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1 Εισαγωγή 
 

Το έργο WareM&O σχεδίασε και ανέπτυξε ένα ευέλικτο δυναμικο δίκτυο αποθήκευσης  

υπό την μορφή ενός «εικονικού εμπορευματικού κέντρου» (Virtual Freight Center), το 

οποίο στοχεύει στην γεφύρωση της προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώρου για 

εκμετάλλευση με γνώμονα την διευκόλυνση της διαδικασίας αποθήκευσης με 

βραχυπρόθεσμη μίσθωση και επομένως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

παραγωγικότητας μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. 

Η δημιουργία ενός εικονικού εμπορευματικού κέντρου θα επιτρέψει την άμεση 

προσαρμογή της αγοράς στις νέες απαιτήσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος και 

φυσικά θα βοηθήσει στην αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών με τον πλέον 

αποτελεσματικότερο τρόπο.  

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας αυτής μπορεί να φέρει πιο κοντά επιχειρήσεις που σήμερα 

λειτουργούν ανταγωνιστικά για την ανάπτυξη και των δύο. Σήμερα που οι περισσότερες 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες, η συνεργασία είναι μονόδρομος για την 

ανάπτυξη των δυνατοτήτων που υπάρχουν για τη βιωσιμότητα τους, καθώς τέτοιες 

συνέργειες οδηγούν στη μεγαλύτερη αξιοποίηση υποδομών και τη μείωση των 

λειτουργικών εξόδων.  

Πιο συγκεκριμένα το «εικονικό εμπορευματικό κέντρο» έχει ως κύριο στόχο:  

 την παροχή δυνατότητας συνεργατικής αποθήκευσης μεταξύ των φορέων logistics 

 την προσφορά των ανεκμετάλλευτων εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

 την ανάπτυξη καινοτόμων συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων 

 την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών logistics 

 τη δημιουργία ενός τοπικού οικοσυστήματος φορέων παροχής υπηρεσιών 
logistics 

 

Βασικό στοιχείο του «εικονικού εμπορευματικού κέντρου» - VFC αποτελεί η σχετική 

πλατφόρμα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου και αναλύεται στο παρόν 

παραδοτέο. 

Η πλατφόρμα VFC υλοποιήθηκε στη βάση των αναγκών των χρηστών και αξιοποιώντας 

τη περιγραφή των συγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης (use cases) όπως είχαν 

παρουσιαστεί σε προηγούμενα παραδοτέα του έργου. 
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Στο παρόν παραδοτέο περιγράφονται αναλυτικά η μεθοδολογία υλοποίησης της 

πλατφόρμας, τα επιμέρους τμήματα της πλατφόρμας και βασικά στοιχεία της ανάπτυξής 

τους καθώς και τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης/ελέγχου του συστήματος. 

 

  



  

Π2.2.: Έκθεση Αναφοράς Ανάπτυξης του Virtual Freight Center 

 

WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Αξιοποίηση και 
αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός 
έργου Τ1ΕΔΚ-04383 

                          7 
 

 

2 Μεθοδολογία Υλοποίησης Εφαρμογής VFC 
Σκοπός της μεθοδολογίας είναι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογικής 

προσέγγισης για τον ορισμό των προδιαγραφών των συστημάτων λογισμικού, το 

σχεδιασμό, την ανάλυση, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την περαιτέρω εξέλιξη τους.  

Η μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρμογών που εφαρμόστηκε βασίζεται κυρίως σε Object 

Oriented μεθοδολογίες για ανάλυση και μοντελοποίηση οντοτήτων, αλλά και μια πολύ 

καλά ορισμένη διαδικασία για εκτέλεση εργασιών. Οι βασικότερες μεθοδολογίες που 

έχουν υιοθετηθεί είναι οι εξής: 

Η Unified Modeling Language (UML), η οποία είναι μια object-oriented γλώσσα η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρη μοντελοποίηση όλων των οντοτήτων ενός έργου 

ανάπτυξης λογισμικού (Data Structures, Application Structures, Database Schemas), και 

επιτρέπει τον ορισμό, οπτικοποίηση, δημιουργία και τεκμηρίωση όλων των οντοτήτων με 

τα χαρακτηριστικά τους (attributes) και τις σχέσεις μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, κατά τη 

φάση σχεδιασμού του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν use case diagrams, state 

diagrams και sequence diagrams για την οπτικοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών του 

λογισμικού. 

H μέθοδος Rational Unified Process, η οποία είναι μια παραμετροποιήσιμη μέθοδος 

ανάπτυξης λογισμικού (software development process) και η οποία παρέχει ένα σύνολο 

καθορισμένων διαδικασιών (best practices) για τον ορισμό και διαχείριση εργασιών και 

αρμοδιοτήτων σε μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, καθ΄ όλο τον κύκλο και όλες τις 

φάσεις ενός έργου ανάπτυξης λογισμικού. Η RUP χρησιμοποιεί τις δυνατότητες 

μοντελοποίησης της UML και παρέχει οδηγίες για την καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση 

της UML σε έργα ανάπτυξης λογισμικού. 

Η χρήση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας παρέχει τις καλύτερες μεθόδους και οδηγίες 

ως προς την καταγραφή προδιαγραφών, την ανάπτυξη, την διαχείριση και την εξέλιξη 

των συστημάτων λογισμικού. Καθορίζει τα τμήματα εργασίας, συγχρονίζει τις ομάδες και 

τους ρόλους των προσώπων που δουλεύουν στο κάθε έργο, συσχετίζει τις απαιτήσεις με 

τον προϋπολογισμό του έργου και το συνολικό χρονοδιάγραμμα, διασφαλίζει την 

ποιότητα του τελικού προϊόντος σε συνδυασμό με τις ανάγκες του τελικού χρήστη και 

αυξάνει την αποδοτικότητα των νέων τεχνολογιών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας ανάπτυξης λογισμικού 

ξεκινώντας από την καταγραφή των προδιαγραφών μέχρι την υλοποίηση και την 

περαιτέρω διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού. 
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2.1 Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού  
Η διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος λογισμικού, με βάση την μεθοδολογία Rational 

Unified Process, περιγράφεται σε δυο διαστάσεις ή σε δυο άξονες, όπως παριστάνεται 

και στο σχετικό σχήμα. 

Ο οριζόντιος άξονας αναπαριστά τον χρόνο και δείχνει την δυναμική άποψη της 

διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού η οποία χαρακτηρίζεται από κύκλους, φάσεις, 

επαναλήψεις και ορόσημα (milestones); 

Ο κάθετος άξονας αναπαριστά την στατική φύση της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού 

η οποία χαρακτηρίζεται από δραστηριότητες, ροή εργασιών, artefacts. 

 

 

2.2 Βασικές Αρχές 
 

Οι βασικές αρχές που διέπουν την μεθοδολογία ανάπτυξης δίνονται παρακάτω: 

Επαναληπτική Ανάπτυξη Λογισμικού: Έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη πολύπλοκων 

συστημάτων λογισμικού είναι δύσκολη με το κλασικό γραμμικό μοντέλο όπου η ομάδα 

ανάπτυξης λογισμικού αρχικά ορίζει το πρόβλημα, σχεδιάζει τη λύση, αναπτύσσει το 

λογισμικό και τέλος ελέγχει το σύστημα. Απαιτείται μία επαναληπτική προσέγγιση η οποία 

θα επιτρέπει σταδιακή κατανόηση του προβλήματος και η ανάπτυξη της πιο 

αποτελεσματικής λύσης θα πραγματοποιείται με πολλές επαναλήψεις. Η επαναληπτική 
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προσέγγιση υποστηρίζει την διαδικασία ανάπτυξης, αντιμετωπίζοντας υψηλού κινδύνου 

στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο της εξέλιξης του έργου εμφανιστούν, μέσω δοκιμών των 

ενδιάμεσων εκδόσεων του συστήματος και της ανάδρασης από τους χρήστες, επομένως 

επιδρά σημαντικά στη μείωση των προβλημάτων του έργου συνολικά. Τυπικά, η κάθε 

επανάληψη ολοκληρώνεται με ένα αρχέτυπο (prototype), ώστε οι ομάδες ανάπτυξης να 

έχουν συνεχώς στόχο την παραγωγή αποτελεσμάτων, και ο περιοδικός έλεγχος της 

κατάστασης του συστήματος επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία ανάπτυξης είναι εντός 

χρονοδιαγράμματος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ανάπτυξης της πλατφόρμας VFC, 

σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν δυο κύκλοι ανάπτυξης και ελέγχου που αφορούσαν (α) 

στην ανάπτυξη της βασικής λειτουργίας της πλατφόρμας (εγγραφή χρήστη, περιγραφή 

αποθηκευτικού χώρου και εισαγωγή διαθεσιμότητας) καθώς και στη διαδικασία 

διαχείρισης των κρατήσεων ενώ κατά τη φάση (β) ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και χρήση 

του αλγορίθμου fair pricing και η ενσωμάτωση λειτουργιών σχετικά με βελτίωση της 

διαδικασίας αναζήτησης και αξιολόγησης αποθηκευτικού χώρου καθώς και η δημιουργία 

στατιστικών. 

Διαχείριση Απαιτήσεων: Η φάση αυτή αφορά τον τρόπο προσδιορισμού και 

οργάνωσης της λειτουργικότητας και των περιορισμών του έργου. Η διαδικασία 

αποκλεισμού κάποιων προβληματικών σεναρίων λειτουργίας αποδεικνύεται πολύ 

χρήσιμη προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς δυνατότητες του συστήματος σε 

σχέση με τις ανάγκες των χρηστών. Έτσι οι διαδικασίες ανάπτυξης, υλοποίησης και 

ελέγχου οδηγούν το σύστημα σε καταστάσεις όπου πληρούνται περισσότερο οι ανάγκες 

του τελικού χρήστη. Η διαχείριση απαιτήσεων ολοκληρώθηκε κατά την πρώτη φάση του 

έργου και οι σχετικές απαιτήσεις ενσωματώθηκαν στα παραδοτέα Π1.1 και Π1.2 με τη 

μορφή Use cases. Κατά τη φάση αυτή και με βάση την επικοινωνία με τους τελικούς 

χρήστες έγιναν μικρές προσαρμογές στη λίστα των τελικών απαιτήσεων όπως 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος.  

Χρήση Αρχιτεκτονικών βασισμένων σε Δομικά Στοιχεία (Component-based 

Architectures): Η μεθοδολογία εστιάζει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων τα 

οποία αξιοποιούν στο μέγιστο τη διαθεσιμότητα εμπορικών Off-The-Shelf δομικών 

στοιχείων. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιήθηκε το open source framework ASPNET 

Boilerplate όπως περιγράφεται και στην συνέχεια του παραδοτέου. 

