 
Περιέχει τα δεδοµένα που (προαιρετικά) 

αποστέλλονται στην κάρτα  

Command 

APDU 

Le (Length expected byte) 

Καθορίζει το µήκος των δεδοµένων που 

αναµένεται να επιστρέψουν σαν απάντηση 

στην εντολή αυτή. 

Optional Data 
Περιέχει τα δεδοµένα που (προαιρετικά) 

αποστέλλονται στο τερµατικό 

SW1 (Status Word Byte 1) Response APDU 

SW2 (Status Word Byte 2) 

Περιέχουν πληροφορίες για την κατάσταση 

της εντολής (επιτυχής εκτέλεση, κωδικοί 

λαθών, κλπ) 

Πίνακας 4: ∆ιάταξη και περιεχόµενο των πακέτων APDU 

3.4. Εφαρµογές έξυπνων καρτών 

Κατά την τελευταία δεκαετία οι τεχνολογίες των έξυπνων καρτών χρησιµοποιούνται 

για την προσέγγιση και επίλυση προβληµάτων πρόσβασης, διαχείρισης και 

διακίνησης πληροφορίας σχεδόν σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και της 

κοινωνίας. Αυτό γίνεται εκτενώς στα πλαίσια ερευνητικών και πιλοτικών έργων και 

σε µικρότερη έκταση στα πλαίσια τοµεακών έργων τοπικής ή εθνικής κλίµακας, π.χ. 

κάρτα ταυτότητας, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, κάρτα πρόσβασης στις συγκοινωνίες κλπ. 

Είναι πλέον γενικώς αποδεκτό ότι οι τεχνολογίες των Έξυπνων Καρτών προσφέρουν 

πολλά επιχειρησιακά πλεονεκτήµατα στη υλοποίηση σύγχρονων ηλεκτρονικών 
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υπηρεσιών. Σήµερα οι έξυπνες κάρτες χρησιµοποιούνται σε µια ποικιλία εφαρµογών 

και καθηµερινών συναλλαγών, οι οποίες περιλαµβάνουν [1][2][4][27][6]: 

� Ηλεκτρονικό εµπόριο & ηλεκτρονικό πορτοφόλι 

� Τραπεζικές συναλλαγές 

� Κάρτα διατηρησιµότητας & εξυπηρέτησης πελατών (loyalty cards) 

� Έλεγχος φυσικής και λογικής πρόσβασης, όπως έλεγχος πρόσβασης σε κτίρια, 

έλεγχος πρόσβασης σε ανοικτά ή κλειστά δίκτυα και βιοµετρικές κάρτες 

� Προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές σε ηλεκτρονικά έγγραφα 

� Τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές, GSM κάρτες και τηλεκάρτες 

Στη συνέχεια περιγράφουµε ορισµένες από αυτές τις εφαρµογές, δίνοντας έµφαση 

στα οφέλη που προσφέρουν, τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους τελικούς χρήστες. 

3.4.1. Ηλεκτρονικό εµπόριο 

Οι έξυπνες κάρτες παρέχουν ένα εύχρηστο και ασφαλές µέσο για αποθήκευση 

δεδοµένων και ηλεκτρονικού χρήµατος για εµπορικές συναλλαγές. Η έξυπνη κάρτα 

µπορεί να αποθηκεύσει νοµισµατικές µονάδες (e-cash) διευκολύνοντας σηµαντικά τις 

πληρωµές και αγορές. Παραδείγµατα χρήσεων αποτελούν οι ελεγχόµενοι χώροι 

στάθµευσης, διόδια σε δρόµους, πληρωµή εισιτηρίου σε µέσα µαζικής µεταφοράς 

(µετρό, τρένο, λεωφορεία), αγορά αναψυκτικών από µηχανήµατα που βρίσκονται σε 

δηµόσιους χώρους (venting machines) και αυτόµατη πληρωµή φωτοτυπιών σε 

δηµόσιες βιβλιοθήκες αλλά και αγορές καταναλωτικών ειδών σε κάθε είδους 

κατάστηµα. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η άµεση είσπραξη του πληρωτέου 

ποσού καθώς επίσης και η εκκαθάριση µεταξύ καταστηµάτων και τραπεζικών 

ιδρυµάτων. Επιτυχηµένο παράδειγµα ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet ή e-purse) 

είναι η κάρτα Mondex [28] και το αντίστοιχο της Visa [29]. 

Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν στους καταναλωτές περιλαµβάνουν: 

� Η κάρτα µπορεί να περιλαµβάνει στοιχεία για τον τραπεζικό λογαριασµό του 

κατόχου της, στοιχεία για πιστωτικές κάρτες κ.α., τα οποία είναι άµεσα 

προσβάσιµα χωρίς να χρειάζεται η συµπλήρωση ειδικών εντύπων κάθε φορά. 

� Με τη χρήση έξυπνων καρτών είναι εφικτός ο έλεγχος των εξόδων, µε 

προγραµµατισµό ειδικών ορίων και τακτικές αναφορές. 
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� Είναι ιδανικό µέσο για µικροπληρωµές µέσω διαδικτύου, δηλαδή πληρωµές 

µικρών ποσών. Με τη χρήση προπληρωµένου ηλεκτρονικού χρήµατος (e-

cash), ο καταναλωτής γλιτώνει το επιπλέον κόστος που συνεπάγονται 

συναλλαγές µε πιστωτική κάρτα ή διευκολύνεται όταν τα ποσά είναι πολύ 

µικρά για πληρωµή µε ρευστό. 

3.4.2. Τραπεζικές συναλλαγές 

Μεγάλοι τραπεζικοί οργανισµοί όπως για παράδειγµα η Visa και η American Express 

θεωρούν ήδη τις έξυπνες κάρτες ως το επόµενο βήµα στις τραπεζικές συναλλαγές, 

καθώς προσφέρουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των καρτών µε µαγνητική 

λωρίδα. Ένα από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις συνήθεις 

µαγνητικές κάρτες (εκτός από την αυξηµένη ανθεκτικότητα και ασφάλεια) είναι το 

γεγονός ότι επιτρέπουν off-line εξακρίβωση των στοιχείων του χρήστη, σε αντίθεση 

µε µια µαγνητική κάρτα. Έτσι µειώνεται σηµαντικά η δικτυακή σύνδεση και τα 

σχετικά (υψηλά) κόστη που συνοδεύουν κάθε συναλλαγή µέσω ATM. 

Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί η εταιρεία EMVco (EUROPAY-MASTECARD-

VISA co) [30] η οποία επεξεργάζεται τις προδιαγραφές EMV τις οποίες θα πρέπει να 

ακολουθήσουν όλα τα εµπλεκόµενα µέρη (Τράπεζες, κατασκευαστές καρτών και 

εξοπλισµού, εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού και τερµατικών συσκευών και back 

office συστηµάτων, κ.α.) προκειµένου να είναι δυνατή η επίτευξη EMV συναλλαγών. 

Η νεότερη έκδοση EMV προδιαγραφών είναι τα EMV2000 v4.0 [31][32][33][34]. 

Οι EMV κάρτες θα αντικαταστήσουν τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες µε 

µαγνητική λωρίδα, ενώ θα µπορούν να υποστηρίζουν και επιπλέον εφαρµογές π.χ. 

loyalty cards, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.α. Οι EMV κάρτες θα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν επίσης σε τραπεζικές συναλλαγές εξ’ αποστάσεως (internet 

banking, mobile banking), µε χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών για την 

πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη. 

3.4.3. Κάρτα διατηρησιµότητας & εξυπηρέτησης πελατών (loyalty cards) 

Οι επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου χρησιµοποιούν τις επονοµαζόµενες κάρτες 

διατηρησιµότητας & εξυπηρέτησης πελατών (γνωστές και ως loyalty cards) 

προκειµένου να εξυπηρετούν πιο αποτελεσµατικά τους πελάτες τους και να τους 
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κρατούν πιστούς [2]. Για παράδειγµα µπορούν να πριµοδοτούν τους πελάτες τους µε 

κάποιους πόντους σε κάθε τους αγορά και να τους επιβραβεύουν δίνοντας τους δώρα 

µε την εξαργύρωση των πόντων αυτών όταν φτάσουν σε ένα ορισµένο επίπεδο. Με 

τη χρήση έξυπνων καρτών οι πόντοι αποθηκεύονται στο chip, πράγµα που προσφέρει 

δύο βασικά επιχειρησιακά πλεονεκτήµατα: 

� ∆εν χρειάζεται να υπάρχει δίκτυο µεταξύ των καταστηµάτων προκειµένου να 

ενηµερώνεται µια κεντρική βάση µε τους πόντους του πελάτη. Έτσι ο πελάτης 

επιβραβεύεται άµεσα µε την επίτευξη του ορίου πόντων, δίνοντάς του 

επιπλέον κίνητρο για αγορές. 

� Οι εταιρείες µπορούν να εφαρµόσουν γενικά προγράµµατα loyalty πάνω από 

το διαδίκτυο, έχοντας την έξυπνη κάρτα σαν το κεντρικό ασφαλές µέσο για 

την αποθήκευση των µονάδων / παροχών. 

3.4.4. Έλεγχος φυσικής και λογικής πρόσβασης 

Έλεγχος πρόσβασης σε κτίρια 

Μία έξυπνη κάρτα µπορεί να αποθηκεύσει τα στοιχεία αναγνώρισης ενός ατόµου για 

τον έλεγχο πρόσβασης σε κτίρια υψηλής και µη ασφάλειας –χώρος εργασίας αλλά και 

σε πανεπιστήµια, σχολεία, βιβλιοθήκες και λέσχες. 

Για ανάγκες υψηλότερης ασφάλειας και πρόσβαση σε συγκεκριµένες υπηρεσίες ή 

πληροφορίες, µια έξυπνη κάρτα µπορεί να αποτελέσει µια συσκευή για την 

αποθήκευση πληροφοριών όπως η εικόνα ή άλλα βιοµετρικά χαρακτηριστικά (π.χ. τα 

δακτυλικά αποτυπώµατα, ίριδα του µατιού) του χρήστη [35][36]. 

Η ίδια κάρτα µπορεί στη συνέχεια να διατηρεί στοιχεία για την ταυτοποίηση του 

ατόµου στα υπολογιστικά συστήµατα του οργανισµού. Παράδειγµα αποτελεί η κάρτα 

Mcard, που χρησιµοποιείται από 110.000 µέλη του Πανεπιστηµίου του Michigan και 

σε αυτή υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα του κάθε φοιτητή και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές, για αγορά φαγητού, βιβλίων, 

για φωτοαντίγραφα και άλλες χρήσεις [2]. 
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Βιοµετρικές κάρτες 

Η χρήση βιοµετρικών µεθόδων αποτελεί τη νέα τάση για την ενίσχυση της ασφάλειας 

σε πολλές από τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Η βιοµετρία ενισχύει τις κοινές µεθόδους 

αυθεντικοποίησης που βασίζονται στη «γνώση» και την «κατοχή» προσθέτοντας την 

τελευταία παράµετρο: «κάτι που είσαι» (χαρακτηριστικό γνώρισµα) [37][38][40]. Η 

τεχνολογία αυτή απαιτεί την ασφαλή αποθήκευση µιας φόρµας του χρήστη (φόρµα ή 

template είναι η ψηφιακή αναπαράσταση ενός ανθρώπινου βιοµετρικού 

χαρακτηριστικού). Η µνήµη µιας έξυπνης κάρτας παρέχει ιδανικό µέσο αποθήκευσης 

εφόσον η φόρµα δεν θα εγκαταλείπει ποτέ την κάρτα [35][36]. 

Μια συνηθισµένη κάρτα µπορεί να αποθηκεύσει µια βιοµετρική φόρµα εφόσον η 

µνήµη που παρέχει φτάνει τα 32k. Το µέσο µέγεθος της φόρµας δακτυλικού 

αποτυπώµατος είναι 300-500 bytes, της ίριδας του µατιού είναι 512 bytes, των 

χαρακτηριστικών προσώπου είναι 100 bytes, ενώ της γεωµετρίας της παλάµης είναι 9 

bytes. Αντίθετα φόρµες φωνής έχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις, στην κλίµακα 3-5k. 

Μια βιοµετρική έξυπνη κάρτα περιέχει το βιοµετρικό αποτύπωµα (φόρµα) του 

χρήστη κωδικοποιηµένο στη µνήµη της. Η σύγκριση (matching) του αποτυπώµατος 

του χρήστη µε αυτό που βρίσκεται στην κάρτα, γίνεται συνήθως σε ολοκληρωµένες 

συσκευές, που περιλαµβάνουν σαρωτή και αναγνώστη καρτών, είτε πάνω στο 

ολοκληρωµένο κύκλωµα (εφόσον έχει την απαιτούµενη υπολογιστική ισχύ να τρέξει 

τον αλγόριθµο σύγκρισης). Έτσι επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ασφάλεια καθώς το 

βιοµετρικό αποτύπωµα δεν κινδυνεύει να υποκλαπεί ή να υποπέσει σε άλλη ψηφιακή 

επεξεργασία σε κάποιο υπολογιστή. Ήδη σχεδιάζονται κάρτες όπου προβλέπεται η 

προσθήκη βιοµετρικού σαρωτή (scanner) πάνω στην κάρτα, ώστε όλη η διαδικασία 

να γίνεται πάνω στην κάρτα. Αυτή η λύση έχει υψηλές απαιτήσεις σε υπολογιστική 

ισχύ, ώστε να πραγµατοποιείται η ανάγνωση των χαρακτηριστικών, και στη συνέχεια 

η αποκωδικοποίηση και σύγκριση µε τη φόρµα. 

Πρόσβαση σε δίκτυα υπολογιστών και εφαρµογές 

Οι έξυπνες κάρτες αποτελούν ένα ζωτικής σηµασίας συστατικό για κάθε σύστηµα 

ασφάλειας, που µπορεί να εφαρµοστεί θεωρητικά σε οποιοδήποτε τύπο δικτύου 

ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων. Οι έξυπνες κάρτες µπορούν να αποθηκεύσουν 

ψηφιακά πιστοποιητικά (digital certificates) και άλλες πληροφορίες για τον έλεγχο 
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του δικαιώµατος πρόσβασης του χρήστη, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιεί 

υπολογιστικά και δικτυακά συστήµατα µε ασφαλή τρόπο [2]. 

Η ασφάλεια εδώ αναφέρεται τόσο στην πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη, όσο 

και στη δηµιουργία ιδιωτικών εικονικών δικτύων (Virtual Private Networks - VPN) 

για την πρόσβαση εταιρικών συστηµάτων από δηµόσια δίκτυα, όπως για παράδειγµα 

το Internet. 

3.4.5. Προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές σε ηλεκτρονικά έγγραφα 

Οι έξυπνες κάρτες, µε τις δυνατότητες δηµιουργίας ζεύγους κλειδιών, και ασφαλούς 

εναποθήκευσης ιδιωτικών κλειδιών και ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που παρέχουν, 

αποτελούν αξιόπιστο τµήµα των «ασφαλών διατάξεων δηµιουργίας υπογραφής» που 

απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία 93 του 1999 «για τις ηλεκτρονικές υπογραφές» - το 

αντίστοιχο ελληνικό Π.∆. 150/2001- ώστε οι κάτοχοί τους, που πιστοποιούν την 

ταυτότητά τους σε ένα δίκτυο και να µπορούν να υπογράφουν ηλεκτρονικά έγγραφα 

µε δικονοµική αξία ίση µε αυτήν της ιδιόχειρης υπογραφής τους στα έντυπα έγγραφα 

[2]. Για την εφαρµογή των παραπάνω είναι απαραίτητες τρεις διακριτές οντότητες: 

� Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Έµπιστη Τρίτη Οντότητα) 

� Τελική οντότητα, συνήθως παροχέας υπηρεσιών ασφαλούς δικτύου στους 

πελάτες του (π.χ. Τράπεζα ) 

� Τελικός χρήστης (π.χ. πελάτης Τράπεζας ) 

3.4.6. Τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές 

Αν και οι έξυπνες κάρτες βρήκαν εφαρµογή σε πολλούς τοµείς της καθηµερινής µας 

ζωής, δύο από τις πιο επιτυχηµένες εφαρµογές τους είναι στον τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών και µάλιστα στην πιο απλή τους (προπληρωµένη τηλεκάρτα) και 

στην πιο σύνθετη (GSM κάρτες) µορφή τους [10][2]. Αυτή τη στιγµή κυκλοφορούν 

παγκοσµίως πολλά δισεκατοµµύρια τηλεκάρτες και εκατοντάδες εκατοµµύρια SIM 

κάρτες, αφού τα GSM τηλέφωνα υπολογίζονται σε πάνω από 500.000.000. 

3.4.7. Άλλες εφαρµογές 

Άλλες εφαρµογές των έξυπνων καρτών περιλαµβάνουν τη χρήση τους σε 

αποκωδικοποιητές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικά έγγραφα όπως διαβατήρια, 
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διπλώµατα οδήγησης (για αποθήκευση penalty points και άµεση αφαίρεση του 

διπλώµατος), κ.α. 

3.5. Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι διαθέσιµες τεχνολογίες για την ανάπτυξη 

συστηµάτων καρτών υγείας. Στη συνέχεια, θα συνοψίσουµε τα βασικότερα 

συµπεράσµατα που δικαιολογούν αρχικά την επιλογή της τεχνολογίας έξυπνων 

καρτών και στη συνέχεια την επιλογή συγκεκριµένου τύπου έξυπνης κάρτας για την 

ανάπτυξη εφαρµογών υγείας. Επίσης, θα παρουσιάσουµε συνοπτικά τα 

σηµαντικότερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα των έξυπνων καρτών.  

Όσον αφορά στις κυριότερες από τις διαθέσιµες τεχνολογίες καρτών: 

� Οι µαγνητικές κάρτες παρά το µικρό τους κόστος, είναι ακατάλληλες για 

κάρτες υγείας, κυρίως λόγω της περιορισµένης χωρητικότητας τους. 

Επιπλέον, δεν προσφέρουν καµία ασφάλεια, και είναι πολύ εύκολο από 

τεχνικής πλευράς να διαβαστούν και να αντιγραφεί το περιεχόµενό τους. 

Επίσης, οποιοσδήποτε, έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισµό, θα µπορούσε να 

δηµιουργήσει πλαστές κάρτες. Ένα τόσο χαµηλό επίπεδο ασφάλειας είναι 

συνήθως µη αποδεκτό για το σύνολο των πιθανών ιατρικών εφαρµογών. 

Τέλος υπάρχει µεγάλος κίνδυνος αλλοίωσης των δεδοµένων που 

αποθηκεύονται στη µαγνητική λωρίδα, µε την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά 

πεδία. 

� Οι οπτικές κάρτες εµφανίζουν επίσης σηµαντικά µειονεκτήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων του µεγάλου κόστους, της περιορισµένης 

λειτουργικότητας, της µειωµένης ασφάλειας καθώς και της µειωµένης 

ανθεκτικότητάς τους σε συνήθη / καθηµερινή χρήση. 

� Αντίθετα µε τα παραπάνω, οι έξυπνες κάρτες συνδυάζουν την αυξηµένη 

ασφάλεια και λειτουργικότητα µε ικανοποιητική µνήµη για αποθήκευση 

πληροφοριών Οι επιτυχηµένες δοκιµές απέδειξαν επίσης την ευχρηστία, την 

ανθεκτικότητα των καρτών σε συνήθη αλλά και κακόβουλη χρήση, καθώς και 

την ευελιξία τους.  
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3.5.1. Πλεονεκτήµατα των έξυπνων καρτών 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει η τεχνολογία έξυπνων καρτών 

περιλαµβάνουν: 

I. Χαρακτηριστικά Ασφάλειας 

Παρέχουν αυξηµένη ασφάλεια τόσο σε φυσικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 

επικοινωνίας και εφαρµογών. Πιο συγκεκριµένα: 

� Έχουν αυξηµένη αντοχή σε κακόβουλους χειρισµούς (tamper-resistant). 

Παρουσιάζουν ασφαλώς κάποια ευπάθεια σε φυσική κατάχρηση, αλλά 

παραµένουν κατά πολύ πιο ανθεκτικές από τις κάρτες µαγνητοταινίας. 

� Έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης και αντίδρασης σε κακόβουλους χειρισµούς 

(tamper-proof). Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται µέσα τους είναι δύσκολο 

να αντιγραφούν ή να υποκλαπούν, αντίθετα µε τις κάρτες µαγνητικής ταινίας 

που αντιγράφονται σχετικά εύκολα. Οι κάρτες µικροεπεξεργαστών 

υποστηρίζουν τα DES, 3-DES, RSA or ECC πρότυπα κρυπτογράφησης, 

αυθεντικοποίησης, και ψηφιακής υπογραφής. 

� Επιτρέπουν µέγιστη ασφάλεια της πληροφορίας, µε χρήση κρυπτογραφικών 

µεθόδων που χρησιµοποιούν για να κωδικοποιούν και αποκωδικοποιούν την 

«µετάδοση» της πληροφορίας µεταξύ έξυπνων καρτών και άλλων συσκευών. 

� ∆ίνουν δυνατότητα επιλογής στο ποια στοιχεία της κάρτας είναι προσβάσιµα 

από διαφορετικές εφαρµογές. 

� ∆ίνουν τη δυνατότητα ασφαλούς, off-line επεξεργασίας, λόγω της ύπαρξης 

των µικροεπεξεργαστών και των δεδοµένων πάνω στην κάρτα. 

� ∆ίνουν τη δυνατότητα προστασίας της ανάγνωσης ή εγγραφής των 

πληροφοριών της κάρτας µε χρήση ενός ή δύο µυστικών κωδικών PIN 

� ∆ιόρθωση Λαθών. Τα τρέχοντα λειτουργικά συστήµατα καρτών (COS) 

κάνουν τον δικό τους έλεγχο για λάθη. Το λειτουργικό σύστηµα του reader 

πρέπει να ελέγχει τα σήµατα αναφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται από το 

ISO 7816/4. 

II. Λειτουργικότητα 

Παρέχουν µεγάλο εύρος λειτουργικότητας, µε αποτέλεσµα να θεωρούνται ιδανικό 

µέσο για την ανάπτυξη σύνθετων εφαρµογών καρτών. Πιο συγκεκριµένα: 
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� ∆ιαθέτουν κυκλώµατα λογικής και µνήµης για επεξεργασία δεδοµένων και 

αποθήκευση πληροφοριών. 

� Προσφέρουν ικανή (και συνεχώς αυξανόµενη) χωρητικότητα για αποθήκευση 

δεδοµένων και εφαρµογών (EEPROM: 8K – 128K bit). Σηµειώνεται ότι στην 

ορολογία των καρτών, 1K σηµαίνει χίλια bits, όχι χίλιους χαρακτήρες 8-bit. 

Χίλια bits συνήθως αποθηκεύουν 128 characters, περίπου µιας πρότασης 

κειµένου. Ωστόσο, µε σύγχρονες τεχνικές συµπίεσης δεδοµένων, το µέγεθος 

των δεδοµένων που µπορεί να καταχωρεί µια κάρτα αυξάνει σηµαντικά. 

� ∆ιαθέτουν δυνατότητες υπολογισµών και πράξεων (computing & calculating) 

και µπορούν να συγκρίνουν και να διαχειρίζονται σύνθετες πληροφορίες. 

� Παρέχουν ικανοποιητική ταχύτητα συναλλαγών. Το ISO 7816 περιορίζει το 

ρυθµό µετάδοσης των δεδοµένων στα 9600 baud. Μερικά COS όµως 

επιτρέπουν µια αλλαγή στον ρυθµό δεδοµένων µόλις το κύκλωµα λάβει ρεύµα. 

Μια καλά σχεδιασµένη εφαρµογή µπορεί να ολοκληρώσει µια συναλλαγή µε 

κάρτα σε 1 ή 2 δευτερόλεπτα. 

� Έχουν επαναπρογραµµατιζόµενη αρχιτεκτονική.  

� Έχουν τη δυνατότητα συνύπαρξης πολλαπλών εφαρµογών στην ίδια κάρτα. 

III. Επιπλέον δυνατότητες & χαρακτηριστικά 

� Ακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία ηµιαγωγών, επιτρέποντας 

τη συνεχή βελτίωση των χαρακτηριστικών τους  

� Παρουσιάζουν αξιοπιστία και ανθεκτικότητα στην καθηµερινή χρήση (οι 

κατασκευαστές εγγυώνται πάνω 10.000 αναγνώσεις/ εγγραφές της ίδιας 

κάρτας). Οι κάρτες που δηλώνονται ως συµβατές µε τις προδιαγραφές του 

ISO 7816 πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αυτό θέτει για τις Smart 

Cards 

� Χαρακτηρίζονται από φορητότητα και ευκολία χρήσης. 

� Είναι συµβατές µε πλήθος φορητών ηλεκτρονικών συσκευών 

� Σχετικά χαµηλό κόστος. Το τυπικό κόστος µιας κάρτας ανέρχεται στα 2 µε 10 

ευρώ περίπου. Το κόστος αυξάνει για κάρτες που προσφέρουν περισσότερη 

µνήµη ή έχουν µεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ. Μειώνεται ανάλογα µε το 

όγκο της παραγγελίας ποσότητας καρτών. 
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3.5.2. Κριτήρια επιλογής έξυπνης κάρτας 

Σε γενικές γραµµές ο κανόνας που ισχύει ορίζει ότι όσο αυξάνεται η υπολογιστική 

ισχύς, η λειτουργικότητα και η µνήµη της κάρτας τόσο αυξάνεται και το κόστος της. 

Για να µπορέσει κανείς να επιλέξει την κατάλληλη κάρτα για την εφαρµογή που τον 

ενδιαφέρει, δεν έχει παρά να εκτιµήσει το κόστος σε σχέση µε τη λειτουργικότητα και 

να ορίσει το επίπεδο ασφάλειας που τον ενδιαφέρει. Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει 

τους γενικούς αυτούς κανόνες επιλογής της κατάλληλης λύσης. 

 

Σχήµα 3-13: Κανόνας επιλογής έξυπνης κάρτας 

Όσον αφορά στον τύπο των έξυπνων καρτών οι επιλογές που υπάρχουν κινούνται 

µεταξύ των διαδεδοµένων καρτών µε σύστηµα αρχείων και των καρτών µε σύγχρονα 

λειτουργικά συστήµατα. 

Οι κάρτες µε σύστηµα αρχείων έχουν ικανοποιητικά χαρακτηριστικά και 

λειτουργικότητα για το µεγαλύτερο µέρος των εφαρµογών, σχετικά µικρό κόστος σε 

σχέση µε τις άλλες τεχνολογίες ($1-3), και φυσικά ωριµότητα και ευρεία διάδοση, 

που εξασφαλίζει µεγαλύτερη συµβατότητα µε υπάρχοντα συστήµατα.  

Αντίστοιχα, οι κάρτες µε σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα, όπως Java cards, Multos 

cards, κλπ, υποστηρίζουν πολύ καλύτερα την ανάγκη πολλαπλών εφαρµογών, 

ωστόσο παρουσιάζουν ακόµα σχετικά υψηλό κόστος (~$15), δεν είναι ακόµα ευρέως 
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δοκιµασµένες και ώριµες σαν τεχνολογίες και δεν εξασφαλίζουν συµβατότητα µε ήδη 

υπάρχοντα συστήµατα και υποδοµές. 

Η επιλογή της κάρτας που κατά περίπτωση είναι κατάλληλη, είναι µια διαδικασία 

δύσκολη και πρέπει να γίνεται προσεκτικά γιατί επηρεάζει το σχεδιασµό ολόκληρου 

του συστήµατος. Κρίνεται λοιπόν σκόπιµο, προτού προχωρήσουµε στην επιλογή µιας 

κάρτας να θέσουµε ερωτήµατα, όπως τα παρακάτω [42]:  

�  Πόσες εφαρµογές θέλουµε να αποθηκεύσουµε στην κάρτα; 

�  Τι είδους πληροφορία θα αποθηκευτεί στις κάρτες; 

�  Πόση µνήµη είναι απαραίτητη για κάθε εφαρµογή; 

�  Πόσες κάρτες πρέπει να αγοραστούν; 

�  Μας ενδιαφέρει η ταχύτητα της συναλλαγής; 

Ειδικά όσον αφορά στην Ασφάλεια 

�  Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε ασφάλεια; 

�  Χρειάζονται όλα τα δεδοµένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας ή ορισµένα από 

αυτά; 

�  Ποιος έχει δικαίωµα πρόσβασης στις πληροφορίες; 

�  Ποιος έχει δικαίωµα τροποποίησης των δεδοµένων; 

�  Ποια λύση θεωρείται καλύτερη για την ασφάλεια των δεδοµένων; 

(κρυπτογράφηση, κωδικοί πρόσβασης, PINs ή συνδυασµός όλων) 

3.5.3. Θεσµικό πλαίσιο 

Οι έξυπνες κάρτες, λόγω της πρόσφατης ανάδειξής τους ως “µέσο συναλλαγών” αλλά 

και της εµφανιζόµενης πολυµορφίας στον τρόπο χρήσης τους και στις εφαρµογές 

τους, δεν έχουν αποτελέσει µέχρι σήµερα αυτούσιο αντικείµενο κάποιας νοµοθετικής 

ρύθµισης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, αναφέρονται σε 

πάρα πολλά προπαρασκευαστικά κείµενα (δηλαδή κείµενα µη άµεσης υποχρεωτικής 

εφαρµογής) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοινώσεις, ψηφίσµατα, συστάσεις, 

γνωµοδοτήσεις κ.λ.π., ιδίως στα πλαίσια των εγκεκριµένων προγραµµάτων δράσης 

eEurope2002 (και, πρόσφατα, eEurope2005) στα οποία διαφαίνεται η πρόθεση 

προώθησης και υιοθέτησης του συγκεκριµένου µέσου ως βασικό συντελεστή για την 

επίτευξη της ασφάλειας στην ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’. 
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Επίσης, ο προσδιορισµός τεχνικών προδιαγραφών και η δηµιουργία σχετικών 

τεχνικών προτύπων από οργανισµούς προτυποποίησης (π.χ. ETSI, CEN, ISO, ITU, 

κ.λ.π.) ή και από διάφορα ιδιωτικά consortiums (π.χ. EMVCo) - για συγκεκριµένες 

χρήσεις τους ή γενικά - δεν αποτελούν από µόνα τους θεσµικό πλαίσιο. Από την άλλη 

πλευρά, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο (και στο βαθµό που εναρµονίζεται µε 

αυτό η εθνική νοµοθεσία µας, και σε εθνικό επίπεδο), έχουν θεσπισθεί µια σειρά από 

διατάξεις (κυρίως Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) 

σχετικά µε θέµατα που άπτονται συγκεκριµένων εφαρµογών των ‘έξυπνων καρτών’. 

Έτσι, ανάλογα µε το είδος της εφαρµογής που χρησιµοποιείται µια έξυπνη κάρτα, 

µπορούν να αναφερθούν χαρακτηριστικά τα εξής νοµοθετήµατα: 

� Οδηγία 98/84/ΕΚ «για τη νοµική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή 

συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους» 

Με την Οδηγία αυτή λαµβάνονται µέτρα κατά των παράνοµων συσκευών που 

παρέχουν µη επιτρεπόµενη πρόσβαση σε προστατευόµενες υπηρεσίες, ενώ 

παράλληλα προστατεύεται (άρ. 3 §2) ‘η ελεύθερη κυκλοφορία των συσκευών για 

την πρόσβαση υπό όρους’. Ως ‘συσκευή για την πρόσβαση υπό όρους’ δίνεται (άρ. 

2, περ. γ΄) ο εξής ορισµός: «οποιοσδήποτε εξοπλισµός ή λογισµικό που έχει 

σχεδιαστεί ή προσαρµοστεί έτσι ώστε να καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε µια 

υπηρεσία σε κατανοητή µορφή» και προφανώς βρίσκει εφαρµογή σε πολλές 

περιπτώσεις που η έξυπνη κάρτα χρησιµοποιείται ως (µέρος) τέτοιου εξοπλισµού 

π.χ. για την αποκωδικοποίηση δορυφορικών τηλεοπτικών σηµάτων, για την 

πρόσβαση στο δίκτυο GSM (κινητή τηλεφωνία), ακόµη και για πρόσβαση σε 

συγκεκριµένες υπηρεσίες τηλεµατικής, όπως είναι π.χ. το σύστηµα ‘HERMES’ 

του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών που χρησιµοποιεί έξυπνες κάρτες για 

ταυτοποίηση των χρηστών του. 

� Οδηγία 99/93/ΕΚ «σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές» 

Με την Οδηγία αυτή (η οποία έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό µας δίκαιο µε το π.δ. 

150/2001), αν και δεν αναφέρεται ονοµαστικά στις έξυπνες κάρτες, θέτονται οι 

βασικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι φορείς (και όχι µόνο) των 
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ιδιωτικών κλειδιών (‘δεδοµένων δηµιουργίας υπογραφής’) των τελικών χρηστών 

ώστε να εξασφαλίζεται το απαιτούµενο επίπεδο ασφάλειας για την δηµιουργία 

(εφόσον συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις, όπως αυτή της έκδοσης 

‘αναγνωρισµένου πιστοποιητικού’) ‘αναγνωρισµένης ηλεκτρονικής υπογραφής’ 

(άρ 5§1 της Οδηγίας ή 3§1 του ελληνικού π.δ.) που χαίρει απόλυτης ισοδυναµίας 

µε την αντίστοιχη ιδιόχειρη υπογραφή. 

Αν και ως ‘φορείς των δεδοµένων δηµιουργίας υπογραφής’ µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και άλλα µέσα (π.χ. USB tokens), η χρήση των ‘έξυπνων 

καρτών’ (που θα τηρούν τις ‘τεχνικές προδιαγραφές’ και τα ‘πρότυπα’ που 

εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς προτυποποίησης και που 

εξειδικεύουν – κατά παραγγελία της σχετικής ‘επιτροπής’ - τις διατάξεις της 

συγκεκριµένης οδηγίας) αναγνωρίζεται ως βασικό ασφαλές µέσον για την 

εναπόθεση ιδιωτικών κλειδιών και τη δηµιουργία ‘αναγνωρισµένων υπογραφών’.  

Σύµφωνα µε το Π.∆. 150/2001 «Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο 

για ηλεκτρονικές υπογραφές», η ΕΕΤΤ είναι η αρµόδια αρχή για τον έλεγχο και 

την εποπτεία των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα παρόχων υπηρεσιών 

πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς και για την διαπίστωση της 

συµµόρφωσης προς τις «ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας υπογραφής». 

Παράλληλα η ΕΕΤΤ είναι αρµόδια για τον ορισµό και την εποπτεία ιδιωτικών ή 

δηµόσιων φορέων για την διαπίστευση των παρόχων πιστοποίησης όσο και για 

την διαπίστωση της συµµόρφωσης προς τις «ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας 

υπογραφής». 

Με την απόφαση 248/71 (ΦΕΚ 603/Β'/16-5-2002), η ΕΕΤΤ εξέδωσε «Κανονισµό 

Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής», ρυθµίζοντας 

θέµατα σχετικά µε : 

• Αναγνωρισµένα πιστοποιητικά 

• Την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα παρόχων 

υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, οι οποίοι εκδίδουν 

αναγνωρισµένα ή µη πιστοποιητικά ή παρέχουν άλλες σχετικές µε την 

ηλεκτρονική υπογραφή υπηρεσίες πιστοποίησης. Σύµφωνα µε το άρθρο 10, η 
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ΕΕΤΤ τηρεί µητρώο των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης 

• Με µια σειρά Αποφάσεών της µέσα στο 2003 η ΕΕΤΤ δηµιούργησε το 

θεσµικό πλαίσιο α) για τον ορισµό και τη λειτουργία των εντεταλµένων 

φορέων για την Εθελοντική ∆ιαπίστευση (των παρόχων υπηρεσιών 

πιστοποίησης) και τον έλεγχο των προϊόντων (ασφαλών διατάξεων 

δηµιουργίας υπογραφής και ασφαλών κρυπτογραφικών µονάδων) και β) για 

την Εθελοντική ∆ιαπίστευση των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης. 

• Η συχνότερη χρήση των έξυπνων καρτών σχετίζονται µε εφαρµογές 

ηλεκτρονικού πορτοφολιού και χρήσης προπληρωµένων πιστωτικών µονάδων. 

Αν και οι συγκεκριµένες εφαρµογές της έξυπνης κάρτας χρησιµοποιούνται 

ήδη σε πιλοτικά προγράµµατα (π.χ. BalcanCard) ή και σε πρακτικές 

εφαρµογές (π.χ. οι γνωστές ‘τηλεκάρτες’ µε τις προπληρωµένες µονάδες), 

εντούτοις δεν υπάρχει ακόµη σχετικό θεσµικό πλαίσιο και οι σχετικές 

(αποδεικτικές) συµβάσεις διέπονται πλήρως από την αρχή της «ελευθερίας 

των συµβάσεων» όπου οι χρήστες και οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών 

συµφωνούν από µόνοι τους στον αποδεικτικό χαρακτήρα και λειτουργία των 

µέσων που χρησιµοποιούν! 

• Στα πλαίσια της αναµενόµενης Οδηγίας «για την εξ αποστάσεως εµπορία 

καταναλωτικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών» (βλ. προοίµιο αρ. 11 της 

Οδηγίας ‘για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο’) είναι πολύ πιθανό να ρυθµιστούν 

σχετικά θέµατα και να θέτονται κάποια ‘πρότυπα ασφαλείας’ στα ‘µέσα’ που 

θα χρησιµοποιούνται για αυτές. Πάντως, είναι δεδοµένο ότι στο βαθµό που 

αρµόζουν, ισχύουν και για τις ‘έξυπνες κάρτες’ οποιεσδήποτε διατάξεις 

διέπουν την χρήση και λειτουργία ανάλογων ‘µέσων πληρωµής’ (όπως π.χ. η 

«Απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της 28-5-2001 για την καταπολέµηση της 

απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα µέσα πληρωµής πλην των 

µετρητών» -ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σελ. 1). 

Άλλες σηµαντικές διατάξεις που σχετίζονται, όµως, κυρίως µε τον τρόπο ανάπτυξης 

των εφαρµογών που χρησιµοποιούν έξυπνες κάρτες και όχι άµεσα µε αυτές τις ίδιες, 

είναι πάρα πολλές και ισχύουν κατά περίπτωση. Ενδεικτικά: 
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• Οδηγία 95/46/ΕΚ (η οποία έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό µας δίκαιο µε το 

Ν.2472/1997) για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 

• Οδηγία 97/66/ΕΚ (η οποία έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό µας δίκαιο µε το 

Ν.2774/1999) και όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την 58/2002/ΕΚ για την 

επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

• Οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 

συµβάσεις, 

• Οδηγία 00/31/ΕΚ για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο. 

• Σύσταση Αρ. R (99) 5, για την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο 

• Οι παραπάνω οδηγίες/ νόµοι σχετίζονται εµµέσως µε πολλές εφαρµογές έξυπνης 

κάρτας και εποµένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο πριν από 

οποιαδήποτε υλοποίηση. 

3.5.4. Εµπόδια στην αποδοχή των Έξυπνων Καρτών 

Υπάρχουν όµως και κάποιοι παράγοντες που εµποδίζουν την αποδοχή της 

τεχνολογίας έξυπνων καρτών. Μερικοί από αυτούς είναι: 

� Το σχετικά υψηλότερο κόστος των έξυπνων καρτών σε σύγκριση µε τις 

µαγνητικές κάρτες. Βέβαια η διαφορά αυτή στο κόστος µεταξύ των δύο 

τεχνολογιών µειώνεται σηµαντικά αν λάβουµε υπόψη τη διαφορά στην 

αναµενόµενη διάρκεια ζωής της κάρτας, καθώς και την ικανότητα υποστήριξης 

πολλαπλών εφαρµογών. 

� Έλλειψη παρούσας υποδοµής για να υποστηρίξει τις έξυπνες κάρτες (αναγνώστες, 

τερµατικά, κλπ). 

� Έλλειψη προτύπων σε υψηλό επίπεδο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας 

των προγραµµάτων µεταξύ των ποικίλων έξυπνων καρτών. 

� Εκκρεµή νοµικά και ζητήµατα πολιτικής, όπως νόµοι προστασίας καταναλωτών ή 

προστασίας των ιδιωτικών δεδοµένων. 

Ηθικά & νοµικά θέµατα 

Υπάρχουν επίσης και επικρίσεις για τον τρόπο µε τον οποίο οι έξυπνες κάρτες 

εισβάλουν στην ζωή µας, που απορρέουν από κοινωνικές ανησυχίες και αφορούν 
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κυρίως τον κίνδυνο υπονόµευσης των πληροφοριών που αυτές περιέχουν. Τέτοια 

ευαίσθητα σηµεία είναι:  

� Οι έξυπνες κάρτες οδηγούν σε απώλεια της ανωνυµίας ακόµα και σε συναλλαγές 

που δεν απαιτείται ταυτοποίηση.  

� Οι εφαρµογές των έξυπνων καρτών µπορεί να οδηγήσουν σε µείωση της παροχής 

υπηρεσιών που δεν βασίζονται σε έξυπνες κάρτες και έτσι να επηρεάσουν 

αρνητικά την ελευθερία επιλογής.  

� Οι έξυπνες κάρτες µπορούν να µειώσουν την πρόσβαση και τους πόρους σε 

εκείνους που είναι τεχνολογικά «αναλφάβητοι» ή αδιάφοροι.  

� Αθέµιτη χρήση των έξυπνων καρτών από τρίτους µπορεί να προκαλέσει 

σηµαντικές παραβιάσεις στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων.  

� Κάτοχοι των έξυπνων καρτών είναι πιθανόν να εντοπίζονται και να 

σκιαγραφούνται, πράγµα που παραβιάζει εξίσου την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων.  

Για να διασφαλιστεί ότι φαινόµενα σαν τα παραπάνω θα περιοριστούν ή θα 

εκλείψουν, πρέπει να προταθούν και να τυποποιηθούν αρχές που αφορούν την ηθική 

πλευρά των εφαρµογών της τεχνολογίας αυτής, στοχεύοντας έτσι στην προστασία του 

κατόχου τους. Μερικές τέτοιες προτάσεις θα µπορούσαν να είναι:  

� Οι εφαρµογές των έξυπνων καρτών πρέπει να σέβονται τις νοµικές και ηθικές 

αρχές όσον αφορά τα δικαιώµατα του κατόχου τους.  

� Οι πολίτες πρέπει να διατηρούν το δικαίωµα να αρνούνται την κατοχή και χρήση 

των έξυπνων καρτών, εφ όσον αυτοί το επιθυµούν, χωρίς να στερούνται την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες και σε τοµείς που η τεχνολογία αυτή χρησιµοποιείται.  

� Η συναίνεση του κατόχου της κάρτας πρέπει να είναι απαραίτητη για όλες της 

εφαρµογές της κάρτας καθώς και για κάθε πληροφορία που αυτή φέρει.  

� Οι κάρτες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σαν εργαλεία για φανερή ή 

συγκαλυµµένη επιτήρηση των δραστηριοτήτων των κατόχων τους.  

� Τεχνικά, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια κατά την διαδικασία 

σχεδιασµού των εφαρµογών της τεχνολογίας αυτής. Επίσης θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η ακεραιότητα των εφαρµογών για τις πολύ-λειτουργικές κάρτες. 

Τέλος, ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα και ειδικά δεδοµένα ασφάλειας, όπως τα 
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βιοχαρακτηριστικά (biometrics) και τα κλειδιά κρυπτογράφησης, θα  πρέπει να 

αποθηκεύονται αποκλειστικά και µόνο στην κάρτα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

 

 

 

4.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε την ανάπτυξη συστηµάτων έξυπνων καρτών, 

δηλαδή µε την ανάπτυξη εφαρµογών για χρήση σε κάποιο συγκεκριµένο τοµέα και 

υπηρεσία. Θα παρουσιάσουµε τις σύγχρονες µεθοδολογίες ανάπτυξης, ειδικότερα για 

τις έξυπνες κάρτες µε σύστηµα αρχείων (και πιθανόν κρυπτοεπεξεργαστή). 

Αρχικά, θα αναλύσουµε τα µέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύστηµα έξυπνων 

καρτών καθώς και το λογισµικό που απαιτείται για την αλληλεπίδραση µε το χρήστη. 

Στη συνέχεια θα ορίσουµε την έννοια των «εφαρµογών» που τρέχουν πάνω σε µια 

κάρτα, και θα δούµε πως αυτές µπορούν να ολοκληρωθούν σε ένα πληροφοριακό 

σύστηµα ώστε να παρέχουν διάφορες υπηρεσίες. Τέλος, θα εξετάσουµε τη 

µεθοδολογία ανάπτυξης κάθε διακριτού συστατικού του συστήµατος και θα 

αναγνωρίσουµε τα πιθανά εµπόδια και µειονεκτήµατα των υφιστάµενων 

τεχνολογιών. 
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4.2. Ολοκληρωµένα συστήµατα έξυπνων καρτών 

Ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα Έξυπνων Καρτών είναι ουσιαστικά ένα κατανεµηµένο 

σύστηµα, που αποτελείται από δύο τµήµατα [1][2]: 

� Το σύστηµα της κάρτας (Card System): περιλαµβάνει το λογισµικό 

συστήµατος, τα δεδοµένα και τις εφαρµογές που βρίσκονται πάνω στην 

έξυπνη κάρτα, αποθηκευµένα στη µνήµη του ολοκληρωµένου κυκλώµατος. 

� Το κεντρικό σύστηµα (Host System): αποτελείται από το λογισµικό 

συστήµατος και τις εφαρµογές που είναι αποθηκευµένες και εκτελούνται στον 

Η/Υ ή σε άλλο αυτόνοµο τερµατικό, µε το οποίο επικοινωνεί η κάρτα. 

Η επικοινωνία των δύο αυτών συστηµάτων γίνεται µέσω του αναγνώστη καρτών, ο 

οποίος (όπως είδαµε και στην παράγραφο 3.3.7) είτε αποτελεί αυτόνοµη συσκευή που 

συνδέεται µε έναν Η/Υ (συνήθως µέσω σειριακής ή USB θύρας), είτε είναι 

ενσωµατωµένος σε κάποια ειδική τερµατική συσκευή (π.χ. τα ΑΤΜ των τραπεζών). 

Η επικοινωνία ακολουθεί το µοντέλο πελάτη / εξυπηρετητή (client/server), ενώ η 

ανταλλαγή εντολών και δεδοµένων γίνεται µε τη µορφή πακέτων APDU από και προς 

την κάρτα. 

 

Σχήµα 4-1: Ολοκληρωµένο σύστηµα έξυπνων καρτών (hardware view) 

4.3. Σύστηµα κάρτας 

Το σύστηµα της κάρτας (Card System) αποτελείται από δύο διακριτές ενότητες 

λογισµικού που είναι αποθηκευµένες και εκτελούνται πάνω στην έξυπνη κάρτα (στη 
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µνήµη του ολοκληρωµένου κυκλώµατος). Οι διακριτές αυτές ενότητες είναι το 

λογισµικό συστήµατος και το λογισµικό εφαρµογών. 

4.3.1. Λογισµικό Συστήµατος 

Το λογισµικό συστήµατος γενικά περιλαµβάνει το λειτουργικό σύστηµα (Card 

Operating System - Card OS) καθώς και τα βοηθητικά προγράµµατα (Utilities) που 

ελέγχουν τη διαχείριση µνήµης, την αποστολή / λήψη δεδοµένων, την ακεραιότητα 

και ασφάλεια των δεδοµένων, που υποστηρίζουν το σύστηµα αρχείων ISO και 

παρέχουν υποστήριξη στις εφαρµογές που βρίσκονται στην κάρτα.  

Το λογισµικό συστήµατος παρέχεται από τους κατασκευαστές του ολοκληρωµένου 

κυκλώµατος της κάρτας και αποθηκεύεται (εγκαθίστανται) στη µνήµη ROM µε µια 

διαδικασία η οποία ονοµάζεται λέγεται masking. Τα δεδοµένα που αφορούν στο 

λειτουργικό σύστηµα και γενικά στον έλεγχο της λειτουργίας της κάρτας, για λόγους 

ασφάλειας δεν είναι προσβάσιµα από εξωτερικές εφαρµογές. 

Αυτό που είναι διαθέσιµο στους προγραµµατιστές, είναι µια σειρά συναρτήσεων 

(σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7816-4), οι οποίες υποστηρίζουν το σύστηµα αρχείων 

και εκτελούν (πάνω στην κάρτα) προκαθορισµένες λειτουργίες [2][3]. Ανάλογα µε 

τον κατασκευαστή του ολοκληρωµένου, το σετ των εντολών µπορεί επίσης να 

περιλαµβάνει επιπλέον βοηθητικές συναρτήσεις, χρήσιµες για εξειδικευµένες 

εφαρµογές, όπως κρυπτογραφικές λειτουργίες, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, κλπ. 

4.3.2. Λογισµικό Εφαρµογών 

Οι εφαρµογές που βρίσκονται στην κάρτα, γνωστές και ως καρτ-εφαρµογές, 

αποτελούνται από τα δεδοµένα και τις συναρτήσεις που εφαρµόζονται πάνω σε 

αυτά. Για παράδειγµα, µια εφαρµογή ηλεκτρονικού πορτοφολιού περιλαµβάνει το 

ισοζύγιο του λογαριασµού και υλοποιεί συναρτήσεις που το ενηµερώνουν (π.χ. 

µειώνουν ή αυξάνουν την τιµή των µονάδων ηλεκτρονικού χρήµατος).  

Το λογισµικό εφαρµογών µπορεί να υλοποιηθεί είτε µε χρήση της συµβολικής 

γλώσσας (assembly language) του µικροεπεξεργαστή της κάρτας, είτε µε χρήση 

κάποιας γλώσσας υψηλού επιπέδου η οποία να µπορεί να διερµηνευθεί από τον 

µικροεπεξεργαστή. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η προµήθεια ειδικών 
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εργαλείων ανάπτυξης (toolkits) από τον κατασκευαστή του ολοκληρωµένου ή του 

λειτουργικού συστήµατος [4][5]. 

Ωστόσο, στις συνήθεις έξυπνες κάρτες, οι συναρτήσεις που παρέχονται από το 

λειτουργικό σύστηµα της κάρτας είναι επαρκείς για τους περισσότερους τύπους 

εφαρµογών, οπότε δεν απαιτείται επιπλέον λογισµικό για την εφαρµογή αλλά 

χρησιµοποιείται το υπάρχον σετ εντολών / συναρτήσεων. Σε πολλές µάλιστα 

περιπτώσεις, το λειτουργικό της κάρτας δεν επιτρέπει καν τη φόρτωση εκτελέσιµου 

κώδικα πάνω σε αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, η εφαρµογή αποτελείται ουσιαστικά 

από τα δεδοµένα και τις δοµές στις οποίες αποθηκεύονται. 

4.3.3. Η δοµή των δεδοµένων 

Στην πιο απλή προσέγγιση, η περιοχή δεδοµένων πάνω σε µια κάρτα µε µνήµη 

µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα επίπεδο αρχείο, το οποίο είναι δυνατόν να χωριστεί 

ανάλογα µε τις ανάγκες της εφαρµογής. Έτσι, για να συνυπάρχουν δυο διαφορετικές 

εφαρµογές πάνω σε µια τέτοια κάρτα, το µόνο που χρειάζεται είναι να συµφωνήσουν 

οι παροχείς των εφαρµογών σχετικά µε το τµήµα της µνήµης που θα χρησιµοποιεί η 

καθεµία. Ωστόσο, τα δεδοµένα της µιας εφαρµογής δεν θα είναι εξασφαλισµένα 

(ανάγνωση, καταστροφή) από την άλλη. Αυτός είναι και ο λόγος που προτιµούνται οι 

κάρτες µε επεξεργαστή. 

Στην περίπτωση καρτών µε επεξεργαστή, όπου όλες οι λειτουργίες ελέγχονται από το 

αντίστοιχο λειτουργικό σύστηµα, µπορούµε να θεωρήσουµε πιο πολύπλοκες δοµές 

δεδοµένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι περιοχές δεδοµένων τέτοιων καρτών 

µπορούν να αντιστοιχιστούν µε τους σκληρούς δίσκους των επιτραπέζιων 

υπολογιστών και τα δεδοµένα µπορούν να οργανώνονται σε αρχεία, ακόµα και σε 

ιεραρχικές δοµές όπως οι κατάλογοι αρχείων (directories). Το πρότυπο ISO 7816-4 

ορίζει µια τέτοια δοµή χωρίς πολλές λεπτοµέρειες [2][6]. Αυτό στην πράξη σηµαίνει 

ότι πολλοί κατασκευαστές ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (chip) παράγουν προϊόντα 

τα οποία είναι συµβατά µε το πρότυπο, ωστόσο η υλοποίηση των δοµών είναι τόσο 

διαφορετική που είναι ασύµβατα µεταξύ τους. 

Ο τρόπος µε τον οποίο διαχειρίζονται τα δεδοµένα ενός αρχείου εξαρτάται από το 

λειτουργικό σύστηµα, ωστόσο σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι τα αρχεία 
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αντιµετωπίζονται µε δύο τρόπους. Η βασικότερη και απλούστερη διαµόρφωση 

αρχείου είναι το δυαδικό αρχείο (binary file), όπου η πρόσβαση στα δεδοµένα γίνεται 

απλά µε βάση την αρχή (offset) και το µήκος (length). Σε πιο πολύπλοκες δοµές, τα 

δεδοµένα οργανώνονται σε εγγραφές (records), οι οποίες µπορεί να έχουν µεταβλητό 

ή σταθερό µήκος. 

4.3.4. Κάρτες µε Σύστηµα αρχείων (File System) 

Όπως είδαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο (Παρ. 3.3.6 Λειτουργικά Συστήµατα 

έξυπνων καρτών), το σύστηµα αρχείων για έξυπνες κάρτες καθορίζεται από το 

πρότυπο ISO 7816 – 4. Κάθε αρχείο καθορίζεται από ένα αναγνωριστικό µήκους 2 

bytes ή ένα συµβολικό όνοµα. Το σύστηµα αρχείων απαρτίζεται από τα τρία 

παρακάτω δοµικά στοιχεία [1][2][7]: 

� Βασικό αρχείο (Master File – MF): Το αρχείο Master File είναι η αφετηρία 

(ρίζα) του συστήµατος αρχείων της κάρτας. Στην ουσία πρόκειται για έναν 

ειδικό τύπο αρχείου καταλόγου (directory file). Μπορεί να περιέχει αρχεία 

καταλόγου (DF) και αρχεία δεδοµένων (EF). Τα EF τα οποία βρίσκονται 

ακριβώς κάτω από το αρχείο MF, συνήθως χρησιµοποιούνται για την 

αποθήκευση κλειδιών και δεδοµένων που είναι κοινά σε διάφορες εφαρµογές 

της κάρτας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7816-4 σε κάθε συµβατή κάρτα το 

αναγνωριστικού του αρχείου MF είναι 0x3F00 (δεκαεξαδική τιµή). 

� Αρχείο Καταλόγου (Dedicated File – DF): Το αρχείο καταλόγου είναι το 

αντίστοιχο των directory files που συναντώνται σε συστήµατα UNIX ή PC. 

Ένα αρχείο DF µπορεί να περιέχει αρχεία EF ή άλλα αρχεία DF. Συνήθως τα 

αρχεία αυτά χρησιµοποιούνται για να διαχωρίσουν τα δεδοµένα διαφορετικών 

εφαρµογών. Έτσι, κάθε ξεχωριστή εφαρµογή ορίζεται από το δικό της αρχείο 

DF, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη ρίζα (root) του συστήµατος. 

Αντίστοιχα τα DFs στο επόµενο επίπεδο διαχωρίζουν τα δεδοµένα της ίδιας 

εφαρµογής.  Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να σχεδιάζουµε δεντρικές δοµές 

αρχείων, όπως σε ένα σύστηµα UNIX ή PC. 

� Αρχείο ∆εδοµένων (Elementary File - EF): Το αρχείο δεδοµένων 

χρησιµοποιείται για την κατ’ εξοχήν αποθήκευση δεδοµένων. Το µέγεθος και 

ο τύπος του κάθε αρχείου καθορίζεται κατά τη δηµιουργία του. Αυτός ο 

περιορισµός επιβάλλει να γίνεται πολύ προσεχτική σχεδίαση εξ’ αρχής. Στη 
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συνέχεια περιγράφονται λεπτοµερώς οι τύποι των αρχείων δεδοµένων καθώς 

και το σετ των εντολών που επιδρούν σε αυτά. 

Τύποι αρχείων δεδοµένων 

Όσον αφορά στα αρχεία δεδοµένων, υπάρχουν οι παρακάτω τύποι [1][7][2]: 

� ∆ιαφανή αρχεία (Transparent Files): τα αρχεία αυτά αποθηκεύουν 

προδιαγεγραµµένου µήκους ακολουθίες από bytes. Σε ένα τέτοιο αρχείο, η 

ανάγνωση και εγγραφή δεδοµένων γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται σε 

περιοχές µνήµης. Η πρόσβαση σε δεδοµένα που υπάρχουν σε ένα διαφανές 

αρχείο γίνεται µε τον καθορισµό του αναγνωριστικού του αρχείου, του 

σηµείου απ’ όπου θα αρχίσει η ανάγνωση (offset) και του µήκους (length) των 

δεδοµένων (σε bytes) που θα διαβαστούν. 

� Γραµµικά σταθερά αρχεία (Fixed Record): Είναι δοµηµένα αρχεία, τα οποία 

οργανώνονται σε εγγραφές (records), µε τη σειρά που αυτές δηµιουργήθηκαν, 

δηλαδή η παλαιότερη εγγραφή είναι πρώτη, κ.ο.κ. Το µήκος (σε bytes) της 

κάθε εγγραφής είναι προκαθορισµένο. Η πρόσβαση στα δεδοµένα γίνεται µε 

τον καθορισµό του αναγνωριστικού του αρχείου και του αύξοντα αριθµού της 

εγγραφής. 

� Γραµµικά µεταβλητά αρχεία (Variable Record): Πρόκειται για αρχεία 

επίσης οργανωµένα σε εγγραφές, ωστόσο το µήκος των εγγραφών δεν είναι 

προκαθορισµένο. Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει  την καλύτερη διαχείριση της 

διαθέσιµης µνήµης, εφόσον δεσµεύεται µόνο όσος χώρος χρειάζεται κάθε 

φορά. Ωστόσο τα αρχεία αυτά χρησιµοποιούν κάποιον επιπλέον χώρο για την 

καταγραφή του µήκους κάθε εγγραφής. Και σε αυτή την περίπτωση, η 

πρόσβαση στα δεδοµένα γίνεται µε τον καθορισµό του αναγνωριστικού του 

αρχείου και του αύξοντα αριθµού της εγγραφής. 

� Κυκλικά αρχεία (Cyclic Record): Πρόκειται για γραµµικά σταθερά αρχεία 

που είναι οργανωµένα σε εγγραφές µε δοµή δακτυλιδιού, όπου ο αριθµός 

εγγραφών ορίζεται κατά LIFO, και συνεπώς µία νέα εγγραφή διαγράφει την 

παλιότερη. Μια πράξη εγγραφής εκτελείται πάντα στην επόµενη θέση, ενώ 

µια πράξη ανάγνωσης διαβάζει πάντα το περιεχόµενο της τελευταίας 

εγγραφής. Αν ολόκληρη η µνήµη που έχει δεσµευτεί για το κυκλικό αρχείο 

συµπληρωθεί, τότε η επόµενη εγγραφή θα σβήσει την πρώτη εγγραφή πού 
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έχει πραγµατοποιηθεί. Τα αρχεία αυτά χρησιµοποιούνται συχνά για 

εφαρµογές καταγραφής λειτουργίας (log files). 

� Αρχεία ειδικών εντολών (Command File ASC): πρόκειται για αρχεία που 

χρησιµοποιούνται για εξειδικευµένους τύπους δεδοµένων και υπηρεσιών, 

όπως π.χ. για να φυλάσσουν το ισοζύγιο σε εφαρµογή ηλεκτρονικού 

πορτοφολιού ή κρυπτογραφικά κλειδιά για ψηφιακή υπογραφή, κλπ. Τα 

αρχεία αυτά είναι προσβάσιµα µέσω ειδικών εντολών τις οποίες υποστηρίζει 

το λειτουργικό της συγκεκριµένη κάρτας. 

Εντολές διαχείρισης 

Το πρότυπο ISO 7816-4 καθορίζει επίσης ένα σύνολο εντολών για τη διαχείριση του 

συστήµατος αρχείων. Οι πιο σηµαντικές από αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 

[2][8]: 

Εντολή Λειτουργία 

Select File 
Επιλογή αρχείου, γίνεται πριν πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε 

ενέργεια πάνω σε αυτό 

Read Binary ανάγνωση δεδοµένων από διαφανές αρχείο 

Write Binary εγγραφή δεδοµένων σε διαφανές αρχείο 

Update Binary ενηµέρωση του περιεχοµένου ενός διαφανούς αρχείου 

Read Record 
Ανάγνωση από µια εγγραφή σταθερού, µεταβλητού ή κυκλικού 

αρχείου 

Write Record 
εγγραφή δεδοµένων σε µία εγγραφή δοµηµένου (σταθερού, 

µεταβλητού ή κυκλικού) αρχείου 

Update Record ενηµέρωση των δεδοµένων σε µία εγγραφή δοµηµένου αρχείου 

Append Record προσθήκη νέας (κενής) εγγραφής σε σταθερό ή µεταβλητό αρχείο 

Πίνακας 5: Σετ εντολών (ISO 7816-4) για τη διαχείριση συστήµατος αρχείων 

Συνθήκες πρόσβασης 

Η πρόσβαση στα αρχεία δεδοµένων ελέγχεται από τις λεγόµενες Συνθήκες 

Πρόσβασης (access conditions). Αυτό αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία 

ασφάλειας των έξυπνων καρτών, ώστε να τις καθιστά ως τα ιδανικά µέσα για 

υλοποίηση ασφαλών υποδοµών. Κατά τη δηµιουργία των δοµών όπου θα 

αποθηκευτούν τα δεδοµένα υπάρχει η δυνατότητα ορισµού λεπτοµερών και σαφώς 
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προδιαγεγραµµένων επιπέδων πρόσβασης για οποιαδήποτε λειτουργία πάνω στην 

κάρτα, καθώς και για οποιαδήποτε αποθηκευµένη πληροφορία. Έτσι, όταν κάποια 

εξωτερική εφαρµογή απαιτήσει πρόσβαση στα αρχεία της κάρτας για την εκτέλεση 

οποιασδήποτε λειτουργίας (ανάγνωση, εγγραφή, διαγραφή, κλπ) θα πρέπει πρώτα να 

ικανοποιήσει τις συνθήκες πρόσβασης που αφορούν το συγκεκριµένο αρχείο. Οι 

συνθήκες αυτές εκφράζονται συνήθως µε τη χρήση κωδικών ανάλογων µε τα 

passwords, τα οποία είναι ευρέως γνωστά σαν PIN (Personal Identification Numbers). 

Πιο εξελιγµένες κάρτες χρησιµοποιούν επίσης κρυπτογραφικές µεθόδους 

αυθεντικοποίησης βασισµένες σε συµµετρικά κλειδιά [8]. Οι συνθήκες πρόσβασης 

δεν περιγράφονται στο πρότυπο ISO 7816-4 και οι υλοποιήσεις ποικίλουν µεταξύ των 

διαφόρων λειτουργικών συστηµάτων. 

Καρτ-εφαρµογές 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, µια καρτ-εφαρµογή µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα 

σύνολο αρχείων δεδοµένων πάνω στην κάρτα τα οποία συνδέονται λογικά.  

 

Σχήµα 4-2: Καρτ- εφαρµογή για κάρτα µε σύστηµα αρχείων 
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∆υνατότητα πολλαπλών εφαρµογών σηµαίνει στην ουσία να µπορούµε σε µια κάρτα 

όπου υπάρχει κάποια εφαρµογή να προσθέτουµε µια άλλη ανεξάρτητη εφαρµογή 

χωρίς να παρεµποδίσει ή να αλληλεπιδρά η µία µε την άλλη [9]. Επιπλέον σηµαίνει 

ότι οι εφαρµογές αυτές µπορεί να προέρχονται από διαφορετικούς φορείς και να 

φορτώνονται σε διαφορετικά µέρη. Ορισµένες µπορεί να λειτουργούν αποκλειστικά 

σε κάποιο κλειστό σύστηµα (π.χ. πρόσβαση), ενώ άλλες µπορεί να είναι κοινές (π.χ. 

Loyalty). 

Για να συµβούν όλα τα παραπάνω είναι εµφανές ότι πρέπει οι εφαρµογές να είναι 

συµβατές µε διάφορα είδη καρτών. Αυτό εισάγει το πρόβληµα της 

διαλειτουργικότητας που είναι σηµαντικό για τις πολλαπλές εφαρµογές. 

4.4. Κεντρικό σύστηµα 

Το κεντρικό σύστηµα αποτελείται, είτε από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου 

συνδέεται αντίστοιχα ένας αναγνώστης καρτών, είτε από µια αυτόνοµη, 

ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή, η οποία περιλαµβάνει µονάδες ανάγνωσης 

καρτών, επεξεργαστή, µνήµη και οθόνη (π.χ. ATMs). 

Το κυριότερο κοµµάτι του λογισµικού ενός συστήµατος έξυπνης κάρτας βρίσκεται 

(και εκτελείται) στο κεντρικό σύστηµα και περιλαµβάνει λογισµικό συστήµατος 

(system software) και λογισµικό εφαρµογών χρήστη (user application software). 

4.4.1. Λογισµικό συστήµατος 

Το λογισµικό συστήµατος αποτελείται απ’ όλα τα υποστηρικτικά προγράµµατα της 

υποδοµής, τόσο στο κοµµάτι που αφορά στην επικοινωνία µε την κάρτας, όσο και 

στο κοµµάτι της διαχείρισης των καρτών. 

Πιο συγκεκριµένα περιλαµβάνει: 

1) Λογισµικό υποστήριξης αναγνωστών:  

Οι αναγνώστες καρτών έρχονται συνήθως µε διαφορετική υποστήριξη 

λογισµικού. Σχεδόν όλοι οι αναγνώστες προσφέρουν υποστήριξη για πλατφόρµα 

Windows. Πολλοί ακολουθούν το πρότυπο PC/SC [10], ενώ άλλοι έχουν µόνο 

εξειδικευµένο λογισµικό υποστήριξης το οποίο δεν είναι συµβατό µε κανένα 
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πρότυπο. Ένα εξειδικευµένο λογισµικό υποστήριξης ίσως δεν αποτελεί πρόβληµα 

αν η εφαρµογή χρειάζεται να λειτουργήσει µόνο µε ένα συγκεκριµένο τύπο 

αναγνώστη καρτών και οι προγραµµατιστές της δεν είναι εξοικειωµένοι µε κάποιο 

προτυποποιηµένο API. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ένα εξειδικευµένο λογισµικό 

υποστήριξης απαιτεί επιπλέον εργασία, καθώς και επιπλέον χρόνο για εκµάθηση 

από την πλευρά του προγραµµατιστή. 

Βέβαια δεν είναι µόνο οι προγραµµατιστές των εφαρµογών που έχουν όφελος 

προγραµµατίζοντας πάνω σε κάποιο προτυποποιηµένο API για αναγνώστες 

καρτών. Οι εφαρµογές που αναπτύσσονται µε αυτό τον τρόπο θα µπορούν να 

λειτουργούν µε όλους τους συµβατούς αναγνώστες καρτών. Έτσι, οι πελάτες θα 

µπορούν πλέον να επιλέξουν µεταξύ διαφορετικών (συµβατών προς το API) 

αναγνωστών για τις εφαρµογές τους. Επίσης, θα µπορούν αργότερα να 

αντικαταστήσουν έναν αναγνώστη καρτών µε οποιαδήποτε άλλη συµβατή 

συσκευή χωρίς να χρειαστεί να αλλαχτεί ούτε µια γραµµή κώδικα. 

Επιπλέον λογισµικό υποστήριξης για τους αναγνώστες, περιλαµβάνει τους 

απαραίτητους οδηγούς για τις θύρες που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση 

αναγνώστη – υπολογιστή (RS232, USB, κλπ), οι οποίοι συνήθως 

περιλαµβάνονται στο λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή.  

2) Λογισµικό διαχείρισης καρτών 

Το λογισµικό διαχείρισης καρτών παρέχει όλη τη λειτουργικότητα που απαιτείται 

για την έκδοση και λειτουργία µιας κάρτας. Αφορά µόνο τους εκδότες των 

καρτών και όχι τους τελικούς χρήστες. Μερικές από τις λειτουργίες του είναι η 

τελική προσωποποίηση των καρτών µε τα στοιχεία του κατόχου της, η δηµιουργία 

και διαχείριση των κρυπτογραφικών κλειδιών, κλπ. Συνήθως το λογισµικό 

διαχείρισης παρέχεται από τον κατασκευαστή του ολοκληρωµένου / λειτουργικού 

συστήµατος. 

4.4.2. Λογισµικό εφαρµογών χρήστη 

Η εφαρµογή χρήστη υλοποιεί λειτουργίες που αλληλεπιδρούν µε µια συγκεκριµένη 

κάρτα και τις εφαρµογές πάνω σε αυτή. Μια απλή εφαρµογή χρήστη είναι αυτή που 

υποστηρίζει και διαχειρίζεται το σετ των πακέτων APDU που ανταλλάσσονται µε την 
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κάρτα, ωστόσο πολλές εφαρµογές υλοποιούν πολύ µεγαλύτερη λειτουργικότητα [11]. 

Για παράδειγµα, µια εφαρµογή ATM παρέχει αυθεντικοποίηση χρήστη, επεξεργασία 

συναλλαγών καθώς και φιλικό περιβάλλον για αλληλεπίδραση µε το χρήστη. 

Το λογισµικό των εφαρµογών χρήστη είναι συνήθως γραµµένο σε κάποια γλώσσα 

προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου (Java, C, C++ κλπ) και περιλαµβάνει σε γενικές 

γραµµές τα παρακάτω ανεξάρτητα στοιχεία (modules): 

� Module κωδικοποίησης / αποκωδικοποίησης, το οποίο αναλαµβάνει την 

κωδικοποίηση / αποκωδικοποίηση των δεδοµένων και εντολών (από και προς 

την κάρτα) σε πακέτα APDU, σύµφωνα µε το λειτουργικό σύστηµα της 

κάρτας. 

� Module επικοινωνίας, που αναλαµβάνει την αποστολή / λήψη δεδοµένων από 

και προς την κάρτα. 

� Γραφική διαπροσωπεία για αλληλεπίδραση µε τους τελικούς χρήστες (front-

end GUI) 

Το module κωδικοποίησης / αποκωδικοποίησης είναι και το πιο σηµαντικό, αφού 

στην ουσία υλοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας που περιγράφτηκε στην 

παράγραφο 3.3.7. Η υλοποίηση του γίνεται από τους προγραµµατιστές εφαρµογών, 

και όπως θα δούµε στη συνέχεια απαιτεί την κωδικοποίηση ενός συνόλου δυαδικών 

(low-level) εντολών σε µορφή APDU.  

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο ISO δεν έχει καθορίσει ακόµα κάποια προδιαγραφή 

σχετικά µε το Application Programming Interface (API) για επικοινωνία µε τους 

αναγνώστες και τις κάρτες. Κάτι τέτοιο δεν είναι αυστηρά απαραίτητο, εφόσον τα 

πρωτόκολλα είναι σαφώς καθορισµένα. Κάθε εφαρµογή, σε οποιαδήποτε γλώσσα, 

εφόσον είναι συµβατή µε τα πρωτόκολλα ISO7816, είναι σε θέση να επικοινωνήσει 

µε µια έξυπνη κάρτα, υλοποιώντας κατάλληλα το δικό της σετ εντολών APDU. Το 

πρόβληµα σε αυτή την περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι µε αυτό τον τρόπο 

οδηγούµαστε σε αυστηρά εξειδικευµένο κώδικα που λειτουργεί µόνο για τη 

συγκεκριµένη κάρτα και σε πολλές περιπτώσεις και για συγκεκριµένο αναγνώστη. 



122 

4.5. Ανάπτυξη εφαρµογών έξυπνων καρτών 

4.5.1. Γενικά 

Η ανάπτυξη εφαρµογών έξυπνων καρτών αποτελεί παραδοσιακά µια µακρά και 

επίπονη διαδικασία. Παρόλο πού οι έξυπνες κάρτες είναι προτυποποιηµένες όσον 

αφορά το µέγεθος, το σχήµα αλλά και το πρωτόκολλο επικοινωνίας τους, η 

εσωτερική δοµή τους και λειτουργία των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 

(µικροεπεξεργαστών) διαφέρει αρκετά µεταξύ των κατασκευαστών [1][2], µε 

αποτέλεσµα να διαφέρει αντίστοιχα και το σετ των εντολών. Το ίδιο πρόβληµα 

απαντάται (αν και σε µικρότερο βαθµό χάρις σε κάποιες σύγχρονες πρωτοβουλίες 

όπως το PC/SC) και µε τα προγράµµατα διασύνδεσης των αναγνωστών καρτών [10]. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα κάθε σύστηµα µε συγκεκριµένη διαµόρφωση όσον αφορά 

κάρτα, αναγνώστη και πλατφόρµα λειτουργίας, να απαιτεί ειδικά προγράµµατα 

διασύνδεσης (interface), οπότε οδηγούµαστε σε εξειδικευµένες (“κάθετες”) λύσεις, οι 

οποίες ακολουθούν κατά κανόνα κλειστή αρχιτεκτονική και είναι µη συµβατές µε 

διαφορετικές κάρτες ή/και αναγνώστες. Επίσης, ο χρόνος και το κόστος εκµάθησης 

και ανάπτυξης από την πλευρά των προγραµµατιστών είναι αντίστοιχα υψηλά. 

Στη συνέχεια, θα αναλύσουµε τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρµογών έξυπνων καρτών 

εντοπίζοντας τις δυσκολίες και αδυναµίες που παρουσιάζουν οι σύγχρονες 

µεθοδολογίες. 

4.5.2. ∆ιαδικασία ανάπτυξης εφαρµογών έξυπνων καρτών 

Σε γενικές γραµµές οι εφαρµογές έξυπνων καρτών απαρτίζονται από δύο διακριτά 

τµήµατα: τις καρτ-εφαρµογές που βρίσκονται και εκτελούνται πάνω στην έξυπνη 

κάρτα, και τις τελικές εφαρµογές ή εφαρµογές χρηστών που βρίσκονται και 

εκτελούνται στο τερµατικό. 

Η επικοινωνία µεταξύ τους γίνεται µε ανταλλαγή εντολών APDU µέσω του 

αναγνώστη καρτών, σε ένα µοντέλο µπορεί να προσοµοιαστεί µε το κλασικό µοντέλο 

πελάτη- εξυπηρετητή (client-server): Η έξυπνη κάρτα αποτελεί στην περίπτωση αυτή 

τον εξυπηρετητή που παρέχει τις υπηρεσίες και τα δεδοµένα, ενώ η εφαρµογή των 

τελικών χρηστών αποτελεί τον πελάτη. 
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Σχήµα 4-3: Εφαρµογή έξυπνης κάρτας 

Η ανάπτυξη µιας εφαρµογής έξυπνης κάρτας (ειδικά για κάρτες µε σύστηµα αρχείων) 

µπορεί να αναλυθεί στις δύο παρακάτω ενότητες: 

1. Στην πλευρά του εξυπηρετητή: περιλαµβάνει τη δηµιουργία των κατάλληλων 

δοµών, που θα φιλοξενήσουν τα δεδοµένα και τις εφαρµογές, πάνω στην 

κάρτα (καρτ-εφαρµογές). Όσον αφορά στις κάρτες µε σύστηµα αρχείων, οι 

καρτ-εφαρµογές αποτελούνται από ένα σύνολο αρχείων τα οποία συνδέονται 

λογικά µεταξύ τους, καθώς επίσης και ένα σύνολο κανόνων που αφορούν 

στην πρόσβαση στα δεδοµένα των αρχείων αυτών. Όλη η λειτουργικότητα 

(ανάγνωση, εγγραφή, κρυπτογραφικές λειτουργίες, έλεγχος πρόσβασης) 

παρέχεται από το λειτουργικό σύστηµα της κάρτας (Card OS) µέσω 

εξειδικευµένων εντολών για κάθε chip. 

2. Στην πλευρά του πελάτη: Η δεύτερη ενότητα (που είναι και η πιο απαιτητική) 

αφορά στην ανάπτυξη των προγραµµάτων διασύνδεσης (interface) της κάρτας 

και του αναγνώστη, καθώς και των εφαρµογών των τελικών χρηστών και της 

κατάλληλης γραφικής διαπροσωπείας (Γραφικό περιβάλλον- GUI). 

Στο σχήµα που ακολουθεί, φαίνεται η διαµόρφωση ενός απλού συστήµατος έξυπνων 

καρτών από τη πλευρά του λογισµικού (software view). 
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Σχήµα 4-4: Σύστηµα έξυπνων καρτών (software view) 

4.5.3. Ανάπτυξη καρτ-εφαρµογών 

Αφορά στη δηµιουργία της βασικής δοµής των αρχείων που θα φιλοξενήσουν τα 

δεδοµένα στη µνήµη της κάρτας (on-card structure). Για το σκοπό αυτό είναι 

απαραίτητη η χρήση εξειδικευµένων εργαλείων λογισµικού (ειδικών εργαλειοθηκών- 

toolkits) τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής της κάρτας. Η διαδικασία αυτή 

περιλαµβάνει εκτός από τη δηµιουργία της ιεραρχίας των αρχείων (αρχεία DF, EF, 

κλπ), τον καθορισµό των συνθηκών πρόσβασης σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας και τη 

δηµιουργία κατάλληλων αρχείων µε τους κωδικούς PIN που απαιτούνται. Για κάθε 

χρήστη, οι προσωπικοί του κωδικοί φορτώνονται (πάλι µε ειδικό εργαλείο που δίνει ο 

κατασκευαστής) κατά τη διαδικασία τελικής προσωποποίησης. Τονίζεται ότι για κάθε 
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κάρτα η διαδικασία είναι διαφορετική (π.χ. όσον αφορά την ονοµατολογία αρχείων, 

τις συνθήκες πρόσβασης, κλπ). 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της παραπάνω διαδικασίας είναι: 

� Οι απαιτούµενες εργαλειοθήκες (toolkits) αναπτύσσονται από τους ίδιους τους 

κατασκευαστές των λειτουργικών συστηµάτων και βασίζονται σε ειδικές 

συµβολικές γλώσσες και προσοµοιωτές που προέρχονται από τους 

κατασκευαστές των ολοκληρωµένων. Οι εργαλειοθήκες αυτές συνήθως δεν 

διατίθενται ελεύθερα στους προγραµµατιστές εφαρµογών, ή έχουν ιδιαίτερα 

υψηλό κόστος. 

