
SUOMEN KUNTAUITTO 
Sosiaali- ja terveysyksikkö 

TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 
4. - 5.6.2001 

Sosiaali - ja terveydenhuollon tietotekniikan 
ja tiedonhallinnan tutkimuksen päivät 

Olio-relaatiotietokanta ja puhdas 
oliotietokanta terveydenhuollon 
toimialakomponenttien 
toteutustekniikoina 
Heli Junnula, Kuopion YO 



Olio-relaatiotietokanta ja puhdas oliotietokanta 
terveydenhuollon toimialakomponenttien 

toteutustekniikoina 

Heli Junnula 
Kuopion yliopisto, Atk-keskus, PL 1627, 7021 1 Kuopion yliopisto 

Abstrakti. Useat perinteiset sairaalajärjestelmät perustuvatVA:n (Department of Veterans Affairs) FileMan- 
- tietokannanhallintajärjestelmään. Siirryttäessä hajautettuihin olioihin tai komponentteihin perustuvaan 

tekniikkaan myös terveydenhuollon tietojärjestelmät on pystyttävä modemisoimaan uusiin oliotekniikkaa 
tukeviin tietokantoihin tarvittaessa. Oliotietokannat mahdollistavat monipuolisen tiedon tallennuksen kuten 
kuvien, karttojen, videon ja äänen tallentamisen tietokantaan. FixIT:iä on käytetty FileMan-tietokantaan 
perustuvien sovellusten käyttöliittymien modemisoinnissa ja Komponentti-FixIT-projektissa tutkitaan 
sovellusten muiden kerrosten uusimisen mahdollistavia tekniikoita. Tavoitteena on hyödyntää olemassa 
olevia perinnejärjestelmiä ja välineitä siirryttäessä uusiin tekniikoihin. 

Tutkimuksen tarkoituksena on vähentää riippuvuutta FileMan-tietokannasta tutkimalla vaihtoehtoisia 
oliotietokantoja toimialakomponenttien toteutustekniikoina. Oraclen olio-relaatiokanta mahdollistaa 
perinteisen relaatiotietokannan käytön lisättynä olio-ominaisuuksilla. Jasmine edustaa puhdasta 
oliotietokantatekniikkaa vertailussa. Tietokantavertailussa tutkitaan myös toiminnallisuuden säilymistä 
tietokannan vaihtamisen yhteydessä. 

1. Tutkimuksen tausta 

- Suomen laajimmalle levinnyt sairaalatietojärjestelmä on edelleen 1980-luvun puolivälissä 
kehitetty ns. Musti-sovellusperhe, joka perustuu USA:n veteraaniasian ministeriössä (VA) 
kehitettyyn FileMan-tietokannanhallintajärjestelmään ja Kernel-käyttöympäristöön seka M- 
ohjelmointikieleen. Keskuskonearkkitehtuuri ja käyttöliittymä ovat niin vanhentuneita, että sairaalat 
ovat laajasti etsimässä korvaavia järjestelmiä, joita ei kuitenkaan ole löytynyt. Lähtökohtana on se, 
että ydinjihjestelmät tullaan korvaamaan muita tekniikoita kayttavilla jarjestelmilla, mutta sairaalat 
tarvitsevat myös niiden kanssa yhteistoiminnallisia erillisjärjestelmia, joita voidaan kehittää Musti- 
tekniikan pohjalta. Kuopion yliopiston atk-keskus on rakentanut Musti-yritysten ja -sairaaloiden 
käyttöön siirtymästrategiaa ja -tekniikkaa viiden vuoden ajan. Sovellusintegraatiossa ollaan 
muutaman vuoden kuluessa siirtymässä HL7-standardin version 3 myötä sanomapohjaisesta 
oliopohjaiseen eli ns. hajautettuihin olioihin eli komponentteihin perustuvaan tekniikkaan. 
Riippuvuutta FileMan-tietokannasta vähennetään tutkimalla vaihtoehtoisia oliotietokantoja 
toimialakomponenttien toteutustekniikkoina. Seuraavassa vaiheessa myös FileMan-pohjaiset 
komponentit voidaan konvertoida vaihtoehtoiseen tietokantatekniikkaan sisältä päin, ilman 
muutoksia rajapintoihin tai kayttöliittymiin. Komponentteja voidaan käyttää kaikkien vallitsevien 
oliovalitystekniikoiden avulla, ne hyödyntävät hajautettua tapahtumanhallintaa ja niiden 



