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Εισαγωγή 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να δοθεί ένα εργαλείο διαχείρισης σχολικών βιβλιοθηκών που θα 

διευκολύνει τη λειτουργία τους στο περιορισμένο ωράριό τους. 

Προς τούτο αναπτύχθηκε μια δικτυακή εφαρμογή διαχείρισης, η οποία είναι προσβάσιμη από τους 

ενδιαφερόμενους συνεχώς και ανεξάρτητα από ωράρια λειτουργίας . 

Για την ανάπτυξή της χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσιοστρεφής προσέγγιση, που εστιάζει στη δυναμική 

συμπεριφορά ενός συστήματος, στις διαδικασίες δηλαδή που εκτελούνται για να υλοποιηθούν οι 

διάφορες λειτουργίες του. 

Για τη μοντελοποίηση της ροής των διαδικασιών ακολουθήθηκε το πρότυπο BPMN 2.0 και η 

υλοποίηση της εφαρμογής έγινε σε τεχνολογία ιστοσελίδων MS asp.net. 

Στην εργασία επισυνάπτεται ο πηγαίος κώδικας και η βάση δεδομένων και παραδίδεται εν λειτουργία 

στον παγκόσμιο ιστό μέσω της υπηρεσίας Azure Cloud της Microsoft. 

Το πρόβλημα 

Οι βιβλιοθήκες που υπάρχουν πλέον στα περισσότερα σχολεία της χώρας, έχουν πολύ περιορισμένο 

ωράριο λειτουργίας, μιας και τις διαχειρίζονται εκπαιδευτικοί στις ώρες που δεν διδάσκουν. 

Η λειτουργία τους συχνά δεν είναι καν καθημερινή, και στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπερνάει 

τη μία - μιάμιση ώρα κάθε μέρα. 

Αυτό δημιουργεί συνωστισμό στο χώρο και πολύ συχνά μαθητές δεν δανείζονται κάποιο βιβλίο, γιατί 

δεν έχουν το χρόνο και την άνεση να το διαλέξουν. Υπάρχει λοιπόν ουσιαστική εξοικονόμηση χρόνου, 

αν μπορούσαν οι χρήστες εκ των προτέρων να αναζητήσουν αυτό που τους ενδιαφέρει στα περιεχόμενα 

της βιβλιοθήκης και να βρουν αυτό που θέλουν (ή έστω να περιορίσουν τις επιλογές τους). 

Επιπλέον, αν είναι σίγουροι για την επιλογή τους, να μπορούν να κάνουν μια κράτηση και πάνε στο 

χώρο μόνο για την παραλαβή. 

Από την πλευρά του υπεύθυνου της βιβλιοθήκης ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της 

κίνησης και του αποθέματος, όπως γίνεται εδώ και πολλά χρόνια σε επιχειρήσεις (ταινιοθήκες, 

ενοικιάσεις αυτ/των κ.λ.π), έχει προφανή πλεονεκτήματα. Σήμερα αυτό γίνεται ακόμα χειρόγραφα.  

Επιπρόσθετα, λόγω του περιορισμένου χρόνου παρουσίας του στο χώρο, ωφελείται από τη δυνατότητα 

να μπορεί να έχει εποπτεία της κίνησης και των αποθεμάτων απομακρυσμένα, π.χ. από το σπίτι του σε 

ώρες που τον εξυπηρετεί. 

Για τους παραπάνω λόγους επιλέγεται στην παρούσα εργασία η ανάπτυξη μιας εφαρμογής διαχείρισης 

διαθέσιμης δικτυακά, με τη μορφή ενός web site στο οποίο θα υπάρχει δημόσια πρόσβαση, με 

περιορισμούς ρόλων που εξασφαλίζονται από την προστασία των αντίστοιχων λειτουργιών του με 

περιορισμούς στην πρόσβαση μέσω ταυτοποίησης χρηστών με κωδικούς πρόσβασης. 

Για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό της εφαρμογής επιλέχθηκε η υπηρεσιοστρεφής προσέγγιση, που 

εστιάζει στην περιγραφή των διαδικασιών που εκτελούνται από το σύστημα, στις αλληλεπιδράσεις και 

στην επικοινωνία μεταξύ τους. 

Για να καταδειχθούν τα παραπάνω, χρησιμοποιείται η διαγραμματική απεικόνισή τους σύμφωνα με το 

τρέχον πρότυπο BPMN 2.0 (Bussiness Process Modeling Notation 2.0). 
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Ο υπηρεσιοστρεφής σχεδιασμός οδηγεί στην υλοποίηση των διαδικασιών με web services, που 

αποτελούν ένα επίπεδο αφαίρεσης της υλοποίησής τους, ανάλογο με αυτό των Libraries στον συμβατικό 

προγραμματισμό:  

Η εφαρμογή συνθέτει με αυτά τις διαδικασίες, χρησιμοποιώντας μόνο την πληροφορία που διατίθεται 

στην περιγραφή τους, δηλαδή το όνομα κλήσης, τις παραμέτρους που δέχονται και τα δεδομένα που 

επιστρέφουν. 

Σε μελλοντική αναδιοργάνωση των διαδικασιών η προσέγγιση επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των 

services με μικρές ή και καθόλου τροποποιήσεις. 

Μιας και αποτελούν καθολικό πρότυπο πλέον, διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα, δηλαδή η 

συνεργασία με τυχόν εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο μέλλον. 

Για την υλοποίηση της εφαρμογής επιλέχθηκε η τεχνολογία web application της Microsoft και για τα 

services το WCF framework της ίδιας εταιρίας.  

Σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Σκοπός της παρούσας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας δικτυακά διαθέσιμης εφαρμογής 

διαχείρισης σχολικής βιβλιοθήκης, προς διευκόλυνση των χρηστών και των διαχειριστών της. 

Αυτό σημαίνει αναλυτικότερα τους παρακάτω επιμέρους στόχους: 

 Καθορισμός και περιγραφή των λειτουργιών της εφαρμογής 

 Απεικόνισή τους με διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης 

 Καθορισμός των διαδικασιών που συνθέτουν τις λειτουργίες του συστήματος και των 

αλληλεπιδράσεών τους 

 Σχεδιασμός των services που τις συνθέτουν. 

 Περιγραφή και γραφική αναπαράσταση των διαδικασιών και των services χρησιμοποιώντας 

διαγράμματα BPMN. 

 Υλοποίηση της εφαρμογής σε προγραμματιστικό περιβάλλον. 

 Δημιουργία οδηγού χρήσης. 

 

Δομή εργασίας 

Στο κεφάλαιο Πληροφοριακά συστήματα: Υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές γίνεται βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών,  των προτύπων και υποδειγμάτων υλοποίησης web 

services. 

Στο κεφάλαιο Σχεδίαση υπηρεσιοστρεφούς δικτυακής εφαρμογής σχολικής βιβλιοθήκης καθορίζονται  

και περιγράφονται οι λειτουργίες που διατίθενται από την εφαρμογή από τη σκοπιά των χρηστών της 

και παρατίθενται τα αντίστοιχα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης. 

Ακολουθεί η περιγραφή και ανάλυση των διαδικασιών και των web services που τις συνθέτουν μαζί με 

τα αντίστοιχα διαγράμματα. 

Στο κεφάλαιο Τεχνική περιγραφή παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της εφαρμογής, οι τεχνικές λύσεις 

που επιλέχθηκαν για την υλοποίησή της και περιγράφεται η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται. 

Το κεφάλαιο Εγχειρίδιο χρήσης είναι αφιερωμένο σε λεπτομερείς οδηγίες για τη λειτουργία της 

εφαρμογής για κάθε κατηγορία χρήστη.  
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Στο κεφάλαιο Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις αποτιμάται το κατά πόσον η 

εφαρμογή εκπλήρωσε το στόχο για τον οποίο φτιάχτηκε και προτείνονται βελτιώσεις των οποίων η 

ανάγκη προέκυψε από τη δοκιμή της αλλά και περεταίρω προσθήκες λειτουργιών που θα αναβαθμίσουν 

τη χρηστικότητά της. 

 

 Πληροφοριακά συστήματα: Υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές  

(Service Oriented Arcitectures- SOA) 

Επιχειρησιακές Διαδικασίες 

Επιχειρησιακή διαδικασία (Business Process) είναι μια σειρά από δραστηριότητες η οποία δέχεται 

εισερχόμενα (δεδομένα) και παράγει εξερχόμενα αποτελέσματα που έχουν αξία για κάποιον. 

(Θεμιστοκλέους, 2012) 

Ο όρος προέρχεται από την οικονομία, όπου μεγάλοι οργανισμοί-επιχειρήσεις προκειμένου να 

διαχειριστούν την πολυπλοκότητα και τον όγκο των δραστηριοτήτων τους, οργανώνουν τις 

δραστηριότητές τους με σαφή τρόπο, έτσι ώστε για κάθε λειτουργία προς τους πελάτες που καλούνται 

να επιτελέσουν, να υπάρχει και το αντίστοιχο «πρότυπο» δράσης, μια συγκεκριμένη δηλαδή διαδικασία. 

Οι διαδικασίες αυτές είναι συνήθως πολύπλοκες, έτσι που για να πραγματοποιηθούν, χωρίζονται σε 

επιμέρους απλούστερες και αυτές ενδεχομένως σε ακόμα πιο απλές-βασικές. Πρόκειται δηλαδή για μια 

ιεραρχική δομή: 

Παραδειγματικά μια διαδικασία με 3 ιεραρχικά επίπεδα θα μπορούσε να αποδοθεί όπως στα 

παρακάτω σχήματα: 

 

Ένα σύστημα που δέχεται δεδομένα και παράγει αποτελέσματα (Θεμιστοκλέους, 2012) 

Η επεξεργασία που γίνεται στα δεδομένα είναι αρκετά πολύπλοκη, ώστε να μπορεί να αναλυθεί σε 4 πιο 

απλές διαδικασίες που εκτελούνται με καθορισμένη σειρά και τροφοδοτούνται με δεδομένα είτε από το 

εξωτερικό περιβάλλον, είτε από τη διαδικασία που εκτελέστηκε πιο πριν: 
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Οι 4 διαδικασίες που συνθέτουν την αρχική και οι εξαρτήσεις μεταξύ τους όσον αφορά στην είσοδο και 

έξοδο των δεδομένων που χρησιμοποιούν (Θεμιστοκλέους, 2012) 

Κάθε μια από τις διαδικασίες Α, B, C, D συντίθεται από απλούστερες, με τον ίδιο τρόπο που οι 4 

συνθέτουν την αρχική: 

 

Το διάγραμμα επιπέδου 3 δείχνει ακριβέστερα τις εξαρτήσεις σε δεδομένα εισόδου – εξόδου των 

απλούστερων διαδικασιών που απαρτίζουν τις 4 του προηγούμενου επιπέδου (Θεμιστοκλέους, 2012) 

Η ιεραρχικού τύπου ανάλυση χρησιμοποιείται ακολούθως για να καθοριστεί η σειρά εκτέλεσης των 

απλών/βασικών διαδικασιών -activity diagrams - λαμβάνοντας υπόψη τις εξαρτήσεις σε δεδομένα 

μεταξύ τους, έτσι ώστε να μη διαταραχθεί – καθυστερήσει αναίτια η παραγωγή αποτελεσμάτων.  

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, σχεδόν όλες οι διαδικασίες πλέον υποστηρίζονται από λογισμικό, 

πληροφοριακά συστήματα που συχνά τις αυτοματοποιούν ολόκληρες ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους 

Της ανάλυσης των επιχειρηματικών διαδικασιών, έπεται ο μετασχηματισμός των τμημάτων τους 

που υλοποιούνται από λογισμικό σε αντίστοιχα μοντέλα του σύγχρονου software engineering (UML use 

cases, activity diagrams,state charts κλπ. 
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Business Process Model: UML modeling diagrams (Franchitti, 2010) 

 

Business Process Modeling: Activity Diagram (Franchitti, 2010) 

Επιχειρησιακές υπηρεσίες 

Μια διαδικασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί από μια - ή και περισσότερες- επιχειρησιακές υπηρεσίες, οι 

οποίες συνδυαζόμενες την ολοκληρώνουν . 

Πρόκειται για αυτόνομες λογικές μονάδες, σαφώς προσδιορισμένες, που εκτελούν ένα σύνολο εργασιών 

(Θεμιστοκλέους, 2013) 
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Επιχειρηματικές διαδικασίες: Χρήση υπηρεσιών (Θεμιστοκλέους, 2013) 

Μια υπηρεσία μπορεί να αυτοματοποιηθεί με μία ή με συνδυασμό περισσοτέρων Υπηρεσιών 

Παγκόσμιου Ιστού (Web Services). 

Κοινά παραδείγματα αυτοματοποιημένων μέσω λογισμικού επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι η 

αγορά αγαθών μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, όπου από την πλευρά της επιχείρησης η κατάρτιση 

της παραγγελίας, η πληρωμή, η συγκέντρωση στοιχείων του πελάτη γίνεται μέσω λογισμικού, χωρίς την 

παρέμβαση συνεργάτη της, η κράτηση θέσης σε πτήση, η παραγωγή λογιστικών καταστάσεων αφού 

εισαχθούν από κάποιον υπάλληλο τα οικονομικά στοιχεία κλπ.  

Οι αρχιτεκτονικές λογισμικού που σχεδιάζονται βασισμένες στη χρήση επιχειρησιακών υπηρεσιών που 

διατίθενται από web services για την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών ενός 

οργανισμού, έχει επικρατήσει να αναφέρονται ως υπηρεσιοστρεφείς (SOA: Service Oriented 

Architectures). 

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μονολιθικές αρχιτεκτονικές λογισμικού στηρίζουν τη λειτουργικότητά 

τους στην υλοποίηση διαδικασιών με επαναχρησιμοποιήσιμα τμήματα λογισμικού, που δεν αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος τους και συχνά μπορεί να προέρχονται και από τρίτους:  
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Παραδοσιακές σε αντιδιαστολή με  SOA αρχιτεκτονικές  (Θεμιστοκλέους, 2013) 

Ιεραρχία Υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού 

 Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκονται οι διαδικασίες,οι οποίες συντίθενται από υπηρεσίες. 

Οι υπηρεσίες, ανάλογα με το εύρος τους  -πλήθος και πολυπλοκότητα εργασιών που επιτελούν- 

δομούνται αντίστοιχα: Μια υπηρεσία υψηλού επιπέδου χρησιμοποιεί άλλες χαμηλότερου για να 

υλοποιηθεί. 

Στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκονται οι βασικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα ένας έλεγχος 

διαπιστευτηρίων χρήστη. Σε αμέσως ψηλότερο επίπεδο βρίσκονται οι υπηρεσίες υποστήριξης, 

ακολουθούμενες από τις εξωτερικές υπηρεσίες/πηρεσίες ολοκλήρωσης, τις τοπικές και τις 

επιχειρησιακές. (Θεμιστοκλέους, 2013) 

Ενδεικτικά στο παρακάτω σχήμα οι εξαρτήσεις και η ιεραρχία μεταξύ υπηρεσιών: 
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Ιεραρχία Υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού (Θεμιστοκλέους, 2013) 

BPMN (Business Process Model and Notation) 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες περιγράφονται διαγραμματικά σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο, το 

οποίο βρίσκεται ήδη -09/2015- στην έκδοση 2.0 (Object Management Group Bussines Process Model 

and Notation) 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται σαν παράδειγμα η περιγραφή της διαδικασίας παραγγελίας 

πίτσας: 

 

BPMN Order Process for Pizza (Camunda - BPMN info) 
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Μερικοί διαδεδομένοι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται στην BPMN 2.0: 

 

Task (Δραστηριότητα): Task

 
Υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω καθορισμού 

του τύπου της, π.χ. δραστηριότητα που 

εκτελείται από τον χρήστη/πελάτη, ή είναι 

αυτοματοποιημένη υπηρεσία (service)  κ.α. 

 

User

     

Service

 

Collapsed Sub-Process  
(σύνθετη υποδιαδικασία). Αποτελείται από 

περισσότερες από μία δραστηριότητες 

Sub-Process

 

Expanded Sub-Process: Αναλύεται σε 

ξεχωριστό διάγραμμα 

 

 

Call Activity: Διαδικασία ή δραστηριότητα που 

επαναλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα 

σημεία της ροής δραστηριοτήτων) 

Call Activity

 
Sequence Flow (Ροή Δραστηριοτήτων), 

Message Flow (Ροή Μηνυμάτων) 

   

Association (Συσχέτιση) 
 

Events (συμβάντα): 

Start (έναρξης), Intermediate (ενδιάμεσο) και 

End (Τέλους) αντίστοιχα 
 

       

Τα έναρξης και ενδιάμεσα συμβάντα μπορούν να 

προκύπτουν π.χ  από μηνύματα, την παρέλευση 

κάποιου χρονικού διαστήματος, σήματα ή και 

περισσότερες από μία αιτίες (multiple -

πολλαπλά) με τους αντίστοιχους συμβολισμούς 

 

        

 

Διακλαδώσεις ροής 

Exclusive -XOR (Αποκλειστικό Η)  

Με βάση κάποια συνθήκη επιλέγεται μια μόνο 

από τις εναλλακτικές δραστηριότητες 
 

 
Inclusive - OR (H).  

Εκτελείται είτε η μία είτε και οι δυο 

εναλλακτικές. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση 

εκτέλεσης και των 2, η εκτέλεση συνεχίζεται 

όταν ολοκληρωθεί η εναλλακτική που διαρκεί 

περισσότερο  
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Parallel -AND (ΚΑΙ). Εκτελούνται παράλληλα 

και οι δυο εναλλακτικές. Εδώ ο χρόνος 

εκτέλεσης ισούται πάντα με αυτόν του κλάδου 

που διαρκεί περισσότερο. 
  

Lanes (Διάδρομοι).  

Τμήματα της διαδικασίας εκτελούνται από 

διαφορετικά μέρη του συστήματος, που αφενός 

συγχρονίζονται μεταξύ τους αφετέρου 

αλληλεπιδρούν (π.χ. μέσω μηνυμάτων). 

Παράδειγμα η διαδικασία παραγγελίας πίτσας 

στη σελίδα 12   

Data Store, Data Object.   
Βάσεις δεδομένων στις οποίες οι καταχωρήσεις 

παραμένουν ακόμα και μετά το πέρας μιας 

διαδικασίας και αντικείμενα δεδομένων (π.χ. ένα 

αρχείο) που δίνονται σαν είσοδος σε μια 

διαδικασία ή είναι το αποτέλεσμά της, 

 η έξοδός της 
 

Database

           XML document  

 

Μερικά από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σύμβολα στη BPMN 2.0  

(Object Management Group, 2011) 

 

Αυτοματοποίηση υπηρεσιών - Web Services 

Ένα web service είναι  «a custom end-to-end application that interoperates with other commercial and 

custom software through a family of XML interfaces to perform useful business functions.» (Gartner -

http://www3.gartner.com- cited in Zhang, 2003) 

Είναι μια αυτόνομη, αυτοπεριγραφική μονάδα λογισμικού ανοικτού κώδικα (Θεμιστοκλέους, 2013) 

Πρόκειται ουσιαστικά για την σύγχρονη τάση στην τεχνολογία λογισμικού, που προτείνει μια λύση στο 

παλαιό πρόβλημα της επαναχρησιμοποίησης ήδη υπαρχόντων μονάδων λογισμικού (Leymann, και συν., 

2002). 

Τα προγράμματα που εκτελούν τις επιχειρησιακές διαδικασίες μιας εταιρίας, υλοποιούν τις λειτουργίες 

τους με τέτοια ήδη υπάρχοντα δομικά στοιχεία – τις επιχειρησιακές υπηρεσίες, τα οποία συχνά μπορεί να 

μην ανήκουν καν σε αυτή, αλλά να παρέχονται από τρίτους.  Η αλληλεπίδραση με αυτά στηρίζεται σε 

τεχνολογίες Web: 
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Η εταιρία O.W.L για να διεκπεραιώσει μια παραγγελία, βασίζει τις διαδικασίες της αποστολής, του 

πιστωτικού ελέγχου πελάτη και της έκδοσης τιμολογίου σε ήδη υπάρχοντα web services 

(Leymann, και συν., 2002) 

 Λειτουργίες web services 

 Έκδοση – publish 

 Αναζήτηση – find 

 Σύνδεση και εκτέλεση – bind and invoke 

Ο δημιουργός-πάροχος της υπηρεσίας, την καταχωρεί (εκδίδει) σε κάποιο μητρώο, ώστε να μπορεί να 

αναζητηθεί από το χρήστη. Αφού βρεθεί, συνδέεται με τον πάροχο για να κάνει χρήση (εκτέλεση): 

 

Έκδοση, εύρεση και εκτέλεση-σύνδεση υπηρεσίας (Θεμιστοκλέους, 2013) 

Προτυποποίηση λειτουργιών Web  υπηρεσιών 

Προσεγγίσεις: SOAP based  vs  RESTfull  Web Services 

Είναι οι τρέχουσες πιο δημοφιλείς στην πράξη. Και οι δύο χρησιμοποιούν για την επικοινωνία το http. 

Οι κυριότερες διαφορές τους επιγραμματικά: 
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SOAP (Simple Object Access Protocol) REST (REpresentational State Tranfer) 

Πρωτόκολλο  

 

Στιλ καθορισμού περιορισμών για δικτυακές 

υπηρεσίες 

 

Πρόσβαση μέσα από διεπαφές (Interfaces): 

Παράμετροι εισόδου και εξόδου, πρωτόκολλα, 

λειτουργίες.   

Πρόσβαση μέσω URI's (υπερσυνδέσμων του 

διαδικτύου) και 4 καθορισμένες λειτουργίες: 

PUT,GET, POST, DELETE 

 

Δεδομένα μόνο σε μορφή XML αρχείου 

Δεδομένα σε μορφή απλού κειμένου, XML, JSON, 

PDF, JPEG 

 

Μεγαλύτερες απαιτήσεις σε δικτυακούς πόρους 
Μικρότερες απαιτήσεις σε πόρους, καταλληλότερα 

π.χ. για εφαρμογές σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

  

SOAP vs REST (Θεμιστοκλέους, 2013) 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά services που βασίζονται σε SOAP και οι 

επόμενες ενότητες αφορούν αποκλειστικά σε αυτά. 

SOAP (Simple Object Access Protocol) 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας βασισμένο σε XML. Χρησιμοποιεί HTTP. Είναι το διεθνές στάνταρ για 

την επικοινωνία με web services. 

Κωδικοποιεί τα μηνύματα προς και από web services και προς και από το UDDI. 

Στην ουσία πρόκειται για την ένα XML document, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες να περιέχονται 

σε προκαθορισμένα XML στοιχεία.  