� Κάθε λειτουργικό σύστηµα παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον 

αφορά στις εσωτερικές του λειτουργίες, όπως π.χ. ονοµατολογία αρχείων, 

συνθήκες πρόσβασης, αλληλουχία ενεργειών κλπ. Έτσι λοιπόν, η ανάπτυξη 

της δοµής αρχείων απαιτεί εξειδικευµένο προγραµµατιστή, µε γνώση 

λεπτοµερειών της συγκεκριµένης κάρτας. 

Για την ανάπτυξη λοιπόν µιας εφαρµογής, είναι απαραίτητη η συνεργασία µε τους 

κατασκευαστές του συγκεκριµένου λειτουργικού συστήµατος. Η λύση που θα 

προκύψει αφορά µόνο τη συγκεκριµένη κάρτα και τις ειδικές ανάγκες της εκάστοτε 

εφαρµογής. Για την απόκτηση των ειδικών εργαλείων απαιτείται επιπλέον οικονοµική 

επένδυση από την πλευρά του προγραµµατιστή, η οποία όµως αφορά πάλι µόνο το 

συγκεκριµένο τύπο κάρτας. 

Παράλληλα, είναι πρακτικά αδύνατο σε τρίτους κατασκευαστές να αναπτύξουν 

εφαρµογές ανεξάρτητα και να τις διαθέσουν στη συνέχεια σε εκδότες καρτών. Γι’ 

αυτό και η ανάπτυξη εφαρµογών (λογισµικού) έξυπνων καρτών περιορίστηκε σε µια 

µικρή οµάδα ειδικευµένων προγραµµατιστών οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη λειτουργία 

της συγκεκριµένης κάρτας. Είναι λοιπόν φανερό ότι το ζητούµενο σε αυτή την 

περίπτωση, είναι η ύπαρξη µιας κοινής προγραµµατιστικής διεπαφής (API) υψηλού 

επιπέδου, η οποία να υλοποιεί αυτές τις λειτουργίες (ουσιαστικά πάνω από το 

λειτουργικό σύστηµα της κάρτας) για όλους του τύπους των συµβατών µε ISO 7816 

καρτών. 
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4.5.4. Ανάπτυξη τελικών εφαρµογών 

Όπως είδαµε και νωρίτερα, αφορά στην ανάπτυξη των προγραµµάτων διασύνδεσης 

(interface) της κάρτας και του αναγνώστη, καθώς και των εφαρµογών των τελικών 

χρηστών και της κατάλληλης γραφικής διαπροσωπείας (Γραφικό περιβάλλον- GUI). 

Ανάπτυξη προγραµµάτων διασύνδεσης 

Το επόµενο βήµα (εφόσον έχει προηγηθεί η δηµιουργία της κατάλληλης δοµής 

αρχείων πάνω στην κάρτα) είναι η ανάπτυξη των προγραµµάτων διασύνδεσης και 

επικοινωνίας µε τον υπολογιστή µέσω του επιλεγµένου αναγνώστη καρτών, δηλαδή 

των module κωδικοποίησης / αποκωδικοποίησης και επικοινωνίας, που αναφέρεται 

πιο πάνω. 

Η έλλειψη προτυποποιηµένων υψηλού-επιπέδου προγραµµατιστικών διεπαφών 

(APIs) για έξυπνες κάρτες, έχει σαν αποτέλεσµα οι προγραµµατιστές να δουλεύουν 

µε χαµηλού επιπέδου εντολές, πρωτόκολλα επικοινωνίας και άλλες λεπτοµέρειες που 

εξαρτώνται από τον κατασκευαστή του ολοκληρωµένου και του λειτουργικού 

συστήµατος της εκάστοτε κάρτας. 

Για κάθε κάρτα πρέπει να αναπτυχθεί ειδικό τµήµα (module) χειρισµού των low-level 

εντολών από / προς την κάρτα µε τη µορφή bytes, το οποίο ουσιαστικά υλοποιεί σε 

υψηλό επίπεδο τις εντολές αλληλεπίδρασης µε τον αναγνώστη και την κάρτα. 

Για παράδειγµα θα πρέπει να συνθέτει και να στέλνει την κάθε εντολή (Command 

APDU) προς τον αναγνώστη, καθώς και να διαβάζει την απάντηση που δέχεται 

(Response APDU) και να ανασυνθέτει τα δεδοµένα και την πληροφορία, µε κώδικα 

του τύπου: 

byte[] command = {ISOAPDU.NORMAL_CLASS_BYTE, 

ISOAPDU.READ_BIN_BYTE, (byte)(cardOffset >> 8), (byte)(0xFF & 

cardOffset), (byte)(length)}; 

 

byte[] response = executeCommand(command); 
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Σχήµα 4-5: Χειρισµός low-level εντολών από / προς την κάρτα 

Η παραπάνω εργασία απαιτεί καλή γνώση του σετ εντολών του λειτουργικού 

συστήµατος της κάρτας, οι οποίες εκφράζονται σαν ακολουθίες δεκαεξαδικών 

αριθµών. Παρόλο που θεωρητικά όλες οι κάρτες υιοθετούν το πρότυπο ISO 7816, 

στην πραγµατικότητα κάθε κάρτα έχει το δικό της λειτουργικό σύστηµα (π.χ. 

MPCOS ή GPK από την Gemplus) µε επιπλέον σετ εντολών. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα ότι οι περισσότερες εφαρµογές έξυπνων καρτών έχουν περιορισµένο 

πεδίο δράσης, αφού µια εφαρµογή που αναπτύσσεται για ένα λειτουργικό σύστηµα 

δεν µπορεί να λειτουργήσει για κάποιο άλλο. 

Επίσης, απαιτεί καλή γνώση των λειτουργιών του συγκεκριµένου αναγνώστη που θα 

χρησιµοποιηθεί και χρήση των βιβλιοθηκών που προσφέρει ο κατασκευαστής ώστε 

να δροµολογούνται τα πακέτα APDU (που µεταφέρουν εντολές προς τον 

µικροεπεξεργαστή της κάρτας, δεδοµένα αλλά και τους κωδικούς απάντησης) από και 

προς την κάρτα. Οι βιβλιοθήκες αυτές περιέχουν τις µεθόδους και τις συναρτήσεις 
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πρόσβασης στον αναγνώστη και παρέχονται ως µέρος των προγραµµάτων οδήγησης 

(drivers). Οι βασικές συναρτήσεις που υπάρχουν στην εκάστοτε βιβλιοθήκη 

δυναµικής διασύνδεσης (DLL) πρέπει να υλοποιούν:  

� Συναρτήσεις επιβεβαίωσης πρόσβασης στην κάρτα: Οι συναρτήσεις αυτές 

έχουν να κάνουν µε τον έλεγχο του ΡΙΝ, του προσωπικού αριθµού 

επιβεβαίωσης ταυτότητας (Personal Identification Number).  

� Συναρτήσεις εγγραφής / ανάγνωσης: Οι συναρτήσεις αυτές χρησιµοποιούνται 

για να διαβάσουν ή να γράψουν συνολικά ή µέρος της µνήµης της κάρτας.  

� Συναρτήσεις πληροφοριών κάρτας: Με τις συναρτήσεις αυτές ο reader µας 

δίδει πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο της κάρτας που υπάρχει στον reader 

και το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιµοποιείται.  

Μια πιο ευέλικτη προσέγγιση αποτελεί ο διαχωρισµός των προγραµµάτων οδήγησης 

των αναγνωστών που επετεύχθη µε τη χρήση του προτύπου PC/SC. Ουσιαστικά 

χρησιµοποιώντας το πρότυπο PC/SC οι εφαρµογές αναπτύσσονται πάνω σε µια 

γενικευµένη προγραµµατιστική διεπαφή (API) που αποκρύπτει τις λεπτοµέρειες 

υλοποίησης των προγραµµάτων οδήγησης κάθε αναγνώστη. Με αυτό τον τρόπο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε PC/SC – συµβατός αναγνώστης χωρίς να 

απαιτούνται αλλαγές στον κώδικα της εφαρµογής. Ωστόσο και σε αυτή την 

προσέγγιση παραµένει ο περιορισµός της πλατφόρµας, εφόσον το PC/SC λειτουργεί 

µόνο σε πλατφόρµα Wintel. 
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Σχήµα 4-6: Σύστηµα έξυπνων καρτών (software view) 

Το αποτέλεσµα από την παραπάνω διαδικασία είναι ουσιαστικά η παραγωγή ενός 

API σε γλώσσα υψηλού επιπέδου, το οποίο υλοποιεί τις λειτουργίες της 

συγκεκριµένης κάρτας και αναγνώστη, για τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Το API αυτό 

θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια από τις εφαρµογές για τους τελικούς χρήστες. Κύριο 

µειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι το API αυτό λειτουργεί µόνο για το 

συγκεκριµένο µοντέλο κάρτας, για τον συγκεκριµένο αναγνώστη (ή το σετ των 

PC/SC συµβατών αναγνωστών) και µόνο για συγκεκριµένη πλατφόρµα (συνήθως 

Windows). 
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Ανάπτυξη εφαρµογών τελικών χρηστών 

Οι εφαρµογές τελικών χρηστών µπορούν να χωριστούν σε δύο µέρη: 

Το πρώτο αφορά στην ανάπτυξη του επιπέδου το οποίο ενθυλακώνει το σύνολο της 

«λογικής» της εφαρµογής (Application Logic), δηλαδή τους κανόνες ελέγχου, τη ροή 

δεδοµένων, κλπ. Η επικοινωνία µε την κάρτα πραγµατοποιείται µε χρήση του API 

διασύνδεσης το οποίο περιγράφηκε νωρίτερα και συνήθως αναπτύσσονται 

παράλληλα, χρησιµοποιώντας τα κοινά προγραµµατιστικά περιβάλλοντα και 

εργαλεία. 

Το αποτέλεσµα της διαδικασίας είναι η δηµιουργία ενός module λειτουργικότητας 

που να εκτελεί ολοκληρωµένες εργασίες σε σχέση µε τις συγκεκριµένες καρτ-

εφαρµογές, π.χ. 

 

byte[] readDemographics(); 

 

όπου µε χρήση µιας σειράς εντολών όπως αυτές που αναπτύχθηκαν πιο πάνω, θα 

διαβάζονται τα αντίστοιχα αρχεία στα οποία είναι αποθηκευµένη η εφαρµογή, 

καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφαλείας, θα ανακτώνται οι αποκρίσεις και θα 

συντίθεται ώστε να δώσουν την τελική πληροφορία (περιεχόµενα του αρχείου) που 

θα παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη µέσω του γραφικού περιβάλλοντος.. 

Το δεύτερο µέρος αφορά στην ανάπτυξη του γραφικού περιβάλλοντος (Graphical 

User Interface) µέσω του οποίου ο τελικός χρήστης αλληλεπιδρά µε το σύστηµα, είτε 

λαµβάνοντας δεδοµένα (τα οποία προβάλλονται στην οθόνη του υπολογιστή) είτε 

εισάγοντας δεδοµένα και εντολές προς την κάρτα (π.χ. εισαγωγή PIN, εισαγωγή 

δεδοµένων, ψηφιακή υπογραφή κλπ).  

4.5.5. Εµπλεκόµενες οντότητες 

Στη διαδικασία αυτή εµπλέκονται διάφορες οντότητες, είτε παρέχοντας λογισµικό 

υποστήριξης, προδιαγραφές κλπ, είτε παρέχοντας συγκεκριµένες υπηρεσίες. 

Παρατηρώντας τα συστήµατα έξυπνων καρτών από την πλευρά των 

προγραµµατιστών εφαρµογών, µπορούµε να εντοπίσουµε τρεις βασικές οντότητες 
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που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης συστηµάτων έξυπνων 

καρτών [1][11][7][13]: 

� Οι κατασκευαστές (ή/και προµηθευτές) αναγνωστών: αυτοί παρέχουν τις 

συσκευές ανάγνωσης των καρτών. Κάθε κατασκευαστής έχει µια αρκετά ή 

λιγότερο ευρεία γκάµα συσκευών, ξεκινώντας από απλούς αναγνώστες και 

φτάνοντας µέχρι εξελιγµένες συσκευές µε οθόνη, πληκτρολόγιο, βιοµετρικό 

σαρωτή, κλπ. ∆υστυχώς όµως οι διάφοροι κατασκευαστές αναγνωστών δεν 

έχουν συµφωνήσει σε ένα κοινό πρότυπο διασύνδεσης, µε αποτέλεσµα να 

συνεχίζουν να παρέχουν APIs τα οποία δεν είναι συµβατά µεταξύ τους. 

� Οι κατασκευαστές (ή/και προµηθευτές) λειτουργικών συστηµάτων καρτών: 

υπάρχουν επίσης πολλοί προµηθευτές λειτουργικών συστηµάτων, οι οποίοι 

παρέχουν διαφορετικά µεταξύ τους συστήµατα. Σαν αποτέλεσµα έχουµε µια 

µεγάλη ποικιλία εντολών και κωδικών απάντησης (response codes). Επίσης, 

δεν υπάρχουν προτυποποιηµένα APIs σε γλώσσα υψηλού επιπέδου, µε 

αποτέλεσµα οι προγραµµατιστές να πρέπει να αναπτύξουν κατάλληλα 

προγράµµατα διερµήνευσης των εντολών του µικροεπεξεργαστή.  

� Εκδότες καρτών: είναι αυτοί που ουσιαστικά εκδίδουν µια κάρτα και την 

παραδώσουν στο χρήστη / κάτοχο. Αυτοί αποφασίζουν για το είδος των 

εφαρµογών που θα τοποθετηθούν στην κάρτα. 

4.5.6. Αποτίµηση, αδυναµίες & περιορισµοί της τρέχουσας διαδικασίας  

Σε κάθε περίπτωση ο διαχωρισµός των παραπάνω επιπέδων είναι µόνο λογικός, 

καθώς η συνήθης πρακτική είναι τα δοµικά συστατικά της τελικής εφαρµογής να 

αναπτύσσονται µαζί και όντας στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους να σχηµατίζουν την 

τελική εφαρµογή. 

Είναι φανερό πως η παραπάνω διαδικασία, εκτός του ότι είναι µακρά, επίπονη και 

απαιτεί εξειδικευµένους προγραµµατιστές (εξοικειωµένους µε τις λειτουργίες και τις 

εντολές της εκάστοτε κάρτας), οδηγεί σε εντελώς αποκλειστικές (proprietary) λύσεις, 

µε ελάχιστες δυνατότητες ευελιξίας ή µελλοντικής επέκτασης. 

Κύριο χαρακτηριστικό των λύσεων αυτών είναι η ισχυρή αλληλεξάρτηση τελικών 

εφαρµογών και καρτ-εφαρµογών, µε αποτέλεσµα η παραµικρή αλλαγή στη δοµή 
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καρτ-αρχείων στην οποία αποθηκεύεται µια καρτ-εφαρµογή, να χρειάζεται 

απαραίτητα να αλλάξει ο κώδικας και της τελικής εφαρµογής ώστε να διαβάζει τα 

σωστά αρχεία της κάρτας.  

Π.χ. σε µια υποθετική καρτ-εφαρµογή δηµογραφικών, τα στοιχεία χωρίζονται σε 

τρεις ενότητες (όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο), οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχεία EF. 

Κάθε ενότητα χωρίζεται σε ξεχωριστά στοιχεία (επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατέρα, 

κλπ) που αντιστοιχίζονται σε EF records.  

Για να συνθέσει το σύνολο των δηµογραφικών στοιχείων η τελική εφαρµογή θα 

πρέπει να διαβάσει διαδοχικά τα περιεχόµενα των αρχείων NAME_EF, ADDRESS_EF 

και TELECOM_EF και στη συνέχεια να αποσυνθέσει τα περιεχόµενα των records κάθε 

αρχείου στα αντίστοιχα πεδία. 

Ο Ταχ. Κωδικός για παράδειγµα βρίσκεται στο 6ο record του αρχείου ADDRESS_EF. 

Θα πρέπει λοιπόν να είναι γνωστά εκ των προτέρων η διεύθυνση του DF αρχείου 

DEMOGRAPHICS, του EF αρχείου ADDRESS_EF, καθώς και το µήκος (σε bytes) όλων 

των records ώστε από τα περιεχόµενα του αρχείου να διαβαστεί µόνο η τιµή που µας 

ενδιαφέρει. 
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Σχήµα 4-7: ∆ιαδικασία ανάγνωσης αρχείων καρτ-εφαρµογής 

Είναι σαφές ότι αν συµβεί µια µικρή αλλαγή, π.χ. σε ένα record (αλλάξει το µήκος 

του ή απαλειφθεί τελείως ή προστεθεί ένα νέο), θα πρέπει αντίστοιχα να γίνει 

τροποποίηση στον κώδικα της τελικής εφαρµογής ώστε να συνεχίσει να διαβάζει 

σωστά την καρτ-εφαρµογή. Επίσης, δεν θα είναι δυνατό µε την ίδια τελική εφαρµογή 

να διαβαστεί η ίδια κάρτ-εφαρµογή σε διαφορετικές εκδόσεις που ενδέχεται να έχουν 

µικρές διαφορές στη δοµή των αρχείων. 

4.6. Συµπεράσµατα 

Είδαµε ότι η δηµιουργία ενός συστήµατος έξυπνης κάρτας περιλαµβάνει την 

υλοποίηση και ολοκλήρωση του λογισµικού της κάρτας και του λογισµικού του 

κεντρικού συστήµατος. Με βάση τις µεθοδολογίες που περιγράψαµε πιο πάνω, 

οδηγούµαστε σε συστήµατα καρτών, τα οποία έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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� Έχουν υψηλό κόστος ανάπτυξης και συντήρησης (ή πιθανής αναβάθµισης) 

καθώς απαιτούν εξειδικευµένα εργαλεία λογισµικού, χρονοβόρες 

διαδικασίες και υψηλά εξειδικευµένους προγραµµατιστές.  

� Έρχονται κατά παραγγελία για συγκεκριµένη εφαρµογή και για 

συγκεκριµένες συνθήκες (λειτουργικό περιβάλλον). ∆εν είναι επεκτάσιµες, 

ενώ η αλλαγή, διόρθωση και ενηµέρωση τους είναι ιδιαίτερα επίπονη. 

Επίσης, µετά την έκδοση µιας κάρτας είναι δύσκολο να προστεθεί, 

αφαιρεθεί ή να αναβαθµιστεί µια εφαρµογή πάνω σε αυτή. Τέλος, δεν 

εξασφαλίζεται η συµβατότητα και διασύνδεση µε υπάρχοντα 

πληροφοριακά συστήµατα και εφαρµογές 

� Οι αρχιτεκτονικές τους είναι κλειστές και δεν είναι δυνατό σε τρίτους 

κατασκευαστές να αναπτύξουν εφαρµογές που να τις υποστηρίζουν. Οι 

εφαρµογές λειτουργούν µε ένα συγκεκριµένο τύπο κάρτας, αναγνώστη και 

σε συγκεκριµένη λειτουργική πλατφόρµα. Υπάρχει έτσι ισχυρή εξάρτηση 

από προµηθευτές καρτών, αναγνωστών αλλά και τους προγραµµατιστές 

τελικών εφαρµογών για την ενηµέρωση, συντήρηση και επέκταση του 

συστήµατος. 

� ∆εν υποστηρίζεται διαλειτουργικότητα σε τρία επίπεδα, δηλαδή από 

προµηθευτές αναγνωστών, από κατασκευαστές λειτουργικών συστηµάτων 

και από εκδότες καρτών. 

Λόγω των παραπάνω περιορισµών, η πλειονότητα των σηµερινών εφαρµογών 

έξυπνων καρτών είναι «κάθετες», µε την έννοια ότι αναπτύσσονται για την κάλυψη 

ενός συγκεκριµένου προβλήµατος µε τη χρήση πολύ συγκεκριµένων επιλογών όσον 

αφορά: 

� Στην έξυπνη κάρτα που θα χρησιµοποιηθεί (ουσιαστικά δηλαδή του 

λειτουργικού συστήµατος της κάρτας) 

� Στους αναγνώστες καρτών που θα υποστηρίζονται 

� Στην τελική πλατφόρµα λειτουργίας του συστήµατος (Wintel, Linux, mobile, 

κλπ) 

� Στον τρόπο και τις τεχνικές ανάπτυξης τόσο των καρτ-εφαρµογών όσο και 

των τελικών εφαρµογών. 
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Η χρήση των παραπάνω πρακτικών σε ένα ευρύ και δυναµικά εξελισσόµενο πεδίο 

εφαρµογής, όπως είναι ο χώρος της ηλεκτρονικής υγείας, οδηγεί στη δηµιουργία ενός 

συνόλου ανεξάρτητων εφαρµογών (application silos), οι οποίες λειτουργούν σε ένα 

πολύ περιορισµένο πλαίσιο, χωρίς να εξασφαλίζεται η συµβατότητα και 

διαλειτουργικότητα τόσο µεταξύ τους όσο και µε υπάρχουσες εφαρµογές και 

συστήµατα (Σχήµα 4-8).  

 

Σχήµα 4-8: Κατακερµατισµός σε επίπεδο συστηµάτων και εφαρµογών 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα, σε κάθε εφαρµογή κάρτας υγείας υπάρχει 

άρρηκτη ένα-προς-ένα σχέση µεταξύ: 

� Των τελικών εφαρµογών (off-card) και των καρτ-εφαρµογών (on-card) 

� Του τύπου της έξυπνης κάρτας 
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� Του τύπου των αναγνωστών 

� Της τελικής πλατφόρµας λειτουργίας 

Είναι προφανές ότι µε αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατή η ανεξάρτητη ανάπτυξη 

διαλειτουργικών εφαρµογών καρτών υγείας, που θα λειτουργούν στο πλαίσιο ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος παροχής υπηρεσιών υγείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ & ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

 

 

5.1. Εισαγωγή 

Παρά την τεχνολογική καινοτοµία, και τα εµφανή πλεονεκτήµατα χρήσης που 

παρουσιάζουν οι έξυπνες κάρτες υγείας, ένα σηµαντικό πρόβληµα που έως τώρα έχει 

εντοπιστεί, είναι η εξαιρετικά αργή εξάπλωσή τους, καθώς και η διστακτικότητα για 

µελλοντικές υλοποιήσεις, ιδιαίτερα σε σύγκριση µε τις επενδύσεις που έχουν γίνει γι’ 

αυτό το σκοπό, από εθνικούς και ιδιωτικούς φορείς υγείας.  

Η αποδοχή και ενσωµάτωση των καρτών υγείας στα Εθνικά Συστήµατα Υγείας 

(κυρίως στην Ευρώπη) είναι εξαιρετικά αργή, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα 

από τα πιλοτικά έργα είναι επιτυχηµένα και έχουν δείξει τα δυνητικά οφέλη τέτοιων 

συστηµάτων. Αρχικά προβλήµατα στη διάδοση αποτέλεσαν η έλλειψη επαρκών 

τεχνικών προτύπων, ιατρικών προτύπων για κωδικοποίηση της πληροφορίας και 

τεχνικής υποδοµής στον ιατρικό τοµέα. Επίσης, αναγνωρίστηκε ότι οι τρέχουσες 

υλοποιήσεις αδυνατούν να ενσωµατωθούν εύκολα στις στρατηγικές για την 

ηλεκτρονική υγεία, ώστε να υπάρξουν ευρείας κλίµακας υλοποιήσεις. 
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Η τάση αυτή αναµένεται να αλλάξει προς το καλύτερο, καθώς ο αριθµός των καρτών 

υγείας σηµείωσε τα τελευταία χρόνια αύξηση 71%, κυρίως λόγω της θέσπισης των 

καρτών ασθένειας σε όλη τη Γαλλία. Η εµπειρία του Γαλλικού συστήµατος υγείας, το 

οποίο εκσυγχρονίστηκε µε την εισαγωγή ηλεκτρονικών καρτών υγείας, έδειξε ότι η 

επιτυχία εξαρτήθηκε σηµαντικά από δύο παράγοντες [1]: 

� Αφενός µεν, καθοριστικός παράγοντας ήταν η ισχυρή πολιτική βούληση, η 

νοµοθεσία, το κανονιστικό πλαίσιο και οι επενδύσεις στο χώρο της υγείας 

� Αφετέρου δε, η ύπαρξη βιοµηχανικών προϊόντων, προτύπων, καρτών χαµηλού 

κόστους, και δικτυακών & τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. 

5.2. Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Οι πρώτες πιλοτικές εφαρµογές Έξυπνων Καρτών εµφανίστηκαν στην χώρα µας το 

1988 στο χώρο της υγείας. Έκτοτε ακολούθησαν διάφορες εφαρµογές κυρίως σε 

ερευνητικό – πιλοτικό περιβάλλον καθώς επίσης και η χρήση των έξυπνων καρτών 

στις τηλεπικοινωνίες (κινητή τηλεφωνία, καρτοτηλέφωνα). Οι σηµαντικότερες 

χρήσεις και εφαρµογές έξυπνων καρτών στη χώρα µας είναι: 

� Κάρτες Τηλεπικοινωνιών 

o Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας κάρτες SIM - Μερικά εκατοµµύρια 

o ΟΤΕ - κάρτες προπληρωµένες (Μνήµης) - ∆εκάδες εκατοµµύρια 

� Τραπεζικές Κάρτες 

o ∆ιάφορες Τράπεζες - Έξυπνες κάρτες σαν Security Application Modules - 

∆εκάδες χιλιάδες 

o Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι Εθνικής Τράπεζας - Μερικές εκατοντάδες 

o Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι Cafe Εθνική και Εµπορική Τράπεζα – Μερικές 

εκατοντάδες 

o Εθνική Τράπεζα – Έργο IST Starfish – Μερικές δεκάδες 

� Κάρτες Υγείας- Κοινωνικής Ασφάλισης 

o ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου Cardlink) - 

Μερικές χιλιάδες 

o ΕΟ∆ΕΑΠ (ασφαλιστικός οργανισµός) - Μερικές χιλιάδες 

o Ερυθρός Σταυρός - κάρτα διαβητικών - Μερικές εκατοντάδες 

o Νοσοκοµείο Νίκαιας - κάρτα καρδιοπαθών - Μερικές εκατοντάδες 
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� Κάρτες Πελατειακής Πιστότητας 

o Εθνοκάρτα - Παρουσίαση (loyalty) - ∆εκάδες χιλιάδες 

o Καταστήµατα VETO (loyalty) - Μερικές χιλιάδες 

� ∆ιάφορες εφαρµογές 

o ΧΑΑ - ΑΣΥΚ (PKI - digital signatures) - Μερικές χιλιάδες 

o ΤΕΟ - ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ - ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ (prepaid) - ∆εκάδες χιλιάδες 

o Εταιρία διανοµής πετρελαιοειδών (fleet card) - ∆εκάδες χιλιάδες 

o Ασφαλής ζύγιση φορτίων ΑΓΕΤ - Μερικές εκατοντάδες 

Επί του παρόντος, και στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία 

της Πληροφορίας, το θέµα της Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης σε ηλεκτρονικές 

συναλλαγές (µε χρήση ή όχι έξυπνης κάρτας) έχει αντιµετωπιστεί από πολλούς 

φορείς τοµεακής ευθύνης (Γενικές Γραµµατείες & Υπουργεία) µε ένα σύνολο 

υποδοµών ∆ηµοσίου Κλειδιού όπως αυτή που εγκαθίσταται στα πλαίσια του έργου 

«∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο µεταξύ άλλων στοχεύει στην 

εφαρµογή της έξυπνης κάρτας για την Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση των ∆ηµοσίων 

Υπαλλήλων στα πληροφοριακά συστήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι υποδοµές 

Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας, του Εθνικού Τυπογραφείου, του Υπουργείου Παιδείας κλπ. Ωστόσο 

σηµαντικότερη από όλες, µπορεί να θεωρηθεί η υποδοµή Ψηφιακής 

Αυθεντικοποίησης Πολιτών / Επιχειρήσεων που αναπτύσσει το ίδιο το ΥΠΕΣ∆∆Α 

(Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) στα πλαίσια του Ε.Π. ΚτΠ, η οποία 

στοχεύει αφενός µεν στην εγκατάσταση της πλήρους υποδοµής που απαιτείται για 

την Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση Πολιτών & Επιχειρήσεων στις Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές µε την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και αφετέρου την εφαρµογή αυτής σε πιλοτικό 

επίπεδο. 

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η υφιστάµενη κατάσταση αναφορικά µε τα Εθνικά 

Μητρώα Ασφαλισµένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ) της Γενικής 

Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ) που θεσµοθετήθηκαν µε το άρθρο 64 

του Ν. 2084/92 "Αναµόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". 

Στην παρούσα φάση σε καθένα ασφαλισµένο ή συνταξιούχο ή εργοδότη, που 

εντάσσεται στο ΕΜΑΕΣ αποδίδεται ένας µοναδικός Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Επίσης κάθε εντασσόµενος στο ΕΜΑΕΣ εφοδιάζεται µε 
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παραστατικό του ΑΜΚΑ του, το οποίο είναι Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ωστόσο, 

η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, στην σηµερινή της µορφή δεν ανήκει στην 

κατηγορία των έξυπνων καρτών.  

5.3. Η κατάσταση στην Ευρώπη 

Η συνολική εικόνα για την παρούσα κατάσταση των έξυπνων καρτών στην Ευρώπη 

δίδεται στη εκτενή µελέτη «Ανοικτή Υποδοµή Έξυπνων Καρτών για την Ευρώπη» 

που εκπονήθηκε από τις οµάδες εργασίας που εργάστηκαν στα πλαίσια του eEurope 

Smart Card Charter. Η εν λόγω µελέτη περιλαµβάνει αναλυτική αποτύπωση και 

αξιολόγηση των έργων που έχουν υλοποιηθεί µέχρι σήµερα στην Ευρώπη, Αµερική 

και Ιαπωνία καθώς επίσης κατευθύνσεις και πρότυπα για την ανάπτυξη 

διαλειτουργικών εφαρµογών έξυπνων καρτών ανά τοµέα και είναι διαθέσιµη στην 

ηλεκτρονική σελίδα του eEurope Smart Card Charter [4].  

Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη οι βασικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά τον 

σχεδιασµό και την υλοποίηση των παραπάνω έργων δύναται να συνοψιστούν στα 

εξής: 

� Η έλλειψη εξοπλισµού (αναγνωστών καρτών) από πολίτες και µικρές 

εταιρείες αποτελεί εµπόδιο στην υλοποίηση ασφαλών εφαρµογών 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

� Η ανεπαρκής ρύθµιση των υπολογιστών (workstations) όπου οι χρήστες 

εκτιµούν ότι ο απαιτούµενος πρόσθετος εξοπλισµός είναι σχετικά ακριβός σε 

σχέση µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την χρήση των έξυπνων καρτών. 

� Πολλοί χρήστες αισθάνονται ότι οι τεχνολογίες έξυπνων καρτών δεν είναι 

ώριµες και υπάρχει η πιθανότητα να αλλάξουν στο κοντινό µέλλον. 

� Κατηγορίες εργαζοµένων - χρηστών θεωρούν ότι η χρήση των έξυπνων 

καρτών επιφέρει αλλαγές συνηθειών στην εργασία ενώ υπάρχει φόβος 

επιβολής πρόσθετων ελέγχων από τις διοικήσεις τους µε την εφαρµογή αυτών. 

Παρόλα ταύτα σε όλες τις περιπτώσεις των έργων που µελετήθηκαν, προέκυψε ότι οι 

έξυπνες κάρτες τελικώς έγιναν αποδεκτές και χρησιµοποιήθηκαν αποτελεσµατικά 

µετά την περίοδο προσαρµογής. Τέλος, από την µελέτη προκύπτει ότι οι µελλοντικές 

εφαρµογές έξυπνων καρτών στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση θα εστιαστούν κυρίως 
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στις κάρτες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης καθώς επίσης και στις κάρτες 

ταυτοποίησης πολιτών και δηµοσίων λειτουργών µε δυνατότητες ηλεκτρονικής 

υπογραφής. 

Το υφιστάµενο εύρος εφαρµογής των έξυπνων καρτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στην πρωτοβουλία PORVOO [29] η οποία 

αφορά στην δηµιουργία δι-ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας πολίτη µε την χρήση 

των έξυπνων καρτών και των ψηφιακών πιστοποιητικών. Η πρωτοβουλία PORVOO 

έχει κάνει σηµαντικά βήµατα προόδου σε µεγάλο αριθµό χωρών της ΕΕ. Μεταξύ 

αυτών οι οποίες έχουν επιδείξει την µεγαλύτερη πρόοδο συγκαταλέγονται η Εσθονία, 

η Νορβηγία, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σλοβενία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία 

και η Αυστρία. 

Συγκριτικά η µεγαλύτερη πρόοδος έχει παρατηρηθεί από την Εσθονία όπου η έξυπνη 

κάρτα είναι πλέον υποχρεωτική µε αποτέλεσµα να έχει ήδη επιτευχθεί διείσδυση της 

τάξεως του 40% στον συνολικό πληθυσµό (1.5 εκ). Η έξυπνη κάρτα παρέχει την 

δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής και πλαισιώνεται από µια πληθώρα εφαρµογών οι 

κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 

• Συναλλαγές µε το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών 

• Συναλλαγές µε την Εφορία 

• Συνταγογράφηση 

• ∆ιαδικτυακή Πύλη ∆ηµόσιων Υπηρεσιών για συναλλαγές µε τον πολίτη  

Η Νορβηγία έχει ξεκινήσει προσπάθειες δηµιουργίας εφαρµογών κυρίως στον 

δηµόσιο τοµέα και στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και στον ιδιωτικό 

τοµέα. Έτσι έχει επιχειρηθεί η ψηφοφορία σε δηµοτικές εκλογές µε την χρήση 

ψηφιακών πιστοποιητικών ενώ εφαρµογές τυχερών παιχνιδιών έχουν βρει ιδιαίτερη 

απήχηση. 

Η Φινλανδία έχει εκδώσει περίπου 50.000 έξυπνες κάρτες οι οποίες φέρουν τον 

ΑΜΚΑ ως µοναδικό αριθµό αναγνώρισης. Έχουν διάρκεια ζωής 5 ετών ενώ έχουν 

πλαισιωθεί µε σειρά εφαρµογών για την πρόσβαση σε υπηρεσίες του δηµόσιου και 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Παράλληλα έχουν γίνει αρχικά βήµατα για την 

χρήση τους και στον τραπεζικό τοµέα για εγχρήµατες συναλλαγές. 
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Στο Βέλγιο η προσπάθεια ξεκίνησε µε την ένταξη σε πιλοτικό πρόγραµµα των δήµων 

όπου έξυπνες κάρτες εκδόθηκαν αρχικά µόνο σε δηµόσιους υπαλλήλους και στη 

συνέχεια και στους πολίτες. Το πιλοτικό πρόγραµµα χαρακτηρίσθηκε επιτυχές και  

πλέον το Βέλγιο προχωρά στην επέκτασή του σε όλη την επικράτεια µε στόχο την 

αντικατάσταση περίπου 10 εκατοµµυρίων κοινών ταυτοτήτων µε ψηφιακές µέσα στα 

επόµενα 5 χρόνια. 

Τέλος στην Ιταλία, το κύριο βάρος έχει δοθεί στην µετατροπή των παραδοσιακών 

διαδικασιών συναλλαγής µε τον δηµόσιο τοµέα σε ψηφιακές. Έτσι συναλλαγές οι 

οποίες απαιτούσαν την φυσική παρουσία των πολιτών για την ταυτοποίηση των 

στοιχείων τους, θα υλοποιούνται µέσω µιας διαδικτυακής πύλης. Μεγάλη έµφαση 

δίδεται στις διαδικασίες εκείνες οι οποίες θα διασφαλίσουν την αυθεντικότητα των 

συναλλαγών. Η πρώτη πιλοτική εφαρµογή η οποία εκτείνετο σε 83 από τους 8102 

συνολικά δήµους και περιελάµβανε την έκδοση περίπου 100.000 έξυπνων καρτών 

έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι πιλοτικές εφαρµογές αφορούσαν κυρίως την 

διασταύρωση στοιχείων στις εκλογές.  

5.4. Η ευρωπαϊκή κάρτα υγείας 

Μια από τις πιο σηµαντικές πρωτοβουλίες που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγµή, 

αποτελεί η ευρωπαϊκή κάρτα υγείας. Η θέσπιση της ευρωπαϊκής κάρτας υγείας 

αποσκοπεί στην παροχή ταχείας και εύκολης πρόσβασης σε δεδοµένα σχετικά µε την 

υγεία και την ασφάλιση των ευρωπαίων πολιτών [4]. Οι κύριοι λόγοι για τη θέσπιση 

της ευρωπαϊκής κάρτας υγείας είναι [2][3]: 

� Η ανάγκη διασφάλισης ταχείας και εύκολης πρόσβασης σε δεδοµένα σχετικά 

µε την υγεία και ασφάλιση, δεδοµένου ότι η έλλειψη των εν λόγω δεδοµένων 

θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος, την 

έγκαιρη και αποτελεσµατική περίθαλψη, ιδίως των ασθενών που πάσχουν από 

χρόνιες ασθένειες 

� Η ανάγκη δηµιουργίας ενός ολοκληρωµένου συστήµατος που θα γεφυρώσει 

τις διαφορές µεταξύ των πολιτικών υγείας των κρατών µελών 

� Η αυξηµένη κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών που ταξιδεύουν σε 

ολόκληρη την ΕΕ για τουρισµό ή επαγγελµατικούς λόγους, αύξησε τη 

συνολική ζήτηση για τη δηµιουργία ενός συστήµατος υγειονοµικής 



145 

περίθαλψης που θα διασφαλίζει την ίδια ποιότητα ιατρικής περίθαλψης σε 

όλους τους πολίτες της ΕΕ. Η δηµιουργία ενός τέτοιου συστήµατος θα 

συνέβαλε στη σηµαντική εξοικονόµηση πόρων και θα διευκόλυνε τους 

ιατρούς στην εξεύρεση κλινικών πληροφοριών για τους ασθενείς τους (κάρτα 

υγείας για έκτακτες ανάγκες). 

Περαιτέρω στοιχεία για την ευρωπαϊκή κάρτα υγείας προκύπτουν από το σχέδιο 

δράσης eEurope 2005 [5]. Σύµφωνα µε αυτό, έως το 2005 η Ευρώπη πρέπει να 

διαθέτει: 

� Σύγχρονες δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες 

� Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

� Ηλεκτρονικές υπηρεσίες µάθησης 

� Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας 

� ∆υναµικό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν 

Καταλύτη για την ανάπτυξη των παραπάνω υπηρεσιών αποτελεί η ευρεία διάθεση 

ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιµές, καθώς και η ύπαρξη ασφαλούς 

υποδοµής πληροφοριών. Ειδικότερα για το χώρο της υγείας, οι προτεινόµενες δράσεις 

περιλαµβάνουν: 

� Ηλεκτρονική κάρτα υγείας: Με βάση παλαιότερες συµφωνίες (Ευρωπαϊκό 

συµβούλιο της Βαρκελώνης), η Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας θα 

αντικαταστήσει τα έντυπα σε χαρτί που έως τώρα απαιτούνταν για 

υγειονοµική περίθαλψη (Ε111, κλπ) σε άλλο κράτος µέλος. Η επιτροπή του 

σχεδίου δράσης eEurope προτίθεται να υποστηρίξει κοινή µέθοδο για µέσα 

ταυτοποίησης ασθενών και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού µητρώου υγείας 

µέσω τυποποίησης και θα υποστηρίξει την ανταλλαγή ορθής πρακτικής 

αναφορικά µε πιθανά πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως στοιχεία για επείγοντα 

ιατρικά περιστατικά και ασφαλή πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες 

υγείας. 

� ∆ίκτυα πληροφοριών υγείας: έως το τέλος του 2005, θα πρέπει τα κράτη µέλη 

να έχουν αναπτύξει δίκτυα πληροφοριών υγείας µεταξύ των σηµείων 

περίθαλψης (νοσοκοµεία, εργαστήρια και κατοικίες), κατά περίπτωση µε 

ευρυζωνική σύνδεση. Παράλληλα, πρόκειται η επιτροπή να καταρτίσει 
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πανευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών για δεδοµένα δηµόσιας υγείας και να 

συντονίσει δράσεις για ταχεία απόκριση σε απειλές για την υγεία σε 

ευρωπαϊκή κλίµακα 

� ∆ικτυακές υπηρεσίες υγείας: έως το τέλος του 2005, η επιτροπή και τα κράτη 

µέλη θα έχουν εξασφαλίσει ότι παρέχονται στους πολίτες δικτυακά υπηρεσίες 

υγείας (π.χ. πληροφορίες για υγιεινή διαβίωση και πρόληψη ασθενειών, 

ηλεκτρονικά µητρώα υγείας, τηλεεπίσκεψη, ηλεκτρονική επιστροφή 

δαπανών). 

Ειδικά στον τοµέα της Κοινωνικής Ασφάλισης από την 1/4/2004 βρίσκεται σε 

εξέλιξη η υλοποίηση του δι-ευρωπαϊκού έργου netc@rds που αφορά στην διακρατική 

αξιοποίηση από τους ευρωπαίους πολίτες τόσο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης 

και Ασθένειας (ΕΚΑΑ) όσο και των εθνικών καρτών υγείας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης [9]. 

5.5. Πιλοτικά έργα & Υφιστάµενες Υλοποιήσεις Καρτών 
Υγείας 

Στην Ευρώπη έχουν διεξαχθεί πολλά πειράµατα για την εισαγωγή των έξυπνων 

καρτών στα συστήµατα υγείας. Οι κάρτες που χρησιµοποιούνται στο χώρο υγείας 

είναι παρόµοιες µε εκείνες που χρησιµοποιούνται σε άλλους τοµείς, όπως οι 

τηλεπικοινωνίες και οι τράπεζες. ∆ύο µόνο προµηθευτές, οι εταιρείες Sclumberger 

και Gemplus κατασκευάζουν σήµερα περισσότερο από τα δύο τρίτα των καρτών 

υγείας. 

Παρόλο που εκατοµµύρια κάρτες υγείας βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε χρήση, οι 

περισσότερες υλοποιήσεις είτε µένουν σε πιλοτικό στάδιο είτε προχωρούν αλλά µόνο 

σε τοµεακό επίπεδο, οδηγώντας στην ύπαρξη πολλαπλών και διαφορετικών µεταξύ 

τους συστηµάτων των οποίων οι εφαρµογές έχουν περιορισµένη λειτουργικότητα και 

εµβέλεια. Ωστόσο, αρκετά ευρωπαϊκά πιλοτικά έργα αποδεικνύουν έµπρακτα τη 

δυνατότητα ολοκλήρωσης των τεχνολογικών και πολιτικών επιλογών, όπως: 

� G8 HEALTHCARE DATA CARD, [6] 

� NETLINK, [7][8]  

� NETC@RDS, [9] 
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� CARDLINK, [10] 

� CARDLINK 2, [11][12]  

� AIM EUROCARDS, [13] 

� DIABCARD, [14] 

� DIABCARD 3, [15] 

� OPHTEL [16]  

� DiabCare-QNet [17] 

� TrustHealth (1 and 2) [18]  

� GALEN-in-Use [19]  

� SESAME-VITALE [20]  

Επίσης, το e-Europe Smart Card, Trailblazer 11 ασχολείται µε την εφαρµογή των 

έξυπνων καρτών στον τοµέα της υγείας, µε σκοπό να ορίσει τα πλαίσια καλής 

λειτουργίας τους κυρίως σε επίπεδο διαλειτουργικότητας εφαρµογών στην Ευρώπη. 

Αφορά την υλοποίηση καρτών ασθενούς αλλά και καρτών επαγγελµατιών υγείας [4]. 

Ενδεικτικά τέλος, παραθέτουµε εδώ κάποιες από τις τρέχουσες υλοποιήσεις στην 

Ευρώπη. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι κύριες χρήσεις της κάρτας υγείας 

περιορίζονται ως επί το πλείστον σε κάρτες επαγγελµατιών υγείας και κάρτες 

ασφάλισης [16].  

Χώρα Κάρτα Λειτουργία 

Βέλγιο SIS Ταυτοποίηση ασθενούς 

Γαλλία SESAM-Vitale Κάρτα Ασφάλισης 

Γαλλία CPS Κάρτα Επαγγελµατία Υγείας 

Γερµανία Versichertenkarte Κάρτα Ασφάλισης 

Γερµανία Health Professional 

Card 

Κάρτα Επαγγελµατία Υγείας 

Ολλανδία Parkinson Pass Υπενθύµιση φαρµακευτικής αγωγής 

Ολλανδία NCMR Card Παρακολούθηση φαρµάκων 

Σλοβενία [22][23] Health Insurance Card Κάρτα Ασφάλισης & ταυτοποίησης ασθενούς 

Πίνακας 6: Υφιστάµενες υλοποιήσεις καρτών υγείας στη Ευρώπη 
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Τα παραπάνω έργα οδήγησαν σε µια σειρά χρήσιµων συµπερασµάτων, τα οποία εν 

συντοµία είναι: 

� Οι έξυπνες κάρτες καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη της 

κάρτας υγείας. 

� Τα πιλοτικά ήταν γενικά επιτυχηµένα και υπήρξαν δείγµατα για δυνητικά οφέλη 

(επιχειρησιακά, κλινικά και οικονοµικά) στο µέλλον. 

� Υπήρξαν οφέλη όσον αφορά στην βελτίωση των διαδικασιών, ευκολία 

συναλλαγών µε φορείς υγείας, βελτίωση των υπηρεσιών υγείας 

� Αναγνωρίστηκαν οι κρίσιµοι παράγοντες όσον αφορά στην διάδοση και ευρεία 

αποδοχή. 

5.6. Κρίσιµοι Παράγοντες 

Η έρευνα και η µελέτη των υφιστάµενων υλοποιήσεων (κυρίως στην Ευρώπη) 

ανέδειξαν, εκτός των άλλων, µια σειρά κρίσιµων παραγόντων που πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη για την επιτυχή εισαγωγή καρτών στα πλαίσια ενός εθνικού 

συστήµατος υγείας [24]. Οι κρίσιµοι αυτοί παράγοντες είναι: 

� Αποδοχή από τους χρήστες 

� Συµµόρφωση µε εθνικές πολιτικές & στρατηγικές για την υγεία 

� Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής υγείας 

� Τεχνολογία & υποδοµές 

� Οικονοµικά οφέλη. 

5.6.1. Αποδοχή από τους χρήστες 

Ίσως ο πιο σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία της κάρτας υγείας είναι η 

αποδοχή από τους ίδιους τους χρήστες, δηλαδή τους πολίτες και τους επαγγελµατίες 

υγείας. Πιο συγκεκριµένα η απαιτήσεις από τις δύο αυτές κατηγορίες χρηστών είναι: 

� Οι ασθενείς πρέπει να φέρουν και να χρησιµοποιούν την κάρτα υγείας. Η κάρτα 

υγείας δεν θα έχει κανένα όφελος για τον πολίτη, αλλά και για το σύστηµα υγείας, 

εφόσον ο ίδιος δεν την φέρει µαζί του σε κάθε συναλλαγή. Οι σχετικές µελέτες 

δείχνουν ότι, οι πολίτες είναι διατεθειµένοι να χρησιµοποιούν την κάρτα υγείας 

µόνο εφόσον λαµβάνουν απτά οφέλη. Σε συστήµατα όπου οι πολίτες έχουν 
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πεισθεί ότι λαµβάνουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας, το ποσοστό χρήσης της 

κάρτας είναι υψηλό (π.χ. Σλοβενία). Για να συµβεί αυτό, απαιτείται κατά πρώτον 

να διαπιστώσει τη χρήση της κάρτας στην πράξη και κατά δεύτερον να υπάρξει η 

κατάλληλη ενηµέρωση και εκπαίδευση από την πλευρά του κράτους.  

� Οι επαγγελµατίες πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση της κάρτας υγείας. Αν οι 

επαγγελµατίες δεν ζητούν την κάρτα του ασθενούς και δεν την ενηµερώνουν σε 

κάθε σχετική ιατρική πράξη, τότε η αξία του µέσου χάνεται. Έχει αποδειχτεί ότι ο 

πολίτης θα πεισθεί πιο εύκολα να χρησιµοποιεί την κάρτα υγείας εφόσον αυτή 

του ζητείται από τον επαγγελµατία υγείας (π.χ. γιατρό) σαν αναπόσπαστο µέρος 

της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών υγείας. Η εµπειρία επίσης δείχνει ότι, οι 

επαγγελµατίες ενθαρρύνουν τη χρήση της κάρτας υγείας, όταν και οι ίδιοι 

λαµβάνουν κάποιο όφελος, είτε αυτό αφορά στη διευκόλυνση συναλλαγής µε τον 

πολίτη (όπως αυτόµατη εισαγωγή στοιχείων ασθενών κλπ) είτε βελτίωση των 

παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών (π.χ σε έκτακτα περιστατικά). Επίσης, είναι 

σηµαντικό οι εφαρµογές να είναι απλές και φιλικές προς το χρήστη, ώστε να µην 

επιβαρύνουν τον επαγγελµατία κατά τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεση της εργασίας του.  

� Οι επαγγελµατίες υγείας  πρέπει να χρησιµοποιούν την ΚΕΥ. Αντίστοιχα µε τους 

πολίτες, οι επαγγελµατίες πρέπει να χρησιµοποιούν την κάρτα επαγγελµατία 

υγείας (ΚΕΥ), σαν αναπόσπαστο συστατικό της διαδικασίας παροχής φροντίδας. 

Για να συµβεί αυτό θα πρέπει να ικανοποιούνται δύο βασικές προϋποθέσεις: 

πρώτον η χρήση της κάρτας να είναι εύκολη, γρήγορη και απλή και να µην 

επιβαρύνει το γιατρό στην καθηµερινή του πρακτική. ∆εύτερον, οι υπηρεσίες που 

παρέχονται µε τη χρήση της κάρτας (π.χ. ασφαλής πρόσβαση σε αποµακρυσµένου 

ιατρικού φακέλους, ψηφιακή υπογραφή, κλπ) θα πρέπει να είναι πραγµατικά 

χρήσιµες και να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στον επαγγελµατία κατά την 

εξάσκηση των καθηκόντων του. 

5.6.2. Συµµόρφωση µε εθνικές πολιτικές & στρατηγικές για την υγεία 

Για να είναι επιτυχές ένα σύστηµα καρτών υγείας, δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση 

µε τις εθνικές πολιτικές & στρατηγικές σχετικά µε την υγεία και τη δηµόσια διοίκηση 

γενικότερα. Για παράδειγµα, η κωδικοποίηση των δεδοµένων θα πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από το σύστηµα υγείας. Σε αντίθετη 
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περίπτωση, είναι δύσκολο για τους εµπλεκόµενους φορείς να δικαιολογήσουν το 

κόστος για την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος, αλλά και να επιτύχουν την 

ευρεία αποδοχή και χρήση του.  

Επίσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η νοµοθεσία (τοπική, εθνική και Ευρωπαϊκή) 

και οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στην ασφάλεια προσωπικών δεδοµένων, αλλά 

και οι κανονισµοί που διέπουν τη διαδικασία επεξεργασίας του ιατρικού φακέλου 

[25].  

5.6.3. Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής υγείας 

Οι µελέτες που έχουν γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, έχουν δείξει ότι η 

σύγχρονη πραγµατικότητα για την δηµόσια διοίκηση και την παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αλλά και παγκόσµια χαρακτηρίζεται, µεταξύ άλλων, και από τα παρακάτω στοιχεία: 

� Υψηλό κόστος για την αγορά αδειών λογισµικού. 

� Χαµηλή προσαρµοστικότητα αλλά και προβλήµατα ασφάλειας και διαφάνειας 

των «κλειστών» λογισµικών που χρησιµοποιούνται. 

� ∆ιαπραγµατεύσεις και συµφωνίες µε µοναδικό προµηθευτή, οι οποίες 

αναγκάζουν τις δηµόσιες υπηρεσίες (και κατ’ επέκταση τους πολίτες) να είναι 

πελάτες στον συγκεκριµένο προµηθευτή και να εγκλωβίζονται σε 

συγκεκριµένες τεχνολογικές επιλογές χωρίς εναλλακτικές λύσεις  

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η έλλειψη «ανοιχτής» φιλοσοφίας, τόσο στο 

σχεδιασµό και την οργάνωση των υποδοµών, όσο και στη χρήση των συστηµάτων 

από τις υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης. Η αντιµετώπιση των παραπάνω 

ζητηµάτων επιβάλει την αλλαγή στον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης των νέων 

συστηµάτων. Για την εισαγωγή λοιπόν νέων συστηµάτων και εφαρµογών στο χώρο 

της ηλεκτρονική δηµόσιας διοίκησης, και κατ’ επέκταση στο χώρο της ηλεκτρονικής 

υγείας, είναι σηµαντικό να καλύπτονται οι παρακάτω απαιτήσεις και ποιοτικές 

παράµετροι [26]: 

� Συµβατότητα, επεκτασιµότητα & προσαρµοστικότητα 

� ∆ιαλειτουργικότητα  

� ∆ιασύνδεση, ασφάλεια & διαφάνεια 
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� Ανεξαρτητοποίηση από µεµονωµένους προµηθευτές και τεχνολογίες 

� Οικονοµία στις επενδύσεις 

Στη συνέχεια, εξετάζουµε αναλυτικά καθεµιά από τις παραπάνω παραµέτρους, καθώς 

και τον αντίκτυπο που έχουν στον τρόπο ανάπτυξης συστηµάτων και εφαρµογών. 

Συµβατότητα, επεκτασιµότητα & προσαρµοστικότητα 

Η συµβατότητα αποτελεί µια από τις βασικότερες απαιτήσεις για την εισαγωγή 

συστηµάτων πληροφορικής στην υγεία. Η συµβατότητα αφορά τόσο στον 

υφιστάµενο εξοπλισµό σε υλικό (hardware), όσο και σε λογισµικό (software). Τα νέα 

συστήµατα πρέπει να είναι συµβατά µε τις υπάρχουσες υποδοµές και να µπορούν να 

λειτουργήσουν χωρίς να απαιτούνται υπέρογκες επενδύσεις για αλλαγή εξοπλισµού. 

Επίσης πρέπει να είναι συµβατές µε τις χρησιµοποιούµενες λειτουργικές πλατφόρµες 

(π.χ. Windows), αλλά και µε αυτές που αναµένεται να χρησιµοποιηθούν στο εγγύς 

µέλλον (π.χ. Linux).  

Επίσης, είναι σηµαντικό κάθε σύστηµα να µπορεί να επιδείξει προσαρµοστικότητα 

όσον αφορά στο περιβάλλον λειτουργίας του. Έτσι για παράδειγµα, ένα σύστηµα που 

προσαρµόζεται εύκολα από τον χρήστη ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις 

δυνατότητες του υπολογιστή του (π.χ. µε αφαίρεση τµηµάτων του λογισµικού που δεν 

χρειάζονται για τη συγκεκριµένη εφαρµογή) έχει µικρότερες απαιτήσεις σε υλικό 

(hardware). Κάτι τέτοιο συνεπάγεται εξοικονόµηση χρηµάτων από το υλικό, καθώς 

και λιγότερες αναβαθµίσεις. 

Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι η καλύτερη εφαρµογή δεν µπορεί παρά να καλύψει 

τις ανάγκες µερικών µόνο χρόνων, γι’ αυτό και η επεκτασιµότητα και δυνατότητα 

αναπροσαρµογής της µελλοντικά αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. 

∆ιαλειτουργικότητα 

Ο χώρος της υγείας είναι δυναµικός, αποτελούµενος από διάφορες, φυσικά 

διεσπαρµένες πηγές πληροφορίας που βρίσκονται σε ένα ετερογενές περιβάλλον 

λειτουργίας [30]. Η προσπάθεια που γίνεται στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας 

επικεντρώνεται στο να δηµιουργηθεί ένα οµοιογενές περιβάλλον µεταξύ των 

εµπλεκόµενων φορέων και οργανισµών, προκειµένου να διακινούνται και να 



152 

µεταφέρονται µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο οι πληροφορίες. Αυτό απαιτεί τη 

διαλειτουργικότητα µεταξύ συστηµάτων και εφαρµογών, δηλαδή την ικανότητα τους 

να λειτουργούν συνδυασµένα, και να ανταλλάσσουν πληροφορίες στα πλαίσια των 

προσφερόµενων υπηρεσιών.  

Στο παραπάνω πλαίσιο άλλωστε εντάσσεται και το έργο «Μελέτη Πλαισίου Παροχής 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης»του Ε.Π. ΚτΠ, το οποίο σκοπεύει στη 

σχεδίαση όλων των απαραίτητων κανόνων και αρχών βάσει των οποίων θα επιτευχθεί 

προοδευτικά πλήρης διαλειτουργικότητα µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων του 

∆ηµοσίου τοµέα, θα οµογενοποιηθεί η προσπάθεια ανάπτυξης υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και θα καθοριστούν οι απαιτήσεις και προδιαγραφές 

για την Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση των Πολιτών / Επιχειρήσεων. 

Ένα Σύστηµα Καρτών Υγείας αποτελείται από το σύνολο των καρτών που εκδίδονται 

καθώς και όλο τον εξοπλισµό σε υλικό και λογισµικό που χρησιµοποιούνται στα 

πλαίσια µιας συγκεκριµένης υλοποίησης στο χώρο της υγείας. Η συνολική λειτουργία 

της Κάρτας Υγείας µπορεί να συνοψιστεί στην αποθήκευση και διαβίβαση των 

δεδοµένων που αφορούν τον κάτοχο (κλινικών, διαχειριστικών, κλπ) µεταξύ 

διαφόρων συστηµάτων συστήµατα. Γι αυτό και κατά τη διάρκεια της χρήσης τους 

είναι απαραίτητο να διαλειτουργήσουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες µε 

ετερογενή συστήµατα, τα οποία διαφέρουν σηµαντικά όσον αφορά στις τεχνολογίες, 

λειτουργίες και δυνατότητες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι λοιπόν, η υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων και 

αρχιτεκτονικών, έτσι ώστε οι φορείς να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την ανάπτυξη πραγµατικά διαλειτουργικών εφαρµογών.  

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την εξάπλωση των καρτών 

υγείας και την οµαλή και γρήγορη ενσωµάτωση τους στα υπάρχοντα πληροφοριακά 

συστήµατα, καθώς το πρόβληµα του κατακερµατισµού των υλοποιήσεων εµφανίζεται 

έντονο, ακόµα και στα πλαίσια του ίδιου συστήµατος υγείας. 

∆ιασύνδεση, ασφάλεια και διαφάνεια 

1. ∆ιασύνδεση:  
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Κρίσιµος παράγοντας για την ηλεκτρονική υγεία είναι η διασύνδεση των υπαρχόντων 

ή υπό σύσταση πληροφοριακών συστηµάτων, που αναπτύσσονται στους διάφορους 

εµπλεκόµενους φορείς & υπηρεσίες. Το θέµα της διασύνδεσης είναι αρκετά 

περίπλοκο και αφορά µια σειρά από θέµατα όπως τα δίκτυα, τις εφαρµογές, τις 

υποδοµές, κτλ.  

Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί εδώ, είναι ότι η βασική αρχή για επίτευξη 

διασύνδεσης είναι η υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων, εργαλείων και αρχιτεκτονικής 

στα νέα συστήµατα καθώς και η προώθηση του ανοιχτού λογισµικού. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, επιτυγχάνεται, όχι µόνο η εύκολη εξέλιξη και προσαρµογή τους, αλλά και η 

αποφυγή εγκλωβισµού σε συγκεκριµένους προµηθευτές. Και οι δύο αυτοί 

παράγοντες είναι ζωτικοί για την επίτευξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.  

2. Ασφάλεια & διαφάνεια 

Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός συστήµατος σε όλα του τα επίπεδα είναι 

καθοριστικός παράγοντας της ασφάλειας και διαφάνειάς του. Παρόλο που κανένα 

λογισµικό δεν είναι 100% ασφαλές, η δυνατότητα ελέγχου των λύσεων και η 

διάγνωση των προβληµάτων είναι κρίσιµη. Η ιδιότητα αυτή είναι καθοριστικής 

σηµασίας για εφαρµογές που απαιτούν διασφάλιση προσωπικών και εµπορικών 

δεδοµένων. 

Τα συστήµατα και οι εφαρµογές δεν πρέπει να ακολουθούν τη λογική «µαύρου 

κουτιού» καλώντας τους διαχειριστές απλώς να τα εµπιστευτούν. Κάτι τέτοιο κάνει 

τον εντοπισµό και διόρθωση λαθών πολύ δύσκολη και αρκετά χρονοβόρα (αφού 

πρέπει να περιµένουν για ενηµερωµένη έκδοση του λογισµικού από τον 

κατασκευαστή). 

Όσον αφορά στη διαφάνεια, σε ένα δηµοκρατικό πλαίσιο ο πολίτης δεν έχει απλώς 

δικαίωµα στην πληροφορία ή τα επεξεργασµένα στοιχεία, αλλά και στον τρόπο που 

αυτά τα στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας, ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν ευαίσθητα 

προσωπικά δεδοµένα (όπως στο χώρο της υγείας). Είναι λοιπόν απαραίτητο τα 

συστήµατα να δίνουν τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να µελετήσει και να ελέγξει µε 

ποιον τρόπο γίνεται η επεξεργασία και αποθήκευση των δεδοµένων. 
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Ανεξαρτησία από µεµονωµένους προµηθευτές και τεχνολογίες 

Οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την 

εξάρτηση από µοναδικούς προµηθευτές και παρόχους υπηρεσιών στο θέµα των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών 

αναδόχων και η µη εξάρτηση από συγκεκριµένους προµηθευτές είναι καθοριστική, 

ιδίως όταν γίνεται προσπάθεια ευρείας ανάπτυξης και εφαρµογής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (και κατ’ επέκταση ηλεκτρονικής υγείας). 

Για να συµβεί αυτό απαιτείται η υιοθέτηση ανοιχτών αρχιτεκτονικών στα νέα 

συστήµατα, µέτρα ενθάρρυνσης του ανταγωνισµού, καθιέρωση ανοικτών προτύπων 

και τεχνολογικά ουδέτερων κανονισµών, αλλά παράλληλα και στροφή προς λύσεις 

ελεύθερου λογισµικού / λογισµικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) [27].  

Μια ανοιχτή αρχιτεκτονική, επιτρέπει την ανάπτυξη νέων εφαρµογών από τρίτους, µε 

αποτέλεσµα οι φορείς υγείας να µην εξαρτώνται από συγκεκριµένες εταιρείες για την 

εξέλιξη, µετατροπή και υποστήριξη των συστηµάτων τους. Έτσι δεν εγκλωβίζεται ο 

χώρος της ηλεκτρονικής υγείας από τεχνολογικές επιλογές συγκεκριµένων 

προµηθευτών που µπορεί να επιφέρουν µελλοντικά αδιέξοδο, ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζεται η εξέλιξη και η συνέχεια των υπηρεσιών. Επίσης, το ΕΛ/ΛΑΚ κάνει 

πιο εφικτή την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από την δηµόσια διοίκηση, γιατί µειώνει 

το κόστος και το ρίσκο των αλλαγών. 

Οικονοµία στις επενδύσεις 

Όπως ισχύει για το σύνολο της δηµόσιας διοίκησης, έτσι και για την υγεία κύρια 

επιδίωξη είναι η οικονοµία στις επενδύσεις για λογισµικό, µε έµφαση στη 

δηµιουργική και καινοτόµα επανεπένδυση σε νέες τεχνολογίες. Έτσι µπορούν να 

εξοικονοµηθούν πολύτιµοι πόροι, και να διατίθενται για τη βελτίωση των υπηρεσιών 

υγείας. 

Το κόστος που σχετίζεται µε το λογισµικό µπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: 

� Το άµεσο κόστος, που περιλαµβάνει την αγορά, άδεια χρήσης, εγκατάσταση, 

εκπαίδευση, υποστήριξη, κλπ 
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� Το έµµεσο κόστος, που περιλαµβάνει απαραίτητες αναβαθµίσεις του υλικού, 

διασφάλιση της προσβασιµότητας των δεδοµένων στην παλιά τους µορφή 

κλπ). 

Η υιοθέτηση των κανόνων που θέσαµε νωρίτερα (συµβατότητα, επεκτασιµότητα 

ανεξαρτητοποίηση από µεµονωµένους προµηθευτές, ανοιχτό λογισµικό και πρότυπα, 

κλπ), σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών και ενθάρρυνση του 

ανταγωνισµού, µπορεί να επιφέρει οικονοµία στους παρακάτω τοµείς: 

� Μείωση των υψηλών προϋπολογισµών για την αγορά αδειών χρήσης.  

� Μείωση του κόστους για αναβαθµίσεις (που επιβάλλονται επιτακτικά από 

τους αποκλειστικούς προµηθευτές) εκµεταλλευόµενοι την ανοικτότητα, 

προσαρµοστικότητα και επεκτασιµότητα των συστηµάτων αυτών. 

� Μείωση κόστους για υποστήριξη των συστηµάτων. Η συντήρηση και η 

υποστήριξη ανοικτών συστηµάτων µπορεί να ανατεθεί σε πλήθος αναδόχων, 

όπως ανεξάρτητους προγραµµατιστές, εταιρείες ή και στον ίδιο τον οργανισµό 

ή την εταιρεία που χρησιµοποιεί το λογισµικό. 

� Μείωση έµµεσου κόστους για διασύνδεση, συµβατότητα, κλπ. 

5.6.4. Τεχνολογία & υποδοµές 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των συστηµάτων καρτών υγείας είναι ο 

εκσυγχρονισµός του συστήµατος υγείας, µε την εισαγωγή κατάλληλων 

πληροφοριακών υποδοµών (υλικού και λογισµικού) σε όλα σηµεία χρήσης 

(νοσοκοµεία, φαρµακεία, ιατρεία, κλπ), ώστε να είναι δυνατή η χρήση της κάρτας σε 

κάθε περίπτωση. 

Σε αυτές περιλαµβάνονται η βασική πληροφοριακή υποδοµή (όπως υπολογιστές, 

δικτυακές συνδέσεις, βάσεις δεδοµένων κλπ), αλλά και επιπλέον υποδοµή ειδικά για 

τις κάρτες υγείας, όπως το απαραίτητο λογισµικό, αναγνώστες καρτών, αυτόνοµα 

τερµατικά ανάγνωσης / εγγραφής, καθώς επίσης και φορητά τερµατικά (π.χ. για 

χρήση σε ασθενοφόρα) όπως επιπαλάµιοι υπολογιστές (PalmTops ή PDAs) µε 

ενσωµατωµένο αναγνώστη. Επίσης, ειδικά όσον αφορά στην κάρτα επαγγελµατία 

υγείας, απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας είναι η ύπαρξη κατάλληλης Υποδοµής 
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∆ηµοσίου Κλειδιού για την υγεία, η οποία θα προσφέρει όλες τις απαραίτητες 

κρυπτογραφικές υπηρεσίες (εγγραφή, κατάλογος, πιστοποιητικά, κλπ) [24][28]. 

Η επιλογή τεχνολογικών λύσεων πρέπει να γίνεται προσεκτικά λαµβάνοντας υπόψη 

παράγοντες όπως αξιοπιστία και µελλοντικές απαιτήσεις. Η τεχνολογία εξελίσσεται 

ραγδαία ώστε ένα συγκεκριµένο σύστηµα η µια κάρτα να θεωρείται παρωχηµένη 

µετά από λίγα χρόνια. Είναι λοιπόν βασικό, τα συστήµατα καρτών υγείας να 

βασίζονται σε ώριµες, αξιόπιστες και επεκτάσιµες τεχνολογικές επιλογές.  

5.6.5. Οικονοµικά οφέλη 

Τέλος, πολύ σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι το οικονοµικό όφελος που θα 

προκύψει για το σύστηµα υγείας. Η εφαρµογή ενός συστήµατος καρτών απαιτεί µια 

σηµαντική οικονοµική επένδυση (για ανάπτυξη και συντήρηση) από τους 

οργανισµούς αλλά και τους υπόλοιπους φορείς (ιατρεία, ασφαλιστικές, φαρµακεία 

κλπ). Είναι φυσικό λοιπόν για την επιτυχία και βιωσιµότητα των συστηµάτων αυτών, 

πέρα από τα επιχειρησιακά / κλινικά οφέλη, να υπάρχουν σαφή οικονοµικά οφέλη για 

τους παροχείς των υπηρεσιών υγείας. Τα περισσότερα πιλοτικά έδειξαν δυνητικά 

οικονοµικά οφέλη σε τοµείς όπως διαχειριστικά έξοδα, συνταγογράφηση και 

εξετάσεις, ωστόσο δεν είναι δυνατό να µεταφραστούν σε πραγµατικά οικονοµικά 

οφέλη. Γι’ αυτό είναι σηµαντικό να βρεθούν κίνητρα, τα οποία να οδηγήσουν τους 

εµπλεκόµενους φορείς να επωµιστούν το αρχικό κόστος για την εισαγωγή της κάρτας 

υγείας. Τέτοια κίνητρα µπορούν να προκύψουν για παράδειγµα από νόµους, όπως 

αυτός που καθορίζει τη δυνατότητα πρόσβασης του ασθενούς στον ιατρικό του 

φάκελο (επιτείνοντας την ανάγκη ύπαρξης µηχανισµών ασφάλειας). 

5.6.6. Επιπλέον απαιτήσεις 

Ανεξάρτητα από τις γενικότερες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής υγείας, µπορούµε 

επίσης να αναγνωρίσουµε κάποιες ειδικότερες απαιτήσεις, που αφορούν στα 

συστήµατα καρτών υγείας (βασιζόµενα σε έξυπνες κάρτες). Οι απαιτήσεις αυτές 

αναγνωρίζονται µε γνώµονα την ανάπτυξη µιας ευρείας υλοποίησης που δεν θα 

λειτουργεί απλά σε τοµεακό επίπεδο. 

� Τα συστήµατα αυτά πρέπει να λειτουργούν σε διαφορετικές πλατφόρµες. Π.χ. το 

σύστηµα ενός νοσοκοµείου µπορεί να βασίζεται σε πλατφόρµα Linux, το 
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σύστηµα ενός γιατρού σε πλατφόρµα Wintel, ενώ στο ασθενοφόρο η ανάγνωση 

της κάρτας να γίνεται µέσω PDA. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν, το 

λογισµικό και οι εφαρµογές της κάρτας υγείας να είναι συµβατά µε όλες τις 

παραπάνω επιλογές. 

� Τα συστήµατα αυτά πρέπει να λειτουργούν σε διαφορετικές διαµορφώσεις, όσον 

αφορά την υλικοτεχνική υποδοµή. Οι εµπλεκόµενοι φορείς (νοσοκοµεία, 

ιατρεία, κλπ) ενδέχεται να χρησιµοποιούν διαφορετικούς αναγνώστες, 

διαφορετικούς Η/Υ, διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα. Για µια ευρεία 

υλοποίηση κάρτας υγείας, θα πρέπει το λογισµικό και οι εφαρµογές να µπορούν 

µε κατάλληλες ρυθµίσεις να λειτουργούν για όλες τις παραπάνω διαµορφώσεις. 

� Οι εκδότες και οι κατασκευαστές καρτών ενδέχεται να υιοθετήσουν 

διαφορετικούς τύπους κάρτας, είτε ταυτόχρονα, είτε σαν προϊόν αναβάθµισης. 

Το σύστηµα θα πρέπει να έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να λειτουργεί 

ταυτόχρονα µε όλους τους πιθανούς τύπους καρτών που είναι σε χρήση. 

� Οι εφαρµογές της κάρτας πρέπει να είναι συµβατές µε υπάρχουσες ιατρικές 

εφαρµογές (π.χ. βάσεις δεδοµένων) και να είναι σε θέση να ανταλλάξουν 

πληροφορία µεταξύ τους. Γι’ αυτό απαιτείται ευελιξία όσον αφορά την 

υιοθέτηση προτύπων σχετικών µε την αναπαράσταση και διακίνηση της 

ιατρικής πληροφορίας. 

� Τέλος, η Κάρτα Υγείας θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει προηγµένες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στα πλαίσια της κατανεµηµένης ιατρικής φροντίδας, 

όπως ηλεκτρονική συνταγογράφηση, διακίνηση ηλεκτρονικών ιατρικών 

εγγράφων κλπ. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η υποστήριξη έγγραφο-

κεντρικών εφαρµογών µε βάση τα σχετικά πρότυπα, µε παράλληλη λήψη 

προηγµένων µέτρων ασφάλειας (σε σχέση µε την αυθεντικότητα, ακεραιότητα 

και υπαιτιότητα των δεδοµένων) βασισµένων στις ψηφιακές υπογραφές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΡΤΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ XML 

 

 

 

6.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουµε το θέµα της διασύνδεσης των καρτών υγείας µε 

τα υφιστάµενα ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα, σε επίπεδο ανταλλαγής 

δεδοµένων. Όπως φάνηκε και στα προηγούµενα κεφάλαιο, το ζήτηµα αυτό είναι 

κοµβικό για την περαιτέρω εξέλιξη των καρτών υγείας, καθώς ο βασικός ρόλος που 

καλούνται να παίξουν στα πλαίσια της ηλεκτρονικής υγείας είναι να συµπληρώσουν 

τα υφιστάµενα ιατρικά δίκτυα πληροφοριών, σχηµατίζοντας ένα «εικονικό φορητό 

δίκτυο» το οποίο διευκολύνει τη ροή πληροφορίας, υποβοηθώντας την υπόλοιπη 

σταθερή δικτυακή υποδοµή [1][2]. 

Η διασύνδεση και ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ ενός πληροφοριακού συστήµατος, 

όπως είναι ένα σύστηµα καρτών υγείας, µε άλλα ετερογενή συστήµατα όπως αυτά 

που συναντούµε στο χώρο της υγείας, απαιτεί κατ’ αρχάς την υιοθέτηση 

συγκεκριµένων προτύπων που να αφορούν όλα τα επίπεδα ολοκλήρωσης της ιατρικής 

πληροφορίας (health care information standards) όπως την κατηγοριοποίηση, τις 

κοινές πρακτικές, και την ορολογία [3]. Στην περίπτωση των καρτών υγείας, το µόνο 

σχετικό πρότυπο που ασχολείται µε την οργάνωση, δοµή και απεικόνιση ιατρικών και 
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διαχειριστικών δεδοµένων είναι το ISO 21549-5 [4]. Ουσιαστικά πρόκειται για 

υποψήφιο πρότυπο του ISO/TC 215 - WG5 σε συνεργασία µε την οµάδα CEN/TC251 

- WGI , που βρίσκεται σε µορφή «Κειµένου επικοινωνίας» (Communication 

Document-CD), έχοντας αντικαταστήσει European Pre-standard ENV 12018 που είχε 

υιοθετηθεί από το CEN το 1995 [5]. 

Ωστόσο, τα πρότυπα από µόνα τους δεν εγγυώνται την οµαλή ενσωµάτωση των νέων 

συστηµάτων στις καθηµερινές πρακτικές, καθώς η έννοια του ιατρικού φακέλου είναι 

ακόµα ασαφής και οι υλοποιήσεις ακολουθούν διάφορες φιλοσοφίες [3]. Από την 

άλλη, η τεχνολογία XML χρησιµοποιείται σήµερα ευρέως για την επίλυση των 

ανοιχτών προβληµάτων που υπάρχουν σχετικά µε την επικοινωνία και 

διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστηµάτων αλλά και µε τη διαχείριση της 

ιατρικής πληροφορίας. Είναι λοιπόν σαφές ότι η εγγενής υποστήριξη της XML για 

αναπαράσταση και διακίνηση των ιατρικών δεδοµένων θα αποτελέσει σηµαντικό 

παράγοντα εξέλιξης των καρτών υγείας, καθώς θα δώσει επιπλέον τη δυνατότητα 

ένταξης τους σε ένα ευρύτερο πλέγµα παροχής νέων έγγραφο-κεντρικών υπηρεσιών 

[6].  

Η διάρθρωση του κεφαλαίου είναι η εξής: Αρχικά παρουσιάζεται το (υποψήφιο) 

πρότυπο για ιατρικά δεδοµένα καρτών υγείας ISO 21549-5 και εξετάζεται από 

γενικής απόψεως το θέµα της υλοποίησης αρχείων ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων 

και παρουσιάζονται οι διάφορες απαιτήσεις του χώρου της υγείας. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της XML (µε έµφαση στις 

δυνατότητες επεξεργασίας, υλοποίησης βάσεων δεδοµένων και τεχνολογίες 

ασφάλειας) και αναλύεται ο ρόλος της XML στα σύγχρονα πληροφοριακά 

συστήµατα του χώρου της υγείας. 

Τέλος, µε βάση την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν τα γενικά συµπεράσµατα σε 

σχέση µε τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της XML και πώς αυτά µπορούν 

να µεταφερθούν στο χώρο των καρτών υγείας.  

6.2. Η προδιαγραφή ISO 21549-5  

Η τεχνική επιτροπή ISO/TC 215 Health Informatics, WG 5 "Health cards" σε 

συνεργασία µε την τεχνική επιτροπή CEN/TC 251, Health Informatics εργάστηκαν 
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από κοινού (µε βάση τη συµφωνία της Βιέννης και υπό την ηγεσία του ISO) για την 

έκδοση του Communication Document (CD) ISO 21549-5, το οποίο βρίσκεται σε 

εξελιγµένη αλλά όχι τελική µορφή [4]. Η σειρά αυτή πρόκειται να αντικαταστήσει το 

European Pre-standard ENV 12018 που είχε υιοθετηθεί από το CEN το 1995 [5].  