ominaisuuksien määrittely perustuu avoimiin standardeihin. Komponenttien sisäinen toteutus voi 
tukeutua joko FileMan-tietokantaan tai johonkin oliotietokantaan 

2. Tutkimuksen tavoitteet 

Komponentti-FixIT-projektin tavoitteena on kehittää "Musti-ryppään" ja "VA-ryppään" 
sairaaloiden ja sovellustoimittajien tarpeisiin soveltuen ja niiden kanssa tiiviissä yhteistyössä 
siirtymästrategia, FixIT-välineistön seuraava sukupolvi, koulutus- ja käyttöönottoprosessi. Pro 
gradu-työni kuuluu osana tätä projektia ja sen tavoitteena on tutkia olio-relaatiotietokannan ja 
puhtaan oliotietokannan toteutusvaihtoehtoja. Esimerkkitapauksina ovat Oracle9i (olio- 
relaatiotietokanta) sekä Jasmine (puhdas oliotietokanta). FileMan-tietokannan (hierarkinen 
verkkotietokanta) ominaisuudet tulisi pystyä säilyttämään siirryttäessä käyttämään uutta tietokantaa. 

3. Tutkimuksen menetelmät 

Oliotietokanta-arkkitehtuurin määrittely. Projektin ensi vaiheessa kehitetaan kokeelliset - 
prototyypit CacheObjects (M-versio), Oracle (olio-relaatiotietokanta) ja Jasmine (puhdas oliokanta) 
-tekniikoilla. Toisessa vaiheessa sopivimmista vaihtoehdoista kehitetaan tuotantoversio. 

Graduni tarkoituksena on keskittyä tutkimaan Oraclen ja Jasminen ominaisuuksia. 
Tutkimuksessa toteutetaan testitietokannan siirtäminen Fi1eMan:sta molempiin testattaviin 
tietokantoihin ja tulokset raportoidaan. Tulokset julkaistaan Komponetti-FixIT-projektin 
tietokantavertailussa, jossa on mukana myös kolmas vaihtoehto tietokantojen toteutustekniikaksi: 
CacheObjects (M-versio). Tuloksia voidaan hyödyntää sairaaloiden ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmien uusimisessa. Vertailukriteereinä pidetään Fi1eMan:ssa toteutettujen rakenteiden ja 
toiminnallisuuden korvaamista uudessa tietokannassa. 

4. Tutkittavat vaihtoehdot 

Yleisesti oliomalli on samanlainen kuin luokkamekanismi C++:ssa ja Javassa. Oliot ja 
luokat helpottavat monitahoisten, reaalimaailman kokonaisuuksien ja logiikan mallintamisen. 
Olioiden uudelleenkäytettävyys mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman tietokannan 
kehittämisen. Olioiden ja niiden käyttäytymisen kapselointi tekee järjestelmistä helpommin 
ymmärrettäviä ja ylläpidettäviä. 

Tietokannan taulut sisältävät pelkästään dataa, mutta olioihin voidaan sisällyttää 
toiminnallisuutta. Esimerkiksi laboratoriotutkimus-olio voi sisaltaa metodeita, joilla haetaan ko. 
tutkimukseen liittyvää tietoa. Potilas-olio voi sisaltaa metodin, jolla haetaan toisesta luokasta 
potilaan osoitteeseen postitoimipaikka postinumeron perusteella. Järjestelmä voi yksinkertaisesti 
kutsua metodeita tiedon kierrättämiseksi. Järjestelmän suunnittelijoille on etua siitä, mitä on jo 
tehty, eikä samaa rakennetta tarvitse tallettaa useaan sovellukseen. 