Οπτική Μοντελοποίηση του Λογισμικού: Με τη διαδικασία αυτή επιτρέπεται η 

μοντελοποίηση του λογισμικού ώστε να γίνει κατανοητή η δομή και η συμπεριφορά της 

αρχιτεκτονικής και των διαφόρων στοιχείων της. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη κώδικα με 

τη χρήση «γραφικών δομικών στοιχείων». Η μοντελοποίηση του λογισμικού είναι δυνατή 

με χρήση της γλώσσας UML. 
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Επιβεβαίωση της Ποιότητας του Λογισμικού: Ελλιπής απόδοση της εφαρμογής και 

ελλιπής αξιοπιστία είναι δύο παράγοντες οι οποίοι αναστέλλουν την αποδοχή των 

εφαρμογών λογισμικού από τους τελικούς χρήστες. Έτσι, η ποιότητα θα πρέπει να 

εξεταστεί με βάση τις απαιτήσεις που αφορούν την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα, την 

απόδοση της εφαρμογής και του συστήματος. Η αποτίμηση της ποιότητας 

πραγματοποιείται στη διάρκεια όλων των διαδικασιών σχεδίασης και ανάπτυξης του 

έργου και αφορά όλους τους εμπλεκόμενους με αυτό, χρησιμοποιεί μετρήσεις και κριτήρια 

και δεν λαμβάνεται ως αποτέλεσμα ή ως ξεχωριστή διαδικασία η οποία εκτελείται από 

κάποια ειδική ομάδα. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν συγκεκριμένα σενάρια ελέγχου για 

τους δυο κύκλους ανάπτυξης της πλατφόρμας και ειδικό σετ δεδομένων ελέγχου με 

σκοπό την καταγραφή τυχόν προβλημάτων πριν την διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης 

από τους τελικούς χρήστες.  

Έλεγχος των Μεταβολών του Λογισμικού: Η δυνατότητα παρακολούθησης και 

χειρισμού αλλαγών και επιβεβαίωσης ότι η κάθε μεταβολή είναι αποδεκτή είναι μεγάλης 

σημασίας σε ένα περιβάλλον όπου οι μεταβολές είναι αναπόφευκτες. Η διαδικασία αυτή 

ασχολείται με τον τρόπο ελέγχου και παρακολούθησης των μεταβολών του λογισμικού 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής επαναληπτική ανάπτυξη. Επίσης δίνει λύση στη 

δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τον κάθε εργαζόμενο στην ανάπτυξη 

του έργου προσφέροντας απομόνωση από αλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται σε 

άλλα περιβάλλοντα εργασίας και ελέγχει τις μεταβολές όλων των επιμέρους κομματιών 

του λογισμικού (μοντέλων, κώδικα, εγγράφων κλπ). Τέλος περιγράφει τον τρόπο με τον 

οποίο αυτοματοποιείται η ενοποίηση των επιμέρους κομματιών του λογισμικού. Για τον 

έλεγχο των μεταβολών του λογισμικού τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης όσο και κατά την 

πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας αξιοποιήθηκε και η πλατφόρμα καταγραφής 

εκδόσεων πηγαίου κώδικα Subversion.  

 

2.3 Προσδιορισμός Απαιτήσεων  
 

Σκοπός του προσδιορισμού των απαιτήσεων αποτελεί η περιγραφή των λειτουργιών του 

συστήματος έτσι ώστε να επιτραπεί στην ομάδα ανάπτυξης και στους τελικούς χρήστες 

να συμφωνήσουν σε αυτή την συγκεκριμένη περιγραφή. Για να επιτευχθεί αυτό, η ομάδα 

ανάπτυξης εξάγει, οργανώνει και συγγράφει την απαιτούμενη λειτουργικότητα και τυχόν 

περιορισμούς.  

Κατά τη διάρκεια της Εργασίας 1.1 πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση της αγοράς και 

αναγκών αποθήκευσης στην Ελλάδα με ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών 

λειτουργίας της αγοράς, των βασικών υποδομών και τεχνικών χαρακτηριστικών logistics 

εγκαταστάσεων, των απαιτήσεων διασύνδεσης με το δίκτυο μεταφορών, των 

προσδοκιών των δυνητικών χρηστών της πλατφόρμα.  
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Για τον προσδιορισμό των αναγκών των χρηστών δημιουργήθηκε εκτενές 

ερωτηματολόγιο το οποίο και διανεμήθηκε μέσω σχετικών συνεδρίων σε σημαντικό 

μερίδιο της αγοράς. Οι απαντήσεις συλλέχθηκαν και αξιοποιήθηκαν με σκοπό τόσο την 

καταγραφή όσο και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων σχετικά με τις απαιτήσεις των 

πιθανών χρηστών. 
 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας καταγραφής των απαιτήσεων παρουσιάστηκαν στο 

παραδοτέο Π1.2 στο οποίο καθορίζονται οι χρήστες (actors) του συστήματος και όλα τα 

πιθανά συστήματα με τα οποία το υπό κατασκευή σύστημα μπορεί να αλληλεπιδράσει. 

Προσδιορίζονται περιπτώσεις χρήσης (use cases), αναπαριστώντας την συμπεριφορά 

του συστήματος λογισμικού.  

 

Η λειτουργία των περιπτώσεων χρήσης έχει στόχο την ενοποίηση των διεργασιών που 

εκτελούνται σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου. Το ίδιο μοντέλο περίπτωσης χρήσης 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του προσδιορισμού απαιτήσεων, της ανάλυσης και του 

σχεδιασμού καθώς και του ελέγχου. 
 

2.3.1 Πίνακας Εξακρίβωσης των Απαιτήσεων 

Ο πίνακας εξακρίβωσης των απαιτήσεων χρησιμοποιείται για την καταγραφή των 

διαφόρων δραστηριοτήτων στη διάρκεια του έργου και των υποπροϊόντων του έργου σε 

σχέση με τις απαιτήσεις του έργου. Ο πίνακας ορίζει τρόπους εξακρίβωσης των 

απαιτήσεων από τη φάση ορισμού, υλοποίησης και ελέγχου του έργου. Κάθε απαίτηση 

του έργου θα πρέπει να σχετίζεται με μία συγκεκριμένη επιδίωξη του έργου η οποία 

περιγράφεται στο πλάνο του έργου.  

Ο τρόπος εξακρίβωσης διασφαλίζει ότι το σύστημα θα πληροί όλες τις επιδιώξεις του 

έργου και δεν θα υπάρχουν ανάρμοστες ή εσφαλμένες λειτουργίες. Όλα τα προϊόντα των 

σταδίων σχεδιασμού, κωδικοποίησης και ελέγχου έχουν οριστεί σε σχέση με τις 

απαιτήσεις που περιγράφονται στις προδιαγραφές των απαιτήσεων λογισμικού. Η κάθε 

εξάρτηση διασφαλίζει ότι το σύστημα θα ικανοποιεί την κάθε απαίτηση και δεν θα υπάρχει 

καμία διεργασία η οποία να ξεφεύγει από τον στόχο ολοκλήρωσης του έργου. 

Είναι επίσης σημαντική η γνώση της πηγής από την οποία έχει προκύψει η κάθε 

απαίτηση, έτσι ώστε σε κάθε στάδιο να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι οι απαιτήσεις είναι 

απαραίτητες, ακριβείς και πλήρεις. Οι συναντήσεις με τους χρήστες και οι αναφορές τους 

όπως και επιχειρηματικά έγγραφα και καταγραφές αναγκών είναι μερικές τυπικές πηγές 

απαιτήσεων. Στην περίπτωση του WareM&O οι απαιτήσεις προέκυψαν μέσω της 

μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί σε προηγούμενα παραδοτέα. 
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Ο πίνακας εξακρίβωσης των απαιτήσεων αναπτύσσεται για να δώσει τον τρόπο με τον 

οποίο οι απαιτήσεις εξαρτώνται από το πλάνο του έργου που έχει δημιουργηθεί αλλά και 

με τους διαφόρους κύκλους εργασιών που ακόμη δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Σε κάθε 

επιτυχή φάση ο πίνακας επεκτείνεται για να αποδειχθεί ο τρόπος αλληλεξάρτησης όλων 

των προϊόντων με τις απαιτήσεις και αντίστροφα. 

Ο πίνακας εξακρίβωσης σχεδιάζεται έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κάθε έργου. 

Μπορεί να περιέχει τα εξής πεδία: 

 Ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης ο οποίος υποδηλώνει και τη γενική κατηγορία της 

απαίτησης καθώς και έναν αριθμό ο οποίος υποδηλώνει κάποια διάταξη των 

απαιτήσεων. 

 Την απαίτηση. 

 Προδιαγραφές των απαιτήσεων του λογισμικού και των λειτουργικών απαιτήσεων. 

 Προδιαγραφές ελέγχου που καλύπτουν τον έλεγχο για την ικανοποίηση της 

απαίτησης. 

 Τεκμηρίωση των επιτυχημένων ελέγχων της απαίτησης. 

 Πεδίο τροποποίησης της απαίτησης, στην περίπτωση που η απαίτηση αλλάξει, 

περιοριστεί ή αντικατασταθεί. 

 Σχόλια. 

 

 

2.4 Ανάλυση και Σχεδιασμός 
Ο στόχος του σταδίου της ανάλυσης και του σχεδιασμού  είναι να επιδειχθούν οι τρόποι 

με τους οποίους το σύστημα θα υλοποιηθεί. Η ομάδα ανάπτυξης θα δημιουργήσει ένα 

σύστημα το οποίο: 

 Θα διεκπεραιώνει – υπό ένα συγκεκριμένο περιβάλλον υλοποίησης - τις εργασίες 

και τις λειτουργίες όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις χρήσης (use cases). 

 Θα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις. 

 Θα είναι δομημένο έτσι ώστε να παρουσιάζει ευρωστία, δηλαδή θα είναι εύκολο να 

μεταβληθεί όταν οι λειτουργικές προδιαγραφές αλλάξουν. 

Η ανάλυση και ο σχεδιασμός δίνει ένα μοντέλο σχεδίασης και, σε περίπτωση μεγάλων 

έργων, ένα μοντέλο ανάλυσης. Το μοντέλο σχεδίασης θεωρείται ως αφαιρετικό στάδιο 
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του κώδικα, είναι δηλαδή ένα αρχικό διάγραμμα του τρόπου με τον οποίο ο κώδικας είναι 

δομημένος και γραμμένος. 

Οι δραστηριότητες του σχεδιασμού επικεντρώνονται στην αρχιτεκτονική. Η παραγωγή και 

η τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής αποτελούν το σημείο εστίασης για τους πρώτους 

κύκλους σχεδίασης. Η αρχιτεκτονική είναι ένα σπουδαίο μέσο για την ανάπτυξη ενός 

ικανοποιητικού μοντέλου σχεδίασης και για την αύξηση της ποιότητας του κάθε μοντέλου 

που θα δημιουργηθεί κατά την ανάπτυξη του συστήματος.  

Η συνολική αρχική αρχιτεκτονική του συστήματος παρουσιάστηκε στο παραδοτέο Π1.2 

ενώ η τελική της αναλυτική μορφή παρουσιάζεται στη συνέχεια του παραδοτέου.  

 

2.5 Υλοποίηση 
Ο στόχος της υλοποίησης είναι: 

 Η οργάνωση του κώδικα σε αντιστοιχία με υποσυστήματα υλοποίησης, 

οργανωμένα σε επίπεδα. 

 Η υλοποίηση κλάσεων και αντικειμένων σε αντιστοιχία με δομικά στοιχεία (αρχεία 

κώδικα, δυαδικά αρχεία, εκτελέσιμα αρχεία κλπ). 

 Ο έλεγχος των δομικών στοιχείων ως μονάδες. 

 Η ολοκλήρωση και ενοποίηση των αποτελεσμάτων που παράγονται από 

διαφορετικές ομάδες υλοποίησης σε ένα εκτελέσιμο σύστημα. 

Το σύστημα υλοποιείται με τη χρήση δομικών στοιχείων. Βασικοί στόχοι στο στάδιο της 

υλοποίησης είναι η επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων δομικών στοιχείων ή η υλοποίηση 

νέων, αξιόπιστων στοιχείων που θα έχουν δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν και 

που θα κάνουν το σύστημα εύκολα συντηρήσιμο. 