Απλό παράδειγμα SOAP μηνύματος: 

 

POST /InStock HTTP/1.1 

Host: www.example.org 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: nnn 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

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

<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 

  <m:GetStockPrice> 

    <m:StockName>IBM</m:StockName> 

  </m:GetStockPrice> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Το πρόγραμμα-πελάτης, στέλνει ένα μήνυμα GetStockPrice με την παράμετρο StockName με τιμή 

«ΙΒΜ» σε ένα web service, το οποίο επιστρέφει σαν απάντηση το παρακάτω μήνυμα: 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: nnn 
<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

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

<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 

  <m:GetStockPriceResponse> 34,5 </m:GetStockPriceResponse> 



17 

 

</soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

Στην απάντηση περιέχεται ένα μήνυμα GetStockPriceResponse   με την παράμετρο Price να έχει την 

τιμή 34,5.  

Τα ονόματα των μηνυμάτων και των παραμέτρων καθώς και οι τύποι των τιμών που δέχονται, έχουν 

καθοριστεί στη WSDL περιγραφή του service από τον δημιουργό του. Εκεί ορίζεται και το ποιες 

λειτουργίες της υπηρεσίας θα κληθούν για κάθε μήνυμα. 

 

WSDL (web services description language) 

Το στάνταρ για την περιγραφή μιας υπηρεσίας παγκόσμιου ιστού. Περιλαμβάνει πληροφορίες για 

την υπηρεσία, τον πάροχο και τεχνικές πληροφορίες. 

Είναι μια τύπου XML  γλώσσα και σε αυτή βασίζεται η καταχώρηση και εύρεση μιας υπηρεσίας σε ένα 

μητρώο μέσω ίντερνετ. Τα βασικά στοιχεία μιας wsdl περιγραφής είναι (Θεμιστοκλέους, 2013): 

 <type>…</type>: Ορισμός τύπων δεδομένων. Χρησιμοποιείται XML schema περιγραφή. 

 <message>…</message>:Ορισμός μηνυμάτων και των τύπων δεδομένων τους.  

 <portType>..</portType>: Είναι τα σημεία σύνδεσης της υπηρεσίας με τους χρήστες της. 

Περιγράφει τα ονόματα των λειτουργιών (operations) της  και τα μηνύματα που εισόδου και 

εξόδου που χρησιμοποιούνται από αυτές . 

  <binding>…</binding>: Για κάθε λειτουργία ορίζει το είδος της επικοινωνίας (rpc, document), 

το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο (π.χ http, smtp), το φορμά των δεδομένων που 

ανταλλάσσονται  μέσω των μηνυμάτων (literal, encoded) και η φυσική της θέση (το URL της), 

όπως φαίνεται αναλυτικότερα στο απλό παράδειγμα περιγραφής που ακολουθεί: 
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<?xml version="1.0"?> 

<wsdl:definitions name="EndorsementSearch" 

  targetNamespace="http://namespaces.snowboard-info.com" 

  xmlns:es="http://www.snowboard-info.com/EndorsementSearch.wsdl"  

xmlns:esxsd="http://schemas.snowboardinfo.com/EndorsementSearch.xsd" 

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

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

 

  <wsdl:types>  

    <xsd:schema targetNamespace="http://namespaces.snowboard-info.com" 

      xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema"> 

 

      <xsd:element name="GetEndorsingBoarder"> 

 <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

     <xsd:element name="manufacturer" type="string"/> 

                        < xsd:element name="model" type="string"/> 

   </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

 

      <xsd:element name="GetEndorsingBoarderResponse"> 

 <xsd:complexType> 

   <xsd:all> 

     <xsd:element name="endorsingBoarder" type="string"/> 

   </xsd:all> 

 </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

     </xsd:schema> 

  </wsdl:types> 

 

  <wsdl:message name="GetEndorsingBoarderRequest"> 

    <wsdl:part name="body" element="esxsd:GetEndorsingBoarder"/> 

  </wsdl:message> 

 

  <wsdl:message name="GetEndorsingBoarderResponse"> 

    <wsdl:part name="body" element="esxsd:GetEndorsingBoarderResponse"/> 

  </wsdl:message> 

 

  <wsdl:portType name="GetEndorsingBoarderPortType"> 

      <wsdl:operation name="GetEndorsingBoarder"> 

      <wsdl:input message="es:GetEndorsingBoarderRequest"/> 

      <wsdl:output message="es:GetEndorsingBoarderResponse"/> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:portType> 

 

  <wsdl:binding name="EndorsementSearchSoapBinding" 

                type="es:GetEndorsingBoarderPortType"> 

    

    <soap:binding style="document" 

                  transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/ 

      

  <wsdl:operation name="GetEndorsingBoarder"   

      <soap:operation soapAction="http://www.snowboard-info.com/EndorsementSearch"/> 

       

<wsdl:input> 

           <soap:body use="literal" 

     namespace="http://schemas.snowboard-info.com/EndorsementSearch.xsd"/> 

      </wsdl:input> 

 

      <wsdl:output> 

       <soap:body use="literal" 

     namespace="http://schemas.snowboard-info.com/EndorsementSearch.xsd"/> 

      </wsdl:output> 

      </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 

</wsdl:definitions> 

 

 

Ορισμός namespaces που θα χρησιμοποιηθούν 

στην περιγραφή 

Ορισμός τύπου με το όνομα 

GetEndorsingBoarder. Είναι σύνθετος, 

αποτελείται από δυο στοιχεία σε 

ακολουθία με τα ονόματα manufacturer 

και model. Και τα 2 στοιχεία είναι 

τύπου string 

Ορισμός μηνύματος που αποτελείται μόνο από 

ένα μέρος (part) ονόματι body, με τύπο 

GetEndorsingBoarder ο οποίος ορίστηκε λίγο 

πιο πάνω στo τμήμα types 

Το στοιχείο portType περιγράφει τη 

λειτουργία (operation) GetEndorsingBoarder 

και τους τύπους των μηνυμάτων που 

χρησιμοποιεί για είσοδο και έξοδο. Οι τύποι 

μηνυμάτων έχουν οριστεί στο τμήμα 

messages 

Ορίζεται το portType με το οποίο γίνεται η 

σύνδεση στο service, το style ως document και 

πρωτόκολλο μεταφοράς το http 

Τα operations που 

αφορούν στο 

συγκεκριμένο portType- 

εδώ υπάρχει μόνο ένα- και  

η φυσική διεύθυνση της 

υπηρεσίας (soap action) 

 Κωδικοποίηση των μηνυμάτων εισόδου και εξόδου. 

Στην περίπτωσή μας literal 

http://www.w3.org/2001/03/14-annotated-WSDL-examples.html#xsd_ns_namespaces_snowboard-info_com
http://www.w3.org/2001/03/14-annotated-WSDL-examples.html#xsd_def_GetEndorsingBoarder
http://www.w3.org/2001/03/14-annotated-WSDL-examples.html#xsd_def_GetEndorsingBoarderResponse
http://www.w3.org/2001/03/14-annotated-WSDL-examples.html#message_GetEndorsingBoarderRequest
http://www.w3.org/2001/03/14-annotated-WSDL-examples.html#message_GetEndorsingBoarderResponse
http://www.w3.org/2001/03/14-annotated-WSDL-examples.html#GetEndorsingBoarderPortType
http://www.w3.org/2001/03/14-annotated-WSDL-examples.html#portType_operation_GetEndorsingBoarder
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UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 

Είναι ένα μητρώο καταχώρησης πληροφορίας σχετικά οργανισμούς/εταιρίες και τα παρεχόμενα απ’ 

αυτές  web services προσβάσιμο από το δίκτυο. 

Σκοπός του είναι να επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν υπηρεσίες που χρειάζονται και στους 

δημιουργούς αυτών να τις κάνουν προσβάσιμες σε όλους. Εκτός των άλλων πληροφοριών, το μητρώο 

περιέχει για κάθε υπηρεσία τη φυσική της θέση (URL), καθώς και  τεχνικές πληροφορίες απαραίτητες 

για τη σύνδεση με αυτή.  

 

Το UDDI χρησιμοποιεί ένα XML schema με 5 κύριες δομές δεδομένων. Στο παρακάτω διάγραμμα 

παρουσιάζονται σύντομες περιγραφές όπως και οι σχέσεις μεταξύ τους : 

 

UDDI primary data structures (Jewell, et al., 2002) 

Το UDDI διαθέτει  διεπαφή για προγραμματιστές (API), με λειτουργίες για  

καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων του και για αναζήτηση σε αυτό. 

Υπάρχουν βιβλιοθήκες (libraries) για το ΑΡΙ σε όλες τις διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού (Java, 

PHP, Vb, C#). Η επικοινωνία με το UDDI γίνεται μέσω μηνυμάτων SOAP που παράγονται αυτόματα 

από τις μεθόδους τους. 
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Υλοποίηση web services 

Όλα οι ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού περιλαμβάνουν βιβλιοθήκες που 

ελαττώνουν τον προγραμματισμό και τη χρήση web services σε δημιουργία κλάσεων, μεθόδων και 

αντικειμένων. Οι wsdl περιγραφές και τα soap μηνύματα δημιουργούνται αυτόματα. 

Το παρακάτω παράδειγμα είναι από το WCF Framework της Microsoft σε γλώσσα C# : 
 
namespace db_services 
{ 
     
    public interface ILogin   
    { 
        [OperationContract] 
        student check_log_in(string username, string password); 
    } 
    [DataContract] 
    public class student 
    { 
        [DataMember] 
        public string fName { get; set; } 
 
        [DataMember] 
        public string lName { get; set; } 

 

Η υλοποίηση γίνεται όπως για οποιαδήποτε κλάση ενός συμβατικού προγράμματος: 

 
namespace db_services 
{ 
     
    public class Login : ILogin 
    { 
        private string connectionString = Properties.Settings.Default.DBconnectionString; 
        public student check_log_in(string username, string password) 
        { 
             string selectQuery= "SELECT id, FROM dbo.students WHERE  
username= @username AND password= @password"; 

   student st = null; 

        … 

     …  

Από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη η asp.net εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να προστεθεί μια 

αναφορά στο web service έτσι ώστε να μπορεί να κληθεί: 

Ορισμός service με το όνομα ILogin 

Ορισμός μιας λειτουργίας με όνομα 

check_log_in 

Ορισμός του σύνθετου τύπου δεδομένων student, 

ο οποίος χρησιμοποιείται από τη λειτουργία 

check_log_in 

Η κλάση Login  υλοποιεί το interface ILogin 

Δημιουργία  αντικειμένου τύπου student, το οποίο 

επιστρέφει η μέθοδος check_log_in 

Υλοποίηση μεθόδου check_log_in 
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Προσθήκη αναφοράς web service 

 Η αναζήτηση ζητά από το χρήστη τη διεύθυνση ενός server και εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα services με 

τις λειτουργίες τους: 

 

Αναζήτηση στα διαθέσιμα  web services 

Ο χρήστης μπορεί να δώσει στην αναφορά  ότι όνομα επιθυμεί. 

Σύνθεση επιχειρησιακών διαδικασιών με web services-BPEL 

Η BPEL –Bussiness Process Execution Language- είναι μια τύπου XML γλώσσα περιγραφής της 

εκτέλεσης  μιας επιχειρησιακής διαδικασίας σαν σύνθεση από web services.  

H BPEL βασίζεται στην WSDL για τον ορισμό των web services, στο XML schema για τον ορισμό 

δομών δεδομένων και στην XPath  για την εύρεση στοιχείων σε ένα XML έγγραφο. (Mendling, 2006) 

Η BPEL εκτελείται από εξειδικευμένο ενδιάμεσο λογισμικό (BPEL engine). 

Υποστηρίζει δύο τύπους οργάνωσης για την εκτέλεση των υπηρεσιών που απαρτίζουν μια 

επιχειρησιακή διαδικασία: (Juriz) 
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 Ενορχήστρωση (Orchestration): Χρησιμοποιείται συνήθως όταν οι υπηρεσίες που 

απαρτίζουν τη διαδικασία ανήκουν όλες στον ίδιο οργανισμό.  

Μια κεντρική διαδικασία (μπορεί να είναι και αυτή ένα web service) ελέγχει συντονίζει την 

εκτέλεση λειτουργιών των διάφορων web services που εμπλέκονται στην υλοποίησή της. Τα 

επιμέρους services δεν «γνωρίζουν» ότι χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός 

αποτελέσματος: 

 

 

                       Ενορχήστρωση (Juriz) 

 

 

 Χορογραφία (Choreography): Συνηθίζεται στην περίπτωση που τα εμπλεκόμενα services 

ανήκουν και σε άλλους οργανισμούς. Στηρίζεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ 

δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών.  

  

 

                  Χορογραφία (Juriz) 

H BPEL  υποστηρίζει την ενορχήστρωση μέσω δημιουργίας εκτελέσιμων διαδικασιών (Executable 

Processes) καθορίζοντας όλες τις εσωτερικές λεπτομέρειες για την εκτέλεση μιας διαδικασίας και τη 

χορογραφία μέσω των αφαιρετικών επιχειρησιακών πρωτοκόλλων (Abstract Business Protocols), που 

καθορίζουν μόνο την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών. Τα πρωτόκολλα αυτά δεν 

είναι εκτελέσιμα. 

Κάθε διαδικασία που περιγράφεται σε BPEL αποτελείται από βήματα (steps). Κάθε βήμα 

αντιστοιχεί σε μια δραστηριότητα (activity).  Υπάρχουν  στοιχειώδεις δραστηριότητες (primitive 

activities) όπως: 

 <invoke> για την κλήση web services 

 <receive> η διαδικασία βρίσκεται σε αναμονή κλήσης από πελάτη 

 <reply> αποστολή απάντησης –για λειτουργίες που εκτελούνται σύγχρονα 

 <assign>  απόδοση τιμών σε μεταβλητές 

 <throw>  για μηνύματα λάθους και exeptions 

Οι στοιχειώδεις δραστηριότητες μπορούν να συνδυαστούν για να δομήσουν πολύπλοκους 

αλγορίθμους που περιγράφουν με ακρίβεια τα βήματα μιας διαδικασίας. 

Για το συνδυασμό τους χρησιμοποιούνται δομικές δραστηριότητες (structure activities) όπως: 
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 <flow> για δραστηριότητες που εκτελούνται παράλληλα 

 <sequence>  για  δραστηριότητες που εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά 

 <switch> για δημιουργία δομών επιλογής 

 <while> για δομές επανάληψης 

 <pick> για την επιλογή μιας από πολλές εναλλακτικές ροές εκτέλεσης. 

Στο παρακάτω παράδειγμα περιγράφεται μια –υπεραπλουστευμένη- διαδικασία σε BPEL: 

 

 

 

Επιχειρησιακή διαδικασία για επαγγελματικά ταξίδια (Juriz) 

Η διαδικασία –και η ίδια είναι ένα web service ανωτέρου επιπέδου-είναι προσβάσιμη από χρήστες 

μέσω του portType που ορίζεται στη WSDL περιγραφή της. Ξεκινά με την σύγχρονη κλίση ενός web 

service που επιστρέφει στοιχεία για τον εργαζόμενο που πρόκειται να ταξιδέψει.  

Στη συνέχεια καλούνται ασύγχρονα (<invoke (async>) 2 services αεροπορικών εταιριών και επιλέγεται 

(σύμβολα switch, <assign>) το φθηνότερο εισιτήριο, το οποίο στέλνεται και ως απάντηση στον χρήστη 

της διαδικασίας (<reply>) 

Η απάντηση από τα web services των αεροπορικών εταιριών γίνεται μέσω callbacks αφού έχουν κληθεί 

ασύγχρονα. Η υλοποίηση των callbacks γίνεται από τη διαδικασία.  

 

BPEL και BPMN 2.0 

Στο αρχικό πρότυπο BPMN 1.0 υπήρχε σαφής διάκριση μεταξύ οπτικοποίησης των διαδικασιών μέσω 

διαγραμμάτων και της περιγραφής των διαδικασιών για εκτέλεση σε BPEL.  

Τα διαγράμματα απευθύνονταν πρωτίστως σε ανθρώπους - τους εμπλεκόμενους χρήστες, τους αναλυτές 

που τις σχεδιάζουν, τους προγραμματιστές που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν προγραμματιστικά,  ενώ 

η BPEL σε μηχανές εκτέλεσης. 

Η μετάβαση από την σχετικά ασαφή μη αυστηρή δομή των διαγραμμάτων σε εκτελέσιμες διαδικασίες 

με αυστηρή περιγραφή XML δεν ήταν ποτέ απλή, κυρίως γιατί υπάρχουν ευρέως χρησιμοποιούμενα 

στοιχεία στη ΒΡΜΝ που δεν είχαν άμεσο ανάλογο σε δομές BPEL. (BPEL vs. BPMN 2.0: Should You 

Care?, 2010). 

Στο πρότυπο BPMN 2.0 έχουν ενσωματωθεί επεκτάσεις που επιτρέπουν την εκτέλεση των 
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διαγραμμάτων διαδικασιών από αντίστοιχες μηχανές. Στην ουσία, ένα υποσύνολο της BPMN 2.0 

παρέχει οπτική αναπαράσταση και της εκτέλεσης των διαδικασιών σε BPEL. (Object Management 

Group, 2011, σελ 455-504) . 

Μηχανές εκτέλεσης συμβατές με BPMN 2.0 διατίθενται ήδη π.χ. (μεταξύ άλλων) από τις εταιρίες 

Bonitasoft (www.bonitasoft.com),  Sydle (www.sydle.com/en/bpms), Camunda (camunda.org).  

 

 

Enterprise Service Bus (ESB) 

Είναι o πυρήνας των υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών. Πρόκειται για το μεσολογισμικό 

(middleware) που επιτρέπει την ολοκλήρωση (integration) μεταξύ των λογισμικών των συνεργαζόμενων 

επιχειρηματικών εταίρων (business partners) και υλοποιεί την αφαίρεση (virtualization) μεταξύ του 

χρήστη και του παρόχου μιας υπηρεσίας: (Flurry, 2007) 

 

Service Virtualization (Flurry, 2007) 

Οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται τα web services (XML, XML schema, SOAP, WSDL, 

UDDI, BPEL) παρέχονται από το ESB. (Oracle, 2009)  

 

 

  

http://www.bonitasoft.com/
http://www.sydle.com/en/bpms
http://camunda.org/
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Σχεδίαση υπηρεσιοστρεφούς δικτυακής εφαρμογής σχολικής 

βιβλιοθήκης. 

Σύντομη περιγραφή της λειτουργικότητας της εφαρμογής.  

Στην εφαρμογή διακρίνονται 3 είδη χρηστών: 

Επισκέπτες:  

Μπορούν  να περιηγηθούν στα περιεχόμενά της: 

Να κάνουν επισκόπηση των βιβλίων είτε συνολικά είτε με αναζήτηση κατά κατηγορία ή τίτλο ή όνομα 

συγγραφέα και να δουν τις καταχωρημένες στο σύστημα λεπτομέρειες για το κάθε ένα. 

Έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και αφού ενεργοποιήσουν το λογ/σμό τους μέσω e-mail 

ενεργοποίησης που τους αποστέλλεται αυτόματα, να γίνουν εγγεγραμμένοι χρήστες. Αν η αποστολή e-

mail ή η ενεργοποίηση αποτύχει, μπορεί να ζητηθεί επανάληψη της αποστολής μέχρι 2 φορές.  

Αν εξαντληθούν άκαρπες και αυτές, η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει μόνο από τον διαχειριστή. 

Εγγεγραμμένοι χρήστες: 

Επιπλέον των δυνατοτήτων επισκόπησης περιεχομένου των επισκεπτών, μπορούν να καταχωρήσουν 

κράτηση για ένα αντίτυπο κάποιου τίτλου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προσωρινώς διαθέσιμα 

αντίτυπα, η κράτηση μπαίνει σε αναμονή. Ενεργοποιείται αυτόματα όταν ακυρωθεί κάποια που αφορά 

στον ίδιο τίτλο, ή επιστραφεί αντίτυπο από δανεισμό. 

Οι κρατήσεις υπόκεινται σε περιορισμούς:  

Δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό που αντιστοιχίζεται αυτόματα στο χρήστη κατά την εγγραφή του. 

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αυξήσει αυτό το όριο ξεχωριστά για κάθε χρήστη.  

Έχουν περιορισμένη διάρκεια: Μετά από αυτή ακυρώνονται αυτόματα και ο χρήστης ενημερώνεται από 

μήνυμα που θα δει την επόμενη φορά που θα εισέλθει στο σύστημα (και πάλι ο διαχ/στής μπορεί να 

επηρεάσει τη διάρκεια κράτησης κάθε χρήστη) 

Δεν επιτρέπεται η κράτηση αν εκκρεμεί επιστροφή που καθυστέρησε. Και φυσικά δεν επιτρέπεται 

κράτηση του ίδιου τίτλου 2 φορές και κράτηση ενώ είναι ακόμα δανεισμένο και δεν έχει επιστραφεί.. 

Βλέπουν επίσης τον αριθμό των κρατήσεων, δανεισμών και των νέων ( αυτών που καταχωρήθηκαν μετά 

την τελευταία τους είσοδο) μηνυμάτων από το σύστημα. 

Έχουν πρόσβαση στο λεπτομερές ιστορικό των κινήσεών τους: Κρατήσεις (ακόμα ενεργές ή 

παρελθούσες) , δανεισμούς (εν ισχύ ή παρελθόντες) επιστροφών που καθυστέρησαν και μηνυμάτων , 

(νέων αλλά και όλων των παλαιότερων). 

Αν θέλουν μπορούν να ακυρώσουν κάποια τρέχουσα κράτηση. 

Μπορούν να δουν και να αλλάξουν ορισμένα (ονόματα, τηλέφωνο, αναγνωριστικό) από τα στοιχεία που 

δήλωσαν κατά την εγγραφή τους. 

Διαχειριστές: 

Έχουν όλες τις δυνατότητες του απλού χρήστη και επιπλέον: 

Εποπτεία των κρατήσεων και των δανεισμών, είτε συνολικά είτε κατόπιν αναζήτησης ανά χρήστη. 

Οι επιστροφές που έχουν καθυστερήσει προβάλλονται ξεχωριστά. 

Μπορούν να καταχωρήσουν την επιστροφή ενός δανεισμένου τίτλου. 

Μπορούν να καταχωρήσουν το δανεισμό ενός αντιτύπου όταν υπάρχει κράτηση για τον συγκεκριμένο 

τίτλο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι περιορισμοί ορίων δανεισμού του χρήστη και ότι δεν έχει 
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καθυστερήσει κάποια επιστροφή τους. 