4.1 Oracle9i olio-relaatiotietokanta 

Oraclen olio-relaatiotietokanta mahdollistaa monimuotoisten olioiden tallentamisen 
oliotyyppien (object types) ja itse määriteltyjen tietotyyppien (user-defined data types) avulla. 
Oliotyypit ja oliosuuntautuneet ominaisuudet, kuten vaihtuvamittaiset muuttujat ja upotetut taulut, 
mahdollistavat tiedon monimuotoisen tallennuksen ja käyttämisen tietokannassa. Data on edelleen 



tallennettu taulukoihin ja sarakkeisiin, mutta tietoa voidaan käsitellä reaalimaailman 
kokonaisuuksina. Esimerkiksi potilas ja laboratoriotutkimukset tallennetaan omiin tauluihinsa, 
mutta kyselyt tietokantaan voidaan tehdä potilastietojen kautta. 

Tietokannan sisäinen rakenne on edelleen tallennettu relaatiotauluihin, mikä mahdollistaa 
myös perinteisen relaatiomallisen tiedon käsittelyn. Oliomallinnuksen edut ovat kuitenkin käytössä. 
Tietokannan sisältämän tiedon käsittely siis monipuolistuu ja esimerkiksi voidaan määritellä olioita 
ja tallettaa oliot relaatiotaulujen sarakkeisiin. Tauluihin voidaan myös luoda olionäkymiä (object 
views) entisten näkymien rinnalle tai tieto voi olla talletettuna oliotauluun, jossa jokainen rivi vastaa 
oliota. 

01iorelaatiotietokannassa yhdistyvät relaatiomallin tiedonhallintaominaisuudet oliotekniikan 
kykyyn hallita monimutkaisia tietorakenteita. Oliorelaatiotietokannat ovat erityisen sopivia 
multimediasovellusten tarpeisiin sekä uusien, vaativien sovellusten tarpeisiin. 

4.2 Jasmine ii 

Jasmine ii tietokanta on puhdas oliotietokanta, joka mahdollistaa monimuotoisen tiedon 
tallentamisen ja käsittelemisen. Jasmine myös käsittelee monimutkaisia tietorakenteita ja visuaalista 
tiedon esittämismuotoja, jota nykyisissä eBusiness-sovelluksissa tarvitaan. Jasminen oliotietokanta 
myös ymmärtää sisäisen rakenteen suurista olioista kuten video, ääni ja kuvat, ja mahdollistaa 
tämän tiedon analysoinnin ja prosessoinnin. Jasmine ODB tukee kaikkia olio-ominaisuuksia, kuten 
abstraktit luokat, kapselointi, luokkamäärittelyt, perintä, yksikäsittinen olion tunnistus, metodit jne. 
Olioiden perintä tarkoittaa sitä, että kun ne on kerran luotu, samoja tietoja ei tarvitse luoda 
uudelleen, vaan olio voi periä toisen ominaisuudet sen luokkamäärittelyistä. 

5. Liitynnat muuhun tutkimukseen 

Tutkimus liittyy Kuopion yliopiston Komponentti-FixIT-projektiin. Tutkimus toteutetaan 
Kuopion yliopiston atk-keskuksen ja Kuopion IT-keskuksen Terveydenhuollon tietojärjestelmien 
tutkimus- ja välinekehitysyksikössa, ja tulokset julkaistaan syksyyn mennessä. Tutkimus tehdään 
osana Kuopion yliopiston atk-keskuksen, ohjelmistoyritysten sekä yliopistosairaaloiden 
muodostaman konsortion Komponentti-FixIT-projektia, jonka tarkoituksena on kehittää 
komponenttipohjainen arkkitehtuuri ja välineistö terveydenhuollon sovellustuotantoon ja 
integraatioon. 
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