Τα δομικά στοιχεία (components) ενοποιούνται σε υποσυστήματα τα οποία λαμβάνουν 

τη μορφή καταλόγων με πρόσθετη δόμηση ή διαχειριστική πληροφορία. Για παράδειγμα 

ένα υποσύστημα μπορεί να αναπαρασταθεί ως κατάλογος ή αρχείο ή μια βιβλιοθήκη με 

τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C#. 

 

2.6 Έλεγχος 
Οι στόχοι του ελέγχου είναι: 

 Η εξακρίβωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αντικειμένων. 
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 Η εξακρίβωση της σωστής ολοκλήρωσης όλων των δομικών στοιχείων του 

λογισμικού. 

 Η εξακρίβωση ότι όλες οι απαιτήσεις έχουν υλοποιηθεί. 

 Ο καθορισμός και η διαβεβαίωση ότι τυχόν ατέλειες έχουν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, 

πριν την ανάπτυξη και εγκατάσταση του λογισμικού στον πελάτη ή την χρήση του 

από τους τελικούς χρήστες. 

Κατά τη διάρκεια του έργου WareM&O ακολουθήθηκε μια επαναληπτική προσέγγιση, 

πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο έλεγχος εκτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Η 

προσέγγιση αυτή επιτρέπει την εύρεση των προβλημάτων έγκαιρα, το οποίο καταλυτικά 

ελαχιστοποιεί το κόστος διόρθωσης του προβλήματος. Έλεγχοι πραγματοποιούνται σε 

σχέση με την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα και την απόδοση της εφαρμογής και του 

συστήματος.  
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3 Απαιτήσεις πλατφόρμας VFC 
Η λίστα παρακάτω παρουσιάζει τις επιθυμητές λειτουργίες (απαιτήσεις – user 

requirements) του VFC με τη σειρά που επιλέχθηκαν από τους ερωτηθέντες. Επιπλέον 

παρουσιάζονται και non-functional απαιτήσεις που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του 

έργου (π.χ. κατά τη διάρκεια παρουσίασης της πλατφόρμας κλπ): 

 

Απαίτηση Περιγραφή Απαίτησης 

UR.1 Eύκολη και γρήγορη εύρεση του σωστού αποθηκευτικού χώρου με 
το κατάλληλο κόστος 

UR.2 Δυναμική και αναπτυσσόμενη βάση δεδομένων διαθέσιμων 
αποθηκευτικών χώρων 

UR.3 Παρατηρητήριο τιμών υπηρεσιών και χώρων αποθήκευσης 

UR.4 Εύκολη και γρήγορη αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης 
αποθηκευτικού χώρου ή υπηρεσιών αποθήκευσης 

UR.5 Διαφάνεια για την ποιότητα των διαθέσιμων αποθηκευτικών 
χώρων & υπηρεσιών αποθήκευσης 

UR.6 Απεικόνιση των κινήσεων και συνδιαλλαγών 

UR.7 Προσωποποιημένες ειδοποιήσεις διαθεσιμότητας αποθηκευτικών 
χώρων & υπηρεσιών 

UR.8 Υπολογισμός βέλτιστου σχεδιασμού δικτύων αποθηκών 

UR.9 Δυναμική σύναψη συμβολαίου 

Req.10 Πολυγλωσσικό περιεχόμενο 

Req.11 Δυνατότητα πρόσβασης από PC/tablet/mobile 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυναμική σύναψη συμβολαίου αξιολογήθηκε θετικά από μόλις 

το 8% των ερωτηθέντων (σε σχέση με το 47% που απάντησε θετικά στην εύκολη και 

γρήγορη εύρεση σωστού αποθηκευτικού χώρου).  

 

Οι παραπάνω απαιτήσεις λήφθηκαν υπόψη στον εκτενή σχεδιασμό των σεναρίων 

χρήσης (use cases) που περιγράφηκαν εκτενώς στο παραδοτέο Π1.2. Στον παρακάτω 

πίνακα εξακρίβωσης απαιτήσεων συνοψίζεται η εικόνα της ανεπτυγμένης πλατφόρμας 

ως προς τα τελικά σενάρια χρήσης. 

 

Σενάρια Χρήσης Περιγραφή Σχετική απαίτηση 

UC1.1 Εγγραφή χρήστη UR.5, UR.7 

UC1.2 Εισαγωγή στοιχείων επιχείρησης και 
νομικών εγγράφων 

UR.5, UR.7 

UC1.3 Αποδοχή εγγραφής UR.5, UR.7 

UC1.4 Διαγραφή/Απενεργοποίηση χρήστη UR.5, UR.7 

UC2.1 Είσοδος χρήστη στην πλατφόρμα UR.5, UR.7 

UC2.2 Εισαγωγή αποθήκης UR.1, UR.2, UR.3 
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UC2.2.1 Περιγραφή τμήματος αποθήκης UR.1, UR.2, UR.3 

UC2.3 Επεξεργασία αποθήκης UR.1, UR.2, UR.3 

UC2.3.1 Διαγραφή αποθήκης UR.1, UR.2, UR.3 

UC2.4 Ενημέρωση διαθεσιμότητας 
αποθηκευτικού χώρου 

UR.1, UR.2, UR.3 

UC2.4.1 Ενημέρωση διαθεσιμότητας από 
εξωτερικά συστήματα 

UR.1, UR.2, UR.3 

UC2.5 Αναζήτηση αποθηκευτικού χώρου UR.8, UR.5 

UC3.1 Δημιουργία αιτήματος κράτησης χώρου 
για αποθήκευση 

UR.4, UR.7 

UC3.2 Αντιστοίχιση προσφοράς ζήτησης UR.4 

UC3.3 Διαχείριση αιτημάτων κράτησης UR.4, UR.6 

UC3.4 Αξιολόγηση αποθηκευτικού χώρου UR.3 

UC3.5 Δημιουργία στατιστικών UR.3 

UC4.1 Ενημέρωση lookup πινάκων  

 Χρήσιμες ερωτήσεις – πρότυπο 
συμβόλαιο 

UR.9 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτα την υλοποίηση της πλατφόρμας VFC, εμπλουτίστηκε το σενάριο 

χρήσης 3.2 (UC3.2 Αντιστοίχιση προσφοράς ζήτησης) με την εισαγωγή και χρήση εξειδικευμένου 

αλγορίθμου fair pricing όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ – Αναλυτική περιγραφή 

του Αλγορίθμου fair pricingπαρακάτω. 

 

Επιπλέον ενσωματώθηκε ένα τελευταίο use case σχετικά με την παροχή πρότυπου συμβολαίου 

μεταξύ των δυο μερών μέσω συγκεκριμένης ενότητας Frequently Asked Questions. 

 

Επιπλέον καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα μη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος 

όπως αναγνωρίστηκαν κατά την επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες. 

 

Περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη 

Όλες οι δυνατές ενέργειες του χρήστη είναι προσβάσιμες από το UI 

Το παραθυρικό περιβάλλον (UI) είναι εστιασμένο στις ανάγκες του χρήστη της 

πλατφόρμας 

Το σύστημα VFC μέσω της πλατφόρμας παράγει μηνύματα τα οποία είναι κατανοητά 

για το χρήστη. 

Το σύστημα μέσω της απεικόνισης της πλατφόρμας ειδοποιεί το χρήστη για 

εξοικονόμηση ενέργειας 

Το σύστημα VFC θα είναι εύκολο να μαθευτεί και να χρησιμοποιηθεί από ένα χρήστη 

με βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή 
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Λειτουργίες ελέγχου της πλατφόρμας από τον διαχειριστή της πλατφόρμας 

Κατηγοριοποίηση χρηστών συστήματος με διαφορετικά δικαιώματα χρήσης.  

Προστασία και ασφάλεια όλων των δεδομένων της πλατφόρμας. 

 
Οι παραπάνω απαιτήσεις αποτέλεσαν και τα βασικά σημεία ελέγχου κατά τις σχετικές 
διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου όπως περιγράφεται και στα σχετικά τμήματα 
των παραδοτέων. 
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4 Τελική Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας VFC  
 

 

Η κύρια ιδέα ανάπτυξης ενός Virtual Freight Center (VFC) προήλθε από την ανάγκη 

διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο (real time) των φορέων logistics που αναζητούν 

εγκαταστάσεις προς ενοικίαση για την -εποχιακή ή μη- αποθήκευση των προϊόντων τους 

με ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις αποθήκευσης που, είτε είναι εκτός λειτουργίας, είτε 

αξιοποιούνται μόνο εν μέρει από τους ιδιοκτήτες.  Πιο συγκεκριμένα, το VFC έχει ως κύριο 

στόχο την δημιουργία ενός νέου καινοτόμου γρήγορου τρόπου διεκπεραίωσης 

υπηρεσιών αποθήκευσης, καθώς και ανάπτυξης συνεργειών κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω ενός εύχρηστου εικονικού περιβάλλοντος.  

 

 

Τα βασικά στοιχεία της λειτουργικής αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας VFC 

παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 

 
Figure 1 – Λογική Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας VFC 

 

Η λειτουργική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας βασίζεται στα παρακάτω επίπεδα: 

Presentation Layer/UI Layer: Στο επίπεδο αυτό έχουν πρόσβαση μέσω web οι χρήστες 

(τόσο για την προσφορά όσο και την ζήτηση αποθηκευτικού χώρου). Στο επίπεδο αυτό ο 
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κάθε χρήστης μπορεί να προσπελάσει τις βασικές οντότητες της πλατφόρμας που 

αφορούν την αποθήκη (με τα ιδιαίτερα χαρκατηριστικά της, τα επιμέρους τμήματά της και 

τη διαθεσιμότητά της), τις κρατήσεις και τη διαχείρισή τους καθώς και να χρησιμοποιήσει 

υποστηριτκικά εργαλεία όπως είναι χάρτες και αναφορές. 

Business Logic Layer: Στο κεντρικό αυτό επίπεδο υλοποιείται το σύνολο της λογικής και 

αξιοποίησης όλων των βασικών οντοτήτων της πλατφόρμας. Το επίπεδο αυτό 

υλοποιείται ως ένα σύνολο services (REST API Layer) όπως περιγράφεται και στη 

συνέχεια που επιτρέπει στο επίπεδο παρουσίασης στην πρόσβαση σε στοιχεία της 

εφαρμογής που έχουν αποθηκευτεί στο επίπεδο δεδομένων. 

Data Layer: Στο επίπεδο αυτό αποθηκεύονται το σύνολο των δεδομένων της εφαρμογής. 

Υπολογισμός Fair Pricing: Για τον υπολογισμό της εύλογης τιμής για την κράτηση 

αποθηκευτικού χώρου, επιλέχθηκε η υλοποίησή της εκτός της πλατφόρμας μιας και η 

υλοποίηση και λειτουργία του ολοκληρώνεται από το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και αξιοποιεί 

υποδομές του φορέα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά και σε άλλες 

περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί αντίστοιχη ανάγκη. Η διεπαφή με την πλατφόρμα VFC 

γίνεται με συγκεκριμένο REST API όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζονται και οι βασικές τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του UI Layer (VFC Frontend) αλλά και οι βασικές 

οντότητες που διαχειρίζονται στο επίπεδο Business Logic Layer μέσω του σχετικού API. 
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Figure 2 – Τεχνολογίες ανάπτυξης πλατφόρμας VFC 

 

Βασικό στοιχείο της ανάπτυξης αποτελεί το framework ASP.NET Boilerplate ενώ για το 

κομμάτι του UI (Presentation Layer) χρησιμοποιήθηκαν τελευταίες τεχνολογίες όπως και 

για την ανάπτυξη των διεπαφών και του REST API Layer (με χρήση C#). 
 