Το ISO 21549-5 έχει το γενικό τίτλο “Ιατρική Πληροφορική – ∆εδοµένα Κάρτας 

Υγείας” (Health Informatics — Patient healthcard data), και αποτελείται από τα εξής 

µέρη: 

� Μέρος 1: Γενική δοµή 

� Μέρος 2: Κοινά αντικείµενα 

� Μέρος 3: Σύντοµος κλινικός φάκελος 

� Μέρος 4: Εκτεταµένος κλινικός φάκελος 

� Μέρος 5: ∆εδοµένα ταυτοποίησης 

� Μέρος 6: ∆ιαχειριστικά δεδοµένα 

� Μέρος 7: ∆εδοµένα φαρµακευτικής αγωγής  

� Μέρος 8: Εξωτερικοί σύνδεσµοι 

6.2.1. Γενική δοµή 

Η αποθήκευση των δεδοµένων υποστηρίζεται από µια βασική ευέλικτη δοµή 

αντικειµένων η οποία επιτρέπει µελλοντικές επεκτάσεις και αποδοτική χρήση σε 

διαφόρους τύπους καρτών. Η δοµή περιλαµβάνει τα παρακάτω αντικείµενα: 

 

Σχήµα 6-1: Γενική δοµή της προδιαγραφής ISO 21549-5 
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6.2.2. ∆εδοµένα συσκευής (Device Data) 

Το πρώτο µέρος της προδιαγραφής περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τη 

συσκευή (µέσο) που χρησιµοποιούµε, δηλαδή στην περίπτωση µας την Κάρτα Υγείας. 

Προφανώς οι πληροφορίες αυτές εξαρτώνται στενά από την τεχνολογία της κάρτας 

(µαγνητική, οπτική, κλπ), οπότε δεν καθορίζονται περαιτέρω. Για παράδειγµα αν η 

κάρτα είναι έξυπνη κάρτα, τότε οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν κωδικό 

κατασκευαστή, αριθµό Chip Serial Number, στοιχεία προσωποποίησης, κλπ..  

6.2.3. Στοιχεία Ασφάλειας της Κάρτας (Patient Healthcard Security Data) 

Το δεύτερο µέρος της προδιαγραφής περιλαµβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από την κάρτα, όπως κρυπτογραφικά κλειδιά, 

κλπ. 

6.2.4. Κλινικά δεδοµένα (Clinical Data) 

Το τρίτο και τέταρτο µέρος της προδιαγραφής περιλαµβάνει καθαρά ιατρικά 

(κλινικά) δεδοµένα, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας στον 

κάτοχο της κάρτας. Χωρίζεται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, τα Περιορισµένα Κλινικά 

∆εδοµένα (Limited Clinical Data) και τα Κλινικά ∆εδοµένα (Clinical Data) 

A. Περιορισµένα (Σύντοµα) κλινικά δεδοµένα:  

Το σετ αυτό χωρίζεται σε τρία ανεξάρτητα µέρη, τα οποία ενδέχεται να έχουν και 

διαφορετικές απαιτήσεις ασφάλειας (όσον αφορά στα δικαιώµατα πρόσβασης): 

Οµάδα αίµατος και στοιχεία µεταγγίσεων, στοιχεία επειγόντων περιστατικών και 

στοιχεία εµβολιασµών.  

 

Σχήµα 6-2: Limited Clinical Data 
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B.  (Εκτεταµένα) Κλινικά δεδοµένα  

Προέρχεται από αντίστοιχες δοµές που βρίσκονται σε υπάρχοντα πρότυπα 

ηλεκτρονικών παραγγελιών / παραπεµπτικών / αναφορών όπως: 

� ENV 1613 Medical informatics - Messages for exchange of laboratory 

information 

� ENV 12538 Medical informatics - Messages for patient referral and discharge 

� ENV 12539 Medical Informatics - Request and report messages for diagnostic 

service departments 

� HL7 v.2.4 Chapter 4 Order Entry, Chapter 7 Observation Reporting, Chapter 11 

Patient Referral 

� HL7 Clinical Document Architecture 

� UN/EDIFACT Messages MEDREQ and MEDRPT 

Με αυτή την προσέγγιση, τµήµατα των δοµών αυτών αντιστοιχίζονται από και προς 

τον εκτεταµένο φάκελο. Αυτή η αντιστοίχιση µπορεί να γίνει στο ενδιάµεσο επίπεδο 

µιας εφαρµογής κάρτας. 

6.2.5. Στοιχεία Ταυτοποίησης (Identification Data) 

Το πέµπτο µέρος της προδιαγραφής καθορίζει το πλήρες σετ δεδοµένων για την 

µοναδική ταυτοποίηση του κατόχου της κάρτας τον οποίον αφορούν όλα τα δεδοµένα 

που βρίσκονται σε αυτή. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. οικογενειακή κάρτα 

ασφάλισης) ορισµένα στοιχεία ενδέχεται να αναφέρονται σε άλλο (προστατευόµενο) 

πρόσωπο. Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης περιλαµβάνουν:  

• Το πλήρες όνοµα του κατόχου της κάρτας. Η βασική δοµή επιτρέπει τον 

ορισµό µέχρι τριών (βαφτιστικών) ονοµάτων, δύο επωνύµων, καθώς και 

άλλων στοιχείων όπως τίτλος, πρόθεµα, προτιµώµενο όνοµα, αρχικά, κλπ. 

• Η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του κατόχου της κάρτας. 

• Στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνα οικίας και εργασίας, φαξ, ηλεκτρονικό 

Ταχυδροµείο. 

6.2.6. ∆ιαχειριστικά δεδοµένα (Administrative Data) 

Το έκτο µέρος της προδιαγραφής καθορίζει τα δεδοµένα σχετικά µε τη διαχειριστική 

αντιµετώπιση του κατόχου της κάρτας. Τα βασικά διαχειριστικά στοιχεία είναι: 
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• Συµπληρωµατικά στοιχεία σε σχέση µε την ταυτοποίηση του ατόµου 

• Στοιχεία σχετικά µε την ασφάλιση του ατόµου, όπως ασφαλιστικός 

οργανισµός, συµβόλαια, καλύψεις, κλπ. 

• Οποιαδήποτε επιπλέον δεδοµένα (εκτός των ιατρικών δεδοµένων) είναι 

απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών υγείας. 

6.2.7. Στοιχεία Φαρµακευτικής αγωγής (Medication Data) 

Το έβδοµο µέρος της προδιαγραφής περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την 

φαρµακευτική αγωγή που έλαβε ή θα λάβει ο κάτοχος. Η σηµαντικότερη εφαρµογή 

που προβλέπεται σε αυτό το σετ είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 

Η συνταγή που εκδίδεται από ένα γιατρό και αφορά έναν ασθενή µπορεί να περιέχει 

ένα ή περισσότερα φαρµακευτικά σκευάσµατα (prescription items). Η συλλογή όλων 

αυτών των σκευασµάτων καθώς και κάποιων άλλων σχετικών στοιχείων αποτελούν 

το σετ της συνταγής. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σε µια φαρµακευτική 

συνταγή συνοψίζονται σε τέσσερις βασικές ερωτήσεις: ποιός, τι, πότε και πώς. 

• Το ποιός αφορά το σύνολο της συνταγής και περιλαµβάνει τα παρακάτω 

στοιχεία: ποιόν ασθενή αφορά η συνταγή (και θα λάβει τελικά την αγωγή), 

ποιός γιατρός εξέδωσε τη συνταγή (έχοντας τη νοµική ευθύνη), ποιός 

οργανισµός καλύπτει ασφαλιστικά τα σκευάσµατα και τέλος ποιό φαρµακείο 

πρόκειται να εκτελέσει τη συνταγή. 

• Το τι αφορά κάθε ξεχωριστό φαρµακευτικό σκεύασµα και περιλαµβάνει το 

όνοµα του σκευάσµατος (εµπορικό όνοµα, γενικό όνοµα, ή σχετικοί κωδικοί), 

την ισχύ (strength), τη µορφή, την ποσότητα και τον κατασκευαστή του. 

• Το πότε αφορά το σύνολο της συνταγής και περιλαµβάνει το χρόνο έκδοσης 

της συνταγής, το χρόνο εκτέλεσης, τη διάρκεια ισχύος και το απαιτούµενο 

διάστηµα µέχρι την επόµενη επιτρεπτή συνταγή.  

• Τέλος, το πώς αφορά κάθε ξεχωριστό φαρµακευτικό σκεύασµα και 

περιλαµβάνει τη δοσολογία, τις επαναλήψεις, τις παρατηρήσεις του γιατρού, 

την ένδειξη για ειδικό φάρµακο (π.χ. ναρκωτικό) και την προτιµώµενη 

γλώσσα αναγραφής των οδηγιών. 
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6.2.8. Σύνδεσµοι (links) 

Τέλος, το όγδοο µέρος της προδιαγραφής περιλαµβάνει συνδέσµους για τοποθεσίες 

όπου υπάρχουν επιπλέον στοιχεία σχετικά µε την ιατρική φροντίδα του κατόχου της 

κάρτας, όπως π.χ. URLs προς τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Για λόγους 

ασφαλείας, η ύπαρξη του συνδέσµου πάνω στην κάρτα δε σηµαίνει και αυτόµατη 

απόκτηση δικαιώµατος πρόσβασης στο συγκεκριµένο φάκελο. 

6.3. Υλοποίηση ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων 

6.3.1. Γενικά 

Ένας κλασικός ιατρικός φάκελος αποτελείται από ένα σύνολο εγγράφων τα οποία 

έχουν δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια παροχής ιατρικών υπηρεσιών, είτε για την 

καταγραφή αποτελεσµάτων ιατρικών πράξεων είτε για την επικοινωνία µεταξύ των 

διαφόρων φορέων / ατόµων που εµπλέκονται (π.χ. παραπεµπτικά, αποτελέσµατα 

εξετάσεων, εξιτήρια, κλπ). 

Ο σκοπός ενός ιατρικού φακέλου είναι να παρέχει µια ολοκληρωµένη άποψη της 

κλινικής κατάστασης του ασθενούς, έτσι ώστε η εικόνα που σχηµατίζει ο εκάστοτε 

αναγνώστης να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγµατικότητα. 

6.3.2. Απαιτήσεις υλοποίησης 

Η επίτευξη του παραπάνω στόχου προϋποθέτει ότι ανεξάρτητα από τη δοµή και τη 

φυσική αρχιτεκτονική του φακέλου, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο τελικός 

παραλήπτης-αναγνώστης θα έχει πλήρη γνώση της συνάφειας και προέλευσης των 

δεδοµένων. Για το σκοπό αυτό οι ηλεκτρονικοί φάκελοι θα πρέπει να είναι σε θέση 

να χειρίζονται δοµηµένα και µη δεδοµένα, που περιλαµβάνουν όλες τις εκφραστικές 

δυνατότητες µιας φυσικής γλώσσας, µε τρόπο που να είναι δυνατή η 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία τους. 

Επίσης, θα πρέπει να αποθηκεύονται µε τρόπο που να επιτρέπει γρήγορη και 

αξιόπιστη πρόσβαση καθώς και δυνατότητα συνδυασµένης αναζήτησης, ώστε να 

είναι άµεσα και έγκυρα διαθέσιµα όταν απαιτηθεί. 
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Τέλος, καθώς τα ιατρικά και τα σχετικά διαχειριστικά δεδοµένα αποτελούν ιδιαίτερα 

ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, θα πρέπει η εµπιστευτικότητα και η υπαιτιότητα του 

δηµιουργού των δεδοµένων να διασφαλίζεται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

και κανονισµούς. Σήµερα στο χώρο της υγείας περισσότερο από το 80% των 

ιατρικών δεδοµένων και πληροφοριών περιέχονται σε (έντυπα) έγγραφα κειµένου. Σε 

αυτή την περίπτωση η ασφάλεια (όσον αφορά στην ακεραιότητα, υπαιτιότητα, κλπ) 

διασφαλίζεται συνήθως µε τη χρήση χειρόγραφων υπογραφών από τον υπεύθυνο 

συντάκτη του εγγράφου (γιατρό, νοσοκόµο, κλπ). Στον ηλεκτρονικό κόσµο, ένας 

αντίστοιχο τρόπος για τη διασφάλιση της υπαιτιότητας είναι η χρήση ψηφιακών 

υπογραφών. Οι ψηφιακές υπογραφές (µε χρήση αλγορίθµων δηµοσίου κλειδιού όπως 

RSA, DSA) χρησιµοποιούνται στο χώρο της υγείας σε πολλές περιπτώσεις. Η 

ψηφιακή υπογραφή αποτελεί έναν αξιόπιστο τρόπο για την επιβεβαίωση της 

ακεραιότητας των δεδοµένων (π.χ. ενός εγγράφου). Επίσης, µπορεί να εγγυηθεί τη µη 

αποποίηση (non-repudiation) της προέλευσης (origin) και της παραλαβής (receipt).  

6.3.3. Τρέχουσες τεχνικές υλοποίησης 

Τα ηλεκτρονικά δεδοµένα που συνθέτουν τον ιατρικό φάκελο µπορούν να 

αποθηκευτούν και να αρχειοθετηθούν µε διαφορετικούς τρόπους. Γενικά υπάρχουν 

δύο προσεγγίσεις όσον αφορά στην τεχνική υλοποίηση αρχείων φακέλων ασθενών 

[7]: 

� Η πρώτη αφορά τον κατακερµατισµό της ιατρικής πληροφορίας σε ξεχωριστά 

πεδία δεδοµένων (data items) τα οποία αποθηκεύονται σε αντίστοιχες δοµές, όπως 

π.χ. σε πεδία πινάκων σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. 

� Στη δεύτερη προσέγγιση, τα ιατρικά και διαχειριστικά δεδοµένα αποθηκεύονται 

µε τη µορφή ολοκληρωµένων εγγράφων κατ’ αντιστοιχία µε αυτά που παράγονται 

χειρόγραφα.  

6.3.4. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

Καθεµιά από τις παραπάνω προσεγγίσεις έχει να επιδείξει πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα: 

A. Βάσεις δεδοµένων 
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Στην πρώτη περίπτωση, το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα είναι ότι οι βάσεις 

δεδοµένων υποστηρίζουν ισχυρούς µηχανισµούς αναζήτησης, που επιτρέπουν την 

εύκολη και ταχύτατη εύρεση οποιουδήποτε πεδίου ή συνδυασµών πεδίων δεδοµένων 

(π.χ. µε χρήση γλωσσών όπως SQL). 

Ωστόσο, η έλλειψη συνάφειας των δεδοµένων, µειώνει σηµαντικά τη δυνατότητα του 

τελικού αναγνώστη να αξιολογήσει τόσο την αξιοπιστία, όσο και την ποιότητα τους. 

Επίσης, σηµαντικό µειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι είναι δύσκολο να 

υλοποιηθούν προηγµένοι µηχανισµοί διασφάλισης της υπαιτιότητας (accountability) 

µε τη χρήση ψηφιακών υπογραφών, όπως απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία και 

σχετικούς κανονισµούς.  

Για παράδειγµα, ψηφιακή υπογραφή κάθε ξεχωριστού πεδίου θα οδηγούσε το 

σύστηµα σε τεράστιο υπολογιστικό φόρτο: Από τη µια, αν η ψηφιακή υπογραφή ενός 

πεδίου αποθηκεύεται στο ίδιο πεδίο µαζί µε τα δεδοµένα, τότε ο µηχανισµός 

αναζήτησης θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίσει τα δεδοµένα και να 

επιβεβαιώσει την υπογραφή προτού παρουσιάσει τα αποτελέσµατα. Από την άλλη, η 

αποθήκευση της ψηφιακής υπογραφής σε ξεχωριστό πεδίο από τα δεδοµένα καθιστά 

ουσιαστικά την ψηφιακή υπογραφή άκυρη, καθώς δεν υπάρχει πραγµατική σύνδεση 

µεταξύ του περιεχοµένου που υπογράφεται και της υπογραφής. Επιπλέον, καθώς 

συνήθως το µέγεθος της υπογραφής ξεπερνά κατά πολύ το µέγεθος των δεδοµένων, 

το αποτέλεσµα είναι να αυξάνεται ο χώρος που καταλαµβάνει η βάση δεδοµένων 5 

έως 10 φορές. 

B. Έγγραφο-κεντρική προσέγγιση 

Το έγγραφο-κεντρικό µοντέλο αντιµετωπίζει τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο σαν 

µια συλλογή σχετικών εγγράφων η µηνυµάτων, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνάφεια 

των δεδοµένων. Το µοντέλο αυτό έχει το σαφές πλεονέκτηµα ότι ανταποκρίνεται µε 

µεγάλη ακρίβεια στην καθηµερινή σηµερινή πρακτική. Για παράδειγµα οι γιατροί 

επικοινωνούν µε έγγραφα-σηµειώµατα  των οποίων το περιεχόµενο καθορίζουν οι 

ίδιοι και όχι ο κατασκευαστής ενός προγράµµατος. Επίσης, τέτοιου είδους έγγραφα ή 

µηνύµατα έχουν πάντα κάποιον συντάκτη-αποστολέα και έναν ή περισσότερους 

παραλήπτες. 
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Παρέχει επίσης µεγαλύτερες δυνατότητες όσον αφορά στην εφαρµογή προηγµένων 

µηχανισµών ασφάλειας (ιδιαίτερα σε σχέση µε την ακεραιότητα και υπαιτιότητα), 

όπως είναι οι ψηφιακές υπογραφές. Η ψηφιακή υπογραφή ενός εγγράφου (που 

αποτελεί συλλογή διακριτών πεδίων δεδοµένων) είναι έγκυρη όσο το σχετικό 

πιστοποιητικό είναι έγκυρο ή όσο δεν υπάρχουν τροποποιήσεις στο περιεχόµενο του, 

διασφαλίζοντας έτσι την υπαιτιότητα (accountability) κατ’ αναλογία µε τον 

χειρόγραφο τρόπο.  

Ωστόσο, σε ένα τέτοιο αρχείο εγγράφων είναι δύσκολη η υλοποίηση ισχυρών 

µηχανισµών αναζήτησης, όπως αυτοί που υπάρχουν στις βάσεις δεδοµένων. Επιπλέον, 

ένα τέτοιο αρχείο θα πρέπει να αποθηκεύει όλες τις εκδόσεις ενός εγγράφου, 

ανεξάρτητα εάν ισχύουν ή όχι, µε αποτέλεσµα από τη µια να υπάρχει ένα πλήρες 

ιστορικό εξέλιξης, αλλά από την άλλη να απαιτείται µεγάλος αποθηκευτικός χώρος. 

6.3.5. Ο ρόλος της XML στην υλοποίηση έγγραφο-κεντρικού ιατρικού φακέλου 

Συµπερασµατικά λοιπόν θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι βασικές απαιτήσεις για την 

αντικατάσταση των σηµερινών εγγράφων µε ηλεκτρονικά είναι οι εξής: 

� Τα διάφορα ιατρικά έγγραφα θα πρέπει να συµµορφώνονται µε κάποια 

προδιαγεγραµµένη διάταξη (format) ώστε να υποστηρίζεται η µεταφερσιµότητα 

και προσβασιµότητα τους στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συστήµατος 

κατανεµηµένης ιατρικής φροντίδας. Γι΄ αυτό είναι απαραίτητη η ανάπτυξη 

σχετικών προτύπων. 

� Θα πρέπει να υποστηρίζονται ισχυροί και αξιόπιστοι µηχανισµοί αναζήτησης 

δεδοµένων.  

� Η αντικατάσταση των σηµερινών εγγράφων µε ηλεκτρονικά θα πρέπει να 

συνοδεύεται από αντίστοιχα µέτρα διασφάλισης της ακεραιότητας, 

αυθεντικότητας και υπαιτιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό µε τη 

χρήση ψηφιακών υπογραφών και κρυπτογράφησης. Η σχετική οδηγία της ΕΕ 

(Directive 1999/93/EC) αναγνωρίζει την  qualified electronic signature σαν 

αντίστοιχη της χειρόγραφης. 

� Τέλος, η γραφική διαπροσωπεία (Graphical User Interface) που χρησιµοποιείται 

για την εισαγωγή και επίδειξη των δεδοµένων θα πρέπει να είναι σε ευθεία 
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αναλογία µε την προκαθορισµένη δοµή του αντίστοιχου εγγράφου, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι ο γιατρός τελικά υπογράφει αυτό που βλέπει στην οθόνη. 

Η τεχνολογία XML (eXtensible Markup Language), όπως αναδύεται µέσα από τη 

σύγκλιση τεχνολογιών επεξεργασίας, επικοινωνιών και παρουσίασης δεδοµένων, 

παρέχει νέες προοπτικές όσον αφορά στην αναπαράσταση, ανταλλαγή και 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία ιατρικών πληροφοριών [8][9]. Η ευελιξία, η 

απλότητα και η ενδολειτουργικότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της XML, που 

την κάνουν ιδανική για συναλλαγές Β2Β (business-to-business), µεταξύ οργανισµών 

µε διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της XML και θα 

δούµε πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο χώρο της υγείας.  

6.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά της XML 

Η XML δεν είναι γλώσσα προγραµµατισµού αλλά µια γλώσσα για τη δόµηση 

δεδοµένων [10]. Με την έννοια δοµηµένα δεδοµένα εννοούµε µία συλλογή στοιχείων 

δεδοµένων, όπως είναι για παράδειγµα τα λογιστικά φύλλα, οι κατάλογοι 

διευθύνσεων, οι παράµετροι διαµόρφωσης, κλπ. Η XML είναι, δηλαδή, ένα σύνολο 

κανόνων (ή διαφορετικά ένα πακέτο κατευθυντήριων γραµµών ή συµβάσεων) για το 

σχεδιασµό µορφών κειµένου οι οποίες διευκολύνουν τη δόµηση των δεδοµένων.  

Η XML διευκολύνει τον υπολογιστή να παράγει δεδοµένα, να διαβάζει δεδοµένα και 

να εξασφαλίζει τη σαφήνεια της δοµής των δεδοµένων. Η XML αποφεύγει τις 

συνήθεις παγίδες του σχεδιασµού γλωσσών: είναι επεκτάσιµη, ανεξάρτητη 

συστήµατος υλικού και µπορεί να υποστηρίξει διεθνείς και τοπικές προσαρµογές. Η 

XML είναι πλήρως συµβατή µε UNICODE. 

Η XML είναι «φλύαρη» (verbose) γλώσσα. καθώς εµφανίζεται υπό µορφή κειµένου 

και χρησιµοποιεί ετικέτες για την οριοθέτηση των δεδοµένων και για τον λόγο αυτό 

τα αρχεία XML είναι σχεδόν πάντα µεγαλύτερα σε έκταση από συγκρίσιµα αρχεία σε 

δυαδική µορφή. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή των σχεδιαστών της XML.  
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6.4.1. Εξέλιξη της XML 

Η δραστηριότητα του W3C [11] πάνω στην XML ξεκίνησε το 1996 και κορυφώθηκε 

το 1998 µε τη δηµοσίευση της σύστασης XML 1.0 Recommendation [12]. Στη 

συνέχεια, η παράλληλη προσπάθεια διαφόρων οµάδων εργασίας κατέληξε στη 

σύσταση Namespaces in XML το 1999, που αφορά τους χώρους ονοµάτων της XML 

(namespaces), ώστε να διακρίνονται διπλότυποι τύποι στοιχείων και ονόµατα 

ορισµάτων στα έγγραφα, και σε µια σύσταση για τη σύνδεση των εγγράφων µε style-

sheets. Το 1999 δηµοσιεύονται ως συστάσεις της W3C οι µετασχηµατισµοί XSLT 

(XSL Transformations) και η γλώσσα XML Path (XPath), που αντιπροσωπεύουν την 

κατάληξη των προσπαθειών για έναν ενιαίο και ευρύτερα αποδεκτό τρόπο 

µετασχηµατισµού και παρουσίασης των εγγράφων XML. 

Στην πραγµατικότητα, όµως, η τεχνολογία XML δεν είναι τόσο καινούρια. Πριν από 

την XML υπήρχε η SGML, η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80, 

τυποποιήθηκε από τον ISO το 1986, και χρησιµοποιήθηκε ευρέως σε προγράµµατα 

µε εκτεταµένη τεκµηρίωση. Οι σχεδιαστές της XML επέλεξαν τα καλύτερα τµήµατα 

της SGML, χρησιµοποίησαν την εµπειρία που είχαν αποκτήσει κατά την ανάπτυξη 

της HTML και παρήγαγαν µία γλώσσα η οποία δεν είναι λιγότερο ισχυρή από την 

SGML αλλά είναι πιο κανονικοποιηµένη και πολύ πιο εύχρηστη. 

6.4.2. Πρότυπα & Τεχνολογίες της οικογένειας XML  

Η XML 1.0 είναι η προδιαγραφή που ορίζει τι είναι οι "ετικέτες" (tags) και τα 

"γνωρίσµατα" (attributes). Πέρα από την XML 1.0, "η οικογένεια XML" είναι ένα 

διαρκώς αναπτυσσόµενο σύνολο λειτουργικών µονάδων οι οποίες προσφέρουν 

χρήσιµες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση σηµαντικών έργων τα οποία ανακύπτουν 

συχνά. 

Η πραγµατική δύναµη της XML βρίσκεται στα πρότυπα που παρέχονται από τον 

οργανισµό W3C και τα οποία χειρίζονται µεγάλο µέρος του κύκλου ζωής ενός XML 

αρχείου. Μερικές από τις τεχνολογίες και προδιαγραφές που παρέχει το W3C είναι: 

� XPath navigation 

� XPointer:  

� XSL & XSLT:  
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� XQuery 

� XSL-FO 

� XForms 

� XML Schema:  

� XML Security (XMLSignature, XML Encryption) 

� XML Access Control (XACL) 

 

XML DTDs [13]  

Στην XML 1.0 περιλαµβάνεται ένας µηχανισµός, που ονοµάζεται Document Type 

Definition (DTD), για τον ορισµό ενός συνόλου κανόνων που καθορίζουν επακριβώς 

την εµφάνιση των µορφοποιητών (markup) και των δεδοµένων σε έγγραφα XML. To 

έγγραφο είναι έγκυρο εάν συµµορφώνεται και µε τους κανόνες που ένα ορισµένο για 

αυτό το έγγραφο DTD επιβάλλει. Οι κανόνες αυτοί αφορούν κυρίως την 

επιτρεπόµενη σειρά εµφάνισης χαρακτήρων δεδοµένων και µορφοποιητών. 

XML-Schema [14]  

O µηχανισµός DTD δεν είναι κατάλληλος για αυτόµατη επεξεργασία των εγγράφων, 

αφού έχει δική του σύνταξη και δε χρησιµοποιεί σύνταξη XML. Επίσης έχει πολύ 

περιορισµένες δυνατότητες έκφρασης τύπων δεδοµένων ή υποστήριξης τύπων, που 

συναντώνται στα περισσότερα συστήµατα βάσεων δεδοµένων.  

Στις αρχές του 1999 δηµοσιεύτηκαν οι απαιτήσεις για το XML Schema και η πρόοδος 

της εργασίας κατέληξε σε ένα σταθερό XML Schema, που από τις 2 Μαΐου 2001 

είναι πλέον Σύσταση (W3C Recommendation). To XML Schema παρέχει πολλούς 

εγγενείς τύπους δεδοµένων (built-in datatypes), ενώ ο χρήστης µπορεί να 

δηµιουργήσει τους δικούς του τύπους δεδοµένων (user-defined datatypes). Έτσι 

παρέχεται πλέον ένα σύστηµα τύπων, που είναι επαρκές για την αντιστοίχιση των 

στοιχείων των εγγράφων XML µε τύπους των βάσεων δεδοµένων και των γλωσσών 

προγραµµατισµού. Άλλες σηµαντικές βελτιώσεις σε σχέση µε το DTD είναι ότι 

µπορεί να επεκτείνει ή να περιορίσει έναν τύπο δεδοµένων, δηλαδή να δηµιουργεί 

νέους τύπους µε βάση άλλους τύπους δεδοµένων, όπως στις αντικειµενοστραφείς 

γλώσσες προγραµµατισµού, να ορίζει µοναδικότητα για τις τιµές ορισµάτων ή 
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στοιχείων, να ορίζει πολλαπλά στοιχεία µε ίδια ονόµατα, αλλά διαφορετικό 

περιεχόµενο κ.ά. 

Ένα σταθερό πλέον (χωρίς αλλαγές σε εξέλιξη) XML Schema αναµένεται να δώσει 

ώθηση τόσο σε εφαρµογές XML, όσο και σε άλλες προδιαγραφές XML, αφού 

παρέχει έναν ευέλικτο και κοινό τρόπο ορισµού της δοµής και του περιεχοµένου των 

εγγράφων. Παράλληλα όµως, η πολυπλοκότητα του XML Schema αυξάνει την 

εξάρτηση όσων αναπτύσσουν εφαρµογές από εξωτερικά εργαλεία (που αφαιρούν τις 

δυσκολίες στην υλοποίηση του XML Schema). Επίσης, πρέπει να σηµειώσουµε ότι 

το W3C σκοπεύει µάλλον να χρησιµοποιεί τεχνολογίες, που περιλαµβάνονται µέσα 

στο XML Schema, ως δοµικά στοιχεία και άλλων προτύπων της «οικογένειας XML», 

αυξάνοντας τη διαπλοκή µεταξύ των διαφόρων προδιαγραφών. 

XSL-XSLT [15]  

Ένα έγγραφο XML δεν περιέχει καµιά πληροφορία για το πως αυτό θα παρουσιαστεί  

σε κάποιο µέσο παρουσίασης, κάτι που αποτελεί και ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της XML, δηλαδή ο διαχωρισµός περιεχοµένου και παρουσίασης. 

Έτσι, στις αρχές του 1998 δηµιουργήθηκε η οµάδα εργασίας της XSL (eXtensible 

Stylesheet Language), µε στόχο τη δηµιουργία µιας γλώσσας µορφοποίησης 

εγγράφων, ανεξάρτητης από πλατφόρµες και µέσα παρουσίασης. Η εργασία ξεκίνησε 

παράλληλα µε την εξέλιξη της γλώσσας CCS (Cascading Style Sheets), µιας γλώσσας 

µε στόχο την πλούσια σε γραφίστικες δυνατότητες παρουσίαση των εγγράφων στο 

Web. Ο στόχος της XSL ήταν, πέρα από σχεδιαστικές δυνατότητες, να έχει και τη 

δυνατότητα χειρισµού των εγγράφων. ∆ηλαδή, αν η XML στόχευε στην ανταλλαγή 

δοµηµένης πληροφορίας (δεδοµένων), η XSL στοχεύει στη µορφοποίηση αυτής της 

πληροφορίας. 

Με τον όρο µορφοποίηση, εννοούµε τη διαδικασία κατά την οποία επεξεργαζόµαστε 

δεδοµένα κατά τέτοιον τρόπο (µε διαφορετικούς τρόπους), ώστε να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από διαφορετικούς παραλήπτες. ∆ηλαδή παρουσιάζουµε τα ίδια 

δεδοµένα µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε το ποιος είναι ο παραλήπτης του τελικού 

µορφοποιηµένου αποτελέσµατος. 
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Η παραπάνω αναφερόµενη διαδικασία, κατά τεκµήριο, δεν είναι διαδικασία ενός 

βήµατος. Αν φανταστούµε τη ροή της πληροφορίας ως ένα φαινόµενο εξελισσόµενο 

στον χρόνο, όπου στο ένα άκρο έχουµε τη διανοµή της πληροφορίας σε XML µορφή 

και στο άλλο τη λήψη της µορφοποιηµένης πληροφορίας, ενδιάµεσα υπάρχει ένας 

µηχανισµός που µας επιτρέπει την επαναδιάταξη (µετασχηµατισµό) της πληροφορίας 

µε σκοπό την ευκολότερη µορφοποίησή της ή ακόµα και το φιλτράρισµά της. 

Αναγνωρίζοντας αυτές τις δυο διακριτές διαδικασίες (της αναδιάταξης και της 

µορφοποίησης της πληροφορίας) το W3C χώρισε το αρχικό draft σε δυο ξεχωριστά 

Recommendations: ένα για µετασχηµατισµό της πληροφορίας και ένα για 

µορφοποίηση. 

Το XSL Transformations (XSLT) 1.0 Recommendation περιγράφει ένα λεξικό που 

είναι αντιληπτό από έναν XSLT processor που µετασχηµατίζει τα δεδοµένα από µια 

µορφή σε µια άλλη (δηλαδή από ένα έγγραφο σε ένα άλλο). Το Extensible Stylesheet 

Language (XSL) Working Draft περιγράφει ένα λεξικό αντιληπτό από διάφορες 

εφαρµογές (rendering agents) που σκοπό έχουν την παρουσίαση της πληροφορίας 

(περιγράφει τις γραφιστικές ιδιότητες ενός εγγράφου XML). 

6.4.3. XML και βάσεις δεδοµένων 

Ένα έγγραφο XML µπορεί να θεωρηθεί µια υποτυπώδης µορφή βάσης δεδοµένων, 

εφόσον είναι µια συλλογή από δεδοµένα, όπως και κάθε µορφής αρχείο άλλωστε. H 

XML όµως, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που άλλοτε παρέχουν 

πλεονεκτήµατα ως προς την αποθήκευση δεδοµένων, όπως για παράδειγµα ότι τα 

έγγραφα XML περιγράφουν τον εαυτό τους µέσω της σήµανσης (markup) και ότι 

µπορεί να αναπαραστήσει τα δεδοµένα σε δοµές δέντρων και γράφων. Όµως έχει και 

µειονεκτήµατα, όπως η πιο αργή ανάκτηση των δεδοµένων λόγω της χρήσης 

τεχνολογητών (parsers). 

Ένα εύλογο ερώτηµα είναι αν η οικογένεια προτύπων XML µπορούν να συνθέσουν 

ένα σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (database management system - 

DBMS). Κάνοντας µια σύγκριση ανάµεσα στην XML και στα υπάρχοντα εµπορικά 

συστήµατα DBMS, βλέπουµε ότι µοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως η 

αποθήκευση δεδοµένων (έγγραφα XML), το σχήµα (DTD, XML Schema), οι 

γλώσσες ερωτήσεων - Query languages - (XQuery, XPath, XQL κ.λ.π.) και 
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προγραµµατιστικές διεπαφές (SAX, DOM κ.λ.π.). Από την άλλη όµως, τα πρότυπα 

XML δεν παρέχουν χαρακτηριστικά, που είναι δοµικά στα εµπορικά συστήµατα 

βάσεων δεδοµένων, όπως η αποδοτική αποθήκευση, η ασφάλεια, δοσοληψίες και 

ακεραιότητα των δεδοµένων, ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών χρηστών κ.λ.π. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρήση ενός ή περισσοτέρων εγγράφων XML ως 

βάση δεδοµένων ενδείκνυται κατά κύριο λόγο για περιβάλλον µε σχετικά 

περιορισµένη ποσότητα δεδοµένων, λίγους χρήστες και µέτριες απαιτήσεις απόδοσης, 

ενώ µάλλον θα αποτύχει σε περιβάλλον µε πολλούς χρήστες, αυστηρές απαιτήσεις για 

ακεραιότητα δεδοµένων και υψηλές απαιτήσεις για απόδοση. 

Οι βάσεις δεδοµένων που υποστηρίζουν XML µπορούν να διακριθούν σε 3 

κατηγορίες [16]: 

� Native XML databases (Βάσεις δεδοµένων µε εγγενή υποστήριξη XML) 

Στις Native XML databases ένα έγγραφο XML αποτελεί δοµικό στοιχείο της - 

λογικής - αποθήκευσης, όπως οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων έχουν µια εγγραφή σε 

ένα πίνακα ως το δοµικό στοιχείο της - λογικής- αποθήκευσης. Οι Native XML 

databases ορίζουν ένα λογικό µοντέλο για ένα έγγραφο XML (και όχι για τα 

δεδοµένα, που αυτό περιέχει) και µε βάση αυτό αποθηκεύουν και ανακτούν έγγραφα. 

Στο κατώτατο επίπεδο πρέπει να περιλαµβάνονται στοιχεία (elements), ορίσµατα 

(attributes), PCDATA και η διάταξη του εγγράφου.  

Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί κατά την αποθήκευση 

ολόκληρη η δοµή των εγγράφων XML και όλη η σχετική µετά-πληροφορία. 

Παραδείγµατα εµπορικών native XML databases είναι τα προϊόντα Tamino, dbXML, 

eXcelon, X-Hive/DB και eXist [17]. 

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, όπου η αποθήκευση δεδοµένων σε εγγενείς βάσεις 

XML (native XML databases) είναι κατάλληλη [18]. Κατ' αρχήν όταν τα δεδοµένα 

µας είναι ηµιδοµηµένα (semi-structured). Ως ηµιδοµηµένα χαρακτηρίζονται δεδοµένα, 

που έχουν µεν µια κανονική δοµή, αλλά η δοµή αυτή ποικίλει τόσο, ώστε η 

αποθήκευση των δεδοµένων σε µια κλασική σχεσιακή βάση δεδοµένων έχει ως 

αποτέλεσµα είτε πάρα πολλές στήλες στους πίνακες µε τιµές null, µε αποτέλεσµα 
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µεγάλη σπατάλη χώρου, είτε µεγάλο αριθµό πινάκων, κάτι που µειώνει την απόδοση. 

Σ' αυτές τις περιπτώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντικειµενοστραφείς ή 

ιεραρχικές βάσεις δεδοµένων, αλλά και native ΧΜL databases.  

Ένας δεύτερος λόγος είναι η ταχύτητα ανάκτησης των δεδοµένων. Ανάλογα µε το 

πως αποθηκεύει εσωτερικά τα δεδοµένα, µια native XML database µπορεί να ανακτά 

τα δεδοµένα πολύ γρηγορότερα από ότι µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. Κι αυτό γιατί 

οι τεχνικές αποθήκευσης συνίστανται συνήθως στην φυσική αποθήκευση ολόκληρων 

εγγράφων µαζί και στη χρήση φυσικών (και όχι λογικών) δεικτών µεταξύ τµηµάτων 

των εγγράφων. Έτσι, τα έγγραφα ανακτώνται χωρίς συνδέσεις (joins) ή µε συνδέσεις 

τµηµάτων του φυσικού µέσου, που είναι ταχύτερες από τις λογικές συνδέσεις, που 

χρησιµοποιούνται στις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Αυτό κυρίως βέβαια ευνοεί την 

αναζήτηση στις περιπτώσεις που θέλουµε να ανακτήσουµε την πληροφορία µε τη 

σειρά, που αυτή είναι αποθηκευµένη στο δίσκο. Έτσι, η αποθήκευση σε native XML 

databases για λόγους απόδοσης είναι κατάλληλη κυρίως για εφαρµογές, όπου 

κυριαρχεί µια συγκεκριµένη όψη των δεδοµένων. 

Πολύ βασικό επίσης είναι ότι οι Native XML databases είναι πλέον κατάλληλες για 

δεδοµένα µε µορφή εγγράφου (document-centric). Κι αυτό γιατί σε αντίθεση µε τις 

σχεσιακές βάσεις µε υποστήριξη XML (XML Enabled), αυτές διατηρούν τη δοµή του 

εγγράφου, οδηγίες επεξεργασίας του εγγράφου, σχόλια κ.λ.π. Επίσης, υποστηρίζουν 

γλώσσες ερωτήσεων XML (XML query languages), που επιτρέπουν ερωτήσεις του 

τύπου : "Φέρε µου όλα τα έγγραφα, που περιέχουν στην αρχή της τρίτης παραγράφου 

µία λέξη µε γραµµατοσειρά bold". Κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο µε τη χρήση 

µιας γλώσσας, όπως η SQL. 

Το σηµαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό των native XML databases είναι ότι µπορούν 

να αποθηκεύουν έγγραφα και αυτά να ανακτώνται, όπως ακριβώς ήταν πριν την 

αποθήκευση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε εφαρµογές µε έγγραφα, όπου 

τµήµατα CDATA (δηλαδή µε κείµενο, που δεν είναι προς επεξεργασία για τυχόν 

µορφοποιητές - markup -), η χρήση ενοτήτων, τα σχόλια, καθώς και οδηγίες για την 

επεξεργασία του εγγράφου είναι πολύ σηµαντικά. Είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό 

ζωτικής σηµασίας για νοµικές και ιατρικές εφαρµογές, όπου απαιτείται από το νόµο η 

διατήρηση ακριβών αντιγράφων των εγγράφων, δηλαδή απαγορεύεται η αλλοίωσή 

τους. 
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� XML Enabled databases (Βάσεις δεδοµένων µε υποστήριξη XML) 

Πρόκειται για συστήµατα διαχείρισης βάσης δεδοµένων µε ένα πρόσθετο επίπεδο 

αντιστοίχησης των δεδοµένων σε δοµή XML. Το πρόσθετο αυτό επίπεδο 

διαχειρίζεται την αποθήκευση και ανάκτηση των δεδοµένων σε XML. Αυτό 

αναλαµβάνει να αποσυνθέσει έγγραφα XML σε δοµή κατάλληλη για αποθήκευση 

στη βάση δεδοµένων και να ανασυνθέσει έγγραφα XML από τα δεδοµένα, που δεν 

είναι αποθηκευµένα σε XML format. Εδώ κατά την αποθήκευση δεν διατηρείται η 

αρχική µετά-πληροφορία και η δοµή, που είχε το έγγραφο XML, πριν την 

αποθήκευση, συνήθως χάνεται. Ο χειρισµός των δεδοµένων γίνεται είτε µε χρήση 

τεχνολογίας XML (XPath - XSL-T, DOM ή SAX) ή χρήση άλλης τεχνολογίας 

βάσεων δεδοµένων (π.χ. SQL).  

� Hybrid XML Databases (Υβριδικά συστήµατα) 

Αυτά αντιµετωπίζουν τις εφαρµογές είτε σαν native XML databases, είτε σαν XML-

enabled, ανάλογα µε τις απαιτήσεις τους. Ένα παράδειγµα είναι το 

αντικειµενοστραφές σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων Ozone. . 

XQuery 

H XQuery προέρχεται από την Quilt, που επίσης δανείστηκε αρκετά χαρακτηριστικά 

από άλλες γλώσσες. H Quilt πήρε από την XPath 1.0 και την XQL τη σύνταξη των 

εκφράσεων, που είναι κατάλληλη για την προσπέλαση ιεραρχικών δοµών. Από την 

XML-QL πήρε την έννοια της σύνδεσης (binding) µεταβλητών και χρήσης των 

µεταβλητών για τη δηµιουργία νέων δοµών. Από την SQL πήρε την ιδέα των 

ερωταποκρίσεων που βασίζονται σε λέξεις-κλειδιά και παρέχουν ένα πρότυπο για την 

ανασύνθεση των δεδοµένων (το πρότυπο SELECT - FROM - WHERE της SQL). H 

Quilt επηρεάστηκε επίσης από της OQL, τη Lorel και την YATL. 

Η XQuery βασίζεται επίσης σε άλλες προσπάθειες του W3C και είναι σε στενή σχέση 

µε αυτές. Έτσι, το σύστηµα τύπων της βασίζεται στο XML Schema και χρησιµοποιεί 

τη σύνταξη εκφράσεων για την πλοήγηση σε ιεραρχικές δοµές του Xpath, ενώ η 

σύγκλιση µεταξύ XPath 2.0 και ΧQuery αναµένεται να είναι απόλυτη. Τόσο η 

είσοδος, όσο και η έξοδος κάθε ερώτησης στην XQuery είναι στιγµιότυπα ενός 

µοντέλου δεδοµένων (data model), που είναι κοινό στο XQuery και στο XPath 2.0 
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(XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model). Αυτό αποτελεί βελτίωση του µοντέλου 

δεδοµένων του Xpath 1.0, όπου το έγγραφο µοντελοποιείται ως δέντρο, που 

αποτελείται από κόµβους. Στην XQuery το µοντέλο επεκτείνεται και περιλαµβάνει 

πλέον όχι µόνο ένα έγγραφο XML, αλλά και καλώς σχηµατισµένα (well-formed) 

τµήµατα του εγγράφου, µια ακολουθία από έγγραφα, καθώς και µια ακολουθία από 

τµήµατα εγγράφων. To W3C αναπτύσσει επίσης και την XQueryX, που είναι η 

αναπαράσταση της γλώσσας XQuery σε XML. Η XQueryX δεν είναι ιδιαίτερα 

ευανάγνωστη ή εύκολη στη γραφή, αλλά απευθύνεται κυρίως στην επεξεργασία από 

προγράµµατα, επειδή είναι σε XML και µπορούν να χρησιµοποιηθούν έτοιµα 

εργαλεία XML για τη δηµιουργία, την ερµηνεία ή την τροποποίηση των ερωτήσεων. 

Αpplication Programming Interfaces (APIs) 

Όλες οι native XML databases παρέχουν διεπαφές για προγραµµατισµό (APIs). Αυτές 

συνήθως έχουν µεθόδους για σύνδεση µε τη βάση, παροχή µέτα-πληροφορίας, 

εκτέλεση ερωτήσεων προς τη βάση και ανάκτηση των αποτελεσµάτων. Τα 

αποτελέσµατα επιστρέφονται σαν γραµµατοσειρά XML, ένα δέντρο DOM ή µε άλλο 

τρόπο. Επίσης η δυνατότητα σύνδεσης µεταβλητών µιας εφαρµογής µε συγκεκριµένα 

στοιχεία ή ορίσµατα των εγγράφων, που επιστρέφονται, αφαιρεί την ανάγκη η 

εφαρµογή να επεξεργαστεί τα έγγραφα, ώστε να ανασυνθέσει τις εσωτερικές δοµές 

αντικειµένων. Αξίζει και εδώ να αναφερθεί η συµβολή της πρωτοβουλίας XML:DB 

[19] στην ανάπτυξη µιας διεπαφής ανεξάρτητης από κατασκευαστές για XML 

databases. Ο στόχος της οµάδας εργασίας είναι η ανάπτυξη µιας διεπαφής, που θα 

υποστηρίζει το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό από βάσεις δεδοµένων, καθώς και να είναι 

υλοποιήσιµη σε πολλές διαφορετικές γλώσσες προγραµµατισµού. 

6.5. Ασφάλεια στην XML  

6.5.1. Ψηφιακές υπογραφές XML 

Μια ψηφιακή υπογραφή XML είναι ένας συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο 

συντάσσουµε ψηφιακά υπογεγραµµένα δεδοµένα [21]. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

οποιαδήποτε ψηφιακή πληροφορία, όπως XML, µια σελίδα HTML, ή αρχεία 

οποιασδήποτε δυαδικής κωδικοποίησης όπως GIF, ή ακόµα και ένα συγκεκριµένο 

τµήµα ενός XML αρχείου. Θα µπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, γιατί να οριστεί µια 
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νέα µορφή ψηφιακής υπογραφής, καθώς ίσως να αρκούσαν οι προϋπάρχουσες 

υλοποιήσεις για την υπογραφή ενός XML εγγράφου. 

Το ζήτηµα είναι ότι µε τις υπογραφές XML το αποτέλεσµα θα ακολουθεί και αυτό 

την σύνταξη της XML. Έτσι ο χειρισµός του υπογεγραµµένου εγγράφου, θα γίνεται 

µε τα ίδια εργαλεία που χρησιµοποιούµε για τον χειρισµό οποιουδήποτε εγγράφου 

XML. Τα δεδοµένα που θα υπογραφούν ωστόσο, όπως είπαµε, µπορεί να µην είναι 

κείµενο XML, αλλά οτιδήποτε είναι δυνατό να περιγραφεί µε τη µορφή URI 

(Uniform Resource Identifier) [20]. 

Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι, παρόλο υπάρχουν ήδη διαθέσιµες τεχνολογίες οι 

οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την υπογραφή ενός XML αρχείου, η 

υπογραφή XML έχει δύο επιπλέον πλεονεκτήµατα. Πρώτον ότι η υπογραφή XML 

µπορεί να υλοποιηθεί και να χρησιµοποιηθεί µαζί µε ένα πλήθος εργαλείων που 

χρησιµοποιούνται για εφαρµογές XML. Και δεύτερον η υπογραφή  XML µπορεί να 

επεξεργαστεί την XML ως έχει αντί ως ένα µεγάλο αρχείο κειµένου. Αυτό σηµαίνει 

ότι περισσότεροι του ενός χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν την υπογραφή τους 

σε τµήµατα του XML και όχι κατ' ανάγκη σε όλο το κείµενο. 

Στις 14 Φεβρουαρίου 2002 το World Wide Web Consortium εξέδωσε το “XML-

Signature Syntax and Processing”, ως Σύσταση του W3C [22]. Η Σύσταση αυτή 

υποδηλώνει ότι η προδιαγραφή είναι πλέον σταθερή, συνεισφέρει στη 

διαλειτουργικότητα του Web και έχει αξιολογηθεί από το σύνολο των Μελών του 

W3C, το οποίο επιδοκιµάζει τη γενική υιοθέτησή της. "Το XML Signature είναι µία 

θεµελιώδης αρχή πάνω στην οποία θα µπορούµε να χτίσουµε ακόµα πιο ασφαλείς 

υπηρεσίες για το Web" εξηγεί ο Tim Berners-Lee, ∆ιευθυντής του W3C. 

"Προσφέροντας βασική ακεραιότητα δεδοµένων και εργαλεία πιστοποίησης, το XML 

Signature παρέχει ένα νέο εφόδιο για εφαρµογές που "επιτρέπουν" όλων των ειδών 

ασφαλούς ανταλλαγής δεδοµένων. 

6.5.2. Κανονικοποίηση (Canonicalization) XML 

Με τον όρο κανονικοποίηση εννοούµε την εξαγωγή µιας “πρότυπης µορφής” από 

κάποια δεδοµένα, απορρίπτοντας τα “ασήµαντα” µέρη της αναπαράστασής τους. 

Συνήθως αυτό συµβαίνει όταν περιορίζουµε τις δυνατότητες αναπαράστασης ενός 
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δεδοµένου σε µια και µοναδική µορφή. Για παράδειγµα σε ένα απλό αρχείο κειµένου 

ASCII συναντάµε µια ποικιλία διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης του χαρακτήρα 

που ορίζει το τέλος µιας γραµµής. Εάν θελήσουµε να υπογράψουµε ένα τέτοιο αρχείο 

και στη συνέχεια να επαληθεύσουµε την εγκυρότητα της υπογραφής τότε, αν το 

αρχείο έχει µεταφερθεί σε ένα άλλο υπολογιστικό σύστηµα, όπου ακολουθείται 

διαφορετική σύµβαση για την αναπαράσταση του χαρακτήρα τέλους γραµµής, θα 

πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι τόσο ο υπογράφων, όσο και αυτός που θα 

επαληθεύσει την υπογραφή, θα πρέπει να χρησιµοποιούν το κανονικοποιηµένο 

αρχείο, που θα έχει έναν δεδοµένο τρόπο αναπαράστασης του χαρακτήρα τέλους 

γραµµής. 

Η πρότυπη µορφή των δεδοµένων καθώς και αυτά που θεωρούνται “ασήµαντα”, 

εξαρτώνται κάθε φορά από τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Ωστόσο για τους 

περισσότερους τύπους δεδοµένων, όπως αρχεία κειµένου ASCII ή XML, µια 

καθορισµένη πρότυπη µορφή κανονικοποίησης, ίσως µε µερικές παραλλαγές, τείνει 

να γίνει ευρέως διαδεδοµένη. Με το χρόνο, πολλές εφαρµογές για τις οποίες η 

κανονικοποίηση είναι σηµαντική, υιοθετούν ένα τέτοιο πρότυπο. Το να επιτύχει 

κανείς την σωστή κανονικοποίηση είναι µια από τις πιο σηµαντικές πλευρές της 

ψηφιακής αυθεντικοποίησης. 

 

Σχήµα 6-3: Ψηφιακές υπογραφές XML και κανονικοποίηση 
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Υπάρχουν δύο κυρίως εκδόσεις για την κανονικοποίηση XML. Και οι δύο παράγουν 

ως έξοδο µια ακολουθία από το αρχικό XML κείµενο, που χρησιµοποιεί την 

κωδικοποίηση UTF-8. Η πρώτη έκδοση λέγεται Canonical XML [23] ενώ η δεύτερη 

έκδοση είναι γνωστή ως Exclusive XML Canonicalization [24][25] και χρησιµεύει 

όταν για παράδειγµα θέλουµε να υπογράψουµε ένα µέρος ενός κειµένου XML και 

στη συνέχεια να διατηρείται η εγκυρότητα της υπογραφής ακόµα και αν αφαιρεθεί 

αυτό το υπογεγραµµένο υποσύνολο του κειµένου από το αρχικό κείµενο ή ακόµη και 

να εισαχθεί σε ένα άλλο κείµενο XML. 

6.5.3. Τύποι ψηφιακών υπογραφών XML 

Υπάρχουν τρεις µορφές ψηφιακής υπογραφής XML, ανάλογα µε το που εµφανίζονται 

τα υπογραφόµενα δεδοµένα στο έγγραφο. 

� “Enveloping signature” όταν τα δεδοµένα βρίσκονται µέσα στην υπογραφή, 

εσωκλείονται δηλαδή από το στοιχείο Signature. 

� “Enveloped signature” όταν τα δεδοµένα προς υπογραφή εσωκλείουν την 

υπογραφή. 

� “Detached signature” όταν τα δεδοµένα που θα υπογραφούν βρίσκονται έξω από 

την υπογραφή, χωρίς να την εσωκλείουν όµως. Σε αυτή την περίπτωση τα 

δεδοµένα µπορούν ακόµη και να βρίσκονται σε ξεχωριστό αρχείο. 

 

Σχήµα 6-4: Οι τρεις τύποι XML υπογραφής 

Στα παρακάτω σχήµατα βλέπουµε αναλυτικά τις τρεις αυτές κατηγορίες: 
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Σχήµα 6-5: Enveloping signature 

Enveloping signature, όπου τα δεδοµένα περικλείονται στην υπογραφή 

 

Σχήµα 6-6: Enveloped signature.  

Βλέπουµε ότι η υπογραφή, δηλαδή το στοιχείο signature και τα περιεχόµενά του, 

περικλείονται από τα δεδοµένα που υπογράφονται 
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Σχήµα 6-7: Detached signature.  

Τα δεδοµένα µπορούν να βρίσκονται σε ξεχωριστό αρχείο. Στην εργασία αυτή 

χρησιµοποιούµε τον δεύτερο τύπο, δηλαδή enveloped signature. 

6.5.4. Τα µέρη µιας XML υπογραφής 

Σύµφωνα µε την Σύσταση του W3C [22], µια XML υπογραφή θα πρέπει να 

απαρτίζεται από τα στοιχεία που φαίνονται στο επόµενο σχήµα. Το σύµβολο “?” 

σηµαίνει ότι το στοιχείο αυτό µπορεί να εµφανιστεί καµία ή το πολύ µία φορά, το 

σύµβολο “+” σηµαίνει ότι το στοιχείο µπορεί να εµφανιστεί µία ή περισσότερες 

φορές, ενώ τέλος το σύµβολο “*” δηλώνει µηδέν ή περισσότερες εµφανίσεις. 

 

Σχήµα 6-8: Η δοµή µιας XML υπογραφής.  
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6.5.5. ∆ιαδικασία δηµιουργίας µιας XML υπογραφής 

1. ∆ηµιουργούµε αναγνωριστικά των προς υπογραφή δεδοµένων, µε τη µορφή URI. 

Όπως είδαµε, το τµήµα αυτό της ψηφιακής υπογραφής είναι δυνατό και να 

απουσιάζει, ή απλά να έχει µηδενική τιµή, θέτοντας URI="". 

2. Υπολογίζουµε το digest κάθε στοιχείου που προσδιορίσαµε παραπάνω. Στις XML 

υπογραφές κάθε αναφερόµενη πηγή προσδιορίζεται από το στοιχείο 

<Reference>. Το digest φυσικά υπολογίζεται µε βάση την πηγή και όχι το 

στοιχείο <Reference> καθ’ εαυτό. Στη συνέχεια τοποθετείται σε ένα στοιχείο 

<DigestValue>. Επίσης, δηµιουργείται ένα στοιχείο <DigestMethod> όπου 

προσδιορίζεται ποιος αλγόριθµος χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία του digest. 

3. Οµαδοποιούµε όλα τα στοιχεία <Reference> (εφ’ όσον φυσικά υπάρχουν 

περισσότερα του ενός), σε ένα στοιχείο <SignedInfo>. Το στοιχείο 

<CanonicalizationMethod> υποδεικνύει των αλγόριθµο που 

χρησιµοποιήθηκε για την κανονικοποίηση το στοιχείο <SignedInfo>. 

4. ∆ηµιουργία υπογραφής. Υπολογίζουµε το digest του στοιχείου <SignedInfo> 

και το υπογράφουµε. Στη συνέχεια τοποθετούµε το αποτέλεσµα σε ένα στοιχείο 

<SignatureValue>. 

5. Προσθέτουµε πληροφορίες σχετικά µε το χρησιµοποιούµενο κλειδί, σε ένα 

στοιχείο που ονοµάζουµε <KeyInfo>. Στις πληροφορίες αυτές περιλαµβάνεται 

και το πιστοποιητικό X.509 για τον αποστολέα, που περιέχει και το δηµόσιο 

κλειδί που απαιτείται για την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής.  

6. Τέλος, τοποθετούµε τα στοιχεία <SignedInfo>, <SignatureValue> και 

<KeyInfo> σε ένα στοιχείο µε το όνοµα <Signature>. Το στοιχείο αυτό είναι 

η XML υπογραφή. ∆ηλαδή µε βάση τα προηγούµενα θα έχουµε: 

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

  <SignedInfo> 

   <CanonicalizationMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-  c14n-

20010315"></CanonicalizationMethod> 

   <SignatureMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa-

sha1"></SignatureMethod> 

    <Reference URI=""> 

     <Transforms> 

      <Transform 

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-  

signature"></Transform> 



186 

      <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-

c14n- 20010315#WithComments"></Transform> 

     </Transforms> 

     <DigestMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"> 

     </DigestMethod> 

     <DigestValue> XPDMxdB/NUi3HDrcfJGsv/msZgU=</DigestValue> 

    </Reference> 

   </SignedInfo> 

   <SignatureValue> JfutMTDQLgUDhYAGI7KQA9QrQ==</SignatureValue> 

   <KeyInfo> 

   <X509Data> 

   <X509Certificate> 

IIC9jCCArQCBDruqiowCwYHKoZIzjgEAwUAMGExCzAJBgNVBAYTAkRFMR0wGwYDV

QQKExRVbml2ZXJzaXR5IG9mIFNpZWdlbjEQMA4GA1UECxMHRkIxMk5VRTEhMB8GA

1UEAxMYQ2hyaXN0aWFuIEd 

   </X509Certificate> 

   </X509Data> 

   </KeyInfo> 

</Signature> 

6.5.6. Επαληθεύοντας µια XML υπογραφή 

Συνοπτικά για την επαλήθευση µιας XML υπογραφής, απαιτούνται τα παρακάτω 

βήµατα: 

1. Επαληθεύουµε την υπογραφή του στοιχείου <SignedInfo>. Για να το κάνουµε 

αυτό, υπολογίζουµε πάλι το digest του στοιχείου <SignedInfo>, 

χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο που προσδιορίζεται στο <SignatureMethod>. 

Στη συνέχεια χρησιµοποιούµε το δηµόσιο κλειδί για να επαληθεύσουµε ότι η τιµή 

του <SignatureValue> είναι η σωστή για το digest του στοιχείου 

<SignedInfo>. 

2. Εφόσον έχουµε πάνω από ένα στοιχεία <Reference>, υπολογίζουµε ξανά τα 

digests των αναφορών που περιέχονται στο στοιχείο <SignedInfo> και τα 

συγκρίνουµε µε τις τιµές που βρίσκονται στο στοιχείο <DigestValue> του 

αντίστοιχου <Reference>. 

6.6. XML στο χώρο της υγείας 

Η σπουδαιότητα της εισαγωγής της XML στα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας 

διαφαίνεται και από δήλωση του προέδρου του οργανισµού τυποποίησης για την 

επικοινωνία ιατρικών δεδοµένων κατά ISO, Health Level Seven (HL7), 

αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της XML «Αν δεν εισάγουµε την τεχνολογία 
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XML στα προϊόντα της HL7 στα επόµενα δύο χρόνια, τότε θα γίνουµε µια 

περιθωριακή, κλειστή και εκφυλισµένη οµάδα» [28].  

Οι βασικοί στόχοι της χρήσης XML στο χώρο της υγείας είναι [26][27]: 

� Η δόµηση των δεδοµένων που βρίσκονται σε µορφή κειµένου 

� Ο διαχωρισµός του σηµασιολογικού περιεχοµένου, της δοµής και της 

παρουσίασης των δεδοµένων. 

� Η αύξηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας και ανάκτησης των δεδοµένων 

� Το άνοιγµα νέων προοπτικών όσον αφορά στη διαλειτουργικότητα µεταξύ 

συστηµάτων µε την θέσπιση και χρήση σχετικών XML προτύπων 

6.6.1. Πλεονεκτήµατα από τη χρήση XML στο χώρο της υγείας 

Ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την εισαγωγή της XML στα 

πληροφοριακά συστήµατα υγείας είναι: 

� Ανταλλαγή και Ενοποίηση Ιατρικών ∆εδοµένων µε XML:  

Είναι γενικά παραδεκτό σήµερα ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας. Η αύξηση 

µετακίνησης του πληθυσµού υπαγορεύει πλέον στα περιφερειακά και εθνικά 

Πληροφοριακά Συστήµατα υγείας να παρέχουν ιατρικές πληροφορίες σε χρήστες που 

είναι µακριά από τους τόπους αποθήκευσης και συγκέντρωσης των δεδοµένων [29]. 

Οι εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου (π.χ. της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής 

∆εδοµένων – EDI) δεν βρήκαν αποτελεσµατική εφαρµογή στον χώρο των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας [30]. Ιατρικές εφαρµογές έχουν αναπτυχθεί ήδη 

πάνω σε µία τροµερή ποικιλία Λογισµικού και Λειτουργικών Συστηµάτων, ενώ αυτές 

που είναι οργανωµένες κάτω από Σ∆Β∆ ακολουθούν την δική τους ιδιαίτερη δοµή. 

Έτσι η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των ανοµοιογενών αυτών συστηµάτων ή η 

ενοποίηση τους σε περιφερειακά - εθνικά πληροφοριακά συστήµατα υγείας 

καθίσταται σχεδόν αδύνατη [31]. Η XML αποτελεί σταδιακά την λύση εφαρµογής 

στην ανταλλαγή και ενοποίηση Ιατρικών ∆εδοµένων, εκτοπίζοντας τις λύσεις 

κατανεµηµένης επικοινωνίας τύπου CORBA, DCOM και RMI [32]. Είναι ένα 

ανοιχτό πρότυπο για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών οργανισµών 

και δικτύων που λειτουργούν πάνω από το ∆ιαδίκτυο. Η XML µεταφέρει τα µέτα-
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δεδοµένα (τις πληροφορίες που αφορούν τα δεδοµένα) µαζί µε τα αντίστοιχα 

δεδοµένα και σαν αυτό-περιγραφόµενη γλώσσα επιτρέπει να αναγνωρισθεί εύκολα η 

σηµασία των δεδοµένων από ανθρώπους και µηχανές.  

� ∆ιάρκεια XML Ιατρικών ∆εδοµένων  

Οι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας έχουν την νοµική υποχρέωση να 

διατηρούν τα δεδοµένα τους και να τα διαχειρίζονται για δεκαετίες. Γίνεται έτσι 

εµφανές το πρόβληµα της συµβατότητας κάθε φορά του µηχανισµού αποθήκευσης 

και διαχείρισης δεδοµένων. Η XML παρέχει µια σηµαντική λύση στο πρόβληµα αυτό 

δίνοντας την δυνατότητα στους οργανισµούς να περιγράφουν το περιεχόµενο, τις 

συσχετίσεις και τη σηµασιολογία των δεδοµένων σε µορφή απλού κειµένου. Μια και 

η XML είναι µια αυτό-περιγραφόµενη και επεκτάσιµη γλώσσα, τα δεδοµένα θα 

παραµένουν ‘αναγνώσιµα’ για πάντα, ακόµα κι αν οι εφαρµογές που τα 

δηµιούργησαν δεν υπάρχουν πλέον.  

� ∆ιαχείριση XML Ιατρικών δεδοµένων  

H XML δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιγράφουν τα δεδοµένα και παρέχει 

µε τον τρόπο αυτό δοµή στις πληροφορίες προάγοντας την καλύτερη διαχείριση των 

ιατρικών δεδοµένων [33]. Για παράδειγµα, µε την HTML ο προσωπικός γιατρός 

µπορεί εύκολα µέσω του Web browser να δει τις αλλεργίες που έχει ένας ασθενής 

του. Ωστόσο δεν µπορεί κατευθείαν να τις στείλει µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε 

ένα ειδικό ιατρό στο νοσοκοµείο κι αυτός µε την σειρά του να τις εισάγει στην 

Νοσοκοµειακή Βάση ∆εδοµένων, γιατί οι πληροφορίες θα είναι σε µία µη 

αναγνωρίσιµη µορφή. Αντιθέτως, µια XML ιατρική εγγραφή είναι εξ’ ολοκλήρου 

µεταφέρσιµη και κατανοητή [34]. Επιπλέον η XML δίνει τη δυνατότητα καλύτερης 

διαχείρισης οντοκεντρικών ιατρικών πληροφοριών [8]. Για παράδειγµα ο οργανισµός 

φαρµάκου αν δηµιουργήσει µια λίστα από φαρµακευτικές αγωγές µέσα σε ένα XML 

ιατρικό έγγραφο µε την ένδειξη <medication> ……</medication> τότε θα µπορούσε 

να περιγράψει τις αντίστοιχες αλλεργίες στο εσωτερικό κάθε αγωγής ως <allergy> 

…</allergy>. Έτσι χρησιµοποιώντας την τυποποίηση XML µπορούν όλοι να 

κατανοούν και να διαχειρίζονται τις πληροφορίες αυτές.  

� Επικοινωνία και διαλειτουργικότητα µε τη χρήση XML  
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Η XML επιτρέπει την επικοινωνία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών µεταξύ τους ή 

µε νοσοκοµειακά πληροφοριακά συστήµατα. Οι µικροβιολογικές εξετάσεις από ένα 

αναλυτή θα µπορούσαν να µεταφερθούν σε ένα Η/Υ και να επεξεργασθούν 

περαιτέρω, να εκτυπωθούν, να αποθηκευθούν ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά. Είναι 

παραδεκτό σήµερα ότι είναι πάρα πολύ µικρή η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 

παροχέων υπηρεσιών υγείας, των ιατρικών εφαρµογών και των ιατρικών συσκευών. 

Μια κοινή πρακτική είναι ο ασθενής να αναφέρει όλα τα δηµογραφικά του δεδοµένα 

και το ιατρικό ιστορικό κάθε φορά που απευθύνεται σε διαφορετικό γιατρό ακόµα κι 

αν αυτός είναι κάτω από τον ίδιο νοσηλευτικό οργανισµό. Τα ιατρικά δεδοµένα 

ανήκουν σ’ αυτούς που τα παράγουν και δεν αξιοποιούνται από άλλους πιθανούς 

χρήστες, συστήµατα ή συσκευές γιατί υπάρχει αδυναµία αποστολής τους και 

αναγνώρισής τους. Λύση, των σηµερινών προβληµάτων επικοινωνίας και 

διαλειτουργικότητας, αποτελεί η εισαγωγή της XML ως κοινή µορφή δεδοµένων 

επικοινωνίας µεταξύ Ιατρικών ΠΣ, ιατρικών συσκευών και ανεξάρτητων χρηστών.  

� Αποδοχή της XML σε Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήµατα  

Η κοινότητα της πληροφορικής υγείας αναγνώρισε από τις πρώτες µέρες της 

τυποποίησης της XML την σπουδαιότητά της στην ανταλλαγή και ενοποίηση 

ιατρικών δεδοµένων.  

Ο ρόλος της XML για την ανταλλαγή ιατρικών φακέλων έχει ερευνηθεί διεξοδικά 

από πολλούς οργανισµούς προτυποποίησης, όπως CEN/TC251, ASTM E31.25, και 

HL7 SGML/XML Special Interest Group (SIG). 

Πιο συγκεκριµένα:  

� Ο οργανισµός τυποποίησης για την επικοινωνία ιατρικών δεδοµένων κατά ISO, 

Health Level Seven (HL7) αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της XML ίδρυσε 

ειδική επιτροπή (SGML/XML group) για την εισαγωγή της XML στην έκδοση 3 

του HL7 [28], [35]. Το HL7 SGML/XML Special Interest Group εµπλέκεται στο 

σχεδιασµό του προτύπου CDA. Προς το παρόν όλες οι προσπάθειες 

προτυποποίησης ιατρικών / κλινικών εγγράφων για την ανταλλαγή ιατρικών 

φακέλων συγκλίνουν προς το CDA. 
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� Η επιτροπή τυποποίησης American Society for Testing and Materials (ASTM) 

έχει αναπτύξει ένα XML Document Type Definitions (DTDs) για ιατρικά 

δεδοµένα, όπως επίσης και η επιτροπή Χ12 η οποία αναπτύσσει διεθνή πρότυπα, 

για το ηλεκτρονικό επιχειρείν στον χώρο της υγείας [36]. Ο στόχος της 

επιτροπής ASTM E31.25 είναι η ανάπτυξη πρότυπων ηλεκτρονικών 

αναπαραστάσεων των χειρόγραφων ιατρικών εγγράφων και φορµών που 

χρησιµοποιούνται σήµερα (XML DTDs για την Υγεία). Αντίθετα µε το CDA, η 

προσέγγιση του ASTM E31.25 από το τέλος προς την αρχή, ξεκινώντας από την 

ανάλυση ειδικών τύπων εγγράφων. 

� Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (Comitè Europèen de 

Normalisation – CEN), ανέθεσε σε δύο Τεχνικές Επιτροπές της (Technical 

Committee), την Ιατρική Πληροφορική (TC 251) και ISSS την ανάπτυξη των 

απαραίτητων προτύπων για την εισαγωγή της ΧML στην µεταφορά ιατρικών 

δεδοµένων. Η Τεχνική Επιτροπή για την Ιατρική Πληροφορική CEN/TC 251 στα 

µέσα του 1998 κατέληξε στην δηµιουργία ενός προτύπου βασισµένο σε XML για 

την ανταλλαγή ιατρικών δεδοµένων [42]. Ενώ ο CEN/ ISSS επεκτάθηκε στο 

χώρο της υγείας µε το πιλοτικό πρόγραµµα XML/EDI Healthcare και ανέπτυξε 

ένα ολοκληρωµένο µοντέλο µεταφοράς ιατρικών δεδοµένων βασισµένο σε XML 

[37]. Το CEN/ TC251 WG1 έχει αποδεχτεί το XML σαν το γενικό πρότυπο για 

τη µοντελοποίηση δεδοµένων στις διάφορες προδιαγραφές του CEN. 

Επίσης µεγάλοι επιστηµονικοί φορείς όπως είναι ο CORBAmed που αποτελεί την 

φωνή του Object Management Group (OMG) στο χώρο της υγείας έχουν πάρει σαφή 

θέση υπέρ της XML δηµιουργώντας συµβατότητα µε την τεχνολογία CORBA.  

Επιπλέον ένας µεγάλος αριθµός πιλοτικών προγραµµάτων ενσωµατώνουν 

τεχνολογίες XML στα πληροφοριακά συστήµατα υγείας. Ενδεικτικά αναφέρουµε το 

Open Healthcare Group 'XChart' [38], το Open Source XML Healthcare Project, [39], 

το CISTERN Project [40], το Intranet Health Clinic [41], το MobiDev και το 

Integrated Health Electronic Record –HYGEIA project [29].  

6.6.2. Χρήσεις στο χώρο της υγείας 

Παραδείγµατα χρήσης της XML στο χώρο της υγείας είναι:  
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� Αναπαράσταση των εγγράφων Clinical Documents - Clinical Document 

Architecture – (HL7/CDA).  

� Αναπαράσταση των µηνυµάτων HL7. Έχει ενσωµατωθεί σαν τρόπος ανταλλαγής 

µηνυµάτων στην έκδοση 3, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία προετοιµασίας 

αντίστοιχων XML Schemas. 

� ∆όµηση διαφόρων Ιατρικών δεδοµένων (όπως έγγραφα, εκδόσεις, κλπ) όπου το 

επιθυµητό περιεχόµενο µπορεί να διαχωριστεί να και παρουσιαστεί µε διάφορα 

stylesheets. 

� Κλινικές οδηγίες: έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για την δόµηση κλινικών 

οδηγιών (π.χ. GLIF). Πρόκειται για αφηγηµατικά κείµενα στα οποία είναι 

δύσκολη η εύρεση συγκεκριµένων πληροφοριών. Η δόµηση τους µε χρήση XML 

διευκολύνει την εύρεση και ανάκτηση των δεδοµένων. Ωστόσο χρειάζεται 

προτυποποίηση της σχετικής ορολογίας (terminology) 

6.6.3. HL7/CDA 

Το πρότυπο HL7 

Ο οργανισµός Health Level Seven Inc. (HL7) [43] σχηµατίστηκε το 1987 στις Η.Π.Α. 

µε σκοπό την ανάπτυξη προτύπων σχετικά µε την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων 

και την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ των διαφορετικών πληροφοριακών 

συστηµάτων στην υγειονοµική περίθαλψη. 

Το HL7 είναι το πλέον ευρέως χρησιµοποιηµένο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών 

µέσω µηνυµάτων σε κλινικό περιβάλλον. Σχεδόν όλα τα ευφυή διαγνωστικά 

µηχανήµατα (ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός) µπορούν να "µιλήσουν" HL7 και 

σχεδόν όλα τα ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα υψηλού επιπέδου είναι σε θέση να 

στείλουν και να λάβουν τα κατάλληλα HL7 µηνύµατα, χρησιµοποιώντας τους 

κανόνες ανταλλαγής µηνυµάτων του πρωτοκόλλου HL7. Το τρέχον πρότυπο 

βρίσκεται στην έκδοση 3 που βασίζεται στην τεχνολογία XML. 

Clinical Document Architecture (CDA) 

Το HL7/CDA [44] αποτελεί µια σηµαντική προσπάθεια προτυποποίησης η οποία 

χρησιµοποιεί την XML για τη µοντελοποίηση της δοµής των κλινικών εγγράφων και 

είναι συµβατή µε το HL7v3. 
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Το πρότυπο CDA (µέχρι πρόσφατα γνωστό ως PRA-Patient Record Architecture) 

παρέχει ένα γενικό µοντέλο για την ανταλλαγή κλινικών εγγράφων (όπως εξιτήρια, 

δελτία εξέλιξης, κλπ), φέρνοντας το χώρο της υγείας πιο κοντά στην υλοποίηση ενός 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Το CDA έχει εγκριθεί σαν ANSI πρότυπο το 

Νοέµβριο του 2000 (η έκδοση 2.0 εγκρίθηκε το Μάιο του 2005). Το CDA 

χρησιµοποιεί τις δυνατότητες της XML, το HL7 Reference Information Model (RIM) 

καθώς και κωδικοποιηµένα γλωσσάρια, παράγοντας έτσι έγγραφα τα οποία είναι 

αναγνώσιµα και από υπολογιστές µέσω κατάλληλων προγραµµάτων (ώστε να είναι 

δυνατή η επεξεργασία τους) και από ανθρώπους (ώστε να µπορούν να διαβάζονται 

οποιαδήποτε στιγµή χρειάζεται ακόµα και αν τα σχετικά προγράµµατα δεν υπάρχουν 

πια). Τα έγγραφα CDA µπορούν να παρουσιάζονται στο χρήστη µε απλούς XML-

aware browsers. 

Η έκδοση 2.0 [45][46], που είναι το προϊόν πέντε ετών εξέλιξης, διατηρεί την 

απλότητα και την καθαρή δοµή των κλινικών εγγράφων όπως καθορίστηκαν στην 

έκδοση 1.0 (2000), αλλά παρέχει επίσης διαλειτουργικότητα σε σχέση µε τις 

κωδικοποιήσεις.  

Το CDA βασιζόµενο στην XML και στο HL7 RIM θέτει ελάχιστους περιορισµούς 

όσον αφορά στη δοµή και στο περιεχόµενο του εγγράφου. Το CDA έχει σχεδιαστεί 

σαν ένα ιεραρχικά δοµηµένο σύνολο από πρότυπα εγγράφων (schemas ή DTDs), τα 

οποία καθορίζουν τους σηµασιολογικούς και δοµικούς περιορισµούς που είναι 

απαραίτητοι για την ανταλλαγή ιατρικών εγγράφων. Κάθε επίπεδο της 

αρχιτεκτονικής απορρέει από ένα βασικότερο, µε τα ανώτερα επίπεδα να επιτρέπουν 

την αυτόµατη επεξεργασία πολύπλοκων εννοιών. Το επίπεδο 1 απαιτεί απλώς 

συµµόρφωση σε ένα κοινό format επικεφαλίδας (header), ενώ τα επίπεδα 2 & 3 

επεκτείνονται σε πιο αυστηρά δοµηµένο περιεχόµενο. Το CDA Header ταυτοποιεί και 

κατηγοριοποιεί το έγγραφο, παρέχοντας πληροφορίες για τον συντάκτη, τον ασθενή 

καθώς και άλλους πιθανούς εµπλεκόµενους φορείς. Επίσης περιέχει πληροφορίες 

σχετικές µε το ίδιο το έγγραφο, όπως µοναδικός κωδικός, έκδοση, τύπος, κλπ. Τα 

διάφορα κλινικά έγγραφα µπορούν να συµµορφώνονται σε διαφορετικά επίπεδα του 

CDA. Καθώς σε κάθε τοπική υλοποίηση ενδέχεται να υπάρχουν ειδικά πεδία, όταν 

πρόκειται να γίνει ανταλλαγή ιατρικών εγγραφών τα πεδία αυτά µπορούν να 

αποµακρυνθούν µε τη χρήση κατάλληλου µετασχηµατισµού XSL. 
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6.7. Συµπεράσµατα 

Η XML αποτελεί τον τύπο δεδοµένων που θα κυριαρχήσει στο διαδίκτυο στο µέλλον, 

αντικαθιστώντας σταδιακά τους καθιερωµένους τύπους δεδοµένων, τα σχεσιακά, 

οντοκεντρικά και υπερκείµενα δεδοµένα. Κυρίως όµως πλεονεκτεί µε τη δυνατότητα 

ενοποίησης και ολοκλήρωσης δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών 

συστηµάτων, εφαρµογών και συσκευών. Μερικά από τα πιο σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα της XML είναι:  

• Μεταφερσιµότητα: στην πραγµατικότητα πρόκειται για αρχεία ASCII, τα οποία 

είναι ανεξάρτητα από πλατφόρµες  

• Προτυποποίηση: υποστηρίζεται και αναπτύσσεται από το W3C και υιοθετείται 

ευρέως από την βιοµηχανία της πληροφορικής  

• Ευελιξία: η δοµή ενός XML αρχείου είναι πολύ εύκολο να αλλάξει όπως ένα 

απλό αρχείο κειµένου . 