Καταχωρούν επίσης δανεισμό και χωρίς κράτηση, κατόπιν αναζήτησης χρήστη και τίτλου, αν ο χρήστης 

πληρεί τα κριτήρια δανεισμού που αναφέρθηκαν πιο πάνω και αν υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα από τον 

τίτλο στο απόθεμα 

Έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν όλα τα στοιχεία των βιβλίων που περιλαμβάνονται στο 

σύστημα (τίτλο, περιγραφή, κατηγορία, προσθήκη/αφαίρεση συγγραφέων, προσθήκη αφαίρεση 

αντιτύπων, εικόνα εξωφύλλου κλπ) και να προσθέσουν νέα. 

Μπορούν να επεξεργαστούν τα ονόματα των συγγραφέων που είναι ήδη καταχωρημένοι στο σύστημα 

αλλά  να προσθέσουν και νέα, εφόσον δεν συμπίπτουν με κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα. 

Μπορούν να αλλάξουν το όνομα μιας κατηγορίας (δεν μπορεί να είναι ίδιο με κάποιας άλλης στο ίδιο 

επίπεδο ιεραρχίας) ή να προσθέσουν νέες σε οποιοδήποτε επίπεδο - με την προϋπόθεση ότι είναι 

μοναδικές, δεν υπάρχει δηλαδή ήδη κάποια με το ίδιο όνομα. 

Βλέπουν και μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία των χρηστών: Ονόματα, αριθ. τηλεφώνων, όρια και 

διάρκεια κρατήσεων. Έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν τον τύπο ενός λογαριασμού (από 

εγγεγραμμένο χρήστη σε διαχειριστή και το αντίστροφο) ή να τον απενεργοποιήσουν, με τον 

περιορισμό ότι δεν μπορούν να απενεργοποιήσουν ή να μετατρέψουν λογαριασμό διαχειριστή σε κοινό, 

όταν αυτός είναι μοναδικός, δηλ. όταν δεν υπάρχουν άλλοι λογ/σμοι διαχειριστή στο σύστημα. 

Αν αλλάξουν και το e-mail ενός χρήστη, ο λογαριασμός του θα χρειαστεί επανενεργοποίηση μέσω του 

e-mail που του στέλνεται αυτόματα εκ νέου. 

Τέλος μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail του συστήματος: Διεύθυνση, 

κωδικό, σέρβερ, θύρα. 
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Περιπτώσεις χρήσης 

Για κάθε ρόλο χρήστη ακολουθούν τα αντίστοιχα διαγράμματα. Για τον εγγεγραμμένο χρήστη και τον 

διαχειριστή, οι περιπτώσεις χρήσεις λόγω πλήθους παρουσιάζονται σε δύο και 3 διαγράμματα 

αντίστοιχα για καλύτερη αναγνωσιμότητα. 

Επισκέπτης 

Επισκέπτης

Επισκόπηση 
περιεχομένων

Αναζήτηση 
<<extend>>

Με κατηγορία

Με τίτλο

Με συγγραφέα

Λεπτομέρειες 
τίτλου

<<include>>

Εγγραφή

Ενεργοποίηση 
Λογ/σμού

<<include>>

Επανάληψη 
αποστολής 

E-mail

<<include>>

 

Περιπτώσεις χρήσης: Επισκέπτης 

Εγγεγραμμένος χρήστης 

Εγγεγραμένος Χρήστης

Επισκόπηση 
περιεχομένων

Αναζήτηση 

<<extend>>

Με κατηγορία

Με τίτλο

Με συγγραφέα

Λεπτομέρειες 
τίτλου

<<include>>

Κράτηση<<extend>>

Επισκόπηση
συνοψης 
ιστορικού

 

Περιπτώσεις χρήσης: Εγγεγραμμένος χρήστης - 1 
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Εγγεγραμένος Χρήστης

Επισκόπηση 
ιστορικού

Κρατήσεων

Ακύρωση 
κράτησης

<<extend>>Ανάγνωση
 μηνυμάτων

Κρατήσεων σε
αναμονή

Δανεισμών

Επισκόπηση
προσωπικών 

στοιχείων

Επεξεργασία
προσωπικών 

στοιχείων
<<extend>>

 

Περιπτώσεις χρήσης: Εγγεγραμμένος χρήστης - 2 

Διαχειριστής 

Διαχειριστής

Επισκόπηση
κίνησης

αντιτύπων

Καταχώρηση
επιστροφών

Καταχώρηση
δανεισμών

Δανεισμοί
χωρίς κράτηση

Δανεισμοί
με κράτηση

<<extend>>

<<extend>> Εγγεγραμμένος
χρήστης

Αναζήτηση
χρήστη

<<extend>>

<<extend>>

Αναζήτηση
χρήστη

Αναζήτηση
τίτλου

<<include>> <<include>>

 

Περιπτώσεις χρήσης: Διαχειριστής - 1 
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Οι περιπτώσεις χρήσης "Δανεισμοί χωρίς κράτηση", "Δανεισμοί με κράτηση" και "Καταχώρηση 

επιστροφής" του διαχειριστή, προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία ενός εγγεγραμμένου χρήστη, ο οποίος 

και συμπεριλαμβάνεται στο πιο πάνω διάγραμμα. 

Διαχειριστής

Επεξεργασία 
τίτλων

Επεξεργασία 
κατηγοριών

Επεξεργασία 
συγγραφέων

Αλλαγή
ονόματος

κατηγορίας

Προσθήκη 
κατηγορίας

Αλλαγή ονόματος
συγγραφέα

Προσθήκη 
συγγραφέα

Αναζήτηση
τίτλου

Προσθήκη τίτλου

Αλλαγή στοιχείων 
τίτλου

<<include>>

Προσθήκη 
αντιτύπων

Απόσυρση
αντιτύπων

<<extend>>

<<include>>

<<extend>>

 

Περιπτώσεις χρήσης: Διαχειριστής - 2 

Διαχειριστής

Επεξεργασία
ρυθμίσεων
συτήματος

Επεξεργασία 
χρηστών

Αναζήτηση
χρήστη

<<include>>

Αλλαγή τύπου
λογαριασμού

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
λογαρισμού

<<extend>>

<<extend>>

 

Περιπτώσεις χρήσης: Διαχειριστής - 3 
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Περιγραφή της εφαρμογής με διαγράμματα επιχειρησιακών διαδικασιών. 

Η περιγραφή ακολουθεί το πρότυπο BPMN 2.0 και είναι δομημένη ιεραρχικά σε επίπεδα, από τις πιο 

σύνθετες διαδικασίες που αποτελούνται από άλλες απλούστερες, μέχρι τις βασικές.  

Εκτείνεται σε 4 επίπεδα (0,1,2,3).  

Στο κάθε ένα περιέχονται απλές διαδικασίες, για τις οποίες το αμέσως κατώτερο επίπεδο ανάλυσης είναι 

τα services που τις αποτελούν. Αυτά περιγράφονται άμεσα, στην ενότητα π.χ  Επίπεδο 2 - services. 

Τα 3 πρώτα επίπεδα περιέχουν και σύνθετες διαδικασίες,  των οποίων η λειτουργικότητα αναφέρεται 

λεκτικά, η σύνθεση τους από απλούστερες περιγράφεται στο αμέσως επόμενο επίπεδο. 

Το επίπεδο 3 περιέχει μόνο απλές διαδικασίες που αντιστοιχούν στην ανάλυση των δύο  σύνθετων 

διαδικασιών του επιπέδου 2. 

Σχηματικά η δομή της περιγραφής αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι διαδικασίες που 

φαίνονται εκεί δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές, είναι απλουστευμένα παραδείγματα:

A Γ Ε

ΔB

Α1 Α2

A

Επίπεδο 0

Επίπεδο 0 - services

Επίπεδο 1

Β Γ

Δ

Ε

Επίπεδο 1 - services

Α2

Α11 Α12

A1

Επίπεδο 2

Α13

Α12

Επίπεδο 2 - services

Α13

Α112 Α113

Α11

Επίπεδο 3

Α113

Επίπεδο 3 - services

 

Δομή της περιγραφής των διαγραμμάτων διαδικασιών 
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Επίπεδο 0:   

Το σύνολο της εφαρμογής.  

Επισκόπηση 
περιεχομένων, 
αναζήτηση και 

επισκόπηση τίτλων 
Είσοδος

Διαχείριση τίτλων, 
μελών, διακίνηση 
τίτλων, ρυθμισεις 

συστήματος

Διαχειριστης

Εγγραφή

Οχι

Χρήστης ?

Ναι

Σφάλμα εισαγωγης

Αποσύνδεση

Αναζήτηση, κράτηση 
τίτλων, επισκόπηση 
ιστορικού, μηνύματα, 
επεξεργασία 
στοιχείων

Έγινε είσοδος χρήστη

Ακύρωση 
κρατήσεων που 

έληξαν

Είσοδος
επιτυχής

Έγινε είσοδος χρήστη

Συνέχεια;

Αποσύνδεση

Συνέχεια;

Ναι

Οχι

 

Δανειστική σχολική βιβλιοθήκη: Συνολικό διάγραμμα διαδικασιών 

  

Ο επισκέπτης μιας σελίδας εκτελεί τη σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει επισκόπηση και αναζήτηση 

περιεχομένων, καθώς και επισκόπηση μεμονωμένων τίτλων. Μπορεί είτε να τερματίσει την εφαρμογή 

είτε να συνεχίσει. 

Αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, μπορεί να εγγραφεί για να αποκτήσει περεταίρω πρόσβαση. 

Αν έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία της εγγραφής και είναι απλός χρήστης μπορεί να προχωρήσει 

στη διαδικασία εισόδου, εισάγοντας τα διαπιστευτήριά του.  

Κάθε φορά που εισέρχεται με επιτυχία οποιoσδήποτε χρήστης, εκτελείται η διαδικασία Ακύρωση  

κρατήσεων που έληξαν που απενεργοποιεί όσες έχουν ημερομηνία λήξης προγενέστερη της τρέχουσας. 

Μετά την επιτυχή είσοδο εκτελεί τη σύνθετη διαδικασία, που επιπλέον των λειτουργιών του απλού 

χρήστη επιτρέπει την κράτηση τίτλων και την επισκόπηση του ιστορικού του και των μηνυμάτων του. 

Έχει επίσης τη δυνατότητα αλλαγής προσωπικών του στοιχείων.  

Σαν διαχειριστής, εναλλακτικά και επιπλέον των παραπάνω (ο διαχειριστής έχει και λειτουργικότητα 

απλού χρήστη) μπορεί να εκτελεί διακίνηση και επεξεργασία τίτλων, καθώς και επεξεργασία χρηστών. 

Μπορεί να μετακινείται από τις διεργασίες χρήστη σε αυτές του διαχειριστή ανά πάσα στιγμή σε όλη τη 

διάρκεια της σύνδεσής του στην εφαρμογή. 

 Επίπεδο 0 - web services:   

Η   διαδικασία  Είσοδος υλοποιείται από web services ως εξής: 

 

Login 

Είσοδος:  e-mail χρήστη, κωδικός χρήστη 

Επιστρέφει: ακέραια τιμή (0 για λάθος κωδικό, -1 για ανύπαρκτο χρήστη, 1 για επιτυχές log in). 
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Το service Login  ελέγχει τη συμφωνία user name και password με τα καταχωρημένα στη βάση.  

Επιστρέφει στην εφαρμογή αριθμητικές τιμές που αντιστοιχούν στα πιθανά αποτελέσματα των ελέγχων: 

 (0 για λάθος στοιχεία, αναγνωριστικό χρήστη για επιτυχή σύνδεση). 

Login      

Είσοδος

 

Είσοδος 

Η διαδικασία Ακύρωση κρατήσεων που έληξαν υλοποιείται από το service 

arrange_canceling_overdue_orders:  

arrange_canceling_overdue_orders

Για όλες τις κρατήσεις που ακυρώθηκαν

available_title_
copies

cancel_overdue_
order

update-
orders_and_
backorders

υπάρχει 
διαθέσιμο;

ναι

οχι

 

Ακύρωση κρατήσεων που έληξαν 

arrange_canceling_overdue_orders 

Είσοδος: - 

Επιστρέφει: ακέραια τιμή. Το πλήθος των τίτλων για τους οποίους έγιναν νέες κρατήσεις 

 Χρησιμοποιεί τα ακόλουθα services: 

  cancel_overdue_order 

 Είσοδος: - 

 Επιστρέφει: Λίστα με τα μοναδικά αναγνωριστικά των τίτλων (ακέραιες τιμές) για τους 

 οποίους ακυρώθηκε κράτηση. 
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 update_orders_and_back_orders  

 Είσοδος: ακέραια τιμή (μοναδικό αναγνωριστικό τίτλου) 

 Επιστρέφει: ακέραια τιμή (πλήθος νέων κρατήσεων) 

 available_title_copies  

 Είσοδος: μοναδικό αναγνωριστικό αντιγράφου  (ακέραια τιμή). 

 Έξοδος: ακέραια τιμή (το αναγνωριστικό του πρώτου από τα διαθέσιμα αντίτυπα, 0 αν δεν 

 υπάρχουν, -1 αν οι κρατήσεις μαζί με τους δανεισμούς υπερβαίνουν τον αριθμό των 

 υπαρχόντων - μπορεί να συμβεί μόνο σε περίπτωση διαγραφής αντιτύπου). 

Kαλεί πρώτα το σέρβις cancel_overdue_order. που ακυρώνει τις κρατήσεις που έχουν λήξει. 

Για κάθε τίτλο για τον οποίο ακυρώθηκε κράτηση από τη λίστα που επιστράφηκε, ελέγχει τη 

διαθεσιμότητα αντιτύπων με το σέρβις available_title_copies και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα καλεί 

γι αυτόν το σέρβις update_orders_and_back_orders.   

Το σέρβις cancel_overdue_order  χρησιμοποιεί τα services: 

 get_overdue_orders 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή. Μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη αν θέλουμε μόνο ενός  συγκριμένου, 

 ή 0 για όλες τις κρατήσεις. Εδώ καλείται με 0. 

 Επιστρέφει: Τα στοιχεία των κρατήσεων που έχουν λήξει (σε δομή δεδομένων DataTable) 

            Το get_overdue_orders χρησιμοποιεί το βασικό σέρβις  

   order_details: 

              Είσοδος: Ακέραια τιμή (0 για όλες τις κρατήσεις, αναγνωριστικό  για αυτές   

  συγκεκριμένου  χρήστη. Eδω καλείται με 0) 

              Επιστρέφει: Όλα τα στοιχεία κρατήσεων σε δομή δεδομένων DataTable. 

  change_order_state (βασικό) 

  Είσοδος: Ακέραια τιμή (μοναδικό αναγνωριστικό κράτησης), Ακέραια τιμή (4 αν π  

 πρόκειται για ακύρωση από το χρήστη, 3 από το σύστημα, 2 αν η κράτηση    

 μετατράπηκε σε δανεισμό, 1 αν είναι ακόμα ενεργή. Εδώ καλείται με 3) 

  Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (μοναδικό αναγνωριστικό του τίτλου για τον οποίο υπήρχε   

 η κράτηση) 

           create_user_message 

           Είσοδος: Ακέραια τιμή (μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη), κείμενο (τυποποιημένο  

           μήνυμα ακύρωσης με τον τίτλο του οποίου η κράτηση ακυρώθηκε) 

           Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (1 επιτυχής καταχώρηση, 0 αλλιώς). 
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cancel_overdue_order

Για όλες τις κρατήσεις που έχουν λήξει

change_
order_
state

order_
details

create_
user_

message

get_overdue_
order

 
cancel_overdue_order  service 

Για όλες τις κρατήσεις που επιστρέφονται από το get_overdue_order,  γίνεται ακύρωση με το 

change_order_state και καταχωρείται αντίστοιχο μήνυμα για το χρήστη που είχε κάνει την κράτηση με 

το create_user_message. 

 

Το σέρβις update_orders_and_back_orders  χρησιμοποιεί τα services: 

update_orders_and_back_orders

back_orders_
details

get_active_
backorders

insert_order change_back
_order_state

create_user_
message

get_user_current
_limits

υπάρχει 
κράτηση για τον 

τίτλο;

ναι

ο χρήστης 
επιτρέπεται να 
κάνει κράτηση;

ναι

οχι

οχι

get_greek_
time_from_

utc

Calculate_
due_date

 

update_orders_and_back_orders  service 
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get_active_ba ckorders 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου) 

Επιστρέφει: Τα στοιχεία των κρατήσεων σε αναμονή που είναι ακόμη ενεργές.  

To get_active_backorders  χρησιμοποιεί το σέρβις  

 back_order_details: 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου) 

 Επιστρέφει:  Αν το αναγνωριστικό τίτλου είναι 0, ελέγχει το αναγνωριστικό χρήστη και  

 επιστρέφει  είτε τις κρατήσεις που έχει ο συγκεκριμένος σε αναμονή, είτε όλες αν είναι 0.  

 Αν το αναγνωριστικό τίτλου δεν είναι 0, επιστρέφει όλες τις κρατήσεις σε αναμονή για τον  

  συγκεκριμένο τίτλο. Εδώ καλείται με το εκάστοτε αναγνωριστικό τίτλου και 0 για αναγν. 

 χρήστη 

change_back_order_state 

Είσοδος: ακέραια τιμή (αναγνωριστικό κράτησης σε αναμονή), ακέραια τιμή (1 σε αναμονή, 2 

ενεργοποίηση, 3 ακυρώθηκε) 

Επιστρέφει: Το αναγνωριστικό του τίτλου για τον οποίο έγινε η αλλαγή, 0 αλλιώς. 

insert_order  

Είσοδος: ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), ακέραια τιμή (αναγν. τίτλου), ακέραια τιμή (ημέρες 

δανεισμού) 

Επιστρέφει: Την ημερομηνία που λήγει η κράτηση.  

 Χρησιμοποποιεί τα επίσης βασικά  

 get_greek_time_from_utc 

 Είσοδος:- 

 Επιστρέφει: Την ημερομηνία στο γεωγρ. πλάτος της Ελλάδας 

 calc_due_date 

 Είσοδος: Ημερομηνία (τρέχουσα), ακέραια τιμή (αριθμός ημερών) 

 Επιστρέφει: Ημερομηνία μετά την παρέλευση του αριθμού ημερών 

create_user_message 

Περιγράφηκε στη στη σελίδα 33 

get_user_current_limits  

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), ακέραια τιμή (1: δανεισμός, 2: κράτηση,3: κράτηση σε 

αναμονή) 

Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (1: δικαιούται κράτηση, 2¨εξαντλήθηκε το όριο) 

Το service get_user_current_limits  υλοποιείται με κατωτέρου επιπέδου services: 

 get_pending_returns: 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη  ή 0 για όλες) 

 Επιστρέφει: Τους δανεισμούς που δεν έχουν επιστραφεί ακόμη σε τύπο δεδομένων 

 DataTable 

 Χρησιμοποιεί το βασικό 

   issues_details: 

  Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη ή 0 για όλα) 

  Επιστρέφει: Όλους τους δανεισμούς σε τύπο δεδομένων DataTable 

 get_active_orders. Ίδια λειτουργικότητα με το προηγούμενο, αλλά για τις κρατήσεις που  είναι 

 ακόμα ενεργές 

 Χρησιμοποιεί το βασικό orders_details που περιγράφηκε στη σελίδα 33  

 get_active_backorders που περιγράφηκε παραπάνω 

 get_user_limits: 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη) 
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 Επιστρέφει: Τα όρια του χρήστη (τύπος δεδομένων με 4 ακεραίους: όριο δανεισμού, 

 κρατήσεων, κρατήσεων σε αναμονή, ημέρες κράτησης) 

get_user_current_limits

get_user_limits
get_pending_

returns
get_active_

orders 

get_active_
backorders

issues_
details

orders_
details

back_orders
_details

 

get_user_current_limits service 

Το σέρβις update_orders_and_back_orders   παίρνει από το  get_active_backorders όλες τις κρατήσεις 

χρηστών που είναι σε αναμονή για έναν συγκεκριμένο τίτλο -αν υπάρχουν- με χρονολογική σειρά 

καταχώρησης. Ελέγχει αν ο χρήστης που εμπλέκεται έχει ακόμα περιθώρια να κάνει κράτηση, μέσω του 

σέρβις get_user_current_limits. Αν ναι, καταχωρεί κράτηση για τον χρήστη με το σέρβις insert_order 

και ένα μήνυμα για τον χρήστη με τον τίτλο και την ημερομηνία λήξης της κράτησης, το οποίο θα δει 

την επόμενη φορά που μπει στο σύστημα. 

Αν ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει κράτηση, προχωρά στην επόμενη - εφόσον υπάρχει -  για τον τίτλο 

για να ελέγξει το χρήστη αυτής.  

To service  available_title_copies  xρησιμοποιεί τα ακόλουθα services: 

         title_copies_on_hold 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (μοναδικός κωδικός τίτλου) 

 Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (πλήθος αντιτύπων σε κράτηση) 

 title_copies_not_on_loan 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (μοναδικός κωδικός τίτλου) 

 Επιστρέφει: Λίστα ακεραίων (κωδικοί αντιτύπων που δεν είναι δανεισμένα 
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available_title_copies

tilte_copies_on
_hold

Title_copies_
not_on_loan

 

available_title_copies  service 

Οι σύνθετες διαδικασίες που συναντάμε στο επίπεδο 0 αναλύονται παρακάτω. 

Επίπεδο 1 

Σύνθετη διαδικασία Εγγραφή : 

Χ
ρ

ή
σ

τη
ς

Σύ
σ

τη
μ

α

Συμπλήρωση 
στοιχείων

Ελεγχος 
διαθεσιμότητας

Αποδοχή ?

Οχι

Ναι

Διαθέσιμο ?

Ναι
Καταχώρηση 

χρήστη

Επιβeβαίωση E-mail

Αποστολή E-mail
Πιστοποίηση 

χρήστη

Οχι

Μήνυμα αποδοχήςΜήνυμα λάθους

 

Εγγραφή 

Ο χρήστης εκτελεί χειροκίνητα τη διαδικασία Συμπλήρωση στοιχείων με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα 

στο σύστημα που μέσω της διαδικασίας Έλεγχος διαθεσιμότητας  του ελέγχει αν είναι διαθέσιμο το 

όνομα χρήστη που επιλέγει.  

Αν ναι, εκτελείται από το σύστημα η διαδικασία Καταχώρηση χρήστη, που προσθέτει το χρήστη στο 

σύστημα ενημερώνοντάς τον με ανάλογα μηνύματα και ακολούθως η διαδικασία Αποστολή E-mail, που 

στέλνει e-mail ενεργοποίησης στον λογ/σμό που δήλωσε. 
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Η εκτέλεση (επίσης χειροκίνητα) από το χρήστη της διαδικασίας Επιβεβαίωση E-mail, προκαλεί την 

εκτέλεση της διαδικασίας του συστήματος Πιστοποίηση χρήστη, που τον καταχωρεί ως πιστοποιημένο 

ή αν η πιστοποίηση αποτύχει τον ενημερώνει ανάλογα. 