 

 

4.1 Διαγράμματα Κατάστασης (State Diagram) του VFC  
 

Στα επόμενα σχήματα παρουσιάζονται τα Διαγράμματα κατάστασης (state diagrams) 

του VFC. Παρουσιάζεται ένα διάγραμμα για κάθε έναν από τους τύπους τελικών 

χρηστών που μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα δηλ. τον 

χρήστη που προσφέρει αποθηκευτικό χώρο και τον χρήστη που αναζητά αντίστοιχα 

αποθηκευτικό χώρο. 
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Figure 3 – State diagram (ιδιοκτήτης αποθηκευτικού χώρου) 

 

Στην περίπτωση του παραπάνω διαγράμματος, παρουσιάζεται η περίπτωση του 

χρήστη που διαθέτει αποθηκευτικό χώρο και εισέρχεται στην πλατφόρμα με σκοπό την 

περιγραφή και καταγραφή της σχετικής διαθεσιμότητας. 

Αντίστοιχα στην περίπτωση αναζήτησης αποθηκευτικού χώρου το διάγραμμα 

κατάστασης εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα. 
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Figure 4- State Diagram (αναζήτηση αποθηκευτικού χώρου) 

 

4.2 Βασικές Οντότητες και κλάσεις της πλατφόρμας VFC 
 

Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας βασίστηκε στην αναγνώριση των βασικών οντοτήτων και των σχετικών 

μεθόδων που αυτά πρέπει να υποστηρίζουν για την κάλυψη των βασικών απαιτήσεων του 

συστήματος.  

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι βασικές κλάσεις που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν . 
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Figure 5 – Διάγραμμα βασικών κλάσεων της πλατφόρμας VFC 
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Βασική οντότητα αποτελεί η κλάση Warehouses που περιγράφεται περαιτέρω μέσω των 

Compartments και των χαρακτηριστικών τους (π.χ. Compartment Availabilities). Αντίστοιχα οι κλάσεις 

που αφορούν τους χρήστες της πλατφόρμας υποστηρίζονται από τις Companies ενώ η κλάση 

BookingRequests καλύπτει την σχετική λειτουργικότητα σχετικά με τη διαχείριση των αιτημάτων. 
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5  Εργαλεία/Μεθοδολογία ανάπτυξης της πλατφόρμας VFC 
 

5.1 RestFul API 
 

Όπως κάθε άλλο αρχιτεκτονικό στιλ, το REST έχει επίσης τους δικούς του 6 βασικούς 

περιορισμούς που θα πρέπει να ικανοποιηθούν εάν μια διεπαφή πρέπει να αναφέρεται 

ως RESTful. Οι  αρχές παρατίθενται παρακάτω.  

Κατευθυντήριες αρχές του REST 

 Πελάτης- διακομιστής (Client–server): Διαχωρίζοντας τις λειτουργίες διεπαφής 
χρήστη από τις λειτουργίες αποθήκευσης δεδομένων, βελτιώνουμε τη φορητότητα 
του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σε πολλές πλατφόρμες και βελτιώνουμε την 
επεκτασιμότητα απλοποιώντας τα στοιχεία του διακομιστή. 

 Stateless:  Κάθε αίτημα από πελάτη σε διακομιστή πρέπει να περιέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση του αιτήματος και δεν μπορεί να 
εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε αποθηκευμένο περιβάλλον στον διακομιστή. 
Συνεπώς, η κατάσταση συνεδρίας διατηρείται αποκλειστικά στον πελάτη. 

 Cacheable:  Οι περιορισμοί της προσωρινής μνήμης απαιτούν τα δεδομένα εντός 
μιας απόκρισης σε ένα αίτημα να επισημαίνονται έμμεσα ή ρητά ως προσωρινά 
αποθηκευμένα ή μη προσωρινά αποθηκευμένα. Εάν μια απόκριση είναι 
προσωρινά αποθηκευμένη, τότε μια κρυφή μνήμη πελάτη έχει το δικαίωμα να 
επαναχρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα απόκρισης για αργότερα, ισοδύναμα 
αιτήματα. 

 Ομοιόμορφη διεπαφή (Uniform interface): Εφαρμόζοντας την αρχή της 
γενικότητας του λογισμικού στη διεπαφή συστατικών στοιχείων, απλοποιείται η 
συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος και βελτιώνεται η ορατότητα των 
αλληλεπιδράσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί μια ομοιόμορφη διεπαφή, 
απαιτούνται πολλοί αρχιτεκτονικοί περιορισμοί για την καθοδήγηση της 
συμπεριφοράς των συστατικών. Το REST ορίζεται από τέσσερις περιορισμούς 
διεπαφής: αναγνώριση πόρων. Χειραγώγηση πόρων μέσω παραστάσεων · αυτο-
περιγραφικά μηνύματα · και, η υπερμέσα ως η μηχανή της κατάστασης 
εφαρμογής. 

 Πολυεπίπεδο σύστημα (Layered system): Το στιλ συστήματος με στρώσεις 
επιτρέπει σε μια αρχιτεκτονική να αποτελείται από ιεραρχικά στρώματα 
περιορίζοντας τη συμπεριφορά των συστατικών έτσι ώστε κάθε στοιχείο να μην 
μπορεί να "δει" πέρα από το άμεσο επίπεδο με το οποίο αλληλεπιδρούν. 
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 Κωδικός κατ 'απαίτηση (προαιρετικό) Code on demand: Το REST επιτρέπει 
την επέκταση της λειτουργικότητας του πελάτη με λήψη και εκτέλεση κώδικα με τη 
μορφή μικροεφαρμογών ή σεναρίων. Αυτό απλοποιεί τους πελάτες μειώνοντας 
τον αριθμό των δυνατοτήτων που απαιτούνται για να εφαρμοστούν πριν. 

Για την επικοινωνία της εφαρμογής Client Application με το backend της εφαρμογής 

αναπτύχθηκε μια σειρά από HTTP APIs  που παρουσιάζονται στη συνέχεια ενώ για τη 

διαχείρισή τους και την οπτικοποίησή τους χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Swagger UI. 

 

 

5.2 Το εργαλείο Swagger UI 
 

Το περιβάλλον εργασίας Swagger UI επιτρέπει σε οποιονδήποτε — είτε πρόκειται για την 

ομάδα ανάπτυξης είτε για τους τελικούς χρήστες — να απεικονίσει και να αλληλεπιδράσει 

με τους πόρους του API χωρίς να έχει κάποια από τη λογική υλοποίησης.  

 

Figure 6 To εργαλείο SwaggerUI 

 

Δημιουργείται αυτόματα από την προδιαγραφή OpenAPI (παλαιότερα γνωστή ως 

Swagger), με την οπτική τεκμηρίωση να διευκολύνει την υλοποίηση back end και την 

κατανάλωση από την πλευρά του πελάτη. 
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5.3 Microsoft Visual Studio IDE 
 

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίστηκε στην χρήση του ολοκληρωμένου 

περιβάλλοντος ανάπτυξης της Microsoft Visual Studio IDE. 

Το Visual Studio καλύπτει μια πληθώρα προγραμματιστικών γλωσσών και επιτρέπει την 

υποστήριξη τόσο σε επίπεδο δημιουργίας (editor) όσο και αποσφαλμάτωσης 

(debugger) τη χρήση τους. Ενσωματωμένες (Built-in) γλώσσες προγραμματισμού 

περιλαμβάνουν τις C, C++, C++/CLI, Visual Basic .NET, C#, F#, JavaScript, TypeScript, 

XML, XSLT, HTML, and CSS.  

 

5.4 Σχεσιακή Βάση δεδομένων 
Στα πλαίσια του έργου χρησιμοποιήθηκε η σχεσιακή βάση δεδομένων SQL Server 
Express 2016 
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6 Λεπτομερή στοιχεία ανάπτυξης της πλατφόρμας 
 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα , οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα.  
 

 

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται και λεπτομέρειες σχετικά με την 

υλοποίηση των επιμέρους τμημάτων της πλατφόρμας. 

 

6.1 VFC Presentation Layer 
 

Η υλοποίηση του Frontend της πλατφόρμας VFC βασίστηκε στις παρακάτω τεχνολογίες: 
- JQuery 
- Bootstrap 
- JavaScript 
- HTML 
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Επιπλέον για την εμφάνιση χαρτογραφικών δεδομένων αξιοποιήθηκαν τα OpenLayers και Open 
Street Maps. 
 

6.1.1 OpenLayers 
 

Το OpenLayers1 είναι μια βιβλιοθήκη JavaScript ανοιχτού κώδικα για την εμφάνιση 
δεδομένων χάρτη σε προγράμματα περιήγησης ιστού ως χάρτες. Παρέχει ένα API για 
τη δημιουργία πλούσιων διαδικτυακών γεωγραφικών εφαρμογών παρόμοιων με τους 
Χάρτες Google και τους Χάρτες Bing. 
 
 
 

6.1.2 Χαρτογραφικό υπόβαθρο OpenStreetMap 

Το OpenStreetMap (OSM) είναι ένας χάρτης με ελεύθερη άδεια ο οποίος αναπτύσσεται 
από μια κοινότητα εθελοντώνπου συνεισφέρουν και διατηρούν δεδομένα σχετικά με 
δρόμους, μονοπάτια, καφετέριες, σιδηροδρομικούς σταθμούς, και πολλά περισσότερα, 
σε όλον τον κόσμο. Οι συνεισφέροντες χρησιμοποιούν αεροφωτογραφίες, συσκευές 
GPS, και τοπικούς χάρτες χαμηλής τεχνολογίας για να σιγουρευτούν πως το OSM είναι 
ακριβής και ενημερωμένο στο μικρότερο δυνατό επίπεδο. Μέχρι το 2012 είχαν 
συνεισφέρει στη δημιουργία του πάνω από 500.000 άνθρωποι.  

Το OpenStreetMap έχει ελεύθερα δεδομένα που διατίθενται με άδεια Open Data 
Commons Open Database License (ODbL), τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς 
για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον μνημονευθεί το OpenStreetMap και οι 
συνεισφέροντές του. Η προσαρμογή και αξιοποίηση των δεδομένων επιτρέπεται μόνο 
υπό την ίδια άδεια χρήσης. Τα δεδομένα διατίθενται με την άδεια Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA).  

 

6.2 VFC Business Logic Layer (backend) 
Το backend της πλατφόρμας υλοποιήθηκε σαν ένα Windows service, αξιοποιώντας το 

εργαλείο ανάπτυξης Visual Studio 2019. Για την υλοποίηση έγινε χρήση των: 

 .Net MVC Core2.2 

 Swashbuckle AspNetCore Swagger 

 ASPNET Boilerplate 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/OpenLayers 
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Το Backend παρέχει στο frontend ή σε οποιονδήποτε client ένα σύνολο από κλήσεις 

Rest API οι όποιες επιτρέπουν την καταχώρηση, ενημέρωση, ανάκτηση ή διαγραφή 

δεδομένων από την ΒΔ. 

To backend μέσω της πλατφόρμας Boilerplate πραγματοποιεί την διαχείριση χρηστών 

και της διαβαθμισμένης πρόσβασης στους πόρους της εφαρμογής. Για την καλύτερη 

τεκμηρίωση και παρουσίαση όλων των μεθόδων του API χρησιμοποιείται το Swagger. 

 

6.2.1 VFC REST API Layer 

Βασικό στοιχείο του Business Logic Layer του Backend της εφαρμογής αποτελεί το 
σύνολο των API μεθόδων που αναπτύχθηκαν και επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ 
του Presentation Layer και της βάσης δεδομένων. 

Οι μέθοδοι κακύπτουν το σύνολο των οντοτήτων που διαχειρίζεται η εφαρμογή. 