• Έλεγχος: η δοµή ενός XML αρχείου τηρεί συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του 

χρήστη, µε εύκολους παραµετροποιήσιµους κανόνες  

• Ασφάλεια: υποστηρίζει προηγµένους µηχανισµούς ασφάλειας βασισµένους στις 

τεχνολογίες κρυπτογράφησης δηµοσίου κλειδιού. 

Ειδικά στο χώρο της υγείας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίλυση των ανοιχτών 

προβληµάτων που υπάρχουν σχετικά µε την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα 

πληροφοριακών συστηµάτων αλλά και µε τη διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας. 

Επίσης, όπως περιγράφηκε νωρίτερα προσφέρει λύσεις για την ανταλλαγή και 

ενοποίηση ιατρικών δεδοµένων καθώς και για την εξασφάλιση της διάρκειας των 

ιατρικών δεδοµένων. Οι παραπάνω παράγοντες έχουν οδηγήσει στην ευρεία αποδοχή 

της XML στα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήµατα και την υποστήριξή της µέσα από 

διάφορες προσπάθειες προτυποποίησης, µε πιο σηµαντική αυτή του HL7/CDA. 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ενσωµάτωση των καρτών υγείας στα 

σύγχρονα ιατρικά δίκτυα πληροφοριών προϋποθέτει την εγγενή υποστήριξη της XML 

για ανταλλαγή δεδοµένων µε απλό και διαλειτουργικό τρόπο. Η χρήση της XML, 

εκτός της ευελιξίας και διαλειτουργικότητας, µπορεί να προφέρει πλήθος 

πλεονεκτηµάτων σε επίπεδο προσφερόµενων υπηρεσιών, όπως δυνατότητα 

υποστήριξης έγγραφο-κεντρικών εφαρµογών και χρήσης προηγµένων τεχνικών 
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ασφάλειας (όπως ψηφιακές υπογραφές). Τέτοιες εφαρµογές, όπως π.χ. η ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση, µπορούν να δώσουν την ώθηση για συστηµατική χρήση των 

καρτών υγείας, καθώς αντιστοιχίζονται σε πραγµατικές και ευρέως 

χρησιµοποιούµενες καθηµερινά διαδικασίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

7.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται µια σύνοψη των συµπερασµάτων από τη µελέτη 

υποβάθρου που έχει προηγηθεί στα προηγούµενα κεφάλαια, ώστε να καθοριστούν και 

να οριοθετηθούν επακριβώς τα προβλήµατα που θα αντιµετωπιστούν στα πλαίσια της 

διατριβής καθώς και η απαιτούµενη προσέγγιση.  

Αρχικά συνοψίζεται ο ρόλος της κάρτας υγείας και τα πολλαπλά οφέλη που 

προκύπτουν από τη χρήση της µέσα στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας. 

Στη συνέχεια οριοθετούνται τα τεχνικά και επιχειρησιακά προβλήµατα που έχουν 

εντοπιστεί, κυρίως από τη µελέτη των υφιστάµενων υλοποιήσεων, και 

παρουσιάζονται οι κρίσιµοι παράγοντες και οι ειδικές απαιτήσεις για την επιτυχηµένη 

εισαγωγή των καρτών στα πλαίσια της ηλεκτρονικής υγείας. 

Τέλος, αξιολογείται κατά πόσο οι τρέχουσες πρακτικές και µεθοδολογίες ανάπτυξης 

είναι σε θέση να προσφέρουν λύσεις σε όλους τους παραπάνω περιορισµούς και 

παρουσιάζεται η εικόνα κατακερµατισµού των υλοποιήσεων καρτών υγείας, όπως 

έχει διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια.  
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7.2. Ρόλος και οφέλη της Κάρτας Υγείας 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι ανάγκες που οδήγησαν στην 

εισαγωγή της κάρτας υγείας, καθώς και ο ρόλος και ο τρόπος ενσωµάτωσής της στα 

πληροφοριακά συστήµατα της υγείας. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι εφαρµογές που 

µπορούν να αναπτυχθούν και τα πλεονεκτήµατα χρήσης που προκύπτουν.  

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η κάρτα υγείας αναµένεται να αποτελέσει 

ένα αναπόσπαστο συστατικό των σύγχρονων συστηµάτων υγείας, βελτιώνοντας 

ουσιαστικά την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Ο ρόλος της κάρτας υγείας, στο πλαίσιο των πληροφοριακών υποδοµών της υγείας, 

δεν είναι να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα ιατρικά πληροφοριακά δίκτυα αλλά µάλλον 

να τα συµπληρώνει, σχηµατίζοντας ένα «εικονικό φορητό δίκτυο» που θα παρέχει 

επιπλέον και βελτιωµένες υπηρεσίες. Οι κύριες ανάγκες που εξυπηρετεί είναι η 

ασφάλεια, αυθεντικοποίηση και ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών δεδοµένων και 

συναλλαγών, η διαθεσιµότητα ιατρικών δεδοµένων και υπηρεσιών και ο 

συγχρονισµός της ιατρικής πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτό η κάρτα υγείας καλείται: 

� Να κάνει διαθέσιµη την ιατρική πληροφορία σε ασθενείς και επαγγελµατίες 

υγείας παντού και πάντα. 

� Να κάνει διαθέσιµες ιατρικές υπηρεσίες αποµακρυσµένης πρόσβασης στους 

πολίτες. 

� Να παρέχει υψηλότερη ποιότητα και ασφάλεια πληροφοριών για την 

υποστήριξη της ιατρικής φροντίδας. 

� Να παρέχει διοικητικές / διαχειριστικές υπηρεσίες στους ασθενείς. 

� Να διαµορφώσει και να διασφαλίσει ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης στις 

συναλλαγές µεταξύ πολιτών και παροχέων υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας 

και περίθαλψης. 

� Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του πολίτη, ενισχύοντας την ασφάλεια, την 

κινητικότητα και τον «έλεγχο» του πολίτη στην υγεία του. 

Οι δύο βασικότερες περιπτώσεις χρήσης, είναι η Κάρτα Υγείας Πολίτη και η Κάρτα 

Επαγγελµατία Υγείας. 
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� Οι σηµαντικότερες εφαρµογές της Κάρτας Υγείας Πολίτη περιλαµβάνουν 

υποστήριξη επειγόντων περιστατικών, διοικητικές υπηρεσίες (ταυτοποίηση, 

δηµογραφικά στοιχεία, ασφάλιση), διακίνηση ιατρικών εγγράφων (συνταγές, 

εξετάσεις) και εφαρµογές παρακολούθησης ειδικών ασθενειών (διαβήτης, χρόνιες 

ασθένειες κλπ). 

� Οι Κάρτα Επαγγελµατία Υγείας αυθεντικοποιεί την ιδιότητα και το ρόλο του 

κατόχου της στο σύστηµα και του δίνει αντίστοιχα δικαιώµατα πρόσβασης σε 

πόρους του ευρύτερου δικτύου. Μελλοντικά, η κάρτα επαγγελµατία υγείας θα 

αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο για την παροχή «κατανεµηµένης» φροντίδας, 

εφόσον θα επιτρέψει την ασφαλή επικοινωνία ιατρικών πληροφοριών µέσω 

ιατρικών πληροφοριακών δικτύων. 

Η χρήση της κάρτας υγείας έχει να επιδείξει σηµαντικά οφέλη τόσο για τους πολίτες, 

όσο και για το σύστηµα υγείας γενικότερα. Τα οφέλη αυτά µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

� ∆ιαχειριστικά οφέλη: αυτοµατοποίηση διαδικασιών, µείωση των διαχειριστικών 

εξόδων, µείωση των λαθών κατά την εισαγωγή στοιχείων, βελτίωση της 

ποιότητας και της ταχύτητας των διαχειριστικών υπηρεσιών. 

� Κλινικά / ιατρικά οφέλη: αύξηση της ποιότητας και διαθεσιµότητας κρίσιµων 

ιατρικών δεδοµένων, βελτίωση και συνέχεια των παρεχόµενων ιατρικών 

υπηρεσιών, βελτίωση της θεραπευτικής και φαρµακευτικής ασφάλειας, 

δυνατότητα εξάσκησης κατανεµηµένης  ιατρικής φροντίδας. 

� ∆ιαδικαστικά οφέλη: βελτιστοποίηση της ροής των ιατρικών και διαχειριστικών 

εργασιών, διασφάλιση και διευκόλυνση των διαδικασιών πρόσβασης και 

ανταλλαγής πληροφοριών, δυνατότητα εισαγωγής νέων τηλεµατικών υπηρεσιών 

στα πλαίσια της ηλεκτρονικής υγείας.  

� Οφέλη για τον πολίτη: άνεση και ασφάλεια στις συναλλαγές µε το σύστηµα 

υγείας, ενίσχυση της κινητικότητα και της δυνατότητας αυτόνοµου ελέγχου 

σχετικά µε τα ιατρικά τους δεδοµένα, βελτίωση της συνεργασία τους µε τους 

επαγγελµατίες υγείας. 
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7.3. Τεχνολογία υλοποίησης 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 παρουσιάστηκαν οι τεχνολογίες που είναι διαθέσιµες σήµερα και 

έχουν κατά καιρούς χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη συστηµάτων καρτών υγείας. 

Εντοπίστηκαν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της καθεµιάς, ενώ ιδιαίτερη 

προσοχή δόθηκε στην τεχνολογία των έξυπνων καρτών, η οποία συγκεντρώνει και τις 

περισσότερες προϋποθέσεις και πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξη καρτών υγείας.  

Οι µαγνητικές κάρτες, παρά το µικρό τους κόστος και την ευρεία τους διάδοση, είναι 

ακατάλληλες για κάρτες υγείας κυρίως λόγω της περιορισµένης χωρητικότητας τους. 

Επιπλέον, το επίπεδο ασφάλειας που παρέχουν είναι µη αποδεκτό για το µεγαλύτερο 

µέρος των πιθανών ιατρικών εφαρµογών, καθώς είναι πολύ εύκολο από τεχνικής 

πλευράς να διαβαστούν και να αντιγραφεί ή να αλλοιωθεί το περιεχόµενό τους.  

Οι οπτικές κάρτες, προσφέρουν µεγάλη χωρητικότητα για αποθήκευση δεδοµένων 

εντούτοις, στα µειονεκτήµατά τους περιλαµβάνονται το µεγάλο κόστος, η 

περιορισµένη λειτουργικότητα τους, η µειωµένη ασφάλεια που προσφέρουν, καθώς 

και η χαµηλή ανθεκτικότητά τους σε συνήθη / καθηµερινή χρήση. 

Οι κάρτες µνήµης, αντίστοιχα, παρά το µικρό τους κόστος, έχουν περιορισµένη 

λειτουργικότητα, σχετικά µικρή χωρητικότητα, ενώ η παραχάραξη τους είναι σχετικά 

εύκολη. 

Τέλος, οι έξυπνες κάρτες, αντιπροσωπεύουν το καλύτερο µέσο για την ανάπτυξη 

συστηµάτων καρτών υγείας. Οι επιτυχηµένες δοκιµές απέδειξαν την ασφάλεια, την 

ευχρηστία, την ανθεκτικότητα τους σε συνήθη (και κακόβουλη χρήση), αλλά και την 

ευελιξία τους όσον αφορά στη δυνατότητα επαναπρογραµµατισµού και ανάπτυξης 

εφαρµογών. ∆ιαθέτουν ικανοποιητική µνήµη και υπολογιστική ισχύ που καλύπτει 

σχεδόν πλήρως τις ανάγκες και τις εφαρµογές της κάρτας υγείας σε προσιτή τιµή. 

Επίσης, µε την εισαγωγή προηγµένων κρυπτογραφικών µηχανισµών αποτελούν το 

ιδανικό µέσο αυθεντικοποίησης και διασφάλισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Όσον αφορά στην καταλληλότερη από τις υφιστάµενες τεχνολογίες έξυπνων καρτών, 

οι κάρτες µε σύστηµα αρχείων φαίνεται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

εφαρµογών υγείας (αναλυτικά στην παράγραφο 9.2), ενώ παράλληλα έχουν 

σηµαντικά µικρότερο κόστος από άλλες τεχνολογίες (Java cards, Multos). Επίσης, οι 
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κάρτες αυτές έχουν ήδη δοκιµαστεί σε πλήθος εφαρµογών, αποτελώντας έτσι µια 

ώριµη τεχνολογία, η οποία εξασφαλίζει και τη συµβατότητα µε τα υφιστάµενα 

συστήµατα. 

7.4. Οριοθέτηση προβληµάτων 

7.4.1. Βασικές απαιτήσεις 

Από τη µελέτη των υφιστάµενων υλοποιήσεων κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο 

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5), προέκυψε ότι υπάρχει πληθώρα λύσεων, οι οποίες έχουν να 

επιδείξουν µεγαλύτερη ή µικρότερη επιτυχία, έχοντας επιλύσει έως ένα βαθµό τα 

τεχνικά και επιχειρησιακά εµπόδια που αντιµετώπισαν. Μέσα από τη µελέτη 

εντοπίστηκαν επίσης και αναδείχτηκαν οι κρίσιµοι παράγοντες (τεχνικοί και 

επιχειρησιακοί) οι οποίοι θα συµβάλλουν στην περαιτέρω προώθηση και οµαλή 

ενσωµάτωση καρτών υγείας στα σύγχρονα ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα: 

� Αποδοχή από τους χρήστες 

� Συµµόρφωση µε εθνικές πολιτικές & στρατηγικές για την υγεία 

� Συµµόρφωση µε τις γενικές απαιτήσεις της ηλεκτρονικής υγείας για 

διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα, επεκτασιµότητα, συµβατότητα, 

ανεξαρτησία από τεχνολογίες και προµηθευτές, χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, κλπ. 

� Η ανάπτυξη τεχνολογικών υποδοµών 

� Οικονοµικά οφέλη 

Στο παραπάνω πλαίσιο, εξετάστηκε και αξιολογήθηκε στη συνέχεια κατά πόσο οι 

τρέχουσες πρακτικές και µεθοδολογίες ανάπτυξης ικανοποιούν τις παραπάνω 

απαιτήσεις, συµβάλλοντας στην υλοποίηση ολοκληρωµένων και επιτυχηµένων 

λύσεων καρτών υγείας που θα παρέχουν προηγµένες υπηρεσίες στους πολίτες.  

7.4.2. Αξιολόγηση σε σχέση µε τις βασικές απαιτήσεις 

Οι τρέχουσες πρακτικές και µεθοδολογίες ανάπτυξης συστηµάτων και εφαρµογών 

καρτών υγείας (όπως παρουσιάστηκαν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4) φαίνεται ότι 

παρουσιάζουν σηµαντικές αδυναµίες, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις απαιτήσεις που 

παρουσιάστηκαν νωρίτερα. 
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Όσον αφορά στη διαλειτουργικότητα, αυτή συνεχίζει να αποτελεί πρόβληµα για τις 

σύγχρονες υλοποιήσεις, διότι: 

� ∆εν υπάρχουν ευρέως αποδεκτά πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (κάρτες, 

αναγνώστες καρτών, λογισµικό, τυποποίηση πληροφοριών κλπ.) ή ακόµα και 

αν υπάρχουν δεν εφαρµόζονται καθολικά. 

� ∆εν υπάρχει κάποια ευρέως αποδεκτή κοινή διεπαφή για ανταλλαγή 

πληροφορίας µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα και δεν ακολουθούνται 

κάποια πρότυπα όσον αφορά στην κωδικοποίηση της πληροφορίας. 

Όσον αφορά στη συµβατότητα, επεκτασιµότητα & προσαρµοστικότητα των 

υλοποιήσεων, αυτή δεν εξασφαλίζεται διότι: 

� οι λύσεις αναπτύσσονται για συγκεκριµένη πλατφόρµα (συνήθως Wintel) και 

δεν είναι εύκολη η µετάβαση σε άλλες πλατφόρµες που µπορεί να 

υιοθετηθούν στο µέλλον. Επίσης, δεν είναι δυνατή η λειτουργία ενός 

συστήµατος ταυτόχρονα (δηλαδή χωρίς να απαιτούνται σηµαντικές 

τροποποιήσεις) σε διαφορετικές πλατφόρµες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 

µειονέκτηµα για ένα κατανεµηµένο σύστηµα κάρτας υγείας ή για µια ευρείας 

κλίµακας εφαρµογή, που θα πρέπει να λειτουργεί σε πολλούς διαφορετικούς 

φορείς, οι οποίες ενδέχεται να χρησιµοποιούν διαφορετικές πλατφόρµες.  

� οι πιθανές επεκτάσεις / ανανεώσεις εξαρτώνται από τον αρχικό κατασκευαστή 

και συνήθως οι δυνατότητες είναι περιορισµένες. Η κλειστή αρχιτεκτονική 

τους απαγορεύει την ανάπτυξη εφαρµογών από ανεξάρτητους κατασκευαστές. 

Αυτό οδηγεί συνήθως σε περιορισµένο κύκλο ζωής των εφαρµογών, καθώς σε 

ένα δυναµικά εξελισσόµενο χώρο όπως αυτόν της υγείας οι ανάγκες και 

απαιτήσεις που καλούνται να καλύψουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

µεταβάλλονται συνεχώς. 

� οι τρέχουσες µεθοδολογίες δεν ακολουθούν πολυεπίπεδες / αρθρωτές 

αρχιτεκτονικές µε αποτέλεσµα τα συστήµατα να έχουν συγκεκριµένες 

απαιτήσεις σε υλικό και λογισµικό, χωρίς να είναι εύκολη η κατάλληλη 

προσαρµογή. 

Όσον αφορά στη διασύνδεση, ασφάλεια & διαφάνεια, επίσης δεν εξασφαλίζεται 

πλήρως. Κύριο εµπόδιο και εδώ αποτελεί η κλειστή αρχιτεκτονική των συστηµάτων 
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αυτών (λογική “µαύρου κουτιού”) που δεν επιτρέπει σε ανεξάρτητους φορείς να 

έχουν πρόσβαση στις εσωτερικές δοµές και στον κώδικα των εφαρµογών ώστε να 

εξασφαλίζεται καλύτερος έλεγχος για λάθη και προβλήµατα διαφάνειας. Επίσης, δεν 

εξασφαλίζεται συνεργασία µε άλλες χρήσιµες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρµογές 

(π.χ. ηλεκτρονικό εµπόριο). Άλλοι παράγοντες περιλαµβάνουν: 

� τη µη χρήση προτύπων ή υλοποίηση µόνο υποσυνόλων αυτών, µε αποτέλεσµα 

να µην εξασφαλίζεται η διασύνδεση µε υπάρχοντα συστήµατα 

� τη µη χρήση ανοιχτού λογισµικού, η οποία αναµένεται να αποτελέσει 

πρόβληµα στο µέλλον 

� την εξάρτηση από συγκεκριµένες τεχνολογίες (κάρτα, αναγνώστες, 

πλατφόρµα), η οποία επίσης δυσκολεύει τη διασύνδεση 

Όσον αφορά στην εξάρτηση από προµηθευτές / τεχνολογία, αυτή οφείλεται στους 

παρακάτω παράγοντες: 

� Κάθε σύστηµα λειτουργεί µε συγκεκριµένο τύπο κάρτας και αναγνώστη καρτών 

(ή σειρά αναγνωστών συνήθως του ίδιου κατασκευαστή), οπότε δεν υπάρχει η 

δυνατότητα µεταπήδησης σε άλλη λύση στο µέλλον ή παράλληλης χρήσης άλλου 

τύπου καρτών και αναγνωστών. Έτσι έχουµε εξάρτηση τόσο από τους 

προµηθευτές, όσο και από την τεχνολογία της συγκεκριµένης κάρτας και του 

αναγνώστη. Παράλληλα, η µετάβαση και χρήση νέων τεχνολογιών εξαρτάται 

αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναπτύσσουν οι συγκεκριµένοι 

κατασκευαστές / προµηθευτές. 

� Συνήθως τα συστήµατα λειτουργούν µόνο σε συγκεκριµένες πλατφόρµες, οπότε 

δεν είναι δυνατή η απ’ ευθείας µετάβασή τους σε άλλες πλατφόρµες που µπορεί 

να υιοθετηθούν στο χώρο της υγείας (π.χ. Linux). Έτσι προκαλείται εξάρτηση από 

συγκεκριµένες τεχνολογικές επιλογές. Οι φορείς οι οποίοι χρησιµοποιούν την 

κάρτα υγείας (ιατρεία, φαρµακεία, νοσοκοµεία) είτε θα είναι αναγκασµένοι να 

συνεχίζουν στις αρχικές πλατφόρµες, είτε θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν 

επιπλέον επένδυση για την προσαρµογή του συστήµατος εφόσον επιλέξουν 

κάποια νέα πλατφόρµα για την πληροφοριακή τους υποδοµή.  

� Η κλειστή αρχιτεκτονική δεν επιτρέπει επεµβάσεις από ανεξάρτητους 

κατασκευαστές. Η συντήρηση, ενηµέρωση και πιθανή επέκταση των εφαρµογών 

εξαρτάται αποκλειστικά από τους αρχικούς κατασκευαστές του συστήµατος. 
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Τέλος, όσον αφορά στο κόστος, αυτό παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξηµένο, 

συµπεριλαµβάνοντας τα παρακάτω επιµέρους κόστη: 

� υψηλό κόστος ανάπτυξης (εξειδικευµένοι προγραµµατιστές, χρονοβόρα 

και επίπονη διαδικασία, εξειδικευµένα εργαλεία ανάπτυξης) 

� υψηλό κόστος για αγορά αδειών λογισµικού υποστήριξης (όπως λογισµικό 

διαχείρισης, κλπ) 

� υψηλό κόστος συντήρησης (µόνο από τον κατασκευαστή) 

� επιπλέον κόστος για προσαρµογή σε µελλοντικές αλλαγές 

Επιπλέον, η περιορισµένη διαλειτουργικότητα και ο µικρός κύκλος ζωής των 

εφαρµογών οδηγεί σε αυξηµένα κόστη για τη διαχείριση και επέκταση των 

συστηµάτων αυτών, εξανεµίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους 

µέσα στα συστήµατα υγείας. Η επένδυση λοιπόν, για να λειτουργήσει ένα σύστηµα 

καρτών υγείας σε πραγµατικά ευρεία κλίµακα, περιλαµβάνοντας νοσοκοµεία, 

ιατρεία, φαρµακεία κλπ, είναι πολύ µεγάλη. Η στροφή προς λύσεις που θα 

προσφέρουν οικονοµία στις επενδύσεις για λογισµικό είναι επιβεβληµένη και στο 

χώρο των καρτών. 

7.4.3. Αποτελέσµατα και τρέχουσα κατάσταση 

Όλοι οι παραπάνω περιορισµοί έχουν συντελέσει καθοριστικά στην περιορισµένη 

διάδοση (σχετικά µε τα πιλοτικά και τις επενδύσεις που έχουν γίνει) των καρτών 

υγείας, καθώς και στην αργή ενσωµάτωσή τους στα εθνικά συστήµατα υγείας. Πέρα 

από κάποιες εξαιρέσεις (όπως η Γαλλική κάρτα υγείας), υπάρχει µια διστακτικότητα 

όσον αφορά στην εκτίµηση του τελικού οφέλους από την υιοθέτηση ενός 

διαδεδοµένου συστήµατος καρτών υγείας, µε αποτέλεσµα πολλές προσπάθειες είτε 

µένουν σε πιλοτικό στάδιο, είτε αποκτούν ένα καθαρά τοµεακό χαρακτήρα, έχοντας 

µικρό εύρος εφαρµογής και περιορισµένη διασύνδεση µε την υπόλοιπη 

πληροφοριακή υποδοµή της υγείας (ad-hoc λύσεις). 

Αυτός ο κατακερµατισµός των εφαρµογών καρτών υγείας, έχει τόσο οριζόντια όσο 

και κάθετη διάσταση. 
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Σχήµα 7-1: Οριζόντιος και κάθετος κατακερµατισµός υλοποιήσεων καρτών υγείας 

Η οριζόντια διάσταση αφορά υλοποιήσεις ίδιων ή παρόµοιων καρτών υγείας (δηλαδή 

µε κοινές καρτ-εφαρµογές) σε διαφορετικά µέρη του ευρύτερου εθνικού συστήµατος 

υγείας, όπως Περιφερειακά Νοσοκοµεία ή γεωγραφικές περιφέρειες. Οι κάρτες 

υγείας αυτές µπορεί να καλύπτουν σχεδόν όµοιες ανάγκες, ωστόσο συνήθως 

διαφοροποιούνται σηµαντικά όσον αφορά στις τεχνικές λεπτοµέρειες υλοποίησης, 

όπως τύπος έξυπνων καρτών και αναγνωστών, δοµή καρτ-εφαρµογών, κλπ. 

Αντίστοιχα, η κάθετη διάσταση αφορά σε υλοποιήσεις καρτών υγείας για 

εξειδικευµένες οµάδες ασθενών / πολιτών, οι οποίες ενώ µοιράζονται πολλά κοινά 

στοιχεία ως προς την υποστηριζόµενη λειτουργικότητα και χρήση, ωστόσο δεν 

µπορούν να λειτουργήσουν σε µια ενοποιηµένη πλατφόρµα. Για παράδειγµα, µια 

κάρτα ασθενών µε διαβήτη περιέχει συνήθως (ή θα µπορούσε να περιέχει) εκτός από 

τα δεδοµένα που αφορούν τη συγκεκριµένη νόσο και κάποιες άλλες καρτ-εφαρµογές, 

όπως δηµογραφικά στοιχεία, ασφαλιστικά στοιχεία, φορητό ιατρικό φάκελο, κλπ. 

Οµοίως, µια κάρτα για κάποια άλλη οµάδα ασθενών θα µπορούσε να περιέχει εκτός 

από τα ειδικά στοιχεία που αφορούν στη συγκεκριµένη οµάδα όλες τις κοινές καρτ-

εφαρµογές.  



208 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα κατακερµατισµένων λύσεων παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήµα. 

 

Σχήµα 7-2: Αποτελέσµατα κατακερµατισµού 

Η Υλοποίηση Α είναι µια κάρτα υγείας ασθενών µε διαβήτη, η οποία χρησιµοποιείται 

από τους κατόχους είτε στο ιατρείο του θεράποντος ιατρού, είτε στο διαβητικό 

κέντρο. Πιθανές καρτ-εφαρµογές περιλαµβάνουν δηµογραφικά στοιχεία, αρχείο 

διαβήτη, αρχείο φαρµάκων και στοιχεία επείγουσας ανάγκης. Το σύστηµα 

περιλαµβάνει τις έξυπνες κάρτες, τους αναγνώστες καθώς και τις τελικές εφαρµογές 

του ιατρείου και του διαβητικού κέντρου, οι οποίες τρέχουν σε κάποια συγκεκριµένη 

πλατφόρµα λειτουργίας. 

Η Υλοποίηση Β είναι µια γενικής χρήσης κάρτα υγείας, η οποία χρησιµοποιείται στο 

κεντρικό νοσοκοµείο, στα κέντρα υγείας, στα ασθενοφόρα, στα ιατρεία και τα 

οδοντιατρεία µιας συγκεκριµένης περιφέρειας. Πιθανές καρτ-εφαρµογές 

περιλαµβάνουν δηµογραφικά στοιχεία, στοιχεία ασφάλισης, στοιχεία επείγουσας 

ανάγκης και αρχείο εµβολιασµών. Το σύστηµα περιλαµβάνει τις έξυπνες κάρτες, τους 
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αναγνώστες καθώς και τις τελικές εφαρµογές του νοσοκοµείου, των κέντρων υγείας, 

των ιατρείων / οδοντιατρείων και των ασθενοφόρων. 

Παροµοίως, η Υλοποίηση Γ είναι µια γενικής χρήσης κάρτα υγείας, µε διαφορετικές 

εφαρµογές που χρησιµοποιούνται στο κεντρικό νοσοκοµείο, στα ιατρεία και τα 

φαρµακεία µιας συγκεκριµένης περιφέρειας. Πιθανές καρτ-εφαρµογές 

περιλαµβάνουν δηµογραφικά στοιχεία, φορητό ιατρικό φάκελο και ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση. Το σύστηµα περιλαµβάνει τις έξυπνες κάρτες, τους αναγνώστες 

καθώς και τις τελικές εφαρµογές του νοσοκοµείου, των ιατρείων και των 

φαρµακείων. 

Ακολουθώντας την “κάθετη” αντιµετώπιση, σύµφωνα µε τις τρέχουσες πρακτικές και 

µεθοδολογίες, οι λύσεις αυτές ενώ εµπλέκουν τους ίδιους φορείς (νοσοκοµεία, 

ιατρεία, κλπ) και παρέχουν παρόµοιες και σε πολλές περιπτώσεις κοινές υπηρεσίες, 

δεν µπορούν να λειτουργήσουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο, καθώς µια κάρτα της 

υλοποίησης Α δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει µε τους αναγνώστες και τις 

εφαρµογές της υλοποίησης Β ή Γ και αντίστροφα. 

7.5. Απαιτήσεις για µια συνολική αντιµετώπιση 

Συµπερασµατικά λοιπόν, θα λέγαµε ότι το κύριο εµπόδιο που έχει λειτουργήσει 

ανασταλτικά στην προώθηση και την εκτεταµένη αξιοποίηση των καρτών υγείας 

είναι η έλλειψη ενιαίας προσέγγισης για την χρησιµότητα και λειτουργικότητα των 

καρτών υγείας µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων φορέων, ώστε να είναι δυνατή 

έκδοση για παράδειγµα µιας εθνικής κάρτας υγείας, η οποία θα έχει παρέχει ακριβώς 

τις ίδιες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες, χρησιµοποιώντας µια αυστηρώς 

καθορισµένη τεχνολογική υποδοµή (αναγνώστες, κάρτες, πλατφόρµα, εφαρµογές).  

Γι’ αυτό, η λύση θα πρέπει να προκύψει µέσα από την προσπάθεια συγκερασµού και 

ολοκλήρωσης διαφορετικών ανεξάρτητων υλοποιήσεων, που καλύπτουν 

συγκεκριµένες ανάγκες για συγκεκριµένες οµάδες πολιτών (και λειτουργούν εν γένει 

σε ετερογενή περιβάλλοντα) σε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας. Η ύπαρξη ενός 

ολοκληρωµένου πλαισίου λειτουργίας των ανεξάρτητων υλοποιήσεων καρτών υγείας, 

όπως για παράδειγµα αυτές που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, 

σηµαίνει πρακτικά ότι: 
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� Κάθε διακριτή υλοποίηση θα µπορεί να λειτουργεί µε τη δική της τεχνική 

υποδοµή (έξυπνες κάρτες, αναγνώστες, λειτουργική πλατφόρµα, εφαρµογές) 

χωρίς να περιορίζεται σε συγκεκριµένες τεχνικές επιλογές  

� Οι κάρτες της µιας υλοποίησης θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα στην 

υποδοµή της άλλης για τη χρήση κοινών υπηρεσιών. 

� Ο γενικότερος φορέας εποπτείας (π.χ. Υπουργείο Υγείας) θα µπορεί να 

αναπτύσσει και να διαθέτει ένα κοινό πυρήνα εφαρµογών (π.χ. ∆ηµογραφικά), οι 

οποίες θα µπορούν να διαµορφωθούν κατάλληλα και να χρησιµοποιηθούν µε 

απλό και διαλειτουργικό τρόπο από όλες τις διακριτές υλοποιήσεις στα πλαίσια 

των σεναρίων χρήσης που υποστηρίζει η καθεµία. 

� Επίσης κάθε φορέας ή συµµετέχων του ευρύτερου συστήµατος υγείας 

(πρωτοβάθµιος / δευτεροβάθµιος, κλπ) θα µπορεί µε βάση το ολοκληρωµένο 

πλαίσιο να αναπτύσσει εξειδικευµένες υπηρεσίες για τους ασθενείς του. 

Με τον τρόπο αυτό οδηγούµαστε σε µια ασθενο-κεντρική προσέγγιση, όπου η κάρτα 

υγείας προσαρµόζεται ουσιαστικά στις ανάγκες του πολίτη / ασθενούς, 

υποβοηθώντας την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ένα ενοποιηµένο σύστηµα υγείας και 

όχι στα στενά πλαίσια µιας συγκεκριµένης υλοποίησης. 

Έτσι λοιπόν η πρόκληση έγκειται στην υλοποίηση της παραπάνω προσέγγισης µέσα 

από καινοτόµες αρχιτεκτονικές και τεχνολογικές λύσεις, υποστηρίζοντας παράλληλα 

τις γενικότερες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής υγείας, για ανοικτότητα, 

διαλειτουργικότητα, ανεξαρτησία από προµηθευτές, οικονοµία, κλπ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ 

 

 

 

8.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η προτεινόµενη λύση που σχεδιάστηκε και 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. 

Η διάρθρωση του κεφαλαίου είναι η εξής: Αρχικά, παρουσιάζεται η προτεινόµενη 

προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλαισίου για την 

ανάπτυξη συστηµάτων καρτών υγείας και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά που 

θα πρέπει να υποστηρίζει.  

Στη συνέχεια, περιγράφεται συνολικά η προτεινόµενη λύση, όσον αφορά την 

αρχιτεκτονική αλλά και τα διακριτά επίπεδα της. Η αναλυτική περιγραφή της 

σχεδίασης και υλοποίησης κάθε διακριτού επιπέδου γίνεται εν συνεχεία στα κεφάλαια 

που ακολουθούν. 

8.2. Προτεινόµενη προσέγγιση 

Απώτερος στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι η προώθηση της κάρτας υγείας, 

µέσα από καινοτόµες αρχιτεκτονικές και λύσεις για την ανάπτυξη συστηµάτων 
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έξυπνων καρτών υγείας. Είδαµε ωστόσο, ότι οι υφιστάµενες µεθοδολογίες ανάπτυξης 

συστηµάτων καρτών υγείας δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής 

υγείας. Το κύριο εµπόδιο όπως φαίνεται είναι η κλειστή αρχιτεκτονική των 

συστηµάτων, η οποία επιφέρει µια σειρά άλλων προβληµάτων, όπως αυξηµένο 

κόστος, εξάρτηση από προµηθευτές, έλλειψη επεκτασιµότητας και 

προσαρµοστικότητας, κλπ. 

Η αντιµετώπιση των παραπάνω θεµάτων θα απαιτούσε την ύπαρξη και εφαρµογή 

αυστηρών προτύπων και προδιαγραφών που να καλύπτουν όλο το φάσµα της 

διαδικασίας ανάπτυξης, δηλαδή: 

� Πρότυπα για την αλληλεπίδραση µε τους αναγνώστες καρτών 

� Πρότυπα για την αλληλεπίδραση µε τα λειτουργικά συστήµατα των έξυπνων 

καρτών 

� Πρότυπα για τη δοµή και τα δεδοµένα των ιατρικών καρτ-εφαρµογών. 

Όπως είδαµε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει κυρίως µε τις 

προδιαγραφές PC/SC και ISO7816 για τις δύο πρώτες περιπτώσεις και µε τα πρότυπα 

του ISO/IEC και CEN/TC 251 για το τρίτο, οι οποίες ωστόσο δεν κατάφεραν να 

δώσουν λύσεις σε όλα τα προβλήµατα, καθώς: 

� ∆εν εξασφαλίζουν την εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη εφαρµογών από µη 

εξειδικευµένους προγραµµατιστές καθώς δεν παρέχουν υψηλού επιπέδου 

APIs 

� ∆εν εξασφαλίζουν την ανάπτυξη οικονοµικών λύσεων, που θα είναι πλήρως 

ανεξάρτητες από κατασκευαστές καρτών, αναγνωστών και αδειών χρήσης. 

� ∆εν παρέχουν διαλειτουργικότητα σε επίπεδο πλατφόρµας καθώς και 

επαναχρησιµοποίηση modules.  

� ∆εν προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία και επεκτασιµότητα (όπως 

συµβαίνει πάντα µε τη χρήση αυστηρών standards).  

Οι παραπάνω λόγοι µας οδηγούν σε µια διαφορετική προσέγγιση του προβλήµατος. 

Η προσέγγιση που προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αφορά στο 

σχεδιασµό και υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου για την ανάπτυξη 
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συστηµάτων καρτών υγείας, το οποίο θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις ανάγκες 

που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Σκοπός της εργασίας δεν είναι η ανάπτυξη συγκεκριµένων “κάθετων” εφαρµογών 

που χρησιµοποιούν τις κάρτες υγείας µε αυστηρά προδιαγεγραµµένο τρόπο, αλλά να 

δώσει τη δυνατότητα σχεδιασµού και υλοποίησης ανοικτών λύσεων που θα µπορούν 

να λειτουργούν σε κατανεµηµένα και ετερογενή περιβάλλοντα.  

8.2.1. Τι είναι ένα πλαίσιο (framework); 

Ένα πλαίσιο παρέχει µια ενοποιηµένη άποψη των απαιτήσεων και της 

λειτουργικότητας µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας ή εφαρµογής, επιτρέποντας έτσι µια 

συνεκτική προσέγγιση στην προδιαγραφή των πρωτοκόλλων και των στοιχείων που 

απαιτούνται για την υλοποίηση της [2]. 

Ένα πλαίσιο θα πρέπει να παρέχει τις έννοιες (concepts), τις µεθοδολογίες, τις 

τεχνολογίες και τα εργαλεία (µηχανισµούς) για την υλοποίηση των συστηµάτων όπου 

αναφέρεται [3]. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου πλαισίου θα πρέπει να είναι 

[4]: 

• Απλότητα (simplicity) 

• Επεκτασιµότητα (extensibility) 

• Εφαρµοσιµότητα (applicability) 

• Συνέπεια (consistency) 

• Επαναχρησιµοποίηση κώδικα (code reuse) 

• Μεταφερσιµότητα (portability) 

• Επάρκεια (efficiency) 

• Προτυποποίηση (standardization) 

8.2.2. Συστατικά του προτεινόµενου πλαισίου 

Το προτεινόµενο πλαίσιο συνδυάζει υπάρχουσες αλλά και αναδυόµενες τεχνολογίες, 

αντιµετωπίζοντας τη διαδικασία ανάπτυξης συστηµάτων καρτών υγείας απ’ άκρου σε 

άκρο (end-to-end), δηλαδή από τη σχεδίαση των καρτ-εφαρµογών έως την ανάπτυξη 

και εγκατάσταση των τελικών εφαρµογών στο περιβάλλον χρήσης. 
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Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, το προτεινόµενο πλαίσιο θα πρέπει να παρέχει: 

� Μοντελοποίηση των εννοιών που εµπλέκονται στη διαδικασία 

� Εγγενή υποστήριξη σχετικών προτύπων, πρωτοκόλλων και τεχνολογιών 

αναπαράστασης και επικοινωνίας δεδοµένων. 

� Μεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης των συστηµάτων καρτών υγείας 

� Παραµετροποιήσιµη και επεκτάσιµη πλατφόρµα ανάπτυξης που θα 

περιλαµβάνει ένα σετ βιβλιοθηκών (APIs) και εργαλείων λογισµικού, βάσει 

των οποίων θα γίνεται η ανάπτυξη των συστηµάτων. 

8.2.3. Γενικές λειτουργίες ενός πλαισίου για έξυπνες κάρτες 

Γενικά για τις έξυπνες κάρτες µπορούµε να ορίσουµε τρία επίπεδα αλληλεπίδρασης, 

καθένα από τα οποία βασίζεται σε διαφορετικό µοντέλο (αντικείµενα, γλώσσα και 

επικοινωνία), εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες και χειρίζεται διαφορετικές 

οντότητες. Στο επόµενο σχήµα φαίνεται πώς τρία συστατικά ενός συστήµατος (C1, 

C2, C3) χρησιµοποιούν αυτά τα επίπεδα. 

 

Σχήµα 8-1: Επίπεδα αλληλεπίδρασης µε µια έξυπνη κάρτα 

• Επίπεδο αντικειµένων (Object Layer): τα συστατικά που συναντάµε σε αυτό 

το επίπεδο ακολουθούν την αντικειµενοστραφή λογική, όπως για παράδειγµα 

Java classes και Interfaces. 

• Επίπεδο προγραµµατισµού (programming layer): παρόλο που το OSI έχει 

επιπλέον επίπεδα, για τις έξυπνες κάρτες η πρόσβαση επιτυγχάνεται µέσων 
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µιας ISO-προτυποποιηµένης γλώσσας. Τα συστατικά αυτού του επιπέδου 

περιλαµβάνουν π.χ. 7816-4 διαδικασίες συστηµάτων αρχείων, κλπ. Οι 

οντότητες που χειρίζονται σε αυτό το επίπεδο είναι APDUs. 

• Επίπεδο επικοινωνίας: τα συστατικά που συναντάµε σε αυτό το επίπεδο 

βασίζονται επίσης στο ISO 7816-3/4. Οι οντότητες που χειρίζονται είναι 

TPDUs. 

Βασιζόµενοι στο παραπάνω µοντέλο, µπορούµε να αναγνωρίσουµε διάφορες 

λειτουργίες που θα µπορούσε να υποστηρίζει ένα πλαίσιο για έξυπνες κάρτες: 

� Επικοινωνία µε τις κάρτες µέσω των αναγνωστών (σύµφωνα µε το ISO) 

� Αλληλεπίδραση µε τις γενικές λειτουργίες που προσφέρει το λειτουργικό 

σύστηµα της κάρτας 

� Αλληλεπίδραση µε τις εξειδικευµένες (domain specific) εφαρµογές και 

υπηρεσίες που προσφέρει η κάρτα (υγεία, τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, κλπ) 

8.2.4. Ειδικά χαρακτηριστικά  

Πέρα από τα γενικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο λειτουργικότητας και συστατικών, τα 

ειδικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το προτεινόµενο πλαίσιο προκύπτουν 

από τις επιπλέον απαιτήσεις του χώρου της υγείας, όπως αυτές παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Τα πιο σηµαντικά από αυτά 

είναι: 

� Να επιφέρει οικονοµικά οφέλη και να µην επιβαρύνει υπερβολικά τον 

προϋπολογισµό των φορέων / παροχέων ιατρικών υπηρεσιών. Αυτό 

εξασφαλίζεται αφενός µε την εκτεταµένη χρήση ελεύθερου λογισµικού / 

λογισµικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και αφετέρου µε τα ειδικά 

χαρακτηριστικά των αναπτυσσόµενων λύσεων (ανοικτότητα, 

προσαρµοστικότητα, επεκτασιµότητα, κλπ) που µειώνουν το κόστος ανάπτυξης, 

συντήρησης και επέκτασης και αυξάνουν τον κύκλο ζωής των εφαρµογών. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία των συστηµάτων από 

συγκεκριµένους προµηθευτές. 
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� Να επιτρέπει την ανάπτυξη συστηµάτων που θα υποστηρίζουν 

διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή σε επίπεδο έξυπνων καρτών, 

αναγνωστών, πλατφόρµας λειτουργίας και εφαρµογών.  

� Να επιτρέπει την ανάπτυξη κατανεµηµένων λύσεων που θα µπορούν να 

λειτουργούν σε µια ενιαία πλατφόρµα λειτουργίας συνδυαζόµενες µε 

προηγµένες και ευέλικτες µεθόδους εγκατάστασης και διανοµής. 

� Να επιτρέπει εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων αλλά 

και µεµονωµένων τµηµάτων / εφαρµογών από ανεξάρτητους φορείς, χωρίς να 

απαιτούνται εξειδικευµένοι προγραµµατιστές. 

� Οι λύσεις που αναπτύσσονται θα πρέπει να είναι επεκτάσιµες, ευέλικτες και 

προσαρµόσιµες. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζεται συµβατότητα και 

διασυνδεσιµότητα (δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης και 

ανταλλαγής δεδοµένων) µε υφιστάµενα συστήµατα και εφαρµογές. 

� Θα πρέπει να υποστηρίζονται προηγµένες εφαρµογές και υπηρεσίες 

προστιθέµενης αξίας που θα δώσουν ώθηση στη χρήση της κάρτας υγείας σαν 

µέσο συναλλαγής µέσα στα πλαίσια του συστήµατος υγείας, όπως ιατρικά 

έγγραφα, ψηφιακές υπογραφές, κλπ. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζονται 

εγγενώς ή να είναι δυνατή η υιοθέτηση σχετικών προτύπων και προδιαγραφών 

όσον αφορά στην αναπαράσταση και µετάδοση της ιατρικής πληροφορίας. 

8.3. Γενική περιγραφή της προτεινόµενης λύσης 

Η λύση που προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αφορά στη σχεδίαση 

και ανάπτυξη ενός διαστρωµατωµένου (layered), καθολικού (end-to-end) πλαισίου, 

µε το οποίο θα επιτυγχάνεται ο ουσιαστικός διαχωρισµός και απεξάρτηση των 

σταδίων ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα που παρουσιάστηκαν στο Σχήµα 4-8. 

Ο βασικός στόχος είναι οι καρτ-εφαρµογές να παρέχονται στις τελικές εφαρµογές 

(off-card applications) µε τη µορφή υψηλού επιπέδου αντικειµένων / υπηρεσιών, 

ανεξάρτητα από την εσωτερική δοµή τους, τον τύπο της χρησιµοποιούµενης έξυπνης 

κάρτας, τον τύπο του αναγνώστη καρτών και την πλατφόρµα λειτουργίας (Σχήµα 

8-2). Με τον τρόπο αυτό οι τελικές εφαρµογές δεν αλληλεπιδρούν απευθείας µε τις 

καρτ-εφαρµογές σε µια αυστηρά ένα-προς-ένα σχέση, αλλά ενδιάµεσα 

παρεµβάλλεται ένα επιπλέον επίπεδο που παρέχει την απαιτούµενη 

διαλειτουργικότητα. Η προσέγγιση αυτή είναι αντίστοιχη µε τη γνωστή Service 
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Oriented Architecture (SOA) [5], που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της 

σχεδίασης λογισµικού, µε πιο γνωστή εφαρµογή τις Web Services [6]. 

 

Σχήµα 8-2: Προτεινόµενη Service Oriented αρχιτεκτονική 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που αναφέρθηκαν σε προηγούµενη 

παράγραφο, το προτεινόµενο πλαίσιο περιλαµβάνει την υλοποίηση ενός βασικού 

πυρήνα λειτουργικότητας και υπηρεσιών (µε τη µορφή βιβλιοθηκών λογισµικού) 

αλλά παρέχει επίσης και µια συγκεκριµένη µεθοδολογία για την ανάπτυξη 

εφαρµογών καρτών υγείας. 

Η αρχιτεκτονική του πλαισίου παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήµα 8-3. Όπως 

φαίνεται, το πλαίσιο αποτελείται από τέσσερα διαδοχικά επίπεδα (Layers) τα οποία 

αντιστοιχούν τα βασικά στάδια ανάπτυξης [7][8]: 
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Σχήµα 8-3: Ολοκληρωµένο πλαίσιο ανάπτυξης συστηµάτων καρτών υγείας 

Επίπεδο Κάρτας (Card layer): Είναι αντίστοιχο του επιπέδου δεδοµένων (Data layer) 

σε µια κλασσική 3-Tier αρχιτεκτονική [7]. Περιλαµβάνει τις καρτ-εφαρµογές και 

τους αντίστοιχους µηχανισµούς, οι οποίοι βρίσκονται και εκτελούνται “πάνω” στην 

έξυπνη κάρτα. Σκοπός είναι σε αυτό το επίπεδο η µοντελοποίηση των καρτ-

εφαρµογών µε έναν ευέλικτο τρόπο, έτσι ώστε να είναι δυνατή (µέσω των 

υπερκείµενων επιπέδων) η προσφορά τους στις τελικές εφαρµογές υπό τη µορφή 
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υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Η αρχιτεκτονική επικεντρώνεται στις κλασικές έξυπνες 

κάρτες µε σύστηµα αρχείων (File System Cards), ωστόσο χάρις στις υπηρεσίες του 

ενδιάµεσου επίπεδου είναι δυνατή και χρήση άλλων λειτουργικών, όπως Java Cards. 

Ενδιάµεσο επίπεδο (middleware layer): Είναι υπεύθυνο ώστε να αποκρύπτει τις 

λεπτοµέρειες υλοποίησης των έξυπνων καρτών και των αναγνωστών, παρέχοντας ένα 

υψηλού επιπέδου API για διαφανή επικοινωνία µε αυτές. Βασίζεται στο Open Card 

Framework [10].  

Επίπεδο υπηρεσιών (Service Layer): είναι ο πυρήνας της αρχιτεκτονικής, καθώς 

ουσιαστικά παρέχει την υψηλού επιπέδου αναπαράσταση των καρτ-εφαρµογών στο 

επίπεδο υπηρεσιών. Το βασικό συστατικό του είναι η Java βιβλιοθήκη xmlcard, η 

οποία αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Η 

βιβλιοθήκη αυτή παρέχει µια αντικειµενοστραφή µοντελοποίηση (Object oriented 

modeling) των καρτ-εφαρµογών, οι οποίες παρέχονται είτε µε τη µορφή XML 

υπηρεσιών (για απευθείας κατανάλωση), είτε µε τη µορφή υψηλού επιπέδου 

αντικείµενων Java (objects), για ενσωµάτωση σε πιο σύνθετες τελικές εφαρµογές. 

Περιέχει επίσης τους µηχανισµούς δυναµικής παραµετροποίησης και ρύθµισης ώστε 

να είναι δυνατή η λειτουργία σε ετερογενή περιβάλλοντα. 

Επίπεδο παρουσίασης (presentation layer): Περιέχει τις τελικές εφαρµογές που 

χρησιµοποιούν τις κάρτες υγείας. Οι τελικές εφαρµογές παρέχουν στους τελικούς 

χρήστες το κατάλληλο γραφικό περιβάλλον για αλληλεπίδραση µε τις καρτ-

εφαρµογές (π.χ. ανάγνωση, εισαγωγή, ενηµέρωση δεδοµένων, ψηφιακή υπογραφή, 

κλπ). Το πλαίσιο δεν περιέχει κάποια συγκεκριµένη υλοποίηση τελικών εφαρµογών 

(καθώς κάτι τέτοιο είναι έξω από τους σκοπούς του), αλλά παρέχει ένα σύνολο 

εργαλείων καθώς και την προτεινόµενη µεθοδολογία για την γρήγορη και εύκολη 

ανάπτυξη και διανοµή των τελικών εφαρµογών (χωρίς όµως να είναι δεσµευτικό), 

έτσι ώστε να µεγιστοποιούνται τα οφέλη που προκύπτουν από τα υποκείµενα επίπεδα. 

Η µεγαλύτερη καινοτοµία που εισάγεται αφορά στη διαδικασία ανάπτυξης των 

συστηµάτων καρτών υγείας, η οποία από “κάθετη” (βλέπε παράγραφο 4.5) γίνεται 

“οριζόντια” και αφορά µόνο στο επίπεδο καρτών και παρουσίασης, καθώς τα 

ενδιάµεσα επίπεδα παρέχουν έτοιµες υλοποιήσεις πάνω στις οποίες µπορούν γρήγορα 

και εύκολα να αναπτυχθούν οι τελικές εφαρµογές καρτών υγείας.  
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Στο επίπεδο της κάρτας, οι προγραµµατιστές καρτών αναπτύσσουν ανεξάρτητα τις 

καρτ-εφαρµογές σύµφωνα µε τη µεθοδολογία και το µοντέλο που προτείνει η 

αρχιτεκτονική. Οι καρτ-εφαρµογές αυτές παρέχονται στη συνέχεια σαν υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες στο επίπεδο εφαρµογών (µέσω του ενδιάµεσου επιπέδου και του 

επιπέδου υπηρεσιών) µε εντελώς διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο. Όλη η ενδιάµεση 

επικοινωνία γίνεται εντελώς διαφανώς, ξεκινώντας από πακέτα APDU και 

καταλήγοντας σε ολοκληρωµένα έγγραφα XML (Σχήµα 8-4). 

 

Σχήµα 8-4: Μοντέλο επικοινωνίας 

Στο επίπεδο εφαρµογών, οι προγραµµατιστές αναπτύσσουν τις τελικές εφαρµογές 

που καταναλώνουν τις υπηρεσίες, είτε µε τη µεθοδολογία και τα εργαλεία που 

προτείνει το πλαίσιο είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Οι γενικές αρχές σχεδίασης του πλαισίου είναι: 

1. ∆ιαστρωµάτωση: επιτρέπει το διαχωρισµό της διαδικασίας ανάπτυξης εφαρµογών 

από τις λεπτοµέρειες υλοποίησης των καρτών, αναγνωστών και της πλατφόρµας 

λειτουργίας.  

2. Βασίζεται εξ’ ολοκλήρου σε διαθέσιµες βιβλιοθήκες ελεύθερου λογισµικού / 

λογισµικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). 
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3. Οι βιβλιοθήκες λογισµικού είναι εξ’ ολοκλήρου υλοποιηµένες σε Java 

εξασφαλίζοντας µεταφερσιµότητα και διαλειτουργικότητα σε όλες τις 

πλατφόρµες 

4. Τα σχετικά πρότυπα για την αναπαράσταση των ιατρικών και άλλων δεδοµένων 

δεν υλοποιούνται µε µόνιµο και δεσµευτικό τρόπο αλλά υποστηρίζονται δυναµικά 

µε χρήση της XML σαν βασικό τρόπο σχηµατοποίησης και ανταλλαγής των 

δεδοµένων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά πώς υλοποιείται το προτεινόµενο πλαίσιο σε 

καθένα από τα επίπεδα που το απαρτίζουν και πώς αντιµετωπίστηκαν τα προβλήµατα 

που εµφανίζονται σε κάθε στάδιο. Τέλος, παρουσιάζεται η σύνθεση όλων των 

παραπάνω σε µια συµπαγή πλατφόρµα, πάνω στην οποία επιδεικνύονται στη 

συνέχεια κάποιες τελικές εφαρµογές, που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΡΤΑΣ 

 

 

 

9.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχεδίαση του επιπέδου της κάρτας (Card 

Layer) της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής. 

Το επίπεδο κάρτας αντιστοιχίζεται στο επίπεδο δεδοµένων (Data Layer) µιας 

κλασικής 3-Tier αρχιτεκτονικής [1][2]. Το λειτουργικό σύστηµα της κάρτας 

προσφέρει τις συναρτήσεις για πρόσβαση στα δεδοµένα που βρίσκονται 

αποθηκευµένα πάνω σε αυτή, κατ’ ανάλογο τρόπο που ένα Σ∆Β∆ (RDBMS) 

προσφέρει πρόσβαση στα δεδοµένα µιας βάσης δεδοµένων.  

Η διάρθρωση του κεφαλαίου είναι η εξής: Αρχικά αναλύεται γιατί επιλέχθηκε η 

έξυπνη κάρτα µε σύστηµα αρχείων (File System Card) σαν βάση της αρχιτεκτονικής, 

αλλά και πως υποστηρίζονται και πιο προηγµένες κάρτες όπως οι JavaCards. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι ειδικές απαιτήσεις στο επίπεδο της κάρτας, όπως αυτές 

προκύπτουν από τη γενικότερη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις του 

χώρου της υγείας. 

Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά η σχεδίαση και υλοποίηση του επιπέδου της κάρτας. 

Η αρχιτεκτονική στο επίπεδο της κάρτας βασίζεται σε δύο δοµικά στοιχεία: Το πρώτο 
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αφορά στη µοντελοποίηση των καρτ-εφαρµογών σύµφωνα µε το XMLCard Model 

και το δεύτερο στη σχεδίαση και υλοποίηση ενός ευέλικτου µηχανισµού διαχείρισης 

των καρτ-εφαρµογών.  

Το XMLCard Model αποτελεί ένα γενικό µοντέλο που ορίζει τρεις αφηρηµένους 

τύπους καρτ-εφαρµογών. Από αυτούς του τύπους µπορεί να προέλθει στη συνέχεια 

κάθε ιατρική καρτ-εφαρµογή. Μια σηµαντική καινοτοµία που εισάγεται εδώ είναι η 

υποστήριξη XML έγγραφο-κεντρικών ιατρικών εφαρµογών, δηλαδή εφαρµογών που 

συνίστανται σε ολοκληρωµένα ιατρικά έγγραφα XML. Αυτό κατέστη δυνατό µε την 

εφαρµογή τεχνικών µη-απωλεστικής συµπίεσης, η απόδοση και δυνατότητα 

εφαρµογής των οποίων µελετάται διεξοδικά στη συνέχεια. 

9.2. Γιατί κάρτες µε σύστηµα αρχείων; 

Οι κάρτες µε σύστηµα αρχείων (File System Cards) είναι σήµερα ο πιο διαδεδοµένος 

και προσιτός τύπος έξυπνης κάρτας. Όπως είδαµε και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, το 

σύστηµα αρχείων για έξυπνες κάρτες καθορίζεται από το πρότυπο ISO 7816 – 4 [3], 

το οποίο καθορίζει επίσης ένα σύνολο εντολών για τη διαχείριση του συστήµατος 

αρχείων, όπως π.χ. Select File, Read Binary, κλπ. 

Αν και δεν έχουν τις δυνατότητες των πιο µοντέρνων JavaCards ή Multos Cards, 

ωστόσο έχουν να επιδείξουν τεχνολογική ωριµότητα, σταθερότητα, µεγάλη ποικιλία 

υλοποιήσεων και αρκετά χαµηλότερο κόστος.  

Η κλασσική προσέγγιση αντιµετωπίζει την έξυπνη κάρτα σαν µια ασφαλή συσκευή 

αποθήκευσης, επεξεργασίας και µεταφοράς δεδοµένων. Τα αρχεία δεδοµένων και οι 

συνθήκες πρόσβασης σε αυτά καθορίζονται εξ αρχής από την αρχή έκδοσης, ενώ η 

αλληλεπίδραση µε τις εξωτερικές εφαρµογές γίνεται µέσω των λειτουργιών που 

προσφέρει το λειτουργικό σύστηµα της κάρτας και δεν υπάρχουν άλλες 

“κεκρόπορτες”. Αυτή η προσέγγιση είναι ικανοποιητική για πολλές περιπτώσεις 

χρήσης, µεταξύ των οποίων και οι κάρτες υγείας. Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τα 

βασικά χαρακτηριστικά στα οποία στηρίζεται η επιλογή. 
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9.2.1. Λειτουργικότητα 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε ότι η βασική χρήση των καρτών υγείας 

επικεντρώνεται στο µοντέλο Κάρτα Υγείας Ασθενούς – Κάρτα Επαγγελµατία Υγείας 

(PDC-HPC), όπου η κάρτα του ασθενούς λειτουργεί σαν ένα µέσο ασφαλούς 

µεταφοράς και επικοινωνίας ιατρικών και διαχειριστικών δεδοµένων (secure data 

carrier), ενώ η κάρτα του επαγγελµατία υγείας σαν ένα µέσο αυθεντικοποίησης και 

παροχής κρυπτογραφικών υπηρεσιών (ψηφιακή υπογραφή, κρυπτογράφηση, κλπ). Η 

λειτουργικότητα αυτή καλύπτεται πλήρως από τις κάρτες µε σύστηµα αρχείων, οι 

οποίες σε κατάλληλη διαµόρφωση προσφέρουν και προηγµένες κρυπτογραφικές 

δυνατότητες (κρυπτογραφικές κάρτες). 

Αντίθετα, η λογική των νεότερων λειτουργικών συστηµάτων έξυπνων καρτών 

(JavaCard, Multos) επικεντρώνεται περισσότερο σε καρτ-εφαρµογές που θα πρέπει 

να εκτελούν υπολογιστικές λειτουργίες πάνω στο chip της κάρτας. Έτσι, είναι πιο 

κατάλληλες για εφαρµογές όπως e-ticketing, e-purse, SIM Cards, κλπ και όχι για 

εφαρµογές ασφαλούς αποθήκευσης και διάθεσης δεδοµένων. 

Το βασικό πλεονέκτηµα που έχουν να επιδείξουν τα παραπάνω λειτουργικά είναι η 

δυνατότητα ασφαλούς χρήσης πολλαπλών ανεξάρτητων καρτ-εφαρµογών, οι οποίες 

ενδέχεται να προέρχονται από διαφορετικούς εκδότες (issuers) και να εγκαθίστανται 

δυναµικά µετά την αρχική έκδοση της κάρτας (post-issuance), π.χ. µε απευθείας 

downloading από το διαδίκτυο. Αυτό τις κάνει ιδανικές για µια σειρά υπηρεσιών οι 

οποίες έχουν προσωρινό χαρακτήρα και χρειάζονται συνεχή ανανέωση µετά την 

αρχική έκδοση, όπως τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές, ηλεκτρονικά εισιτήρια, 

ηλεκτρονικό πορτοφόλι, κλπ. 

Ωστόσο στην περίπτωση των καρτών υγείας οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Η 

ύπαρξη ευαίσθητων ιατρικών δεδοµένων πάνω στην κάρτα καθιστά απαγορευτική 

την ταυτόχρονη χρήση της κάρτας σε “ανοιχτό” περιβάλλον ή την συνύπαρξη µε 

αµφιβόλου προέλευσης καρτ-εφαρµογές που αποκτώνται µέσω διαδικτύου.  

9.2.2. Ασφάλεια  

Η ασφάλεια που παρέχουν οι κάρτες µε σύστηµα αρχείων είναι υψηλή και δεδοµένη, 

αν σκεφτούµε ότι η τεχνολογία τους είναι αρκετά ώριµη. Αντίθετα, για παράδειγµα 
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στις JavaCards υπάρχουν ακόµα αρκετά θέµατα που αφορούν την ασφάλεια της JVM, 

ώστε να µην είναι εγγυηµένο ότι µια κακή υλοποίηση (naive implementation) δεν θα 

προκαλέσει ζηµιά στις υπόλοιπες καρτ-εφαρµογές ή µια κακόβουλη εφαρµογή δεν θα 

λειτουργήσει σαν ένα είδος “δούρειου ίππου” (Trojan horse) [4]. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι η κλασσική προσέγγιση µπορεί να καλύψει σε µεγάλο βαθµό τις 

απαιτήσεις των καρτών υγείας, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η χρήση των σύγχρονων 

καρτών θα πρέπει να αποκλειστεί.  

Οι κάρτες µε σύστηµα αρχείων έχουν να επιδείξουν τεχνολογική ωριµότητα, υψηλή 

ασφάλεια, ποικιλία υλοποιήσεων και δυνατοτήτων. Αποτελούν την πιο οικονοµική 

λύση, ενώ µε επιπλέον κόστος µπορεί να εξασφαλιστεί µεγαλύτερος αποθηκευτικός 

χώρος (µνήµη) ή αυξηµένες κρυπτογραφικές δυνατότητες. Έτσι είναι προς το παρόν 

πιο κατάλληλες για υλοποιήσεις µεγάλης κλίµακας, όπως π.χ. στα πλαίσια µιας 

κάρτας υγείας. 

Ωστόσο, όπως θα δούµε και στη συνέχεια (στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 όπου περιγράφεται 

το ενδιάµεσο επίπεδο), η αρχιτεκτονική µε χρήση του OpenCard Framework [5] 

παρέχει εγγενή υποστήριξη και στη µελλοντική χρήση JavaCards. Η ανοικτότητα και 

επεκτασιµότητα της αρχιτεκτονικής καθιστά δυνατή ακόµα και την παράλληλη χρήση 

υλοποιήσεων καρτών υγείας σε απλές κάρτες µε σύστηµα αρχείων αλλά και σε 

JavaCards, σε µια κοινή πλατφόρµα. Αυτό σηµαίνει ότι οι τελικές ιατρικές εφαρµογές 

θα είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν διαφανώς µε τις καρτ-εφαρµογές, ανεξάρτητα αν 

αυτές είναι υλοποιηµένες σε JavaCards ή σε κάρτες µε σύστηµα αρχείων. 

Η µόνη διαφορά, πέρα από τα νέα σενάρια χρήσης και λειτουργικότητας που θα 

πρέπει να σχεδιαστούν, έγκειται στη µεταφορά του XMLCard model στην πλατφόρµα 

JavaCard και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων µηχανισµών στο επίπεδο των 

υπηρεσιών, ώστε οι γνωστές ιατρικές καρτ-εφαρµογές να παρέχονται στις τελικές 

εφαρµογές µε την προκαθορισµένη µορφή XML υπηρεσιών. 

9.3. Απαιτήσεις στο επίπεδο της κάρτας 

Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική σε συνολικό επίπεδο επικεντρώνεται κυρίως στο host-

side κοµµάτι ενός ολοκληρωµένου συστήµατος κάρτας υγείας (δηλαδή αυτό που 

αφορά το λογισµικό που εκτελείται στον Η/Υ ή κάποια άλλη τερµατική συσκευή), 
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έχοντας σαν βασικό στόχο η επικοινωνία µε την κάρτα να γίνει τελείως διαφανής για 

τους προγραµµατιστές των τελικών ιατρικών εφαρµογών.  

Όσον αφορά στις λειτουργίες των καρτών και των αναγνωστών, αυτό επιτυγχάνεται 

µε τη χρήση του ενδιάµεσου επιπέδου, που “κρύβει” τις λεπτοµέρειες υλοποίησης του 

επιπέδου της κάρτας προσφέροντας ένα high-level αντικειµενοστραφές API 

επικοινωνίας (µέσω του πρωτοκόλλου APDU) για τα υπερκείµενα επίπεδα, 

ανεξάρτητα του τύπου της κάρτας, του αναγνώστη και της πλατφόρµας λειτουργίας. 

Όσον αφορά στις ίδιες τις καρτ-εφαρµογές το θέµα είναι πιο περίπλοκο. Ενώ 

υπάρχουν πρότυπα όπως το CEN/TC 251 ENV 12018 [6] που να αφορούν τα 

δεδοµένα που θα πρέπει να περιέχει µια κάρτα υγείας, δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο 

πρότυπο για το πώς αυτά τα δεδοµένα θα αποθηκεύονται πάνω στην κάρτα, που να 

περιγράφει δηλαδή ακριβώς τη δοµή της καρτ-εφαρµογής σε επίπεδο αρχείων EF, 

records κλπ.  

Από την πλευρά του προγραµµατιστή, αυτό σηµαίνει ότι η ίδια η δοµή των καρτ-

εφαρµογών θα πρέπει να περιγράφεται ουσιαστικά στο Business Logic της εκάστοτε 

τελικής εφαρµογής. Ακόµα και αν η πρόσβαση στην κάρτα επιτυγχάνεται µέσω ενός 

υψηλού επιπέδου API, όπως αυτό που προσφέρει το OpenCard Framework, η 

ευελιξία µιας τέτοιας εφαρµογής θα είναι εξαιρετικά περιορισµένη, αφού θα πρέπει ο 

ακριβής αριθµός των καρτ-εφαρµογών καθώς και οι λεπτοµέρειες της δοµής τους να 

είναι εκ των προτέρων γνωστές και να περιγράφονται µε µόνιµο τρόπο µέσα στον 

κώδικα της τελικής εφαρµογής. 

Για παράδειγµα, µε το παρακάτω κοµµάτι κώδικα σε Java µπορούµε να διαβάσουµε 

τα δεδοµένα που βρίσκονται σε συγκεκριµένο αρχείο της κάρτας το οποίο έχει τη 

διεύθυνση “:3F00:3F01” (µε χρήση του API που προσφέρει το OCF). Ανάλογη 

διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί για όλα τα αρχεία που απαρτίζουν κάθε καρτ-

εφαρµογή. 

private FileAccessCardService facs; 

public static CardFilePath ef_3F01 = new 

CardFilePath(":3F00:3F01"); 

CardFile cardFile1 = new CardFile(facs, ef_3F01); 

Byte[] fileData = facs.read(ef_3F01, 0, 

cardFile1.getLength()); 
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Το αποτέλεσµα µιας τέτοιας προσέγγισης είναι ότι σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

καρτών, οι τελικές εφαρµογές των χρηστών θα “διαβάζουν” ουσιαστικά µόνο µια 

συγκεκριµένη δοµή καρτ-εφαρµογών (αντιστοίχηση ένα-προς-ένα). Όλες οι κάρτες 

που θα χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια στο σύστηµα (και ενδεχοµένως θα εκδοθούν 

αργότερα), θα πρέπει να ακολουθούν την ίδια ακριβώς δοµή αρχείων, αλλιώς δεν θα 

είναι δυνατή η χρήση τους µέσα από τις εφαρµογές των χρηστών. Οι περιορισµοί 

αυτοί µειώνουν σηµαντικά την ευελιξία των συστηµάτων οδηγώντας αναγκαστικά σε 

“κάθετες” και κατακερµατισµένες υλοποιήσεις που καλύπτουν µόνο τρέχουσες 

ανάγκες µε µη επεκτάσιµο τρόπο. 

Η παραπάνω προσέγγιση ενδέχεται να είναι ικανοποιητική για εξειδικευµένες 

εφαρµογές περιορισµένης κλίµακας, όπου η πιθανότητα να αλλάξει η δοµή των καρτ-

εφαρµογών ή να απαιτηθεί από τις τελικές εφαρµογές να αλληλεπιδράσουν µε κάποια 

έξυπνη κάρτα µε διαφορετική δοµή από την προκαθορισµένη, είναι ελάχιστες. 

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7, ο χώρος των καρτών υγείας έχει 

να επιδείξει κατακερµατισµό όσον αφορά στις υλοποιήσεις, ακόµα και στα πλαίσια 

του ίδιου εθνικού συστήµατος υγείας. Εποµένως, εφόσον επιθυµούµε όλες οι 

ξεχωριστές υλοποιήσεις να λειτουργούν σε µια ενοποιηµένη πλατφόρµα, είναι 

προφανές ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα πολύ πιο ευέλικτο µοντέλο 

αλληλεπίδρασης µε τις καρτ-εφαρµογές. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, µε βάση και τις ειδικές απαιτήσεις του χώρου της υγείας, οι 

ανάγκες στο επίπεδο των καρτ-εφαρµογών είναι οι εξής: 

� Αποσύνδεση των λεπτοµερειών υλοποίησης από το επίπεδο τελικής 

εφαρµογής 

� Υποστήριξη έγγραφο-κεντρικών υπηρεσιών 

� Υποστήριξη προηγµένων υπηρεσιών ασφάλειας 

� Υποστήριξη XML 

Η πρόταση της αρχιτεκτονικής για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων είναι η 

ανάπτυξη ενός ευέλικτου µοντέλου καρτ-εφαρµογών (που ονοµάζεται XMLCard 

Application Model), το οποίο σε συνδυασµό µε τους κατάλληλους µηχανισµούς 

διαχείρισης παρέχει πλήρη ανεξαρτησία από τις τελικές εφαρµογές. Ουσιαστικά, η 

αρχιτεκτονική στο επίπεδο της κάρτας περιλαµβάνει τα παρακάτω συστατικά: 
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� Μοντέλο καρτ-εφαρµογών (XMLCard application model) 

� Μηχανισµό ∆ιαχείρισης Εφαρµογών (Application Manager) 

Στη συνέχεια περιγράφεται λεπτοµερώς η σχεδίαση και υλοποίηση του µοντέλου και 

των υποστηρικτικών µηχανισµών. 

9.4. Μοντελοποίηση των καρτ-εφαρµογών 

9.4.1. XMLCard Application model 

Το µοντέλο XMLCard ορίζει τρεις τύπους εφαρµογών (Σχήµα 9-1): 

Αρχείο-κεντρικές εφαρµογές (File System (FS) Applications): Πρόκειται για τις 

κλασικές εφαρµογές σύµφωνα µε το File System µοντέλο. Κάθε εφαρµογή 

αποτελείται από ένα DF αρχείο το οποίο περιλαµβάνει το σύνολο των αρχείων EF 

στα οποία αντιστοιχίζονται τα διάφορα πεδία δεδοµένων. Τα αρχεία δεδοµένων 

υποστηρίζουν όλους τους γνωστούς τύπους αρχείων σύµφωνα µε το ISO7816-4, 

δηλαδή Transparent Files (EF-T), Fixed Record Files (EF-FR, Variable Record Files 

(EF-VR), Cyclic Files (EF-C).  

Κρυπτογραφικές Εφαρµογές (Cryptographic (PK) Applications): Πρόκειται για τις 

εφαρµογές που σχετίζονται µε την εκτέλεση κρυπτογραφικών λειτουργιών. Συνήθως 

απαρτίζεται από µια δοµή αρχείων που φιλοξενεί τα κρυπτογραφικά κλειδιά 

(συµµετρικών και ασύµµετρων αλγορίθµων) καθώς και πιθανά πιστοποιητικά, key 

info, κλπ. 

Έγγραφο-κεντρικές εφαρµογές (Document (DOC) Applications): Πρόκειται για 

αυτό-περιγραφόµενες εφαρµογές βασισµένες σε ολοκληρωµένα ιατρικά έγγραφα 

xml. Είναι ο πυρήνας της αρχιτεκτονικής στο επίπεδο της κάρτας. Η κεντρική ιδέα 

είναι ότι κάθε καρτ-εφαρµογή περιγράφεται πλήρως µε ένα έγγραφο xml. Τα διάφορα 

EF αρχεία (ή/και τα εσωτερικά records) που αποτελούν την κλασική καρτ-εφαρµογή 

αντιστοιχίζονται σε κατάλληλα xml elements, ή attributes. Η αποθήκευση του 

εγγράφου γίνεται σε ένα µοναδικό EF-T αρχείο (Elementary Transparent File), το 

οποίο βρίσκεται στο DF (Dedicated File) της εφαρµογής. Με αυτό τον τρόπο όλη η 

µετά-πληροφορία που αφορά στη δοµή της εφαρµογής µεταφέρεται από το σύστηµα 

στην ίδια την εφαρµογή (xml meta-data), ενώ οι εφαρµογές µπορούν εξ αρχής να 
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αναπτυχθούν σαν ένα απλό έγγραφο XML σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

και πρότυπα. 

 

Σχήµα 9-1: Μοντέλο καρτ-εφαρµογών (XMLCard Model) 

9.4.2. Αρχείο Περιγραφής (Descriptor File) 

Η διαφανής πρόσβαση στις καρτ-εφαρµογές εξασφαλίζεται µε τη χρήση των αρχείων 

περιγραφής (Descriptors Files). Τα αρχεία περιγραφής είναι έγγραφα xml τα οποία 

περιγράφουν λεπτοµερώς τη δοµή των καρτ-εφαρµογών.  

Χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο για τις αρχείο-κεντρικές και κρυπτογραφικές 

εφαρµογές, καθώς οι έγγραφο-κεντρικές εφαρµογές είναι ουσιαστικά αυτό-

περιγραφόµενες και παρέχονται αυτόµατα στις εξωτερικές εφαρµογές σαν έγγραφα 

xml. Με τη χρήση των αρχείων περιγραφής επιτυγχάνεται ουσιαστικά η σύγκλιση 

όλως των τύπων καρτ-εφαρµογών σε ένα xml -based µοντέλο. 

Κάθε καρτ-εφαρµογή αντιστοιχίζεται µοναδικά µε ένα αρχείο περιγραφής το οποίο 

είναι προσβάσιµο από το επίπεδο υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η 

ανάπτυξη ενός γενικού µηχανισµού στο επίπεδο υπηρεσιών, ο οποίος θα µπορεί να 
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διαβάζει και να γράφει από και προς οποιαδήποτε καρτ-εφαρµογή χωρίς να γνωρίζει 

εκ των προτέρων την ακριβή δοµή της.  

Ο σκοπός των αρχείων περιγραφής είναι διπλός: 

� Αφενός περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε η τελική εφαρµογή να 

µπορεί να αναγνωρίσει σε ποια τοποθεσία στην κάρτα είναι αποθηκευµένο 

κάθε πεδίο, π.χ. το πεδίο FirstName βρίσκεται στο πρώτο Record του αρχείου 

EF µε διεύθυνση 3F00:2000:2001 και καταλαµβάνει χώρο 20 bytes. 

� Αφετέρου, επιτρέπουν την σύνθεση των δεδοµένων της καρτ-εφαρµογής σε 

ένα ενιαίο xml έγγραφο, σύµφωνα µε τη δοµή και την ονοµατολογία που 

ορίζεται στο αρχείο περιγραφής. Η διαδικασία αυτή χρησιµοποιείται και 

αντίστροφα, επιτρέποντας την αποσύνθεση ενός xml εγγράφου σε ξεχωριστά 

πεδία ώστε να αποθηκευτούν στη συνέχεια στην καρτ-εφαρµογή.  

Η αντιστοίχιση αυτή επιτρέπει στις τελικές εφαρµογές να αντιµετωπίζουν διαφανώς 

όλες τις καρτ-εφαρµογές σαν xml έγγραφα. Η υλοποίηση της αντιστοίχησης αυτής 

γίνεται στο επίπεδο υπηρεσιών και περιγράφεται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. 

Επιπλέον εξασφαλίζεται η ευελιξία και διαλειτουργικότητα, καθώς µε χρήση 

κατάλληλων µετασχηµατισµών XSL, το xml έγγραφο µπορεί εύκολα να 

µετασχηµατιστεί σε οποιοδήποτε format είναι επιθυµητό (σε αντιστοιχία µε κάποιο 

πρότυπο). 

∆οµή των αρχείων περιγραφής 

Η κάθε εφαρµογή (αρχείο DF) αντιστοιχίζεται µε ένα <CardApplication> (root 

element) το οποίο περιλαµβάνει: 

� <ApplicationName>: το όνοµα της εφαρµογής, π.χ. ∆ηµογραφικά 

� <ApplicationStructure>: περιλαµβάνει τα διακριτά αρχεία που 

αποτελούν την εφαρµογή. 