Σύνθετη διαδικασία   Επισκόπηση Περιεχομένων, αναζήτηση και επισκόπηση τίτλου 

Επισκόπηση 
περιεχομένων ανα 

κατηγορία, 
αναζήτηση τίτλων

Επισκόπηση τίτλου

Επισκόπηση 
περιεχομένων, 
αναζήτηση και 

επισκόπηση τίτλων

Επιλογή κατηγορίας

 

Επισκόπηση περιεχομένων, αναζήτηση και επισκόπηση τίτλων 

Η διαδικασία Επισκόπηση περιεχομένων ανά κατηγορία, αναζήτηση τίτλων επιτρέπει στον επισκέπτη 

να βλέπει όλους τους τίτλους που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία και/ή  στις υποκατηγορίες 

της και να αναζητήσει κάποιον/ους με βάση τον τίτλο ή/και το όνομα του συγγραφέα. 

Η  διαδικασία Επισκόπηση τίτλου δείχνει λεπτομέρειες για ένα επιλεγμένο από τα αποτελέσματα της 

αναζήτησης βιβλίο. 

 

 Σύνθετη διαδικασία   Αναζήτηση,  κράτηση τίτλων, επισκόπηση ιστορικού, μηνύματα, 

επεξεργασία στοιχείων . 

 

Πρόκειται για τη σύνθετη διαδικασία που εκτελείται από κάθε χρήστη μετά την είσοδό του στο 

σύστημα. 

Αναλύεται στις ακόλουθες απλούστερες διαδικασίες: 

Επισκόπηση περιεχομένων ανά κατηγορία, αναζήτηση τίτλου, σύνοψη χρήστη. Είναι η ίδια διαδικασία 

με αυτή στον μη εγγεγραμμένο χρήστη, με επιπλέον προβολή συνοπτικού ιστορικού του και 

ειδοποίησης για τυχόν νέα μηνύματα από το σύστημα. 

 Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία Επισκόπηση τίτλου. 

Η διαδικασία   Κράτηση καταχωρεί -υπό προϋποθέσεις κράτηση για τον εκάστοτε τίτλο σε επισκόπηση. 

Στη διαδικασία Εμφάνιση μηνυμάτων, ιστορικού, ακύρωση κρατήσεων ο χρήστης περιηγείται στις 

παλαιότερες και τρέχουσες κρατήσεις και δανεισμούς, όπως και στα μηνύματα που έχει πάρει από το  

σύστημα. Έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει κάποια τρέχουσα κράτηση.  

 

Τέλος, στην Αλλαγή στοιχείων χρήστη μπορεί να μεταβάλλει ορισμένα από τα στοιχεία που δήλωσε 

κατά την εγγραφή του στο σύστημα. 
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Εμφάνιση μηνυματων,
 ιστορικού,

ακυρωση  κρατήσεων

Αλλαγή στοιχείων χρήστη

Επισκόπηση τίτλου Κράτηση

Αναζήτηση, κράτηση τίτλων, 
επισκόπηση ιστορικού, 
μηνύματα, επεξεργασία 

στοιχείων

Επισκόπηση 
περιεχομένων ανα 

κατηγορία, αναζήτηση 
τίτλου, σύνοψη χρήστη

Συνέχεια;

οχι

ναι

Αναζήτηση, κράτηση τίτλων, επισκόπηση ιστορικού, μηνύματα, επεξεργασία στοιχείων 

Σύνθετη διαδικασία   Διαχείριση τίτλων , μελών, διακίνηση τίτλων, ρυθμίσεις συστήματος 

 

Διαδικασία που είναι διαθέσιμοι μόνο σε χρήστες που είναι καταχωρημένοι ως διαχειριστές του 

συστήματος.  

Στη σύνθετη διαδικασία Διακίνηση τίτλων  εμφανίζονται οι δανεισμοί και οι κρατήσεις στο σύστημα και 

μπορεί να γίνει αναζήτηση για αυτές ενός μόνο χρήστη. 

 Επιπλέον εκεί γίνεται και η καταχώρηση των δανεισμών αντιτύπων στους χρήστες κατά την παραλαβή 

τους, είτε έπειτα από κράτηση είτε απευθείας. 

Στη σύνθετη διαδικασία Διαχείριση τίτλων μπορούν να μεταβληθούν τα στοιχεία των ήδη υπαρχόντων 

βιβλίων, να προστεθούν ή αφαιρεθούν αντίτυπα, και να προστεθούν νέοι τίτλοι. Υπάρχει επίσης η 

δυνατότητα να προστεθούν κατηγορίες στις ήδη υπάρχουσες. 

Στην Διαχείριση χρηστών και ρυθμίσεις συστήματος μεταβάλλονται τα στοιχεία των χρηστών και 

προστίθενται νέοι. Μπορούν επίσης να αλλάξουν οι ρυθμίσεις αποστολής E-mail της εφαρμογής. 
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Διακίνηση τίτλων

Διαχειριση Τίτλων

Διαχείριση Χρηστών και 
ρυθμίσεων συστήματος

Συνεχεια;

ναι

οχι

Διαχείριση τίτλων,μελών, 
διακίνηση τίτλων, ρυθμίσεις 

συστήματος

Συνεχεια;

ναι

οχι

 

Διαχείριση τίτλων, μελών, διακίνηση τίτλων, ρυθμίσεις συστήματος 

Επίπεδο 1 - web services   

Διαδικασίες από την σύνθετη διαδικασία Εγγραφή 

Η διαδικασία Έλεγχος διαθεσιμότητας υλοποιείται από το σέρβις email_availability : 

Είσοδος: e-mail χρήστη 

Επιστρέφει: ακέραια τιμή. (-1 αν δεν υπάρχει ο χρήστης, 1 αν υπάρχει) 

 

email_availability

Έλεγχος διαθεσιμότητας

 

Έλεγχος διαθεσιμότητας 

 

 

Η διαδικασία Καταχώρηση χρήστη  και η  Αποστολή E-mail υλοποιούνται με το σέρβις new_user: 
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new_user

add_user
add_user_

act_
code

send_
activation_

email

set_user_limits

Αποστολή 
επιτυχής;

ναι

οχι

 

Καταχώρηση χρήστη,  αποστολή E-mail 

new_user: 

Είσοδος: Τα στοιχεία του χρήστη (όνομα, επίθετο, e-mail, κωδικός, τηλέφωνο), έναν τυχαίο κωδικό για 

την ενεργοποίηση και το url της σελίδας ενεργοποίησης λογαριασμού. 

Επιστροφή: Μήνυμα κειμένου. 

Το new_user  χρησιμοποιεί τα ακόλουθα βασικά: 

 add_user 

 Είσοδος: Τα στοιχεία χρήστη όπως έχουν δοθεί από το new_user 

 Επιστρέφει: ακέραια τιμή (μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη) 

  set_user_limits: 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), 4 ακέραιες τιμές (όριο δανεισμού, 

 κρατήσεων, κρατήσεων σε αναμονή, ημέρες κράτησης) και παράμετρο τύπου κειμένου 

 ("insert" για εισαγωγή, "update" για αλλαγή). Οι τιμές για την περίπτωση της εισαγωγής είναι 

 προκαθορισμένες στην εφαρμογή) 

 Επιστρέφει: το αναγνωριστικό χρήστη σε περίπτωση επιτυχούς καταχώρησης, -1 αλλιώς. 

 send_activation_email 

 Είσοδος:  Διεύθυνση παραλήπτη, τυχαίος κωδικός ενεργοποίησης, αναγνωριστικό  χρήστη, 

 url σελίδας ενεργοποίησης. 

 Επιστρέφει: Μήνυμα κειμένου (επιτυχής αποστολή ή όχι). 

 add_user_act_code 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), συμβολοσειρά (τυχαίος κωδικός) 

 Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (αναγν. χρήστη για επιτυχή καταχώρηση, -1 αλλιώς) 

 

Το new_user  καλεί το add_user, οποίο μετά την επιτυχή προσθήκη του χρήστη καλεί το set_user_limits 

που καταχωρεί τα όρια κινήσεων για το νέο χρήστη και επιστρέφει μήνυμα επιβεβαίωσης. Ακολούθως 

στέλνεται μέσω του send_activation_email και εφόσον η αποστολή είναι επιτυχής, προστίθεται με το  

add_user_act_code ο τυχαίος κωδικός ενεργοποίησης στα στοιχεία του χρήστη στο σύστημα. 

Η διαδικασία Πιστοποίηση χρήστη υλοποιείται από το σέρβις activate_account 

activate_account  
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Είσοδος: συμβολοσειρά (κωδικός ενεργοποίησης), ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη) 

Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (1: επιτυχία, 0: αποτυχία) 

Πιστοποίηση χρήστη

activate_account

 

Πιστοποίηση χρήστη 

Διαδικασίες από τη σύνθετη διαδικασία 

 Επισκόπηση περιεχομένων, αναζήτηση και επισκόπηση τίτλων 

Η διαδικασία Επισκόπηση περιεχομένων ανά κατηγορία, αναζήτηση τίτλων υλοποιείται όπως δείχνει το 

διάγραμμα που ακολουθεί: 

get_categories_hier
archy

find_titles

find_names

titles_search

Επισκόπηση περιεχόμενων 
ανα κατηγορία, αναζήτηση 

τίτλων

 

Επισκόπηση περιεχομένων ανά κατηγορία, αναζήτηση τίτλων 

 get_categories_hierarchy 

Είσοδος: -  

Επιστρέφει: Όλες τις κατηγορίες βιβλίων που υπάρχουν στο σύστημα. Για κάθε μία το μοναδικό 

αναγνωριστικό της, το ονομά της και το αναγνωριστικό της αμέσως ανώτερης κατηγορίας. Σε τύπο 

δεδομένων DataSet. 

 

find_titles 

Είσοδος: Συμβολοσειρά (τουλάχιστον 2 χαρακτήρες) 

Επιστρέφει: Λίστα με τους τίτλους βιβλίων, των οποίων τα ονόματα περιέχουν τους χαρακτήρες της 
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εισόδου. 

find_names 

Είσοδος: Συμβολοσειρά (τουλάχιστον 2 χαρακτήρες) 

Επιστρέφει: Λίστα με ονόματα συγγραφέων, τα οποία περιέχουν τους χαρακτήρες της εισόδου. 

titles_search 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό κατηγορίας), συμβολοσειρά (τίτλος βιβλίου), συμβολοσειρά 

(όνομα συγγραφέα) 

Επιστρέφει: Ορισμένα (εξώφυλλο, τίτλο, συγγραφέα) από τα στοιχεία των βιβλίων που πληρούν τα 

κριτήρια της εισόδου σε τύπο δεδομένων DataTable.  

Με το titles_search  γίνεται η αναζήτηση βιβλίου/ων είτε μόνο κατά κατηγορία, είτε με συνδυασμό και 

των 3 κριτηρίων. 

 

Καλείται πρώτα το get_categories_hierarchy για να εμφανιστούν στο χρήστη οι κατηγορίες με την 

ιεραρχική δομή τους. Η κλήση των find_titles και  find_names είναι προαιρετική, με αυτά επιλέγει ο 

χρήστης τίτλο και/ή όνομα συγγραφέα από τα καταχωρημένα στο σύστημα.. 

Η διαδικασία Επισκόπηση τίτλου υλοποιείται από τα σέρβις title_details, title_copies_not_on_loan και  

title_copies_on_hold. 

title_details 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου) 

Επιστρέφει: Όλα τα στοιχεία του βιβλίου σε τύπο δεδομένων DataTable. 

 

Τα title_copies_not_on_loan  και  title_copies_on_ hold  περιγράφηκαν ήδη στη σελίδα 36

Επισκόπηση τίτλου

title_details
title_copies_not

_on_loan
title_copies_on

_hold

 

Επισκόπηση τίτλου 

Για κάθε βιβλίο εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία του και ο αριθμός των αντιτύπων που είναι διαθέσιμος. 

 

Διαδικασίες απο την σύνθετη διαδικασία  

Αναζήτηση, κράτηση τίτλων, επισκόπηση ιστορικού, μηνύματα, επεξεργασία στοιχείων 

Η διαδικασία Αλλαγή στοιχείων χρήστη χρησιμοποιεί τα σέρβις user_details και edit_user. 

user_details: 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αν αγνωριστικό χρήστη), ακέραια τιμή (1: μη πιστοποιημένοι χρήστες, 2: 
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πιστοποιημένοι, 3: διαχειριστές) 

Επιστρέφει: Όλα τα στοιχεία του χρήστη σε τύπο δεδομένων DataTable. 

edit_user: 

Είσοδος:Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), συμβολοσειρά (όνομα), συμβολοσειρά (επώνυμο), 

συμβολοσειρά ( κωδικός),  ακέραια τιμή (τηλέφωνο), ακέραια τιμή (κατάσταση λογ/σμού: 

1- ενεργός, 0 - απενεργοποιημένος), ακέραια τιμή (τύπος λογαρισμού. 1- εγγεγραμμένος χρήστης,  

2 - πιστοποιημένος χρήστης, 3 - διαχειριστής). 

Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη, ή σε περίπτωση αποτυχίας, μηδέν) 

user_details edit_user

Αλλαγή στοιχείων 
χρήστη

 

Αλλαγή στοιχείων χρήστη 

Καλείται το user_details  που δείχνει στο χρήστη τα καταχωρημένα στοιχεία του. Μπορεί να μεταβάλει 

το όνομα, το επίθετο, τον κωδικό και το τηλέφωνο, αλλά όχι το E-mail το ρόλο του στο σύστημα και να 

ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει το λογαριασμό του. Το σέρβις edit_user που καταχωρεί τις αλλαγές, 

διατηρεί για τις τρεις τελευταίες τιμές τις αρχικές. 

Επίπεδο 2 

Αναλύονται περεταίρω οι σύνθετες διαδικασίες του επιπέδου 1 

Σύνθετη διαδικασία  Επισκόπηση περιεχομένων ανά κατηγορία, αναζήτηση τίτλου, 

σύνοψη  χρήστη  

Εκτελείται όταν εισέρχεται επιτυχώς στο σύστημα εγγεγραμμένος χρήστης.  

Πρόκειται για την συνδυασμό της διαδικασίας Επισκόπηση περιεχομένων ανά κατηγορία, αναζήτηση 

τίτλων που εκτελείται μετά την Σύνοψη χρήστη: 

Επισκόπηση περιεχομένων ανά κατηγορία, 
αναζήτηση τίτλων, σύνοψη χρήστη

Επισκόπηση 
περιεχομένων ανα 

κατηγορία, 
αναζήτηση τίτλων

Σύνοψη χρήστη

 

Επισκόπηση περιεχομένων ανά κατηγορία, σύνοψη χρήστη 
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Η διαδικασία Επισκόπηση περιεχομένων ανά κατηγορία, αναζήτηση τίτλων περιγράφηκε στη σελίδα 

42 

Η διαδικασία  Σύνοψη χρήστη εμφανίζει πληροφορίες για τον αριθμό των δανεισμένων τίτλων και αν 

έχει καθυστερήσει κάποια επιστροφή, τον αριθμό των κρατήσεων που είναι ακόμα ενεργές,  τον 

αριθμό των κρατήσεων που βρίσκονται σε αναμονή και τον αριθμό των τυχόν νέων μηνυμάτων που 

έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα για το συγκεκριμένο χρήστη, από την τελευταία φορά που εισήλθε 

στην εφαρμογή. 

Σύνθετη διαδικασία Εμφάνιση μηνυμάτων, ιστορικού, ακύρωση κρατήσεων 

 

Ακύρωση 
κρατήσεων

Εμφάνιση 
μηνυμάτων, 

ιστορικού
Χρήστης ακυρώνει

κράτηση

Εμφάνιση μηνυμάτων, ιστορικού, ακύρωση κρατήσεων

 

Εμφάνιση μηνυμάτων, ιστορικού, ακύρωση κρατήσεων 

Η διαδικασία Εμφάνιση μηνυμάτων, ιστορικού εμφανίζει όλα τα μηνύματα που έχουν καταχωρηθεί για 

τον χρήστη. Όσα έχουν καταχωρηθεί μετά την προτελευταία είσοδό του εμφανίζονται ξεχωριστά.   

Δείχνει επιπλέον τα στοιχεία (τίτλο, εξώφυλλο, ημερομηνίες) των δανεισμών, κρατήσεων και 

κρατήσεων σε αναμονή του χρήστη. Εμφανίζει ξεχωριστά κινήσεις που είναι ακόμα ενεργές, π.χ 

δανεισμένοι τίτλοι που δεν έχουν επιστραφεί, κρατήσεις που ισχύουν ακόμα) από αυτές που έχουν 

ολοκληρωθεί. 

Οι δύο παραπάνω διαδικασίες εκτελούνται μαζί. 

Αν ο χρήστης επιλέξει να ακυρώσει κράτηση, εκτελείται η διαδικασία Ακύρωση κρατήσεων.  
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Σύνθετη διαδικασία Κράτηση 

 

Κράτηση

 καθυστέρηση 
σε επιστροφή 

τίτλου

Διαδικασία
Επισκόπηση 

τίτλου

Καθυστερημένες 
επιστροφές

Καταχώρηση 
κράτησης

Καταχωρηση 
κράτησης σε 

αναμονή

ναι

Ζητείται
 κράτηση

οχι
Έλεγχος ορίων, 

κρατήσεων

Δικαιούται
κράτηση;

οχι

Ναι Διαθέσιμότητα

Διαθέσιμο;

ναι

οχι

Κράτηση 

Η διαδικασία εκτελείται με την έναρξη της διαδικασίας Επισκόπηση τίτλου ελέγχοντας μέσω της απλής 

διαδικασίας Καθυστερημένες επιστροφές αν υπάρχουν βιβλία που θα έπρεπε ο χρήστης να έχει ήδη 

επιστρέψει. Αν ναι τερματίζεται με ανάλογο μήνυμα. 

Αν όχι, σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να κάνει κράτηση, ελέγχεται περεταίρω με τη διαδικασία  

Έλεγχος ορίων, κρατήσεων αν έχει ξεπεράσει το όριο κινήσεων ή αν υπάρχει ήδη κράτησή του -

δανεισμός για τον τίτλο αυτό. Αν ναι τερματίζεται η διαδικασία με ανάλογο μήνυμα. 

Αν δικαιούται να κάνει κράτηση ελέγχεται η διαθεσιμότητα του τίτλου με τη διαδικασία Διαθεσιμότητα. 

Ανάλογα με το αποτέλεσμά της εκτελείται είτε η Καταχώρηση κράτησης είτε η Καταχώρηση κράτησης 

σε αναμονή και στέλνονται στο χρήστη αντίστοιχα μηνύματα 

 

Σύνθετη διαδικασία Διακίνηση τίτλων 

Επισκόπηση 
δανεισμών 

χρηστών

Επισκόπηση 
κρατήσεων 

χρηστών

Δανεισμός

Υπάρχει 
κράτηση;

Επιστροφή
Επιλογή 

δανεισμού

Αναζήτηση 
χρήστη

Επιστροφή

Ναι

Οχι

Δανεισμός με 
κράτηση

Δανεισμός 
χωρίς κράτηση

Τερματισμός

Επισκόπηση 
δανεισμών 

χρήστη

Διακίνηση
Τίτλων

 

Διακίνηση τίτλων 
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Με την είσοδο στην περιοχή διαχείρισης εκτελούνται οι διαδικασίες Επισκόπηση κρατήσεων χρηστών 

και Επισκόπηση δανεισμών χρηστών που εμφανίζουν τις κρατήσεις και δανεισμούς όλων των χρηστών. 

Αν εμφανιστούν χρήστες, ανάλογα με τον αν πρόκειται για επιστροφή δανεισμένου ή νέο δανεισμό, 

εκτελούνται οι αντίστοιχοι κλάδοι. 

Στην περίπτωση της επιστροφής, ο διαχειριστής είτε επιλέγει από τη λίστα της επισκόπησης χειροκίνητα 

την αντίστοιχη καταχώρηση (Επιλογή δανεισμού), είτε εκτελώντας την Αναζήτηση χρήστη και την 

Επισκόπηση δανεισμών χρήστη μπορεί να καταχωρήσει την επιστροφή (διαδικασία Επιστροφή). 

Σε περίπτωση δανεισμού, διακρίνονται 2  περιπτώσεις, ανάλογα με αν έχει ή όχι γίνει κράτηση. 

Εκτελούνται κατά περίπτωση οι διακριτές σύνθετες διαδικασίες Δανεισμός με κράτηση ή Δανεισμός 

χωρίς κράτηση που αναλύονται στην επόμενη ενότητα 

Σύνθετη διαδικασία Διαχείριση τίτλων 

 

Ενέργεια

Εισαγωγή τίτλου

Προσθήκη 
τίτλου

Ενημέρωση τίτλου

Αναζήτηση 
τίτλου

Επεξεργασία 
τίτλου

Ενέργεια

Τίτλοι

Κατηγορίες

Συγγραφείς

Προσθήκη 
κατηγορίας

Επεξεργασία 
ονόματος 

κατηγορίας

Προσθήκη 
συγγραφέα

Επεξεργασία 
ονόματος

συγγραφέα

Διαχείριση τίτλων

Επισκόπηση 
τίτλου,

αντιτύπων

Απόσυρση 
αντιτύπου

Καταχώρηση
τίτλου

Αποσύρθηκε αντίτυπο

Καταχώρηση 
συγγραφέα

Καταχώρηση 
κατηγορίας

 

Διαχείριση τίτλων 

 

Η σύνθετη διαδικασία   Διαχείριση τίτλων περιλαμβάνει τη διαχείριση των βιβλίων, των κατηγοριών 

τους και των συγγραφέων που είναι καταχωρημένα στο σύστημα.  

 

Στην περίπτωση της διαχείρισης βιβλίων, μπορούν να προστεθούν νέοι με τις διαδικασίες Προσθήκη 
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τίτλου, όπου εισάγονται από το χρήστη τα στοιχεία ενός νέου τίτλου και Καταχώρηση για να εισαχθεί 

στο σύστημα, ή να τροποποιηθούν υπάρχοντες, με τις διαδικασίες Αναζήτηση τίτλου, Επισκόπηση 

τίτλου, αντιτύπων και Επεξεργασία τίτλου. Οι αλλαγές εισάγονται στο σύστημα επίσης με τη διαδικασία 

Καταχώρηση.  Σε περίπτωση που κατά την καταχώρηση διαπιστωθεί ότι αποσύρθηκε αντίτυπο, 

εκτελείται η διαδικασία Απόσυρση αντιτύπου, που το καταχωρεί ως αποσυρθέν και ακυρώνει την 

τελευταία χρονικά κράτηση για τον τίτλο, αν ο αριθμός των εναπομεινάντων αντιτύπων δεν επαρκεί για 

όλες τις κρατήσεις. 