Η τεχνική που ακολουθήθηκε για όλες τις οντότητες είναι η δημιουργία των τεσσάρων 
μεθόδων  

POST, GET, PUT, DELETE γνωστές ως CRUD (Create, Read, Update, Delete) 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο παράδειγμα κλήσης για την δημιουργία μίας 

χώρας: 
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Παράδειγμα κλήσης για την ανάκτηση των διαθέσιμων διαμερισμάτων μίας αποθήκης: 

api/services/app/CompartmentAvailability/GetCompartmentsAvailabilitiesByWarehou

seId?WarehouseId=16&FromDate=2020-06-19&ToDate=2020-06-20 

Η απάντηση είναι ένα Json με την παρακάτω μορφή: 
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Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται το σύνολο των διαθέσιμων methods που 
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου για τη διασύνδεση του presentation layer με την 
backend εφαρμογή του VFC. 
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6.2.2 ASPNET Boilerplate framework 

 

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας VFC βασίστηκε στο framework ASPNET Boilerplate. Η 
επιλογή του βασίστηκε στην εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης της TREDIT καθώς και στο 
γεγονός ότι το συγκεκριμένο framework προσφέρει μια πληθώρα ευέλικτων 
βιβλιοθηκών που κρίθηκαν απαραίτητες για την κάλυψη των απαιτήσεων του έργου. 

To ASP.NET Boilerplate application framework είναι ένα σημείο εκκίνησης για νέες 
σύγχρονες εφαρμογές ιστού με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών και δημοφιλών 
εργαλείων. Στόχος του είναι να είναι ένα σταθερό μοντέλο, ένα πλαίσιο εφαρμογής 
γενικής χρήσης και ένα πρότυπο έργου. Είναι ένα από τα πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενα web application frameworks στον κόσμο του .net στο github. 

Για την επίτευξη μια αρχιτεκτονικής πολλαπλών επιπέδων, το framework ASP.NET 
Boilerplate ακολουθεί τις αρχές της σχεδιασμού Domain Driven Design.Η σχεδιαστική 
προσέγγιση Domain Driven Design (DDD) βασίζεται σε τέσσερα επιμέρους επίπεδα: 

 Presentation Layer: Παρέχει τη διεπαφή προς τον τελικό χρήστη. Αξιοποιεί το 
επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer) για να διεκπαιρεώσει την ελληλεπίδραση 
με τον χρήστη. 

 Application Layer: Αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο ανάμεσα στο επίπεδο 
Παρουσίασης (Presentation) και τα Domain Layers. Ενορχηστρώνει τα επιμέρους 
business objects για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών εφαρμογής. 

 Domain Layer: Περιλαμβάνει τα επιμέρους business objects και τους κανόνες 
τους υλοποιώντας έτσι την καρδιά της εφαρμογής. 

 Infrastructure Layer: Παρέχει γενικές τεχνικές δυνατότητες στα ανώτερα 
επίπεδα αξιοποιώντας βιβλιοθήκες τρίτων παρόχων. Ενορχηστρώνει 
επιχειρηματικά αντικείμενα για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών 
εφαρμογής. 

6.3 Δομή Βάσης δεδομένων 
 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η δομή της βάσης δεδομένων της πλατφόρμας 

VFC. 
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Figure 7 – Δομή βάσης δεδομένων VFC 

 

Βασική οντότητα αποτελεί η δομή Warehouses που περιγράφεται περαιτέρω μέσω των 

Compartments και των χαρακτηριστικών τους (π.χ. Compartment Availabilities). 

Αντίστοιχα οι δομές που αφορούν τους χρήστες της πλατφόρμες υποστηρίζονται από 

τις Companies ενώ o πίνακας BookingRequests καλύπτει την σχετική λειτουργικότητα 

σχετικά με τη διαχείριση των αιτημάτων. 
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6.4 Αξιοποίηση αλγορίθμου Fair pricing - API 
Ο χρήσης της πλατφόρμας κατά την διαδικασία της κράτησης έχει την δυνατότητα να 
ενημερωθεί για την εύλογη τιμή για τον χώρο που ζητά. Η κλήση του αλγορίθμου γίνεται 
από το frontend μέσω AngularJs. 
 
Γίνεται κλήση στο rest api με url https://dcmalgorithm.imet.gr/api/dcma το οποίο παίρνει 
ως παράμετρο ένα json object: 
{ 
  "availability_index": 0.9769746, 
  "warehouses": [ 
    { 
      "minprice": 2, 
      "capacity": 200 
    } 
  ], 
  "manufacturers": [ 
    { 
      "id": 2, 
      "maxprice": "3", 
      "demand": 5 
    } 
  ] 
} 

 
 και επιστρέφει ένα άλλο json object: 
 
{ 
  "manufacturer_id": 2, 
  "warehouse_id": 0, 
  "price_per_storage_unit": 2.11 
} 
 

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στον χρήστη και αποθηκεύεται στην ΒΔ κατά την 
καταχώριση της κράτησης. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποίηση την προτεινόμενη 
εύλογή τιμή ή να την αγνοήσει. 
 
 
 
  

https://dcmalgorithm.imet.gr/api/dcma
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7 Η πλατφόρμα VFC 
 

Η πλατφόρμα VFC είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει την προσωποποιημένη 

πρόσβαση εγγεγραμένων χρηστών για την περιγραφή και διάθεση του αποθηκευτικού 

τους χώρου ή την αναζήτηση διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου που πληροί τα κριτήριά 

τους. 

Η πρόσβαση στην υπηρεσία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω οποιουδήποτε web 

browser από υπολογιστή ή tablet/mobile στη διεύθυνση  http://waremo.tredit.gr:8084/ 

 
 

  

Figure 8 – Η πλατφόρμα VFC 

Όταν ο νέος χρήστης εισάγει τα στοιχεία του ένα mail επικοινωνίας αποστέλλεται το οποίο 

θα πρέπει να επιλεγεί για ενεργοποίηση του λογαριασμού. 

Ο διαχειριστής της πλατφόρμας στη συνέχεια μπορεί να αποδεχθεί και να 

ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τον χρήστη από το σχετικό περιβάλλον. 

Η εισαγωγή νέου αποθηκευτικού χώρου γίνεται σε δυο διαδοχικά βήματα: 

1) Αρχικά ορίζονται τα γενικά στοιχεία της αποθήκης  

 

2) Σε δεύτερη φάση μπορούν να οριστούν ένα ή περισσότερα τμήματα του 

αποθηκευτικού χώρου («διαμέρισμα» αποθήκης) που έχει ορισθεί στο πρώτο 

σκέλος 
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Λεπτομερής περιγραφή της συνολικής πλατφόρμας παρουσιάζεται στο σχετικό 

Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας (σχετικό παραδοτέο του έργου) αλλά και σε σχετικό 

οπτικοακουστικό υλικό που διαμοιράσθηκε σε συμμετέχοντες κατά την φάση της 

εξωτερικής αξιολόγησης της πλατφόρμας. 

 

7.1 Πολυγλωσσικό περιεχόμενο 
Η πλατφόρμα VFC και το περιεχόμενό της είναι διαθέσιμα τόσο στα Ελληνικά όσο και 
στα Αγγλικά και επιτρέπει την επιλογή στον τελικό χρήστη.  
 

7.2 Web responsive 
Η πλατφόρμα έχει σχεδιασθεί και υλοποιηθεί να είναι responsive ώστε να μπορεί να 
προσαρμόζει αυτόματα το πλάτος, καθώς και τα στοιχεία που περιέχει (εικόνες, 
γραφήματα, κείμενο κλπ.), ώστε να βελτιστοποιήσει την εμπειρία ανάλογα με τη 
συσκευή που χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης. 
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει εύκολα προσπελάσιμο τόσο από οποιοδήποτε PC 
αλλά και από tablet ή κινητό τηλέφωνο. 
 
 
 

8 Φυσική αρχιτεκτονική 
Ο απαραίτητος hardware εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποστηρίξει 

χωρίς βλάβες και καθυστερήσεις την λειτουργία της πλατφόρμας 24/7 βασίστηκε σε cloud 

υπηρεσίες.  

 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε Virtual Server με συνολικά recourses: 

 2 CPU’s  

 8GB Ram  

 100 GB Storage with 5.000 IOPS per VM 

 2TB free Traffic per month  

Στον Virtual server είχε εγκατασταθεί λειτουργικό σύστημα Windows Server 2016 και 

βάση δεδομένων SQL Server Express για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής. 

 

Αντίστοιχα η υπηρεσία fair pricing εγκαταστάθηκε και λειτούργησε σε PC στις 

εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ όπως και το API που επέτρεπε την μεταξύ τους 

επικοινωνία.  
 

Η τελική φυσική αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στην επόμενη εικόνα. 
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Figure 9 – Φυσική Αρχιτεκοτνική πλατφόρμας VFC 
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9 Διαδικασία εσωτερικού ελέγχου VFC 
 

Η διαδικασία ελέγχου του συστήματος αφορά στην επιβεβαίωση της λειτουργικότητας και 
την κάλυψη των απαιτήσεων και των σχετικών σεναρίων χρήσης. 
Τα βήματα που ακολουθούνται κατά τον εσωτερικό έλεγχο του συστήματος 
περιλαμβάνουν: 

 Αναγνώριση των σεναρίων ελέγχου (test cases) με βάση τα σενάρια χρήσης που 
έχουν περιγραφεί σε προηγούμενο παραδοτέο.  
 Προετοιμασία σχετικών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την διαξαγωγή 
των σεναρίων ελέγχου 
 Προετοιμασία της ομάδας ελέγχου και εκτέλεση των διαφορετικών σεναρίων 
 Καταγραφή αποτελεσμάτων και αξιοποίησή τους για τυχόν επιδιόρθωση ή 
βελτιώσεις στο σύστημα. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η λίστα των test cases που 
διεξήχθησαν κατά τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου αλλά και θέματα που 
αναδείχθηκαν σε κάποια από αυτά και επιλύθηκαν στη συνέχεια από την ομάδα 
ανάπτυξης της πλατφόρμας. Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει άλλωστε και το σχετικό use 
case που καλύπτεται από το εκάστοτε σενάριο ελέγχου με σκοπό την ιχνηλασιμότητα της 
κάλυψης όλων των σχετικών απαιτήσεων. 
 
Ομάδα εσωτερικού ελέγχου 
Για την διεξαγωγή των σεναρίων ελέγχου δημιουργήθηκε ομάδα στην οποία συμμετείχαν 
εργαζόμενοι και των δυο εταίρων και στους οποίους έγινε αρχικά εκπαίδευση στη χρήση 
του συστήματος και δόθηκε το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης. 
 