Κάθε αρχείο EF περιγράφεται µε ένα <Structure> element το οποίο περιλαµβάνει 

τα παρακάτω στοιχεία: 

� <Name>: Το όνοµα του αρχείου EF 
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� <CardPath>: Η διεύθυνση του αρχείου (µονοπάτι) στο σύστηµα της 

κάρτας.  

� <Type>: Ο τύπος του αρχείου EF (LINEAR / TRANSPARENT / CYCLIC / 

RSA / DSA) 

� <Record>: Οι ξεχωριστές εγγραφές (records) τις οποίες περιλαµβάνει το 

αρχείο. Κάθε record περιέχει το όνοµα του (στοιχείο <Name>) και το µέγεθός 

του σε bytes (στοιχείο <Size>) 

 

Σχήµα 9-2: ∆οµή εγγράφου περιγραφής καρτ-εφαρµογών 

Για παράδειγµα το descriptor.xml για µια κρυπτογραφική εφαρµογή φαίνεται στο 

επόµενο σχήµα. 
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Σχήµα 9-3: Αρχείο περιγραφής κρυπτογραφικής εφαρµογής 

Σύµφωνα µε την περιγραφή, η κρυπτο-εφαρµογή αποτελείται από τρία αρχεία πάνω 

στην κάρτα: 

� Το πρώτο αρχείο περιέχει το Private Key του κατόχου, είναι τύπου RSA/DSA 

(κρυπτογραφικών κλειδιών) και η τοποθεσία του είναι στη θέση 02 µέσα στο 

DF της εφαρµογής (π.χ. αν το DF είναι στο “3F00:2000:20” τότε το κλειδί 

είναι στο “3F00:2000:2002” 

� Το δεύτερο αρχείο περιέχει τα στοιχεία του κατόχου της εφαρµογής (για 

ψηφιακή υπογραφή), είναι τύπου EF-Transparent και βρίσκεται στη θέση 05. 

� Τέλος το τρίτο αρχείο περιέχει το X.509 Ψηφιακό Πιστοποιητικό του 

κατόχου, είναι τύπου είναι τύπου EF-Transparent και βρίσκεται στη θέση 06.  

Με αντίστοιχο τρόπο µπορεί να περιγραφεί η δοµή οποιασδήποτε καρτ-εφαρµογής η 

οποία βασίζεται στο κλασσικό FS µοντέλο, καθώς επίσης και όλοι οι τύποι EF 

αρχείων σύµφωνα µε το πρότυπο ISO7816-4. Με αυτό τον τρόπο η αρχιτεκτονική 

εξασφαλίζει τη συνέχεια (backwards compatibility) µε υφιστάµενες καρτ-εφαρµογές, 

ενώ παράλληλα επιτρέπει συγκεκριµένες εφαρµογές να συνεχίσουν να 

αναπτύσσονται µε αυτό τον τρόπο εφόσον δεν απαιτείται έγγραφο-κεντρική δοµή 
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(π.χ. δεν προβλέπεται να αλλάξει το πρότυπο, ή δεν έχουν ανάγκη ψηφιακής 

υπογραφής, κλπ). 

Για παράδειγµα µια καρτ-εφαρµογή δηµογραφικών φαίνεται στο επόµενο σχήµα: 

 

Σχήµα 9-4: Καρτ-εφαρµογή δηµογραφικών στοιχείων 

Η καρτ-εφαρµογή αντιστοιχίζεται µοναδικά µε το αρχείο περιγραφής που φαίνεται 

στο επόµενο σχήµα: 
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Σχήµα 9-5: Στιγµιότυπο εγγράφου περιγραφής εφαρµογής δηµογραφικών στοιχείων 

Με βάση το αρχείο περιγραφής είναι δυνατή η ανάγνωση της καρτ-εφαρµογής και η 

ανασύνθεση της σε ένα αντίστοιχο έγγραφο xml: 
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Σχήµα 9-6: Στιγµιότυπο xml εφαρµογής δηµογραφικών στοιχείων 

9.5. Μηχανισµός ∆ιαχείρισης καρτ-εφαρµογών 

9.5.1. Γενικά 

Σε απλοποιηµένη µορφή ο µηχανισµός διαχείρισης φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι ο όρος Host Application δεν περιλαµβάνει µόνο τις 

τελικές εφαρµογές χρηστών αλλά το σύνολο των πακέτων λογισµικού που 

απαιτούνται για αλληλεπίδραση µε την κάρτα. Όπως θα δούµε στη συνέχεια οι 

τελικές εφαρµογές δεν αλληλεπιδρούν απευθείας µε την κάρτα αλλά µέσω κατάλληλα 

διαστρωµατωµένου πλαισίου που κρύβει εντελώς την υποκείµενη πολυπλοκότητα.  

Τα δύο βασικά στοιχεία του µηχανισµού είναι τα αρχεία SIF (Short Identification 

File) και AMF (Application Manager File), τα οποία περιέχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, ώστε οι εξωτερικές εφαρµογές να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να 

αλληλεπιδρούν µε τις καρτ-εφαρµογές µε διαφανή και δυναµικό τρόπο. 
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Σχήµα 9-7: Μηχανισµός διαχείρισης καρτ-εφαρµογών 

Η διαδικασία πρόσβασης είναι η εξής: 

1. Αρχικά ανακτάται από το αρχείο properties.xml η τοποθεσία αποθήκευσης 

του SIF πάνω στην κάρτα. 

2. Στη συνέχεια διαβάζεται το αρχείο SIF και ανακτώνται όλες οι πληροφορίες 

σχετικά µε την τοποθεσία και τη διαµόρφωση του Application Manager 

3. Τέλος, διαβάζεται το αρχείο του Application Manager το οποίο παρέχει όλες 

τις πληροφορίες σχετικά µε τις εφαρµογές που βρίσκονται στην κάρτα. Με 

βάση αυτό, είναι δυνατή στη συνέχεια η πρόσβαση σε οποιαδήποτε καρτ-

εφαρµογή επιλεγεί. 

9.5.2. Short Identification File (SIF) 

Αποτελεί το βασικό σηµείο εισόδου για τις καρτ-εφαρµογές. Περιλαµβάνει όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία ώστε η εξωτερική εφαρµογή να µπορέσει να διαβάσει τα 

περιεχόµενα του Application Manager και να αρχίσει την αλληλεπίδραση µε τις καρτ-

εφαρµογές. 

Είναι το µόνο αρχείο του οποίου η τοποθεσία στην κάρτα είναι κατά κάποιο τρόπο 

“προκαθορισµένη” µε εξωγενή τρόπο µέσω του µηχανισµού properties: 
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    <Property> 

      <Name>SIF_PATH</Name> 

      <Value>:3F00:3F05</Value> 

    </Property> 

Βασίζεται στο XMLCard µοντέλο. 

 

Σχήµα 9-8: ∆οµή του εγγράφου SIF.xml 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα πεδία που περιλαµβάνει το 

αρχείο SIF.xml. 

Πεδίο Περιγραφή 

SN ο µοναδικός σειριακός αριθµός της κάρτας (Serial Number) 

N το όνοµα του κατόχου της κάρτας 

AMF η ακριβής τοποθεσία (µονοπάτι) του EF αρχείου όπου βρίσκεται 

αποθηκευµένο tο ApplicationManager.xml, π.χ. “:3F00:3F05”. 

ZIP έχει τιµές ON/OFF και δηλώνει αν το ApplicationManager.xml είναι 

συµπιεσµένο ή όχι αντίστοιχα. Η µέθοδος συµπίεσης του 

ApplicationManager.xml δηλώνεται από το µηχανισµό properties 

LEN Το µέγεθος (σε bytes) που καταλαµβάνει το ApplicationManager.xml 

VU Περίοδος ισχύος της κάρτας (Valid Until) 

DOI Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης 

ISS Το όνοµα της αρχής έκδοσης 

Πίνακας 7: Πεδία του Short Identification File 



239 

9.5.3. Application Manager 

Πρόκειται για έναν ευέλικτο και επεκτάσιµο µηχανισµό διαχείρισης των καρτ-

εφαρµογών που δίνει τη δυνατότητα στις host εφαρµογές να επικοινωνούν µε αυτές 

χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων γνώση της δοµής τους και της τοποθεσίας τους 

µέσα στο σύστηµα αρχείων της κάρτας. 

Αποτελεί και ο ίδιος µια καρτ-εφαρµογή (Document Application) που βασίζεται στο 

XMLCard µοντέλο. Η καρτ-εφαρµογή περιέχει ένα ολοκληρωµένο XML έγγραφο, το 

οποίο περιλαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε άλλη καρτ-εφαρµογή. Η δοµή 

του XML εγγράφου παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα. Κάθε διακριτή καρτ-

εφαρµογή αναπαριστάται µε ένα <App> element: 

 

Σχήµα 9-9: ∆οµή του εγγράφου ApplicationManager.xml 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα πεδία που περιλαµβάνει το 

αρχείο ApplicationManager.xml. 

Πεδίο Περιγραφή 

@v η έκδοση του ApplicationManager.xml που χρησιµοποιείται, π.χ. 1.1 

@doi: Η ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης του ApplicationManager.xml 

App καρτ-εφαρµογή 
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@id είναι ο αναγνωριστικός αριθµός της εφαρµογής πάνω στην κάρτα 

Type ∆ηλώνει τον τύπο της εφαρµογής (DOC, PK ή FS) 

Name Το όνοµα της εφαρµογής, π.χ. “∆ηµογραφικά” ή “Σύντοµος Ιατρικός Φάκελος” 

Path Η τοποθεσία (“µονοπάτι”) της εφαρµογής µέσα στο σύστηµα αρχείων της κάρτας. Αν 

πρόκειται για DOC εφαρµογή είναι το πλήρες µονοπάτι για το αρχείο EF που φιλοξενεί 

τα δεδοµένα, π.χ. “:3F00:2000:2001”. 

Αν πρόκειται για PK εφαρµογή είναι το µονοπάτι για το DF αρχείο που φιλοξενεί όλα 

τα αρχεία των κλειδιών, π.χ. “:3F00:3000:30”. Το ακριβές µονοπάτι για κάθε ξεχωριστό 

αρχείο βρίσκεται στη συνέχεια από το descriptor xml που συνδέεται µε την εφαρµογή. 

Οµοίως, αν πρόκειται για FS εφαρµογή δηλώνεται το µονοπάτι για το DF αρχείο που 

φιλοξενεί όλα τα υπόλοιπα αρχεία δεδοµένων, π.χ. “:3F00:4000:40”. Το ακριβές 

µονοπάτι για κάθε ξεχωριστό αρχείο βρίσκεται στη συνέχεια από το descriptor xml που 

συνδέεται µε την εφαρµογή. 

Des Περιλαµβάνει το όνοµα του xml αρχείου που περιγράφει τη δοµή της εφαρµογής 

(descriptor xml) αν πρόκειται για FS ή PK εφαρµογή, π.χ. “Cryptography_v1.1.xml”. Η 

ακριβής τοποθεσία των descriptors ανακτάται από την τελική εφαρµογή µέσω του 

µηχανισµού properties που θα περιγράψουµε στη συνέχεια. 

Size Το µέγεθος (σε bytes) που καταλαµβάνουν τα δεδοµένα (µόνο για DOC εφαρµογή) 

Zip έχει τιµές TRUE/FALSE και δηλώνει ότι τα δεδοµένα είναι συµπιεσµένα ή όχι 

αντίστοιχα (µόνο για DOC εφαρµογή) 

Method Εφόσον τα δεδοµένα είναι συµπιεσµένα δηλώνει τη µέθοδο συµπίεσης. Οι µέθοδοι που 

υποστηρίζονται προς το παρόν είναι ZIP, GZ, BZ2, ARITH 

DoI Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης της εφαρµογής 

Issuer Το όνοµα της αρχής έκδοσης 

Status έχει τιµές VALID/INVALID και δηλώνει αν η εφαρµογή είναι έγκυρη ή όχι 

Πίνακας 8: Πεδία του Application Manager 

Για παράδειγµα, ένα στιγµιότυπο του ApplicationManager.xml φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 9-10: Στιγµιότυπο του ApplicationManager.xml 

Όπως βλέπουµε, περιέχει τρεις καρτ-εφαρµογές: 

� Μια εφαρµογή δηµογραφικών (Demographics), η οποία βασίζεται στο κλασικό 

µοντέλο µε καρτ-αρχεία που βρίσκονται κάτω από το αρχείο καταλόγου (DF) µε 

διεύθυνση :3F00:2000. Η εφαρµογή έχει εγγραφεί στην κάρτα στις 23/2/2005, 

από την αρχή Central Hospital και παραµένει έγκυρη. Η ακριβής περιγραφή της 

δοµής της εφαρµογής βρίσκεται στο αρχείο Demographics_v.2.2.xml. 

� Μια εφαρµογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-Prescription), η οποία 

βασίζεται στο έγγραφο-κεντρικό µοντέλο (Document Application). Το βασικό 

καρτ-αρχείο της εφαρµογής βρίσκεται στη διεύθυνση :3F00:3000:3001. Το αρχείο 

είναι συµπιεσµένο µε τη µέθοδο zlib και καταλαµβάνει χώρο 2500 bytes. Έχει 

εκδοθεί στις 23/2/2005 από την αρχή Medical Center και παραµένει έγκυρη. 

� Μια εφαρµογή ψηφιακής υπογραφής, η οποία βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο 

µε διεύθυνση :3F00:4000. Η εφαρµογή έχει εγγραφεί στην κάρτα στις 22/2/2005, 
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από την αρχή Central Hospital και παραµένει έγκυρη. Η ακριβής περιγραφή της 

δοµής της εφαρµογής βρίσκεται στο αρχείο Cryptographic_v.1.0.xml. 

Τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα του µηχανισµού αυτού είναι η ευελιξία και 

επεκτασιµότητα. Κάθε νέα καρτ-εφαρµογή που προστίθεται καταγράφεται µε µια νέα 

εγγραφή ενός στοιχείου <App>. Επίσης, ειδικά για τις έγγραφο-κεντρικές καρτ-

εφαρµογές, προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών µε “προσωρινό” 

χαρακτήρα. Έτσι για παράδειγµα, σε ένα  αρχείο της κάρτας µπορεί αρχικά να 

φιλοξενείται µια ηλεκτρονική συνταγή έως ότου εκτελεστεί σε κάποιο φαρµακείο και 

στη συνέχεια να φιλοξενηθεί ένα άλλο ιατρικό έγγραφο, όπως ένα παραπεµπτικό.  

Καθώς ο Application Manager είναι µια κλασική έγγραφο-κεντρική καρτ-εφαρµογή 

σύµφωνα µε το XMLCard model, υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής και 

συµπίεσης. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία της συµπίεσης περιγράφονται στο 

αρχείο SIF. Η ψηφιακή υπογραφή προσφέρει υψηλότερη ασφάλεια σε επίπεδο 

εφαρµογών, καθώς διασφαλίζει ότι το έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί από µη-

εξουσιοδοτηµένες τελικές εφαρµογές.  

Μια επιπλέον δυνατότητα είναι η κρυπτογράφηση όλων ή επιλεγµένων καρτ-

εφαρµογών (ουσιαστικά στοιχείων <App>). Η δυνατότητα αυτή έχει ουσιαστική 

σηµασία ειδικά για το χώρο της υγείας, καθώς ακόµα και η ύπαρξη µιας καρτ-

εφαρµογής όπως π.χ. για κάποια χρόνια ασθένεια, είναι ευαίσθητο προσωπικό 

δεδοµένο που δεν θα πρέπει να αποκαλύπτεται σε οποιονδήποτε, ακόµα και αν τα 

πραγµατικά δεδοµένα προστατεύονται µε άλλους µηχανισµούς όπως PINs που 

εξασφαλίζουν τη συναίνεση του κατόχου.  

Στην κλασική προσέγγιση, αυτό εξασφαλίζεται µε κατάλληλη (και µόνιµη) 

διαµόρφωση σε επίπεδο τελικών εφαρµογών: η εφαρµογή του γιατρού παρέχει µενού 

για πρόσβαση σε όλες τις καρτ-εφαρµογές, ενώ η εφαρµογή του φαρµακείου παρέχει 

µενού µόνο για την εφαρµογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Είναι προφανές ότι 

αυτή η προσέγγιση είναι κατάλληλη µόνο για αποµονωµένα συστήµατα καρτών 

υγείας, που λειτουργούν σε κατακερµατισµένη διάταξη όπως αυτή που περιγράφεται 

στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 
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Εφόσον απαιτούµε η σύγχρονη κάρτα υγείας να χρησιµοποιείται σε ένα ενοποιηµένο, 

ανοικτό περιβάλλον, όντας διαλειτουργική µε διάφορα συστήµατα εκτός από αυτό για 

το οποίο έχει κατ’ αρχάς εκδοθεί, θα πρέπει η ασφάλεια να υλοποιείται µε ευέλικτους 

µηχανισµούς βασισµένους σε κρυπτογραφικά κλειδιά και όχι µε µόνιµο τρόπο στον 

κώδικα των εφαρµογών.  

Η δυνατότητα XML κρυπτογράφησης όλων ή επιλεγµένων καρτ-εφαρµογών παρέχει 

την παραπάνω ευελιξία, καθώς οι τελικές εφαρµογές δεν χρειάζεται πλέον να 

“κρύβουν” τις καρτ-εφαρµογές, αλλά µε βάση τα ψηφιακά πιστοποιητικά του 

εκάστοτε χρήστη (π.χ. γιατρού, φαρµακοποιού, διοικητικού προσωπικού) να 

αποκρυπτογραφούν και να εµφανίζουν τις εγγραφές του Application Manager.  

H ουσιαστική υλοποίηση όλων των παραπάνω µηχανισµών γίνεται στο επίπεδο 

υπηρεσιών (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11), από κατάλληλες Java κλάσεις που έχουν αναπτυχθεί. 

Οι κλάσεις αυτές παρέχουν το API, ώστε οι τελικές εφαρµογές να µπορούν να 

χειριστούν (ανάκτηση, ενηµέρωση, κλπ) το αρχείο ApplicationManager.xml από την 

κάρτα. Από εκεί και πέρα κάθε διακριτή τελική εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιήσει 

τον Application Manager µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε την περίπτωση χρήσης. 

Για παράδειγµα, ορισµένες τελικές εφαρµογές µπορούν να παρουσιάζουν τα 

περιεχόµενα του Application Manager σε κατάλληλο γραφικό περιβάλλον 

(application listing), ώστε ο χρήστης να επιλέξει ποια καρτ-εφαρµογή θέλει να 

ανοίξει. Σε άλλη περίπτωση οι τελικές εφαρµογές µπορεί µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο 

να ελέγχουν και να παρουσιάζουν ορισµένες µόνο καρτ-εφαρµογές, όπως π.χ. σε µια 

εφαρµογή ασθενοφόρου που αυτοµάτως αναζητά στον Application Manager καρτ-

εφαρµογή µε το όνοµα Emergency Data Set ή EDS. 

9.6. Συµπίεση XML εγγράφων 

9.6.1. Εισαγωγή 

Το πιο σηµαντικό εµπόδιο που αντιµετωπίσαµε σε σχέση µε την υιοθέτηση του 

XMLCard µοντέλου (και τη χρήση εγγράφων XML για αναπαράσταση των 

εφαρµογών πάνω στην κάρτα) προέρχεται από την περιορισµένη χωρητικότητα των 

σηµερινών έξυπνων καρτών. Συνδυαζόµενο µε την εγγενή “φλυαρία” (verbosity) της 

XML αναπαράστασης, το πρόβληµα γίνεται εκρηκτικό.  
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Ενώ η χρήση της XML αναπαράστασης προσφέρει πλήθος πλεονεκτηµάτων όσον 

αφορά στην ανταλλαγή και επεξεργασία των δεδοµένων, από την άλλη προκαλεί 

σηµαντικότατη αύξηση του όγκου των δεδοµένων σε σχέση µε το αρχικό µέγεθος της 

πληροφορίας. 

Το φαινόµενο αυτό (γνωστό και ως XML bloat) µπορεί να προκαλέσει αύξηση του 

όγκου ενός εγγράφου ως και 100-400% (δηλαδή έως και 4 φορές το αρχικό µέγεθος), 

αποτελώντας έτσι ένα µείζον πρόβληµα όταν τα δεδοµένα θα πρέπει να µεταδοθούν 

µέσω κάποιου δικτύου ή να αποθηκευτούν σε κάποιο µέσο µε περιορισµένη µνήµη, 

όπως συµβαίνει στην περίπτωσή µας [9][10][13][11][12]. 

Οι έξυπνες κάρτες προσφέρουν σήµερα περίπου 8 µε 16 Kbytes µνήµης EEPROM 

για την αποθήκευση δεδοµένων, η οποία µπορεί να φτάσει και τα 32 µε 64 Kbytes σε 

πιο εξελιγµένες (και πιο ακριβές) κάρτες. Παρόλο που η χωρητικότητα αυτή µοιάζει 

τεράστια σε σχέση µε τις µαγνητικές ή τις πρώτες έξυπνες κάρτες, ωστόσο µπορεί να 

αποδειχθεί περιορισµένη για την αποθήκευση εγγράφων XML, αν αναλογιστούµε ότι 

ακόµα και ένα συνηθισµένο έγγραφο XML (π.χ. µε δηµογραφικά στοιχεία) έχει κατά 

µέσο όρο µέγεθος 4-10 Kbytes. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι η έξυπνη κάρτα θα 

µπορεί να αποθηκεύσει ελάχιστες διακριτές ιατρικές εφαρµογές. 

Η πιο κοινή προσέγγιση για την επίλυση του παραπάνω προβλήµατος είναι να 

εξετάσουµε τη δυνατότητα και την αποδοτικότητα της χρήσης µη απωλεστικών 

τεχνικών συµπίεσης των δεδοµένων (lossless compression techniques). Με τον τρόπο 

αυτό θα διατηρήσουµε τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη χρήση της XML 

ενώ παράλληλα προσβλέπεται να µειωθεί σηµαντικά (όπως θα δούµε και στη 

συνέχεια) το µέγεθος των αρχείων. Για τον παραπάνω σκοπό διενεργήθηκε µια σειρά 

από ελέγχους όσον αφορά στην απόδοση των πιο διαδεδοµένων τεχνικών συµπίεσης, 

όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

9.6.2. Συµπίεση XML 

Οι αλγόριθµοι συµπίεσης κειµένου βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε εξελιγµένο στάδιο, 

όντας αντικείµενο ευρείας έρευνας για πολλά χρόνια. Από τη στιγµή που ένα XML 

αρχείο αποτελείται στην ουσία από κείµενο, προφανώς οι παραπάνω αλγόριθµοι 

µπορούν να εφαρµοστούν επιτυχώς. Η µελέτη που πραγµατοποιήσαµε αφορά στον 
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έλεγχο της απόδοσης των πιο συνηθισµένων τεχνικών που είναι σήµερα διαθέσιµες 

για την συµπίεση αρχείων κειµένου. Επίσης, είναι δυνατή η χρήση ειδικών τεχνικών 

συµπίεσης XML εγγράφων [14][15]. Ωστόσο, ειδικά για έγγραφα µικρού σχετικά 

µεγέθους (όπως αυτά που µελετώνται εδώ) οι διαφορές στην απόδοση είναι 

ελάχιστες. Ωστόσο, στο µέλλον εφόσον τέτοιες υλοποιήσεις γίνουν ευρέως 

διαθέσιµες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην πλατφόρµα.  

Από τη στιγµή που η αρχιτεκτονική βασίζεται εξ’ ολοκλήρου σε λογισµικό ανοιχτού 

κώδικα ή ελεύθερο λογισµικό (ΕΛ/ΛΑΚ), επικεντρωθήκαµε σε υλοποιήσεις 

αλγορίθµων (σε Java) που είναι ελεύθερα διαθέσιµες στο διαδίκτυο. Πιο 

συγκεκριµένα, οι βιβλιοθήκες (υλοποιήσεις) που χρησιµοποιήσαµε περιλαµβάνουν: 

� Zlib [16]: Χρησιµοποιήθηκε η υλοποίηση που περιλαµβάνεται στο πακέτο 

java.util.zip του JDK1.5.0. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν οι κλάσεις 

java.util.zip.Inflater και java.util.zip.Deflater [17]. Το format που ακολουθείται 

στη βιβλιοθήκη Zlib περιγράφεται στην προδιαγραφή  “ZLIB Compressed Data 

Format Specification version 3.3” [18]. 

� bzip2 [19]. Χρησιµοποιήθηκε η υλοποίηση που παρέχεται στη βιβλιοθήκη 

Apache Ant [20], η οποία φαίνεται να είναι η καλύτερη ΕΛ/ΛΑΚ υλοποίηση που 

υπάρχει αυτή τη στιγµή για Java [21]. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν οι 

κλάσεις org.apache.tools.bzip2.CBZip2InputStream και 

org.apache.tools.bzip2.CBZip2OutputStream. 

� gzip [22]. Χρησιµοποιήθηκε η υλοποίηση που περιλαµβάνεται στο πακέτο 

java.util.zip, και συγκεκριµένα οι κλάσεις java.util.zip.GZIPInputStream 

και java.util.zip.GZIPOutputStream [17]. Το format που ακολουθείται 

στη βιβλιοθήκη GZip περιγράφεται στην προδιαγραφή “GZIP file format 

specification version 4.3” [23] 

� Arithmetic Coding [24] η οποία είναι διαθέσιµη υπό την άδεια χρήσης 

Apache/BSD [25]. Η τεχνική βασίζεται στο PPM (Prediction by Partial Matching) 

µοντέλο [26]. 

� LZW (Lempel, Ziv, Welch compression). Γι το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε ο 

αλγόριθµος µε βάση τις τεχνικές και code samples που παρέχονται στο διαδίκτυο 

[27][28][29]. 
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Το πείραµα περιλαµβάνει τη διαδοχική συµπίεση µιας σειράς από αρχεία XML µε 

χρήση καθεµιάς από τις παραπάνω µεθόδους. Στη συνέχεια τα αποτελέσµατα αυτής 

της διαδικασίας (µέγεθος συµπιεσµένου αρχείου, χρόνος συµπίεσης κλπ) 

καταγράφονται για περαιτέρω επεξεργασία. 

Το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε περιλαµβάνει παραπάνω από 1000 XML αρχεία 

µεγέθους από 0 ως 100.000 bytes, τα οποία επιλέχθηκαν τυχαία ώστε να αντανακλούν 

την πλειονότητα των εγγράφων που ενδέχεται να συναντήσουµε, όσον αφορά στη 

δοµή, στα δεδοµένα που περιέχουν, κλπ. 

Τα αρχεία κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε το µέγεθος τους σε κλίµακες (π.χ. 2000-

2500 Κbytes) ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή εξειδικευµένων συµπερασµάτων για 

την απόδοση της συµπίεσης σε σχέση µε το αρχικό µέγεθος του αρχείου. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό για την περίπτωση που εξετάζουµε, καθώς τα αρχεία που 

προορίζονται για αποθήκευση στην κάρτα (ιατρικές και διαχειριστικές εφαρµογές) 

έχουν έως ένα βαθµό προβλέψιµο µέγεθος. 

Εφαρµογή ελέγχου απόδοσης τεχνικών συµπίεσης 

Η όλη διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µε χρήση µιας ειδικής Java εφαρµογής που 

αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό. Τα αποτελέσµατα καταγράφονται απευθείας σε 

αρχεία κειµένου (tab spaced text)  τα οποία στη συνέχεια εισάγονται στο Excel για 

περαιτέρω επεξεργασία. 

Η εφαρµογή παρέχει ένα απλό User Interface µέσα από το οποίο µπορούµε να 

εκτελέσουµε τον έλεγχο της απόδοσης της συµπίεσης καθενός από τους αλγόριθµους 

που εξετάζουµε. 

Όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα το µενού Test δίνει δύο επιλογές: 

� Είτε έλεγχο απόδοσης ενός µεµονωµένου αλγορίθµου. Σε αυτή την περίπτωση 

ο χρήστης µπορεί µέσω ενός κλασικού File Dialog να επιλέξει ένα ή 

περισσότερα αρχεία xml για συµπίεση.  

� Είτε επιλογή συγκριτικού ελέγχου όλων των αλγορίθµων µαζί 
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Σχήµα 9-11: Εφαρµογή ελέγχου τεχνικών συµπίεσης 

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσµατα τυπώνονται στη οθόνη και αποθηκεύονται στο 

αντίστοιχο αρχείο .txt (σε µορφή στοιχείων tab-spaced) από όπου είναι εύκολη η 

αυτόµατη εισαγωγή τους σε άλλα προγράµµατα (π.χ. Excel) για περαιτέρω 

επεξεργασία. 

9.6.3. Επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσµάτων 

Επεξεργασία αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία αναλύθηκαν 

περαιτέρω µε τη χρήση του προγράµµατος Microsoft Excel. Το αρχικό δείγµα 

περιελάµβανε 1243 µετρήσεις αρχείων xml µε αρχικό µέγεθος από 41 έως 99257 

bytes, τα οποία ταξινοµήθηκαν κατ’ αύξουσα σειρά. Το µέγεθος που χρησιµοποιείται 

συνήθως, όταν η συµπίεση αφορά αποθήκευση, είναι ο βαθµός συµπίεσης 

(compression ratio) που εκφράζεται ως  
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S
R 0=

, 

όπου S0 το αρχικό µέγεθος του αρχείου και S το µέγεθος του συµπιεσµένου αρχείου, 

ή το µέγεθος  

%100
1
∗

R  

που εκφράζει το µέγεθος του συµπιεσµένου αρχείου σαν ποσοστό του αρχικού. 

Αφού υπολογίστηκαν οι παραπάνω δείκτες για κάθε µέτρηση, ακολούθησε 

κανονικοποίηση του δείγµατος. Η κανονικοποίηση έγινε µε βάση την µέθοδο 

κινούµενου µέσου όρου (Moving Average). Η µέθοδος αυτή προβλέπει την τιµή µιας 

µεταβλητής βασιζόµενη στον µέσο όρο των τιµών της µεταβλητής σε µια περίοδο 

συγκεκριµένων προηγούµενων µετρήσεων [30]. Με τον τρόπο αυτό προβλέπεται 

ουσιαστικά η τάση εξέλιξη µιας µεταβλητής βάσει των ιστορικών στοιχείων 

προηγούµενων µετρήσεων. 

Ο µαθηµατικός τύπος είναι: 

∑
=

+−+
=

N

j

jtt A
N

F
1

1)1(

1

 

Όπου: 

 N ο αριθµός των προηγούµενων περιόδων που περιλαµβάνεται στον 

υπολογισµό του µέσου όρου  

 Aj είναι η τιµή της µεταβλητής στη µέτρηση j  

 Fj είναι η προβλεπόµενη τιµή στη µέτρηση j  

Θέτοντας ένα ικανό αριθµό αρχικών µετρήσεων (Ν = 15) και ορίζοντας το ποσοστό 

λάθους στο ± 0,8, µπορούµε να δούµε ποιες τιµές αποκλίνουν από τη συνολική τάση 

του δείγµατος περισσότερο από αυτό το ποσοστό και να τις απορρίψουµε. Αυτή η 
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απόκλιση προκαλείται συνήθως από την ιδιαίτερη δοµή του xml εγγράφου (π.χ. xml 

έγγραφα µε λίγα διακριτά elements και πολύ κείµενο). Με τον τρόπο αυτό 

καταλήξαµε σε ένα δείγµα 1173 µετρήσεων. Στη συνέχεια τα αποτελέσµατα 

οµαδοποιήθηκαν σε ευρύτερες κλίµακες (π.χ. 100-200 bytes, κλπ) ώστε να εξαχθούν 

πιο γενικά συµπεράσµατα. 

Ανάλυση αποτελεσµάτων 

Το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι από τη στιγµή που τα XML έγγραφα 

είναι κείµενα µε µεγάλο βαθµό επανάληψης, η απόδοση της συµπίεσης µε τεχνικές 

συµπίεσης κειµένου είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική.  

Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι όλες οι µέθοδοι επέδειξαν το ίδιο καλή 

απόδοση, η οποία κλιµακώνεται καθώς το αρχικό µέγεθος του αρχείου αυξάνεται, 

παρουσιάζοντας κατά µέσο όρο βαθµό συµπίεσης καλύτερο του 4 προς 1. 

Η βιβλιοθήκη zlib είχε συνολικά την καλύτερη απόδοση, µε µέσο όρο βαθµού 

συµπίεσης στα 4,38 προς 1, ειδικότερα για την κλίµακα αρχείων µεγέθους από 1000 

έως 10.000 bytes, ενώ για µεγαλύτερα αρχεία υπερτερεί ελάχιστα η βιβλιοθήκη gzip. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Μέθοδος συµπίεσης 

Μέγεθος  

αρχείου (bytes) 

Zlib  Bzip2 Gzip  
Arithmetic 

Coding  

0-100 1,01 0,69 0,85 1,17 

100-200 1,27 1,04 1,16 1,43 

200-500 1,78 1,45 1,66 1,87 

500-1K 2,24 1,91 2,16 2,27 

1-1.5K 2,87 2,46 2,79 2,84 

1.5-2K 3,01 2,67 2,94 2,98 

2-2.5K 3,00 2,69 2,94 2,98 

2.5-3K 3,00 2,66 2,96 2,93 

3-3.5K 2,74 2,50 2,71 2,71 

3.5-4K 3,39 3,06 3,35 3,32 

4-4.5K 3,27 3,06 3,23 3,25 

4.5-5K 3,59 3,34 3,55 3,53 

5-6K 3,67 3,46 3,63 3,62 

6-7K 3,41 3,24 3,39 3,39 

7-8K 4,03 3,86 4,00 3,91 

8-9K 4,79 4,74 4,75 4,64 

9-10K 4,12 4,05 4,09 4,05 

10-12K 3,76 3,76 3,74 3,83 
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12-14K 6,19 6,15 6,14 5,65 

14-16K 5,85 5,70 5,81 5,38 

16-18K 6,35 6,48 6,25 6,82 

18-20K 5,61 5,63 5,59 5,39 

20-25K 5,98 6,04 5,96 5,80 

25-30K 7,06 7,49 7,03 6,68 

30-40K 6,23 6,79 6,21 5,98 

40-70K 7,00 7,85 6,99 6,27 

70-100K 12,42 15,72 12,39 10,13 

Συνολικός Μ.Ο βαθµού 

συµπίεσης: 
4,36 4,39 4,31 4,18 

Μ.Ο. για αρχεία 0-40K 3,93 3,80 3,88 3,86 

Μ.Ο. για αρχεία 500-40K 4,28 4,17 4,24 4,18 

Μ.Ο. για αρχεία 500-100K 4,73 4,80 4,69 4,51 

Μ.Ο. για αρχεία 1K-40K 4,38 4,28 4,34 4,27 

Πίνακας 9: Βαθµός συµπίεσης  
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Σχήµα 9-12: Απόδοση τεχνικών συµπίεσης (1) 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσµατα, όλες οι υλοποιήσεις έχουν 

παρόµοια καλή απόδοση, ειδικά όσο το αρχικό µέγεθος του αρχείου αυξάνεται, 

επιτυγχάνοντας βαθµό συµπίεσης κατά µέσο όρο µεγαλύτερο από 4 : 1. 

Για τα σχετικά µικρά αρχεία µε µέγεθος από 0 έως 1000 bytes, ο βαθµός συµπίεσης 

είναι σχετικά χαµηλός (από 1:1 έως 2:1), ενώ ελάχιστα καλύτερη απόδοση φαίνεται 

να έχει ο αλγόριθµος Arithmetic Coding. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουµε ότι για 

αυτή τη σειρά µετρήσεων η απόκλιση (Standard Deviation) είναι σχετικά µεγάλη 
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φτάνοντας έως και το 20%. Αυτό σηµαίνει ότι για αρχεία που ανήκουν στην 

παραπάνω κλίµακα µεγέθους, η συµπίεση που θα επιτευχθεί εξαρτάται πολύ από τη 

δοµή του αρχείου XML και πρακτικά δεν µπορούµε να προβλέψουµε µε µεγάλη 

ακρίβεια το βαθµό συµπίεσης που θα επιτύχουµε. 

Αντίστοιχα, για τα αρχεία από 1000 έως 16000 bytes ο βαθµός συµπίεσης είναι 

µεγαλύτερος για όλους τους αλγορίθµους, κινούµενος από 2,5 : 1 έως και 6 : 1. 

Επίσης, η απόκλιση των µετρήσεων είναι αισθητά µικρότερη (µεταξύ 1,5 και 4%) 

που σηµαίνει ότι µπορούµε µε µεγάλη βεβαιότητα να υπολογίσουµε τη συµπίεση που 

θα επιτύχουµε για αρχείο αυτού του µεγέθους. 

Σχετικά καλύτερη απόδοση σε αυτή την κατηγορία έχει σταθερά η υλοποίηση του 

αλγορίθµου zlib, µε βαθµό συµπίεσης που κινείται από 2,8 : 1 έως 6,2 : 1, µε µέσο 

όρο περίπου 3,8 : 1. 

 

Σχήµα 9-13: Απόδοση τεχνικών συµπίεσης (2) 

Όπως φαίνεται στον δεξιό κάθετο άξονα στο σύνθετο διάγραµµα (Σχήµα 9-13), για 

την κλίµακα αρχικού µεγέθους από 5000 έως 16000 bytes (που περιλαµβάνει την 
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πλειονότητα των ιατρικών XML εγγράφων που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν), το 

συµπιεσµένο έγγραφο θα έχει µέγεθος µεταξύ 2000 και 4000 bytes. 

Αντίστοιχα, για την κλίµακα αρχικού µεγέθους από 2000 έως 5000 bytes (που 

περιλαµβάνει την πλειονότητα των διαχειριστικών εφαρµογών όπως τα δηµογραφικά 

στοιχεία) το συµπιεσµένο έγγραφο θα έχει µέγεθος µεταξύ 1000 και 1500 bytes. 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι µια κοινή έξυπνη κάρτα µε διαθέσιµη µνήµη 12000 bytes 

θα µπορεί να αποθηκεύσει ικανό αριθµό ξεχωριστών XML εφαρµογών. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συγκριτικά αποτελέσµατα για τρεις τυχαίες 

ιατρικές εφαρµογές, την e-MS (electronic Medical Summary) σύµφωνα µε το 

HL7/CDA πρότυπο [31][32], το Emergency Medical Set (EDS) σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές CEN/TC 25 καθώς και µια custom υλοποίηση εγγράφου ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης. 

Εφαρµογή: e-MS EDS e-Prescription (signed) 

Αρχικό µέγεθος (XML): 12574 3240 4292 

Μέγεθος συµπιεσµένου (zlib) 1221 998 1530 

Πίνακας 10: Απόδοση συµπίεσης ιατρικών xml εγγράφων 

9.7. Συµπεράσµατα 

Όπως προέκυψε από τη µελέτη που έχει προηγηθεί στο πρώτο µέρος της διατριβής, η 

υλοποίηση καρτ-εφαρµογών µε χρήση κλασικών καρτ-αρχείων παρουσιάζει 

σηµαντικά µειονεκτήµατα: 

� Προσθέτει µεγάλη πολυπλοκότητα τόσο στην πλευρά της κάρτας (δοµή 

αρχείων και records) όσο και στην πλευρά των τελικών εφαρµογών. 

� Είναι πολύ δύσκολο να τροποποιηθεί / ενηµερωθεί στο µέλλον  

� ∆εν υποστηρίζει ψηφιακές υπογραφές απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Το XMLCard Model, το οποίο προτείνεται εδώ, ευελπιστεί να δώσει λύσεις στα 

παραπάνω προβλήµατα, διατηρώντας παράλληλα συµβατότητα µε τις υφιστάµενες 

πρακτικές. Το µοντέλο ορίζει τρεις αφηρηµένους τύπους καρτ-εφαρµογών, από τους 
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οποίους µπορεί να προέλθει στη συνέχεια κάθε ιατρική / διαχειριστική καρτ-

εφαρµογή.  

Η πιο σηµαντική καινοτοµία που εισάγεται εδώ είναι η υποστήριξη XML έγγραφο-

κεντρικών ιατρικών εφαρµογών, δηλαδή εφαρµογών που συνίστανται σε 

ολοκληρωµένα ιατρικά έγγραφα XML, τα οποία αποθηκεύονται σε απλά αρχεία EF-T 

(Transparent File). Με αυτό τον τρόπο όλη η µετά-πληροφορία που αφορά στη δοµή 

της εφαρµογής µεταφέρεται από το σύστηµα στην ίδια την εφαρµογή (xml meta-

data), ενώ οι εφαρµογές µπορούν εξ αρχής να αναπτυχθούν σαν ένα απλό έγγραφο 

XML σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές και πρότυπα. 

Η λύση µπορεί να εφαρµοστεί όχι µόνο για κλασικές έγγραφο-κεντρικές εφαρµογές, 

αλλά και για κάθε καρτ-εφαρµογή, ειδικά όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητά της 

(δηλαδή ο αριθµός των ξεχωριστών πεδίων δεδοµένων). 

Η µετατροπή µιας κλασικής καρτ-εφαρµογής σε XML µορφή, θα έχει προφανώς σαν 

αποτέλεσµα ένα έγγραφο µε πολύ µεγαλύτερο όγκο από τα αρχικά δεδοµένα, το 

οποίο θα περιέχει ωστόσο όλα τα µετά-δεδοµένα (meta-data) σχετικά µε τη δοµή της 

ιατρικής εφαρµογής. Εφαρµόζοντας κλασική µη απωλεστική συµπίεση (µε τις 

τεχνικές που προαναφέρθηκαν) το τελικό µέγεθος του εγγράφου µειώνεται 

εντυπωσιακά, ειδικά όσο µεγαλύτερο είναι το αρχικό µέγεθος. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα του πειράµατος, η συµπίεση µπορεί πραγµατικά να µειώσει το µέγεθος 

των XML αρχείων τόσο ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση ικανού αριθµού 

διακριτών ιατρικών XML εφαρµογών πάνω σε µια έξυπνη κάρτα µε περιορισµένη 

διαθέσιµη µνήµη. 

Παράλληλα, το επίπεδο της κάρτας συµπληρώνεται µε ένα ευέλικτο και επεκτάσιµο 

µηχανισµό διαχείρισης των καρτ-εφαρµογών (Application Manager), µε τον οποίο 

εξασφαλίζεται η διαφανής πρόσβαση των τελικών εφαρµογών στα δεδοµένα και τις 

υπηρεσίες της έξυπνης κάρτας. Η υλοποίηση του µηχανισµού σε επίπεδο λογισµικού 

περιγράφεται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 “Επίπεδο Υπηρεσιών (Service layer)”. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  

 

 

 

10.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχεδίαση του ενδιάµεσου επιπέδου 

(Middleware Layer) της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής. 

Το ενδιάµεσο επίπεδο βασίζεται στο OpenCard Framework – OCF [1]. Το πρότυπο 

OpenCard αφορά στη υλοποίηση διαλειτουργικών εφαρµογών έξυπνων καρτών σε 

διαφορετικές πλατφόρµες και µε διαφορετικό εξοπλισµό. Πρόκειται για ένα ανοικτό 

και συνεχώς εξελισσόµενο πρότυπο, το οποίο παρέχει την αρχιτεκτονική και ένα 

σύνολο από προγραµµατιστικές διεπαφές (APIs) που επιτρέπουν στους 

προγραµµατιστές να αναπτύξουν εφαρµογές έξυπνων καρτών σε Java [2][3].  

Η διάρθρωση του κεφαλαίου είναι η εξής: αρχικά παρουσιάζονται οι στόχοι του 

προτύπου OpenCard και η τοποθέτησή του σε σχέση µε άλλες σχετικές προσπάθειες 

προτυποποίησης όπως το PC/SC και οι JavaCards. Στη συνέχεια περιγράφεται η 

αρχιτεκτονική του OpenCard Framework, µε έµφαση στα δύο βασικά στοιχεία της: 

τις CardServices που αναπαριστούν τις λειτουργίες της έξυπνης κάρτας και τις 

CardTerminals που αναπαριστούν τις λειτουργίες των αναγνωστών. Μέσω αυτών των 

αφηρηµένων αναπαραστάσεων, το OCF δίνει τη δυνατότητα στους προγραµµατιστές 
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να αναπτύξουν τελικές εφαρµογές χωρίς να γνωρίζουν τις λεπτοµέρειες υλοποίησης 

του κάθε αναγνώστη και της κάθε κάρτας.  

Όλα τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση του OCF 

καθώς και οι κάρτες, οι αναγνώστες, τα πρότυπα και οι πλατφόρµες που 

υποστηρίζονται προς το παρόν παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

Τέλος, περιγράφονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και ρυθµίσεις που απαιτήθηκαν 

για την προσαρµογή του OpenCard Framework στα πλαίσια της προτεινόµενης 

αρχιτεκτονικής 

10.2. Στόχος του OCF 

Εξετάζοντας τις εφαρµογές έξυπνων καρτών από την πλευρά των προγραµµατιστών, 

µπορούµε να αναγνωρίσουµε τουλάχιστον τρεις παράγοντες που παίζουν καθοριστικό 

ρόλο: 

� Προµηθευτές αναγνωστών: παρέχουν το λογισµικό για την επικοινωνία και 

τον χειρισµό των λειτουργιών του αναγνώστη καρτών. 

� Παροχείς λειτουργικών συστηµάτων καρτών: παρέχουν το λογισµικό και το 

τις εντολές για αλληλεπίδραση µε την έξυπνη κάρτα. 

� Εκδότες καρτών: παρέχουν τις εφαρµογές που εγκαθίστανται στην κάρτα πριν 

την αρχικοποίηση της. 

Βασικός στόχος του προτύπου OpenCard είναι να παρέχει στους προγραµµατιστές 

εφαρµογών έξυπνων καρτών ανεξαρτησία από όλους τους παραπάνω παράγοντες 

καθώς και από την πλατφόρµα λειτουργίας των τελικών εφαρµογών. Επιπλέον, να 

είναι εύκολο στη χρήση και έχει αρκετές δυνατότητες επέκτασης [2]. 

10.2.1. Θέση του OCF σε σχέση µε το PC/SC και τη JavaCard 

Η γενική άποψη είναι ότι, µε βάση τους στόχους τους αλλά και το περιβάλλον στο 

οποίο απευθύνονται, οι δύο αυτές προσπάθειες προτυποποίησης είναι µάλλον 

συµπληρωµατικές πάρα ανταγωνιστικές [4][3]. Έτσι, υπό την ευρεία έννοια, και οι 

δύο αντιµετωπίζουν το θέµα της διασύνδεσης υπολογιστών και έξυπνων καρτών, 

οπότε πιθανές αλληλοεπικαλύψεις είναι φυσιολογικές.  
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Ωστόσο, το OCF διαφέρει από το PC/SC στο γεγονός ότι παρέχει ένα ενιαίο interface 

για την ανάπτυξη εφαρµογών έξυπνων καρτών σε όλες τις νέες πλατφόρµες, όπως 

δικτυακούς υπολογιστές, τηλέφωνα, ΑΤΜ, Unixworkstations κ.α., ενώ το PC/SC 

είναι διαθέσιµο µόνο σε πλατφόρµα Wintel (όπου και µπορούν να συνυπάρξουν) [5]. 

Στο επόµενο σχήµα φαίνεται παραστατικά η τοποθέτηση του OpenCard σε σχέση µε 

το PC/SC. 

 

Σχήµα 10-1: Θέση του OpenCard σε σχέση µε το PC/SC 

Το OCF αποσκοπεί στο να προσφέρει πλήρη διαφάνεια στον προγραµµατιστή των 

τελικών εφαρµογών, όσον αφορά στα λειτουργικά συστήµατα των καρτών, τα 

τερµατικά ανάγνωσης και την πλατφόρµα λειτουργίας. Αντίθετα το PC/SC προσφέρει 

κυρίως υποστήριξη για τους αναγνώστες καρτών. Επιπλέον, το OCF παρέχει τους 

µηχανισµούς για την υποστήριξη διαφόρων τύπων καρτών, αναγνωστών και 

πλατφόρµας λειτουργίας. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι ευέλικτοι ώστε να είναι δυνατό 

να ενσωµατώνονται νέες λειτουργίες µέσω δικτύου. 

Η χρήση του ενός ή του άλλου προτύπου εξαρτάται από την πλατφόρµα / περιβάλλον 

λειτουργίας. Ειδικά όταν ενδιαφερόµαστε για συστήµατα που δεν υποστηρίζουν 

Windows (όπως κινητά τηλέφωνα, PDAs, δικτυακοί υπολογιστές κλπ) η επιλογή 

είναι είτε OCF είτε εξειδικευµένες λύσεις για κάθε συσκευή. 
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Όσον αφορά τη σχέση του OCF µε τη Java Card, µπορούµε να πούµε ότι το OCF 

αφορά εφαρµογές Java που τρέχουν στον υπολογιστή ή στο τερµατικό (host-side 

εφαρµογές), ενώ η JavaCard είναι µια ειδική / περιορισµένη έκδοση της πλατφόρµας 

Java η οποία εκτελείται πάνω στο chip της έξυπνης κάρτας. Εφαρµογές Java που 

εκτελούνται σε κάποια τερµατική συσκευή µπορούν να χρησιµοποιήσουν το OCF για 

να αποκτήσουν πρόσβαση είτε σε απλές κάρτες είτε σε Java Cards. ∆εν υπάρχει 

καµία επικάλυψη µεταξύ των δύο αυτών τεχνολογιών. Αντιθέτως, ταιριάζουν 

απόλυτα µαζί για την ανάπτυξη αφενός του τµήµατος της εφαρµογής που εκτελείται 

στην κάρτα, αφετέρου του τµήµατος που εκτελείται στον υπολογιστή ή τερµατικό [6]. 

10.3. Αρχιτεκτονική του Open Card Framework 

10.3.1. ∆ιαστρωµάτωση του OCF 

Η αρχιτεκτονική του OpenCard Framework παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα 

[2][3]: 

 

Σχήµα 10-2: Αρχιτεκτονική του OpenCard Framework 

Τα δοµικά στοιχεία του πυρήνα της αρχιτεκτονικής (OCF Core) είναι το επίπεδο 

τερµατικών (Card Terminal Layer) και το επίπεδο υπηρεσιών (Card Service Layer).  
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Το επίπεδο CardTerminal 

Το επίπεδο αυτό παρέχει πρόσβαση σε «πραγµατικά» τερµατικά (αναγνώστες) 

καρτών και τις εισερχόµενες σε αυτά κάρτες, εφόσον είναι διαθέσιµοι από τους 

κατασκευαστές οι κατάλληλες OCF-συµβατές βιβλιοθήκες (Card Terminal 

implementations). Περιέχει κλάσεις και interfaces που επιτρέπουν στον 

προγραµµατιστή να χειρίζεται διαφανώς τις λειτουργίες του κάθε αναγνώστη και τις 

υποδοχές τους µέσω κώδικα Java . Για παράδειγµα µπορεί κάποιος να ελέγξει αν µια 

κάρτα έχει εισαχθεί στον αναγνώστη. Στο επίπεδο αυτό επίσης περιλαµβάνονται Java 

APIs για πρόσβαση σε τερµατικά καρτών συµβατά µε PC/SC. Κατ’ αυτόν το τρόπο 

το OCF έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει µε µια ευρεία γκάµα τερµατικών 

(σηµερινών αλλά και µελλοντικών). 

Το επίπεδο CardService 

Το επίπεδο αυτό παρέχει διαφανή πρόσβαση στις λειτουργίες που παρέχουν οι 

διάφορες έξυπνες κάρτες (ουσιαστικά τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήµατα καρτών) 

µέσω κατάλληλων OCF-συµβατών βιβλιοθηκών που παρέχονται από τους 

κατασκευαστές. 

Η αναπαράσταση των λειτουργιών µιας κάρτας γίνεται µέσα από τις λεγόµενες card 

services. Κάθε τέτοια card service ορίζει ένα ειδικό υψηλού επιπέδου API το οποίο 

δίνει πρόσβαση στις εξειδικευµένες λειτουργίες κάθε κάρτας, π.χ. η file access card 

service δίνει πρόσβαση στα αρχεία της κάρτας. 

Και τα δύο επίπεδα έχουν σχεδιαστεί µε χρήση των µοτίβων σχεδίασης abstract 

factory [7][8][9] και singleton [10][11]. Τα αντικείµενα που χειρίζονται τις 

εξειδικευµένες για κάθε κατασκευαστή λειτουργίες παράγονται από ένα αντικείµενο 

factory το οποίο παρέχεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή. 

Για τον καθορισµό του factory που θα πρέπει να χρησιµοποιείται κάθε φόρα, το OCF 

περιλαµβάνει ένα singleton που ονοµάζεται registry. Κάθε registry περιέχει τον 

σχηµατισµό (ρυθµίσεις) ενός συστατικού του OCF και παράγει το αντίστοιχο 

αντικείµενο factory ανάλογα µε τις ανάγκες.  
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10.3.2. ∆οµή του OCF API 

Το OpenCard παρέχει την υλοποίηση ενός υψηλού επιπέδου API (application 

programming interface), που επιτρέπει την έκδοση καρτών, τον εντοπισµό κάρτας 

στον αναγνώστη ή ακόµη και να ενεργοποιούνται Java agents όταν εισάγεται µια 

κάρτα στον αναγνώστη. Η αρχιτεκτονική αυτή φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

Σχήµα 10-3: Αρχιτεκτονική του OCF API 

Το OpenCard αποτελείται από 4 Java packages µε το πρόθεµα opencard: 

� application 

� io 

� agent 

� terminal 

Τα packages opencard.application και opencard.io παρέχουν το API υψηλού επιπέδου 

που χρησιµοποιείται από τον προγραµµατιστή. Οι λειτουργίες που χρειάζεται το API 

αυτό υλοποιούνται από κλάσεις στα opencard.agent και opencard.terminal packages. 

Το opencard.agent package αναφέρεται στις λειτουργίες της έξυπνης κάρτας µέσω 

του CardAgent,το package opencard.terminal αναφέρεται στις λειτουργίες των 

αναγνωστών. 

10.3.3. Αναπαράσταση της έξυπνης κάρτας: SmartCard object 

Η κλάση SmartCard αποτελεί το βασικό σηµείο εισόδου στο OCF. Πρόκειται για 

την αφαιρετική αναπαράσταση της πραγµατικής έξυπνης κάρτας. Μέσω της κλάσης 

αυτής παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες της έξυπνης 

κάρτας. 
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Ένας τρόπος αρχικοποίησης της κάρτας είναι µέσω της µεθόδου waitForCard της 

κλάσης SmartCard. H waitForCard δέχεται σαν όρισµα ένα αντικείµενο 

CardRequest, στο οποίο καθορίζονται όλες οι παράµετροι της κάρτας την οποία 

θέλουµε να ενεργοποιήσουµε (π.χ. οποιαδήποτε κάρτα έχει εισαχθεί στον αναγνώστη, 

µόνο νέο-εισαχθείσες κάρτες, κάρτα µε συγκεκριµένο ATR, κάρτα µε συγκεκριµένες 

υπηρεσίες, κλπ) και επιστρέφει ένα SmartCard αντικείµενο. 

Η µέθοδος waitForCard είναι ένας σύγχρονος, κατ’ εντολή τρόπος πρόσβασης στην 

κάρτα. Εναλλακτικά, µπορεί να απαιτείται πρόσβαση µέσω ειδοποίησης (event-

driven µοντέλο), όπου η εφαρµογή λαµβάνει ειδοποίηση από το OCF κάθε φορά που 

µια κάρτα εισάγεται. 

Για παράδειγµα µε το επόµενο τµήµα κώδικα Java, ανακτάται σύγχρονα (µε τη 

µέθοδο waitForCard) µια έξυπνη κάρτα που υποστηρίζει υπηρεσίες συστήµατος 

αρχείων [12].  

System.out.println("reading smartcard file..."); 

try { 

   SmartCard.start(); 

   // wait for a smartcard with file access support 

   CardRequest cr = new CardRequest(CardRequest.NEWCARD, null, 

FileAccessCardService.class); 

   SmartCard   sc = SmartCard.waitForCard(cr); 

 

10.3.4. Αναπαράσταση λειτουργιών των έξυπνων καρτών: CardServices 

Οι Card services αποτελούν το µέσο του OCF µε το οποίο οι λειτουργίες των έξυπνων 

καρτών παρέχονται στους προγραµµατιστές. Ουσιαστικά πρόκειται για αφηρηµένες 

αντικειµενοστραφείς αναπαραστάσεις, οι οποίες παρέχουν τις µεθόδους για την 

εκτέλεση των λειτουργιών που προσφέρει η έξυπνη κάρτα. Προς το παρόν η 

υλοποίηση του OCF περιλαµβάνει µόνο κάποιες βασικές υπηρεσίες, οι πιο 

σηµαντικές από τις οποίες είναι FileAccessCardService και 

SignatureCardService. 

FileAccessCardService  

Αποτελεί την αφαιρετική αναπαράσταση των λειτουργικών για το χειρισµό αρχείων 

που ανήκουν σε µια κλασική δεντρική δοµή, όπως αυτή που ορίζει το ISO7816-4. 
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Παρέχει µια υψηλού επιπέδου προγραµµατιστική διεπαφή για τον διαφανή χειρισµό 

των αρχείων. 

Η υπηρεσία παρέχει διάφορες µεθόδους για τον χειρισµό των καρτ-αρχείων και την 

ανάγνωση / έγγραφη δεδοµένων σε αυτά. Η πρόσβαση σε κάποιο συγκεκριµένο 

αρχείο επιτυγχάνεται µέσω του CardFilePath που διακρίνει κάθε αρχείο 

αντίστοιχα µε το file path στα windows ή στο Linux. Το interface CardFileInfo 

περιέχει µεθόδους για την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά µε τον τύπο του αρχείου 

(π.χ. αν είναι DF, EF Transparent, EF Cyclic κλπ) [12]. 

try { 

  CardFilePath rootpath = facs.getRoot() 

  CardFilePath filepath = new CardFilePath(rootpath); 

  filepath.append(new CardFilePath(":c009")); 

  

  CardFileInfo rootinfo = facs.getFileInfo(rootpath); 

  CardFileInfo fileinfo = facs.getFileInfo(filepath); 

} catch OpenCard Exceptions { 

  // handle error... 

} 

 

Εκτός από τις CardFilePath και CardFileInfo, υπάρχει η πιο ολοκληρωµένη 

κλάση CardFile η οποία αναπαριστά ένα αρχείο πάνω στην κάρτα και ενθυλακώνει 

όλες τις πληροφορίες σχετικά µε το αρχείο αυτό (path, τύπος αρχείου, κλπ). Οι 

πληροφορίες αυτές µπορούν εύκολα να ανακτηθούν µε µεθόδους όπως getPath, 

getFileInfo, κλπ. 

try { 

  CardFile root = new CardFile(facs); 

  CardFile file = new CardFile(root, ":c009"); 

} catch OpenCard Exceptions { 

  // handle error... 

} 

 

Με βάση τα παραπάνω, µε το επόµενο τµήµα κώδικα, ενεργοποιείται η υπηρεσία και 

διαβάζονται τα περιεχόµενα του αρχείου που βρίσκεται στη διεύθυνση :C009. 

  FileAccessCardService facs = (FileAccessCardService) 

  sc.getCardService(FileAccessCardService.class, true); 

  CardFile root = new CardFile(facs); 

  CardFile file = new CardFile(root, ":c009"); 
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  byte[] data = facs.read(file.getPath(), 0,file.getLength() 

); 

SignatureCardService 

Οι ψηφιακές υπογραφές βασίζονται σε κρυπτογραφικούς µηχανισµούς οι οποίοι 

εκτελούνται µε τη χρήση των αντίστοιχων κλειδιών. Μια από τις πιο σηµαντικές 

λειτουργίες των έξυπνων καρτών είναι η δυνατότητα τους να λειτουργούν διπλά, 

τόσο σαν µέσο αποθήκευσης κρυπτογραφικών κλειδιών (ιδίως του ιδιωτικού µέρους 

εφόσον µιλάµε για κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού), όσο και σαν µέσο 

επεξεργασίας και εκτέλεσης κρυπτογραφικών λειτουργιών, όπως η ψηφιακή 

υπογραφή. Με τον τρόπο αυτό η υπογραφή µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς το 

κλειδί να εγκαταλείψει το ασφαλές περιβάλλον της κάρτας.  

Η SignatureCardService  αποτελεί την αφαιρετική αναπαράσταση όλων των 

σχετικών λειτουργιών, όπως εισαγωγή, επαλήθευση, εξαγωγή κρυπτογραφικών 

κλειδιών, δηµιουργία και επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών µε χρήση σχετικών 

αλγορίθµων (όπως π.χ. RSA). 

∆ηµιουργία / επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών 

Η δηµιουργία και επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών πάνω στην έξυπνη κάρτα 

γίνεται µε χρήση της λειτουργικότητας που παρέχουν τα παρακάτω τρία interfaces 

(και υλοποιούν οι αντίστοιχες κλάσεις από τους κατασκευαστές): 

� SignatureCardService  

� KeyImportCardService 

� KeyGenerationCardService 

∆ηµιουργία υπογραφών 

Η υπογραφή ενός µηνύµατος περιλαµβάνει υπολογισµό της τιµής hash και στη 

συνέχεια κρυπτογράφηση της τιµής αυτής µε χρήση του ιδιωτικού κλειδιού. Η 

SignatureCardService παρέχει τη µέθοδο signData για την εκτέλεση αυτών 

των ενεργειών, µε ορίσµατα τα δεδοµένα, τον αλγόριθµο που θα χρησιµοποιηθεί για 

hashing και το ιδιωτικό κλειδί. Το ιδιωτικό κλειδί είναι διαθέσιµο µέσω της κλάσης 

PrivateKeyFile.  
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byte[] message = “...message body...”; 

byte[] signature = null; 

SignatureCardService scs = null; 

try { 

  // allocate card service 

  scs = (SignatureCardService) 

    card.getCardService(SignatureCardService, true); 

  // create the private key reference 

  CardFilePath path = new CardFilePath(":3F00:C200"); 

  PrivateKeyFile keyRef = new PrivateKeyFile(path,0); 

  // generate signature 

  signature = scs.signData(keyRef,"SHA1withRSA",message); 

  } catch OpenCard Exceptions { 

  // handle exception 

  ... 

} 

Επαλήθευση υπογραφών 

Η επαλήθευση πραγµατοποιείται µε την παρακάτω διαδικασία: 

� αποκρυπτογράφηση της υπογραφής µε χρήση του δηµοσίου κλειδιού 

� υπολογισµός της τιµής hash του µηνύµατος 

� σύγκριση των τιµών που προκύπτουν από τις παραπάνω διαδικασίες  

Η SignatureCardService παρέχει τη µέθοδο verifySignedData για την 

εκτέλεση αυτών των ενεργειών, µε ορίσµατα το υπογεγραµµένο µήνυµα, τον 

αλγόριθµο που θα χρησιµοποιείται για hashing και το δηµόσιο κλειδί. Το δηµόσιο 

κλειδί είναι διαθέσιµο µέσω της κλάσης PublicKeyFile.  

byte[] message = ...; 

byte[] signature = ...; 

SignatureCardService scs = null; 

try { 

  // wait for card and obtain the card service 

  // ... 

  // create the public key reference 

  CardFilePath path = new CardFilePath(":3F00:C200"); 

  PublicKeyFile keyRef = new PublicKeyFile(path,1); 

  // verify signature 

  boolean result = scs.verifySignedData(keyRef,"SHA1withRSA", 

message, signature); 

  } catch OpenCard Exceptions {// handle exception} 

Πολλές φορές, για λόγους απόδοσης και ταχύτητας (ειδικά σε περιπτώσεις µεγάλων 

µηνυµάτων) αντί να πραγµατοποιούνται όλες οι παραπάνω ενέργειες (hashing και 
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encrypting/decrypting) πάνω στην κάρτα, κάποιες από αυτές είναι δυνατόν να 

πραγµατοποιούνται στον υπολογιστή. 

Η SignatureCardService προσφέρει δύο µεθόδους γι’ αυτό το σκοπό, τη 

SignHash() και την VerifySignedHash(). O υπολογισµός της τιµής hash µπορεί 

να γίνει από την τελική εφαρµογή που εκτελείται στον υπολογιστή µε χρήση των 

σχετικών κλάσεων και µεθόδων που προσφέρουν κρυπτογραφικά πακέτα όπως το 

java.security.Επίσης, όλη η διαδικασία επαλήθευσης, η οποία δεν εµπλέκει 

ιδιωτικά κλειδιά) µπορεί να λαµβάνει χώρα στον υπολογιστή. 

∆ηµιουργία κλειδιών 

Μια επιπλέον λειτουργία που παρέχουν οι έξυπνες κάρτες είναι αυτή της δηµιουργίας 

κρυπτογραφικών κλειδιών (key generation). Η λειτουργία αυτή προσφέρει επιπλέον 

ασφάλεια των συναλλαγών καθώς µε αυτό τον τρόπο το ιδιωτικό κλειδί δεν 

εγκαταλείπει ποτέ το ασφαλές περιβάλλον  της κάρτας. 

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την κλάση KeyGenerationCardService που 

είναι µια επέκταση του SignatureCardService interface. Περιλαµβάνει µεθόδους 

για δηµιουργία ζεύγους κλειδιών (ιδιωτικό και δηµόσιο κλειδί) καθώς και για 

εξαγωγή του δηµοσίου κλειδιού για χρήση εκτός κάρτας: 

� generateKeyPair: δέχεται σαν παραµέτρους τα αρχεία προορισµού για το 

δηµόσιο και ιδιωτικό κλειδί, το µήκος του κλειδιού καθώς και τον αλγόριθµο. 

� readPublicKey: δέχεται σαν όρισµα το αρχείο όπου βρίσκεται το δηµόσιο 

κλειδί καθώς και τον αλγόριθµο υλοποίησης. Για λόγους ασφάλειας δεν 

υπάρχει αντίστοιχη µέθοδος για το ιδιωτικό κλειδί καθώς αυτό δεν πρέπει να 

εγκαταλείψει την κάρτα. 

Στο επόµενο παράδειγµα δηµιουργείται ζεύγος κλειδιών RSA:  

RSAPublicKey rsaPublic = null; 

KeyGenerationCardService kgs = null; 

try { 

  //create the key references for the keys to be generated 

  CardFilePath path = new CardFilePath(":3F00:C110"); 

  PrivateKeyFile privKey = new PrivateKeyFile(path,0); 

  PublicKeyFile pubKey = new PublicKeyFile(path,1); 

  kgs.generateKeyPair(privKey, pubKey, 512, "RSA"); 
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  // read the public key from the card 

  rsaPublic=(RSAPublicKey) kgs.readPublicKey(pubKey,"RSA"); 

  } catch OpenCard Exceptions {// handle exception 

} 

10.3.5. Αναπαράσταση αναγνωστών: CardTerminals 

Η αγορά των αναγνωστών περιλαµβάνει πληθώρα µοντέλων, οι οποίοι παρέχουν 

διαφορετικές λειτουργίες. Οι πιο απλοί από αυτούς παρέχουν την κλασική λειτουργία 

ανάγνωσης / έγγραφης µε είσοδο της κάρτας στην αντίστοιχη υποδοχή (slot). Τα πιο 

εξελιγµένα µοντέλα παρέχουν πολλαπλές υποδοχές εισόδου, ενσωµατωµένο 

πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κωδικών, οθόνη για την παρουσίαση µηνυµάτων, 

κλπ. 

Η σύνδεση µε τους υπολογιστές γίνεται µέσω διαφόρων ports (Serial, USB, 

PCMCIA, κλπ). Συνήθως οι αναγνώστες συνοδεύονται από τα αντίστοιχα 

προγράµµατα οδήγησης (drivers) για την εκάστοτε πλατφόρµα λειτουργίας. 

Το επίπεδο των CardTerminals αποτελεί µια συνολική αφαιρετική προσέγγιση 

των διαφόρων αναγνωστών. Οι κλάσεις που περιλαµβάνονται σε αυτό το επίπεδο 

παρέχουν µεθόδους για την επικοινωνία και πρόσβαση στις λειτουργίες του 

αναγνώστη. 

Κάθε αναγνώστης (σε φυσικό επίπεδο) αναπαρίσταται από ένα αντίστοιχο 

στιγµιότυπο της κλάσης CardTerminal. Αντίστοιχα η θεµελιώδης answer-to-reset 

(ATR) αναπαρίσταται από την κλάση CardID.  

Το OCF παρέχει δύο τρόπους λειτουργίας όσον αφορά τη ρύθµιση των αναγνωστών, 

είτε στατικό είτε δυναµικό. Ο στατικός τρόπος λειτουργίας προϋποθέτει ότι έχει γίνει 

εξ’ αρχής ρύθµιση των CardTerminals που χρησιµοποιούνται πριν από την εκκίνηση 

του συστήµατος. Αντίστοιχα, στο δυναµικό τρόπο λειτουργίας, είναι δυνατή η 

προσθήκη νέων CardTerminals κατά τη διάρκεια λειτουργίας. 

Η κλάση CardTerminal είναι η αφηρηµένη superclass από την οποία προκύπτουν 

όλες οι εξειδικευµένες υλοποιήσεις για κάθε Card Terminal. Παρέχει µεθόδους για 

τον έλεγχο παρουσίας µιας κάρτας στον αναγνώστη καθώς και ανταλλαγής εντολών 
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APDU. Για πιο εξελιγµένους αναγνώστες παρέχει επίσης interface methods οι οποίες 

µπορούν να υλοποιούνται στην κλάση CardTerminal. 

10.3.6. Υποστήριξη browsers 

Το OCF µπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον browsers µέσα από εφαρµογές Java 

Applets [14], µε τρόπο που εξαρτάται από τη JVM και στο µοντέλο ασφάλειας που 

χρησιµοποιεί ο καθένας. Ειδικά για τους πιο γνωστούς, Internet Explorer, Netscape 

Navigator, επιτρέπεται η λειτουργία applets εκτός του ασφαλούς περιβάλλοντος 

(γνωστού και ως Secure Java Sandbox [15]), εάν το applet είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο από τον κατασκευαστή, οπότε έχει πρόσβαση σε αρχεία και 

λειτουργίες του συστήµατος. 

Η λειτουργία του OCF απαιτεί πρόσβαση σε πόρους του συστήµατος (µέσω Java 

Native Calls – JNI [16]), όπως αρχεία, παράµετροι συστήµατος, λειτουργίες 

αναγνωστών, κλπ. Η πρόσβαση σε αυτούς του πόρους από ένα applet που εκτελείται 

σε κάποιον web browser απαιτεί την απόκτηση συγκεκριµένων προνοµίων 

(privileges) µέσω ειδικών APIs. 

Για να αποφευχθεί η ενσωµάτωση στον βασικό κώδικα του OCF εξειδικευµένων 

κλήσεων ανά κατασκευαστή, το κοµµάτι αυτό έχει αποµονωθεί σε µια κλάση 

singleton που ονοµάζεται SystemAccess. Όταν το OCF εκτελείται µέσα στο 

περιβάλλον του browser θα πρέπει πριν την αρχικοποίηση του πλαισίου να ρυθµιστεί 

η ειδική κλάση SystemAccess για τον συγκεκριµένο browser. 

public void init() { 

  opencard.core.util.SystemAccess sys = 

  new opencard.opt.vendorX.VendorXSystemAccess(); 

opencard.core.util.SystemAccess.setSystemAccess(sys); 

SmartCard.start(); 

} 

Η υλοποίηση της κλάσης αυτής θα πρέπει να πακεταριστεί σαν µέρος του 

υπογεγραµµένου Java Applet και όχι να περιέχεται στις κλάσεις του συστήµατος. 

10.3.7. Ρυθµίσεις 

Η ρύθµιση του OCF γίνεται µέσω του standard µηχανισµού ρυθµίσεων της java (Java 

system properties). Ο µηχανισµός αυτός είναι ανεξάρτητος από την πλατφόρµα 
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λειτουργίας και περιέχει ορισµένες προεπιλεγµένες παραµέτρους και αντίστοιχες 

ρυθµίσεις. Ωστόσο είναι επεκτάσιµος καθώς νέες παράµετροι µπορούν να 

προστεθούν και να χρησιµοποιούνται στη συνέχεια από τις εφαρµογές. Με αυτό τον 

τρόπο οι παράµετροι του OCF προστίθενται στις παραµέτρους του συστήµατος. 

� Το CardTerminalRegistry ελέγχει τις διαθέσιµες υλοποιήσεις 

CardTerminalFactory 

� Το CardServiceRegistry ελέγχει τις διαθέσιµες υλοποιήσεις 

CardServiceFactory 

Η σύνταξη των παραµέτρων σε αλφαριθµητικό είναι η εξής: 

<record-0> <record-1> ... <record-N> 

Όπου τα records διαχωρίζονται µε κενό και κάθε record αποτελείται από ένα όνοµα 

κλάσης και προαιρετικές παραµέτρους που διαχωρίζονται µε “|”., π.χ. 

class-name|param-1|param-2| ... |param-N 

Property name:  

   OpenCard.services  

Property string:  

   com.ibm.opencard.factory.MFCCardServiceFactory  

Property name:  

   OpenCard.terminals  

Property string:  

com.ibm.opencard.terminal.ibm5948.IBMCardTerminalFactory|IBM59

48-1|IBM5948-B02|1\ 

com.ibm.opencard.terminal.pcsc10.Pcsc10CardTerminalFactory 

Οι ρυθµίσεις γίνονται στο αρχείο opencard.properties. 

# use the service factory for the IBM Multi Functional Card 

#OpenCard.services = 

com.dstc.security.smartcard.gpk.GPKCardServiceFactory 

\ opencard.opt.util.PassThruCardServiceFactory 

#OpenCard.services = 

com.gemplus.opencard.service.gpk.factory.GPKCardServiceFactory  

\ opencard.opt.util.PassThruCardServiceFactory 

#OpenCard.services = 

com.ibm.opencard.factory.MFCCardServiceFactory 

\ opencard.opt.util.PassThruCardServiceFactory 

#OpenCard.services = 

opencard.opt.util.PassThruCardServiceFactory 

OpenCard.services = 

com.gemplus.opencard.service.gpk.factory.GPKCardServiceFactory   

 

# use IBM's card terminal 5948 B2 
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# The IBM terminal implementation is currently not operational, 

# fall back to PC/SC migration terminal implementation 

#OpenCard.terminals = 

com.ibm.opencard.terminal.pcscmig.PcscMigCardTerminalFactory 

#OpenCard.terminals = 

com.ibm.opencard.terminal.gemplus.GemPlusCardTerminalFactory|M

yGCR|GCR410|COM1 

#OpenCard.terminals = 

com.ibm.opencard.terminal.ibm5948.IBMCardTerminalFactory|Frido

lin|IBM5948-B02|1 

#OpenCard.terminals = 

com.gemplus.opencard.terminal.GemplusCardTerminalFactory|mygcr

|GCR410|COM1  

OpenCard.terminals = 

com.gemplus.opencard.terminal.GemplusCardTerminalFactory|GCR|G

CR410|COM1 

10.4. Απαιτήσεις λειτουργίας 

10.4.1. Υποστηριζόµενες πλατφόρµες 

Το OCF µπορεί να υποστηρίξει άψογα όλες τις συµβατές µε Java πλατφόρµες, όπως 

προσωπικούς υπολογιστές (PC), δικτυακούς υπολογιστές (Network Computers) 

ακόµα και οποιοδήποτε συσκευή έξυπνων καρτών όπως ΑΤΜ, αυτόµατες µηχανές 

πώλησης, set-top boxes καθώς και τους πρόσφατα αναπτυσσόµενους επιπαλάµιους 

υπολογιστές (PDA). Επίσης επιτρέπει την επικοινωνία µε κάθε τερµατικό που 

υποστηρίζει το πρότυπο PC/SC.  

Οι πιο γνωστές υποστηριζόµενες πλατφόρµες είναι: 

1. Win 32/NT/2Κ/XP 

2. Linux 

3. Solaris 

4. IBM AIX 

5. Several Network Computers 

10.4.2. Υποστηριζόµενα πρότυπα 

Το OpenCard Framework υποστηρίζει εγγενώς τα παρακάτω πρότυπα: 

� PKCS#11 (Cryptoki) [16]: Υποστηρίζεται µέσω των λεγόµενων CardServices 

που είναι διαθέσιµες µε τη µορφή ενός API.  
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� EMV [18], CEN726 και ISO 7816 [19] που καθορίζουν χαρακτηριστικά σε 

επίπεδο κάρτας. 

� PC/SC [5]: δεν είναι προαπαιτούµενο για πλατφόρµες όπου δεν υποστηρίζεται 

(δικτυακοί υπολογιστές, PDAs, Μηχανές πωλήσεων κλπ). Ωστόσο όπου αυτό 

υπάρχει (τουλάχιστον για επικοινωνία µε τον αναγνώστη) υποστηρίζεται από 

το OCF. 

10.4.3. Υποστηριζόµενες συσκευές 

Όσον αφορά στις υποστηριζόµενες συσκευές, υπάρχει µια µεγάλη γκάµα προϊόντων 

(καρτών και αναγνωστών) για τα οποία έχει αναπτυχθεί και διατίθεται ελεύθερα 

σχετικό λογισµικό. Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν τις συσκευές που υποστηρίζονται 

προς το παρόν, καθώς συνεχώς προστίθενται νέες υλοποιήσεις [16]. 

Όνοµα συσκευής Τύπος συσκευής ∆ιαθέσιµο λογισµικό 

Kobil: B1, KAAN Professional, 
B1 Professional 

 Από την ιστοσελίδα της Kobil 
Systems [21] 

Cherry CT-API keyboard  

Dallas JavaRing / Ring Reader serial or parallel Από την ιστοσελίδα του iButton[22] 
Gemplus GCR410,E-PAD, 
GCR700 -with double slot 
support-, GCR400, GCI400, 
and GCR500 -with display 
support 

serial Από την ιστοσελίδα της Gemplus 
[23].  

Intertex "Smartix" family of 
readers 

Serial and 
PCMCIA 

Από την ιστοσελίδα Intertex [24] 

Linux PC/SC readers  Από την ιστοσελίδα της LinuxNet 
(από τον David Corcoran) [25]. 