 

Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα βιβλία. Μπορεί είτε να γίνει 

επεξεργασία του ονόματός τους με την διαδικασία Επεξεργασία ονόματος κατηγορίας, είτε προσθήκη 

νέας με τη διαδικασία Προσθήκη κατηγορίας. Οι αλλαγές - προσθήκες αποθηκεύονται στο σύστημα με 

τη διαδικασία Καταχώρηση κατηγορίας. 

 

Τα ονόματα των συγγραφέων που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα και αντιστοιχίζονται σε βιβλία 

μπορούν είτε να τροποποιηθούν με τη διαδικασία Επεξεργασία ονόματος συγγραφέα είτε να 

συμπληρωθούν με την διαδικασία Προσθήκη συγγραφέα. Οι αλλαγές - προσθήκες αποθηκεύονται στο 

σύστημα με τη διαδικασία Καταχώρηση συγγραφέα. 

 

Σύνθετη διαδικασία Διαχείριση  χρηστών και ρυθμίσεων συστήματος 

Ενέργεια

Επεξεργασία 
χρήστη

Αναζήτηση 
χρήστη

Επεξεργασία 
στοιχείων 

χρήστη

Επεξεργασία 
ρυθμίσεων 
συστήματος 

Ρυθμίσεις
 συστήματος

Διαχείριση Χρηστών και 
ρυθμίσεων συστήματος

Καταχώρηση
χρήστη

Αλλαγή email
 χρήστη

Επανενεργο
ποίηση 

λογαριασμού

 
Διαχείριση χρηστών και ρυθμίσεων συστήματος 

Στη διαδικασία Διαχείριση Χρηστών και ρυθμίσεων συστήματος μπορούν να αλλαχθούν οι ρυθμίσεις e-

mail του δικτυακού τόπου με τη διαδικασία Επεξεργασία ρυθμίσεων συστήματος. 

Επίσης με τις διαδικασίες Αναζήτηση χρήστη και Επεξεργασία στοιχείων χρήστη μπορούν να 

τροποποιηθούν όλα τα στοιχεία τα δικαιώματα πρόσβασης και τα όρια συναλλαγών του και να 

καταχωρηθούν με τη διαδικασία Καταχώρηση χρήστη. Αν κατά την καταχώρηση διαπιστωθεί ότι έχει 

αλλάξει το email του χρήστη, εκτελείται η διαδικασία Επανενεργοποίηση λογαριασμού. 

Επίπεδο 2 - Web services 

Οι διαδικασίες που περιγράφηκαν στο επίπεδο αυτό υλοποιούνται με web services, όπως περιγράφεται 

ακολούθως για κάθε μία. 



49 

 

Διαδικασίες από τη σύνθετη διαδικασία  

Επισκόπηση περιεχομένων ανα κατηγορία, αναζήτηση τίτλων, σύνοψη χρήστη 

Τα web services της διαδικασίας Επισκόπηση περιεχομένων ανά κατηγορία, αναζήτηση τίτλων 

περιγράφηκαν στη σελίδα 42 

Η διαδικασία Σύνοψη χρήστη υλοποιείται από τα παρακάτω web services, το διάγραμμα 

αλληλεπίδρασης των οποίων παρατίθεται στο τέλος της περιγραφής. 

get_delayed_issues 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη) 

Επιστρέφει: Στοιχεία δανεισμών του χρήστη που έχει παρέλθει η ημερομηνία επιστροφής τους σε τύπο 

δεδομένων DataTable. 

 Χρησιμοπoιεί το service issues_details 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη) 

 Επιστρέφει: Στοιχεία όλων των δανεισμών σε τύπο δεδομένων DataTable 

get_pending_returns  

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη) 

Επιστρέφει:  Στοιχεία ενεργών δανεισμών του χρήστη που δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία επιστροφής 

τους σε τύπο δεδομένων DataTable. 

 Χρησιμοποιεί το service issues_details 

get_active_orders  

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη) 

Eπιστρέφει: Τα στοιχεία των κρατήσεων του χρήστη οι οποίες είναι ακόμη ενεργές σε τύπο δεδομένων 

DataTable. 

 Χρησιμοποιεί το service orders_details που περιγράφηκε στη σελίδα 33 

get_active_back_orders 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη) 

Επιστρέφει: Τα στοιχεία όλων των ενεργών κρατήσεων σε αναμονή του χρήστη σε τύπο σε δεδομένων 

DataTable. 

 Χρησιμοποιεί το service back_order_details 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), ακέραια τιμή (0 για όλους τους τίτλους,  

 το αναγνωριστικό του για κάποιον συγκεκριμένο 

 Επιστρέφει: Τα στοιχεία όλων των ενεργών κρατήσεων σε αναμονή του χρήστη) 

get_user_messages  

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), Ακέραια τιμή (1 για νέα, 0 για ήδη διαβασμένα)  

Επιστρέφει: Τα νέα μηνύματα που έχουν καταχωρηθεί μετά την τελευταία είσοδό του σε τύπο 

δεδομένων DataTable 
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get_delayed_
issues

get_pending_
returns

get_active_
orders 

get_active_
backorders

get_user_mess
ages

Σύνοψη χρήστη

issues_details orders_details
back_orders_de

tails

 

Σύνοψη χρήστη 

 

Διαδικασίες από τη σύνθετη διαδικασία  

Εμφάνιση μηνυμάτων, ιστορικού, ακύρωση κρατήσεων 

Η διαδικασία Εμφάνιση μηνυμάτων, ιστορικού χρησιμοποιεί τα services το διάγραμμα ιεραρχίας των 

οποίων φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.  

get_user_
massages

change_
message_

state

get_delayed_
issues

get_pedning_
returns

get_older_
issues

Εμφάνιση μηνυμάτων, 
ιστορικού

get_active_
orders

get_closed
_orders

get_active_
back_orders

orders_details issues_details
back_order_det

ails

 

Εμφάνιση μηνυμάτων, ιστορικού 

Καλεί με τη σειρά τα services: 

get_closed_orders 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη για τις παρελθούσες κρατήσεις του χρήστη, 0 για όλες) 

Επιστρέφει: Τα στοιχεία των μη ενεργών πλέον κρατήσεων του χρήστη σε τύπο δεδομένων DataTable 

 Χρησιμοποιεί το service orders_details που περιγράφηκε ήδη στη σελίδα 33 

get_active_orders,  get_active_back_orders  που περιγράφηκαν στη σελίδα 35 

get_delayed_issues 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη ή 0 για όλες ) 

Επιστρέφει: Τα στοιχεία δανεισμών του χρήστη που έχει καθυστερήσει η επιστροφή τους.  

 Χρησιμοποιεί το βασικό issues_details που περιγράφηκε ήδη στη σελίδα 35 

get_pending_returns,  get_active_backorders  που περιγράφηκαν στη σελίδα 35 
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get_older_issues  

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη, ή 0 για όλους) 

Επιστρέφει: Τα στοιχεία δανεισμών του χρήστη για τους οποίους έχει γίνει επιστροφή, σε τύπο 

δεδομένων DataTable 

get_user_messages  που περιγράφηκε στη σελίδα 49  

change_message_state 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη) 

Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (το πλήθος των μηνυμάτων για τα οποία άλλαξε το χαρακτηρισμό σε 

διαβασμένα. 

Αφού κληθούν όλα τα services που εμφανίζουν τις παραπάνω πληροφορίες (το get_user_messages 

καλείται δύο φορές, μία για τα νέα και μία για τα ήδη διαβασμένα) καλείται τελευταίο το 

change_message_state έτσι ώστε τα μηνύματα που τώρα εμφανίστηκαν ως νέα να ανήκουν στα 

διαβασμένα και να εμφανιστούν με αυτά την επόμενη φορά που θα ξαναφορτωθεί η σελίδα (π.χ όταν 

ξαναμπεί ο χρήστης στην εφαρμογή). 

Η διαδικασία Ακύρωση κρατήσεων αποτελείται από τα services των οποίων το διάγραμμα ιεραρχίας 

ακολουθεί: 

Ακύρωση κρατήσεων 

change_order_
state

update_orders_
and_

backorders

 

Ακύρωση κρατήσεων 

Καλείται το change_order_state και με το αναγνωριστικό του τίτλου για τον οποίο ακυρώθηκε η 

κράτηση που επιστρέφεται σαν παράμετρο, καλείται το σύνθετο  service 

update_orders_and_back_orders.  

Και τα δύο έχουν περιγραφεί λεπτομερώς στη σελίδα 34 

 

Διαδικασίες από τη σύνθετη διαδικασία  

Κράτηση 

Η διαδικασία Καθυστερημένες επιστροφές υλοποιείται από το service  

get_delayed_issues που περιγράφηκε στη σελίδα 49 

 Χρησιμοποιεί τα βασικά services  get_greek_time_from_utc  και issues_details που 

 περιγράφηκαν στη σελίδα 35. 
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get_delayed_issues

get_greek_
time_from_

utc

issues_details

 

Καθυστερημένες επιστροφές - 

Η διαδικασία Έλεγχος ορίων, κρατήσεων υλοποιείται από services ως εξής: 

already_ordered_or_issued

get_user_current_
limits

Έλεγχος ορίων, κρατήσεων

το έχει;

οχι

ναι

user_on_loan_title user_on_hold_title
user_back_order_

title

Έλεγχος ορίων, κρατήσεων 

 

Καλείται πρώτα το service   already_ordered_or_issued   

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου) 

Επιστρέφει: συμβολοσειρά (μήνυμα αν το έχει ήδη κρατήσει,  δανεισθεί ή όχι) 

 Χρησιμοποιεί τα βασικά services: 

 user_on_loan_title 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου) 

 Επιστρέφει: ακέραια τιμή (1 αν είναι στα δανεισμένα του χρήστη που δεν έχουν επιστραφεί, 

 0 αν όχι) 

 user_on_hold_title  

 Το ίδιο, αλλά για τις ενεργές κρατήσεις. 

 user_back_order_title  

 Το ίδιο, αλλά για τις κρατήσεις σε αναμονή. 

Αν επιστραφεί αρνητική απάντηση, καλεί το service  get_user_current_limits  

που έχει περιγραφεί στη σελίδα 35.  

Η διαδικασία Διαθεσιμότητα καλείται μετά από θετική απάντηση της προηγούμενης  

και υλοποιείται από το σέρβις available_title_copies που περιγράφηκε στη σελίδα 36 
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available_title_copies

 

Διαθεσιμότητα 

Η διαδικασία Καταχώρηση κράτησης εκτελείται αν υπάρχει διαθεσιμότητα αντιτύπων καλώντας το 

service insert_order που χρησιμοποιεί τα services get_greek_time_from_utc  και  cal_due_date όπως 

περιγράφηκαν  στη σελίδα 35 

insert_order
get_greek_time_fro

m_utc
calc_due_date

Κράτηση

 

Κράτηση 

Η διαδικασία Καταχώριση κράτησης σε αναμονή  αν δεν υπάρχει διαθέσιμο αντίτυπο υλοποιείται με το  

insert_back_order 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου) 

Επιστρέφει: ακέραια τιμή (1 για επιτυχία, 0 αλλιώς) 

 χρησιμοποιεί το get_greek_time_from_utc  που περιγράφηκε στη σελίδα 35 

Ακολουθεί το διάγραμμα των services που τη συνθέτουν: 

insert_back_order
get_greek_time_

from_utc

Κράτηση σε 
αναμονή

 

Κράτηση σε αναμονή 
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Διαδικασίες από τη σύνθετη διαδικασία  

Διακίνηση τίτλων 

Η διαδικασία Επισκόπηση δανεισμών χρηστών εμφανίζει όλα τα στοιχεία για κάθε δανεισμό 

καταχωρημένο στο σύστημα: Τίτλο, εικόνα εξωφύλλου τίτλου, ημερομηνίες. 

Χρησιμοποιεί τα services: 

issues_details  και  get_greek_time_from_utc, που έχουν περιγραφεί αναλυτικά  στη σελίδα 35 και 35 

αντίστοιχα και των οποίων το διάγραμμα  ακολουθεί: 

issues_details
get_greek_

time_from_utc

Επισκόπηση δανεισμών χρηστών

 

Επισκόπηση δανεισμών χρηστών 

Η διαδικασία Επισκόπηση δανεισμών χρήστη έχει ακριβώς την ίδια λειτουργικότητα και χρησιμοποιεί 

τα ίδια services, με   χρήστη που επιστρέφεται από τη διαδικασία Αναζήτηση, παρέχει το αναγνωριστικό 

χρήστη για να κληθεί το issues_details. Το διάγραμμα των services που την συνθέτουν φαίνεται 

παρακάτω: 

issues_details
get_greek_

time_from_utc

Επισκόπηση δανεισμών χρήστη

email_
availability

 

Επισκόπηση δανεισμών χρήστη 

Διαδικασία Επισκόπηση κρατήσεων χρηστών: 

Χρησιμοποιεί τα services  orders_details (on page 33),  title_copies_not_on_loan  και  

get_greek_time_from_utc  (on page 35), με το διάγραμμα που φαίνεται παρακάτω: 
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orders_details
get_greek_

time_from_utc

Επισκόπηση κρατήσεων 
χρηστών

title_copies_
not_on_loan

 

Επισκόπηση κρατήσεων χρηστών 

 

Η διαδικασία Αναζήτηση χρήστη εμφανίζει το αναγνωριστικό χρήστη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

για την εύρεση κρατήσεων και δανεισμών. 

find_emails

Αναζήτηση χρήστη

 

 Αναζήτηση χρήστη 

Χρησιμοποιεί το service  find_emails 

Είσοδος: Συμβολοσειρά (τουλάχιστον 2 χαρακτήρες) 

Επιστρέφει: Λίστα συμβολοσειρών (διευθύνσεις e-mail που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης). 

Η διαδικασία Επιστροφή υλοποιείται από το service arrange_title_return: 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (το μοναδικό αναγνωριστικό του συγκεκριμένου δανεισμού) 

Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (πλήθος των αλλαγών που έγιναν στις κρατήσεις λόγω της επιστροφής) 

Χρησιμοποιεί τα services: 

 return_title 

 Είσοδος: ακέραια τιμή (αναγνωριστικό δανεισμού) 

 Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικού αντιτύπου που είχε δανεισθεί) 

  Χρησιμοποιεί το service get_greek_time_from_utc (περιγραφή στη σελίδα 35) 

 get_bk_id_from_cp_id 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό αντιτύπου) 

 Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου) 

 update_orders_and_back_orders που περιγράφηκε στη σελίδα 34 
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Διάγραμμα αλληλεπίδρασης των services που συνθέτουν το arrange_title_return:  

arrange_title_return

return_title get_bk_id_from
_cp_id

get_greek_time
_from_utc

update_orders_
and_

back_orders

 

 Επιστροφή  

Διαδικασίες από τη σύνθετη διαδικασία   

Διαχείριση τίτλων 

Η διαδικασία Αναζήτηση τίτλου υλοποιείται με το service find_titles που περιγράφηκε στη σελίδα 42: 

find_titles

Αναζήτηση τίτλου

 

Αναζήτηση τίτλου 

 

Η διαδικασία Επισκόπηση τίτλου, αντιτύπων χρησιμοποιεί τα services: 
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titles_search copies
title_copies_on_

hold
title_copies_not_on

_loan

Επισκόπηση τίτλου, αντιτύπων

 

Επισκόπηση τίτλου, αντιτύπων 

titles_search  που περιγράφηκε στη σελίδα 43. 

title_copies_not_on_loan  και  title_copies_on_hold  που περιγράφηκαν στη σελίδα 36 και  

copies: 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου), ακέραια τιμή (0 για όσα έχουν αποσυρθεί, 1 για τα 

κυκλοφορούντα - εδώ καλείται με 1). 

Επιστρέφει:  Τα στοιχεία των αντιτύπων ενός τίτλου σε τύπο δεδομένων DataTable.  

 

Η διαδικασία Επεξεργασία τίτλου εμπλουτίζει με σκοπό την επεξεργασία τα προβαλλόμενα στοιχεία 

από τη διαδικασία Επισκόπηση τίτλου, αντιτύπων με δυνατότητες -πέρα από την αλλαγή στατικών 

στοιχείων του τίτλου- (τίτλος, εκδότης, έτος, σύντομη περιγραφή) να προστεθούν ή αφαιρεθούν 

συγγραφείς, αντίτυπα, η εικόνα του εξωφύλλου, ή να γίνει και αλλαγή της κατηγορίας στην οποία είναι 

καταχωρημένος ο τίτλος. 

Χρησιμοποιεί τα services:  

 get_author: 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (-1 για αναζήτηση με το όνομα, 0 για όλους, μοναδικό αναγνωριστικό 

συγγραφέα για αναζήτηση με αυτό), Συμβολοσειρά (όνομα συγγραφέα για αναζήτηση) 

Επιστρέφει: Τα στοιχεία των συγγραφέων σε τύπο δεδομένων DataTable 

get_categories_hierarchy:  Περιγράφηκε στη σελίδα 42 

copies: 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου), ακέραια τιμή (0 για όσα έχουν αποσυρθεί, 1 για όσα 

είναι ακόμα σε κυκλοφορία 

Επιστρέφει: Τα στοιχεία των αντιτύπων του χρήστη σε τύπο δεδομένων DataTable. 

title_copies_on_hold   και title_copies_not_on_loan  που έχουν ήδη περιγραφεί στη σελίδα 36 

Παρακάτω παρατίθεται  διαγραμματικά η αλληλουχία των services: 
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Επεξεργασία τίτλου

title_copies_not
_on_loan

copies get_authors
get_categories_

hierarchy
title_copies_on

_hold

 

Επεξεργασία τίτλου 

Η διαδικασία Καταχώρηση τίτλου υλοποιείται από το service 

handle_books: 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου, ή 0 όταν πρόκειται για νέα προσθήκη), συμβολοσειρά 

(τίτλος), συμβολοσειρά (εκδότης), ακέραια τιμή (έτος), συμβολοσειρά (περιγραφή), ακέραια τιμή 

(αναγν. κατηγορίας), Λίστα ακεραίων (αναγνωριστικά συγγραφέων), ακέραια τιμή (αναγνωριστικό 

αντιτύπου -για διαγραφή), ακέραια τιμή (πλήθος αντιτύπων που θα προστεθούν), Εικόνα (εξώφυλλο). 

Επιστρέφει: Λίστα ακεραίων (αναγνωριστικά αντιτύπων που προστέθηκαν), ακέραια τιμή 

(αναγνωριστικό τίτλου για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία  ή η εισαγωγή), ακέραια_τιμή (1 για 

προσθήκη εξωφύλλου, 0 αλλιώς), ακέραια τιμή (πλήθος συγγραφέων που προστέθηκαν), ακέραια τιμή 

(αναγνωριστικό τίτλου που -ενδεχομένως- αποσύρθηκε). 

 Χρησιμοποιεί τα services:  

 update_book: 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου, ή 0 όταν πρόκειται για νέα προσθήκη), 

 συμβολοσειρά (τίτλος), συμβολοσειρά (εκδότης), ακέραια τιμή (έτος), συμβολοσειρά 

 (περιγραφή), ακέραια τιμή (αναγν. κατηγορίας). 

 Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου που άλλαξαν στοιχεία του) 

 add_book: 

 Είσοδος: Ίδια με του update_book 

 Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου που προστέθηκε) 

 book_copies: 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγν. τίτλου), ακέραια τιμή (αναγνωριστικό αντιτύπου προς 

 απόσυρση, ακέραια τιμή (πλήθος αντιτύπων που θα προστεθούν). 

 Επιστρέφει: Λίστα ακεραίων (αναγνωριστικά αντιτύπων που προστέθηκαν), ακέραια τιμή  

 αναγνωριστικό αντιτύπου που διαγράφηκε. 

  Χρησιμοποιεί τα services: 

  book_copies_add: 

  Είσοδος: ακέραια τιμή: (πλήθος αντιτύπων προς προσθήκη) 

  Επιστρέφει: Λίστα ακεραίων (τα αναγνωριστικά των αντιτύπων που προστέθηκαν 

  book_copy_delete:  

  Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό αντιτύπου προς απόσυρση) 

  Επιστρέφει: ακέραια τιμή (το αναγνωριστικό σε περίπτωση επιτυχίας, 0 αλλιώς) 

book_authors: 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου), Λίστα ακεραίων (αναγνωριστικά συγγραφέων) 

Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό τίτλου σε περίπτωση επιτυχίας, -1 αλλιώς) 

 Χρησιμοποιεί τα services:  
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 book_delete_authors: 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγν. τίτλου) 

 Επιστρέφει: Ακέραια τιμή: (αναγν. τίτλου για επιτυχία, -1 αλλιώς) 

 book_add_authors : 

 Είσοδος: Λίστα ακεραίων (αναγνωριστικά συγγραφέων), ακέραια τιμή (αναγν. τίτλου) 

 Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (αναγν. τίτλου για επιτυχία, -1 αλλιώς) 

image_service: 

Είσοδος: ακέραια τιμή (αναγν. τίτλου), ψηφιοποιημένη εικόνα -ByteStream (εξώφυλλο) 

Επιστρέφει: Συμβολοσειρά: ("ok" για επιτυχία, μήνυμα αποτυχίας αλλιώς). 

handle_books

ενέργεια;

update_
book

add_book

αλλαγή

προσθήκη

book_copies book_authors

εικόνα;

image_
service

ναι

οχι

book_
delete_
authors

book_add_
authors

book_
copies_

add

book_
copies_
delete

 
Καταχώρηση τίτλου 

 

Το  service handle_books καλεί είτε το update_book (αν πρόκειται για αλλαγές σε υπάρχοντα τίτλο) είτε 

το add_book (εισαγωγή νέου), που καταχωρούν βασικά στοιχεία για το βιβλίο: Τίτλο, εκδότη, έτος, 

περιγραφή, κατηγορία). Ακολούθως καλείται το book_authors που με τη σειρά του καλώντας είτε το 

book_delete_authors  (αφαίρεση συγγραφέων) είτε το  book_add_authors (προσθήκη συγγραφέων στον 

τίτλο από τους υπάρχοντες στο σύστημα) αντιστοιχίζει σε κάθε βιβλίο τους συγγραφείς του. 

Το book_copies που έπεται, χρησιμοποιεί το book_copies_add για να προσθέσει αντίτυπα αν απαιτείται, 

ή το book_copies_delete για να καταχωρήσει την ένδειξη "σε απόσυρση" αν κάποιο πρέπει να 

αποσυρθεί από την κυκλοφορία. 