 
Σενάριο 
Ελέγχου 

(test case ID) 

Περιγραφή Σχετικό 
Σενάριο 
Χρήσης 

Σχετική 
απαίτηση 

Έκδοση 
πλατφόρμας 

Παρατηρήσεις 

TC1.1 Εισαγωγή στοιχείων χρήστη UC1.1, 
UC1.2 

UR.5, UR.7 1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC1.2 Λήψη email ενεργοποίησης 
λογαριασμού 

UC1.2 UR.5, UR.7 1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC1.3 Αποδοχή εγγραφής και 
ενεργοποίηση χρήστη 

UC1.3 UR.5, UR.7 1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC1.4 Διαγραφή χρήστη UC1.4 UR.5, UR.7 1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC1.5 Απενεργοποίηση χρήστη UC1.4,UC4.1 UR.5, UR.7 1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC2.1 Προσπάθεια εισόδου 
εγγεγραμένου χρήστη 

UC2.1 UR.5, UR.7 1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC2.2 Προσπάθεια εισόδου μη 
εγγεγραμένου χρήστη 

UC2.1 UR.5, UR.7 1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC2.3 Προσπάθεια εισόδου 
ανενεργού εγγεγραμένου 

χρήστη 

UC2.1 UR.5, UR.7 1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC3.1 Δημιουργία αποθήκης UC2.2 UR.1, UR.2, 
UR.3 

1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 
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TC3.2 Αποδοχή/ενεργοποίηση 
αποθήκης 

UC2.2, 
UC4.1 

UR.1, UR.2, 
UR.3 

1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC3.3 Εισαγωγή χαρακτηριστικών UC2.2 UR.1, UR.2, 
UR.3 

1.0, 2.0 Στην δεύτερη έκδοση 
προστέθηκε η δυνατότητα 
εισαγωγής γεωχωρικών 
δεδομένων για την μετέπειτα 
παρουσίαση των αποθηκών σε 
γεωγραφικό υπόβαθρο. 

TC3.4 Τροποποίηση γενικών 
χαρακτηριστικών αποθήκης 

UC2.2, 
UC2.3 

UR.1, UR.2, 
UR.3 

1.0, 2.0 Στην δεύτερη έκδοση 
προστέθηκε η δυνατότητα 
εισαγωγής γεωχωρικών 
δεδομένων για την μετέπειτα 
παρουσίαση των αποθηκών σε 
γεωγραφικό υπόβαθρο. 

TC3.5 Εισαγωγή-διαγραφή 
σχετικών εικόνων αποθήκης 

UC2.2, 
UC2.3 

UR.1, UR.2, 
UR.3 

1.0, 2.0 Κάποιες δυσλειτουργίες σχετικά 
με τη διαχείριση των σχετικών 
εικόνων αντιμετωπίστηκαν στην 
δεύτερη έκδοση 

TC3.6 Προσθήκη διαμερίσματος 
αποθήκης σε παλέτες 

UC2.2.1 UR.1, UR.2, 
UR.3 

1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC3.7 Προσθήκη διαμερίσματος 
αποθήκης σε επιφάνεια (τμ) 

UC2.2.1 UR.1, UR.2, 
UR.3 

1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC3.8 Διαγραφή τμήματος 
αποθήκης 

UC2.2.1, 
UC2.3, 
UC2.3.1 

UR.1, UR.2, 
UR.3 

1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC3.9 Τροποποίηση 
διαμερίσματος 

UC2.2.1, 
UC2.3, 
UC2.3.1 

UR.1, UR.2, 
UR.3 

2.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC4.1 Ενημέρωση διαθεσιμότητας 
αποθηκευτικού χώρου 

UC2.4 UR.1, UR.2, 
UR.3 

1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC4.2 Εμφάνιση διαθεσιμότητας UC2.4.1 UR.1, UR.2, 
UR.3 

1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC4.3 Αναζήτηση αποθηκευτικού 
χώρου που έχει γίνει 

ACTIVE 

UC2.5 UR.8, UR.5 1.0, 2.0 Στην έκδοση 2.0 προστέθηκε η 
χρήση χάρτη κατά την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
της αναζήτησης μιας και έστι 
μπορει να δοθεί μια εποπειτκή 
εικόνα σε επίπεδο επικράτειας 
για να βοηθήσει στο στρατηγικό 
σχεδιασμό του δικτύου 
αποθηκών του χρήστη 

TC4.4 Αναζήτηση αποθηκευτικού 
χώρου που είναι INACTIVE 

UC2.5 UR.8, UR.5 1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC5.1 Δημιουργία αιτήματος χωρίς 
χρήση fair price 

UC3.1, 
UC3.2 

UR.4, UR.7 1.0, 2.0 Στην έκδοση 2.0 ενσωματώθηκε 
η αποστολή ενημερώσεων μέσω 
email τόσο στον χρήστη που 
δημιουργεί το αίτημα όσο και 
στον αποδέκτη 

TC5.2 Δημιουργία αιτήματος με 
χρήση fair price 

UC3.1, 
UC3.2 

UR.4, UR.7 2.0 Στην έκδοση 2.0 ενσωματώθηκε 
η αποστολή ενημερώσεων μέσω 
email τόσο στον χρήστη που 
δημιουργεί το αίτημα όσο και 
στον αποδέκτη. Επιπλέον 
αξιοποιούνται πλέον οι 
αλγόριθμοι fair price που είναι 
εγκατεστημένοι σε server του 
ΙΜΕΤ. 

TC5.3 Εμφάνιση αιτημάτων 
κράτησης 

UC3.3 UR.4, UR.6 1.0, 2.0 Στην έκδοση 2.0 προστέθηκαν 
πληροφορίες επικοινωνίας του 
χρήστη που κατέθεσε την αίτηση. 

TC5.4 Αποδοχή αιτήματος 
κράτησης 

UC3.3 UR.4, UR.6 1.0, 2.0 Στην έκδοση 2.0 προστέθηκαν 
πληροφορίες επικοινωνίας του 
χρήστη που κατέθεσε την αίτηση. 
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TC5.5 Απόρριψη αιτήματος 
κράτησης 

UC3.3 UR.4, UR.6 1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC6.1 Εμφάνιση συχνών 
ερωτήσεων 

UC3.3 UR.4, UR.6 2.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC6.2 Εμφάνιση τυπικού 
συμβολαίου 

UC3.3 UR.4, UR.6 2.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC7.1 Αξιολόγηση αποθηκευτικού 
χώρου 

UC3.4 UR.4, UR.6 2.0 Αξιολόγηση αποθηκευτικού 
χώρου 

TC7.2 Εμφάνιση αξιολόγησης 
αποθηκευτικού χώρου 

UC3.4 UR.4, UR.6, 
UR.3 

2.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC8.1 Ενημέρωση πιθανών τιμών UC4.1 Req.10 1.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC8.2 Επιλογή γλώσσας και 
εμφάνιση περιεχομένου 

 Req.10 2.0 Ολοκλήρωση ελέγχου – σημεία 
της εφαρμογής που δεν είχαν 
πλήρως διγλωσσικό περιεχόμενο 
ολοκληρώθηκαν σταδιακά 
κατόπιν συστάσεων από την 
ομάδα ελέγχου 

TC8.3 Πρόσβαση μέσω 
διαφορετικών web browsers 

 Req.11 2.0 Ολοκλήρωση ελέγχου 

TC8.4 Πρόσβαση μέσω 
PC/tablet/mobile 

 Req.11 2.0 Ολοκλήρωση ελέγχου – σημεία 
της εφαρμογής που παρουσίαζαν 
προβλήματα ως προς το web 
responsiveness ολοκληρώθηκαν 
σταδιακά κατόπιν συστάσεων 
από την ομάδα ελέγχου 
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10 Δεδομένα για εσωτερικό έλεγχο VFC 
 

10.1 Εισαγωγή 
Μία από τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας του VFC αποτελεί η δυνατότητα χρήσης 

του εργαλείου δίκαιης τιμολόγησης για τον υπολογισμό και πρόταση της βέλτιστης τιμής 

ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων που θα ικανοποιεί και τα δύο συναλλασσόμενα μέρη. 

Ο υπολογισμός της δίκαιης τιμής προκύπτει από την εκτέλεση αλγορίθμου ο οποίος 

στηρίζεται στην αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων ζήτησης και προσφοράς 

αποθηκευτικών χώρων προκειμένου να προβλέψει και να λάβει υπόψη το ισοζύγιο 

προσφοράς/ζήτησης για την μελλοντική στιγμή στην οποία το αίτημα για ενοικίαση 

αποθηκευτικού χώρου αναφέρεται.  

Ωστόσο, αυτού του τύπου τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα καθώς αφενός δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα αναλυτικά στατιστικά δεδομένα σχετικά με την ενοικίαση αποθηκευτικών 

χώρων, αφετέρου η πλατφόρμα δεν έχει ξεκινήσει την λειτουργίας της προκειμένου να 

συλλέξει η ίδια αυτά τα δεδομένα για ικανό χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια, προέκυψε 

η ανάγκη της δημιουργίας ενός πακέτου κατάλληλων πιλοτικών δεδομένων τα οποία θα 

εισαχθούν στην πλατφόρμα προκειμένου να την τροφοδοτήσουν με τα απαραίτητα 

ιστορικά δεδομένα και να γίνει δυνατός έτσι ο εσωτερικός έλεγχος της πλατφόρμας ως 

προς την ορθότητα της λειτουργίας του και την εξαγωγή λογικών αποτελεσμάτων.   

Κατά την εκτέλεση αυτής της εργασίας, στόχος ήταν η δημιουργία ενός – κατά το δυνατόν 

– ρεαλιστικού πακέτου δεδομένων βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που 

προέκυψαν στη διάρκεια του έργου μέσω της εκπόνησης ερευνών ερωτηματολογίων, 

συνεντεύξεων αλλά και από τη συλλογή διαθέσιμων στοιχείων της αγοράς. Το χρονικό 

διάστημα που κρίθηκε ότι είναι απαραίτητο να καλύπτει το πακέτο των δεδομένων για την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ήταν δύο έτη και συγκεκριμένα η περίοδος από τον 

Μάιο του 2018 έως και τον Απρίλιο του 2020. Οι κατηγορίες αποθήκευσης που 

επελέγησαν ήταν το ξηρό και ψυχόμενο φορτίο, σε τ.μ. και σε παλέτες (τέσσερις 

κατηγορίες συνολικά). 

10.2 Δημιουργία πιλοτικών δεδομένων - παραδοχές 
Τα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για την δημιουργία ρεαλιστικού πακέτου 

δεδομένων για τον εσωτερικό έλεγχο της πλατφόρμας ήταν τρία:  

1. Το πρώτο αφορούσε στην εκτίμηση της εξέλιξης της προσφοράς και ζήτησης για 

αποθηκευτικούς χώρους για τα δύο έτη που αφορά το πακέτο δεδομένων.  

2. Το δεύτερο αφορούσε στην εκτίμηση του μεγέθους του συνολικού προσφερόμενου 

αποθηκευτικού χώρου ανά κατηγορία αποθήκευσης και ανά μήνα που είχε διατεθεί 

εικονικά μέσα από την πλατφόρμα για το διάστημα των δύο ετών και  
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3. Το τρίτο  αφορούσε στο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης και τον διατιθέμενο χώρο 

προς ενοικίασης κατά τον πρώτο μήνα των δεδομένων (μήνας αναφοράς).  

Για την εκτίμηση της διακύμανσης της προσφοράς και της ζήτησης χρησιμοποιήθηκε 

σχετικός δείκτης  ο οποίος απεικονίζει την εξέλιξη των τιμών ενοικίασης και ελήφθη από 

πλατφόρμα-ηγέτη στις ενοικιάσεις και αγορές ακινήτων, εξειδικευμένη κυρίως στον τομέα 

των κατοικιών (Spitogatos Property Index - SPI). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης που αφορά στην ενοικίαση επαγγελματικών χώρων περιφερειακά της πόλης της 

Θεσσαλονίκης, περιοχή η οποία περιλαμβάνει όλες τις περιοχές που εμφανίζουν μεγάλες 

συγκεντρώσεις αποθηκευτικών χώρων (Σίνδος – Καλοχώρι – Ν. Ραιδεστός). Για την 

πραγματοποίηση των υπολογισμών έγινε η παραδοχή ότι στην περίπτωση του ξηρού 

φορτίου (αποθήκευση σε m2 και παλέτες) ο λόγος της ζήτησης προς την προσφορά κάθε 

μήνα ισούται με την % συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών ενοικίασης σε σχέση με τον 

μήνα αναφοράς. Στην περίπτωση του ψυχόμενου φορτίου (αποθήκευση σε m2 και 

παλέτες επίσης) για το οποίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα συνεντεύξεων που έγιναν 

σε παράγοντες της αγοράς, η ζήτηση είναι αυξημένη σε σχέση με το ξηρό φορτίο, 

υπολογίστηκε ζήτηση αυξημένη κατά 10%. 