PC/SC compliant readers all Περιλαµβάνεται στα OCF packages 

Litronic 210 serial Από την ιστοσελίδα της IT+ A/S 
[26].  

Schlumberger Reflex 60 serial Από την ιστοσελίδα της Forge 
Information Technology [27] 

SCM SwapSmart (only via 
PC/SC) 

PCMCIA Από την ιστοσελίδα της SCM 
PC/SC [28]  

Siemens B1 Snuggle serial Παρέχεται από την IBM [29] 

TOWITOKO electronics 
GmbH - ChipDrive 

serial Από την ιστοσελίδα της Towitoko 
[30] 

Utimaco CardMan Compact serial  

Utimaco CardMan Mobile PCMCIA Περιλαµβάνεται στα OCF packages 

XAC Automation P68 serial Παρέχεται από την XAC 
Automation [31] 

Πίνακας 11: Υποστηριζόµενοι από το OCF αναγνώστες καρτών 
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Όνοµα συσκευής Τύπος συσκευής ∆ιαθέσιµο λογισµικό 

Dallas JavaRing Java Card Από την ιστοσελίδα του iButton [22] 

Gemplus GemXpresso Java Card 
Gemplus GPK8000, GPK4000, 
GPK2000, MPCOS-EMV 

Filesystem Card 
Από την ιστοσελίδα της Gemplus 
[23] 

IBM MFC Filesystem Περιλαµβάνεται στα OCF packages 

Cyberflex Access Java Card Από την ιστοσελίδα της 
Schlumberger [32] 

Πίνακας 12: Υποστηριζόµενες από το OCF έξυπνες κάρτες 

10.5. Μελλοντική εξέλιξη 

Η υποστήριξη και µελλοντική εξέλιξη του OpenCard Framework γίνεται από τις 

εταιρείες που συµµετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, µέσω µιας σαφώς καθορισµένης 

και ανοιχτής διαδικασίας υποβολής, υιοθέτησης και υλοποίησης σχετικών 

προτάσεων. Οι εταιρίες που συµµετέχουν αυτή τη στιγµή στην ανάπτυξη του 

OpenCard Framework είναι [1]: 

• 3-G International  

• American Express Travel Related Services  

• Bull  

• First Access  

• Gemplus  

• Giesecke & Devrient  

• IBM  

• Toshiba Corporation  

• TOWITOKO  

• Schlumberger  

• Siemens  

• Sun Microsystems  

• UbiQ Inc.  

• Visa International  

• XAC Automation  

Για τη µελλοντική εξέλιξη και επέκταση του OpenCard Framework έχει οργανωθεί 

ειδική τεχνική επιτροπή (Technical Committee) η οποία απαρτίζεται από τεχνικούς 

των εταιρειών που µετέχουν στο OpenCard consortium. Η επιτροπή δέχεται και 
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επεξεργάζεται τις προτάσεις για βελτιώσεις ή επεκτάσεις του framework µέσω µιας 

αυστηρής διαδικασίας και εφόσον αυτές εγκριθούν παρακολουθεί την υλοποίηση 

τους. Η διαδικασία περιλαµβάνει: 

� Αίτηση για πρόταση (Request For Proposal - RFP) από µέλος της Τ.Ε. 

(ενδεχοµένως και από κάποιους εξωτερικούς συνεργαζόµενους). Η πρόταση 

εξετάζεται από όλα τα µέλη της Τ.Ε. 

� Αιτήσεις για σχολιασµό (Requests For Comments – RFC): Εφόσον η πρόταση 

εγκριθεί στη συνέχεια υποβάλλονται συγκεκριµένες προτάσεις / λύσεις για 

σχολιασµό. Έπειτα από έναν κύκλο ανάπτυξης των λύσεων και επαναλήψεων 

των ελέγχων η τελική λύση είτε υιοθετείται για ενσωµάτωση στην επόµενη 

έκδοση του OCF είτε απορρίπτεται, είτε καθίσταται απαρχαιωµένη από 

κάποια  άλλη εξέλιξη. 

10.6. Πλεονεκτήµατα και οφέλη 

To OpenCard Framework είναι ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για την ανάπτυξη 

διαλειτουργικών εφαρµογών έξυπνων καρτών για διάφορες πλατφόρµες λειτουργίας. 

Παρέχει µια µεθοδολογία και µια πρότυπη υλοποίηση υψηλού επιπέδου APIs σε Java, 

µε χρήση των οποίων οι προγραµµατιστές µπορούν να αναπτύσσουν εύκολα και 

γρήγορα διαλειτουργικές εφαρµογές έξυπνων καρτών, για µια πληθώρα 

υποστηριζόµενων συσκευών (καρτών και αναγνωστών). 

Βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής είναι ο σαφής διαχωρισµός των εµπλεκοµένων 

οντοτήτων από την ευρύτερη βιοµηχανία των καρτών σε δύο κατηγορίες: 

� Προγραµµατιστές εφαρµογών και υπηρεσιών: αυτοί ασχολούνται µε την 

ανάπτυξη των εφαρµογών που εκτελούνται στην κάρτα (καρτ-εφαρµογές) 

και/ή των τελικών εφαρµογών που χρησιµοποιούν την κάρτα από έναν 

υπολογιστή η ένα τερµατικό πρόσβασης. 

� Προµηθευτές καρτών και αναγνωστών: Οι προµηθευτές καρτών τυπικά 

παρέχουν οικογένειες καρτών και λειτουργικών συστηµάτων καρτών καθώς 

και τα απαραίτητα εργαλεία λογισµικού (toolkits) για την ανάπτυξη των 

εφαρµογών για κάθε πλατφόρµα λειτουργίας. Αντίστοιχα, οι προµηθευτές 
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αναγνωστών τυπικά παρέχουν οικογένειες αναγνωστών και πρόγραµµα 

οδήγησης (drivers) για λειτουργία σε διάφορες πλατφόρµες. 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα που παρέχει (όπως φαίνεται και στο επόµενο σχήµα) είναι: 

� Ανεξαρτησία από κατασκευαστές καρτών 

� Ανεξαρτησία από κατασκευαστές αναγνωστών 

� Προγραµµατισµός σε high-level standard APIs 

� Υποστήριξη κάθε πλατφόρµας 

� Χρήση ανοικτού / ελεύθερου λογισµικού 

� Ταχύτερη και ευκολότερη ανάπτυξη εφαρµογών 

� Οικονοµικότερες λύσεις (κόστος ανάπτυξης και αδειών) 

 

Σχήµα 10-4: Πλεονεκτήµατα του OpenCard Framework 

10.7. Προσαρµογή στο ενδιάµεσο επίπεδο της αρχιτεκτονικής 

Η προσαρµογή του OCF στο ενδιάµεσο επίπεδο του προτεινόµενου πλαισίου 

περιλαµβάνει: 

� Εγκατάσταση και ρύθµιση του OCF για τις πλατφόρµες λειτουργίας 

(Windows/Linux) 

� Εγκατάσταση υπηρεσιών έξυπνων καρτών (αρχικά για κάρτες MFC και GPK) 

� Εγκατάσταση υπηρεσιών αναγνωστών καρτών (για διάφορους αναγνώστες) 
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� Έλεγχος λειτουργίας και διόρθωση λαθών στον κώδικα που προσφέρεται 

ελεύθερα 

10.7.1. Εγκατάσταση και ρυθµίσεις του OCF 

Η εγκατάσταση του OCF σε περιβάλλον Windows περιλαµβάνει: 

1. Εγκατάσταση των πακέτων λογισµικού (βιβλιοθήκες Java) στο περιβάλλον 

λειτουργίας. Περιλαµβάνει εγκατάσταση των παρακάτω πακέτων jar στο lib/ext 

της java.  

� base-core.jar 

� base-opt.jar 

� reference-services.jar 

Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής εργασίας, πραγµατοποιήθηκαν οι 

κατάλληλες διορθώσεις (patching)στον κώδικα που προσφέρει το OCF αλλά και η 

Gemplus. Οι πιο σηµαντικές από αυτές αφορούσαν στη δυνατότητα ανάγνωσης 

µεγάλων αρχείων (>1024 bytes) και στην υποστήριξη αποθήκευσης non-ASCII 

χαρακτήρων. 

2. Εγκατάσταση και ρύθµιση της βιβλιοθήκης Java Communication API 

(CommAPI) [33], η οποία επιτρέπει την επικοινωνία µε τις θύρες του υπολογιστή 

όπου συνδέονται οι αναγνώστες καρτών (σειριακή RS232, USB, κλπ). Ανάλογα 

µε την πλατφόρµα λειτουργίας απαιτείται η αντίστοιχη υλοποίηση (π.χ. για 

πλατφόρµα windows το javaxcomm20-win32.zip. Η εγκατάσταση 

περιλαµβάνει: 

� Εγκατάσταση του comm.jar στον κατάλογο lib/ext της Java 

� Εγκατάσταση του win32com.dll στον κατάλογο /bin της Java 

Επίσης θα πρέπει να ρυθµίσουµε στο αρχείο javax.comm.properties 

(κατάλογος java/lib) τους κατάλληλους windows drivers: 

# 

# Drivers loaded by the Java Communications API standard 

extension 

# at initialization time 
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# 

# Format: 

# Each line must contain ONE driver definition only 

# Each line must be of the form: 

#   driver=<ClassName> 

#  No spaces or tabs in the line. 

#  ClassName must implement the interface 

javax.comm.CommDriver 

#   example: driver=Win32Serial 

# 

# The hash(#) character indicates comment till end of line. 

# 

# Windows Serial Driver 

Driver=com.sun.comm.Win32Driver 

 

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι εφόσον το PC/SC είναι ενεργοποιηµένο (όπως π.χ. 

στα Win2K/2003/XP όπου είναι προεγκατεστηµένο σαν service - 

SCardSvr.exe) θα πρέπει πρώτα να το απενεργοποιήσουµε ώστε να µην 

µπλοκάρει την πρόσβαση του CommAPI στις θύρες. Η απενεργοποίηση της 

υπηρεσίας γίνεται ως εξής: 

ControlPanel�Administrative Tools� services�SmartCard 

Service (stop) 

Για εγκατάσταση σε περιβάλλον Linux είναι απαραίτητη επίσης η βιβλιοθήκη 

“RXTX Serial port library” [34], η οποία επιτρέπει τη λειτουργία της έκδοσης του 

CommAPI για Solaris σε Linux. 

10.7.2. Ρυθµίσεις υπηρεσιών έξυπνων καρτών 

Υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: 

Gemplus Generic Card Services (com.gemplus.opencard.service) 

Το πακέτο (gemplus-service-0.3.zip ή gemplus-service-0.3.tar.gz) προσφέρεται 

ελεύθερα µαζί µε τον πηγαίο κώδικα, όπως αναπτύχθηκε από την τεχνική οµάδα της 

Gemplus [23]. Οι χρήστες έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν, να τροποποιήσουν 

και να διανέµουν αντίγραφα των πακέτων αυτών, µε βάση την άδεια χρήσης [35]. Η 

εγκατάσταση απαιτεί αποσυµπίεση των πακέτων και τοποθέτηση του gemplus-

service-0.3.jar στο CLASSPATH environment variable ή στο "jre/lib/ext/" για 

JDK1.2 και νεότερα. 
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Το πακέτο των γενικών υπηρεσιών παρέχει υψηλού επιπέδου Java API για πρόσβαση 

στις γενικές λειτουργίες των κλασικών καρτών µε σύστηµα αρχείων σύµφωνα µε το 

πρότυπο ISO7816-4. Χωρίζεται σε τρία επιµέρους πακέτα: 

Πακέτο Λειτουργίες 

access package περιέχει τις βασικές κλάσεις και τα interfaces για 

πρόσβαση στο σύστηµα αρχείων της κάρτας µε low-level 

µεθόδους 

file package περιέχει τη βασική κλάση για πρόσβαση στις λειτουργίες 

της κάρτας µέσω high-level µεθόδων 

util package περιέχει διάφορες βοηθητικές κλάσεις για το χειρισµό 

δοµών δεδοµένων (όπως arrays), κρυπτογραφικών 

συναρτήσεων καθώς και χειρισµού εντολών APDU 

Πίνακας 13: Περιεχόµενα του πακέτου Gemplus Generic Card Services 

Στις υποστηριζόµενες κάρτες περιλαµβάνονται οι: 

• MPCOS-EMV,  

• GPK2000,  

• GPK4000, GPK8000 και GPK16000 

GPK-specific services (com.gemplus.opencard.service.gpk) 

Το πακέτο (gemplus-gpk-0.3.tar.gz ή gemplus-gpk-0.3.zip) προσφέρεται ελεύθερα 

µαζί µε τον πηγαίο κώδικα, όπως αναπτύχθηκε από την τεχνική οµάδα της Gemplus. 

Η εγκατάσταση απαιτεί αποσυµπίεση των πακέτων και τοποθέτηση του gemplus-

gpk-0.3.jar στο CLASSPATH environment variable ή στο "jre/lib/ext/" για 

JDK1.2 και νεότερα. 

Το πακέτο αυτό παρέχει ένα υψηλού επιπέδου Java API για πρόσβαση στις 

λειτουργίες των καρτών της οικογένειας GPK. Αποτελείται από τα παρακάτω 

επιµέρους πακέτα: 
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Πακέτο Λειτουργίες 

GPKAdministrativeService πρόσβαση σε εξειδικευµένες εντολές διαχείρισης που δεν 

περιλαµβάνονται στο ISO (π.χ. getInfo, getCardStatus) 

GPKFileAccessService περιέχει εντολές για πρόσβαση στο σύστηµα αρχείων 

σύµφωνα µε το πρότυπο ISO7816-4 (read, write, κλπ) 

GPKFileSystemService περιέχει εξειδικευµένες εντολές διαχείρισης του 

συστήµατος αρχείων (create, delete. Invalidate) 

GPKFileUtilityCardService περιέχει επιπλέον εξειδικευµένες εντολές για διαχείριση 

αρχείων ασφαλείας (createSecretKeyFile, import3DESKey) 

GPKSignatureService περιέχει εντολές για το χειρισµό κρυπτογραφικών 

λειτουργιών της κάρτας (signData, signHash, 

verifySignature, κλπ) 

GPKKeyImportService περιέχει εντολές για την εισαγωγή κρυπτογραφικών 

κλειδιών (π.χ. importPublicKey, κλπ). 

GPKKeyGenerationService περιέχει εντολές για δηµιουργία ζεύγους κρυπτογραφικών 

κλειδιών πάνω στην κάρτα (generateKeyPair, 

readPublicKey). 

GPKKeyManagementService Περιέχει εξειδικευµένες εντολές σχετικά µε το χειρισµό των 

κρυπτογραφικών κλειδιών (unwrapSecretKey, κλπ) 

Πίνακας 14: Περιεχόµενα του πακέτου GPK Services 

Χειρίζεται διαφανώς τις παρακάτω λειτουργίες: 

� ∆ηµιουργία και ανταλλαγή πολύπλοκων συνθέσεων APDU εντολών 

� Secure messaging και κρυπτογράφηση. Η εφαρµογή θα πρέπει απλώς να 

παρέχει το σχετικό credential (π.χ. 3DES κλειδί) 

� Χειρισµός συνθηκών ασφαλείας µε χρήση κωδικών (PIN). Η εφαρµογή θα 

πρέπει απλώς να παρέχει το σχετικό κωδικό στο παράθυρο που εµφανίζεται 

αυτόµατα. 

Οι υπηρεσίες Administrative, FileAccess, FileSystem και  FileUtilit υποστηρίζονται 

από τις παρακάτω κάρτες: 

• MPCOS-EMV,  

• GPK2000,  
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• GPK4000, GPK8000 και GPK 16000  

Οι κρυπτογραφικές υπηρεσίες (Signature, KeyImport, KeyGeneration και 

KeyManagement) υποστηρίζονται από τις µόνο από τις κρυπτογραφικές κάρτες 

GPK8000 και GPK16000 

Οι ρυθµίσεις της υπηρεσίας περιλαµβάνουν: 

� Ρυθµίσεις του OCF ώστε να χρησιµοποιείται η κατάλληλη κλάση factory, δηλ. 

GPKCardServiceFactory. Η ρύθµιση γίνεται στο αρχείο "opencard.properties” 

ως εξής: 

OpenCard.services = 

com.gemplus.opencard.service.gpk.factory.GPKCardServiceFactory 

OpenCard.trace = opencard:6 com.gemplus:6 

� Ρυθµίσεις υπηρεσιών κρυπτογραφίας (Crypto Engine Settings): Οι 

κρυπτογραφικές υπηρεσίες της GPK βασίζονται σε υπηρεσίες που παρέχονται 

από το JCE της πλατφόρµας Java [36], για την εκτέλεση κρυπτογραφικών 

λειτουργιών όπως message authentication codes, κρυπτογράφηση, κλπ. Γι’ αυτό 

θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστηµένος κατάλληλο κρυπτογραφικός provider 

(JCEProvider), όπως ο Cryptix [37]. Η ρύθµιση του provider γίνεται στο αρχείο 

"jre/lib/security/java.security": 

   security.provider.1=cryptix.jce.provider.Cryptix 

10.7.3. Ρυθµίσεις υπηρεσιών αναγνωστών  

Όσον αφορά στους αναγνώστες καρτών, χρησιµοποιήθηκαν οι πολύ διαδεδοµένοι 

GemPC410 Gemplus και Reflex60/Reflex72 της Schlumberger/Axalto. Και οι δύο 

παρέχονται σε διάφορους τύπους (desktop, ultra-slim, κλπ), µε υποστήριξη τόσο 

σειριακής (Serial RS-232) όσο και USB θύρας. 

CardTerminal για GemPC410 

∆ιατίθεται ελεύθερα από τη Gemplus [23]. Η εγκατάσταση απαιτεί αποσυµπίεση των 

πακέτων (gemplus-terminals-4.1.tar.gz ή gemplus-terminals-4.1.zip) 

και τοποθέτηση του gemplus-terminals-4.1.jar στο CLASSPATH environment variable 

ή στο "jre/lib/ext/" για JDK1.2 και νεότερα.. 
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Το πακέτο com.gemplus.opencard.terminal παρέχει κλάσεις για την ανταλλαγή 

εντολών APDU, καθώς και κλάσεις factory (GemplusCardTerminalFactory, 

GemplusCardTerminal, κλπ). Υποστηρίζει µια ευρεία γκάµα αναγνωστών της 

εταιρείας, που περιλαµβάνει τις παρακάτω συσκευές: 

1. "EPAD500", "EPAD500-MS0", "EPAD500-MS2", "GCR400", "GCR410", 

2. "GCR410P", "GCR500", "GCR500-ECM", "GCR500-MS0", "GCR500-

MS2", 

3. "GCR500-MS4", "GCR700", "GCR700-MUB", "GCR700-MS0", 

"GCR700-MS2", 

4. "GCR700-MS4", "GCR800", "GCR800-MS0", "GCR800-MS2", "GCR800-

MS4", 

5. "GCI400", "GCI410", "GCI500", "GCI500-MS0", "GCI500-MS2", 

"GCI500-MS4", 

6. "GCI400-MS4", "GemPC410", "GemSelf500", "GemSelf500-ECM", 

"GemSelf500-MS0", 

7. "GemSelf500-MS2", "GemSelf500-MS4", "GemSelf700", "GemSelf700-

MUB", 

8. "GemSelf700-MS0", "GemSelf700-MS2", "GemSelf700-MS4", 

"GemSelf800", 

9. "GemSelf800-MS0", "GemSelf800-MS2", "GemSelf800-MS4" 

Οι ρυθµίσεις που απαιτούνται στο αρχείο "opencard.properties" ώστε να 

χρησιµοποιείται η κατάλληλη κλάση factory, δηλαδή η GPKCardTerminalFactory 

για πλατφόρµα Windows είναι: 

OpenCard.terminals = 

com.gemplus.opencard.terminal.GemplusCardTerminalFactory|mygcr

|GCR400|COM1 

Ενώ  για πλατφόρµα Linux: 

OpenCard.terminals = 

com.gemplus.opencard.terminal.GemplusCardTerminalFactory|mygcr

|GCR410|/dev/ttyS0 
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Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι η ονοµατολογία των θυρών για κάθε λειτουργικό 

σύστηµα. Για παράδειγµα στα Windows οι θύρες ονοµάζονται 'COM1', 'COM2', στο 

Linux '/dev/sttyS0', '/dev/sttyS1' και στο Solaris: '/dev/term/a', '/dev/term/b' 

CardTerminal για Reflex60 

Για τον αναγνώστη Schlumberger Reflex60 (RS-232 Serial) χρησιµοποιήθηκε 

υλοποίηση του CardTerminal από την εταιρεία Forge [38]. Η υλοποίηση παρέχεται 

ελεύθερα µαζί µε τον πηγαίο κώδικα υπό την άδεια χρήσης BSD [39]. Το πακέτο 

περιέχει τις παρακάτω βασικές κλάσεις: 

� Reflex60: πρόκειται για την υλοποίηση του CardTerminal για τον αναγνώστη 

Reflex60. Η κλάση αυτή ενεργοποιεί µια χαµηλότερου επιπέδου κλάση που 

υλοποιεί την επικοινωνία µε τον αναγνώστη µέσω της σειριακής θύρας RS-232.  

� Reflex60CardTerminalFactory: αποτελεί µια ελαχιστοποιηµένη υλοποίηση του 

opencard.core.terminal.CardTerminalFactory, η οποία αναγνωρίζει µόνο τον τύπο 

"REFLEX60".  

� Reflex60Driver: πρόκειται για µια java υλοποίηση του οδηγού (driver) για τον 

αναγνώστη Schlumberger Reflex60. Χρησιµοποιείται από την κλάση Reflex60 

(OCF CardTerminal) για επικοινωνία µε τον αναγνώστη µέσω της σειριακής 

θύρας.  

Οι ρυθµίσεις που απαιτούνται στο αρχείο "opencard.properties" είναι: 

OpenCard.terminals = 

au.com.forge.opencard.schlumberger.terminal.Reflex60CardTermin

alFactory|MyReflex60|REFLEX60|COM1 

CardTerminal για Reflex72 

Καθώς ο αναγνώστης αυτός δεν υποστηρίζεται από κάποιες ειδικές υλοποιήσεις 

CardTerminals έγινε χρήση των γενικευµένων κλάσεων που υποστηρίζουν όλους του 

PC/SC-συµβατούς αναγνώστες [40]. Οι κλάσεις αυτές παρέχονται στο πακέτο PC/SC 

Card Terminal (αρχεία pcsc-wrapper-2.0.zip). 

Το πακέτο αυτό αποτελεί ένα είδος “περιβλήµατος” (wrapper) για πρόσβαση στον 

Resource Manager της αρχιτεκτονικής PC/SC. Επιτρέπει έτσι την πρόσβαση σε κάθε 
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αναγνώστη που υποστηρίζει (µε κατάλληλο πρόγραµµα οδήγησης) το πρότυπο 

PC/SC για κάποια δεδοµένη πλατφόρµα [41]. 

Για παράδειγµα, υποστηρίζονται οι παρακάτω αναγνώστες της Gemplus: 

� GemPC410 Serial (Windows, Linux and MacOS X) 

� GemPC-Touch 440 Parallel (Windows) 

� GemPC400 PCMCIA (Windows, Linux and MacOS X)) 

� GemPC430 USB (Windows, Linux and MacOS X)) 

� GemEasy Contactless (Windows) 

Η διαδικασία εγκατάστασης περιλαµβάνει αποσυµπίεση των πακέτων και 

τοποθέτηση του pcsc-wrapper-2.0.jar στο CLASSPATH environment variable 

ή στο "jre/lib/ext/" για JDK1.2 και νεότερα. 

Επίσης, απαιτείται ρύθµιση του αρχείου "opencard.properties" ώστε να 

χρησιµοποιείται η κατάλληλη κλάση factory, δηλαδή η 

Pcsc10CardTerminalFactory. Αν θέλουµε να χρησιµοποιείται οποιοσδήποτε PC/SC 

αναγνώστης η ρύθµιση είναι: 

OpenCard.terminals = 

com.ibm.opencard.terminal.pcsc10.Pcsc10CardTerminalFactory 

Ενώ αν θέλουµε να χρησιµοποιείται µόνο ένας προκαθορισµένος PC/SC αναγνώστης 

(π.χ. ο GCR410) η ρύθµιση είναι: 

OpenCard.terminals=com.ibm.opencard.terminal.pcsc10.Pcsc10Card

TerminalFactory|my|GCR410|SHARED 

Θα πρέπει επίσης να αποµακρύνουµε το πακέτο reference-terminals-

windows.jar από το CLASSPATH environment variable ή τον κατάλογο 

"jre/lib/ext/" ούτως ώστε να µην χρησιµοποιηθεί αυτό αντί του wrapper. 

 



284 

10.8. Βιβλιογραφικές αναφορές 
 

[1]. Open Card Framework, Επίσηµη ιστοσελίδα: www.opencard.org 

[2].  “OCF General information Web Document” by "The OpenCard Consortium", Second 

Edition, October 1998, ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: www.opencard.org 

[3]. Uwe Hansmann, Martin S. Nicklous, Thomas Schack, Frank Seliger, “Smart Card 

Application Development Using Java”, Springer 2000. 

[4]. Opencard Whitepaper, "OpenCard Framework", by Reto Hermann, Dirk Husemann 

(IBM Research Division)., ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: 

http://www.ibm.com/java/education/opencard-framework/ 

[5]. PC/SC Home "PC/SC Workgroup" Home-page, by the PC/SC Workgroup Core 

Members,  Επίσηµη ιστοσελίδα: http://www.pcscworkgroup.com/ 

[6]. Zhiqun Chen, “Java Card Technology for Smart Cards - Architecture and 

Programmer’s guide”, Addison-Wesley 2000. 

[7]. Mark Grand, “Pattern Summaries: Abstract Factory Pattern”, ∆ιαθέσιµο από την 

ιστοσελίδα: http://www.developer.com/java/other/article.php/626001 

[8]. “Java Design Patterns, Creational Patterns - Abstract Factory Pattern”, ∆ιαθέσιµο από 

την ιστοσελίδα: http://www.allapplabs.com/java_design_patterns/abstract_factory_ 

pattern.htm 

[9]. “Java Design Patterns, Creational Patterns - Factory Pattern”, ∆ιαθέσιµο από την 

ιστοσελίδα: http://www.allapplabs.com/java_design_patterns/factory_pattern.htm 

[10]. “Java Design Patterns, Creational Patterns - Singleton Pattern”, ∆ιαθέσιµο από την 

ιστοσελίδα: http://www.allapplabs.com/java_design_patterns/abstract_factory_pattern. 

htm 

[11]. David Geary, “Simply Singleton, Navigate the deceptively simple Singleton pattern”, 

April 25, 2003, ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: 

http://www.javaworld.com/javaworld/jw-04-2003/jw-0425-designpatterns.html 

[12]. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides, “Design Patterns -- 

Elements of Reusable Object-Oriented Software”, ISBN: 0-201-63361-2, Reading, 

Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1994.  



285 

[13]. “OCF 1.2 Programmers Guide”, by "The OpenCard Consortium" Fourth Edition, 

December 1999, ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: http://www.opencard.org/ 

docs/pguide/ PGuide.html 

[14]. Java Applets technology, Επίσηµη ιστοσελίδα: http://java.sun.com/applets/ 

[15]. “The Base Java Security Model: The Original Applet Sandbox”, ∆ιαθέσιµο από την 

ιστοσελίδα: http://www.securingjava.com/chapter-two/ 

[16]. Java Native Interface, ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/ 

docs/guide/jni/ 

[17]. RSA Laboratories, Public Key  Cryptography Standards, ∆ιαθέσιµο από την 

ιστοσελίδα: http://www.rsasecurity.com/rsalabs/pkcs/ 

[18]. EMVCo Association, “EMV ’96 Integrated Circuit Card Specification For Payment 

Systems”, Version 3, June 30, 1996, ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: 

http://www.ttfn.net/techno/smartcards/cardspec.pdf 

[19]. International Organisation for Standardization, “ISO/IEC 7810 and 7816-1,2,3,4,5,6 

Standards”, Επίσηµη ιστοσελίδα: www.iso.org 

[20]. OCF Supported Devices, ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: www.opencard.org.index-

devices.html 

[21]. Kobil Systems', ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: http://www.kobil.de/seiten/d/ 

download/download_B1.htm 

[22]. iButton Developer's Kit,  Επίσηµη ιστοσελίδα: http://www.ibutton.com/devkit 

[23]. Gemplus Developer Site, ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: http://www.gemplus.fr/ 

developers/technologies/opencard  

[24]. Intertex, Επίσηµη ιστοσελίδα: http://www.intertex.se/ 

[25]. LinuxNet, Επίσηµη ιστοσελίδα: http://www.linuxnet.com/middleware 

[26]. IT Plus, Επίσηµη ιστοσελίδα: http://www.itplus.dk/ 

[27]. Forge Information Technology, Επίσηµη ιστοσελίδα: http://www.forge.com.au/ 

[28]. SCM PC/SC, Επίσηµη ιστοσελίδα: http://www.scmmicro.com/dvlpres/pcsc.htm 

[29]. IBM Opencard, ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: http://www.opencard.org/ 

members/ibm 

[30]. Towitoko, Επίσηµη ιστοσελίδα: http://www.towitoko.com/english/news/index.htm 

[31]. XAC Automation, Επίσηµη ιστοσελίδα: http://www.xacautomation.com/ 



286 

[32]. Schlumberger, Επίσηµη ιστοσελίδα:  http://www.cyberflex.slb.com/ 

[33]. Java CommAPI, Επίσηµη ιστοσελίδα: http://java.sun.com/products/javacomm/ 

[34]. RXTX Serial port library, ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: http://www.frii.com/~jarvi/ 

rxtx/download.html 

[35]. Gemplus Software License for OCF Services, ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: 

http://www.gemplus.com/techno/opencard/cardservices/service/doc/LICENSE-

GemplusService.txt 

[36]. Java Cryptography Extension (JCE), ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: 

http://java.sun.com/products/jce/index.jsp 

[37]. Cryptix Project, Επίσηµη ιστοσελίδα: http://www.cryptix.org/ 

[38]. Forge Research, Freeware Products, ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: 

http://www.forge.com.au/Research/products/freeware.html 

[39]. Forge Research, Freeware Software License Agreement, ∆ιαθέσιµο από την 

ιστοσελίδα: http://www.forge.com.au/Research/products/freewarelicense.htm 

[40]. PC/SC Home Page at Gemplus, "PC/SC at Gemplus" Home-page, by Gemplus. 

∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: http://www.gemplus.com/technopcsc.  

[41]. PC/SC Available Readers, "List of readers that work with PC/SC under Windows", by 

Microsoft. ∆ιαθέσιµο από την ιστοσελίδα: http://www.microsoft.com/hcl/default.asp 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

11.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχεδίαση του επιπέδου υπηρεσιών (Service 

Layer) της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής. 

Το επίπεδο υπηρεσιών αποτελεί ουσιαστικά τον πυρήνα της προτεινόµενης 

αρχιτεκτονικής, υλοποιώντας µια προσέγγιση αντίστοιχη µε τη γνωστή Service 

Oriented Architecture (SOA), που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της 

σχεδίασης λογισµικού [1][2]. Περιλαµβάνει το σύνολο των µηχανισµών, µέσω των 

οποίων οι καρτ-εφαρµογές θα παρέχονται στις τελικές εφαρµογές µε τη µορφή 

διαλειτουργικών XML υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τη δοµή τους, τον τύπο της 

χρησιµοποιούµενης έξυπνης κάρτας, τον τύπο του αναγνώστη καρτών και της 

πλατφόρµας λειτουργίας.  

Η διάρθρωση του κεφαλαίου είναι η εξής: Αρχικά παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της 

αρχιτεκτονικής στο επίπεδο των υπηρεσιών όπως προκύπτουν από τη γενική 

σχεδίαση αλλά και σε σχέση µε τα υπόλοιπα επίπεδα. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των βασικών 

συστατικών του επιπέδου υπηρεσιών. Το βασικό συστατικό του επιπέδου υπηρεσιών 

είναι η βιβλιοθήκη xmlcard, η οποία αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου στα πλαίσια της 

διατριβής. Ουσιαστικά πρόκειται για την αντικειµενοστραφή (object-oriented) 

αναπαράσταση του XMLCard model από το επίπεδο της κάρτας στο επίπεδο των 

εφαρµογών. Επίσης περιλαµβάνει ένα σύνολο βοηθητικών µηχανισµών, όπως 

µηχανισµοί ψηφιακής υπογραφής, συµπίεσης, ρυθµίσεων κλπ, καθώς και τις έτοιµες 

βιβλιοθήκες λογισµικού ΕΛ/ΛΑΚ, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του 

συστήµατος. Η επικοινωνία µε την κάρτα πραγµατοποιείται εντελώς διαφανώς, µέσω 

του ενδιάµεσου επιπέδου. 

Τέλος, παρουσιάζονται διεξοδικά η σχεδίαση και υλοποίηση των προηγµένων 

µηχανισµών ασφάλειας, οι οποίοι βασίζονται σε διαθέσιµες υλοποιήσεις της XML 

Κρυπτογραφίας [3] και στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Java (JCE Architecture) 

[4]. 

11.2. Απαιτούµενες Υπηρεσίες  

Ο βασικός στόχος είναι οι καρτ-εφαρµογές να παρέχονται στις τελικές εφαρµογές µε 

τη µορφή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Γι’ αυτό λοιπόν, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

ενός µηχανισµού που θα αλληλεπιδρά απευθείας µε τις καρτ-εφαρµογές σε υψηλό 

επίπεδο. Η υλοποίηση περιλαµβάνει δύο διαδοχικά στάδια: 

� Στο πρώτο στάδιο παρέχεται η αντικειµενοστραφής βιβλιοθήκη πρόσβασης που 

επιτρέπει το χειρισµό της κάρτας και των καρτ-εφαρµογών σαν high-level Java 

Objects 

� Στο δεύτερο στάδιο, περιλαµβάνεται η υλοποίηση ενός επιπλέον επιπέδου όπου 

τα java objects συγκεντρώνονται και παρέχονται µε τη µορφή XML υπηρεσιών. 

Οι τελικές εφαρµογές µπορούν να χρησιµοποιούν είτε τα αντικείµενα είτε τις 

υπηρεσίες ανάλογα µε τις ανάγκες και τον τύπο της καθεµίας. 

Η χρήση των αντικειµένων είναι προτιµότερη όταν η τελική εφαρµογή είναι µια Rich 

desktop application που πραγµατοποιεί εκτεταµένη επεξεργασία (στο business layer) 

και χρησιµοποιεί µεγάλο µέρος της λειτουργικότητας της κάρτας (όπως π.χ. µια 
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εφαρµογή του Νοσοκοµείου που θα πρέπει να εκδίδει κάρτες, να ενηµερώνει στοιχεία 

σε όλες τις εφαρµογές κλπ). 

Αντίστοιχα, οι XML υπηρεσίες είναι κατάλληλες για ultra-thin client εφαρµογές που 

δεν πραγµατοποιούν εκτεταµένη επεξεργασία αλλά περισσότερο στρέφονται στην 

παρουσίαση των δεδοµένων (όπως π.χ. η εφαρµογή ενός ασθενοφόρου για viewing 

του EDS ή εφαρµογή φαρµακείου για e-prescription). 

11.3. Συστατικά του Επιπέδου Υπηρεσιών 

Η γενική αρχιτεκτονική του επιπέδου υπηρεσιών φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.  

 

Σχήµα 11-1: Block διάγραµµα της αρχιτεκτονικής του επιπέδου υπηρεσιών 

Τα βασικά συστατικά του είναι: 

� Βιβλιοθήκες λογισµικού σε Java (Software libraries): Περιλαµβάνει το σύνολο 

των βιβλιοθηκών λογισµικού Java που υλοποιούν την απαιτούµενη 

λειτουργικότητα.  Σε αυτές περιλαµβάνεται τόσο η βιβλιοθήκη xmlcard που 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής όσο και εξωτερικές βιβλιοθήκες 

(ΕΛ/ΛΑΚ). 
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� Μηχανισµός ρυθµίσεων (Configuration Mechanism): Πρόκειται για ένα γενικό 

µηχανισµό ρύθµισης των παραµέτρων του πλαισίου στο σύνολο του, ούτως ώστε 

να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε περιβάλλοντος λειτουργίας. 

� Μηχανισµός αποθήκευσης πόρων (Resources Repository): Πρόκειται για το 

σύνολο των εξωτερικών πόρων που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία του 

συστήµατος. 

11.4. Βιβλιοθήκη xmlcard 

Η βιβλιοθήκη xmlcard είναι ο πυρήνας της αρχιτεκτονικής καθώς υλοποιεί το 

XMLCard model στο επίπεδο των εφαρµογών. Στο επόµενο σχήµα παρουσιάζεται το 

UML Package Diagram της βιβλιοθήκης: 

 

Σχήµα 11-2: Package Diagram του πακέτου xmlcard 



291 

Το δοµικό στοιχείο της βιβλιοθήκης είναι η κλάση XMLCard που αποτελεί την 

αντικειµενοστραφή αναπαράσταση της πραγµατικής έξυπνης κάρτας και παρέχει 

µεθόδους για το χειρισµό των λειτουργιών και των καρτ-εφαρµογών. Αντίστοιχα, οι 

καρτ-εφαρµογές αναπαρίστανται µε διάφορες κλάσεις ανάλογα µε το είδος της 

εφαρµογής. 

Στο επόµενο σχήµα φαίνεται παραστατικά ο συσχετισµός της έξυπνης κάρτας και των 

καρτ-εφαρµογών, όπως ορίζονται στο XMLCard model, µε υψηλού επιπέδου 

αντικείµενα Java τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν απευθείας από τις τελικές 

εφαρµογές.  

 

Σχήµα 11-3: Συσχετισµός του XMLCard model στο επίπεδο υπηρεσιών 

Το πακέτο συµπληρώνεται µε ένα ανεξάρτητο API για την παροχή προηγµένων 

υπηρεσιών ασφάλειας (XMLSecurity) καθώς και µε πλήθος βοηθητικών κλάσεων για 

την εκτέλεση άλλων λειτουργιών (συµπίεση, επικοινωνία µε εξωτερικά συστήµατα, 

χειρισµός xml, κλπ). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα ξεχωριστά πακέτα και οι βασικές κλάσεις 

της βιβλιοθήκης. 
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11.4.1. Πακέτο xmlcard (edu.biomed.ntua.xmlcard) 

Το πακέτο αυτό περιέχει το “δηµόσιο” API, µε χρήση του οποίου οι προγραµµατιστές 

των τελικών εφαρµογών µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις καρτ-εφαρµογές. 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, οι 

καρτ-εφαρµογές παρέχονται µε δύο τρόπους: 

� Σαν υψηλού επιπέδου αντικείµενα Java, τα οποία µπορούν εύκολα να 

ενσωµατωθούν σε πιο πολύπλοκες τελικές εφαρµογές. 

� Σαν υπηρεσίες xml έτοιµες για κατανάλωση από τις τελικές εφαρµογές. Η 

λειτουργία αυτή παρέχεται από την κλάση XMLCardAccess, η οποία υλοποιεί 

ένα είδος ενδιάµεσης business logic, συγκεντρώνοντας ουσιαστικά σε µία κλάση 

όλες τι βασικές λειτουργίες της πλατφόρµας, όπως: ανάκτηση της κάρτας, 

ανάκτηση λίστας µε τις καρτ-εφαρµογές και επιστροφή του XML περιεχοµένου 

των καρτ-εφαρµογών 

Το πακέτο περιέχει τις παρακάτω κλάσεις: 

XMLCard: Αποτελεί την αντικειµενοστραφή αναπαράσταση της έξυπνης κάρτας µε 

την XML λειτουργικότητα. Παρέχει µεθόδους για σύγχρονη και κατ’ εντολή 

ανάκτηση της κάρτας που εισάγεται στον αναγνώστη, καθώς και το αρχικό σηµείο 

εισόδου απ΄ όπου ανακτάται ο Application Manager (βλέπε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9) και στη 

συνέχεια κάθε διακριτή καρτ-εφαρµογή. 

XMLSecurity: παρέχει το δηµόσιο API για πρόσβαση στις κρυπτογραφικές υπηρεσίες 

της πλατφόρµας µε ή χωρίς τη χρήση της κάρτας. Μεταξύ άλλων περιλαµβάνει 

δηµιουργία και επιβεβαίωση ψηφιακών υπογραφών XML µε χρήση διαφόρων 

υλοποιήσεων, αλγορίθµων και µέσων. Περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Properties: Κλάση που χειρίζεται το µηχανισµό του µηχανισµού ρυθµίσεων. 

Περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια. 

XMLCardConstants: Βοηθητική κλάση µε σταθερές που χρησιµοποιούνται σε 

ολόκληρη τη βιβλιοθήκη.  
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11.4.2. Πακέτο Applications (edu.biomed.ntua.xmlcard.applications) 

Περιέχει τα πρότυπα (templates) και τις υλοποιήσεις των καρτ-εφαρµογών σύµφωνα 

µε το XMLCard µοντέλο που περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. 

Το πακέτο περιέχει τις παρακάτω κλάσεις: 

XCAIdentifier: Η διάκριση των καρτ-εφαρµογών γίνεται µέσω της κλάσης 

XCAIdentifier που ενθυλακώνει τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής, όπως αυτά 

περιγράφονται στο <App> element του ApplicationManager. Όλες οι καρτ-εφαρµογές 

παράγονται µε γενικευµένο τρόπο από δύο interfaces που ορίζουν τις απαιτούµενες 

µεθόδους για τους δύο βασικούς τύπους καρτ-εφαρµογών (card applications): 

� XMLCardGenericApplication 

� XMLCardGenericCryptoApplication 

XMLCardGenericApplication: Το interface XMLCardGenericApplication είναι µια 

αφηρηµένη αναπαράσταση των καρτ-εφαρµογών. Το interface ορίζει δύο βασικές 

µεθόδους που θα πρέπει να υλοποιούν οι κλάσεις: 

� getData(): Μια µέθοδο που θα επιστρέφει το περιεχόµενο της εφαρµογής σε 

ένα έγκυρο XML document σύµφωνα µε την προκαθορισµένη δοµή  

� setData(Document): µια µέθοδο που θα αποθηκεύει τα δεδοµένα ενός XML 

document στην αντίστοιχη καρτ-εφαρµογή 

 

Σχήµα 11-4: Package Diagram του interface XMLCardGenericApplication 
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Οι βασικές υλοποιήσεις του interface είναι οι εξής: 

� Η κλάση XMLCardApplication που αναπαριστά τις File System και Document 

καρτ-εφαρµογές σύµφωνα µε το XMLCard model. 

� Η κλάση XMLCardApplicationManager αναπαριστά την καρτ-εφαρµογή 

ApplicationManager. Ο ApplicationManager είναι µια κοινή Document 

εφαρµογή σύµφωνα µε το XMLCard model, ωστόσο η κλάση υλοποιεί κάποια 

επιπλέον εξειδικευµένη λειτουργικότητα, κυρίως σε σχέση µε την ενηµέρωση 

(registration νέας εφαρµογής, κλπ). 

� Η κλάση XMLCardSIFApplication που αναπαριστά την καρτ-εφαρµογή SIF 

σύµφωνα µε το XMLCard model. 

Οι βασικές µέθοδοι getData και setData υλοποιούνται ως εξής: 

public Document getData() { //check app type (from xcai) 

     if (_xcai.isFSApp()) { 

         return this.readW3CfromFS(); //LINEAR, CYCLIC, ETC 

     } else if (_xcai.isCryptoApp()) { 

         JOptionPane.showInternalMessageDialog(null, 

                 "PK Applications not supported by 

XMLCardApplication class", 

                 "Internal Error", 

                 JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

         return null; //not supported here - message 

     } else if (_xcai.isDOCApp()) { 

         return this.readW3CfromDOC(); 

     } else return null; 

} 

 

public UpdateStatus setData(Document data) { 

      if (_xcai.isFSApp()) { 

          return this.saveW3CtoFS(data); //LINEAR, CYCLIC, ETC 

      } else if (_xcai.isCryptoApp()) { 

          JOptionPane.showInternalMessageDialog(null, "PK 

Applications not supported by XMLCardApplication class", 

"Internal Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        return null; //not supported here - message 

      } else if (_xcai.isDOCApp()) { 

          return this.saveW3CtoDOC(data); //TRANSPARENT 

      } else return null; 

} 

Η ανάγνωση από έγγραφο-κεντρική εφαρµογή γίνεται ως εξής: 

  private Document readW3CfromDOC() {Document newDoc = null; 

 

    //1. read from card file 
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    byte[] b = cf.getCardFileBytes(_xcai.getCardAppPath()); 

 

    //2. trim data 

    int size = Integer.parseInt(_xcai.getCardAppSize()); 

    byte[] c = new byte[size]; 

    System.arraycopy(b, 0, c, 0, size); 

 

    //3. if compressed then decompress 

    if (_xcai.getCardAppZip().equals(XMLCardConstants.TRUE)) { 

      byte[] decompData = ByteCODEC.decompress(c, 

_xcai.getCardAppZMethod()); 

      newDoc = Utils.readW3C(new 

ByteArrayInputStream(decompData)); 

    } 

    else newDoc = Utils.readW3C(new ByteArrayInputStream(c)); 

 

    //4. return result 

    return newDoc; 

  } 

Μια από τις βασικές συναρτήσεις είναι η readW3CfromFS() η οποία διαβάζει µια 

αρχείο-κεντρική καρτ-εφαρµογή και µετατρέπει το περιεχόµενο σε xml έγγραφο 

σύµφωνα µε το descriptor. 

private Document readW3CfromFS() { 

 

  Document newDoc = null; 

  try { 

    //1. Build the document to put the data in 

    DocumentBuilderFactory factory 

        = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

    DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder(); 

    DOMImplementation impl = builder.getDOMImplementation(); 

    newDoc = impl.createDocument(null, _xcai.getCardAppName(), 

null); //document sceleton 

    Node root = newDoc.getDocumentElement(); 

 

    //2. Get the needed structures from the descriptor 

    NodeList ef_list = 

XPathAPI.selectNodeList(_xcai.getAppDescriptorDoc(),XMLCardCon

stants.xp_ApplicationStructure);  

    int ef_no = ef_list.getLength(); //if 0 then stop 

 

    //3. Get Structure details 

    for (int i = 0; i < ef_no; i++) { 

      Node structure = ef_list.item(i); 

      String ef_name = XPathAPI.selectSingleNode(structure, 

XMLCardConstants.xp_name).getFirstChild().getNodeValue();  

      String ef_path = XPathAPI.selectSingleNode(structure, 

XMLCardConstants.xp_CardPath2).getFirstChild().getNodeValue(); 

     String ef_type = XPathAPI.selectSingleNode(structure, 

XMLCardConstants.xp_type).getFirstChild().getNodeValue(); 
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      String ef_absolute_path = _xcai.getCardAppPath() + 

ef_path; 

 

      //4. Add <EF> element to data.xml 

      Node appEl = newDoc.createElement(ef_name); 

      root.appendChild(appEl); 

 

      //5. get Records within the descriptor-EF 

      NodeList rec_list = XPathAPI.selectNodeList(structure, 

XMLCardConstants.xp_record); 

      int rec_no = rec_list.getLength(); //if 0 = flat 

structure 

 

      if (ef_type.equals(XMLCardConstants.LINEAR)) {  

        //6. get record details 

        System.out.println("LINEAR FILE");  

        for (int x = 0; x < rec_no; x++) { 

          Node record = rec_list.item(x); 

          String rec_name = XPathAPI.selectSingleNode(record, 

XMLCardConstants.xp_name).getFirstChild().getNodeValue(); 

          String rec_length = XPathAPI.selectSingleNode(record, 

XMLCardConstants.xp_size).getFirstChild().getNodeValue(); 

 

          //7. Get value from the record EF record 

          String value = new String(cf.getCardFileRecordBytes( 

              ef_absolute_path, x + 1)).trim(); 

 

         //8. Append record <tag> to the data doc and fill 

with value 

         Node rec = 

appEl.appendChild(newDoc.createElement(rec_name)); 

          Text nodeText = newDoc.createTextNode(value); 

          rec.appendChild(nodeText); //set the value 

 

        } //end for-loop records 

      } 

      else if (ef_type.equals(XMLCardConstants.CYCLIC)) { 

        byte[][] byteValues = 

cf.getAllCardFileRecordBytes(_xcai. 

            getAppAbsolutePath()); 

        for (int x = 0; x < rec_no; x++) { 

          Node record = rec_list.item(x); 

          String rec_name = XPathAPI.selectSingleNode(record, 

XMLCardConstants.xp_name).getFirstChild().getNodeValue(); 

          String rec_length = XPathAPI.selectSingleNode(record, 

XMLCardConstants.xp_size).getFirstChild().getNodeValue(); 

 

          //7. Get value from the record EF record 

          String value = new String(byteValues[x]).trim(); 

 

          //8. Append record <tag> to the data document and 

fill with value 

          Node rec = 

appEl.appendChild(newDoc.createElement(rec_name)); 

          Text nodeText = newDoc.createTextNode(value); 

          rec.appendChild(nodeText); //set the value 
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        } //end for-loop cyclic records 

      } //end else 

    } //end for-loop structures 

  } 

  catch (TransformerException ex) { 

  } 

  catch (DOMException ex) { 

  } 

  catch (ParserConfigurationException ex) { 

  } 

  catch (FactoryConfigurationError ex) { 

  } 

   //9. return the data within an xml document 

return newDoc;  

} 

Αντίστοιχα, η βασική συνάρτηση για αποθήκευση ενός XML εγγράφου σε µια 

έγγραφο-κεντρική καρτ-εφαρµογή είναι : 

//Update DOC type (transparent) 

private UpdateStatus saveW3CtoDOC(Document w3cdoc) { 

  boolean status = false; 

  UpdateStatus us = new UpdateStatus(); 

  try { 

    byte[] data = null; //1. convert doc to byte[] 

    ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 

    OutputFormat format = new OutputFormat(w3cdoc, "UTF-8", 

false);  

    format.setPreserveSpace(true); 

    format.setIndenting(true); 

    XMLSerializer serializer = new XMLSerializer(baos, format); 

    serializer.serialize(w3cdoc); 

    data = baos.toByteArray(); 

    baos.flush(); 

    baos.close(); 

 

    int initLength = data.length; 

    int fileSize = cf.getCardFileSize(_xcai.getCardAppPath()); 

 

    if (initLength > fileSize) { //needs compression 

      if (JOptionPane.showConfirmDialog() 

==JOptionPane.OK_OPTION) { 

        String zipMethod = Properties.getDefaultZipMethod(); 

        byte[] compData = ByteCODEC.compress(data, zipMethod); 

        int compLength = compData.length; 

        if (compLength <= fileSize) { //check if compressed is ok 

        status = cf.updateCardFile(_xcai.getCardAppPath(), 

compData); 

          us.setUpdate(status); 

          us.setZipped(true); 

          us.setLoadedSize(compLength); 

          us.setZipMethod(zipMethod);//ZIP 

        } 

        else { 
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          JOptionPane.showMessageDialog(null, "The compressed 

file size " +"exceeds the card file capacity" +"\n Unable to load 

the file on the card", "Loading 

Error",JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        } 

      } 

    } 

    else { 

      status = cf.updateCardFile(_xcai.getCardAppPath(), data); 

      us.setUpdate(status); 

      us.setZipped(false); 

      us.setLoadedSize(initLength); 

    } 

  } 

  catch (IOException ex) {  } 

  return us; 

} 

Τέλος, η βασική συνάρτηση για αποθήκευση ενός XML εγγράφου σε µια αρχείο-

κεντρική καρτ-εφαρµογή είναι : 

private UpdateStatus saveW3CtoFS(Document w3cdoc) { 

 boolean status = false; 

 UpdateStatus us = new UpdateStatus(); 

 try { 

   NodeList ef_list =    

XPathAPI.selectNodeList(_xcai.getAppDescriptorDoc(), 

 XMLCardConstants.xp_ApplicationStructure); //list with structure 

nodes 

  int ef_no = ef_list.getLength();  

  //2. read Strucure details 

  for (int i = 0; i < ef_no; i++) { 

   //3. Read structure fixed part 

   Node structure = ef_list.item(i); 

   String ef_name = XPathAPI.selectSingleNode(structure, 

XMLCardConstants.xp_name).getFirstChild().getNodeValue(); //name 

   String ef_path = XPathAPI.selectSingleNode(structure, 

XMLCardConstants.xp_CardPath2).getFirstChild().getNodeValue(); 

//path 

   String ef_type =  

XPathAPI.selectSingleNode(structure,XMLCardConstants.xp_type) 

  .getFirstChild().getNodeValue(); //type 

  //4. Read Structure variable part = included Records 

        NodeList rec_list = XPathAPI.selectNodeList(structure, 

XMLCardConstants.xp_record); 

        int rec_no = rec_list.getLength();  

        //5. Search for Application EF tags within data.xml 

        String xps_data1 = "//" + ef_name; 

        Node EF_app_node = XPathAPI.selectSingleNode(w3cdoc, 

xps_data1); //select application in data.xml 

        for (int x = 0; x < rec_no; x++) { 

          //6. Read record details from descriptor 

          Node record = rec_list.item(x); 
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          String rec_name = XPathAPI.selectSingleNode(record, 

XMLCardConstants.xp_name).getFirstChild().getNodeValue(); //record 

name 

          String rec_length = XPathAPI.selectSingleNode(record, 

XMLCardConstants.xp_size).getFirstChild().getNodeValue(); //record 

size 

 

          //7. Search for record within data.xml and get value 

          String xps_data2 = rec_name; 

          String value = XPathAPI.selectSingleNode(EF_app_node, 

xps_data2).getFirstChild().getNodeValue(); //get value from the 

data.xml 

           //9. Update appropriate file record on card 

          //9.1 if neccessary clean record 

          int recL = Integer.parseInt(rec_length); 

          if (recL > 0) { 

            cf.cleanCardFileRecordBytes(_xcai.getAppAbsolutePath(), 

x + 1, Integer.parseInt(rec_length)); } 

          cf.updateCardFileRecordBytes(_xcai.getAppAbsolutePath(), 

x + 1, 

          value.getBytes()); //check value, ef_path, rec_no if 

valid 

          status = true; 

          us.setUpdate(status); 

          us.setZipped(false); 

        } //end for-loop record 

      } //end for-loop structure 

    } 

    catch (NumberFormatException ex) {} 

    catch (DOMException ex) {} 

    catch (TransformerException ex) {} 

    return us; 

  } 

XMLCardGenericCryptoApplication: Το interface αυτό παρέχει µια αφηρηµένη 

αναπαράσταση των κρυπτογραφικών καρτ-εφαρµογών (Cryptographic) του 

XMLCard model. Το interface ορίζει δύο βασικές µεθόδους που θα πρέπει να 

υλοποιούν οι κλάσεις: 

� signXML(Document): η µέθοδος αυτή υπογράφει ψηφιακά ένα XML 

document και επιστρέφει το υπογεγραµµένο έγγραφο. Οι λεπτοµέρειες της 

υπογραφής (είδος, κλειδιά, βιβλιοθήκη) ορίζονται δυναµικά µέσω 

κατάλληλων ρυθµίσεων. 

� getSignerX509Cert(): η µέθοδος αυτή επιστρέφει το X.509 δηµόσιο ψηφιακό 

πιστοποιητικό που είναι αποθηκευµένο στην κάρτα.  
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Σχήµα 11-5: Package Diagram του interface XMLCardGenericCryptoApplication  

Η βασική υλοποίηση είναι η κλάση XMLCardCryptoApplication. 

11.4.3. Πακέτο Viewers 

Το πακέτο edu.biomed.ntua.xmlcard.viewers περιέχει έτοιµες υλοποιήσεις διαλογικών 

παραθύρων (dialogs) τα οποία χρησιµοποιούνται αυτόµατα από την κλάση 

XMLSecurity για άµεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλειας σχετικές µε την επιλογή 

κρυπτογραφικών κλειδιών του χρήστη. Πιο συγκεκριµένα το πακέτο περιλαµβάνει: 

DiskKeystore: η κλάση αυτή παρέχει το διαλογικό παράθυρο µέσα από το οποίο 

µπορούµε να χειριστούµε τα περιεχόµενα και τις λειτουργίες ενός Java Keystore, το 

οποίο χρησιµοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση κρυπτογραφικών κλειδιών. 

Μέσω του διαλογικού παραθύρου ο χρήστης µπορεί για παράδειγµα να δει τα 

περιεχόµενα του προσωπικού του Keystore και επιλέξει το κλειδί που θα 

χρησιµοποιήσει για ψηφιακή υπογραφή.  

 

Σχήµα 11-6: ∆ιαλογικό παράθυρο χειρισµού τοπικού Java Keystore 
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SmartCardKeystore: η κλάση αυτή παρέχει το διαλογικό παράθυρο µέσα από το 

οποίο ο χρήστης µπορεί να χειριστεί τα κρυπτογραφικά κλειδιά και πιστοποιητικά 

που βρίσκονται πάνω στην έξυπνη κάρτα, κατ’ αναλογία µε ένα κλασικό Java 

Keystore.  

 

Σχήµα 11-7: ∆ιαλογικό παράθυρο χειρισµού κρυπτογραφικών κλειδιών της κάρτας 

X509CertViewer: η κλάση αυτή παρέχει το διαλογικό παράθυρο µέσα από το οποίο ο 

χρήστης έχει πρόσβαση στο περιεχόµενο ενός ψηφιακού πιστοποιητικού X.509, το 

οποίο βρίσκεται αποθηκευµένο στην κάρτα του ή στο δίσκο του υπολογιστή σε 

κάποιο Keystore.  

 

Σχήµα 11-8: ∆ιαλογικό παράθυρο παρουσίασης ψηφιακού πιστοποιητικού X.509 
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PKAppInfoViewer: η κλάση αυτή παρέχει το διαλογικό παράθυρο µέσα από το οποίο 

ο χρήστης µπορεί να δει πληροφορίες σχετικές µε τις κρυπτογραφικές εφαρµογές που 

βρίσκονται πάνω στην κάρτα. 

 

Σχήµα 11-9: ∆ιαλογικό παράθυρο παρουσίασης κρυπτογραφικών εφαρµογών κάρτας 

11.4.4. Πακέτο Security 

Το πακέτο edu.biomed.ntua.xmlcard.xmlsecurity περιέχει βοηθητικές κλάσεις που 

υλοποιούν τη λειτουργικότητα που παρέχει η κλάση XMLSecurity. Ουσιαστικά, 

περιλαµβάνει τις υλοποιήσεις των low-level κρυπτογραφικών λειτουργικών, µε χρήση 

των έτοιµων πακέτων XML κρυπτογραφίας. Οι υπηρεσίες ασφάλειας του πακέτου 

περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 11.8. 

11.4.5. Πακέτο Utilities 

Το πακέτο edu.biomed.ntua.xmlcard.utilities περιέχει βοηθητικές κλάσεις που 

καλύπτουν ευρεία γκάµα από τη λειτουργικότητα της πλατφόρµας. Για παράδειγµα, η 

κλάση ByteCODEC παρέχει ένα συνολικό API πρόσβασης στις µεθόδους συµπίεσης 

που υποστηρίζει η πλατφόρµα. Βασικές µέθοδοι είναι οι 

public static byte[] compress(byte[] input, String method) 

 

public static byte[] decompress(byte[] input, String method) 

οι οποίες δέχονται σαν ορίσµατα τα δεδοµένα και τον αλγόριθµο και επιστρέφουν τα 

συµπιεσµένα / αποσυµπιεσµένα δεδοµένα αντίστοιχα. Η υλοποίηση των αλγορίθµων 

γίνεται σε ξεχωριστές κλάσεις: 
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� ARITHCompressor: υλοποίηση συµπίεσης / αποσυµπίεσης µε χρήση της τεχνικής 

Arithmetic Coding. 

� CompressLZW και DecompressLZW: υλοποίηση συµπίεσης / αποσυµπίεσης µε 

χρήση του αλγορίθµου LZW. 

� ZipCompressor: υλοποίηση συµπίεσης / αποσυµπίεσης µε χρήση της βιβλιοθήκης 

zlib. 

� GzipCompressor: υλοποίηση συµπίεσης / αποσυµπίεσης µε χρήση της 

βιβλιοθήκης gzip. 

� Bzip2Compressor: υλοποίηση συµπίεσης / αποσυµπίεσης µε χρήση της 

βιβλιοθήκης bzip2. 

Άλλη σηµαντική κλάση είναι η Utils, η οποία παρέχει βοηθητικές µεθόδους για 

χειρισµό XML εγγράφων (ανάγνωση, αποθήκευση, serialization, κλπ).  

11.4.6. Πακέτο Card Access 

Το πακέτο edu.biomed.ntua.xmlcard.cardaccess περιέχει κλάσεις που υλοποιούν 

εξειδικευµένες υπηρεσίες πρόσβασης και χειρισµού των έξυπνων καρτών. 

Επικοινωνεί απευθείας µε το ενδιάµεσο επίπεδο χρησιµοποιώντας το API που 

προσφέρει το OpenCard Framework. 

Οι ιδιωτικές (private) µέθοδοι που προσφέρονται σε αυτό το πακέτο 

χρησιµοποιούνται εσωτερικά  από τις δηµόσιες κλάσεις για την υλοποίηση πιο 

σύνθετων υπηρεσιών / λειτουργιών. 

� CardFunctions: περιέχει µεθόδους για ανάγνωση, εγγραφή δεδοµένων, 

αρχικοποίηση υπηρεσιών κλπ. 

� CardInitialization: περιέχει µεθόδους για αρχικοποίηση και προσωποποίηση 

των καρτών.  

� CardWaiter: περιέχει µεθόδους για αναζήτηση και έλεγχο των καρτών που 

εισάγονται στον αναγνώστη. 

� myCHVDialog: παρέχει υλοποίηση ενός διαλογικού παραθύρου για εισαγωγή 

κωδικών πρόσβασης (PINs). 
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11.5. Εξωτερικές βιβλιοθήκες 

Το προτεινόµενο πλαίσιο βασίζεται εξ’ ολοκλήρου σε ελεύθερο λογισµικό / 

λογισµικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Η βάση λειτουργίας είναι οι βιβλιοθήκες που 

προσφέρει το περιβάλλον Java (εκδόσεις JDK1.3/1.4/1.5). Εκτός από τις θεµελιώδεις 

βιβλιοθήκες (java.io, java.lang, java.awt, κλπ), χρησιµοποιούνται επίσης: 

• Βιβλιοθήκες σχετικές µε το OCF και τις υποστηριζόµενες συσκευές (κάρτες 

και αναγνώστες) 

• Βιβλιοθήκες σχετικές µε υπηρεσίες ασφάλειας 

• Βιβλιοθήκες σχετικές µε τη συµπίεση 

• Βιβλιοθήκες σχετικές µε το χειρισµό xml εγγράφων (εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στο jdk) 

• Βιβλιοθήκες σχετικές µε την περιγραφή γραφικών διαπροσωπειών (GUI) 

Στο ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι εξωτερικές βιβλιοθήκες που 

χρησιµοποιούνται στην παρούσα υλοποίηση: 

 Ονοµασία Πακέτου Περιγραφή Προέλευση 

base-core.jar 

base-opt.jar (patched) 
OCF libraries 

reference-services.jer MFC Services 

Opencard Web 
Site OCF 

comm.jar Java CommAPI SUN 

gemplus-gpk-0.3.jar GPK Services 
gemplus-services-1.3.1.jar Gemplus Services Gemplus 

gemplus-terminals-4.1.jar Gemplus Terminals 

Gemplus Web Site 

bcprov-jdk1.4-122.jar JCE Provider  

cryptix-jce-provider.jar JCE Provider Cryptix Web Site 
sunjce_provider.jar JCE Provider SUN 

iaik_jce.jar JCE Provider 

jcsi_jce.jar, jcsi_provider.jar, 
jcsi_base.jar 

jcsi_gpk.jar 

JCE Provider 
IAIK web site 

xmlsec_1.4.jar APACHE XML 
Security 

APACHE 

xss4j.jar IBM XML Security IBM web site 

xmlsec.jar NEC XML Security NEC web site 

Security 

ixsil-1.2.0.jar IAIK XML Security IAIK web site 

colloquial_arithcode-1_1.jar Arithmetic Coding  
Compression 

bzip2.jar Bzip2 implementation  

jaxp.jar   
xalan.jar APACHE xsl engine 

xerces.jar APACHE xml parser 
XML 

xml-apis.jar  

APACHE web site 
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jgb.jar 

swixml.jar GUI 

cookswing-1.1.jar 

xml2gui rendering Source Forge 

Πίνακας 15: Εξωτερικές βιβλιοθήκες 

11.6. Μηχανισµός Ρυθµίσεων (Configuration Mechanism) 

Πρόκειται για ένα γενικό µηχανισµό ρύθµισης των παραµέτρων του πλαισίου, ούτως 

ώστε να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε περιβάλλοντος λειτουργίας όπου 

εγκαθίσταται το σύστηµα. 

Αποτελείται από ένα xml αρχείο καταχώρισης των ρυθµίσεων καθώς και µια ειδική 

Java κλάση για το χειρισµό του. Με χρήση του µηχανισµού αυτού µπορεί να 

ρυθµιστεί δυναµικά ένα πλήθος παραµέτρων που καθορίζουν τη λειτουργία και 

συµπεριφορά του συστήµατος, µε έναν απλό, ευέλικτο και επεκτάσιµο τρόπο. Πέρα 

από τις προκαθορισµένες παραµέτρους, ο µηχανισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 

από τους προγραµµατιστές των τελικών εφαρµογών για τον ορισµό και τη χρήση των 

δικών τους εξειδικευµένων παραµέτρων. 

11.6.1. ∆οµή εγγράφου ιδιοτήτων 

Ο ορισµός των παραµέτρων γίνεται µε δοµηµένο τρόπο σε ένα έγγραφο XML 

(properties.xml). Το έγγραφο αυτό είναι µια συλλογή από <Property> elements 

καθένα από τα οποία αναπαριστά µια παράµετρο ή µια οµάδα παραµέτρων του 

συστήµατος. 

Κάθε <Property> element περιέχει δύο στοιχεία: 

• <Name>: η ονοµασία της ιδιότητας 

• <Value>: Η τιµή της ιδιότητας. Η τιµή µπορεί να είναι είτε η τελική τιµή, είτε 

να περιέχει άλλες ιδιότητες, εφόσον πρόκειται για µια οµάδα παραµέτρων. 
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Σχήµα 11-10: ∆οµή εγγράφου ορισµού παραµέτρων  

11.6.2. Προκαθορισµένες ιδιότητες 

Ο µηχανισµός περιλαµβάνει πέντε βασικές οµάδες παραµέτρων. Όπως θα δούµε στη 

συνέχεια, οι προγραµµατιστές των τελικών εφαρµογών µπορούν εύκολα να 

προσθέσουν νέες οµάδες παραµέτρων κατάλληλες για κάθε διακριτή εφαρµογή.  

1. SYSTEM: περιλαµβάνει παραµέτρους που σχετίζονται µε τη συνολική λειτουργία 

της πλατφόρµας. 

 

Σχήµα 11-11: Ρύθµιση παραµέτρων του συστήµατος 

2. SMART_CARD: περιλαµβάνει παραµέτρους που σχετίζονται µε τη λειτουργία 

της έξυπνης κάρτας. 

SMART_CARD 

Παράµετρος Παρατηρήσεις 

SIF_PATH Αρχική τοποθεσία του αρχείου SIF στην εξ. Κάρτα, π.χ. 
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“:3F00:3F05” 

CAD_REPOSITORY Τοποθεσία των αρχείων περιγραφής στην τρέχουσα 

εγκατάσταση, π.χ. “../REPOSITORY/CAD” 

APP_MANAGER_ZIPMETHOD Μέθοδος συµπίεσης του αρχείου AMF, π.χ. “ZIP” 

DEFAULT_ZIPMETHOD Default µέθοδος συµπίεσης (αν δεν ορίζεται ρητώς κάποια 

άλλη), π.χ. “ZIP” 

CARD_APP_TYPES 

ISO_FS 

PK_CRYPTO 

XML_DOC 

Τύποι καρτ-εφαρµογών. Οι κωδικοί των τύπων καρτ-

εφαρµογών που χρησιµοποιούνται στο αρχείο AMF, π.χ. 

“FS”, “PK”, “DOC” 

Πίνακας 16: Παράµετροι λειτουργίας της έξυπνης κάρτας 

3. KEYSTORE: περιλαµβάνει παραµέτρους που σχετίζονται µε υλοποιήσεις 

keystores για την αποθήκευση κρυπτογραφικών κλειδιών στο τερµατικό του 

χρήστη. 

KEYSTORE 

Παράµετρος Παρατηρήσεις 

SELECTION_METHOD Μέθοδος επιλογής τοπικού keystore αποθήκευσης κρυπτογραφικών 

κλειδιών. Έχει τιµές “AUTOMATIC” / “MANUAL” 

KEYSTORE_FILE Περιλαµβάνει παραµέτρους σχετικές µε κάθε αρχείο keystore 

ALIAS Κωδική ονοµασία του/των keystore, π.χ. “hp1”, “hp2” 

FILE_PATH Τοποθεσία του/των αρχείου/ων keystore στην τρέχουσα εγκατάσταση, 

π.χ. “../REPOSITORY/KEYSTORE/hp1.jks”, “C:/ hp2.jks” 

TYPE Τύπος του keystore, π.χ. “JKS” 

PASS Κωδικός πρόσβασης στο αρχείο keystore (µπορεί να είναι 

κρυπτογραφηµένος) 

Πίνακας 17: Παράµετροι λειτουργίας τοπικού keystore 

4. XML_SIGNATURE: περιλαµβάνει παραµέτρους που σχετίζονται µε τη 

δηµιουργία και επαλήθευση XML ψηφιακών υπογραφών. 

XML_SIGNATURE 

Παράµετρος Παρατηρήσεις 

SIGN Ρυθµίσεις της διαδικασίας δηµιουργίας ψηφιακής υπογραφής 
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SIGN_CONTENT Το περιεχόµενο που θα υπογραφεί ανά τύπο εγγράφου, π.χ. για 

“MedicationPrescription” µπορεί να έχει τιµή “not(ancestor-or-

self::PrescribedDate)” ενώ για “Hospital_Referral” τιµή 

“not(ancestor-or-self::Hospital)” 

SIGN_METHOD Η µέθοδος (µέσο) υπογραφής, π.χ. “CARD” ή “KEYSTORE” 

SIGN_ALGO Ο αλγόριθµος υπογραφής, π.χ. “RSA”, “DSA” 

DIGEST_ALGO Ο αλγόριθµος hashing, π.χ. “SHA1”, “MD5” 

SIGN_TYPE Ο τύπος ψηφιακής υπογραφής, π.χ. “ENVELOPED”,  

“ENVELOPING” ή “DETACHDED” 

CANONICAL_METHOD Ο αλγόριθµος κανονικοποίησης, π.χ. “C14N_WITH_COMMENTS”,  

“C14N_WITHOUT_COMMENTS” 

INCLUDE_INFO Ρύθµιση των πληροφοριών που θα ενσωµατώνονται στην υπογραφή. 

Περιλαµβάνει τρεις τύπους πληροφοριών:  X509CERT, 

PUBLIC_KEY και SIGNER_INFO. Για κάθε τύπο παίρνει τιµές 

TRUE/FALSE ανάλογα αν θέλουµε να περιλαµβάνεται ή όχι στη 

ψηφιακή υπογραφή 

SIGN_LIBRARY Η βιβλιοθήκη που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία της υπογραφής, 

π.χ. “APACHE_XMLSEC” ή “IBM_XSS4J” 

SIGN_MESSAGES Εµφάνιση ή όχι διαλογικών µηνυµάτων ολοκλήρωσης της υπογραφής 

(τιµές TRUE/FALSE) 

VERIFY Ρυθµίσεις της διαδικασίας επιβεβαίωσης ψηφιακής υπογραφής 

VERIFY_METHOD Μέθοδος επιβεβαίωσης της υπογραφής. Παίρνει τιµές 

“LOCAL_KEYSTORE” (αναζήτηση πιστοποιητικού σε τοπικό 

keystore), “INCL_X509” (από πιστοποιητικό που περιλαµβάνεται 

στην υπογραφή) ή “MANUAL” (αναζήτηση keystore από τον 

χρήστη). 

VERIFY_LIBRARY Η βιβλιοθήκη που χρησιµοποιείται για την επιβεβαίωση της 

υπογραφής, π.χ. “APACHE_XMLSEC” ή “IBM_XSS4J” 

VERIFY_MESSAGES Εµφάνιση ή όχι διαλογικών µηνυµάτων ελέγχου της υπογραφής (τιµές 

TRUE/FALSE) 

Πίνακας 18: Παράµετροι λειτουργίας των ψηφιακών υπογραφών 

5. XSL_TRANSFORMATION: πρόκειται για τη µόνη οµάδα παραµέτρων που 

αφορά το επίπεδο των τελικών εφαρµογών (επίπεδο παρουσίασης). Ουσιαστικά 

προτείνει µια µεθοδολογία / υπόδειγµα για τον τρόπο σύνδεσης τύπων εγγράφων 
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µε την περιγραφή του τρόπου παρουσίαση τους (είτε µε XSL Transformations 

είτε µε XML-UI µεθόδους). Η σύνδεση γίνεται µέσω του DOCTYPE των xml 

εγγράφων. Για κάθε τύπο εγγράφου δηµιουργείται µια εγγραφή (π.χ. 

“MedicationPrescription”) η οποία αντιστοιχίζεται σε κάποιο αρχείο (xml ή xsl) που 

περιγράφει τον τρόπο παρουσίασης του εγγράφου, όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα. 

XSL_TRANSFORMATION 

Παράµετρος Παρατηρήσεις 

MedicationPrescription “../REPOSITORY/CAD/MedicationPrescription.xsl” 

AdministrativeData “../REPOSITORY/CAD/AdministrativeData.xsl” 

EyeGlassesPrescription “../REPOSITORY/CAD/ EyeGlassesPrescription.xsl” 

Πίνακας 19: Παράµετροι λειτουργίας µετασχηµατισµών XSL 

11.6.3. Ανάκτηση παραµέτρων 

Η ανάκτηση των παραµέτρων γίνεται µε τη βοήθεια της κλάσης Properties, η 

οποία περιέχει στατικές (static) µεθόδους. Για τις standard παραµέτρους υπάρχουν 

έτοιµες µέθοδοι ανάκτησης, π.χ.  

     public static String getSignContent(String docType) 

     public static String getDefaultSignMethod() 

Για την ανάκτηση των νέων παραµέτρων που εισάγονται εκ των υστέρων 

προσφέρεται µια γενική µέθοδος που βασίζεται στην  τεχνολογία XPath. Πιο 

συγκεκριµένα, εφόσον γνωρίζουµε την XPath έκφραση της ιδιότητας που θέλουµε να 

ανακτήσουµε, µπορούµε να καλέσουµε τη µέθοδο getPropertyValue µε όρισµα 

την αλφαριθµητική αναπαράσταση (string) της ζητούµενης XPath expression. 

Π.χ. η XPath expression της παραµέτρου INCLUDE_X509CERT είναι: 

//Property[Name='SIGN']/Value/Property[Name='INCLUDE_INFO']/Value/Pro

perty[Name='X509CERT']/Value 

Αντίστοιχα, η µέθοδος getPropertyValue υλοποιείται εύκολα ως εξής: 

  public static String getPropertyValue(String xps) { 

    w3cdoc = Utils.readW3C(new File(propertiesFile)); 
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    try { 

      return XPathAPI.selectSingleNode(w3cdoc, xps). 

          getFirstChild().getNodeValue(); 

    } 

    catch (TransformerException ex) { 

      return null; 

    } 

    catch (DOMException ex) { 

      return null; 

    } 

  } 

Με αυτό τον τρόπο οι προγραµµατιστές των τελικών εφαρµογών µπορούν να 

προσθέσουν τις δικές τους παραµέτρους και να τις ανακτήσουν στη συνέχεια εύκολα 

σε οποιοδήποτε σηµείο του κώδικα της εφαρµογής. 

11.7. Αποθήκευση Πόρων (Resources Repository) 

Περιλαµβάνει το σύνολο των εξωτερικών πόρων (αρχείων, κλπ) που είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήµατος. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται σε µια 

συγκεκριµένη δοµή καταλόγων της πλατφόρµας  λειτουργίας, έτσι ώστε να είναι 

προσβάσιµα στις εφαρµογές λογισµικού. Η ακριβής τοποθεσία τους δεν είναι 

προκαθορισµένη αλλά ρυθµίζεται µέσω κατάλληλων παραµέτρων στο αρχείο 

ρυθµίσεων (properties.xml). 

Τα βασικά αρχεία πόρων είναι: 

� Αρχεία Κρυπτογραφικών Κλειδιών (Keystores) 

� Αρχεία περιγραφής καρτ-εφαρµογών (Card Application Descriptors) 

� Αρχεία XML Validation 

� Αρχεία Stylesheets 

11.7.1. Αρχεία Κρυπτογραφικών Κλειδιών (Keystores) 

Βασίζεται στην standard υλοποίηση της Java για την ασφαλή φύλαξη 

κρυπτογραφικών κλειδιών και πιστοποιητικών [5]. Η υλοποίηση περιλαµβάνει αρχεία 

του τύπου JKS στα οποία αποθηκεύονται µε ασφάλεια κρυπτογραφικά κλειδιών και 

πιστοποιητικά, καθώς και κάποια εργαλεία και κλάσεις (π.χ. KeyTool στο JDK1.4/1.5 

[6]). Είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας (ψηφιακή υπογραφή, 

επαλήθευση, κλπ) σε επίπεδο desktop. 
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11.7.2. Αρχεία περιγραφής καρτ-εφαρµογών (Card Application Descriptors) 

Τα αρχεία αυτά περιγράφουν τη δοµή των καρτ-εφαρµογών (FS/PK) σύµφωνα µε τη 

δοµή που περιγράφεται στην παράγραφο 9.4.2. Ανατρέχοντας σε αυτά τα αρχεία, 

είναι δυνατή η µετατροπή µιας FS καρτ-εφαρµογής σε xml έγγραφο. 

11.7.3. XML Validation 

Περιλαµβάνει αρχεία DTDs (Document Type Definition [7]) και XSDs (XML 

Schema Definition [8]) για validation - εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαιτούµενο κατά το 

parsing - των διαφόρων τύπων αρχείων που απαντώνται στο σύστηµα. 