Τέλος, αν υπάρχει εικόνα εξωφύλλου είτε για αντικατάσταση υπάρχουσας είτε για εισαγωγή νέου, 

καλείται το image_service. 

Η διαδικασία Απόσυρση αντιτύπου χρησιμοποιεί τα services: 

available_title_copies:  Σύνθετο service που περιγράφηκε στη σελίδα 36 

get_active_orders: Σύνθετο service που περιγράφηκε στη σελίδα 35 

change_order_state  και  create_user_message  που περιγράφηκαν στη σελίδα 33. 
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available_title_
copies

change_order_
state

create_user_
message

get_active_
orders

Απόσυρση αντιτύπου

επαρκούν τα 
αντίτυπα;

οχι

ναι

 

Απόσυρση αντιτύπου 

Εκτελείται αν κατά την Καταχώρηση τίτλου διαγραφεί αντίτυπο.  

Καλείται πρώτα το available_title_copies με το αναγνωριστικό του υπό επεξεργασία τίτλου. Αν η 

επιστραφείσα τιμή είναι -1, σημαίνει ότι μετά τη διαγραφή τα αντίτυπα δεν επαρκούν για όλες τις 

κρατήσεις. Καλείται τότε το get_active_orders που επιστρέφει όλες τις ενεργές κρατήσεις για τον τίτλο 

με χρονολογική σειρά. Επιλέγεται η πιο πρόσφατη και ακυρώνεται με το service change_order_state.  

Ο χρήστης που είχε κάνει την κράτηση ενημερώνεται με μήνυμα καλώντας το service  

create_user_message.  

Κατά τη διαδικασία Προσθήκη τίτλου ο χρήστης συμπληρώνει χειροκίνητα τα βασικά στοιχεία του 

τίτλου και επιπρόσθετα με τα services get_categories_hierarchy (περιγραφή στη σελίδα 42) και 

get_author ( περιγράφηκε στη σελίδα 57) έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κατηγορία και συγγραφείς από 

τα ήδη καταχωρημένα στο σύστημα για να αντιστοιχίσει στο νέο βιβλίο που εισάγει:  

get_authors
get_categories_

hierarchy

Προσθήκη 
τίτλου

 

Προσθήκη τίτλου 

Η διαδικασία Επεξεργασία ονόματος κατηγορίας επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει το όνομα μιας 

κατηγορίας και χρησιμοποιεί το service get_categories_hierarchy (περιγραφή στη σελίδα 42), για να 

προβάλει στο χρήστη τις κατηγορίες ιεραρχικά, ώστε να επιλέξει ποιά θα επεξεργαστεί. 
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get_categories_
hierarchy

Επεξεργασία 
ονόματος 

κατηγορίας

 

Επεξεργασία ονόματος κατηγορίας 

Το ίδιο service χρησιμοποιείται και για την διαδικασία Προσθήκη κατηγορίας, για να μπορέσει ο 

χρήστης να επιλέξει σε ποιά κατηγορία θα εισαχθεί ως υποκατηγορία η νέα που εισάγει. 

Η διαδικασία Καταχώρηση κατηγορίας αποθηκεύει τις αλλαγές. Χρησιμοποιεί τα services: 

find_category:  

Είσοδος: συμβολοσειρά (όνομα κατηγορίας), ακέραια τιμή (αναγνωριστικό της άμεσα ανώτερής της 

ιεραρχικά) 

Επιστρέφει: Τα στοιχεία της κατηγορίας που έγινε επεξεργασία/προστέθηκε σε τύπο δεδομένων 

DataTable 

category_exists: 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό άμεσα ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση  

 προσθήκης) 

 Επιστρέφει: Τα στοιχεία της κατηγορίας σε τύπο δεδομένων DataTable. 

categories_process: 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό κατηγορίας, ή 0 για νέα), συμβολοσειρά (όνομα), ακέραια τιμή 

(αναγνωριστικό της άμεσα ανώτερης κατηγορίας) 

Επιστρέφει: Τα στοιχεία της κατηγορίας που έγινε επεξεργασία/προστέθηκε σε τύπο δεδομένων 

DataTable. 

 Χρησιμοποιεί τα services: 

 category_add: 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό ανώτερης κατηγορίας ή 0 αν αυτή που προστίθεται 

 είναι στο πρώτο επίπεδο ιεραρχίας. 

 Επιστρέφει: Τα στοιχεία της κατηγορίας που προστέθηκε σε τύπο  δεδομένων DataTable. 

 category_update: 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό κατηγορίας που άλλαξε όνομα), συμβολοσειρά 

 (όνομα) 

 Επιστρέφει: Τα στοιχεία της κατηγορίας στην οποία έγινε επεξεργασία σε τύπο δεδομένων 

 DataTable. 

Ακολουθεί η διαγραμματική αναπαράσταση των services που τη συνθέτουν: 
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find_
category

category
_exists

ενέργεια; υπάρχει;

αλλαγή

ιδιο 
αναγνωριστικό;

ναι categories_
process

οχι

προσθήκη

υπάρχει; οχι

ναι

ναι

category
_add

category
_update

Καταχώρηση 
κατηγορίας

 

Καταχώρηση κατηγορίας 

Με τα services category_exists και find_category  ελέγχεται αν υπάρχει ήδη στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας 

κατηγορία με το ίδιο όνομα, ώστε να αποτραπεί η προσθήκη ομώνυμης. Μόνο στην περίπτωση που -

κατά την επεξεργασία- συμφωνεί το αναγνωριστικό της ομώνυμης με αυτό της υπό επεξεργασία 

επιτρέπεται η καταχώρηση, για να μπορούν να διορθωθούν λάθη τονισμού και λάθη σε μικρά-κεφαλαία, 

που δεν αναγνωρίζονται από την αναζήτηση. 

Η καταχώρηση γίνεται είτε από το category_add (προσθήκη νέας), είτε από το category update (αλλαγή 

ονόματος υπάρχουσας). 

Η διαδικασία Επεξεργασία ονόματος συγγραφέα χρησιμοποιεί το service get_author (περιγραφή στη 

σελίδα 57), για να δείξει στο χρήστη τα ονόματα όλων των συγγραφέων έτσι ώστε να επιλέξει το προς 

επεξεργασία: 

get_author

Επεξεργασία 
ονόματος 

συγγραφέα

 

Επεξεργασία ονόματος συγγραφέα 

Η διαδικασία Προσθήκη συγγραφέα εκτελείται αποκλειστικά χειροκίνητα, με το χρήστη να 

συμπληρώνει το όνομα που θέλει να προσθέσει. Μπορεί να ελέγξει ποιά ονόματα υπάρχουν ήδη από τη 

λίστα που εμφανίζεται στη διαδικασία Επεξεργασία ονόματος συγγραφέα. 

Η διαδικασία Καταχώρηση συγγραφέα χρησιμοποιεί τα services: 

authors_process: 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό συγγραφέα για επεξεργασία, -1 για εισαγωγή νέου), 

συμβολοσειρά (όνομα συγγραφέα) 

Επιστρέφει: Τα στοιχεία του συγγραφέα σε τύπο δεδομένων DataTable 

 Χρησιμοποιεί τα services: 
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 get_author (περιγραφή στη σελίδα 57) για να ελεγχθεί στην περίπτωση εισαγωγής αν το όνομα 

 υπάρχει ήδη. 

 update_author: 

 Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό συγγραφέα), συμβολοσειρά (όνομα) 

 Επιστρέφει: Στοιχεία του συγγραφέα που μεταβλήθηκε το όνομά του σε τύπο δεδομένων 

 DataTable. 

 add_author: 

 Είσοδος: Συμβολοσειρά (όνομα συγγραφέα) 

 Επιστρέφει: Στοιχεία συγγραφέα που προστέθηκε σε τύπο δεδομένων DataTable. 

authors_process

add_author

update_author

Προσθήκη ή 
αλλαγή 

στοιχείων;

προσθήκη

αλλαγή

 

Καταχώρηση συγγραφέα 

Κατά την καταχώρηση μετά από επεξεργασία ελέγχεται με το service get_author αν το όνομα υπάρχει 

ήδη. Αν ναι, και το αναγνωριστικό του είναι ίδιο με αυτό του συγγραφέα που ήταν υπό επεξεργασία, 

επιτρέπεται η καταχώρηση των αλλαγών, για να μπορεί να διορθωθεί ο τονισμός ή η ορθογραφία μικρά-

κεφαλαία, που η αναζήτηση δεν τα ξεχωρίζει.  

Αν τα αναγνωριστικά είναι διαφορετικά, δεν γίνεται καταχώρηση, γιατί το όνομα υπάρχει ήδη, έστω και 

διαφορετικά τονισμένο ή π.χ με μικρά αντί κεφαλαία. 

Διαδικασίες από τη σύνθετη διαδικασία  

Διαχείριση χρηστών και ρυθμίσεων συστήματος 

Η διαδικασία Αναζήτηση χρήστη έχει περιγραφεί στη σελίδα 43. 

Η διαδικασία Επεξεργασία στοιχείων χρήστη χρησιμοποιεί τα services: 

email_availability: (περιγραφή στη σελίδα 40)   

user_details: (περιγραφή στη σελίδα 43)   

account_states: 

Είσοδος: - 

Επιστρέφει: Τα είδη λογαριασμών (χρήστης, πιστοποιημένος χρήστης, διαχειριστής) με τους κωδικούς 

τους (1,2,3) σε τύπο δεδομένων DataTable. 



64 

 

email_availability user_details account_states

Επεξεργασία στοιχείων χρήστη

 

Επεξεργασία στοιχείων χρήστη 

Το email_availability  παρέχει το αναγνωριστικό χρήστη από το email του που επέστρεψε η διαδικασία 

Αναζήτηση χρήστη, για να κληθεί το user_details που επιστρέφει όλα τα καταχωρημένα στοιχεία για 

τον χρήστη. Ακολούθως το account_states εμφανίζει τα είδη των λογ/σμών για να μπορούν να τύχουν 

επεξεργασίας. Αν ο χρήστης επιλέξει να μεταβάλει το είδος λογ/σμού διαχειριστή ή να τον 

απενεργοποιήσει , ξανά με το user_details ελέγχεται αν υπάρχει και άλλος διαχειριστής. Αν όχι, η 

αλλαγή δεν επιτρέπεται. 

Αν αλλάξει το email, ξανακαλείται το email_availability  για να διαπιστωθεί αν το νέο είναι διαθέσιμο.  

Η διαδικασία Καταχώρηση χρήστη χρησιμοποιεί τα services: 

login: (περιγραφή στη σελίδα 31) 

edit_user: (περιγραφή στη σελίδα 44) 

set_user_limits 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), ακέραια τιμή (μέγιστο δανεισμού), ακέραια τιμή 

(μέγιστο κρατήσεων), ακέραια τιμή (μέγιστο κρατήσεων σε αναμονή), ακέραια τιμή (ημέρες κράτησης). 

Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη ή 0 αν απέτυχε η καταχώρηση). 

login
set_user_

limits
edit_user

Καταχώρηση χρήστη

 

Καταχώρηση χρήστη 

Για να καταχωρηθούν αλλαγές σε χρήστη πρέπει ο διαχ/στής να συμπληρώσει τον κωδικό του. Η 

συμφωνία με τα αποθηκευμένα στοιχεία του διαχ/στή ελέγχεται με το service login για να προχωρήσει η 

διαδικασία. 

Το service edit_user  καταχωρεί τις αλλαγές και μετά ενημερώνει τα όρια του χρήστη με το 

set_user_limits. 

Η διαδικασία Επανενεργοποίηση λογαριασμού  χρησιμοποιεί τα services: 

send_activation_email (περιγραφή στη σελίδα 41) και  

add_user_act_code (περιγραφή στη σελίδα 41). 
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send_activation
_email

add_user_act_
code

Επανενεργοποίηση   λογαρισμού

αποστολή 
επιτυχής;

ναι

οχι

 

Επανενεργοποίηση λογαριασμού 

Εκτελείται αν έχει αλλαχθεί το email του χρήστη. Αν ναι, στέλνει εκ νέου email και αν η αποστολή είναι 

επιτυχής, καταχωρεί κωδικό ενεργοποίησης.  

Η διαδικασία Επεξεργασία ρυθμίσεων συστήματος χρησιμοποιεί τα services: 

get_mail_settings: 

Είσοδος: - 

Επιστρέφει: Τα στοιχεία email της εφαρμογής σε τύπο δεδομένων DataTable 

update_mail_settings: 

Είσοδος: Συμβολοσειρά (server), συμβολοσειρά (username), συμβολοσειρά (password), ακέραια τιμή 

(port). 

Επιστρέφει: Ακέραια τιμή (1 για επιτυχή καταχώρηση των αλλαγών, 0 αλλιώς) 

get_mail_
settings

update_
mail_

settings

Επεξεργασία ρυθμίσεων 
συστήματος

 

Επεξεργασία ρυθμίσεων συστήματος 

Το service get_mail_settings εμφανίζει στο χρήστη τις ρυθμίσεις. Αφού γίνουν τυχόν αλλαγές, 

καταχωρούνται  καλώντας το update_mail_settings. 

Επίπεδο 3 

Αναλύονται παρακάτω οι σύνθετες διαδικασίες του επιπέδου 2: 
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Σύνθετη διαδικασία Δανεισμός χωρίς κράτηση 

 

Αναζήτηση 
χρήστη

Καθυστερη-
μένες

επιστροφές
Έλεγχος ορίων

Επισκόπηση 
χρήστη

Διακαιούται 
δανεισμό;

Ναι

Αναζήτηση 
Τίτλου

Επισκόπηση 
τίτλου,

αντιτύπων

Διαθέσιμο;

Οχι

Οχι

Ναι

Δανεισμένο 
και δεν έχει 
επιστραφεί, 

ή κρατημένο;

already_
ordered_
or_issued

Οχι
Καταχώρηση 
δανεισμού

Ναι

Δανεισμός χωρίς κράτηση

 

Δανεισμός χωρίς κράτηση 

Αν δεν έχει προηγηθεί κράτηση και ο χρήστης επιλέξει ένα αντίτυπο, ο διαχειριστής αναζητά πρώτα τα 

στοιχεία του (διαδικασία Αναζήτηση χρήστη, που περιγράφηκε στη σελίδα 55). Από το σύστημα 

εκτελούνται με τη σειρά οι διαδικασίες Καθυστερημένες επιστροφές, Έλεγχος ορίων και Επισκόπηση 

χρήστη  όπου γίνεται εμφανές αν δικαιούται δανεισμό ή όχι. 

Αν ναι, εκτελούνται με τη σειρά η Αναζήτηση Τίτλου και η Επισκόπηση τίτλου, αντιτύπων, για να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει διαθέσιμο αντίτυπο. Σε καταφατική περίπτωση, εκτελείται το service  

already_ordered_or_issued  που περιγράφηκε στη σελίδα 52, και αποτρέπει το δανεισμό αν ο ίδιος 

τίτλος είναι ήδη στην κατοχή του χρήστη και δεν έχει επιστραφεί, ή αν υπάρχει ενεργή κράτηση από 

μέρους του γι' αυτόν. Αν δεν συντρέχουν τα παράπανω, εκτελείται η διαδικασία Καταχώρηση 

δανεισμού. 
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Σύνθετη διαδικασία Δανεισμός με κράτηση 

 

Επιλογή 
κράτησης

χρήστη

Αναζήτηση 
χρήστη

Καθυστερη-
μένες

επιστροφές
Έλεγχος ορίων

Δικαιούται 
δανεισμό;

Επισκόπηση 
κρατήσεων 

χρήστη
Οχι

Ναι

change_order_
state

Καταχώρηση 
δανεισμού

Δανεισμός με κράτηση

 

Δανεισμός με κράτηση 

Αν έχει προηγηθεί κράτηση και ο χρήστης έρχεται για παραλαβή, ο διαχειριστής μπορεί είτε να την 

επιλέξει από το σύνολο των κρατήσεων (Επιλογή κράτησης χρήστη), είτε να εκτελέσει την Αναζήτηση 

χρήστη (περιγραφή στη σελίδα 55), για να δει μόνο τις κρατήσεις του συγκεκριμένου. 

Και στις 2 περιπτώσεις εκτελούνται με τη σειρά οι διαδικασίες Καθυστερημένες επιστροφές,  

Έλεγχος ορίων (για δανεισμό μόνο) και Επισκόπηση κρατήσεων χρήστη  όπου φαίνεται αν δικαιούται 

να παραλάβει (δεν μπορεί, αν στο μεταξύ έχει καθυστερήσει επιστροφή ή αν έχει ήδη αριθμό δανεισμών 

που δεν έχουν επιστραφεί, ο οποίος καλύπτει το όριό του, όπως είναι αποθηκευμένο στο σύστημα). 

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκτελείται το service change_order_state  (περιγραφή  στη σελίδα 

33), που καταχωρεί το ότι η κράτηση κατέληξε σε δανεισμό και μετά η διαδικασία Καταχώρηση 

δανεισμού που εισάγει τα δεδομένα του δανεισμού στο σύστημα 

Επίπεδο 3 - Web services 

Διαδικασίες από τη σύνθετη διαδικασία  

Δανεισμός με κράτηση 

H διαδικασία Επιλογή κράτησης χρήστη συνίσταται στην επιλογή από τον διαχειριστή της αντίστοιχης 

κράτησης από τη λίστα που εμφανίζεται. 

Η διαδικασία Αναζήτηση χρήστη περιγράφηκε στη σελίδα 55 

Η διαδικασία Καθυστερημένες επιστροφές περιγράφηκε στη σελίδα 51στη σελίδα 49 

Η διαδικασία Έλεγχος ορίων υλοποιείται από το service get_user_current_limits, που περιγράφηκε στη 

σελίδα 35 

Η διαδικασία Επισκόπηση κρατήσεων χρήστη υλοποιείται από τα services  

 email_availability  (περιγράφεται στη σελίδα 40) 

 orders_details ( περιγραφή στη σελίδα 33) 

title_copies_not_on_loan (περιγραφή στη σελίδα 36) 

get_greek_time_from_utc (περιγραφή στη σελίδα 35) 
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orders_details

get_greek_
time_from_

utc

Επισκόπηση κρατήσεων χρήστη

title_copies_
not_on_loan

email_
availability

 

Επισκόπηση κρατήσεων χρήστη 

 

Εμφανίζονται μαζί με τα στοιχεία της κράτησης και μηνύματα για το αν μπορεί να μετατραπεί η 

κράτηση σε δανεισμό. Αν επιτρέπεται ο δανεισμός, ενημερώνεται η υπάρχουσα κράτηση 

(χαρακτηρίζεται ότι κατέληξε σε δανεισμό) με το service change_order_state (περιγράφηκε στη σελίδα 

33)  και πραγματοποιείται δανεισμός με τη διαδικασία Καταχώρηση δανεισμού.  

insert_issue
get_greek_time_

from_utc calc_due_date

Καταχώρηση δανεισμού

 

Καταχώρηση δανεισμού 

Η καταχώρηση γίνεται από το service insert_issue : 

Είσοδος: Ακέραια τιμή (αναγνωριστικό χρήστη), ακέραια τιμή (αναγνωριστικό αντιτύπου), ακέραια 

τιμή (αριθμός ημερών δανεισμού) 

Επιστρέφει: Ημερομηνία επιστροφής. 

 Χρησιμοποιεί τα services: 

 get_greek_time_from_utc  (περιγραφή στη σελίδα 35) 

 calc_due_date  (περιγραφή στη σελίδα 35) 

Διαδικασίες από τη σύνθετη διαδικασία   

Δανεισμός χωρίς κράτηση 

Η διαδικασία Αναζήτηση χρήστη έχει περιγραφεί στη σελίδα 55. 

Η Καθυστερημένες επιστροφές περιγράφεται στη σελίδα 51 

Η  διαδικασία Έλεγχος ορίων υλοποιείται από το service get_user_current_limits  που περιγράφεται στη 
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σελίδα 35. 

Η διαδικασία Επισκόπηση χρήστη εμφανίζει τα παραπάνω στοιχεία και ενεργοποιείται ή όχι η 

δυνατότητα δανεισμού.  

Υλοποιείται από τα services  

email_availability  που έχει περιγραφεί στη σελίδα 40,  

get_pending_returns που περιγράφηκε στη σελίδα 35στη σελίδα 35,  

get_active_orders, get_active_backorders  που περιγράφονται στη σελίδα 35 και   

user_details περιγραφή του οποίου έγινε ήδη στη σελίδα 43.  

Ακολουθεί το διάγραμμα των services που την συνθέτουν: 

get_pending_
returns

get_active_
orders 

get_active_
backorders

Επισκόπηση χρήστη

issues_details
orders_
details

back_
orders_
details

email_availa
bility user_details

 

Επισκόπηση χρήστη 

 

 

Η διαδικασία Αναζήτηση τίτλου περιγράφηκε στη σελίδα 56.   

Η διαδικασία Επισκόπηση τίτλου, αντιτύπων περιγράφηκε στη σελίδα 56  

Η διαδικασία Καταχώρηση δανεισμού είναι αυτή που εκτελείται και στην περίπτωση του δανεισμού με 

κράτηση και περιγράφηκε στη σελίδα 68. 

 

 

Διαγράμματα ιστοσελίδων - διαδικασιών 

Στην εφαρμογή υπάρχουν οι ακόλουθες ιστοσελίδες: 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνονται οι διαδικασίες που εκτελούνται σε κάθε μία. 

 

Η Default.aspx και η title_details.aspx  έχουν δύο διαφορετικές όψεις: Επισκέπτη και χρήστη - 

διαχειριστή.  
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Default.aspx - Επισκέπτης
Επισκόπηση 

περιεχομένων 
ανα κατηγορία, 

αναζήτηση 
τίτλων

 

Default.aspx - Χρήστης/διαχειριστής
Επισκόπηση 

περιεχομένων 
ανα κατηγορία, 

αναζήτηση 
τίτλων

Σύνοψη χρήστη

Ακύρωση 
κρατήσεων που 

έληξαν
Είσοδος

 

 

title_details.aspx - Επισκέπτης title_details.aspx - Χρήστης/ διαχειριστής

Επισκόπηση 
τίτλου

Επισκόπηση 
τίτλου

Κράτηση

 
 

Οι register.aspx και activation.aspx είναι προσβάσιμες στους επισκέπτες και σε χρήστες που έχουν 

εγγραφεί, αλλά δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει το λογαριασμό τους 

register.aspx

Εγγραφή

 

activation.aspx

Πιστοποίηση
 χρήστη
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Οι user_page.aspx και user_edit.aspx είναι προσβάσιμες σε  χρήστες και διαχειριστές, αφού οι 

δεύτεροι έχουν και τη λειτουργικότητα του απλού χρήστη. 

user_page.aspx

Εμφάνιση 
μηνυματων,
 ιστορικού,
ακυρωση  

κρατήσεων

 

user_edit.aspx

Αλλαγή στοιχείων 
χρήστη

 

Οι υπόλοιπες σελίδες - με το πρόθεμα admin στο όνομα - είναι προσβάσιμες μόνο σε διαχειριστές. 

admin.aspx

Διακίνηση
 τίτλων

 

admin_titles.aspx

Διαχείριση 
τίτλων

 

admin_users.aspx

Διαχείριση 
Χρηστών και 
ρυθμίσεων 
συστήματος

 
 

Διαγράμματα μετάβασης ιστοσελίδων 

Ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη διακρίνουμε 3 περιπτώσεις: Επισκέπτη, χρήστη και διαχειριστή, 

με αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στην πρόσβαση των σελίδων. 