Για τον υπολογισμό του μεγέθους του αποθηκευτικού χώρου το οποίο διατέθηκε εικονικά 

προς ενοικίαση μέσα από την πλατφόρμα κατά την περίοδο Μαΐου 2018 – Απριλίου 2020, 

αρχικά συλλέχθηκαν στοιχεία από 29  πραγματικές επιχειρήσεις που διαθέτουν 

αποθηκευτικούς χώρους (μέγεθος αποθηκών και τύποι αποθήκευσης). Για τις 

επιχειρήσεις αυτές, έγινε η παραδοχή ότι αποτέλεσαν το σύνολο των χρηστών της 

πλατφόρμας που προσέφεραν χώρους για το εν λόγο χρονικό διάστημα.  

Στη συνέχεια, εκτιμήθηκε βάσει της κατηγορίας δραστηριότητάς τους το ποσοστό του 

συνολικού αποθηκευτικού χώρου τους το οποίο διέθεταν προς ενοικίαση κάθε μήνα μέσω 

της πλατφόρμας (σταθερό ποσοστό). Συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε ότι οι επιχειρήσεις 3PL 

διέθεταν στην πλατφόρμα το 40% του συνολικού αποθηκευτικού χώρου τους κάθε μήνα, 

οι εμπορικές επιχειρήσεις το 20% (τα supermarket το 10%) και οι παραγωγικές 

επιχειρήσεις το 15%. Από τους υπολογισμούς προέκυψε η μέγιστη δυνατή συνολική 

προσφορά αποθηκευτικού χώρου από την πλατφόρμα ανά μήνα και για κάθε κατηγορία 

αποθήκευσης.  

Τέλος, δόθηκαν τυχαίες τιμές προσφοράς σε κάθε μήνα και κατηγορία αποθήκευσης οι 

οποίες κυμαίνονταν από 30 έως 100% της μέγιστης δυνατής συνολικής προσφοράς και 

έγινε αντιστοίχιση της ζήτησης βάσει του λόγου ζήτησης προσφοράς που υπολογίστηκε 

σύμφωνα με τα παραπάνω. Για τον μήνα αναφοράς (Μάιος 2018) έγινε η παραδοχή ότι 

στην περίπτωση του ξηρού φορτίου το ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς για 

αποθηκευτικούς χώρους ήταν μηδενικό (ζήτηση=προσφορά), ενώ για το ψυχόμενο 

φορτίο η ζήτηση ήταν 10% μεγαλύτερη από την προσφορά. 
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Συνδυάζοντας τις παραπάνω παραδοχές και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 

δημιουργήθηκαν πακέτα ζευγών ζήτησης και προσφοράς για κάθε μήνα από τα δύο έτη 

και για καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες αποθήκευσης που εξετάστηκαν. Τα δεδομένα 

αυτά εισήχθησαν σε υπολογιστικά φύλλα για διευκόλυνση της περαιτέρω επεξεργασίας 

τους. 

11 Συμπεράσματα 
Tο παραδοτέο παρουσίασε την τελική αρχιτεκτονική του Virtual Freight Center και τις 

λεπτομέρειες ανάπτυξης της πλατφόρμας. Η ανάπτυξη βασίστηκε στο σχεδιασμό με 

βάση τις απαιτήσεις του έργου και την επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς και 

τελικούς χρήστες. Για την εσωτερική αξιολόγηση της πλατφόρμας και τον έλεγχο της 

λειτουργίας της χρησιμοποιήθηκε μια σειρά από πιλοτικά δεδομένα με βάση τα οποία 

διεξήχθηκε μια σειρά από σενάρια ελέγχου. 

Στο επόμενο στάδιο του έργου θα πραγματοποιηθεί ο εξωτερικός έλεγχος του 

συστήματος από πιθανούς τελικούς χρήστες. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε 

αναλυτικός οδηγός χρήσης της εφαρμογής και υποστηρικτικό οπτικοακουστικό υλικό. 

Ταυτόχρονα το έργο θα εστιάσει σε δράσεις σχετικά με την επιχειρηματική αξιοποίηση 

της πλατφόρμας βασιζόμενη στην υλοποιημένη πλατφόρμα VFC. 
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12 Παράρτημα Ι - VFC WareMo API 
 

Account 
POST/api/services/app/Account/IsTenantAvailable 

POST/api/services/app/Account/Register 

BookingRequest 
GET/api/services/app/BookingRequest/GetAll 

GET/api/services/app/BookingRequest/GetBookingRequestsByWarehouseId 

POST/api/services/app/BookingRequest/AcceptBooking 

POST/api/services/app/BookingRequest/Create 

GET/api/services/app/BookingRequest/Get 

PUT/api/services/app/BookingRequest/Update 

PUT/api/services/app/BookingRequest/UpdateRating 

DELETE/api/services/app/BookingRequest/Delete 

GET/api/services/app/BookingRequest/GetAllBookingsByMonth 

GET/api/services/app/BookingRequest/GetAllBookingsPrices 

GET/api/services/app/BookingRequest/GetAllSearchesByMonth 

Company 
GET/api/services/app/Company/GetAll 

POST/api/services/app/Company/Create 

PUT/api/services/app/Company/Update 

GET/api/services/app/Company/Get 

GET/api/services/app/Company/GetByCreatorId 

DELETE/api/services/app/Company/Delete 

CompanyUser 
GET/api/services/app/CompanyUser/GetAll 

GET/api/services/app/CompanyUser/GetListFilter 

POST/api/services/app/CompanyUser/Create 

DELETE/api/services/app/CompanyUser/Delete 

Compartment 
GET/api/services/app/Compartment/GetListByWarehouseId 

GET/api/services/app/Compartment/GetAll 

POST/api/services/app/Compartment/Create 

PUT/api/services/app/Compartment/Update 

GET/api/services/app/Compartment/Get 
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DELETE/api/services/app/Compartment/Delete 

CompartmentAvailability 
GET/api/services/app/CompartmentAvailability/GetAll 

GET/api/services/app/CompartmentAvailability/GetCompartmentsAvailabilitiesByWarehouseId 

GET/api/services/app/CompartmentAvailability/GetCompartmentsAvailabilitiesByCompartmentId 

GET/api/services/app/CompartmentAvailability/GetAvailabilyIndexByStorageTypeAndCondition 

DELETE/api/services/app/CompartmentAvailability/Delete 

POST/api/services/app/CompartmentAvailability/Create 

GET/api/services/app/CompartmentAvailability/Get 

PUT/api/services/app/CompartmentAvailability/Update 

GET/api/services/app/CompartmentAvailability/GetAllCompartmentAvailabilitiesGrouped 

GET/api/services/app/CompartmentAvailability/GetAvailabilityIndex 

GET/api/services/app/CompartmentAvailability/GetAveragePricesPerUnit 

CompartmentTaxonomy 
GET/api/services/app/CompartmentTaxonomy/GetAll 

POST/api/services/app/CompartmentTaxonomy/Create 

DELETE/api/services/app/CompartmentTaxonomy/Delete 

Configuration 
POST/api/services/app/Configuration/ChangeUiTheme 

Country 
GET/api/services/app/Country/GetAll 

POST/api/services/app/Country/Create 

PUT/api/services/app/Country/Update 

GET/api/services/app/Country/Get 

DELETE/api/services/app/Country/Delete 

Event 
GET/api/services/app/Event/GetAll 

GET/api/services/app/Event/GetDetails 

POST/api/services/app/Event/Create 

POST/api/services/app/Event/Cancel 

POST/api/services/app/Event/Register 

POST/api/services/app/Event/CancelRegistration 

Location 
GET/api/services/app/Location/GetAll 

GET/api/services/app/Location/GetCities 
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POST/api/services/app/Location/Create 

PUT/api/services/app/Location/Update 

GET/api/services/app/Location/Get 

DELETE/api/services/app/Location/Delete 

MemberType 
GET/api/services/app/MemberType/GetAll 

POST/api/services/app/MemberType/Create 

PUT/api/services/app/MemberType/Update 

GET/api/services/app/MemberType/Get 

DELETE/api/services/app/MemberType/Delete 

Role 
POST/api/services/app/Role/Create 

GET/api/services/app/Role/GetRolesAsync 

PUT/api/services/app/Role/Update 

DELETE/api/services/app/Role/Delete 

GET/api/services/app/Role/GetAllPermissions 

GET/api/services/app/Role/GetRoleForEdit 

GET/api/services/app/Role/Get 

GET/api/services/app/Role/GetAll 

Session 
GET/api/services/app/Session/GetCurrentLoginInformations 

StandardFeature 
GET/api/services/app/StandardFeature/GetAll 

POST/api/services/app/StandardFeature/Create 

PUT/api/services/app/StandardFeature/Update 

GET/api/services/app/StandardFeature/Get 

DELETE/api/services/app/StandardFeature/Delete 

Taxonomy 
GET/api/services/app/Taxonomy/GetCurrentLanguageFromCookie 

GET/api/services/app/Taxonomy/GetAll 

POST/api/services/app/Taxonomy/Create 

PUT/api/services/app/Taxonomy/Update 

GET/api/services/app/Taxonomy/Get 

DELETE/api/services/app/Taxonomy/Delete 

Tenant 
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POST/api/services/app/Tenant/Create 

DELETE/api/services/app/Tenant/Delete 

GET/api/services/app/Tenant/Get 

GET/api/services/app/Tenant/GetAll 

PUT/api/services/app/Tenant/Update 

TokenAuth 
POST/api/TokenAuth/Authenticate 

GET/api/TokenAuth/GetExternalAuthenticationProviders 

POST/api/TokenAuth/ExternalAuthenticate 

User 
POST/api/services/app/User/Validate 

POST/api/services/app/User/Register 

POST/api/services/app/User/Create 

PUT/api/services/app/User/Update 

PUT/api/services/app/User/UpdateUserOwn 

DELETE/api/services/app/User/Delete 

GET/api/services/app/User/GetRoles 

GET/api/services/app/User/GetCurrentLanguage 

POST/api/services/app/User/ChangeLanguage 

GET/api/services/app/User/Get 

GET/api/services/app/User/GetAll 

UserAuth 
POST/api/services/app/UserAuth/AuthorizeUser 

Warehouse 
GET/api/services/app/Warehouse/GetFiltered 

GET/api/services/app/Warehouse/GetListWithCompartments 

GET/api/services/app/Warehouse/GetIfExists 

GET/api/services/app/Warehouse/GetAll 

GET/api/services/app/Warehouse/GetListByCompanyId 

POST/api/services/app/Warehouse/Create 

PUT/api/services/app/Warehouse/Update 

GET/api/services/app/Warehouse/Get 

GET/api/services/app/Warehouse/GetRatingsById 

GET/api/services/app/Warehouse/GetByGuid 

DELETE/api/services/app/Warehouse/Delete 



  

Π2.2.: Έκθεση Αναφοράς Ανάπτυξης του Virtual Freight Center 

 

WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Αξιοποίηση και 
αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός 
έργου Τ1ΕΔΚ-04383 

                          49 
 

GET/api/services/app/Warehouse/GetCurrentLanguageFromCookie 

GET/api/services/app/Warehouse/GetCurrentLanguage 

GET/api/services/app/Warehouse/GetAllSummaries 

GET/api/services/app/Warehouse/GetAllSummariesStCond 

GET/api/services/app/Warehouse/GetAllSummariesOffSrvs 

GET/api/services/app/Warehouse/GetAllSummariesPrdType 

GET/api/services/app/Warehouse/GetTotals 
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13 Παράρτημα ΙΙ – Αναλυτική περιγραφή του Αλγορίθμου fair pricing 

 

Το υπό μελέτη δίκτυο εφοδιασμού  αποτελείται από ένα πλήθος κατασκευαστών 𝑗 ∈ 𝑴 που αναζητούν 

διαθέσιμους χώρους αποθήκευσης σε ένα εύρος αποθηκών 𝑖 ∈ 𝑾. Κάθε  κατασκευαστής/αποθήκη 

γνωστοποιεί στην πλατφόρμα: (α) μία μέγιστη/ελάχιστη, 𝑃𝑗
𝑚𝑎𝑥/𝑆𝑖

𝑚𝑖𝑛 αντίστοιχα, τιμή ανά μονάδα 

αποθήκευσης (m2, m3, παλέτα) που είναι διατεθειμένος/η να πληρώσει/λάβει για την αγορά/πώληση 

αποθηκευτικού χώρου, και (β) τους ζητούμενους και διαθέσιμους χώρους αποθήκευσης ανά είδος 

προϊόντος,  𝐿𝑗 και 𝐾𝑖 αντίστοιχα, καθώς και τις χρονικές διάρκειες που αφορούν οι ζητήσεις καθώς και οι 

προσφορές αυτές. Τέλος, μόνο ο κατασκευαστής  γνωστοποιεί στην πλατφόρμα την περιοχή 

αποθήκευσης που επιθυμεί.  