11.7.4. Stylesheets 

Περιλαµβάνει αρχεία του τύπου XSL ή XML, τα οποία περιγράφουν το τρόπο 

παρουσίασης των δεδοµένων ενός xml εγγράφου. Ο µηχανισµός αυτός µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από το επίπεδο παρουσίασης για την παρουσίαση των xml 

εφαρµογών είτε σε browser, σε desktop applications, κλπ. 

11.8. Υπηρεσίες ασφάλειας 

11.8.1. Γενικά 

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της πλατφόρµας παρέχονται µέσω της κλάσης XMLSecurity. 

Η κλάση αυτή υλοποιεί ένα αυτόνοµο δηµόσιο API που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

απευθείας από τις τελικές εφαρµογές για την εκτέλεση κρυπτογραφικών λειτουργιών 

µε ή χωρίς τη χρήση της κάρτας. 

Η βασική υπηρεσία που προσφέρεται είναι η ψηφιακή υπογραφή XML εγγράφων 

(δηµιουργία και επαλήθευση). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται διάφορες 

ισοδύναµες υλοποιήσεις της XML Signature που είναι ελεύθερα διαθέσιµες. 

Επίσης, υλοποιούνται διάφορες τεχνικές όσον αφορά στην αρχιτεκτονική ασφάλειας 

και στη διαχείριση των κρυπτογραφικών κλειδιών. Η πρώτη τεχνική χρησιµοποιεί την 

αρχιτεκτονική ασφαλείας της Java (JCΑ) και βασίζεται σε κρυπτογραφικούς 

Providers που µπορούν να ρυθµιστούν δυναµικά, σε χρόνο εκτέλεσης. Με αυτό τον 

τρόπο, οι τελικές εφαρµογές καλούν τις κρυπτογραφικές υπηρεσίες εντελώς 

διαφανώς, χωρίς να χρειάζεται να έχουν γνώση της υλοποίησης τους, δηλαδή αν θα 



312 

υλοποιούνται στην κάρτα ή στον υπολογιστή κλπ. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκε ένας JCE-συµβατός provider για την κάρτα GPK, καθώς και 

διάφοροι κλασικοί providers που υλοποιούνται αποκλειστικά σε λογισµικό. Η 

δεύτερη τεχνική δε χρησιµοποιεί τη λογική των Providers αλλά πραγµατοποιεί 

απευθείας χρήση των κρυπτογραφικών λειτουργιών της εκάστοτε κάρτας. 

11.8.2. Κλάση XMLSecurity 

Οι βασικές µέθοδοι της κλάσης καθώς και η λειτουργία της καθεµιάς παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:  

Μέθοδος Περιγραφή 

signXMLKeystore(Document) ∆έχεται σαν όρισµα ένα xml έγγραφο και επιστρέφει το 
υπογεγραµµένο xml έγγραφο. Το είδος της υπογραφής και η 
βιβλιοθήκη υλοποίησης καθορίζονται από τις παραµέτρους του 
συστήµατος 

signXMLKeystore(Document, 
String) 

∆έχεται σαν όρισµα ένα xml έγγραφο και τη βιβλιοθήκη 
υλοποίησης και επιστρέφει το υπογεγραµµένο xml έγγραφο. 

signXMLwithCard(Document, 
SignatureCardService, 
SignatureKeyFile, String) 

∆έχεται σαν ορίσµατα ένα xml έγγραφο, την καρτ-υπηρεσία 
υπογραφής, τη διεύθυνση του κλειδιού στην κάρτα και το όνοµα 
του υπογράφοντος. Επιστρέφει το υπογεγραµµένο xml έγγραφο.. 

signXMLwithCard(Document, 
SignatureCardService, 
SignatureKeyFile, 
X509Certificate) 

∆έχεται σαν ορίσµατα ένα xml έγγραφο, την καρτ-υπηρεσία 
υπογραφής, τη διεύθυνση του κλειδιού στην κάρτα και το X509 
πιστοποιητικό του υπογράφοντος. Επιστρέφει το υπογεγραµµένο 
xml έγγραφο.  

verifyXML(Document, 
X509Certificate) 

∆έχεται σαν ορίσµατα ένα υπογεγραµµένο έγγραφο xml και το 
X509 πιστοποιητικό του υπογράφοντος και πραγµατοποιεί 
επαλήθευση µε αυτό. Επιστρέφει 0 αν η υπογραφή είναι έγκυρη, 
1 αν είναι άκυρη και 2 αν υπάρχει απροσδιόριστο σφάλµα. 

verifyXML(Document) ∆έχεται σαν όρισµα ένα υπογεγραµµένο έγγραφο xml και 
πραγµατοποιεί επαλήθευση µε το πιστοποιητικό που αυτόµατα 
ανασύρεται από το τοπικό ή δηµόσιο keystore µε βάση τις 
πληροφορίες που υπάρχουν στην υπογραφή. Επιστρέφει 0 αν η 
υπογραφή είναι έγκυρη, 1 αν είναι άκυρη και 2 αν υπάρχει 
απροσδιόριστο σφάλµα. 

verifyXML(Document, String) Πραγµατοποιεί αυτόµατη επαλήθευση της υπογραφής του xml 
εγγράφου µε χρήση της βιβλιοθήκης που ορίζεται. 

isSigned(Document) Επιστρέφει TRUE αν το xml έγγραφο  είναι υπογεγραµµένο και 
FALSE αν όχι. 

Πίνακας 20: Βασικές µέθοδοι της κλάσης XMLSecurity 

11.8.3. Υλοποίηση ψηφιακής υπογραφής xml 

Οι δύο βασικές παράµετροι που εµπλέκονται στη διαδικασία της ψηφιακής 

υπογραφής είναι: 
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� Τα κρυπτογραφικά κλειδιά που θα χρησιµοποιηθούν. Η XMLSecurity 

υποστηρίζει χρήση κλειδιών τόσο από έξυπνη κάρτα όσο και από τοπική 

υλοποίηση Java Keystore. Η ύπαρξη τοπικού keystore είναι απαραίτητη για 

εφαρµογές Κάρτας Επαγγελµατία Υγείας, καθώς πιθανή απώλεια της κάρτας δεν 

θα πρέπει να απαγορέψει σε καµία περίπτωση την εκτέλεση ιατρικών πράξεων 

από το γιατρό για το διάστηµα µέχρι την αντικατάσταση της. 

� Η βιβλιοθήκη κρυπτογράφησης που θα χρησιµοποιηθεί. Η XMLSecurity προς το 

παρόν υποστηρίζει τις παρακάτω υλοποιήσεις της XML ψηφιακής υπογραφής: 

� APACHE XMLSec [9]  

� NEC XMLSec [10]  

� IBM XMLSec [11]  

� IAIK IXSIL [12] 

Οι παραπάνω επιλογές µπορούν να καθορίζονται κάθε φορά από την τελική 

εφαρµογή είτε να προεπιλέγονται µε τη µορφή ρυθµίσεων στο αρχείο properties.  

Όλες οι παραπάνω βιβλιοθήκες βασίζονται σε διάφορες εκδόσεις του Apache Xerces 

Java XML Parser [13] και στην XPath engine που περιλαµβάνεται στον Apache 

Xalan Java XSLT processor [14]. Και οι δυο αυτές βιβλιοθήκες παρέχονται ελεύθερα 

υπό την Apache Software License [15] σαν µέρος του Apache XML Project [16]. 

11.8.4. Βιβλιοθήκες Ψηφιακής υπογραφής XML  

APACHE XMLSec [9] 

Η βιβλιοθήκη APACHE XMLSEC έχει το πλεονέκτηµα ότι παρέχεται ελεύθερα µαζί 

µε τον πηγαίο κώδικα σαν µέρος του APACHE XML Security Project [9], υπό την 

άδεια χρήσης Apache Software License [15], ενώ παράλληλα από την έκδοση 1.0.3 

και έπειτα υποστηρίζονται οι νέες προδιαγραφές του W3C “XML-Signature Syntax 

and Processing” (W3C Recommendation από τον Φεβρουάριο του 2002) [17] και 

“XML Encryption Syntax and Processing” (W3C Recommendation από το ∆εκέµβριο 

του 2002) [18]. Υποστηρίζει όλους τους τύπους των υπογραφών xml (Detached, 

Enveloping και Enveloped Signatures) καθώς και όλους του απαιτούµενους από τις 

προδιαγραφές αλγόριθµους όπως RSA, DSA, SHA1, Canonical XML. 



314 

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης υλοποίησης, η βιβλιοθήκη APACHE XMLSec έχει 

τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να υποστηρίζει XML ψηφιακή υπογραφή τόσο στον 

Η/Υ (µε χρήση ιδιωτικού κλειδιού από τοπικό keystore) όσο και πάνω στην κάρτα (µε 

χρήση του ιδιωτικού κλειδιού που βρίσκεται πάνω σε αυτή). Οι άλλες τρεις 

υλοποιήσεις προσφέρουν XML ψηφιακή υπογραφή µόνο στον Η/Υ.  

Η τελευταία έκδοση (1.3) έγινε διαθέσιµη τον Οκτώβριο του 2005. Οι απαιτήσεις 

λειτουργίας περιλαµβάνουν Java2 SDK v1.2 ή νεότερο, Xerces 1.2.1, Xalan 2.2.0 η 

νεότερο καθώς και κρυπτογραφικό JCE provider. 

NEC XML-Signature Software Library [10] 

Η βιβλιοθήκη της NEC (xmlsec.jar) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε κατάλληλη 

τροποποίηση του κώδικα, καθώς χρησιµοποιεί µια ξεπερασµένη έκδοση του xalan η 

οποία δεν είναι συµβατή µε την υπόλοιπη πλατφόρµα. Οι απαιτήσεις λειτουργίας 

περιλαµβάνουν Java2 SDK v1.2 ή νεότερο, Xerces 1.2.1, Xalan 1.2.1 καθώς και 

κρυπτογραφικό JCE provider. 

XSS4J της IBM [11] 

Η βιβλιοθήκη XSS4J της IBM (µέρος της IBM XML Security Suite) δοκιµάστηκε και 

επέδειξε πλήρως ικανοποιητική λειτουργία, τόσο σε σχέση µε την απόδοση όσο και 

µε τη συµβατότητα µε τα πρότυπα του w3c και τη διαλειτουργικότητα µε τις 

υπόλοιπες υλοποιήσεις. Το βασικό µειονέκτηµα είναι ότι παρέχεται σε δοκιµαστική 

έκδοση χωρίς τον πηγαίο κώδικα. Οι απαιτήσεις λειτουργίας περιλαµβάνουν Java2 

SDK v1.2 ή νεότερο, Xerces 1.4, Xalan 2.3 καθώς και κρυπτογραφικό JCE provider. 

IAIK XML Signature Library (IXSIL) (1.2.0) [12] 

Πρόκειται για µια βιβλιοθήκη Java (IXSIL-1.2.0.jar) για τη δηµιουργία και 

επιβεβαίωση ψηφιακών υπογραφών XML, συµβατή µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

του W3C. Υποστηρίζει όλους τους τύπους των υπογραφών xml (Detached, 

Enveloping και Enveloped Signatures) καθώς και όλους του απαιτούµενους από τις 

προδιαγραφές αλγόριθµους όπως RSA, DSA, SHA1, Canonical XML. Οι απαιτήσεις 

λειτουργίας περιλαµβάνουν Java2 SDK v1.2 ή νεότερο, Xerces 2.5.1, Xalan 2.4.0 

καθώς και κρυπτογραφικό JCE provider (όπως π.χ. ο iaikjce-3.0.3/iaik_jce.jar 

που παρέχεται µαζί µε το πακέτο). 
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11.8.5. Αρχιτεκτονική ασφάλειας µε JCE Providers 

Το πλεονέκτηµα της ανάπτυξης εφαρµογών που χρησιµοποιούν το interface που 

παρέχουν οι JCE providers στις υλοποιήσεις των αλγορίθµων, είναι ότι ο provider 

µπορεί να αλλάξει σε χρόνο εκτέλεσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για εφαρµογές 

που θέλουν να κάνουν χρήση providers που χρησιµοποιούν hardware για την 

πραγµατοποίηση των κρυπτογραφικών υπολογισµών ή έχουν αναπτυχθεί σε 

περιβάλλον όπου ισχύουν περιορισµοί στα κρυπτογραφικά προϊόντα. Η αρχική 

ρύθµιση των providers γίνεται στο αρχείο java.security µε δηλώσεις του τύπου: 

security.provider.1=sun.security.provider.Sun 

security.provider.2=org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastle

Provider 

security.provider.3=com.sun.rsajca.Provider 

security.provider.4=com.sun.crypto.provider.SunJCE 

security.provider.5=cryptix.jce.provider.CryptixCrypto 

security.provider.6=com.dstc.security.smartcard.DSTC 

security.provider.7=com.dstc.security.smartcard.DSTC_Onboard 

Οι κρυπτογραφικοί providers που χρησιµοποιούνται στην παρούσα υλοποίηση είναι: 

Bouncy Castle Crypto package 

Πρόκειται για µια υλοποίηση JCE-συµβατού provider [19]. Παρέχεται ελεύθερα 

(πακέτο bcprov-jdk1.4-122.jar) υπό άδεια χρήσης βασιζόµενη στην MIT X 

Consortium license [20].  

Cryptix JCE Provider  

Πρόκειται για υλοποίηση JCE-συµβατού provider [21] για περιβάλλον JDK 1.1.x και 

νεότερο, που παρέχεται ελεύθερα (πακέτο cryptix-jce-provider.jar) υπό την άδεια 

χρήσης Cryptix General Licence [22]. Περιλαµβάνει υλοποίηση πολλών δηµοφιλών 

αλγορίθµων όπως RSA (µε επιλογή MD2, MD4, MD5, RIPEMD-128, RIPEMD-160, 

SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512). 

JCSI_GPK v2.0 beta 1 

Πρόκειται για υλοποίηση ενός JCE-συµβατού provider (πακέτο jcsi_gpk.jar) για την 

έξυπνη κάρτα Gemplus GPK 8000 µε υποστήριξη του αλγορίθµου RSA, 

προερχόµενη από το ινστιτούτο IAIK [12]. Περιλαµβάνει δύο ξεχωριστούς providers 
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που παρέχουν υλοποιήσεις Signature, Cipher, KeyPairGenerator και KeyFactory για 

την πραγµατοποίηση κρυπτογραφικών λειτουργικών µε χρήση της κάρτας.  

"DSTC_gpk” ο οποίος µπορεί να προστεθεί δυναµικά µέσα στον κώδικα της 

εφαρµογής µε τη δήλωση:  

Security.addProvider(new com.dstc.security.smartcard.DSTC()) 

Παρέχει υλοποίηση υπογραφής, κρυπτογράφησης καθώς και δηµιουργίας κλειδιών 

για τον αλγόριθµο RSA. Οι λειτουργίες που αφορούν ιδιωτικά κλειδιά (υπογραφή και 

αποκρυπτογράφηση) γίνονται πάνω στην κάρτα, ενώ οι λειτουργίες που αφορούν 

δηµόσια κλειδιά (επιβεβαίωση και κρυπτογράφηση) γίνονται στον Η/Υ. Επίσης, κατά 

την υπογραφή ο υπολογισµός του hash γίνεται στον H/Y προτού κρυπτογραφηθεί 

πάνω στην κάρτα. Τέλος, η δηµιουργία ζεύγους κλειδιών (µε µήκος 512, 768 και 

1024 bit για την GPK 8000 και µέχρι 2048 για την GPK 16000) γίνεται στον Η/Υ και 

στη συνέχεια φορτώνονται στη ν έξυπνη κάρτα. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να 

διατηρηθεί αντίγραφο του ιδιωτικού κλειδιού για περιπτώσεις απώλειας.  

“DSTC_gpk_onboard” ο οποίος µπορεί να προστεθεί δυναµικά µέσα στον κώδικα της 

εφαρµογής µε τη δήλωση:  

Security.addProvider(new com.dstc.security.smartcard.DSTC_Onboard) 

Παρέχει σε γενικές γραµµές τη ίδια λειτουργικότητα µε τον "DSTC_gpk", µε µικρές 

διαφορές: 

� Κατά την δηµιουργία υπογραφής το hashing γίνεται πάνω στην κάρτα, το 

οποίο είναι προφανώς πολύ αργότερο και κατάλληλο µόνο υπογραφή µικρών 

ποσοτήτων δεδοµένων (π.χ. ψηφιακά πιστοποιητικά). 

� Η δηµιουργία ζεύγους κλειδιών γίνεται πάνω στην κάρτα. Είναι πιο ασφαλής 

ωστόσο δεν δίνει τη δυνατότητα εναλλακτικής αποθήκευσης του κλειδιού. 

Η υλοποίηση έχει γίνει µε χρήση των OCF Card Services για τη συγκεκριµένη κάρτα 

και έχει δοκιµαστεί τόσο σε περιβάλλον Linux (Redhat 6.2, 7.0), όσο και σε Windows 

(win2k), µε JDK 1.2.2 και 1.3. Απαιτείται επίσης η ύπαρξη ενός JCE-συµβατού 
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provider για RSA (π.χ. JCSI jcsi_base.jar, jcsi_jce.jar, jcsi_provider.jar, jcsi_pki.jar). 

Τέλος, θα πρέπει να ρυθµιστεί το OCF: 

OpenCard.services = 

com.dstc.security.smartcard.gpk.GPKCardServiceFactory 

11.8.6. ∆ιαχείριση κρυπτογραφικών κλειδιών / Πιστοποιητικών 

Η διαχείριση των κρυπτογραφικών κλειδιών γίνεται µέσω των διαλογικών 

παραθύρων που παρέχει το πακέτο viewers, που περιγράφεται νωρίτερα. Η κλάση 

SmartCardKeystore διαχειρίζεται τα κρυπτογραφικά κλειδιά που βρίσκονται πάνω 

στην έξυπνη κάρτα, η κλάση DiskKeystore διαχειρίζεται τα κλειδιά από τοπικά Java 

Keystore και τέλος η κλάση X509CertViewer χειρίζεται ψηφιακά πιστοποιητικά 

X.509. 

11.8.7. ∆ιαδικασία ψηφιακής υπογραφής 

Η διαδικασία ψηφιακής υπογραφής παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα: 

 

Σχήµα 11-12: ∆ιαδικασία ψηφιακής υπογραφής 

Η κλάση XMLSecurity δέχεται σαν “είσοδο” το έγγραφο XML και επιστρέφει σαν 

“έξοδο” το ψηφιακά υπογεγραµµένο αρχείο XML. Το µέσο που χρησιµοποιείται για 

την αποθήκευση των κρυπτογραφικών κλειδιών και τη δηµιουργία της υπογραφής 

(κάρτα ή Η/Υ) επιλέγεται από τον χρήστη. Οι παράµετροι της διαδικασίας 
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(βιβλιοθήκη υλοποίησης, αλγόριθµος, περιεχόµενο για υπογραφή) ανακτώνται 

αυτόµατα από τις ρυθµίσεις του συστήµατος.  

Η κλάση XMLSecurity παρέχει επίσης διαλογικά παράθυρα χειρισµού τόσο των 

κλειδιών / πιστοποιητικών από τοπικό keystore, όσο και αυτών που βρίσκονται πάνω 

στην έξυπνη κάρτα (βλέπε παράγραφο 11.4.3) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

 

 

12.1. Εισαγωγή 

Το επίπεδο παρουσίασης περιλαµβάνει ουσιαστικά τις τελικές εφαρµογές χρηστών 

που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες και τα δεδοµένα της έξυπνης κάρτας (καρτ-

εφαρµογές). Εν γένει, οι τελικές εφαρµογές έχουν σαν σκοπό την παρουσίαση των 

καρτ-εφαρµογών και την εκτέλεση των εντολών του χρήστη µέσω ενός γραφικού 

περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης (Graphical User Interface – GUI). 

Είναι σαφές ότι µε βάση τη λειτουργικότητα που παρέχεται από τα υποκείµενα 

επίπεδα, οι προγραµµατιστές τελικών εφαρµογών µπορούν εύκολα και γρήγορα να 

αναπτύξουν απλές ή πολύπλοκες τελικές εφαρµογές, που να κάνουν χρήση της 

κάρτας υγείας µε εντελώς διαφανή τρόπο, χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε από τις 

υφιστάµενες τεχνολογίες και εργαλεία υλοποίησης εφαρµογών (stand alone Java 

applications, web applications, κλπ). 

Το προτεινόµενο πλαίσιο δεν περιλαµβάνει στο επίπεδο παρουσίασης κάποια 

συγκεκριµένη υλοποίηση, καθώς η γκάµα των τελικών εφαρµογών και των µεθόδων / 

τεχνολογιών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν είναι ευρεία και ο ακριβής 

καθορισµός τους είναι έξω από τους σκοπούς του. Ωστόσο, έρχεται να προτείνει µια 
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µεθοδολογία και ένα σετ εργαλείων για την ανάπτυξη και διάθεση των τελικών 

εφαρµογών ώστε να γίνεται µεγιστοποίηση των οφελών που προκύπτουν από τα 

υποκείµενα επίπεδα. 

Η διάρθρωση του κεφαλαίου είναι η εξής: Αρχικά αναλύονται οι απαιτήσεις στο 

επίπεδο υπηρεσιών, κυρίως όσον αφορά στην ανάπτυξη κατανεµηµένων λύσεων 

καρτών υγείας που να µπορούν να διαλειτουργήσουν σε µια ενιαία πλατφόρµα.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η προτεινόµενη µεθοδολογία, η οποία κινείται σε δύο 

βασικούς άξονες: ο πρώτος αφορά στη δυνατότητα δυναµικής προσαρµογής του 

γραφικού περιβάλλοντος των τελικών εφαρµογών και ο δεύτερος στη δυνατότητα 

χρήσης προηγµένων µεθόδων εγκατάστασης, διανοµής και ενηµέρωσης τους. 

Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά µια σειρά προτεινόµενων τεχνικών και εργαλείων 

ελεύθερου λογισµικού / λογισµικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), τα οποία µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται αφενός µεν 

στην περιγραφή της γραφικής διαπροσωπείας µε XML, ώστε να υποστηρίζεται 

δυναµική προσαρµογή του UI, αφετέρου δε στη χρήση της τεχνολογίας WebStart για 

την εγκατάσταση, διανοµή και ενηµέρωση των τελικών εφαρµογών µέσω δικτύου σε 

ένα κατανεµηµένο περιβάλλον.  

12.2. Απαιτήσεις στο επίπεδο των τελικών εφαρµογών 

12.2.1. Τι είναι οι τελικές εφαρµογές; 

Ακολουθώντας την κλασική µεθοδολογία ανάπτυξης εφαρµογών έξυπνων καρτών, οι 

τελικές εφαρµογές εµπεριέχουν σχεδόν το σύνολο της απαιτούµενης 

λειτουργικότητας του συστήµατος (κατ’ αντιστοιχία µε τους fat-clients µιας client-

server αρχιτεκτονικής), περιλαµβάνοντας τα παρακάτω τµήµατα: 

� Τµήµα διασύνδεσης και επικοινωνίας µε την κάρτα µέσω του αναγνώστη: 

περιλαµβάνει την υλοποίηση των εντολών του αναγνώστη και της κάρτας σε ένα 

υψηλού επιπέδου API. 

� Τµήµα περιγραφής της “λογικής”: ενθυλακώνει το σύνολο της «λογικής» της 

εφαρµογής (Application Logic), δηλαδή τους κανόνες ελέγχου, τη ροή 

δεδοµένων, κλπ. Η επικοινωνία µε την κάρτα πραγµατοποιείται µε χρήση του API 
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διασύνδεσης το οποίο περιγράφηκε νωρίτερα και συνήθως αναπτύσσονται 

παράλληλα, χρησιµοποιώντας τα κοινά προγραµµατιστικά περιβάλλοντα και 

εργαλεία. Στο τµήµα αυτό συνήθως ενσωµατώνονται (hardcoded) οι λεπτοµέρειες 

υλοποίησης των καρτ-εφαρµογών (δοµή αρχείων, κλπ) καθώς και η λειτουργίες 

που επιτελούνται κάθε φορά (π.χ. επιβεβαίωση ψηφιακής υπογραφής, 

αποθήκευση, κλπ).  

� Γραφικό περιβάλλον χρήστη (Graphical User Interface - GUI): παρέχει στο 

χρήστη τη γραφική διαπροσωπεία απ’ όπου µπορεί να αλληλεπιδράσει µε την 

έξυπνη κάρτα και να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες (ανάγνωση, εγγραφή, 

ψηφιακή υπογραφή, κλπ). 

Το προτεινόµενο πλαίσιο µε την αρχιτεκτονική των τριών πρώτων επιπέδων 

επιτυγχάνει την αποσυµφόρηση των τελικών εφαρµογών, καθώς µεγάλο µέρος της 

παραπάνω λειτουργικότητας υλοποιείται µε γενικευµένο και διαφανή τρόπο στα 

υποκείµενα επίπεδα.  

Πιο συγκεκριµένα, όλο το κοµµάτι της επικοινωνίας µε τους αναγνώστες και τις 

έξυπνες κάρτες υλοποιείται µέσω του ενδιάµεσου επιπέδου (OCF), εξασφαλίζοντας 

διαλειτουργικότητα σε επίπεδο υποδοµής (αναγνωστών / καρτών / πλατφόρµας 

λειτουργίας). Όσον αφορά στο Application Logic, το τµήµα επικοινωνίας µε τις καρτ-

εφαρµογές είναι ουσιαστικά υλοποιηµένο, καθώς οι καρτ-εφαρµογές 

µοντελοποιούνται µε γενικό και διαλειτουργικό τρόπο, όντας διαθέσιµες σαν υψηλού 

επιπέδου αντικείµενα Java ανεξάρτητα από την εσωτερική δοµή τους.  

Επιτυγχάνεται δηλαδή µια συρρίκνωση των απαιτήσεων λειτουργικότητας στην 

πλευρά των τελικών εφαρµογών, σε αντιστοιχία µε τις thin client εφαρµογές µιας 

client-server αρχιτεκτονικής. Ουσιαστικά, οι τελικές εφαρµογές, που βρίσκονται στο 

επίπεδο παρουσίασης, θα πρέπει πλέον να υλοποιούν µόνο την εξειδικευµένη 

λειτουργικότητα για κάθε περίπτωση χρήσης (έλεγχος και ροή δεδοµένων, 

µηχανισµοί ασφάλειας, κλπ) καθώς και να παρέχουν το γραφικό περιβάλλον 

αλληλεπίδρασης µε τους τελικούς χρήστες.  

Με τον τρόπο αυτό, οι προγραµµατιστές των τελικών εφαρµογών µπορούν να 

επικεντρωθούν αποκλειστικά στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης υλοποίησης σε 

λειτουργικότητα και γραφικό περιβάλλον και όχι να αναλώνονται στη χρονοβόρα και 
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επίπονη υλοποίηση χαµηλού επιπέδου λεπτοµερειών (πρωτοκόλλων επικοινωνίας, 

κλπ). 

12.2.2. ∆υνατότητες ανάπτυξης τελικών εφαρµογών  

Η επιλογή του τύπου της τελικής εφαρµογής θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις 

ανάγκες κάθε συστήµατος ή συγκεκριµένης υλοποίησης. Οι δύο βασικές κατηγορίες 

εφαρµογών που συνήθως εξετάζονται είναι Web-based (HTML) εφαρµογές ή 

κλασικές desktop εφαρµογές (rich clients). Ο βασικός παράγοντας της επιλογής θα 

πρέπει να είναι η λειτουργικότητα και χρηστικότητα που θέλουµε να παρέχεται. 

Οι απλές HTML εφαρµογές είναι κατάλληλες όταν: 

� Η εφαρµογή απλώς συλλέγει δεδοµένα σε φόρµες και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 

αλληλεπίδραση µε το χρήστη για την εκτέλεση σύνθετων ενεργειών. 

� Οι περιπτώσεις χρήσης είναι καλά καθορισµένες µε τη µορφή διαδοχικών 

βηµάτων. 

� Απαιτείται δικτυακή πρόσβαση µε χρήση κοινών browsers και όχι µόνο σε 

κλειστό περιβάλλον από προκαθορισµένους υπολογιστές. 

� ∆εν απαιτείται offline λειτουργία.  

Από την άλλη, οι κλασικές rich-client εφαρµογές είναι κατάλληλες όταν: 

� Απαιτούνται πολύπλοκοι και άµεσοι χειρισµοί δεδοµένων µε εκτεταµένη 

αλληλεπίδραση από την πλευρά του χρήστη. 

� Απαιτείται λειτουργικότητα ή σύνθετα στοιχεία γραφικών (controls) που δεν 

υποστηρίζονται από τους κοινούς browsers 

� Απαιτείται offline λειτουργία 

� Απαιτείται πολύπλοκη επεξεργασία που είναι πιο αποδοτική να γίνει στο 

client-side. 

12.2.3. Απαιτήσεις 

Βασική επιδίωξη του συνολικού πλαισίου είναι η δυνατότητα λειτουργίας διακριτών 

υλοποιήσεων καρτών υγείας σε µια ενοποιηµένη πλατφόρµα, µε παράλληλη 

υποστήριξη κοινών χαρακτηριστικών όπως διαλειτουργικότητα, ευελιξία, 
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επεκτασιµότητα, κλπ. Απώτερος στόχος είναι η µείωση του κατακερµατισµού των 

υλοποιήσεων στα πλαίσια ενός συστήµατος υγείας (βλέπε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7). 

Καθώς υπάρχει από τη µία ένας πυρήνας καρτ-εφαρµογών που είναι κοινός σε όλες 

τις υλοποιήσεις (π.χ. δηµογραφικά) και από την άλλη ένα κοινό σύνολο φορέων 

υγείας όπου χρησιµοποιούνται οι καρτ-εφαρµογές (νοσοκοµεία, ιατρεία, φαρµακεία, 

κέντρα υγείας, κλπ), είναι προφανές ότι θα προέκυπτε τεράστιο όφελος (κλινικό / 

οικονοµικό / σε χρόνο) αν υπήρχε ένα κοινό πλαίσιο τελικών εφαρµογών (υπό τη 

µορφή προτύπου-template) από το οποίο θα παραγόταν δυναµικά οι τελικές 

εφαρµογές για όλες τις διακριτές υλοποιήσεις, µε την κατάλληλη διαµόρφωση για 

κάθε περίπτωση χρήσης. 

 

Σχήµα 12-1: Ενοποιηµένη πλατφόρµα υλοποιήσεων καρτών υγείας 

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µια κάρτα της υλοποίησης Α να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στην υλοποίηση Β η Γ για την ανάγνωση κάποιας κοινής καρτ-
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εφαρµογής (π.χ. δηµογραφικών) ακόµα και αν η καρτ-εφαρµογή είναι υλοποιηµένη 

διαφορετικά σε επίπεδο δοµής αλλά και δεδοµένων (data related standards). 

Οι απαιτήσεις λοιπόν όσον αφορά στις τελικές εφαρµογές είναι: 

� ∆υνατότητα των τελικών εφαρµογών να λειτουργούν µε την υποδοµή (κάρτα / 

αναγνώστη / πλατφόρµα) κάθε υλοποίησης. 

� ∆υνατότητα των τελικών εφαρµογών να αλληλεπιδρούν µε τις συγκεκριµένες 

καρτ-εφαρµογές που παρέχει κάθε υλοποίηση. 

� ∆υναµική προσαρµογή του user interface των τελικών εφαρµογών ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες παρουσίασης των καρτ-εφαρµογών κάθε 

υλοποίησης. 

� Ανάλογα µε την κάθε περίπτωση χρήσης θα πρέπει να είναι δυνατή η 

χρησιµοποίηση της κατάλληλης τεχνολογίας και τύπου τελικής εφαρµογής 

(web-based, rich client, κλπ). 

� Σε περίπτωση χρήσης full-featured desktop εφαρµογών θα πρέπει να υπάρχει 

ένας ευέλικτος και εύχρηστος µηχανισµός εγκατάστασης, εκκίνησης και 

ενηµέρωσης των τελικών εφαρµογών σε δικτυακό περιβάλλον 

(intranet/extranet) στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου συστήµατος υγείας 

Οι δυο πρώτες απαιτήσεις καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό, µε την αρχιτεκτονική των 

τριών επιπέδων, που παρέχει τελικά τις καρτ-εφαρµογές µε τη µορφή υψηλού 

επιπέδου  αντικειµένων Java, δίνοντας παράλληλα έναν ευέλικτο µηχανισµό 

διαχείρισης (Application Manager). Με τα αντικείµενα αυτά η επικοινωνία µε την 

κάρτα γίνεται µε ανταλλαγή εγγράφων XML. 

Ουσιαστικά δηλαδή, οι τελικές εφαρµογές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν έγγραφα xml. Η χρήση της xml προσδίδει 

µεγάλη ευελιξία καθώς είναι διαθέσιµα πλήθος εργαλείων και µεθόδων επεξεργασίας 

και παρουσίασης, ανάλογα µε τις απαιτήσεις και το είδος της τελικής εφαρµογής.  

Η επεξεργασία µπορεί να περιλαµβάνει εκτός από επικύρωση xml, επιπλέον ελέγχους 

εξειδικευµένους για κάθε εφαρµογή καθώς και τη ροή των δεδοµένων προς το 

χρήστη. Το σύνολο αυτών των διαδικασιών περικλείεται στο λεγόµενο Application 

Logic κοµµάτι της εφαρµογής. 
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Αντίστοιχα, την παρουσίαση των δεδοµένων αναλαµβάνει το Application View 

κοµµάτι της εφαρµογής. Για παράδειγµα, µε τη χρήση µετασχηµατισµών XSL, το ίδιο 

έγγραφο xml µπορεί να τροποποιηθεί για παρουσίαση σε διαφορετικά συστήµατα ή 

χρήστες. 

Στην περίπτωση που οι ανάγκες επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης της εφαρµογής 

είναι περιορισµένες (π.χ. µια εφαρµογή για προβολή µόνο ενός xml εγγράφου) είτε το 

σενάριο λειτουργίας µπορεί να υποστηριχτεί από µια web εφαρµογή, είναι φανερό ότι 

µε τη χρήση µετασχηµατισµών XSL µπορούµε να κατασκευάσουµε ευέλικτα User 

Interfaces που θα προσαρµόζονται δυναµικά στις ανάγκες κάθε τύπου εγγράφου. 

Στην περίπτωση όπου απαιτούνται αυξηµένες δυνατότητες επεξεργασίας και 

αλληλεπίδρασης του χρήστη, προηγµένα γραφικά συστατικά ή απλώς το σενάριο 

λειτουργίας είναι πιο πολύπλοκο και απαιτεί desktop εφαρµογή, τότε η προφανής 

λύση για τη Java είναι η χρήση των δύο βασικών βιβλιοθηκών για την ανάπτυξη της 

γραφικής διαπροσωπείας, δηλαδή της Java AWT και η Java Swing [1].  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα εξετάσουµε τις δυνατότητες και τις υφιστάµενες 

τεχνολογίες για την κάλυψη των απαιτήσεων δυναµικής προσαρµογής του UI και 

ευέλικτης εγκατάστασης / διανοµής για full-featured εφαρµογές Java Swing. 

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι µεµονωµένες τελικές εφαρµογές µπορούν να 

αναπτύσσονται µε οποιαδήποτε µέθοδο, χωρίς η µεθοδολογία και τα εργαλεία που 

προτείνονται εδώ να είναι δεσµευτικά. 

12.3. ∆υναµική προσαρµογή του γραφικού περιβάλλοντος 

Η δυναµική προσαρµογή αφορά στη δυνατότητα του γραφικού περιβάλλοντος να 

παρουσιάζει τις καρτ-εφαρµογές στο χρήστη µε δυναµικό τρόπο, έτσι ώστε να µην 

υπάρχει άρρηκτη σύνδεση ένα-προς-ένα (συνήθως hardcoded στον κώδικά) µε τη 

δοµή των δεδοµένων. 

Ουσιαστικά αυτό απαιτεί αποσύνδεση της περιγραφής του User Interface από τον 

υπόλοιπο κώδικα της εφαρµογής (που περικλείει τη λειτουργικότητα) και την 

ενσωµάτωση του σε έναν πιο ευέλικτο µηχανισµό, ο οποίος θα µπορεί να 
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προσαρµόζεται δυναµικά σε χρόνο εκτέλεσης, ανάλογα µε τα δεδοµένα που θα πρέπει 

να παρουσιαστούν. 

Η υποστήριξη δυναµικής προσαρµογής επιτρέπει: 

� Να παρουσιάζεται από την ίδια τελική εφαρµογή διαφορετικές εκδόσεις µιας 

καρτ-εφαρµογής (π.χ. υλοποιηµένες µε διαφορετικό πρότυπο HL7/ISO/custom 

όσον αφορά τα δεδοµένα). 

� Την εύκολη αλλαγή / ενηµέρωση της µορφής του UI χωρίς να χρειάζονται 

αλλαγές στον κώδικα της τελική εφαρµογής. 

� Την παρουσίαση της ίδιας εφαρµογής σε διάφορες πλατφόρµες (π.χ. Mobile 

devices) χωρίς αλλαγές στον κώδικα. 

Οι λύσεις που προτείνονται για µια rich – client java εφαρµογή είναι δύο: 

� χρήση web-enabled γραφικών στοιχείων και παρουσίαση µέσω µετασχηµατισµών 

XSL 

� χρήση τεχνολογιών περιγραφής java swing UI µε XML 

Στην πρώτη περίπτωση, µε χρήση XSL τα δεδοµένα µετασχηµατίζονται κατάλληλα 

και µπορούν να παρουσιαστούν µέσα από γραφικά στοιχεία (της βιβλιοθήκης Swing 

ή άλλων βιβλιοθηκών) που έχουν λειτουργικότητα ανάλογη µε τους κοινούς web 

browsers (HTML-enabled components). Εποµένως, η τελική εφαρµογή παρέχει 

απλώς ένα σκελετό γραφικών στοιχείων, ο οποίος είναι σε θέση να παρουσιάσει τα 

δεδοµένα του εκάστοτε XML εγγράφου µε ευέλικτο τρόπο. 

Στη δεύτερη περίπτωση, που είναι και η πιο ενδιαφέρουσα, όλο το γραφικό 

περιβάλλον της εφαρµογής (στην ουσία όλα τα γραφικά στοιχεία αλλά και οι 

συσχετίσεις µεταξύ τους) περιγράφεται µε XML. Το Application Logic κοµµάτι της 

εφαρµογής ανάλογα µε τον τύπο των xml δεδοµένων (που διαβάζει από την κάρτα) 

θα µπορεί να επιλέγει την κατάλληλη xml περιγραφή και να δηµιουργεί σε χρόνο 

εκτέλεσης (on-the-fly) το γραφικό περιβάλλον της εφαρµογής. Το επιπλέον 

πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι όλο το γραφικό περιβάλλον των 

εφαρµογών θα µπορεί να ενηµερώνεται / βελτιώνεται οποιαδήποτε στιγµή χωρίς να 

χρειάζεται να ξαναγραφεί ούτε µια γραµµή κώδικα. 
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12.3.1. Τεχνολογίες περιγραφής του γραφικού περιβάλλοντος µε XML 

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τεχνολογίες που µελετήθηκαν και προτείνονται, είναι 

αυτή που αφορά την περιγραφή του γραφικού περιβάλλοντος (UI) µε τη χρήση 

κάποιας γλώσσας σήµανσης (markup language) και πιο συγκεκριµένα µε XML. Η 

γενική λογική των τεχνολογιών αυτών περιγράφεται στο παρακάτω σχήµα: 

 

Σχήµα 12-2: Γενική λογική τεχνολογιών περιγραφής GUI µε XML 

Η εφαρµογή περιλαµβάνει το Application Logic για την ανάκτηση και επεξεργασία 

των δεδοµένων (π.χ. από µια Β∆). Το UI για την παρουσίαση των δεδοµένων στην 

οθόνη περιγράφεται σε έγγραφα XML που φυλάσσονται σε κάποιο ειδικό χώρο 

(descriptors’ repository). 

Ο µηχανισµός XML2GUI πραγµατοποιεί στη συνέχεια το rendering των xml 

περιγραφών σε πραγµατικά στοιχεία UI, όπως φόρµες, πεδία κειµένου, κλπ. 

Τα δυο βασικά συστατικά τέτοιων τεχνολογιών είναι: 

�  Ο τρόπος περιγραφής των στοιχείων UI σε xml, δηλαδή η γλώσσα xml που 

χρησιµοποιείται. 

� Ο µηχανισµός µετατροπής της περιγραφής XML σε στοιχεία γραφικού 

περιβάλλοντος (xml2gui rendering). Καθώς όλη η αρχιτεκτονική βασίζεται σε 

λογισµικό ΕΛ/ΛΑΚ και Java, µελετήσαµε αντίστοιχα λύσεις που να έχουν τα δύο 

παραπάνω χαρακτηριστικά. 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα που προσφέρουν είναι: 
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� Εύκολη ενηµέρωση / διαµόρφωση του UI 

� Εύκολη ανάπτυξη 

� ∆ηµιουργία on-the-fly µε κατάλληλες µηχανές και templates 

� Επεξεργασία µε XML εργαλεία 

� Ανεξαρτησία του UI από τη γλώσσα υλοποίησης 

12.3.2. Βιβλιοθήκες µετατροπής XML σε γραφικά (xml2gui rendering) 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουµε ορισµένες µηχανές παραγωγής γραφικών 

στοιχείων από XML περιγραφές. Καθώς όλη η πλατφόρµα βασίζεται σε ελεύθερο 

λογισµικό / λογισµικό ανοικτού κώδικα, επικεντρωθήκαµε σε βιβλιοθήκες που 

παρέχονται µε αντίστοιχες άδειες χρήσεις. Οι βιβλιοθήκες αυτές είναι υλοποιηµένες 

σε Java και τα στοιχεία που παράγονται (φόρµες, panels, κλπ) µπορούν εύκολα να 

ολοκληρωθούν µε άλλες εφαρµογές γραµµένες σε Java καθώς και µε τις κλάσεις Java 

που περιέχουν το application logic 

� SwixNG [2]: Βασίζεται εν πολλοίς σε µια προηγούµενη προσπάθεια µε το όνοµα 

SwiXml 1.2 (build 140) [3]. Αναπτύχθηκε από την οµάδα SourceForge [4] και 

καλύπτεται από την άδεια χρήσης Apache Software License 2.0 [5]. 

� SwiX
ml

 [3]: βασίζεται στο javax.swing οπότε δεν χρειάζεται η εκµάθηση κάποιας 

ειδικής xml γλώσσας για την περιγραφή του GUI.  Τα ονόµατα των κλάσεων 

µεταφράζονται σε ονόµατα xml tags ενώ τα ονόµατα των µεθόδων σε xml 

attributes. Είναι πολύ µικρό σε όγκο (µόλις 40 Kbytes) και περιλαµβάνει σχεδόν 

όλα τα δηµοφιλή swing components. Επίσης είναι πολύ γρήγορο σε απόδοση 

καθώς δεν απαιτείται κανένα επιπλέον επίπεδο πάνω από τα Swing objects.  

� CookSwing [6][7]: Πρόκειται για µια βιβλιοθήκη σε Java µε την οποία είναι 

δυνατή η δηµιουργία GUI (java Swing) µε βάση xml περιγραφές. Αναπτύχθηκε 

από την οµάδα SourceForge και παρέχεται ελεύθερα (µε κώδικα) καλυπτόµενο 

από τη BSD License [8]. 

� Java Gui Builder (JGB) [9]: Παροµοίως το JGB επιτρέπει την περιγραφή του 

GUI σε xml και στη συνέχεια τη µετατροπή του µέσω κατάλληλου µηχανισµού σε 

java swing γραφικά. Αναπτύχθηκε από την οµάδα SourceForge και διανέµεται 

υπό την LPGL Lesser General Public License.[10]. 

� Thinlet [11]: Πρόκειται για µια εξαιρετικά συµπυκνωµένη βιβλιοθήκη (µόλις 

39KB) για την ανάπτυξη xml-based GUIs. Η περιγραφή του GUI γίνεται σε xml 
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ενώ οι µέθοδοι ορίζονται σε κώδικα Java. Τρέχει σε διάφορα περιβάλλοντα που 

περιλαµβάνουν Java™ 1.1-1.4, Personal Java™, and Personal (Basis) Profile™, 

χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη της βιβλιοθήκης Swing. Είναι κατάλληλο για 

κινητές συσκευές όπως PDAs, κλπ. Καλύπτεται από την άδεια χρήσης GNU 

Lesser Public License – LGPL [10]. 

� XMLFace1.4.1 [12]: Ακολουθεί το υπόδειγµα Model-View-Controller (MVC), 

όπου το model και view τµήµα περιγράφεται σε XML. Το βασικό πλεονέκτηµα 

είναι ότι υποστηρίζει τόσο το Swing όσο και το SWT (windowing toolkit), οπότε 

ανάλογα µε το περιβάλλον εκτέλεση µπορεί να επιλεγεί αυτό που ταιριάζει 

καλύτερα. ∆ιατίθεται ελεύθερα για µη εµπορική χρήση. 

� XUI [13]: Αναπτύχθηκε από την οµάδα SourceForge και καλύπτεται από την 

άδεια χρήσης Artistic License [14], Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) [15].  

� Xml2Gui [32]: Αποτελεί άλλο ένα πλαίσιο περιγραφής Java Swing interface σε 

XML που ακολουθεί το υπόδειγµα Model-View-Controller (MVC), όπου το 

model και view τµήµα περιγράφεται σε XML. Η τελευταία έκδοση του έγινε 

διαθέσιµη τον Ιούνιο του 2005. ∆ιατίθεται ελεύθερα από την οµάδα SourceForge 

12.3.3. Άλλες τεχνολογίες 

XUL 

Η οµάδα Mozilla XUL [16] υπήρξε από τις πιο δραστήριες σε αυτή την κατεύθυνση. 

Η XUL είναι µια XML γλώσσα (ή γενικότερο πλαίσιο) για τη σχεδίαση γραφικών 

διαπροσωπειών. Ορισµένες από τις διαθέσιµες µηχανές µετασχηµατισµού XUL είναι: 

� Mozilla XUL: πρόκειται για open-source XUL engine. Μπορεί να ενσωµατωθεί 

σε Java µε τον Webclient από το Project Blackwood [17]. 

� Luxor XUL [18][19]: πρόκειται για µια open-source XUL µηχανή σε Java που 

διανέµεται από την οµάδα Source Forge υπό την άδεια χρήσης GNU –LGPL [10]. 

� jXUL [20]: πρόκειται έναν (open source) κλώνο του Mozilla XUL σε Java. 

SwingML 

Πρόκειται για µια προσπάθεια δηµιουργίας µιας ολοκληρωµένης γλώσσας σήµανσης 

για σχηµατοποίηση του JFC/Swing UI σε περιβάλλον browser [21]. Η δηµιουργία 

GUI για web applications σε Java γινόταν µέχρι τώρα µε διάφορες τεχνολογίες όπως 



332 

JSP, Java Beans, XSLT και Servlets. Οι τεχνολογίες αυτές είναι κατά κανόνα 

επαρκής για την κάλυψη των αναγκών, ωστόσο σε τελική ανάλυση ο τρόπος 

παρουσίασης των δεδοµένων στον browser είναι µε δυναµικά γεννώµενη HTML. Οι 

δυνατότητες της HTML είναι περιορισµένες, ειδικά για την υποστήριξη πιο 

πολύπλοκων λειτουργιών (όπως π.χ. δεντρική δοµή). Γι αυτό χρειάζεται η 

υποστήριξη JavaScript ή Java Applets. Η τεχνολογία των Applets συνδυασµένη µε 

JFC/Swing είναι η καλύτερη λύση για την υποστήριξη client-side λειτουργικότητας.  

Με τη χρήση της προδιαγραφής SwingML είναι δυνατή η πλήρης χρήση των 

δυνατοτήτων των JFC/Swing libraries στο client side αντικαθιστώντας πλήρως την 

HTML. Σύµφωνα µε το SwingML µοντέλο ο server αντί να παράγει HTML, παράγει 

ένα SwingML έγγραφο το οποίο στέλνει στον client όπου ένα applet το 

παραλαµβάνει και το µετατρέπει σε στοιχεία γραφικού περιβάλλοντος βασισµένου 

εξ’ ολοκλήρου σε Java Swing. To SwingML περιλαµβάνει δύο µέρη, την 

προδιαγραφή SwingML και τον µετατροπέα SwingML (renderer). Ο renderer είναι 

ένα applet που παράγει JFC/Swing GUI µε βάση το έγγραφο SwingML που δέχεται 

από τον server. Επίσης διαχειρίζεται τις ενέργειες που λαµβάνουν χώρα και ειδοποιεί 

κατάλληλα τον server.  

JFCML (JFC/Swing XML Markup Language) 

Η JFCML είναι µια γλώσσα σήµανσης για Java, η οποία στοχεύει κατά κύριο λόγο 

στην αναπαράσταση AWT/Swing GUIs. Αναπτύχθηκε και διανέµεται από την οµάδα 

SourceForge [22] υπό την Academic Free License 2.1 [23]. Τυπικά, πρόκειται για µια 

XML γλώσσα περιγραφής UI (XML User interface Language - XUL) για Java. 

Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι εύκολη στη χρήση και παράλληλα ικανή ώστε να 

περιγράφει µια ολοκληρωµένη Java εφαρµογή. Χρησιµοποιώντας τη JFCML 

µπορούµε να γράψουµε µια ολοκληρωµένη εφαρµογή χωρίς να χρειαστεί ούτε µια 

γραµµή κώδικα Java! Επίσης υποστηρίζει µια ευρεία γκάµα γλωσσών scripting, όπως 

JavaScript, BeanShell, Jython, Jacl (Tcl), NetRexx, Groovy και JFCMLScript. 

H JFCML είναι εύκολη στην εκµάθηση για έναν προγραµµατιστή Java καθώς 

ακολουθεί τρεις βασικούς κανόνες: 

� Γενικά, τα ονόµατα των elements αναγνωρίζονται σαν κλάσεις Java 



333 

� Τα attributes αναγνωρίζονται σαν ιδιότητες (properties) και µεθόδους 

(methods) των περιεχόντων elements. 

� Τα ένθετα elements δείχνουν κατά κανόνα τη  προσθήκη ενός αντικειµένου σε 

ένα container 

Τα πλεονεκτήµατα από µια τέτοια υλοποίηση είναι ανεξάντλητα. Με χρήση ενός 

µηχανισµού παραγωγής εγγράφων είναι δυνατή η δυναµική υλοποίηση ενός 

ολόκληρου παραθυρικού συστήµατος σε χρόνο εκτέλεσης. Επίσης, είναι δυνατή η 

δηµιουργία εφαρµογών µε skinnable look&feel.  

12.4. Τεχνολογία Web Start  

12.4.1. Γενικά 

Πρόκειται για µια τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τη SUN για την εγκατάσταση / 

διανοµή / εκκίνηση ολοκληρωµένων εφαρµογών σε δικτυακό περιβάλλον µε χρήση 

κοινών web browsers [24][25]. Το Java Web Start σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει σε 

χρήστες άµεση και εύκολη πρόσβαση σε ολοκληρωµένες εφαρµογές Java µέσω 

κοινών web browsers. Παρέχει εύκολη εγκατάσταση, διαχείριση εκδόσεων JRE, 

ενηµέρωση και αναβάθµιση εφαρµογών, και συνεργάζεται µε όλες τις πλατφόρµες 

λειτουργίας (Windows, Linux, Solaris). Η πρόσβαση σε µια Web Start εφαρµογή 

γίνεται εύκολα µε ένα απλό κλικ σε ένα σύνδεσµο µιας ιστοσελίδας. Ωστόσο οι 

ενέργειες που λαµβάνουν χώρα στο παρασκήνιο περιλαµβάνουν: 

� Αν ο χρήστης δεν έχει εγκατεστηµένη τοπικά την σωστή έκδοση του Java 

Runtime Environment, τότε το Web Start την κατεβάζει και την εγκαθιστά 

αυτόµατα. 

� Προσθέτει την εφαρµογή στο τοπικό µηχάνηµα του χρήστη έτσι ώστε να µπορεί 

στη συνέχεια την χρησιµοποιήσει χωρίς να επιστρέψει στην ιστοσελίδα 

απόκτησης, ενώ παράλληλα βελτιώνει την απόδοση. 

� Αν ο χρήστης έχει πολλές web start εφαρµογές που απαιτούν διαφορετικές 

εκδόσεις του JRE τότε το web start αυτόµατα εκτελεί καθεµία µε τη σωστή 

έκδοση του JRE χωρίς να απαιτείται παρέµβαση του χρήστη. 

� Επιτρέπει επίσης την λειτουργία των εφαρµογών σε offline mode (αν κάτι τέτοιο 

είναι δυνατό σύµφωνα µε τη λογική της εφαρµογής)  
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Με χρήση του web start είναι εύκολη η ανανέωση / ενηµέρωση / διόρθωση (patching) 

των εφαρµογών (που παρατάσσονται για πολλούς χρήστες), αφού όλες οι παραπάνω 

ενέργειες εκτελούνται αυτόµατα για κάθε χρήστη. Η παράταξη των εφαρµογών 

γίνεται εύκολη για τους διαχειριστές καθώς η διαδικασία είναι εύκολη και εντελώς 

διαφανής για τους τελικούς χρήστες.  

12.4.2. Σχεδίαση και πακετάρισµα της Java Web Start εφαρµογής  

Στο µεγαλύτερο µέρος (σχεδίασης-ανάπτυξη) η διαδικασία είναι παρόµοια µε την 

ανάπτυξη µιας κλασικής Java stand-alone εφαρµογής. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τα παρακάτω: 

� Η εφαρµογή (κλάσεις αλλά και resources όπως properties, images, κλπ) θα πρέπει 

να πακεταριστεί σε ένα η περισσότερα αρχεία jar  

� Αν η εφαρµογή απαιτεί πρόσβαση στο τοπικό σύστηµα όπου θα εκτελεστεί, τότε 

τα jar θα πρέπει να υπογραφούν ψηφιακά (όπως περιγράφεται πιο κάτω).  

12.4.3. Παράταξη Web Start εφαρµογών 

Περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 

� Εγκατάσταση του web server απ’ όπου θα παρέχεται η εφαρµογή 

� ∆ηµιουργία του αρχείου JNLP σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

� Ανέβασµα της εφαρµογής (jar αρχεία) στον web server 

� ∆ηµιουργία της ιστοσελίδας και του αντίστοιχου link απ’ όπου θα φορτώνεται 

η εφαρµογή. Θα πρέπει ωστόσο να σιγουρευτούµε ότι ο Web Server µπορεί 

να χειριστεί αρχείου τύπου JNLP (.jnlp) 

12.4.4. Πρωτόκολλο JNLP 

Η τεχνολογία του Web start βασίζεται στο πρωτόκολλο Java Network Launching 

Protocol – JNLP [26][27]. Κάθε εφαρµογή περιγράφεται µε ένα XML αρχείο τύπου 

jnlp, το οποίο περιέχει elements και attributes που περιγράφουν το τρόπο εκτέλεσης 

της εφαρµογής. 

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

<jnlp spec="1.0" 

codebase="URL of application on your Web server" 

href="Notepad.jnlp"> 

<information> 

<title>Notepad Demo</title> 

<vendor>Sun Microsystems, Inc.</vendor> 

<offline-allowed/> 

</information> 

<resources> 

<jar href="Notepad.jar"/> 

<j2se version="1.3+" 

href="http://java.sun.com/products/autodl/j2se"/> 

</resources> 

<application-desc main-class="Notepad"/> 

</jnlp> 

∆ηµιουργία της ιστοσελίδας 

Η εφαρµογή γίνεται διαθέσιµοι στους χρήστες µε ένα απλό link προς το jnlp αρχείο. 

Ένα τέτοιο link µπορεί να γίνει µε µια απλή δήλωση HTML, όπου το href attribute 

δηλώνει την τοποθεσία του αρχείου jnlp: 

<a href="Notepad.jnlp">Launch Notepad Application</a> 

Όταν ο χρήστης πατήσει το συγκεκριµένο link µια σειρά ενεργειών λαµβάνει χώρα: 

� Ελέγχεται αν υπάρχει εγκατεστηµένη η σωστή έκδοση του JRE και αν όχι 

φορτώνεται και εγκαθίσταται αυτόµατα. 

� Η εφαρµογή εγκαθίσταται τοπικά και είναι προσβάσιµη από τον αντίστοιχο 

Java Application Cache Viewer 

� Η εφαρµογή εκτελείται  

Θα πρέπει ωστόσο να υπάρχει µέριµνα για την περίπτωση που το Web Start δεν είναι 

εγκατεστηµένο ώστε µέσω κατάλληλου Script είτε να εγκαθίσταται αυτόµατα είτε να 

οδηγείται ο χρήστης στη σελίδα εγκατάστασης. 

12.4.5. Ζητήµατα Ασφάλειας 

Για λόγους ασφαλείας, οι εφαρµογές web start εκτελούνται εξ ορισµού µέσα στο 

ασφαλές περιβάλλον της Java, γνωστό και ως Secure Java Sandbox [28]. Όλα τα µη 

υπογεγραµµένα αρχεία jar εκτελούνται στο περιορισµένο περιβάλλον του sandbox, το 
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οποίο σηµαίνει ότι δεν έχουν πρόσβαση σε τοπικά ή δικτυακά αρχεία. Πιο 

συγκεκριµένα οι περιορισµοί µιας τέτοιας εφαρµογής είναι: 

� Η εφαρµογή δεν έχει πρόσβαση στον τοπικό σκληρό δίσκο 

� Όλα τα jar που αποτελούν την εφαρµογή θα πρέπει να φορτωθούν από τον 

ίδιο server 

� Η εφαρµογή µπορεί να κάνει δικτυακή σύνδεση µόνο µε τον server απ’ όπου 

φορτώθηκε 

� Η εφαρµογή δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει native βιβλιοθήκες του 

συστήµατος 

� Η εφαρµογή έχει περιορισµένη πρόσβαση σε παραµέτρους του συστήµατος 

(σαν ένα applet) 

Σκοπός του sandbox είναι η προστασία των χρηστών από κακόβουλες εφαρµογές που 

θα µπορούσαν να προκαλέσουν ζηµιά στο τοπικό σύστηµα. Η λειτουργικότητα των 

εφαρµογών που εκτελούνται µέσα στο sandbox είναι περιορισµένη.  

Η παροχή διευρυµένης λειτουργικότητας γίνεται µε την ψηφιακή υπογραφή των 

αρχείων jar της εφαρµογής, οπότε καθίσταται δυνατή η εκτέλεση της εφαρµογής 

εκτός sandbox και η χρήση των πόρων του συστήµατος. 

Κατά την εκτέλεση της έµπιστης εφαρµογής για πρώτη φορά, το Web Start εµφανίζει 

σε κατάλληλο παράθυρο την προέλευση της εφαρµογής βάσει του πιστοποιητικού µε 

το οποίο έχει υπογραφεί ψηφιακά. Ο χρήστης µπορεί στη συνέχεια να συµφωνήσει ή 

όχι αν εµπιστεύεται την εφαρµογή. Σε περίπτωση αποτυχίας της πιστοποίησης η 

εφαρµογή εκτελείται εντός του περιορισµένου περιβάλλοντος. 

Οι ρυθµίσεις ασφάλειας καθορίζονται κατά το στάδιο της ανάπτυξης από τους 

προγραµµατιστές και περιλαµβάνονται στο αρχείο jnlp της Web Start εφαρµογής. Το 

element <security> περιέχει όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις της εφαρµογής, π.χ. το 

επόµενο τµήµα δηλώνει ότι η (υπογεγραµµένη) εφαρµογή έχει απεριόριστη 

πρόσβαση στο τοπικό σύστηµα. 

<security> 

<all-permissions/> 

</security> 
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12.4.6. Πλεονεκτήµατα του Web Start 

Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας Web Start περιλαµβάνουν: 

� Εύκολη εγκατάσταση. Οι χρήστες µπορούν να εγκαταστήσουν µια εφαρµογή µε 

ένα απλό κλικ στην ιστοσελίδα προέλευσης. 

� Ανεξαρτησία από πλατφόρµα: οι web start εφαρµογές υποστηρίζουν όλες τι 

γνωστές πλατφόρµες Windows 98/NT/2000/ME/XP, Linux, και Solaris 

� ∆ιαχείριση περιβάλλοντος JRE. Παρέχει υποστήριξη πολλαπλών JRE για τις 

διάφορες εφαρµογές. Κάθε web start εφαρµογή αυτόµατα εκτελείται στην 

κατάλληλη έκδοση JRE. Επίσης παρέχεται αυτόµατη φόρτωση της κατάλληλης 

έκδοσης JRE αν αυτή δεν είναι ήδη διαθέσιµη. 

� Ενσωµάτωση στο περιβάλλον desktop. Αυτόµατη ενσωµάτωση και πρόσβαση 

από το περιβάλλον desktop (εικονίδιο, µενού). 

� Ενηµέρωση εφαρµογών. Η ενηµέρωση / ανανέωση /αναβάθµιση / διόρθωση( 

patching) των εφαρµογών µπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα. Οι διαχειριστές 

των εφαρµογών θα πρέπει απλώς να ανεβάσουν στο link τις νέες εκδόσεις των 

εφαρµογών. Αντίστοιχα για τους χρήστες η διαδικασία είναι εντελώς διαφανής 

καθώς κάθε φορά που εκτελείται η εφαρµογή (εφόσον υπάρχει σύνδεση δικτύου) 

γίνεται έλεγχος για νέα έκδοση και αν υπάρχει φορτώνεται αυτόµατα. 

� Εύκολη ανάπτυξη. Παρόµοια µε τις κλασικές εφαρµογές µε µόνη διαφορά την 

(εύκολη) διαδικασία πακεταρίσµατος και φόρτωσης στην ιστοσελίδα πρόσβασης. 

� Ασφάλεια. Παρέχει την ασφάλεια της πλατφόρµας java µε εγγενή υποστήριξη του 

µηχανισµού sandbox. Ωστόσο επιτρέπει αυξηµένη λειτουργικότητα µε χρήση 

ψηφιακών υπογραφών 

� Απόδοση: οι εφαρµογές αποθηκεύονται τοπικά ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη 

απόδοση και να είναι δυνατή λειτουργία offline. 

� Είναι διαθέσιµο ελεύθερα µαζί µε τον πηγαίο κώδικα µαζί µε το JSDK 1.5 υπό 

την Sun License [31], σε πολλές εκδόσεις, για πολλές γλώσσες και πλατφόρµες. 

� Παρέχει µηχανισµό διαχείρισης των εφαρµογών  

� Εκτελείται πάνω από το HTTP (proxy, firewall, caching, logs, clustering) 
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12.5. Συµπεράσµατα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν µερικές από τις σύγχρονες τεχνολογίες που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο επίπεδο των τελικών εφαρµογών, ώστε να 

µεγιστοποιηθούν τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη λειτουργικότητα που 

προσφέρει το προτεινόµενο πλαίσιο. Οι τεχνολογίες αυτές αφορούν την ανάπτυξη 

δυναµικών γραφικών διαπροσωπειών καθώς και τη διάθεση / εγκατάσταση / 

ενηµέρωση full-featured desktop εφαρµογών σε κατανεµηµένο δικτυακό περιβάλλον. 

Οι παραπάνω τεχνολογίες έρχονται να ολοκληρώσουν τις υπηρεσίες του πλαισίου, 

συµπληρώνοντας το XMLCard model στο επίπεδο των τελικών εφαρµογών. 

 

Σχήµα 12-3: Ολοκλήρωση της πλατφόρµας 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα, τα πραγµατικά (ιατρικά ή διαχειριστικά) 

δεδοµένα αφενός µεν αποθηκεύονται σε κατάλληλες δοµές αρχείων πάνω στην 

έξυπνη κάρτα (που περιγράφονται µε XML Descriptors), αφετέρου δε 

παρουσιάζονται σε κατάλληλο γραφικό περιβάλλον (που περιγράφεται από GUI 

XML έγγραφα). 
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Με τον τρόπο αυτό οι τελικές εφαρµογές δεν χρειάζεται να έχουν εκ των προτέρων 

γνώση της δοµής των δεδοµένων ώστε να τα διαβάσουν από την κάρτα και να τα 

παρουσιάσουν στο χρήστη (και το αντίστροφο). Η παραπάνω ιδιότητα σε συνδυασµό 

µε τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία WebStart, παρέχει πλήθος τεχνικών 

αλλά και επιχειρησιακών πλεονεκτηµάτων: 

� Η ίδια εφαρµογή µπορεί να διαβάζει και να παρουσιάζει καρτ-εφαρµογές (π.χ. 

∆ηµογραφικά) που έχουν υλοποιηθεί µε βάση διαφορετική έκδοση ενός προτύπου 

ή εντελώς διαφορετικό πρότυπο αναπαράστασης δεδοµένων, π.χ. HL7, ISO, κλπ. 

Με αυτό τον τρόπο κάρτες από διαφορετικές υλοποιήσεις µπορούν να 

“διαβαστούν” από τις εφαρµογές µιας άλλης υλοποίησης, ή ακόµα διαφορετικές 

εκδόσεις καρτών της ίδιας υλοποίησης θα µπορούν να χρησιµοποιούνται 

ταυτόχρονα (backwards compatibility). 

� Από τεχνικής άποψης, η διαδικασία ανάπτυξης των εφαρµογών διευκολύνεται 

σηµαντικά και µπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από διάφορους φορείς. Κάθε 

ξεχωριστή υλοποίηση µπορεί να αναπτύξει διαφορετικό γραφικό περιβάλλον (το 

οποίο περιγράφεται σε XML) το οποίο θα υποστηρίζεται από κοινή 

λειτουργικότητα στο Application Logic. Το γραφικό περιβάλλον θα µπορεί να 

βελτιώνεται / ενηµερώνεται γρήγορα και εύκολα χωρίς να απαιτείται η παραµικρή 

αλλαγή στον πηγαίο κώδικα της εφαρµογής. Παράλληλα, η ίδια εφαρµογή θα 

µπορεί να παρουσιάζεται µε διαφορετικά γραφικά ανάλογα µε την συσκευή 

παρουσίασης (π.χ. σε κινητές συσκευές που υποστηρίζουν Java, κλπ).  

� Με χρήση της τεχνολογία WebStart οι τελικές εφαρµογές µπορούν να 

αναπτύσσονται κεντρικά (σε τοπικό, περιφερειακό ή γενικό επίπεδο) και στη 

συνέχεια να διανέµονται στις διακριτές υλοποιήσεις ή τους συµµετέχοντες φορείς 

(π.χ. φαρµακεία, ιατρεία, κλπ) µέσω δικτύου, µε ασφάλεια και χωρίς να 

απαιτούνται πολύπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης. Εν συνεχεία, η υποστήριξη 

της λειτουργίας των εφαρµογών (πιθανές ενηµερώσεις / βελτιώσεις / διορθώσεις ) 

πραγµατοποιείται εντελώς διαφανώς χωρίς τη συµµετοχή του τελικού χρήστη. 

Παράλληλα, είναι δυνατή η offline λειτουργία. 

Βλέπουµε λοιπόν, ότι από τον τελείως “κλειστό” τρόπο ανάπτυξης των τελικών 

εφαρµογών, που χαρακτηρίζεται από την ένα-προς-ένα αντιστοίχιση των καρτ-

εφαρµογών µε τις τελικές εφαρµογές, οδηγούµαστε σε µια πιο ανοιχτή προσέγγιση, η 
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οποία επιτρέπει να δούµε τα συστήµατα καρτών υγείας υπό ένα γενικευµένο πρίσµα, 

σαν µια συλλογή από ξεχωριστές υλοποιήσεις καρτών υγείας και εφαρµογών, οι 

οποίες ωστόσο ολοκληρώνονται και µπορούν να λειτουργήσουν σε µια κοινή 

πλατφόρµα, µε παράλληλη υποστήριξη κοινών χαρακτηριστικών όπως 

διαλειτουργικότητα, ευελιξία, επεκτασιµότητα, κλπ. 

Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά ένα πιθανό σενάριο χρήσης όπου 

διαφορετικές κατανεµηµένες υλοποιήσεις καρτών υγείας, µε εντελώς διαφορετικά 

χαρακτηριστικά όσον αφορά στην υποδοµή (κάρτες, αναγνώστες, πλατφόρµα) και τις 

εφαρµογές (είδος εφαρµογών, χρησιµοποιούµενα πρότυπα, κλπ) µπορούν να 

λειτουργήσουν σε µια κοινή πλατφόρµα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 

 

 

13.1. Εισαγωγή  

Στα προηγούµενα κεφάλαια παρουσιάστηκε αναλυτικά ο σχεδιασµός και υλοποίηση 

των διακριτών επιπέδων του προτεινόµενου πλαισίου. Στο παρόν κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η σύνθεση των επιπέδων αυτών σε µια ενιαία και συµπαγή 

πλατφόρµα, πάνω στην οποία µπορούν να αναπτυχθούν ολοκληρωµένα συστήµατα 

καρτών υγείας που θα υποστηρίζουν όλα τα επιθυµητά χαρακτηριστικά. 

Η διάρθρωση του κεφαλαίου είναι η εξής: Αρχικά παρουσιάζεται η προτεινόµενη 

αρχιτεκτονική ενός ολοκληρωµένου συστήµατος καρτών υγείας, το οποίο 

περιλαµβάνει ανεξάρτητες υλοποιήσεις της κάρτας υγείας υπό την εποπτεία µιας 

κεντρικής αρχής. Με βάση αυτή την αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στη συνέχεια το 

προτεινόµενο σενάριο λειτουργίας και αναλύονται τα θέµατα ασφάλειας που 

προκύπτουν.  

Τέλος, παρουσιάζονται διάφορες επιδεικτικές εφαρµογές που έχουν υλοποιηθεί µε 

χρήση του πλαισίου για διαφορετικές διαµορφώσεις υποδοµής (καρτών, αναγνωστών, 

πλατφόρµας) και αναλύονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν. 
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13.2. Ολοκληρωµένο σύστηµα Καρτών Υγείας 

Στη συνέχεια θα περιγράψουµε πως µε χρήση του προτεινοµένου πλαισίου είναι 

δυνατή η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος καρτών υγείας, 

το οποίο θα λειτουργεί σε κατανεµηµένη αρχιτεκτονική. 

13.2.1. Αρχιτεκτονική ολοκληρωµένου συστήµατος καρτών υγείας 

Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική ενός ολοκληρωµένου συστήµατος καρτών υγείας 

φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

Σχήµα 13-1: Προτεινόµενη αρχιτεκτονική ολοκληρωµένου συστήµατος καρτών υγείας 

Η αρχιτεκτονική περιλαµβάνει κάποια κεντρική αρχή (π.χ. Υπουργείο Υγείας), η 

οποία παρέχει βασικές υπηρεσίες σε ανεξάρτητες υλοποιήσεις (µεµονωµένες ή 

οργανωµένες, π.χ. σε επίπεδο περιφερειών), οι οποίες µε τη σειρά τους µπορούν να 

περιλαµβάνουν επιµέρους ανεξάρτητες υλοποιήσεις µικρότερης εµβέλειας. Τα 

βασικά συστατικά του ολοκληρωµένου συστήµατος καρτών υγείας είναι: 
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� Η κάρτα υγείας (υλοποιηµένη µε διαφόρους τύπους έξυπνων καρτών) και οι 

αντίστοιχες καρτ-εφαρµογές κάθε υλοποίησης. Συνήθως πρόκειται για µοντέλο 

Κάρτα Υγείας Ασθενούς – Κάρτα Επαγγελµατία Υγείας (PDC - HPC). 

� Η υποδοµή των τελικών χρηστών (τερµατικά και αναγνώστες καρτών) κάθε 

υλοποίησης. 

� Οι εφαρµογές των τελικών χρηστών για κάθε περίπτωση χρήσης (π.χ. φαρµακεία, 

ιατρεία, νοσοκοµεία, κλπ). 

� O εξυπηρετητής της κεντρικής αρχής που παρέχει τις εφαρµογές στους 

εξυπηρετητές των περιφερειακών υλοποιήσεων ή απευθείας στους τελικούς 

χρήστες. 

Η Κάρτα Υγείας αποτελεί το συνδετικό κρίκο που επιτρέπει στους πολίτες να έχουν 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από το φορέα όπου απευθύνονται 

(νοσοκοµείο, ιατρείο, φαρµακείο, κλπ). 

Το προτεινόµενο πλαίσιο επιτρέπει κάθε διακριτή υλοποίηση να χρησιµοποιεί 

διαφορετική υποδοµή (έξυπνες κάρτες, αναγνώστες, λειτουργική πλατφόρµα) και να 

παρέχει διαφορετικές υπηρεσίες, ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες κατά περίπτωση. 

13.2.2. Ζητήµατα ασφάλειας σε ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα Καρτών Υγείας  

Στην παράγραφο αυτή θα εξετάσουµε αναλυτικά τα ζητήµατα ασφάλειας που 

προκύπτουν σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα καρτών υγείας, όπως αυτό που 

περιγράφεται νωρίτερα. Όπως είδαµε ένα τέτοιο σύστηµα αποτελείται από τα 

παρακάτω δοµικά στοιχεία: 

� Έξυπνες Κάρτες του συστήµατος: οι κάρτες του συστήµατος εκτός από τον τύπο 

και τον κατασκευαστή αναγνωρίζονται από τον µοναδικό τους Σειριακό Αριθµό 

Παραγωγής (Serial Number).  

� Υποδοµή αλληλεπίδρασης: περιλαµβάνουν τους αναγνώστες των καρτών καθώς 

και τις υπολογιστικές µονάδες (PC ή άλλη υπολογιστική µηχανή) όπου 

εκτελούνται οι εφαρµογές πρόσβασης. Ειδικά οι αναγνώστες µπορούν επίσης να 

αναγνωριστούν από τον µοναδικό τους Σειριακό Αριθµό Παραγωγής  
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� Εφαρµογές χρηστών: περιλαµβάνουν το σύνολο των τελικών εφαρµογών που 

έχουν πρόσβαση για ανάγνωση, εγγραφή ή χρήση των υπηρεσιών της κάρτας στα 

πλαίσια του ολοκληρωµένου συστήµατος. 

� Κεντρικοί εξυπηρετητές (servers) και δικτυακή υποδοµή: περιλαµβάνει τους 

εξυπηρετητές της κεντρικής αρχής και των επιµέρους φορέων, που παρέχουν τις 

εφαρµογές. Επίσης, περιλαµβάνει της δικτυακή σύνδεση µεταξύ όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων (intranet, extranet, internet). 

Κίνδυνοι ασφάλειας & µέτρα προστασίας 

Ο βασικός κίνδυνος ασφάλειας ενός τέτοιου συστήµατος είναι η υποκλοπή και 

παραποίηση των δεδοµένων που περιέχει µια κάρτα υγείας. Αν θεωρήσουµε σαν 

δεδοµένο το υψηλό επίπεδο φυσικής ασφάλειας (physical security) που παρέχουν τα 

σύγχρονα chip των έξυπνων καρτών, οι κίνδυνοι ασφάλειας θα προέρχονται κατά 

κύριο λόγο από απόπειρες µη-εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε επίπεδο τελικών 

εφαρµογών. 

Άλλοι κίνδυνοι ασφάλειας αφορούν σε απόπειρες πλαστογράφησης καρτών αλλά και 

στη διαβαθµισµένη πρόσβαση στις εφαρµογές και στα δεδοµένα των καρτών ανάλογα 

µε το ρόλο των τελικών χρηστών (π.χ. γιατρός, φαρµακοποιός, κλπ).  

Τέλος, καθώς το προτεινόµενο σύστηµα χρησιµοποιεί ανοικτή δικτυακή υποδοµή, θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπλέον σχετικοί κίνδυνοι δικτυακής ασφάλειας, όπως η 

πιστοποίηση της προέλευσης, ακεραιότητας και αυθεντικότητας των δεδοµένων και 

εφαρµογών που διανέµονται µέσω δικτύου, καθώς και η διαβαθµισµένη πρόσβαση 

στους πόρους που παρέχονται µέσω του δικτύου. 

Στη συνέχεια της παραγράφου παρουσιάζονται αναλυτικά οι πιο βασικοί κίνδυνοι 

ασφάλειας και τα σχετικά µέτρα που µπορούν να ληφθούν, µε βάση τις τρέχουσες 

πρακτικές αλλά και τις επιπλέον δυνατότητες που προσφέρει το προτεινόµενο πλαίσιο. 

Όσον αφορά αµιγώς τις έξυπνες κάρτες του συστήµατος, οι κίνδυνοι περιλαµβάνουν: 

� Χρήση µη έγκυρης (πλαστής ή ανακληθείσας) κάρτας µέσα στο σύστηµα ή 

προσπάθεια ανάγνωσης έγκυρης κάρτας µε χρήση µη έγκυρου τερµατικού. 
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Το κύριο µέτρο που χρησιµοποιείται είναι η αµοιβαία αυθεντικοποίηση κάρτας-

τερµατικού, η οποία πραγµατοποιείται συνήθως µε χρήστη τεχνικών challenge-

response βάσει προκαθορισµένου συµµετρικού κλειδιού (συνήθως µε αλγόριθµο DES 

ή 3DES). Με τη µέθοδο αυτή, που υλοποιείται σε επίπεδο τελικών εφαρµογών, 

διασφαλίζεται ότι τόσο η κάρτα όσο και το τερµατικό ανήκουν στο σύστηµα. 

Ένα επιπλέον µέτρο για τη διασφάλιση ότι µια συγκεκριµένη έγκυρη κάρτα δεν έχει 

ανακληθεί είναι η χρήση Λίστας Ανάκλησης Καρτών (Card Revocation List). Η λίστα 

αυτή (συνήθως on-line) περιλαµβάνει τους µοναδικούς Σειριακούς Αριθµούς 

Παραγωγής (Serial Number) ή κάποιο άλλο µοναδικό χαρακτηριστικό των 

ανακληθέντων καρτών και µπορεί να ελέγχεται σε επίπεδο τελικής εφαρµογής πριν 

επιχειρηθεί πρόσβαση στα δεδοµένα και τις υπηρεσίες της κάρτας. 

� Πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένου χρήστη σε ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδοµένα της 

κάρτας. 