Επισκέπτης: 
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register.aspxDefault.aspx

activation.aspxtitle_details.aspx

Επισκέπτης
 

Περιηγείται στις Default.aspx και title_details.aspx (με τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν στις 

διαδικασίες που μπορεί να εκτελέσει εκεί). Μέσω του  e-mail από την εγγραφή που κάνει στην 

register.aspx, έχει πρόσβαση άπαξ στην activation.aspx όπου ενεργοποιείται ο λογ/σμός του. 

Χρήστης: 

Default.aspx

title_details.aspx

user_page.aspx

user_edit.aspx

Χρήστης
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Διαχειριστής: 

 

Default.aspx

title_details.aspx

user_page.aspx

user_edit.aspx

admin.aspx

admin_titles.aspx

admin_users.aspx

Διαχειριστής

 

Έχει και λειτουργικότητα χρήστη, εξ' ου και η πρόσβαση σε όλες τις αντίστοιχες σελίδες, και επιπλέον 

σε αυτές της διαχείρισης. 

Τεχνική περιγραφή 

Η εφαρμογή  

Ακολουθεί την κλασική για δικτυακές εφαρμογές αρχιτεκτονική 3 επιπέδων (3 tier) και υλοποιήθηκε με 

τεχνολογία  Microsoft σαν asp.net 4.5  web application σε γλώσσα C#. Το παρακάτω διάγραμμα 

απεικονίζει τα επιμέρους τμήματά της: 
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WCF services
( interfaces and classes)

Web browser

User Interface
(.aspx pages, css, javascript,ajax)

 Application Logic, Control,
(aspx.cs classes, event handlers)

Database

Database server

Web  server (IIS, asp.net engine)

http requests

Data provider
(asp.net SqlClient classes)

SqlClient objects

SqlClient Datatypes

Διαδικτυακή Σχολική Βιβλιοθήκη

Client

Business Logic

Data

service calls ( endpoints)

 

Αρχιτεκτονικό διάγραμμα της εφαρμογής 

Στον φυλλομετρητή του χρήστη εκτελούνται οι .aspx σελίδες μαζί με client-side λειτουργίες  σε 

javascript: Validation - όπου απαιτείται, όπως π.χ. για τον έλεγχο του τύπου και του μεγέθους αρχείου 

στις εικόνες εξωφύλλου, για κενά πεδία κλπ, JQuery, για την αναζήτηση με αυτόματη συμπλήρωση, 

ajax για τη μερική ανανέωση τμημάτων της σελίδας (partial updates).  

Ειδικά για τα τελευταία χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο control UpdatePanel του asp.net και όχι 

απευθείας javascript κώδικας, τον οποίο παράγει το control. 

Η διαχείριση της επικοινωνίας γίνεται από τον web server (IIS 8) που καλεί για κάθε εργασία που 

απαιτεί επεξεργασία το asp.net engine όπου εκτελούνται οι aspx.cs κλάσεις και οι event handlers κάθε 

σελίδας.  

Τα web services υλοποιούνται με το WCF framework της ίδιας πλατφόρμας, σαν interfaces με τις 

αντίστοιχες κλάσεις. 

Υπάρχουν και 3 web services παλαιότερου τύπου - .asmx - λόγω απλούστερης συνεργασίας με την 

JQuery που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση με αυτόματη συμπλήρωση και τα αναδυόμενα 

μηνύματα.   

Τα services επικοινωνούν με τη βάση δεδομένων μέσω αντικειμένων Sqlclient  κλάσεων που είναι 

επίσης μέρος της πλατφόρμας asp.net. 

Η βάση δεδομένων είναι SQL server 2008R2. Η περιγραφή των πινάκων και των σχέσεων και το 

διάγραμμά της παρατίθενται παρακάτω: 
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Η βάση δεδομένων. 

Αποτελείται  από τους παρακάτω πίνακες και σχέσεις μεταξύ τους: 

Ο πίνακας των χρηστών. Οι στήλες Active και Role, παραπέμπουν στους αντίστοιχους πίνακες με τη 

λεκτική περιγραφή της κατάστασης και του τύπου του λογ/σμού: 

TABLE [users] 

[UserID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, PRIMARY KEY 

[Surname] [nvarchar](50) NOT NULL, 

[Name] [nvarchar](50) NOT NULL, 

[Email] [nvarchar](50) NOT NULL, 

[Password] [nvarchar](50) NOT NULL, 

[Phone] [nvarchar] NOT NULL, 

[Active] [int] NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [activ_state_description] ([act_type]) 

[Role] [int] NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [roles] ([RoleId]) 

[activation_code] [nvarchar](50) NULL, /**** τυχαίος κωδικός ενεργοποίησης ****/ 

[mails_send] [int] NULL /**** πλήθος e-mail ενεργοποίησης που έχουν σταλεί ****/ 

 

Πίνακας τύπου λογ/σμού. (1: Εγγεγραμένος Χρήστης, 2: Πιστοποιημένος Χρήστης, 3: Διαχειριστής) 

TABLE [roles] 

[RoleId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, PRIMARY KEY 

[description] [nvarchar](50) NULL, 

Πίνακας κατάστασης λογ/σμού.  

TABLE  [activ_state_description]  /**** Πίνακας κατάστασης λογ/σμού. (1: Ενεργός, 2: απενεργοποιημένος) 

[act_type] [int] NOT NULL, IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY 

[act_descr] [nvarchar](50) NULL, 

TABLE [messages]  /***  

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, PRIMARY KEY 

[text] [nvarchar](300) NULL, 

[date_created] [date] NOT NULL, 

[user_id] [int] NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [users]([UserID]) 

[date_readed] [date] NOT NULL  /**** 01-01-1990 για μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί ακόμη ******/ 

TABLE [user_limits] 

[user_id] [int] NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES [users]([UserID]) 

[on_loan] [int] NOT NULL 

[on_hold] [int] NOT NULL, 

[on_back_order] [int] NOT NULL, 

[hold_days] [int] NULL 

TABLE [books] /**** Ο πίνακας των βιβλίων ****/ 

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, PRIMARY KEY 

[title] [nvarchar](50) NOT NULL, 

[publisher] [nvarchar](50) NULL, 

[year] [int] NULL, 

[isbn] [int] NULL, 

[description] [nvarchar](max) NULL, 

[cover] [varbinary](max) NULL,      /**** εικόνα εξωφύλλου *****/ 

[category] [int] NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [categories] ([id]) 

Πίνακας κατηγοριών  (self  adjoint  relationship) με τις κατηγορίες και τις σχέσεις υποκατηγορίας 

μεταξύ τους 
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TABLE [categories] /**** Πίνακας κατηγοριών ****/ 

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, PRIMARY KEY 

[description] [nvarchar](50) NOT NULL,  

[parent_category] [int] NULL  FOREIGN KEY REFERENCES [categories] ([id])  

Πίνακας αντιτύπων για κάθε τίτλο. Η στήλη condition εκφράζει το αν είναι  σε κυκλοφορία (τιμή 1) ή 

αν έχει αποσυρθεί (τιμή 0)  

TABLE [copies] 

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, PRIMARY KEY 

[Book] [int] NOT NULL,  FOREIGN KEY REFERENCES [books]([id]) 

[condition] [int] NOT NULL  

TABLE [authors]  

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, PRIMARY KEY 

[surname] [nvarchar](50) NOT NULL, 

TABLE [books_authors] 

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, PRIMARY KEY 

[book_id] [int] NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [books]([id]) 

[author_id] [int] NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [authors]([id]) 

Πίνακας δανεισμών. Αν δεν έχει γίνει επιστροφή, στη στήλη return_date  καταχωρείται η ημερομηνία 

01-01-1990 

TABLE [issue] 

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, PRIMARY KEY 

[user_id] [int] NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [users]([UserID]) 

[copy_id] [int] NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [copies]([id])) 

[issue_date] [date] NOT NULL, 

[due_date] [date] NOT NULL, 

[return_date] [date] NULL,  

Πίνακας κρατήσεων. Η στήλη state είναι αναφορά στον πίνακα order_state,  που περιέχει την περιγραφή 

της κατάστασης της κράτησης. 

TABLE [holdCopy] 

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, PRIMARY KEY 

[user_id] [int] NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [users]([UserID]) 

[title_id] [int] NOT NULL,  FOREIGN KEY REFERENCES [books]([id]) 

[ord_date] [date] NULL, 

[due_date] [date] NULL, 

[state] [int] NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [order_state]([id]) 

Πίνακας περιγραφής κατάστασης κράτησης: (1:Ενεργή, 2: Έγινε δανεισμός, 3: Ακυρώθηκε από το 

σύστημα, 4: Ακυρώθηκε από το χρήστη) 

TABLE  [order_state] 

[id] [int] NOT NULL, PRIMARY KEY 

[description] [nvarchar](50) NOT NULL, 

Πίνακας κρατήσεων σε αναμονή. Η στήλη state είναι αναφορά στον πίνακα back_order_state,  που 

περιέχει την περιγραφή της κατάστασης της κράτησης 

TABLE  [back_order] 

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, PRIMARY KEY 

[user_id] [int] NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [users]([UserID]) 

[title_id] [int] NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [books]([id]) 

[added_date] [date] NOT NULL, 

[state] [int] NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES [back_order_state]([id]) 
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Πίνακας περιγραφής κατάστασης για κρατήσεις σε αναμονή. (1: Σε αναμονή, 2: Καταχωρήθηκε 

κράτηση, 3: Ακυρώθηκε από το χρήστη)  

TABLE  [back_order_state] 

[id] [int] NOT NULL, PRIMARY KEY 

[description] [nvarchar](50) NOT NULL 

TABLE [site_settings] 

[mail_server] [nvarchar](50) NULL, 

[mail_address] [nvarchar](50) NULL, 

[password] [nvarchar](50) NULL, 

[port] [int] NULL 

 

Οι πίνακες και οι σχέσεις απεικονίζονται και διαγραμματικά παρακάτω: 

 

Σχηματικό διάγραμμα της βάσης δεδομένων 

 

Τέλος, η ανάπτυξη όλης της εφαρμογής έγινε σε περιβάλλον MS Visual Studio 2012. 
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 Εγχειρίδιο  χρήσης 

Επισκέπτης 

Επισκόπηση ανά κατηγορία  αναζήτηση τίτλων 

Στην αρχική σελίδα Default.aspx, εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα βιβλία ανά 3 (σελιδοποίηση). 

 

Κεντρική σελίδα - εμφάνιση όλων των βιβλίων 

Από την επιλογή κατηγοριών στα αριστερά, μπορούν να προβληθούν τα βιβλία οποιασδήποτε 

κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων και των υποκατηγοριών της, όπως παρακάτω που προβάλλονται 

όλα τα βιβλία της Β' Τάξης και στην επόμενη εικόνα μόνο αυτά των μαθηματικών: 
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Αναζήτηση ανά κατηγορία: Β' Τάξη 
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Αναζήτηση ανά κατηγορία: Β' Τάξη - Μαθηματικά 
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Πληκτρολογώντας 2 τουλάχιστον γράμματα στο πεδίο "Με τίτλο" εμφανίζεται λίστα με όλους τους 

τίτλους της επιλεγμένης κατηγορίας που τα περιέχουν. Στην πιο κάτω εικόνα η επιλεγμένη κατηγορία 

είναι "Ολες ": 

 

Αναζήτηση τίτλου σε όλες τις κατηγορίες 
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Η ίδια αναζήτηση στην υποκατηγορία Σχολικά Βοηθήματα-Γ' Λυκείου: 

 

Αναζήτηση τίτλου στην κατηγορία Σχολικά Βοηθήματα - Γ' Λυκείου 

Τα αποτελέσματα προβάλλονται πατώντας το κουμπί "Αναζήτηση". Σελιδοποίηση γίνεται αν είναι πάνω 

από 3. 
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Αποτελέσματα αναζήτησης με τίτλο 
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Αντίστοιχα λειτουργεί και η αναζήτηση με το όνομα συγγραφέα: 

 

Αναζήτηση με όνομα συγγραφέα 
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Αποτελέσματα αναζήτησης με όνομα συγγραφέα 
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Επισκόπηση τίτλου 

Πατώντας δίπλα σε κάθε περιγραφή το σύνδεσμο "Περισσότερα" μεταφέρεται στη σελίδα 

title_details.aspx , που προβάλλει επιπλέον διαθέσιμα στοιχεία για το βιβλίο: 

 

Λεπτομέρειες τίτλου. 

Εγγραφή 

Από το σύνδεσμο εγγραφή της αρχικής σελίδας ο χρήστης οδηγείται στην register.aspx όπου 

συμπληρώνει και υποβάλει τα στοιχεία του για δημιουργία λογαριασμού. Κατά την καταχώρησή τους 

γίνονται έλεγχοι εγκυρότητας, μεταξύ άλλων και για το αν το e-mail που θέλει ως αναγνωριστικό είναι 

διαθέσιμο, δεν ανήκει ήδη σε χρήστη: 
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Εγγραφή - Email μη διαθέσιμο 

 

Εγγραφή - Email διαθέσιμο 

Μετά την επιτυχή καταχώρηση των στοιχείων και την υποβολή, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και 

στέλνεται e-mail με σύνδεσμο ενεργοποίησης: 
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Εγγραφή - επιτυχής καταχώρηση 
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E-mail ενεργοποίησης 

 

Επιτυχής ενεργοποίηση 
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Αν επιχειρήσει είσοδο χωρίς να έχει ενεργοποιήσει το λογαριασμό, έχει δυνατότητα να ζητήσει εκ νέου 

αποστολή e-mail ενεργοποίησης, μέχρι 2 φορές. Μετά ο λογαριασμός ενεργοποιείται μόνο από τον 

διαχειριστή: 

 

Επανάληψη αποστολής Email 

Σαν εγγεγραμμένος αλλά όχι ακόμα πιστοποιημένος χρήστης, έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει στοιχεία 

που έχει δηλώσει ακολουθώντας το σύνδεσμο "Επεξεργασία στοιχείων χρήστη". 

Εγγεγραμμένος Χρήστης 

Κάνοντας επιτυχή είσοδο στο σύστημα μετά την ενεργοποίηση, επιπλέον της αναζήτησης τίτλων που 

δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτή του επισκέπτη, μπορεί να κάνει κράτηση ενός τίτλου μέχρι μια 

ημερομηνία που ορίζεται από το σύστημα, να επεξεργαστεί κάποια από τα στοιχεία που έχει δηλώσει, 

να δει το ιστορικό κρατήσεών του, να ακυρώσει κάποια που είναι ακόμα ενεργή και να διαβάσει τυχόν 

μηνύματα που έχουν καταχωρηθεί γι΄αυτόν στο σύστημα. 
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Στην αρχική σελίδα προστίθενται τα στοιχεία του, σύνδεσμοι για τις παραπάνω δυνατότητες και μια 

αριθμητική σύνοψη των κρατήσεων, των δανεισμών που είναι ενεργοί και τυχόν νέων μηνυμάτων - δηλ 

που καταχωρήθηκαν μετά την προτελευταία είσοδό του: 

 

Κεντρική σελίδα - Πιστοποιημένος χρήστης 

Κράτηση 

Από το σύνδεσμο "περισσότερα" του κάθε βιβλίου μεταβαίνει στη σελίδα title_details.aspx, όπου 

μπορεί - υπό προϋποθέσεις - να κρατήσει ένα αντίτυπο για να το παραλάβει μέσα στο χρονικό διάστημα 

που ορίζεται από το σύστημα: 
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Κράτηση - επιτυχής 

Η κράτηση δεν είναι δυνατή αν ο χρήστης έχει εξαντλήσει το όριο κρατήσεών του (στο παράδειγμα που 

ακολουθεί είναι 2): 

 

Κράτηση - υπέρβαση ορίου 
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Επίσης, αν έχει δανεισθεί βιβλίο και έχει καθυστερήσει την επιστροφή και αν έχει απενεργοποιηθεί ο 

λογαριασμός του από τον διαχειριστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις η δυνατότητα κράτησης είναι 

απενεργοποιημένη.  

 

Κράτηση - επιστροφή που καθυστέρησε 

 

Κράτηση - λογαριασμός απενεργοποιημένος 
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Επισκόπηση ιστορικού, μηνυμάτων, ακύρωση κρατήσεων 

Από το σύνδεσμο της κύριας σελίδας "Λεπτομέρειες στη σελίδα προσωπικής πληροφόρησης" ανοίγει η 

user_page.aspx, όπου φαίνεται το πλήρες ιστορικό του: Δανεισμοί, κρατήσεις, κρατήσεις σε αναμονή, 

μηνύματα. 

 

Σελίδα πληροφόρησης χρήστη 

Έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τυχόν ενεργοποιημένες κρατήσεις: 
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Σελίδα πληροφόρησης χρήστη - ακύρωση κράτησης 

Επεξεργασία στοιχείων 

Από το σύνδεσμο της κύριας σελίδας "Επεξεργασία στοιχείων χρήστη" μεταβαίνει στη σελίδα 

user_edit.aspx όπου βλέπει τα στοιχεία που έχει δηλώσει στο και τα όρια στις κινήσεις που του έχουν 

τεθεί από το σύστημα: 

 

Επεξεργασία στοιχείων - επισκόπηση 

Ορισμένα από αυτά μπορούν να αλλαχθούν: Το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, και  ο μυστικός 

κωδικός. Γίνονται οι συνήθεις έλεγχοι εγκυρότητας των πεδίων.  
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Καμία αλλαγή δεν καταχωρείται αν δεν δοθεί ο υπάρχων κωδικός χρήστη, ο οποίος ελέγχεται κατά την 

υποβολή: 

 

Επεξεργασία στοιχείων - έλεγχοι εγκυρότητας 

 

Επεξεργασία στοιχείων - λανθασμένος κωδικός 
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Επεξεργασία στοιχείων - επιτυχής καταχώρηση 
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Διαχειριστής  

Ο διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες του πιστοποιημένου χρήστη - αναζήτηση 

τίτλων, κρατήσεις και έχει επιπλέον, με σύνδεσμο που εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα όταν 

εισέρχεται στο σύστημα, πρόσβαση στην αρχική σελίδα της περιοχής διαχείρισης, την admin.aspx, 

τόπου γίνονται όλες οι λειτουργίες που απαιτούνται για  τη διακίνηση των τίτλων. 

Διακίνηση τίτλων 

Προβάλλονται όλοι οι δανεισμοί και οι κρατήσεις. Με τα πεδία αναζήτησης χρήστη μπορούν να 

εμφανιστούν μόνο αυτές ενός συγκεκριμένου. Για τον δανεισμό χωρίς προηγούμενη κράτηση υπάρχει 

ξεχωριστή αναζήτηση τίτλου και χρήστη στο κάτω μέρος της σελίδας.  

 

  

Διαχειριστής - διακίνηση τίτλων 
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Η αναζήτηση χρηστών για να προβληθούν οι κρατήσεις και οι δανεισμοί τους γίνεται με ανάλογο τρόπο 

όπως και στη σελίδες των τίτλων με αυτόματη συμπλήρωση και επιλογή από λίστα των email τους, 

αφού πληκτρολογηθούν 2 τουλάχιστον γράμματα. 

Εμφανίζονται στις κρατήσεις που είναι ενεργές: Eπιλογή για να πραγματοποιηθεί δανεισμός, οι κωδικοί 

των διαθέσιμων αντιτύπων για να καταχωρηθεί ποιό θα πάρει ο χρήστης και ένα αριθμητικό πεδίο για 

τον αριθμό των ημερών που θα κρατήσει το βιβλίο. 

Στους δανεισμούς υπάρχει η επιλογή της επιστροφής. 

 

Αναζήτηση δανεισμών και κρατήσεων χρηστών 
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Με το δανεισμό  εμφανίζεται μήνυμα και επικαιροποιείται η λίστα κρατήσεων του χρήστη: 

 

Διακίνηση τίτλων - Δανεισμός από κράτηση 
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Δανεισμός χωρίς κράτηση 

Με την αναζήτηση χρήστη στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας επιλέγεται ο χρήστης που πρόκειται 

να δανεισθεί και εμφανίζονται τα απαραίτητα στοιχεία για το δανεισμό: 

 

Διακίνηση τίτλων - δανεισμός χωρίς κράτηση:  χρήστης 
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Αν ο χρήστης δεν μπορεί να δανεισθεί - έχει ξεπεράσει το όριο, ή έχει καθυστερήσει επιστροφή, η 

δυνατότητα δανεισμού είναι απενεργοποιημένη. 

 

Διακίνηση τίτλων - δανεισμός χωρίς κράτηση: υπέρβαση ορίου χρήστη 
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Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η αναζήτηση βιβλίου με τον τίτλο του, όπου εμφανίζονται τα στοιχεία που 

χρειάζονται για δανεισμό, όπως η επιλογή αντιτύπου από τα διαθέσιμα και η διάρκεια. 

 

Διακίνηση τίτλων - δανεισμός χωρίς κράτηση: τίτλος 
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Μπορεί να επιλεγεί ο κωδικός του αντιτύπου από τους διαθέσιμους που εμφανίζονται και μετά το 

σύνδεσμος επιλογή να συμπληρωθεί ο τίτλος και το αντίτυπο στα αντίστοιχα πεδία του χρήστη. 

 

Δανεισμός χωρίς κράτηση - επιλογή τίτλου 
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Η επιλογή μπορεί να ακυρωθεί πατώντας το σύνδεσμο "Ακύρωση" στην περιγραφή του βιβλίου. 

Κατά την καταχώρηση του δανεισμού εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα με την ημ/νία επιστροφής: 

 

Δανεισμός χωρίς κράτηση - επιτυχής. 
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Αν πρόκειται για βιβλίο για το οποίο δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα, η δυνατότητα επιλογής του 

είναι απενεργοποιημένη: 

 

Δανεισμός χωρίς κράτηση - δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα 

 

Διαχείριση τίτλων 

Από την κεντρική σελίδα διαχείρισης admin.aspx ακολουθώντας το σύνδεσμο "Διαχείριση τίτλων" 

ανοίγει η σελίδα admin_titles.aspx.  

