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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι παρακάτω διπλωµατικές εργασίες θα επεκτείνουν µια υπάρχουσα
πλατφόρµα συναλλαγών σε ναυτιλιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) ώστε
να µπορεί να διαπραγµατεύεται Options, να µπορεί να διαχειριστεί δηµοπρασίες και να
γραφεί client για πρόσβαση σε αυτή από smart phones (iPhone η/και Blackberry).
ΑΤΟΜΑ: Ανεξάρτητες διπλωµατικές µεταξύ τους για 1 έως 4 άτοµα
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Visual Studio 2010 (VB .Net, C++)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η πλατφόρµα ArtB έχει αναπτυχθεί για την on-line διαπραγµάτευση συµβολαίων
µελλοντικής εκπλήρωσης (γνωστότερα ως futures) πάνω σε ναυλώσεις πλοίων ξηρού
φορτίου. Οι χρήστες µέσω µιας client εφαρµογής (όπως φαίνεται στο παρακάτω screenshot)
µπορούν να βλέπουν και να δώσουν εντολές αγοράς και πώλησης τέτοιων συµβολαίων µέσω
ενός ΧMPP server. O server της πλατφόρµας εκτελεί έναν αλγόριθµο όταν εισέρχεται µια νέα
εντολή στο σύστηµα, που βλέπει αν µπορεί να εκτελεστεί ικανοποιώντας µία ή περισσότερες
υπάρχουσες στο σύστηµα εντολές. Οι συνδυασµοί των εντολών που µπορεί να εκτελεστούν
ταυτόχρονα είναι, αντίθετα µε τα χρηµατιστήρια µετοχών, είναι τόσο πολύπλοκοι που έχει
αναπτυχθεί ένας αλγόριθµος βελτιστοποίησης που δίνει τον καλύτερο συνδυασµό µε διάφορα
κριτήρια. Η ανάπτυξη της εφαρµογής έγινε σε Microsoft Visual Studio 2010 (VB) και
χρησιµοποιεί και κάποια open source C++ components. Σαν βάση δεδοµένων
χρησιµοποιείται ο SQLServer 2008.

Πέρα από τα Futures υπάρχουν και τα συµβόλαια τύπου Options που τώρα δεν
υποστηρίζονται από την πλατφόρµα. Αντικείµενο της πρώτης διπλωµατικής θα είναι η
επέκταση του συστήµατος ώστε να µπορεί να διαχειριστεί τέτοια προϊόντα, ξεκινώντας από
το GUI και φτάνοντας µέχρι τον αλγόριθµο εκτέλεσης πράξεων. Ένας εναλλακτικός τρόπος
διαπραγµάτευσης είναι οι δηµοπρασίες. Το σύστηµα θα πρέπει να επανασχεδιαστεί ώστε να
µπορεί να λειτουργήσει µε µια λογική δηµοπρασιών, επειδή όµως θα βασιστεί σε µεγάλο
βαθµό στο υπάρχον, οι αλλαγές που θα απαιτηθούν δεν θα είναι σηµαντικές. Οι δύο
τελευταίες διπλωµατικές αφορούν την υλοποίηση µιας Light version του Client ώστε να
µπορεί να τρέξει πάνω από iPhone στην πρώτη περίπτωση και Blackberry στη δεύτερη.
Επειδή το συγκεκριµένο project είναι µεγάλο και πολύπλοκο ξεκαθαρίζουµε ότι δεν
απαιτείται η ολοκλήρωση του κάθε έργου ώστε να θεωρηθεί ολοκληρωµένη η διπλωµατική.
Η διπλωµατική ολοκληρώνεται όταν συµπληρωθεί ένα συγκεκριµένο ποσό δουλειάς και θα
γίνεται σε στενή συνεργασία µε τον επιβλέποντα. Το όφελος για τον τελειόφοιτο θα είναι,
πέρα από την τριβή µε τελευταίες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισµικού, η απόκτηση
χρηµατοοικονοµικών και ναυτιλιακών γνώσεων, καθώς και µια πιθανή συνεργασία σε άλλο
επίπεδο. Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου απαιτείται καλή γνώση προγραµµατισµού και
ιδανικά του περιβάλλοντος Visual Studio 2005 ή µεταγενέστερου.