Συνήθως τα αρχεία που υπάρχουν στην κάρτα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτά 

που είναι ευαίσθητα και για τα οποία η πρόσβαση θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο µε 

τη συγκατάθεση του κατόχου (π.χ. ιατρικός φάκελος ή ιδιωτικό κλειδί για ψηφιακή 

υπογραφή), και τα ελεύθερα τα οποία µπορεί να δει οποιοσδήποτε αποκτήσει 

πρόσβαση στην κάρτα µέσω κάποιας έγκυρης τελικής εφαρµογής. Η πρώτη 

κατηγορία δεδοµένων προστατεύεται µέσω των κωδικών PIN (ένα ή δύο), τα οποία 

είναι γνωστά µόνο στον κάτοχο της ή µε κλειδιά αυθεντικοποίησης (συµµετρικά 

κλειδιά DES). Η εισαγωγή του PIN για πρόσβαση σε προστατευµένα αρχεία 

διασφαλίζει ότι η πρόσβαση επιχειρείται από τον ίδιο τον κάτοχο είτε για τη χρήση 

κάποιας υπηρεσίας (π.χ. για ψηφιακή υπογραφή) είτε εκφράζοντας τη συγκατάθεση 

του ώστε κάποιος τρίτος (π.χ. ένας συγκεκριµένος γιατρός) να δει τα συγκεκριµένα 

αρχεία. Οι παραπάνω µηχανισµοί είναι εγγενώς ενσωµατωµένοι στο ενδιάµεσο 

επίπεδο του πλαισίου και ο χειρισµός τους γίνεται εντελώς διάφανα για τις τελικές 

εφαρµογές. Έτσι για παράδειγµα, εφόσον ένα αρχείο είναι προστατευµένο µε ένα ή 

δύο PIN (ουσιαστικά από τη δηµιουργία του πάνω στην κάρτα), τότε κάθε φορά που 

επιχειρείται πρόσβαση σε αυτό από µια τελική εφαρµογή, το ενδιάµεσο επίπεδο 

εγείρει αυτόµατα τα κατάλληλα διαλογικά παράθυρα  και ελέγχει την ορθή ή µη 

εισαγωγή των κωδικών.  
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� Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση τρίτης (εξωτερικής) εφαρµογής σε κάρτα του 

συστήµατος 

Παράδειγµα τέτοιας επίθεσης είναι κάποιος κακόβουλος χρήστης να χρησιµοποιήσει 

κάποιο εµπορικό toolkit που δίνει ο κατασκευαστής της συγκεκριµένης κάρτας ή να 

κατασκευάσει µόνος του µια εφαρµογή. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να δει 

τη δοµή των αρχείων αλλά και τα περιεχόµενα όλων των µη-προστατευµένων 

αρχείων. Γι’ αυτό σε κάθε περίπτωση τα ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδοµένα (όπως 

ιατρικός φάκελος) θα πρέπει να προστατεύονται µε κωδικούς πρόσβασης (ένα ή δύο 

PINs) ή µε αυθεντικοποίηση µε συµµετρικά κρυπτογραφικά κλειδιά (Session keys). 

Μια πιο ασφαλής λύση είναι η αµοιβαία αυθεντικοποίηση µεταξύ της κάρτας και του 

εξωτερικού χρήστη που επιχειρεί πρόσβαση. Σε µια δοµή που περιλαµβάνει κάρτες 

υγείας ασθενών και κάρτες επαγγελµατιών υγείας αυτό µπορεί να υλοποιηθεί µε 

χρήση αναγνωστών διπλής υποδοχής, όπου οι χρήστες (π.χ. ασθενής και γιατρός) 

εισάγουν ταυτόχρονα τις κάρτες τους ώστε να πραγµατοποιηθεί αµοιβαία 

αυθεντικοποίηση πριν δοθούν δικαιώµατα πρόσβασης στις καρτ-εφαρµογές. Με αυτό 

τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ακόµα και αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στις τελικές 

εφαρµογές δεν θα µπορεί χωρίς την κάρτα του επαγγελµατία υγείας να διαβάσει το 

περιεχόµενο της κάρτας ασθενούς. 

Τέλος, για δεδοµένα µε συγκεκριµένο έγκυρο παραλήπτη (όπως π.χ. παραπεµπτικό) 

υπάρχει η δυνατότητα κρυπτογράφησης των δεδοµένων (σε επίπεδο εφαρµογής 

πλέον) µε τεχνικές δηµοσίου κλειδιού, έτσι ώστε να είναι προσβάσιµα µόνο από το 

χρήστη (ή την οµάδα χρηστών) που έχουν τα αντίστοιχα κλειδιά 

αποκρυπτογράφησης.  

� Παραποίηση / πλαστογράφηση των δεδοµένων της κάρτας 

Η πιστοποίηση της προέλευσης και ακεραιότητας των δεδοµένων της κάρτας (εφόσον 

παρακαµφθούν όλα τα παραπάνω µέτρα ασφάλειας) µπορεί να γίνει µε χρήση 

τεχνικών ψηφιακής υπογραφής. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική για ορισµένες ιατρικές 

εφαρµογές (όπως ηλεκτρονικές συνταγές φαρµάκων), οι οποίες συχνά γίνονται 

στόχος πλαστογράφησης. Το προτεινόµενο πλαίσιο υποστηρίζει εγγενώς τη χρήση 

ψηφιακών υπογραφών XML, επιτρέποντας έτσι τη χρήση των καρτών υγείας για 
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χρήσιµες ιατρικές εφαρµογές προσωρινού χαρακτήρα, όπως ασφαλή µεταφορά 

ιατρικών εγγράφων (παραπεµπτικών, συνταγών, κλπ) µεταξύ των φορέων 

περίθαλψης. 

� Πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένου χρήστη στη λίστα των εφαρµογών που περιέχει η 

κάρτα. 

Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά για ιατρικά δεδοµένα, ακόµα και η ύπαρξη µιας 

εφαρµογής πάνω στην κάρτα είναι ευαίσθητο δεδοµένο που θα πρέπει να 

προστατεύεται, όπως π.χ. µια εφαρµογή παρακολούθησης χρόνιας ασθένειας. Γι αυτό, 

εφόσον η κάρτα χρησιµοποιείται σε ανοικτό περιβάλλον, όπου χρειάζεται να 

διαβαστεί από διάφορες τελικές εφαρµογές, θα πρέπει η λίστα των καρτ-εφαρµογών 

να είναι διαθέσιµη ανάλογα µε το ρόλο του τελικού χρήστη (γιατρός, διοικητικό 

προσωπικό, κλπ). Στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική αυτό µπορεί να γίνει µε χρήση 

τεχνικών XML κρυπτογράφησης συγκεκριµένων τµηµάτων του Application 

Manager, έτσι ώστε να είναι αναγνώσιµα µόνο από χρήστες µε συγκεκριµένο ρόλο 

(οι οποίοι διαθέτουν τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης). 

Όσον αφορά στη γενικότερη υποδοµή (εφαρµογές, δίκτυο, κλπ), οι κίνδυνοι είναι: 

� Εξασφάλιση αυθεντικότητας προέλευσης και ακεραιότητας των τελικών εφαρµογών 

Καθώς στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική οι τελικές εφαρµογές παρέχονται σε ένα 

ανοικτό και δυναµικό περιβάλλον, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον µέτρα που θα 

διασφαλίζουν την αυθεντικότητα των εµπλεκόµενων πλευρών αλλά και την 

ακεραιότητα των πραγµατικών δεδοµένων. Οι βασικοί κίνδυνοι σε αυτή την 

περίπτωση είναι: 

� Μη εξουσιοδοτηµένος χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση στον εξυπηρετητή όπου 

διατίθενται οι τελικές εφαρµογές 

� Οι τελικές εφαρµογές να διατίθενται από µη έγκυρο εξυπηρετητή (αποµίµηση) 

� Να γίνει υποκλοπή της επικοινωνίας 

� Να παραποιηθούν ή να πλαστογραφηθούν τα δεδοµένα (εφαρµογές, αρχεία, κλπ) 

που διατίθενται µέσω έγκυρου εξυπηρετητή.   
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Η επικινδυνότητα των παραπάνω απειλών προφανώς εξαρτάται και από την 

αρχιτεκτονική της δικτύωσης µεταξύ των συµµετεχόντων φορέων. Στην περίπτωση 

που οι φορείς συνδέονται µέσω ιδιωτικού δικτύου ο κίνδυνος είναι περιορισµένος. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση, υπάρχει πληθώρα µέτρων ασφάλειας που µπορούν να ληφθούν 

(µεµονωµένα ή συνδυασµένα) είτε σε επίπεδο δικτύου (firewalls, IPSec, VPN), είτε 

σε επίπεδο εφαρµογών (SSL). 

Για παράδειγµα, µε χρήση SSL µπορεί κατ’ αρχήν να γίνει αµοιβαία αυθεντικοποίηση 

τόσο του εξυπηρετητή όσο και του πελάτη – χρήστη και εν συνεχεία όλη η 

επικοινωνία να γίνεται σε κρυπτογραφηµένο ασφαλές κανάλι. Επίσης, µέσω των 

ψηφιακών πιστοποιητικών X.509 µπορεί να δίνεται στο χρήστη διαβαθµισµένη 

πρόσβαση στους διαθέσιµους πόρους βάσει του ρόλου του. Για παράδειγµα αν ένας 

χρήστης είναι φαρµακοποιός (όπως ορίζεται στο σχετικό X.509 ψηφιακό 

πιστοποιητικό του) τότε θα µπορεί να “κατεβάσει” την τελική εφαρµογή του 

φαρµακείου.  

Παράλληλα, οι τελικές εφαρµογές που γίνονται διαθέσιµες µέσω της προτεινόµενης 

υποδοµής, είναι ψηφιακά υπογεγραµµένες από την αρχή έκδοσης, ώστε να 

διασφαλίζεται η αυθεντικότητα προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχοµένου και 

να είναι έτσι δυνατή η εκτέλεση τους µε πλήρη λειτουργικότητα έξω από το 

προστατευµένο περιβάλλον Java sandbox.  

Όλα τα παραπάνω µέτρα µπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια µιας διαχειριστικής 

web εφαρµογής του κεντρικού φορέα κάθε επιµέρους υλοποίησης. 

� Χρήση τελικών εφαρµογών από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες  

Η πρόσβαση στις τελικές εφαρµογές µπορεί να διασφαλίζεται µε όλες τις γνωστές 

τεχνικές που χρησιµοποιούνται για οποιαδήποτε εφαρµογή, όπως Username / 

password, X509Certificate, κλπ. Επίσης, για µεγαλύτερη ασφάλεια µπορεί να 

χρησιµοποιείται η Κάρτα Επαγγελµατία Υγείας.  

13.2.3. Προτεινόµενο σενάριο λειτουργίας 

Ο κύκλος λειτουργίας του ολοκληρωµένου συστήµατος καρτών υγείας περιλαµβάνει 

τα παρακάτω στάδια: 
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� Εγκατάσταση υποδοµών και διασύνδεση των φορέων:  

Περιλαµβάνει την φυσική εγκατάσταση των υποδοµών (αναγνωστών καρτών, 

τερµατικών, κλπ) στους συµµετέχοντες φορείς καθώς και τη δικτυακή σύνδεση των 

φορέων µε την κεντρική αρχή. Κάθε ανεξάρτητη υλοποίηση (αλλά και κάθε 

ξεχωριστός φορέας) µπορεί να χρησιµοποιεί διαφορετική διαµόρφωση εξοπλισµού, 

ανάλογα µε τις υφιστάµενες υποδοµές και τις ειδικές ανάγκες. Η διασύνδεση των 

φορέων και των υλοποιήσεων περιλαµβάνει επίσης τον καθορισµό των ρόλων και την 

έκδοση των σχετικών διαπιστευτηρίων (credentials) βάσει των οποίων θα 

αναγνωρίζονται στη συνέχεια µέσα στο σύστηµα. Τέτοια διαπιστευτήρια είναι για 

παράδειγµα τα ψηφιακά πιστοποιητικά  X.509 των χρηστών, µε τα οποία θα µπορούν 

να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του κεντρικού εξυπηρετητή (π.χ. για “κατέβασµα” 

ενηµερωµένων εκδόσεων). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

κατάλληλη Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού (Υ∆Κ) για την υγεία, βασισµένη σε 

Έµπιστες Τρίτες Οντότητες (ΕΤΟ). Το ρόλο αυτό µπορεί να αναλάβει π.χ. το 

Υπουργείο Υγείας. 

� Ανάπτυξη εφαρµογών (καρτ-εφαρµογών και τελικών εφαρµογών):  

Η ανάπτυξη των εφαρµογών µπορεί να γίνει κεντρικά, σε επίπεδο περιφερειακής / 

ειδικής υλοποίησης, ή συνδυασµένα και στα δύο. Η κεντρική αρχή εκδίδει ένα 

σύνολο πρότυπων (templates) για τις καρτ-εφαρµογές των καρτών υγείας. Οι 

περιγραφές αυτές (σύµφωνα µε το XMLCard model) δίνονται είτε µε τη µορφή 

αρχείων descriptors.xml, σε περίπτωση εφαρµογών βασισµένων στο σύστηµα 

αρχείων της κάρτας, είτε µε τα αρχεία XSD ή DTD που περιγράφουν τη δοµή του 

εγγράφου xml, σε περίπτωση έγγραφο-κεντρικής εφαρµογής. Η δοµή και το 

περιεχόµενο των καρτ-εφαρµογών βασίζονται σε πιθανά πρότυπα (π.χ. CEN, ISO, 

HL7) που έχουν υιοθετηθεί από την κεντρική αρχή κατά της περίοδο έκδοσης. Κάθε 

διακριτή υλοποίηση κάρτας υγείας µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις 

προτεινόµενες περιγραφές, είτε να αναπτύξει παραλλαγές, είτε εντελώς νέες καρτ-

εφαρµογές που να εξυπηρετούν τις συγκεκριµένες ανάγκες (π.χ. εφαρµογή 

διαβητικών κλπ), ακολουθώντας πάντα το XMLCard model.  

Αντίστοιχα, όσον αφορά στις τελικές εφαρµογές, χρησιµοποιώντας την προτεινόµενη 

µεθοδολογία και την πρότυπη υλοποίηση που προσφέρει το πλαίσιο, η κεντρική αρχή 
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µπορεί να αναπτύξει τελικές εφαρµογές για διάφορους εµπλεκόµενους φορείς, όπως 

ιατρεία, φαρµακεία, κλπ, οι οποίες θα παρέχουν την απαιτούµενη βασική 

λειτουργικότητα (basic functionality). Η λειτουργικότητα αυτή µπορεί να καλύπτει 

µεµονωµένες ενέργειες (π.χ. ανάκτηση κάρτας, ψηφιακή υπογραφή εγγράφου XML, 

κλπ) ή ολοκληρωµένες περιπτώσεις χρήσης που περιλαµβάνουν αλληλεπίδραση µε 

άλλα συστήµατα, όπως διαδικασία δηµιουργίας και εκτέλεσης ηλεκτρονικής 

συνταγής [1], κλπ. Οι αντίστοιχες γραφικές διαπροσωπείες µπορούν περιγραφούν 

δυναµικά (σε αρχεία xml) µε χρήση των τεχνολογιών που περιλαµβάνονται στην 

προτεινόµενη µεθοδολογία (xml2gui, xsl, κλπ). Κάθε διακριτή υλοποίηση µπορεί είτε 

να χρησιµοποιεί τα δικά της γραφικά αναπτύσσοντας απλώς τις περιγραφές (που 

αντιστοιχούν στις καρτ-εφαρµογές) σε xml ή xsl, είτε να χρησιµοποιήσει κάποια 

εντελώς εξειδικευµένη τελική εφαρµογή υλοποιηµένη µε άλλες τεχνολογίες (π.χ. Java 

Swing application). 

� Έκδοση και διανοµή εφαρµογών:  

Το επόµενο βήµα αφορά στην έκδοση και διανοµή των εφαρµογών (καρτ-εφαρµογών 

και τελικών εφαρµογών) από την κεντρική αρχή και τις επιµέρους αρχές κάθε 

υλοποίησης. Οι τελικές εφαρµογές ενδέχεται να είναι εντελώς αυτόνοµες είτε να 

ενσωµατώνονται σε υφιστάµενες ιατρικές εφαρµογές. Η διανοµή των εφαρµογών 

µπορεί να γίνεται µε ευέλικτο τρόπο µέσω της δικτυακής υποδοµής των φορέων 

(intranet, extranet, internet) µε χρήση της τεχνολογίας WebStart. Ένα πιθανό σενάριο 

λειτουργίας µιας τέτοιας υπηρεσίας θα ήταν το εξής: 

� Η κεντρική αρχή (σε γενικό επίπεδο ή επίπεδο διακριτής υλοποίησης) αναπτύσσει 

τις εφαρµογές για τους διάφορους φορείς (ιατρεία, φαρµακεία, κλπ) όπως 

περιγράφηκε νωρίτερα. 

� Οι εφαρµογές πακετάρονται σε αρχεία jar, υπογράφονται ηλεκτρονικά µε τα 

ψηφιακά πιστοποιητικά της αρχής έκδοσης και δηµιουργούνται τα αρχεία jnlp 

σύµφωνα µε τους κανόνες του web start (βλέπε παράγραφο 12.4).  

� Οι φορείς “κατεβάζουν” την εφαρµογή µε έναν κοινό web browser από το 

δικτυακό τόπο της αρχής, µέσω της δικτυακής υποδοµής του ευρύτερου 

συστήµατος (intranet, extranet, internet). Εδώ είναι προφανές ότι θα πρέπει να 

υφίστανται οι κατάλληλοι µηχανισµοί ελέγχου (π.χ. στα πλαίσια µιας Web-

εφαρµογής που να επιτρέπει διαβαθµισµένη πρόσβαση), ώστε να διασφαλίζεται η 



353 

αυθεντικότητα και ρόλος των χρηστών-φορέων καθώς και η ακεραιότητα των 

δεδοµένων. Αναλυτικά οι απαιτήσεις ασφάλειας περιγράφονται στην 

προηγούµενη παράγραφο.  

� Από τη στιγµή που οι φορείς “κατεβάσουν” την εφαρµογή, αυτή µπορεί να 

λειτουργεί εντελώς αυτόνοµα ακόµα και χωρίς δικτυακή σύνδεση (offline). Όντας 

υπογεγραµµένη ψηφιακά, η εφαρµογή µπορεί να λειτουργήσει out-of-the-

sandbox, παρέχοντας έτσι ολοκληρωµένη λειτουργικότητα και πρόσβαση στους 

τοπικούς πόρους του συστήµατος. Επίσης, κάθε φορά που µια νέα έκδοση της 

εφαρµογής είναι διαθέσιµη από την κεντρική αρχή, αυτή θα εντοπίζεται και θα 

εγκαθίσταται αυτόµατα και εντελώς διαφανώς για τον τελικό χρήστη. 

� Τέλος, ανάλογα µε τη διαµόρφωση της υλοποίησης κάρτας υγείας του φορέα 

(αναγνώστες, κάρτες, λειτουργική πλατφόρµα και καρτ-εφαρµογές) θα πρέπει να 

γίνουν οι τοπικές ρυθµίσεις του πλαισίου (αρχείο properties.xml και 

opencard.properties).  

� Έκδοση και διάθεση καρτών: 

Το προτεινόµενο πλαίσιο υποστηρίζει τη δυνατότητα χρήσης διαφορετικών τύπων 

έξυπνων καρτών, ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε διακριτής υλοποίησης. Κάθε 

υλοποίηση περιλαµβάνει την Κάρτα Υγείας Ασθενούς (ΚΥΑ) και την Κάρτα 

Επαγγελµατία Υγείας (ΚΕΥ). Η έκδοση της ΚΥΑ περιλαµβάνει την προσωποποίηση 

µε τα στοιχεία του κατόχου της (όνοµα, κωδικοί, κλπ), την εγκατάσταση των 

(αρχικών) καρτ-εφαρµογών και τελικά την  αρχικοποίηση και διανοµή της κάρτας. 

Αντίστοιχα, η έκδοση της ΚΕΥ περιλαµβάνει προσωποποίηση µε τα στοιχεία του 

κατόχου της (όνοµα, κωδικοί, κρυπτογραφικά κλειδιά, ψηφιακά πιστοποιητικά), 

εγκατάσταση πιθανών καρτ-εφαρµογών και τελικά αρχικοποίηση της κάρτας. 

13.3. Ανάπτυξη & Επίδειξη Εφαρµογών Καρτών Υγείας 

13.3.1. Εξοπλισµός υλικού και λογισµικού 

Όσον αφορά τον υλικό εξοπλισµό χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω: 
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Έξυπνες κάρτες 

Η υλοποίηση βασίστηκε σε τρεις τύπους καρτών (τους πιο διαδεδοµένους) που 

υποστηρίζονται από το OCF. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε η κρυπτογραφική 

έξυπνη κάρτα GPK 8000 και GPK 16000 της Gemplus, η έξυπνη κάρτα MFC της 

IBM/ComCard [1] καθώς και η έξυπνη κάρτα MPCOS-EMV της Gemplus [3]. 

Οι κάρτες της οικογένειας GPK (Gemplus Public Key) βασίζονται στο λειτουργικό 

σύστηµα GPK και παρέχουν υποστήριξη κρυπτογραφικών τεχνικών µε συµµετρικούς 

αλγόριθµος και αλγορίθµους δηµοσίου κλειδιού. Παράλληλα προσφέρουν 8Kbytes 

και 16Kbytes µνήµης EEPROM αντίστοιχα, για την αποθήκευση καρτ-εφαρµογών. 

Λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σαν Κάρτες 

Ασθενών (PDC) όσο και σαν Κάρτες Επαγγελµατιών Υγείας (HPC). 

Η κάρτα MPCOS χρησιµοποιείται κυρίως για εφαρµογές πληρωµών (ηλεκτρονικό 

πορτοφόλι, κλπ). Παρέχει µνήµη από 2 έως 8 Kbytes (64Kbits). Αν και 

κατασκευάζεται από την Gemplus ωστόσο χρησιµοποιεί διαφορετικό λειτουργικό 

σύστηµα (MPC-Operating System) από τις κάρτες GPK. Γι’ αυτό ακριβώς 

δοκιµάστηκε ώστε να διαπιστωθεί η συµβατότητα µε την αρχιτεκτονική (αφού 

ουσιαστικά υλοποιεί το ISO7816-4 File System standard). 

Η κάρτα MFC (Multi Function Card) κατασκευάζεται από την IBM/ComCard και 

παρέχεται µε διάφορες δυνατότητες µνήµης. Η συγκεκριµένη έκδοση που 

χρησιµοποιήθηκε δεν παρέχει επιπλέον κρυπτογραφικές λειτουργίες γι’ αυτό και η 

χρήση της περιορίζεται στην κάρτα ασθενούς.  

Αναγνώστες καρτών 

Όσον αφορά στους αναγνώστες καρτών, χρησιµοποιήθηκαν οι πολύ διαδεδοµένοι 

GemPC410 Gemplus και Reflex60/Reflex72 της Schlumberger/Axalto [4][5]. Και οι 

δύο παρέχονται σε διάφορους τύπους (desktop, ultra-slim, κλπ), µε υποστήριξη τόσο 

σειριακής (Serial RS-232) όσο και USB θύρας. 

Πλατφόρµα υλοποίησης 

Η πλατφόρµα υλοποίησης ήταν Windows 2K/XP/2003, κυρίως λόγω της ευχρηστίας 

και των διαθέσιµων εργαλείων ανάπτυξης που υποστηρίζονται. Ωστόσο, οι 
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βιβλιοθήκες και οι τελικές εφαρµογές δοκιµάστηκαν µε επιτυχία σε περιβάλλον 

Linux (διανοµή Mandrake 10.1). Οι υπολογιστές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν απλοί 

Pentium III – IV 600-2400MHz, µε µνήµη 256ΜΒ-1GB. 

Εξοπλισµός λογισµικού 

Η προτεινόµενη πλατφόρµα εγκαταστάθηκε και ρυθµίστηκε σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες που περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Το 

περιβάλλον Java πάνω στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη ήταν αρχικά το JDK 1.3 

αλλά στη συνέχεια έγινε χωρίς προβλήµατα µετάβαση στο JDK1.4 και τελικά στο 

JDK 1.5. 

Η ανάπτυξη των τελικών Java εφαρµογών µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε εργαλείο 

ανάπτυξης εφαρµογών ή ακόµα και µε ένα απλό Text Editor. Για την ανάπτυξη των 

εφαρµογών που παρουσιάζονται εδώ δοκιµάστηκαν διάφορα εργαλεία RAD όπως: 

� Eclipse Platform 3.0 [6], που διατίθεται ελεύθερα µε κώδικα υπό την άδεια 

χρήσης Eclipse Public License - v 1.0 [7]. 

� Oracle JDeveloper 10g, Studio Edition Version (Release 3, 10.1.3 Early Access), 

το οποίο διατίθεται ελεύθερα από την Oracle [8]. 

� Borland JBuilder Enterprise (Version 2005), το οποίο αποτελεί εµπορικό προϊόν 

της Borland [9]. 

Ο προγραµµατισµός των καρτών (αρχικοποίηση, προσωποποίηση, δοµή καρτ-

αρχείων) µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε ειδικά προγράµµατα αρχικοποίησης που 

αναπτύχθηκαν σε Java για το σκοπό αυτό (βασιζόµενα στην προτεινόµενη 

πλατφόρµα), είτε µε προγράµµατα toolkits που προσφέρει ο κατασκευαστής, είτε µε 

συνδυασµό και των δύο. Για τον προγραµµατισµό των καρτών που 

χρησιµοποιήθηκαν στην υλοποίηση που παρουσιάζεται εδώ, χρησιµοποιήθηκαν και 

οι δύο µέθοδοι: 

Για τις κάρτες GPK (8Κ και 16Κ) και MP-COS χρησιµοποιήθηκε το toolkit GPKPilot 

v2.00 το οποίο προσφέρεται ελεύθερα από τη Gemplus. Επίσης, ορισµένες 

λειτουργίες (κυρίως κρυπτογραφικές) εκτελέστηκαν µε χρήση ειδικής Java 

εφαρµογής που υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό και η οποία χρησιµοποιεί το API 

διαχείρισης που παρέχει η αντίστοιχη OpenCard βιβλιοθήκη. 
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Σχήµα 13-2: ∆ιαχείριση των αρχείων της κάρτας µε χρήση του γραφικού περιβάλλοντος του 

GPKPilot 

Το GPKPilot παρέχει το γραφικό περιβάλλον µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί 

εύκολα και γρήγορα να δει τα αρχεία της κάρτας, να δηµιουργήσει νέα αρχεία 

(ορίζοντας τον τύπο τους, το µέγεθός τους, τις συνθήκες πρόσβασης, κλπ) και να 

εκτελέσει πλήθος άλλων λειτουργιών που υποστηρίζονται από τις κάρτες τις 

Gemplus . 

Για την κάρτα MFC, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχο toolkit, αναπτύχθηκε ειδική 

εφαρµογή Java η οποία χρησιµοποιεί το API διαχείρισης της αντίστοιχης βιβλιοθήκης 

για το OpenCard Framework. 

13.3.2. ∆ιαδικασία ανάπτυξης 

Η διαδικασία ανάπτυξης (σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του προτεινόµενου πλαισίου) 

περιλαµβάνει τέσσερα ανεξάρτητα στάδια, τα οποία µπορούν να εξελίσσονται 

ταυτόχρονα: 

� Ανάπτυξη των καρτ-εφαρµογών  
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Σύµφωνα µε το XMLCard Model (βλέπε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9) οι καρτ-εφαρµογές 

µπορούν να περιγραφούν σαν έγγραφα XML. Εφόσον πρόκειται για έγγραφο-

κεντρικές εφαρµογές αρκεί η περιγραφή του XML µε χρήση DTDs ή XSDs. Εφόσον 

πρόκειται για αρχείο-κεντρικές εφαρµογές, αρκεί η ανάπτυξη του αρχείου περιγραφής 

(Descriptor XML) το οποίο περιγράφει µε δοµηµένο τρόπο τα καρτ-αρχεία που θα 

φιλοξενήσουν τα δεδοµένα της εφαρµογής. 

Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη των καρτ-εφαρµογών µπορεί να γίνει ανεξάρτητα από 

διάφορους φορείς και µε βάση διάφορα πρότυπα, όπως CEN/TC251, HL7/eMS, 

ASTM, κλπ. Στη παρούσα υλοποίηση αναπτύχθηκε ένα σετ χρήσιµων καρτ-

εφαρµογών, όπως ∆ηµογραφικά Στοιχεία, Ηλεκτρονικές Συνταγές, κλπ, που 

περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

� Ανάπτυξη περιγραφών παρουσίασης των καρτ-εφαρµογών (XSL, XML) 

Παράλληλα µε την ανάπτυξη των καρτ-εφαρµογών µπορούν να αναπτυχθούν και οι 

αντίστοιχες περιγραφές για τη δυναµική παρουσίασης αυτών στους τελικούς χρήστες. 

Όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12, αυτό µπορεί να γίνει είτε µε XSL είτε µε 

XML περιγραφές του γραφικού περιβάλλοντος.  

Στην παρούσα υλοποίηση, για κάθε καρτ-εφαρµογή αναπτύχθηκε αντίστοιχο αρχείο 

XSL, µε το οποίο µπορεί να γίνει µετασχηµατισµός των δεδοµένων σε HTML φόρµες 

για παρουσίαση σε web browser ή άλλο web-enabled γραφικό στοιχείο.  

� Αρχικός προγραµµατισµός των καρτών (ΚΕΥ και ΚΥΑ) 

Όπως περιγράφεται και στην προηγούµενη παράγραφο ο αρχικός προγραµµατισµός 

των καρτών κάθε υλοποίησης µπορεί να γίνει µε χρήση έτοιµων toolkits ή ειδικών 

εφαρµογών. Στην παρούσα υλοποίηση χρησιµοποιούνται και δυο µέθοδοι.  

Για τις Κάρτες Υγείας Ασθενών (ΚΥΑ) ο αρχικός προγραµµατισµός περιλαµβάνει 

την κατασκευή της δοµής των καρτ-αρχείων (µε ορισµό του τύπου, του µεγέθους και 

των συνθηκών πρόσβασης), την προσωποποίηση της κάρτας µε τα στοιχεία και τους 

κωδικούς του κατόχου της, και τέλος την αρχικοποίηση της κάρτας και τη φόρτωση 

των αρχικών εφαρµογών. Τα αρχεία που φορτώνονται αρχικά είναι το αρχείο Short 

Identification File και ο Application Manager, που περιλαµβάνει εγγραφές για όλες 
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τις αρχικές καρτ-εφαρµογές. Η δοµή των καρτ-αρχείων κάθε κάρτας ποικίλει ώστε να 

αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές υλοποιήσεις καρτών υγείας. 

Για τις Κάρτες Επαγγελµατία Υγείας (ΚΕΥ) ο αρχικός προγραµµατισµός 

περιλαµβάνει την κατασκευή της αρχικής δοµής αρχείων και τη φόρτωση των 

κρυπτογραφικών στοιχείων του κατόχου, τα οποία στη συνέχεια χρησιµοποιούνται 

για την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών της ΚΕΥ (αυθεντικοποίηση του κατόχου, 

ψηφιακή υπογραφή εγγράφων, κλπ). Στην παρούσα υλοποίηση τα στοιχεία  που 

φορτώνονται στην ΚΕΥ είναι: 

a. Ζεύγος κλειδιών RSA: υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας των κλειδιών 

πάνω στην κάρτα ή της δηµιουργίας σε εξωτερικό τερµατικό και εν 

συνεχεία φόρτωσης σε αυτή. Το ιδιωτικό κλειδί προστατεύεται µε τον 

προσωπικό κωδικό (PIN) του κατόχου της κάρτας. 

b. Ψηφιακό Πιστοποιητικό X.509.  

c. Στοιχεία του κατόχου της κάρτας 

� Ανάπτυξη των τελικών εφαρµογών 

Το τελευταίο στάδιο περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των τελικών 

εφαρµογών, οι οποίες θα αλληλεπιδρούν µε τις κάρτες. Η ανάπτυξη των τελικών 

εφαρµογών γίνεται µε βάση το υψηλού επιπέδου API που προσφέρει η πρότυπη 

υλοποίηση του πλαισίου, χωρίς να χρειάζεται να ληφθούν καθόλου υπόψη οι 

λεπτοµέρειες της κάρτας ή του αναγνώστη. Επιπλέον, µε χρήση συστατικών του 

πλαισίου, όπως ο ApplicationManager, ενισχύεται η ευελιξία των εφαρµογών, καθώς 

δεν χρειάζεται εκ των προτέρων γνώση (και κατά συνέπεια στατική περιγραφή µέσα 

στον κώδικα της τελικής εφαρµογής) τους είδους, της δοµής και των λεπτοµερειών 

υλοποίησης κάθε καρτ-εφαρµογής.  

Στην παρούσα υλοποίηση αναπτύχθηκε µια γενικής χρήσης τελική εφαρµογή, η οποία 

χρησιµοποιείται περισσότερο για την επίδειξη ορισµένων καινοτόµων 

χαρακτηριστικών του πλαισίου. Η εφαρµογή είναι σε θέση να ανακτήσει και να 

παρουσιάσει τις καρτ-εφαρµογές που βρίσκονται σε κάθε κάρτα, και εν συνεχεία να 

παρουσιάσει το περιεχόµενο τους µε δυναµικό τρόπο. Παράλληλα, υποστηρίζει 

κάποιες γενικές λειτουργίες όπως επικύρωση ψηφιακών υπογραφών, φόρτωση / 
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ανανέωση καρτ-εφαρµογών, κλπ. Αναλυτικά η λειτουργίες της εφαρµογής 

περιγράφονται στη συνέχεια.  

13.4. Επίδειξη εφαρµογών 

Για την επίδειξη του προτεινόµενου πλαισίου έγινε υλοποίηση µιας επιδεικτικής 

εφαρµογής Java, η οποία περιλαµβάνει µεγάλο µέρος της υποστηριζόµενης 

λειτουργικότητας. Η εφαρµογή είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει δυναµικά µε 

διάφορες κάρτες υγείας (υλοποιηµένες µε διαφόρους τύπους έξυπνων καρτών) και να 

πραγµατοποιήσει λειτουργίες (χρήσης και διαχειριστικές), όπως: 

� Απαρίθµηση (listing) των καρτ-εφαρµογών 

� Παρουσίαση του περιεχοµένου των καρτ-εφαρµογών 

� ∆ηµιουργία και επικύρωση ψηφιακών υπογραφών 

� Φόρτωση νέων καρτ-εφαρµογών 

� Αρχικοποίηση καρτών ΚΕΥ 

Για την πραγµατοποίηση των δοκιµών αναπτύχθηκαν επίσης αντίστοιχες καρτ-

εφαρµογές της ΚΥΑ, οι οποίες εγκαταστάθηκαν στις κάρτες που χρησιµοποιήθηκαν. 

Το κύριο ενδιαφέρον εντοπίζεται στις έγγραφο-κεντρικές εφαρµογές, οι οποίες 

παρουσιάζουν και µεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητες χειρισµών (τροποποίηση 

έκδοσης, ψηφιακή υπογραφή, κλπ). Η ανάπτυξη των καρτ-εφαρµογών προβλέπει 

ουσιαστικά το σχεδιασµό των εγγράφων XML (βάσει των σχετικών προτύπων), 

καθώς και το σχεδιασµό των XML/XSL περιγραφών του γραφικού περιβάλλοντος 

για παρουσίαση των εφαρµογών αυτών. Το βασικό πρότυπο που χρησιµοποιήθηκε 

για το σκοπό αυτό ήταν το ISO 21549-5 [10][11](που προήλθε από τις προσπάθειες 

του ISO/TC 215 και CEN/TC 251), το electronic Medical Summary (eMS) του 

HL7/CDA [12], ενώ επίσης χρησιµοποιήθηκαν οι συστάσεις της οµάδας G8/Netlink 

[13] και τα σχετικά DTDs για την υγεία του οργανισµού ASTM [14]. Ορισµένες από 

τις εφαρµογές που αναπτύχθηκαν είναι: 

• ∆ηµογραφικά στοιχεία (Administrative Data). 

• Σύντοµος Ιατρικός Φάκελος (Limited Clinical Data) 

• Ηλεκτρονική Συνταγή (e-Prescription) 

• Συνταγή γυαλιών όρασης (eyeglasses prescription) 
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• Ηλεκτρονική Ιατρική Σύνοψη (electronic Medical Summary) 

Επίσης, υλοποιήθηκε η βασική εφαρµογή της ΚΕΥ, δηλαδή κρυπτογραφικά κλειδιά 

και ψηφιακά πιστοποιητικά για αυθεντικοποίηση του κατόχου και ψηφιακή υπογραφή 

ιατρικών εγγράφων. 

13.4.1. Παρουσίαση καρτ-εφαρµογών 

Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται το κεντρικό παράθυρο της εφαρµογής. Στο 

αριστερό τµήµα της φόρµας εµφανίζονται οι καρτ-εφαρµογές της κάρτας που 

εισάγεται κάθε φορά στον αναγνώστη. Στο δεξί µέρος της φόρµας υπάρχει ένας 

γενικής χρήσης HTML viewer, όπου παρουσιάζονται τα περιεχόµενα των καρτ-

εφαρµογών. Στο κάτω µέρος της φόρµας υπάρχουν τα απαραίτητα κουµπιά για την 

υποστήριξη βασικών λειτουργιών, όπως ανάκτηση κάρτας, τοπική αποθήκευση των 

δεδοµένων της καρτ-εφαρµογής, επικύρωση ψηφιακής υπογραφής, κλπ. Τέλος, το 

κεντρικό µενού της εφαρµογής παρέχει πρόσβαση σε εξειδικευµένες λειτουργίες, 

όπως αρχικοποίηση καρτών, εκτέλεση κρυπτογραφικών λειτουργιών µε χρήση της 

ΚΕΥ, κλπ. 

 

Σχήµα 13-3: Κεντρικό παράθυρο της εφαρµογής 
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Με την επιλογή Get Card η εφαρµογή διαβάζει την κάρτα που έχει εισαχθεί στον 

αναγνώστη και κάνει απαρίθµηση (listing) των καρτ-εφαρµογών. Όπως φαίνεται στο 

επόµενο σχήµα, η Κάρτα Υγείας που εισήχθη περιέχει πέντε διακριτές καρτ-

εφαρµογές. Τα στοιχεία των καρτ-εφαρµογών (ονοµασία, τύπος, ηµεροµηνία 

έκδοσης) παρουσιάζονται στο αριστερό πάνελ. 

 

Σχήµα 13-4: Ανάκτηση και απαρίθµηση καρτ-εφαρµογών 

Επιλέγοντας κάποια καρτ-εφαρµογή µπορούµε να δούµε το περιεχόµενο της στον 

γενικής χρήσης html viewer που βρίσκεται στο δεξί µέρος της εφαρµογής. Η 

εφαρµογή χρησιµοποιεί µετασχηµατισµούς XSL για την µετατροπή  του εγγράφου 

XML σε HTML. Τα αρχεία XSL είναι αποθηκευµένα στο φάκελο 

“..REPOSITORY/CAD” και ανακτώνται αυτόµατα από το µηχανισµό ρυθµίσεων της 

πλατφόρµας. Με αντίστοιχο τρόπο θα µπορούσε να χρησιµοποιείται και κάποιος από 

τους µηχανισµούς xml2gui rendering για τη δυναµική κατασκευή φορµών Java 

Swing. 

Μερικές από τις έγγραφο-κεντρικές καρτ-εφαρµογές που υλοποιήθηκαν (στιγµιότυπα  

XML), καθώς και οι αντίστοιχες παρουσιάσεις φαίνονται στα επόµενα σχήµατα: 
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Σχήµα 13-5: XML στιγµιότυπο Συνταγής Γυαλιών Οράσεως 
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Σχήµα 13-6: Παρουσίαση της καρτ-εφαρµογής Συνταγή Γυαλιών Οράσεως 
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Σχήµα 13-7: XML στιγµιότυπο Σύντοµου Ιατρικού Φακέλου κατά CEN/TC251 
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Σχήµα 13-8: Παρουσίαση της καρτ-εφαρµογής Σύντοµου Ιατρικού Φακέλου 
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Σχήµα 13-9: XML στιγµιότυπο ∆ηµογραφικών Στοιχείων 
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Σχήµα 13-10: Παρουσίαση της καρτ-εφαρµογής ∆ηµογραφικών Στοιχείων 
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Σχήµα 13-11: XML στιγµιότυπο συνταγής φαρµάκων 
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Σχήµα 13-12: Παρουσίαση της καρτ-εφαρµογής Ηλεκτρονική Ιατρική Σύνοψη (e-MS) 

13.4.2. Κρυπτογραφικές λειτουργίες 

Η εκτέλεση κρυπτογραφικών λειτουργιών γίνεται από το µενού HPC. Όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήµα, το µενού παρέχει τρεις βασικές λειτουργίες: 

� Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου XML µε χρήση της KEY 

� Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου XML µε χρήση τοπικού keystore 

� Επικύρωση ψηφιακά υπογεγραµµένου εγγράφου XML 

 

Σχήµα 13-13: Μενού εκτέλεσης κρυπτογραφικών λειτουργιών  
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Στην περίπτωση που επιλεγεί το τοπικό keystore εµφανίζεται αυτόµατα το διαλογικό 

παράθυρο για την επιλογή του κατάλληλου κλειδιού και την εισαγωγή του 

αντίστοιχου κωδικού. 

 

Σχήµα 13-14: Επιλογή κρυπτογραφικού κλειδιού (από τοπικό keystore) για ψηφιακή 

υπογραφή 

Παράλληλα, ο χρήστης µπορεί να δει το ψηφιακό πιστοποιητικό που χρησιµοποιεί 

κάθε φορά: 

 

Σχήµα 13-15: Στοιχεία Ψηφιακού Πιστοποιητικού X.509 

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί κανονικά, εµφανίζεται το αντίστοιχο µήνυµα 

επιτυχούς ολοκλήρωσης της ψηφιακής υπογραφής του XML εγγράφου. 
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Σχήµα 13-16: Μήνυµα επιτυχούς ολοκλήρωσης ψηφιακής υπογραφής εγγράφου 

Στην περίπτωση που επιλεγεί υπογραφή µε χρήση της ΚΕΥ, εµφανίζεται το 

αντίστοιχο διαλογικό παράθυρο, όπου ο χρήστης µπορεί να δει τα διάφορα 

κρυπτογραφικά κλειδιά που έχει στην κάρτα του και να επιλέξει το κατάλληλο. 

 

Σχήµα 13-17: Επιλογή κρυπτογραφικού κλειδιού από την Κάρτα Επαγγελµατία Υγείας 

Στη συνέχεια καλείται να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης (PIN) στο κλασικό 

διαλογικό παράθυρο. 

 

Σχήµα 13-18: ∆ιαλογικό παράθυρο για την εισαγωγή κωδικών PIN 

Τέλος, µπορεί για κάθε διακριτό ζεύγος κλειδιών να δει τα στοιχεία της αντίστοιχης 

κρυπτογραφικής καρτ-εφαρµογής (Εκδότης, ηµ. έκδοσης, κλπ) 
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Σχήµα 13-19: Στοιχεία κρυπτογραφικής εφαρµογής 

Όσον αφορά στην επικύρωση ενός ψηφιακά υπογεγραµµένου εγγράφου, η διαδικασία 

είναι εντελώς διαφανής για την τελική εφαρµογή. Απλώς καλείται η αντίστοιχη 

µέθοδος της κλάσης XMLSecurity η οποία επιστρέφει το αποτέλεσµα της διαδικασίας 

(VALID, INVALID, UNSPECIFIED). Στη συνέχεια η τελική εφαρµογή µε βάση το 

αποτέλεσµα αυτό µπορεί να υλοποιεί διάφορους µηχανισµούς χειρισµού. 

Η πλατφόρµα παρέχει επίσης αυτόµατα µηνύµατα που µπορούν  να ενσωµατωθούν 

(προαιρετικά) στην τελική εφαρµογή. 

          

Σχήµα 13-20: Μηνύµατα αποτυχηµένης / επιτυχηµένης επικύρωσης ψηφιακής υπογραφής 

13.5. Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα 

Το βασικότερο συµπέρασµα που προέκυψε ήταν η σηµαντική διευκόλυνση και 

επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης των τελικών εφαρµογών, κυρίως χάρη στο 

υψηλού επιπέδου αντικειµενοστραφές API που προσφέρει η βιβλιοθήκη xmlcard. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε στη συνέχεια τον τρόπο υλοποίησης κάποιων βασικών 

λειτουργιών της τελικής εφαρµογής. 

Η αρχική ανάγνωση της κάρτας γίνεται µε την παρακάτω µέθοδο: 
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private void initCard() { 

   xcard = new XMLCard(); 

   if (xcard != null) { 

 XMLCardApplicationManager xam = xcard.getCardAppManager(); 

    Document appMngr_Data = xam.getData(); 

   } 

} 

Έτσι, όλη η πληροφορία που αφορά στις καρτ-εφαρµογές της κάρτας είναι διαθέσιµη 

στο xml αρχείο xcard_appMngr, το οποίο µπορεί στη συνέχεια να παρουσιαστεί 

στον τελικό χρήστη µε διαφόρους τρόπους, όπως π.χ. στην παρούσα εφαρµογή µε ένα 

δεντρικό στοιχείο. 

Εν συνεχεία, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει να δει τα δεδοµένα κάποιας από τις καρτ-

εφαρµογές του δέντρου (π.χ. µε διπλό κλικ). Η ανάκτηση µιας συγκεκριµένης καρτ-

εφαρµογής υλοποιείται ως εξής: 

CardAppInfo nodeInfo =(CardAppInfo)node.getUserObject(); 

XCAIdentifier xcai = new XCAIdentifier(nodeInfo.values); 

XMLCardApplication xca = new XMLCardApplication(xcard, xcai); 

Document cardAppData = xca.getData(); 

Όλα τα δεδοµένα της καρτ-εφαρµογής είναι διαθέσιµα στο xml αρχείο cardAppData, 

το οποίο στη συνέχεια µπορεί να παρουσιαστεί στον τελικό χρήστη µε διάφορες 

τεχνικές. Σηµειώνεται εδώ ότι όλες εσωτερικές διεργασίες, όπως πιθανή αποσυµπίεση 

των δεδοµένων, έλεγχος συνθηκών πρόσβασης (PINs), κλπ, πραγµατοποιούνται 

αυτόµατα και εντελώς διαφανώς για τον προγραµµατιστή των τελικών εφαρµογών. 

Η παρουσίαση της καρτ-εφαρµογής µπορεί να γίνει µε διάφορες τεχνικές 

παρουσίασης xml, όπως αυτές που περιγράφονται στο προηγούµενο κεφάλαιο. Στη 

συγκεκριµένη εφαρµογή, η παρουσίαση γίνεται σε HTML-enabled γραφικά στοιχεία 

Java (συγκεκριµένα στο JEditorPane της βιβλιοθήκης Swing), µε χρήση 

µετασχηµατισµών XSL. Η παρακάτω γενική µέθοδος ελέγχει τον τύπο του εγγράφου 

xml (DOCTYPE) και µε χρήση του µηχανισµού properties της πλατφόρµας, εντοπίζει 

το αντίστοιχο αρχείο µετασχηµατισµού XSL, µετασχηµατίζει το έγγραφο σε HTML 

και το παρουσιάζει στην οθόνη (π.χ. Σχήµα 13-12). 

void presentXMLDoc(Document w3cdoc) { 

  TransformerFactory tFactory = TransformerFactory. 

newInstance(); 

  String docType = null; 
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  String xslFile = null; 

  try { 

    docType = w3cdoc.getDoctype().getName(); 

    xslFile = Properties.getXSLTransformer(docType); 

  } catch (Exception ex1) {     } 

  if (xslFile != null) { 

    try { 

     Transformer transformer = tFactory.newTransformer(new 

StreamSource(xslFile)); 

     ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 

     InputStream ins = new 

ByteArrayInputStream(Utils.serializeW3C(w3cdoc).getBytes()); 

     transformer.transform(new StreamSource(ins), new 

StreamResult(baos)); 

     byte[] bs = baos.toByteArray(); 

     jEditorPane1.setText(new String(bs)); 

    } catch (TransformerConfigurationException ex) { 

    } catch (TransformerException ex) {...} 

  } else { 

     System.out.println("No XSL File found"); 

  } 

} 

Η παραπάνω µέθοδος είναι γενική και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παρουσίαση 

όλων των καρτ-εφαρµογών, καθώς οι λεπτοµέρειες της γραφικής αναπαράστασης δεν 

περιγράφονται µε µόνιµο τρόπο στον κώδικα της εφαρµογής (hardcoded), αλλά στα 

αντίστοιχα αρχεία xsl. Με παρόµοιο τρόπο, µε χρήση µηχανισµών xml2gui (βλέπε 

παράγραφο 12.3.2), µπορεί να γίνει παρουσίαση σε πιο εµπλουτισµένο περιβάλλον 

αντί σε απλές σελίδες HTML.  

Τέλος, η εκτέλεση κρυπτογραφικών λειτουργιών µπορεί να γίνει πολύ γρήγορα και 

εύκολα. Για παράδειγµα η ψηφιακή υπογραφή εγγράφων xml µε χρήση της Κάρτας 

Επαγγελµατία Υγείας υλοποιείται µε το παρακάτω τµήµα κώδικα: 

Document docToSign; 

XMLCard xcard = new XMLCard(); 

XMLCardApplicationManager xam = xcard.getCardAppManager(); 

SmartCardKeystore sck = new 

SmartCardKeystore(xcard.getCurrentCard(),xam.getData()); 

Node selected = sck.getAppNode(); 

XCAIdentifier xcai = new XCAIdentifier(selected); 

try { 

  XMLCardCryptoApplication xcryp = new XMLCardCryptoApplication( 

  xcard.getCurrentCard(), xcai); 

  Document signed = xcryp.signXML(docToSign); 

  } catch (Throwable ex) {...} 
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Η κλάση SmartCardKeystore αναλαµβάνει, εντελώς διαφανώς για τον 

προγραµµατιστή των εφαρµογών, να ανακτήσει τα κρυπτογραφικά κλειδιά από την 

κάρτα, να τα παρουσιάσει στον τελικό χρήστη σε κατάλληλο διαλογικό παράθυρο 

(Σχήµα 13-17) και να δηµιουργήσει την ψηφιακή υπογραφή µε χρήση των 

αλγορίθµων και βιβλιοθηκών που περιλαµβάνονται στις ρυθµίσεις της πλατφόρµας. 

Εκτός από το καθαρά προγραµµατιστικό κοµµάτι, προκύπτει και πλήθος 

επιχειρησιακών πλεονεκτηµάτων, όσον αφορά στη λειτουργία και συντήρηση ενός 

συστήµατος καρτών υγείας: 

� Η εφαρµογή µπορεί να εγκατασταθεί σε κατανεµηµένο περιβάλλον µέσω δικτύου, 

µε χρήση της τεχνολογίας WebStart, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 13.2.3. 

Με τον τρόπο αυτό τυχόν ενηµερώσεις (updates), διορθώσεις (patches) κλπ, θα 

είναι άµεσα και αυτόµατα διαθέσιµα στους τελικούς χρήστες. 

� Η ίδια εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικές υλοποιήσεις καρτών 

υγείας, µε κατάλληλη παραµετροποίηση της πλατφόρµας: 

� Μπορεί να λειτουργήσει µε διαφορετικούς τύπους έξυπνων καρτών και 

αναγνωστών, καθώς και σε διάφορα λειτουργικά συστήµατα.  

� Μπορεί να “διαβάσει” κάρτες µε εντελώς διαφορετικές καρτ-εφαρµογές, 

όσον αφορά στο είδος τους, στη δοµή τους, στο πρότυπο που ακολουθούν, 

κλπ. 

� Μπορεί να χρησιµοποιεί διαφορετικά γραφικά στοιχεία για την 

παρουσίαση των καρτ-εφαρµογών 

� Υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης και εµπλουτισµού των υπηρεσιών 

της κάρτας υγείας µε νέες εφαρµογές, όπως ηλεκτρονική συνταγή φαρµάκων, 

συνταγή γυαλιών όρασης, κλπ, οι οποίες υποστηρίζονται και από προηγµένους 

µηχανισµούς ασφάλειας, όπως ψηφιακές υπογραφές. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν την κάρτα υγείας ένα ευέλικτο και συνεχώς 

εξελισσόµενο µέσο συναλλαγών του πολίτη µέσα στο ευρύτερο σύστηµα υγείας, που 

µπορεί να προσαρµόζεται στις ανάγκες κάθε κατόχου, προσφέροντας χρήσιµες 

υπηρεσίες σε ένα ενοποιηµένο περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

 

14.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και η αξιολόγηση της 

διατριβής, κυρίως όσον αφορά στη συνεισφορά στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής 

και στην καινοτοµία που παρουσιάζει.  

Η διάρθρωση του κεφαλαίου είναι η εξής: αρχικά παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

ερευνητικές εργασίες που έλαβαν χώρα στα πλαίσια της διατριβής, καθώς και τα 

συνολικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους. Στη συνέχεια 

αξιολογείται η προτεινόµενη λύση σε σχέση µε τρεις βασικούς άξονες: τον 

τεχνολογικό, τον κλινικό και τον επιχειρησιακό άξονα. Τέλος, παρουσιάζονται οι 

µελλοντικές προοπτικές και τα ανοιχτά θέµατα για περαιτέρω έρευνα και εξέλιξη. 

14.2. Σύνοψη ερευνητικής εργασίας & αποτελέσµατα 

Στόχος της ερευνητικής εργασίας που παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή υπήρξε 

η µελέτη των εφαρµογών των έξυπνων καρτών στο χώρο της ιατρικής φροντίδας και 

ειδικότερα η ανάδειξη και αντιµετώπιση των παραγόντων που εµποδίζουν την 
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ανάπτυξη και διάδοση των Καρτών Υγείας. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της 

κάρτας υγείας, µέσα από καινοτόµες αρχιτεκτονικές και λύσεις για την ανάπτυξη 

συστηµάτων έξυπνων καρτών υγείας. Έτσι θα δοθεί µια ώθηση, ώστε θα επιταχυνθεί 

η υιοθέτηση και διάδοση καρτών υγείας καθώς και ολοκλήρωση µε νέες υπηρεσίες 

και ηλεκτρονικές εφαρµογές. 

Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο 

ανάπτυξης συστηµάτων καρτών υγείας, το οποίο προσεγγίζει συνολικά όλες τις 

τεχνικές, επιχειρησιακές και κλινικές πτυχές του θέµατος. 

Η ερευνητική εργασία, η οποία διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, 

περιλαµβάνει αρχικά µια ολοκληρωµένη µελέτη του τεχνικού και επιχειρησιακού 

υποβάθρου, όσον αφορά στις κάρτες υγείας. Η µελέτη αυτή (που περιγράφεται στο 

πρώτο µέρος της διατριβής) περιλαµβάνει σχετικές τεχνολογίες & προδιαγραφές, 

χρήσεις και εφαρµογές των καρτών υγείας, µεθοδολογίες ανάπτυξης συστηµάτων και 

τρέχουσες πρωτοβουλίες & υλοποιήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το 

σηµαντικότερο αποτέλεσµα της πρώτης φάσης υπήρξε η ο εντοπισµός και ανάδειξη 

των παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στην ευρεία ανάπτυξη και διάδοση των 

καρτών υγείας.  

Με βάση τα συµπεράσµατα της πρώτης φάσης, προχωρήσαµε στη συνέχεια στο 

σχεδιασµό και υλοποίηση της προτεινόµενης λύσης, η οποία περιγράφεται αναλυτικά 

στο δεύτερο µέρος της διατριβής. Η προτεινόµενη λύση παρέχει µια ολοκληρωµένη 

πλατφόρµα πάνω στην οποία µπορούν να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν πλήθος 

ετερογενών συστηµάτων και υπηρεσιών καρτών υγείας, µε κοινό στόχο τη συνέχεια 

της ιατρικής φροντίδας και την παροχή προσωποποιηµένων υπηρεσιών. Το 

προτεινόµενο πλαίσιο παρέχει: 

� Ολοκληρωµένη µεθοδολογία για την ανάπτυξη διαλειτουργικών συστηµάτων 

καρτών υγείας, καθώς και την παράταξη (deployment) –συµπεριλαµβανοµένης 

της εγκατάστασης, διανοµής και διαχείρισης - των τελικών εφαρµογών, είτε σε 

συγκεντρωτική είτε σε κατανεµηµένη µορφή. 

� Πλατφόρµα ανάπτυξης συστηµάτων καρτών υγείας που περιλαµβάνει υλοποίηση 

αναφοράς (reference implementation), µηχανισµούς και εργαλεία. 
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� Μεθοδολογία & αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης ετερογενών συστηµάτων κάτω από 

µια κοινή πλατφόρµα. 

Από τεχνικής πλευράς, η ερευνητική εργασία περιλαµβάνει τον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασµό της προτεινόµενης πλατφόρµας και εν συνεχεία την ανάπτυξη των 

απαραίτητων µηχανισµών και συστατικών λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένων 

µεταξύ άλλων: 

� Εξ’ ολοκλήρου υλοποίηση της αντικειµενοστραφούς βιβλιοθήκης λογισµικού 

xmlcard σε Java. Η βιβλιοθήκη αυτή παρέχει µια υψηλού επιπέδου XML διεπαφή 

επικοινωνίας µε την έξυπνη κάρτα. Περιλαµβάνει επίσης την υλοποίηση 

µηχανισµών συµπίεσης δεδοµένων, µε τους οποίους καθίσταται δυνατή η 

αποθήκευσης ολοκληρωµένων xml εγγράφων στην περιορισµένη µνήµη των 

έξυπνων καρτών. 

� Υλοποίηση ανεξάρτητων προηγµένων υπηρεσιών ασφάλειας XML, όπως 

υπογραφή xml µε χρήση έξυπνης κάρτας. 

� ∆ιορθώσεις κρίσιµων λαθών (bug fixes) σε βιβλιοθήκες λογισµικού ανοικτού 

κώδικα, οι οποίες είναι διαθέσιµες µέσω του διαδικτύου. 

� Μοντελοποίηση καρτ-εφαρµογών και υλοποίηση πρωτότυπου µηχανισµού 

διαχείρισης καρτ-εφαρµογών (Application Manager) βασισµένου σε XML. 

� Υλοποίηση ευέλικτου µηχανισµού γενικών ρυθµίσεων λειτουργίας της 

πλατφόρµας. 

Η υλοποίηση έγινε εξ’ ολοκλήρου µε χρήση βιβλιοθηκών και εργαλείων ελεύθερου 

λογισµικού / λογισµικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), που ήταν διαθέσιµα µέσω του 

διαδικτύου.  

14.3. Αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας 

Η σηµαντικότερη καινοτοµία της ερευνητικής εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι για 

πρώτη φορά αντιµετωπίζεται το θέµα µε συνολικό τρόπο, προωθώντας µια 

ολοκληρωµένη λύση (domain specific) για το χώρο της υγείας. Οι µέχρι τώρα 

προσεγγίσεις των υλοποιήσεων καρτών υγείας υπήρξαν αποσπασµατικές, µε έµφαση 

στις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των εκάστοτε εφαρµογών (ad-hoc λύσεις), 

χωρίς να αναδεικνύονται και να καλύπτονται όλες οι πτυχές του θέµατος. Αυτό 
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οδήγησε σε λύσεις που ναι µεν υπήρξαν τεχνικά άρτιες και ολοκληρωµένες, ωστόσο 

ήρθαν σύντοµα αντιµέτωπες µε σηµαντικά προβλήµατα: 

• ∆εν ήταν σε θέση να διαλειτουργήσουν σε ένα κατανεµηµένο, ετερογενές και 

ανοικτό περιβάλλον, όπως αυτό του χώρου της υγείας, προσφέροντας σύγχρονες 

υπηρεσίες στα πλαίσια της ηλεκτρονικής υγείας. 

• Η συνεχής εξέλιξη των σχετικών τεχνολογιών και προτύπων, συνδυαζόµενη µε 

την κλειστή αρχιτεκτονική των συστηµάτων αυτών µοιραία περιόρισαν το ρόλο 

τους και τον κύκλο ζωής των εφαρµογών. 

• Το κόστος ανάπτυξης, συντήρησης και επέκτασης των συστηµάτων καρτών 

υγείας αποδείχτηκε δυσανάλογο σε σχέση µε τα γενικότερα οφέλη που 

προκύπτουν από τη χρήση τους.  

Οι παραπάνω παράγοντες, συνδυαζόµενοι µε την επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία 

ανάπτυξης και ενσωµάτωσης των συστηµάτων αυτών στα υφιστάµενα (και συνεχώς 

εξελισσόµενα) πληροφοριακά συστήµατα υγείας, επέτεινε τη διστακτικότητα των 

εµπλεκόµενων φορέων και οδήγησε στον κατακερµατισµό των υφιστάµενων 

υλοποιήσεων καρτών υγείας. 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία ακολουθήθηκε διαφορετική προσέγγιση. Η φάση 

µελέτης του τεχνικού και επιχειρησιακού υποβάθρου ανέδειξε σηµαντικά 

προβλήµατα και εµπόδια (τεχνικά, οργανωτικά, επιχειρησιακά) των οποίων ο ρόλος 

είχε αρχικά υποεκτιµηθεί. Με βάση τα συµπεράσµατα της φάσης αυτής, κρίθηκε ότι 

θα έπρεπε να υπάρξει ολοκληρωµένη αντιµετώπιση της διαδικασίας ανάπτυξης 

εφαρµογών καρτών υγείας µε “οριζόντιο” τρόπο, µέσω ενός πλαισίου από το οποίο 

θα προκύπτουν όλα τα επιθυµητά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.  

Το προτεινόµενο πλαίσιο στηρίζεται στο τρίπτυχο ανοικτή αρχιτεκτονική – χρήση 

ΕΛ/ΛΑΚ – εγγενή υποστήριξη xml, το οποίο οδηγεί αντίστοιχα στην επεκτασιµότητα – 

διαλειτουργικότητα – αποδοτικότητα των λύσεων καρτών υγείας. Σε συνδυασµό µε 

µελλοντικές επεκτάσεις και βελτιώσεις (κυρίως όσον αφορά στη αποδοτικότητα, 

σταθερότητα και ωριµότητα), µπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα καινοτόµα 

πρωτοβουλία στα πλαίσια οργανισµών όπως η οµάδα εργασίας “WG Cards” του 

European Federation for Medical Informatics (EFMI) [1][2], η οποία ιδρύθηκε το 

2003 µε κύριο στόχο να αποτελέσει ένα ανοικτό forum συζήτησης σχετικά µε τη 
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εξέλιξη των καρτών υγείας και την ενσωµάτωσή τους στις σύγχρονες υπηρεσίες 

υγείας. 

Η καινοτοµία της υλοποίησης στηρίζεται λιγότερο στις τεχνολογίες που χρησιµοποιεί 

και περισσότερο στον τρόπο διασύνδεσης τους σε µια ενιαία αρχιτεκτονική, ώστε να 

παρέχει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για την ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών 

καρτών υγείας. Η αξιολόγηση της εργασίας µπορεί να εξεταστεί όσον αφορά δυο 

άξονες: τον τεχνολογικό και τον κλινικό / επιχειρησιακό. 

14.3.1. Τεχνολογικός άξονας 

Ως προς τον τεχνολογικό άξονα, η πρωτοτυπία της διατριβής αφορά ένα πλήθος 

χαρακτηριστικών και προσεγγίσεων που αφορούν στη σχεδίαση και υλοποίηση του 

προτεινόµενου συστήµατος. Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι τα εξής: 

∆ιαλειτουργικότητα 

Η προτεινόµενη πλατφόρµα αντιµετωπίζει το πρόβληµα της διαλειτουργικότητας σε 

τρία επίπεδα: 

a. Σε επίπεδο υλικού εξοπλισµού (έξυπνων καρτών και αναγνωστών), µε τη χρήση 

του OpenCard Framework και των βιβλιοθηκών υποστήριξης που παρέχονται από 

τους κατασκευαστές.  

b. Σε επίπεδο πλατφόρµας λειτουργίας, καθώς ολόκληρη η υλοποίηση έγινε σε 

γλώσσα Java, επιτρέποντας στο σύστηµα να λειτουργεί χωρίς αλλαγές σε 

διάφορες λειτουργικές πλατφόρµες (όπως Windows, Linux, κλπ).  

c. Σε επίπεδο δεδοµένων και εφαρµογών, µε χρήση του ευέλικτου µηχανισµού 

διαχείρισης καρτ-εφαρµογών και την εγγενή υποστήριξη XML σαν βασική 

µέθοδο αναπαράστασης και ανταλλαγής δεδοµένων από / προς την κάρτα. 

Επεκτασιµότητα & συµβατότητα 

Η ανοικτή και αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του προτεινόµενου πλαισίου 

επιτρέπει την επέκταση της πλατφόρµας για υποστήριξη νέων συσκευών, 

τεχνολογιών και εφαρµογών. Η βιβλιοθήκη xmlcard παρέχει τη σχεδιαστική ευχέρεια 

για την υλοποίηση νέων τύπων καρτ-εφαρµογών, βασισµένων στο XMLCard model, 
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ενώ ο µηχανισµός διαχείρισης (Application Manager) επιτρέπει το διαφανή χειρισµό 

των καρτ-εφαρµογών από τις τελικές εφαρµογές των χρηστών. 

Παράλληλα, η εγγενής υποστήριξη της XML παρέχει σηµαντική ευελιξία στην 

επικοινωνία και ανταλλαγή δεδοµένων µε υφιστάµενα συστήµατα, αλλά και στην 

υλοποίηση νέων εφαρµογών που να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες της κάρτας υγείας. 

Καθώς το πλαίσιο δεν υλοποιεί αυστηρά κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο 

αναπαράστασης δεδοµένων (π.χ. ISO 21549, HL7/CDA, ASTM), µπορεί εύκολα να 

προσαρµοστεί στις ανάγκες κάθε ξεχωριστής υλοποίησης. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει 

ότι ένα σύστηµα καρτών υγείας που έχει αναπτυχθεί µε βάση το προτεινόµενο 

πλαίσιο είναι συµβατό και µπορεί χωρίς σηµαντικές αλλαγές (κυρίως µε κατάλληλες 

ρυθµίσεις του περιβάλλοντος) να λειτουργήσει σε διαφορετικό περιβάλλον (όσον 

αφορά πλατφόρµα, αναγνώστες και/ή κάρτες) σε σχέση µε τις αρχικές επιλογές, 

καθώς και να υποστηρίξει νέες καρτ-εφαρµογές ή διαφορετικές εκδόσεις της ίδιας 

καρτ-εφαρµογής (π.χ. που υλοποιούν διαφορετική έκδοση του σχετικού προτύπου). 

Ασφάλεια  

Εκτός από τους κλασικούς µηχανισµούς ασφάλειας των έξυπνων καρτών, το 

προτεινόµενο πλαίσιο παρέχει προηγµένους µηχανισµούς, βασισµένους σε σύγχρονες 

κρυπτογραφικές µεθόδους και τεχνολογίες δηµοσίου κλειδιού. Τα χαρακτηριστικά 

ασφάλειας που παρέχει η προτεινόµενη αρχιτεκτονική περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, 

επίπεδα πρόσβασης στην κάρτα, δηµιουργία ζεύγους κλειδιών και ψηφιακές 

υπογραφές πάνω στην κάρτα, κρυπτογράφηση µηνυµάτων (Secure Messaging), 

κρυπτογράφηση περιεχοµένου, ψηφιακές υπογραφές XML, κ.α. Παράλληλα, η 

υποστήριξη εγγράφων XML πάνω στην κάρτα, επιτρέπει τη χρήση µηχανισµών 

ασφάλειας σε επίπεδο εφαρµογών, όπως XML υπογραφές, XML κρυπτογράφηση 

κλπ, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών των καρτών 

υγείας, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 

Οικονοµία και αποδοτικότητα 

Τέλος, σηµαντική τεχνική καινοτοµία της διατριβής αποτελεί η βελτίωση της 

αποδοτικότητας των συστηµάτων καρτών υγείας και της γενικότερης οικονοµίας που 

επιτυγχάνεται µε τη χρήση του προτεινόµενου πλαισίου. 
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Η προτεινόµενη µεθοδολογία και τα εργαλεία που παρέχει το πλαίσιο απλουστεύουν 

σε µεγάλο βαθµό και επιταχύνουν σηµαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρµογών 

καρτών υγείας. Η αρχιτεκτονική προσφέρει υψηλού επιπέδου APIs και υποστηρίζει 

σύγχρονες τεχνικές προγραµµατισµού (αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός, 

επαναχρησιµοποίηση κώδικα), µε αποτέλεσµα να µην απαιτούνται εξειδικευµένοι 

προγραµµατιστές και χρονοβόρες διαδικασίες για την ανάπτυξη των τελικών 

εφαρµογών. Παράλληλα, η εξ’ ολοκλήρου χρήση ελεύθερου λογισµικού / λογισµικού 

ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και η δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών ανεξάρτητα 

από τρίτους φορείς, µειώνει σηµαντικά το αρχικό κόστος υλοποίησης [3][4]. 

Η διαλειτουργικότητα, η συµβατότητα µε τα υφιστάµενα συστήµατα, σε συνδυασµό 

µε τη δυνατότητα συντήρησης και επέκτασης µεγαλώνει σηµαντικά τον κύκλο ζωής 

των εφαρµογών, καθιστώντας έτσι την αρχική επένδυση ιδιαίτερα αποδοτική.  

14.3.2. Κλινικός / Επιχειρησιακός άξονας 

Η σηµαντικότερη κλινική / επιχειρησιακή καινοτοµία της διατριβής είναι ότι παρέχει 

µια ασθενοκεντρική προσέγγιση της κάρτας υγείας, η οποία πλέον καθίσταται 

διαλειτουργική, ευέλικτη και επεκτάσιµη, ώστε να καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες του 

πολίτη - ασθενούς, σε ένα ανοικτό περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι να ενισχυθεί η 

συνέχεια της ιατρικής φροντίδας υποστηριζόµενη από κατανεµηµένα 

(αποκεντρωµένα) συστήµατα που παρέχουν προσωποποιηµένες υπηρεσίες υγείας. 

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ενοποίησης κατανεµηµένων λύσεων καρτών 

υγείας σε µια ενιαία πλατφόρµα, µε τρόπο όπου θα είναι σε θέση να διαλειτουργούν 

και να ενσωµατώνονται οµαλά στα υφιστάµενα συστήµατα. Γίνεται έτσι δυνατή η 

ένταξη τέτοιων συστηµάτων στο γενικότερο σχεδιασµό µιας τοπικής, περιφερειακής 

ή κεντρικής πολιτικής για την υγεία.  

Η επιχειρησιακή / κλινική καινοτοµία της διατριβής µπορεί επίσης να εξεταστεί µε 

βάση τα οφέλη που επιφέρει στο χώρο της υγείας, τόσο όσον αφορά στις υπηρεσίες 

που παρέχονται στον πολίτη, όσο και σε σχέση µε τα οφέλη που προκύπτουν για το 

γενικότερο σύστηµα υγείας: 

� Ανεξαρτητοποίηση από µεµονωµένους προµηθευτές και τεχνολογικές επιλογές, 

µε παράλληλα χαµηλότερο κόστος ανάπτυξης, συντήρησης, επέκτασης και 
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προσαρµογής των συστηµάτων και εφαρµογών, όπως περιγράφεται και στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

� ∆υνατότητα χρήσης των καρτών υγείας για νέες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, 

βασιζόµενες σε XML ιατρικά έγγραφα και προηγµένες µεθόδους ασφάλειας 

(όπως XML ψηφιακές υπογραφές). Τέτοιες εφαρµογές, όπως ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση, ηλεκτρονικά παραπεµπτικά, κλπ, αναµένεται να συµβάλλουν 

καθοριστικά στην οµαλή ενσωµάτωση των καρτών υγείας στα σύγχρονα - και 

συνεχώς εξελισσόµενα - ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα. Εφαρµογές άλλωστε, 

όπως το επονοµαζόµενο Doctor’s eLetter (που περιλαµβάνει ιατρικά έγγραφα 

όπως εξιτήρια, παραπεµπτικά, συνταγές, κλπ) έχουν ήδη αναγνωριστεί στα 

πλαίσια της µελέτης της γερµανικής κάρτας υγείας, σαν ιδιαίτερα σηµαντικές [5]. 

� Παροχή προηγµένων υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας και διοίκησης µε την 

εισαγωγή τεχνολογιών αιχµής και καινοτόµων αρχιτεκτονικών διασύνδεσης των 

πληροφοριακών συστηµάτων. Η υιοθέτηση συστηµάτων καρτών έξυπνων υγείας 

εισάγει νέες υπηρεσίες, διευκολύνοντας τον πολίτη στη συναλλαγή του µε φορείς 

υγείας και διοίκησης, καλύπτοντας παράλληλα όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας που 

παρουσιάζουν οι συναλλαγές αυτές. 

� Προώθηση των καρτών υγείας, µέσα από την ανάδειξη των οφελών που 

προκύπτουν και την επίλυση σηµαντικών τεχνικών και επιχειρησιακών 

προβληµάτων, που αποτελούσαν τροχοπέδη, όπως κόστος και διάρκεια ζωής 

λύσεων, διαλειτουργικότητα, επεκτασιµότητα, συµβατότητα, κατακερµατισµός 

λύσεων, εξάρτηση από προµηθευτές / τεχνολογίες, κλπ. 

14.4. Μελλοντικές επεκτάσεις & ανοικτά θέµατα 

Είναι σαφές ότι η υλοποίηση µπορεί να επεκταθεί / βελτιωθεί στο µέλλον καθώς νέες 

τεχνολογίες και εργαλεία θα γίνουν διαθέσιµα. Πιθανές περιοχές περαιτέρω έρευνας 

και εξέλιξης περιλαµβάνουν κυρίως τεχνικές και επιχειρησιακές επεκτάσεις του 

προτεινόµενου πλαισίου, όπως: 

� Ολοκλήρωση της πλατφόρµας µε την υποστήριξη εξελιγµένων τύπων έξυπνων 

καρτών (π.χ. Java Cards / Multos Cards) ή άλλων φορητών µέσων ασφαλούς 

αποθήκευσης (όπως flash memories), τα οποία ίσως στο µέλλον γίνουν ευρέως 

διαθέσιµα σε προσιτές τιµές. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν και να 

ενσωµατωθούν οι κατάλληλες κλάσεις, τόσο στο ενδιάµεσο επίπεδο (OCF 
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CardServices), όσο και στο επίπεδο υπηρεσιών (σύµφωνα µε το αρχικό σχέδιο 

που ορίζει το πλαίσιο). 

� Η ενσωµάτωση της πλατφόρµας σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης 

εφαρµογών για το χώρο της υγείας (Healthcare Application Framework). Επίσης, 

θα είχε ιδιαίτερη αξία η υλοποίηση αυτοµατοποιηµένων εργαλείων για την 

ανάπτυξη smart card –aware τελικών εφαρµογών, µε χρήση των πιο ώριµων και 

καλά προτυποποιηµένων µεθόδων xml2gui. Μια τέτοια µελέτη µπορεί επίσης να 

περιλαµβάνει τη συστηµατική υλοποίηση βιβλιοθήκης καρτ-εφαρµογών (βάσει 

των σχετικών προτύπων), οι οποίες θα παρέχονται µε τη µορφή εγγράφων xsd/dtd 

είτε σαν περιγραφές (descriptors xml). 

� Τέλος, ιδιαίτερα χρήσιµη θα ήταν η περαιτέρω µελέτη για τη συστηµατική ένταξη 

της κάρτας υγείας σαν µέσο µε εµπλουτισµένες πλέον δυνατότητες (και όχι σαν 

απλό µέσο αυθεντικοποίησης) στα πλαίσια της καθηµερινής ρουτίνας της 

διαδικασίας παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Καθώς οι δυνατότητες επεξεργασίας 

και αποθήκευσης των καρτών συνεχώς αυξάνεται, θα µπορούν να υλοποιούνται 

νέες εφαρµογές ή αντίστοιχα να ενισχύονται οι υφιστάµενες (π.χ. αποθήκευση 

ολοκληρωµένου ιατρικού φακέλου και ιατρικών εικόνων). Γι’ αυτό είναι 

απαραίτητη η µελέτη και πιθανός ανασχεδιασµός των υφιστάµενων διαδικασιών 

και των ροών πληροφορίας ώστε να µπορούν να συµπεριλάβουν νέες εφαρµογές 

που θα προκύψουν. Από τεχνικής άποψης, µια τέτοια µελέτη µπορεί να 

περιλαµβάνει επίσης θέµατα όπως: 

o Μέτρα ασφάλειας σε επίπεδο εφαρµογών (Application Level). 

Περιλαµβάνει θέµατα όπως η ολοκλήρωση µε Υποδοµές ∆ηµοσίου 

Κλειδιού (Υ∆Κ) βασισµένες σε Έµπιστες Τρίτες Οντότητες (ΕΤΟ), καθώς 

και η διαβαθµισµένη πρόσβαση των τελικών φορέων / χρηστών (π.χ. 

φαρµακείο, ιατρείο, κλπ) στις καρτ-εφαρµογές βάσει του ρόλου τους. Για 

παράδειγµα, µε χρήση XML κρυπτογράφησης, µπορεί να 

κρυπτογραφηθούν οι ευαίσθητες εφαρµογές που περιέχονται στον 

Application Manager, έτσι ώστε να είναι προσβάσιµες µόνο σε χρήστες µε 

κατάλληλο ψηφιακό πιστοποιητικό (π.χ. γιατρούς). 

o Ολοκλήρωση µε µηχανισµούς online repository, όπου θα είναι διαθέσιµα 

αρχεία σχετικά µε την περιγραφή και παρουσίαση των διαφόρων 

εκδόσεων των καρτ-εφαρµογών (descriptors, xml2gui, xsl). Με τον τρόπο 

αυτό, οι τελικές εφαρµογές θα µπορούν (είτε σε πραγµατικό χρόνο, είτε µε 



386 

τακτικές ενηµερώσεις) να ανακτούν όλα τα απαραίτητα αρχεία για την 

αλληλεπίδραση µε τις διάφορες καρτ-εφαρµογές που περιέχουν οι 

διακριτές υλοποιήσεις Καρτών Υγείας.  
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