Εδώ μπορεί ο διαχειριστής να επεξεργαστεί (μεταβάλλει) τα στοιχεία των καταχωρημένων βιβλίων και 

να προσθέσει νέα. Επιπλέον μπορεί να επεξεργαστεί/προσθέσει κατηγορίες και ονόματα συγγραφέων. 

Προσθήκη τίτλου 

Η σελίδα εμφανίζεται με πεδία για την εισαγωγή στοιχείων όπως τίτλος, εκδότης, έτος και περιγραφή. Ο 

αριθμός των αντιτύπων που θα προστεθούν είναι τουλάχιστον ένα. Μπορεί να επιλεγεί κατηγορία από 

τη λίστα που τις εμφανίζει με την ιεραρχική τους δομή. Για τα πεδία που είναι απαραίτητα γίνεται 

έλεγχος. Αν δεν συμπληρωθεί εκδότης ή έτος καταχωρούνται αρχικά "Άγνωστος εκδότης" και 0000 για 

έτος: 
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Προσθήκη τίτλου-1: Επιλογή κατηγορίας, έλεγχοι κενών πεδίων 

Υπάρχει ήδη μια λίστα με τους καταχωρημένους συγγραφείς και πρέπει υποχρεωτικά να επιλεγεί 

κάποιος (υπάρχει και η επιλογή "Άγνωστος"). Μπορούν όμως να προστεθούν κι άλλες λίστες 

 (μέχρι 6) για βιβλία που έχουν παραπάνω από ένα συγγραφέα. 

 Αυτές έχουν σαν αρχική τιμή "Επιλογή" και να δεν επιλεχθεί συγκεκριμένος συγγραφέας δεν 

λαμβάνονται καθόλου υπόψη κατά την καταχώρηση. 

Προαιρετική είναι και η προσθήκη εικόνας εξωφύλλου. Αν επιλεγεί αρχείο, γίνεται έλεγχος να είναι 

αρχείο εικόνας και να μην υπερβαίνει σε μέγεθος τα 80ΚΒ για να γίνει δεκτό. 
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Προσθήκη τίτλου-2: Πολύ μεγάλο αρχείο εικόνας για εξώφυλλο 
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Μετά την καταχώρηση εμφανίζεται μήνυμα με τους κωδικούς των αντίτυπων που προστέθηκαν και 

επαναφορτώνεται η σελίδα για να τον δείξει καταχωρημένο με όλα τα στοιχεία του. 

 

Καταχώρηση τίτλου 

  



110 

 

Επεξεργασία τίτλου 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Επεξεργασία" δίπλα σε κάθε εμφανιζόμενο τίτλο, μεταβαίνει σε κατάσταση 

επεξεργασίας, όπου -όπως και στην προσθήκη- μπορούν να τύχουν επεξεργασίας όλα τα στοιχεία του 

και επιπλέον να διαγραφεί κάποιο αντίτυπο από τα υπάρχοντα (π.χ σε περίπτωση φθοράς).  

 

Επεξεργασία τίτλου: Επιλογή αντιτύπου για διαγραφή 

Με την καταχώρηση των αλλαγών επαναφορτώνονται τα στοιχεία του βιβλίου. Αν τυχόν υπήρχαν 

κρατήσεις και ο αριθμός των αντιτύπων που απέμεινε δεν επαρκεί, ακυρώνεται η πιο πρόσφατη: 
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Επεξεργασία τίτλου: Καταχώρηση αλλαγών 
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Προσθήκη κατηγορίας 

Στην ίδια σελίδα γίνεται και η επεξεργασία και προσθήκη κατηγοριών. Για να προστεθεί μια κατηγορία, 

πρέπει να επιλεγεί από τη λίστα των υπαρχόντων η αμέσως ανώτερή της ή η ένδειξη "Δεν θα είναι 

υποκατηγορία", αν πρόκειται να είναι στο πρώτο επίπεδο ιεραρχίας. Στο πεδίο καταχώρησης ονόματος 

συμπληρώνεται η ένδειξη "Νέα κατηγορία", η οποία πρέπει να αλλαχθεί. 

Έλεγχος γίνεται επίσης, αν στο ίδιο επίπεδο (δηλ. υποκατηγορία της ίδιας ανώτερης) υπάρχει ήδη το 

όνομα αυτό σε κάποια καταχώρηση. Αν ναι δεν γίνεται δεκτό. 

 

Προσθήκη κατηγορίας - το όνομα υπάρχει ήδη 

Μετά από επιτυχή καταχώρηση, το χρώμα του μηνύματος γίνεται μπλε, η ένδειξη αλλάζει σε 

"καταχωρήθηκε" και επικαιροποιούνται οι λίστες κατηγοριών της σελίδας: 

 

Προσθήκη κατηγορίας - νέο όνομα 
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Προσθήκη κατηγορίας - καταχώρηση και επικαιροποίηση λιστών 

Επεξεργασία ονόματος κατηγορίας 

Στο αριστερό πεδίο συμπληρώνεται με επιλογή από τη λίστα το όνομα της κατηγορίας που θα τύχει 

επεξεργασίας.  

 

Επεξεργασία κατηγορίας - επιλογή 

Εκτός από τον έλεγχο για κενό πεδίο, ελέγχεται και πάλι αν υπάρχει στο ίδιο επίπεδο το ίδιο όνομα και 

αποτρέπεται η αλλαγή: 

 

Επεξεργασία κατηγορίας - το όνομα υπάρχει ήδη 

Η αλλαγή επιτρέπεται, αν πρόκειται για υπάρχον και αλλάζουμε τη  γραφή όσον αφορά τόνους και 

μικρά-κεφαλαία: 



114 

 

 

Επεξεργασία κατηγορίας - αλλαγή ορθογραφίας ονόματος 

Μετά την επιτυχή καταχώρηση εμφανίζεται μήνυμα όπως και στην περίπτωση της προσθήκης και 

επικαιροποιούνται οι λίστες κατηγοριών της σελίδας: 

 

Επεξεργασία κατηγορίας - καταχώρηση 

 

Προσθήκη συγγραφέα 

Εισάγεται το όνομα και ελέγχεται αν υπάρχει ήδη: 

 

Προσθήκη συγγραφέα - το όνομα υπάρχει ήδη 

Αν όχι, καταχωρείται. Εμφανίζεται μήνυμα και επικαιροποιούνται οι λίστες συγγραφέων της σελίδας: 
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Προσθήκη συγγραφέα - καταχώρηση 

Επεξεργασία συγγραφέα 

Επιλέγοντας από τη λίστα συγγραφέων αριστερά, συμπληρώνεται το όνομα στο πεδίο. Ελέγχεται αν το 

νέο υπάρχει ήδη: 

 

Επεξεργασία συγγραφέα - το όνομα υπάρχει ήδη 

Μπορεί να αλλαχθεί  όμως η ορθογραφία υπάρχοντος ως προς μικρά-κεφαλαία και ο τονισμός (ενώ για 

την αναζήτηση είναι το ίδιο). Με την καταχώρηση εμφανίζεται μήνυμα και επικαιροποιούνται οι λίστες 

συγγραφέων: 

 

Επεξεργασία συγγραφέα - αλλαγή ονόματος 
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Επεξεργασία συγγραφέα - καταχώρηση 

Διαχείριση χρηστών 

Από το σύνδεσμο "Διαχείριση χρηστών" της κεντρικής σελίδας ανοίγει η admin.users.aspx όπου ο 

διαχειριστής μπορεί να μεταβάλει όλα τα στοιχεία των χρηστών, αλλά και τις ρυθμίσεις e-mail του 

συστήματος. 

Επεξεργασία χρήστη 

Με την αναζήτηση εμφανίζονται τα στοιχεία του εκάστοτε χρήστη, και πατώντας το σύνδεσμο 

"Επεξεργασία", μπορεί ο διαχειριστής να μεταβάλει όλα τα καταχωρημένα δεδομένα του: 

 

Διαχείριση χρηστών - αναζήτηση 
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Διαχείριση χρηστών - επισκόπηση 

 

Διαχείριση χρηστών - επεξεργασία 

Οι λογαριασμοί διαχειριστών δεν απενεργοποιούνται και δεν μετατρέπονται σε απλού χρήστη αν δεν 

υπάρχει και άλλος διαχειριστής στο σύστημα: 
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Διαχείριση χρηστών - επεξεργασία: Σφάλμα μοναδικού διαχειριστή 

 

Αν αλλάξει το e-mail ενός χρήστη, ο λογαριασμός χρειάζεται εκ νέου ενεργοποίηση: 

 

Διαχείριση χρηστών: Αλλαγή  Email 
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Διαχείριση χρηστών: Αλλαγή Email - καταχώρηση 

Διαχείριση ρυθμίσεων συστήματος 

Στο πάνω μέρος της ίδιας σελίδας, μπορούν να αλλαχθούν τα στοιχεία του διακομιστή και του λογ/σμού 

e-mail της εφαρμογής. Γίνονται οι συνήθεις έλεγχοι για κενά πεδία και αριθμητική τιμή στο πεδίο 

'Θύρα': 

 

Διαχείριση ρυθμίσεων: Σφάλματα καταχώρησης 
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Δοκιμή και δημοσίευση 

Δοκιμή σε περιβάλλον Visual Studio 2012 

Μεταφορά της βάσης δεδομένων 

Η βάση απαιτεί SQL SERVER 2008R2 και νεότερο. Αντιγράφουμε το αρχείο SchoolLib.bak κάπου 

στο σκληρό δίσκο. Από την εφαρμογή MS SQL SERVER Management Studio επιλέγουμε "restore 

database": 

 

Δημιουργία βάσης δεδομένων - 1 

Στο παράθυρο διαλόγου Restore Database που ανοίγει επιλέγουμε "From device" και ακολούθως το 

κουμπί που είναι σε κόκκινο κύκλο: 

 

Δημιουργία βάσης δεδομένων - 2 

Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε Add και αναζητούμε το αρχείο. Στο παράδειγμα εδώ ήταν στο δίσκο F:\   
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Δημιουργία βάσης δεδομένων - 3 

Επιστρέφουμε στο παράθυρo Restore Database και επιλέγουμε το backup που έχει εμφανιστεί στο κάτω 

μέρος: 

 

Δημιουργία βάσης δεδομένων - 4 

Δίνουμε όνομα στη βάση που θα δημιουργηθεί. Μπορούμε να διατηρήσουμε και το ίδιο (SchoolLib). 

Εδώ χρησιμοποιήθηκε το όνομα test_db: 
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Δημιουργία βάσης δεδομένων - 5 

 

Δημιουργία βάσης δεδομένων - 6: Επιτυχής αποκατάσταση 

Η βάση εμφανίζεται στο παράθυρο επισκόπησης του Management studio: 
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Δημιουργία βάσης δεδομένων -  7: Ολοκλήρωση 

Μεταφορά της εφαρμογής 

Αντιγραφή του φακέλου sch_lib στον δίσκο. Στο παράδειγμα που ακολουθεί αντιγράφηκε στον φάκελο 

C:\visualStudioProjects: 

 

Αντιγραφή φακέλου 

 Άνοιγμα του φακέλου, επιλογή του sch_lib.sln και άνοιγμα με το Visual Studio: 
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Επιλογή αρχείου sch_lib.sln 

Πρέπει να καταχωρηθεί στο aρχείο Web.config η διαδρομή για την εύρεση της βάσης δεδομένων. 

Αυτό γίνεται διορθώνοντας το connection string: 

 

Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

Στο παράδειγμα εδώ Data Source είναι η θέση του SQL SERVER, που είναι της μορφής  

 Όνομα_υπολογιστή\Όνομα_sql_ server. Στο initial catalog μπαίνει το όνομα της βάσης - εδώ SchoolLib. 

Αν χρησιμοποιείται windows authentication στον sql server, το Integrated Security είναι true όπως εδώ. 

Αν η σύνδεση γίνεται με SQL authentication,  το τμήμα αυτό αντικαθίσταται με π.χ  

Integrated Security=False;User Id=userid; Password=password; 

MultipleActiveResultSets=True"  

όπου userid  είναι το όνομα χρήστη και password ο κωδικός του. 

Δημοσίευση. 

Παρά τις ιδιαιτερότητες για τη δημοσίευση εφαρμογών ανάλογα με τον πάροχο και/ή τις ρυθμίσεις της 

υποδομής του, εντούτοις υπάρχουν κοινά βήματα που πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση. Γι αυτό το 

λόγο δίνεται ένα παράδειγμα δημοσίευσης στην υπηρεσία Azure Cloud της Microsoft.  
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Η μεταφορά της εφαρμογής προϋποθέτει έναν ενεργό λογ/σμό στις υπηρεσίες του παρόχου και τη 

δημιουργία SQL Server και ενός Web App στην υποδομή του, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες: 

(Microsoft - SQL Database Tutorial)  και (Microsoft -Create a web app in an App Service Environment). 

Βάση δεδομένων 

Για τη δημοσίευση της βάσης χρειάζονται οι ρυθμίσεις του sql server που έχει δημιουργηθεί στο Azure, 

δηλ. το URL του server, το username και το password. 

Η δημοσίευση γίνεται μέσα από το -τοπικό- εργαλείο διαχείρισης SQL server management studio, που 

συνοδεύει τις εγκαταστάσεις MS SQL server: 

 

Ρυθμίσεις Azure SQL Server 
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Eπιλογή της τοπικής βάσης δεδομένων στο SQL Server Management Studio 

 

Εισάγονται οι ρυθμίσεις από τον SQL server του Azure: 

 

Ρυθμίσεις του δημόσιου Server στο SQL Server Management Studio 
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Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση στον απομακρυσμένο server συμπληρώνουμε όνομα για τη βάση 

(μπορεί να είναι ίδιο με την τοπική, αρκεί φυσικά να είναι μοναδικό): 

 

Σύνδεση και απόδοση ονόματος στη βάση δεδομένων 

συνεχίζουμε την εκτέλεση του οδηγού και η νέα βάση δεδομένων εμφανίζεται πλέον στην περιοχή 

διαχείρισης του λογ/σμού μας: 

 

Η βάση δεδομένων στο Azure Cloud Services 

Εφαρμογή 

Από την περιοχή διαχείρισης του Azure Cloud Portal βρίσκουμε την εφαρμογή που έχουμε ήδη 

δημιουργήσει (στο παράδειγμά μας ονομάζεται schoolLibrary) και κατεβάζουμε το αρχείο publish 

profile: 
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Ανάκτηση του αρχείου publish profile 

Η δημοσίευση της εφαρμογής γίνεται μέσα από το Visual Studio. Πριν προχωρήσουμε, πρέπει να 

προσαρμόσουμε όποιες ρυθμίσεις της εφαρμογής διαφέρουν από αυτές που έχει όταν εκτελείται τοπικά. 

Υπάρχει η δυνατότητα να διατηρήσουμε και τις τοπικές και να καθορίσουμε να χρησιμοποιούνται 

διαφορετικές μόνο για τη δημοσίευση. 

Είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, ότι σημαντικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής 

βρίσκονται καταχωρημένες στο XML αρχείο Web.config που τη συνοδεύει. 

Εκτός από αυτό υπάρχει και το Web.Release.config. Εκεί τοποθετούμε κατά περίπτωση 

μετασχηματισμούς που όταν επιλέγουμε να δημοσιεύσουμε την Release έκδοση (η επιλογή αυτή γίνεται 

παρακάτω) αντικαθιστούν τις αρχικές με άλλες. 

Στην περίπτωσή μας αυτό ισχύει για το connection string (οδηγίες σύνδεσης με τη βάση δεδομένων). 

Χρησιμοποιώντας την XDT (Microsoft XML Transformation Library) καθορίζουμε έναν 

μετασχηματισμό των τιμών του, ο οποίος θα εφαρμόζεται για τη δημοσιευμένη εφαρμογή και θα 

αντικαθιστά τις αρχικές τιμές του με αυτές για την online βάση δεδομένων. 
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Μετασχηματισμοί στο αρχείο Web.Release.config 

Διακρίνουμε το URL του Database server (ετικέτα Data Source), το όνομα της βάσης (Initial Catalog) 

και τα στοιχεία σύνδεσης User ID και Password που είναι αυτά που καθορίσαμε κατά τη δημιουργία του 

SQL server στο Azure Cloud. 

Ο δεύτερος μετασχηματισμός αφορά στη σελίδα σφάλματος και δεν χρειάζεται να αλλαχθεί εκτός αν 

θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη δικής μας κατασκευής αντί της default για προβολή τυχόν 

σφαλμάτων. 

Με τα στοιχεία αυτά και το αρχείο Publish Profile προχωράμε στη δημοσίευση, επιλέγοντας για το 

project που αντιστοιχεί στην εφαρμογή (δεξί κλικ) "publish.."  

Στον οδηγό που ανοίγει εισάγουμε το αρχείο profile και συνεχίζοντας συμπληρώνονται αυτόματα όλες 

οι ρυθμίσεις σύνδεσης με το Azure Cloud.  

Στο στάδιο αυτό ελέγχουμε τη σύνδεση με τον απομακρυσμένο διακομιστή. 

Στο επόμενο βήμα προσέχουμε στο πεδίο configuration η επιλογή να είναι Release, για να ισχύσουν οι 

ρυθμίσεις μας για την online εκδοχή της εφαρμογής. 

Μόλις ο οδηγός ολοκληρώσει τη δημοσίευση ανοίγει τη σελίδα στον προεπιλεγμένο browser. 
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Δημοσίευση - εισαγωγή αρχείου profile 

 

Δημοσίευση - αυτόματη συμπλήρωση ρυθμίσεων, δοκιμή σύνδεσης 
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Δημοσίευση - επιλογή Configuration 

 

Δημοσίευση - αρχική σελίδα 
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Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις 

Παρατηρήσεις  από τη χρήση: 

Η εφαρμογή εκπληρώνει πλήρως τους σκοπούς για τους οποίους φτιάχτηκε.  

Προσφέρει μέσα από μια εύχρηστη και απλή διεπαφή τη δυνατότητα στους χρήστες να μειώσουν 

σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο χώρο για να διαλέξουν ένα βιβλίο, ενδεχομένως και 

να τον μειώσουν στον ελάχιστο που απαιτείται για μια απλή παραλαβή. 

Μπορούν να ενημερωθούν από οπουδήποτε και ανα πάσα στιγμή για τις προθεσμίες κράτησης και 

επιστροφής που έχουν. Μέσω του ιστορικού τους, μπορούν να δουν άμεσα αν π.χ. έχουν ήδη 

παλαιότερα δανειστεί κάποιο βιβλίο.  

Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα με τα σχολικά βοηθήματα, τα οποία έχουν πολλές ομοιότητες (αντικείμενο, 

συχνά και τίτλο).  

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να μην θυμάται κανείς μετά από π.χ 6 μήνες, αν όντως είχε το 

συγκεκριμένο βοήθημα άλγεβρας -άρα έχει λύσει και τις ασκήσεις του- ή κάποιο παρεμφερές. 

Ο διαχειριστής προφανώς ωφελείται λιγότερο από την απομακρυσμένη διαχείριση, μιας και οι ενέργειες 

που κάνει (επιστροφές, δανεισμοί, διαχείριση αποθέματος ) απαιτούν τη φυσική του παρουσία:. 

Η μεγάλη διευκόλυνση γι αυτόν προέρχεται από το ότι το σύστημα είναι πλέον μηχανοργανωμένο και 

του προσφέρει άμεση εποπτεία της λειτουργίας της βιβλιοθήκης. 

Επιπλέον, μερικές αυτοματοποιημένες λειτουργίες του, όπως η ακύρωση κρατήσεων μετά την 

παρέλευση της προθεσμίας παραλαβής που τίθεται αυτόματα, η καταχώρηση μηνυμάτων για το χρήστη 

και ο αποκλεισμός του από τις κρατήσεις αν καθυστερήσει επιστροφή, μειώνουν το φόρτο της 

διαχείρισης 

Παρόλ΄ αυτά, η δυνατότητα που του δίνεται να μπορεί να προγραμματίσει εκ των προτέρων ένα μέρος 

των δραστηριοτήτων της επόμενης μέρας (πόσοι δανεισμοί, επιστροφές αναμένονται), λειτουργεί 

υποστηρικτικά. 

Πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις 

Σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, μπορεί να προστεθεί η αυτόματη αποστολή και e-mail στους χρήστες, πέρα 

από την ειδοποίηση που καταχωρείται και τον αποκλεισμό τους από τις κρατήσεις, που και τα δύο είναι 

ορατά  μόνον όταν κάνει είσοδο στην εφαρμογή. Στην τωρινή μορφή η αποστολή μπορεί να γίνει μόνο 

χειροκίνητα από το διαχειριστή, που βλέπει ξεχωριστά τις καθυστερήσεις στην περιοχή διαχείρισης. 

Επιπλέον, ο διαχειριστής έχει περιορισμένη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει την ταξινόμηση κατά 

κατηγορίες: Μπορεί να επεξεργαστεί τα ονόματά τους και να προσθέσει νέες, αλλά όχι να αφαιρέσει. 

Το τελευταίο προϋποθέτει ανακατανομή των τίτλων που ενδεχομένως αντιστοιχίζονται στην υπό 

κατάργηση κατηγορία και κατάργηση όλων των υποκατηγοριών -αν υπάρχουν. 

Σε επίπεδο περιεχομένου, θα μπορούσε να προστεθεί πέρα από την περιγραφή για κάθε βιβλίο 

(συμπίπτει με την περιγραφή στο οπισθόφυλλο) να προστεθεί και ένα δείγμα σελίδων (π.χ. 

περιεχόμενα), για να έχει ο χρήστης καλύτερη εικόνα για το βιβλίο. Απαιτείται για αυτό ψηφιοποίηση 

τμημάτων των βιβλίων, που έχει κόστος σε ώρες εργασίας προσωπικού. 
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Αυτό θα μπορούσε βαθμιαία να επεκταθεί στο μέλλον στην παροχή ολόκληρου του περιεχομένου σε 

ψηφιακή μορφή, πράγμα που θα εξάλειφε σχεδόν και την ανάγκη κρατήσεων/δανεισμών, δηλ. της 

φυσικής παρουσίας των χρηστών στο χώρο  

Εδώ, πέρα από το κόστος σε ανθρωποώρες, εγείρονται και ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Θα πρέπει να περιοριστεί η πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό σε μη εγγεγραμμένους χρήστες και να 

αυτοματοποιηθεί περεταίρω η διαδικασία ταυτοποίησης, που τώρα γίνεται άτυπα από τον διαχειριστή 

όταν παραλαμβάνεται για πρώτη φορά βιβλίο. 
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