O αλγόριθμός στην συνέχεια πραγματοποιεί μια αντιστοίχιση της ζήτησης για αποθηκευτικό χώρο με την 

προσφορά του, σε μία ονομαστική τιμή 𝑃𝑖𝑗  η οποία ορίζεται ως συνάρτηση του οικονομικού οφέλους 

του κατασκευαστή 𝐸𝐵𝑗  και της αποθήκης 𝐸𝐵𝑖, επιμερίζοντας ταυτόχρονά και την προμήθεια της 

πλατφόρμας, 𝛼𝑃𝑗𝑖  στους καταναλωτές και τις αποθήκες, όπου το α είναι η σταθερή ποσοστιαία 

προμήθεια της πλατφόρμας. 

Έτσι και με βάση το ακόλουθο Σχήμα 1, και για μια ονομαστική τιμή 𝑃𝑖𝑗, το οικονομικό όφελος του 

κατασκευαστή σε σχέση με την μέγιστη τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει είναι 𝐸𝐵𝑗 =  𝑃𝑗
𝑚𝑎𝑥 −

𝛼𝑃𝑖𝑗

2
− 𝑃𝑖𝑗 = 𝑃𝑗

𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖𝑗 ∙ (1 +
𝛼

2
), ενώ το οικονομικό όφελος της σε σχέση με την ελάχιστη τιμή που είναι 

διατεθειμένη να λάβει η αποθήκη για την παροχή της υπηρεσίας είναι 𝐸𝐵𝑖 = 𝑃𝑖𝑗 −
𝛼𝑃𝑖𝑗

2
− 𝑆𝑖

𝑚𝑖𝑛 = 𝑃𝑖𝑗 ∙

(1 −
𝛼

2
) − 𝑆𝑖

𝑚𝑖𝑛. 

                                                                         

 

 

Σχήμα 1: Μεθοδολογία υπολογισμού του 𝑃𝑖𝑗  

Ύστερα από την περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού της δίκαιης ονομαστικής τιμής  𝑃𝑖𝑗, η 

διαδικασία βέλτιστης αντιστοίχισης θα υλοποιηθεί μέσα από τα ακόλουθα βήματα. 

Βήμα 1: Καθορισμός Δίκαιης Ονομαστικής Τιμής λαμβάνοντας υπόψη τη Προσφορά και Ζήτηση της 

Αγοράς 

Μια δίκαιη πλατφόρμα θα έπρεπε να θέσει μια ονομαστική τιμή 𝑃𝑖𝑗  τέτοια ώστε 𝐸𝐵𝑗 = 𝐸𝐵𝑖. Αυτή θα 

ήταν η δικαιότερη προσέγγιση μόνο στην περίπτωση που η ζήτηση για αποθηκευτικό χώρο ήταν ίση η 

σχεδόν ίση με την αντίστοιχη προσφορά. Στις άλλες περιπτώσεις που έχουμε μεγαλύτερη προσφορά η 

𝛼𝑃𝑖𝑗  

𝑆𝑖
𝑚𝑖𝑛      𝑃𝑗

𝑚𝑎𝑥  

𝐸𝐵𝑗   𝐸𝐵𝑖 

𝑃𝑖𝑗  
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ζήτηση, τότε η ονομαστική τιμή θα έπρεπε να καθοριστεί από τις δυνάμεις της προσφοράς και της 

ζήτησης. Έτσι, στην περίπτωση πλεονάζουσας ζήτησης η τιμή θα πρέπει να αυξηθεί ενώ στην περίπτωση 

πλεονάζουσας προσφοράς η τιμή αυτή θα πρέπει να μειωθεί. Για να μοντελοποιήσουμε αυτή την 

πραγματική ελαστικότητα ζήτησης υιοθετούμε τον Δείκτη Διαθεσιμότητας (AI) που υπολογίζεται ως 

λόγος της συνολικής ζήτησης προς την συνολική προσφορά αποθηκευτικού χώρου σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό ορίζοντα. Με βάση τα παραπάνω,  μία «δίκαιη» ονομαστική τιμή 𝑃𝑖𝑗, ορίζεται σύμφωνα με τις 

ακόλουθες τρείς περιπτώσεις, όπου η παράμετρος BL
AI εκφράζει το κατώτερο όριο του AI, και BU

AI, το 

ανώτερο όριο της τιμής. 

Περίπτωση 1: 𝐀𝐈 ∈ (𝟎, 𝑩𝑳
𝑨𝑰) 

Για χαμηλές τιμές του ΑΙ, και συνεπώς, πλεονάζουσα προσφορά αποθηκευτικού χώρου, όλο το 

οικονομικό όφελος μίας συναλλαγής θα πρέπει να δοθεί στον κατασκευαστή και κανένα όφελος στην 

αποθήκη. Συνεπώς, 𝐸𝐵𝑖 = 0 ⇔ 𝑃𝑖𝑗 ∙ (1 −
𝛼

2
) − 𝑆𝑖

𝑚𝑖𝑛 = 0 ⇔ 𝑃𝑖𝑗 =
𝑆𝑖

𝑚𝑖𝑛

(1−
𝛼

2
)
. 

Περίπτωση 2: 𝐀𝐈 ∈ [𝑩𝑳
𝑨𝑰, 𝑩𝑼

𝑨𝑰) 

Στην περίπτωση αυτή προσεγγίζουμε την σχέση ανάμεσα στο 𝑃𝑖𝑗  και το AI, μέσα από μια σιγμοειδή 

σχέση 𝑆𝑅 =
𝐴𝐼−𝐵𝐿

𝐴𝐼

𝐵𝑈
𝐴𝐼−𝐴𝐼

 και έναν ρυθμιστικό παράγοντα (γ). Αυτός ο παράγοντας, μας παρέχει την ευελιξία 

να προσαρμόσουμε την σιγμοειδή σχέση ανάμεσα στο 𝑃𝑖𝑗  και στο AI, ανάλογα με τη συμπεριφορά της 

αγοράς και το είδος του προϊόντος που αποθηκεύεται στις αποθήκες (ξεκινώντας από μια γραμμική 

σχέση όταν γ=1, σε πιο απότομες αλλαγές όταν το γ είναι μεγαλύτερο του 10). Στην περίπτωση αυτή, τα 

οικονομικά οφέλη για τις αποθήκες και τους κατασκευαστές και η δίκαιη ονομαστική τιμή 𝑃𝑖𝑗, 

υπολογίζεται ως ακολούθως: 

𝐸𝐵𝑖 = 𝑆𝑅𝛾 ∙ 𝐸𝐵𝑗 ⟺ 𝐸𝐵𝑖 = (
𝐴𝐼 − 𝐵𝐿

𝐴𝐼

𝐵𝑈
𝐴𝐼 − 𝐴𝐼

)

𝛾

∙ 𝐸𝐵𝑗 ⟺ 

(𝐵𝑈
𝐴𝐼 − 𝐴𝐼)

𝛾
∙ 𝐸𝐵𝑖 = (𝐴𝐼 − 𝐵𝐿

𝐴𝐼)
𝛾

∙ 𝐸𝐵𝑗 ⟺ 

(𝐵𝑈
𝐴𝐼 − 𝐴𝐼)

𝛾
∙ [𝑃𝑖𝑗 ∙ (1 −

𝛼

2
) − 𝑆𝑖

𝑚𝑖𝑛] = (𝐴𝐼 − 𝐵𝐿
𝐴𝐼)

𝛾
∙ [𝑃𝑗

𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖𝑗 ∙ (1 +
𝛼

2
)] ⟺ 

𝑃𝑖𝑗 ∙ ((𝐵𝑈
𝐴𝐼 − 𝐴𝐼)

𝛾
∙ (1 −

𝛼

2
) + (𝐴𝐼 − 𝐵𝐿

𝐴𝐼)
𝛾

∙ (1 +
𝛼

2
)) = 𝑆𝑖

𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝐵𝑈
𝐴𝐼 − 𝐴𝐼)

𝛾
+ 𝑃𝑗

𝑚𝑎𝑥 ∙ (𝐴𝐼 − 𝐵𝐿
𝐴𝐼)

𝛾

⟺ 

𝑃𝑖𝑗 =
𝑆𝑖

𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝐵𝑈
𝐴𝐼 − 𝐴𝐼)

𝛾
+ 𝑃𝑗

𝑚𝑎𝑥 ∙ (𝐴𝐼 − 𝐵𝐿
𝐴𝐼)

𝛾

(𝐵𝑈
𝐴𝐼 − 𝐴𝐼)𝛾 ∙ (1 −

𝛼
2) + (𝐴𝐼 − 𝐵𝐿

𝐴𝐼)𝛾 ∙ (1 +
𝛼
2)

 

Περίπτωση 3: 𝐀𝐈 ∈ [𝑩𝑼
𝑨𝑰, ∞) 
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Στην τελευταία τρίτη περίπτωση, η συνολική ζήτηση είναι πολύ υψηλή συγκριτικά με τον διαθέσιμο χώρο 

αποθήκευσης, και συνεπώς, όλο το οικονομικό όφελος θα πρέπει να δοθεί στην αποθήκη. Στη περίπτωση 

αυτή 𝐸𝐵𝑗 = 𝑃𝑗
𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖𝑗 −

𝛼𝑃𝑖𝑗

2
= 0 ⇔ 𝑃𝑗

𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖𝑗 ∙ (1 +
𝛼

2
) ⇔ 𝑃𝑖𝑗 =

𝑃𝑗
𝑚𝑎𝑥

(1+
𝛼

2
)
. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση αναδεικνύεται η καθοριστική σημασία του υπολογισμού του δείκτη AI 

για τον καθορισμό μιας δίκαιης ονομαστικής τιμής. Επιπρόσθετα, και καθώς ένα βασικό λειτουργικό 

χαρακτηριστικό της πλατφόρμας αφορά και στην δυνατότητα της να εξασφαλίζει και την αντιστοίχιση 

μιας προσφοράς και ζήτησής σε μια περίοδο πολλών μηνών στο μέλλον, απαιτείται η δυνατότητα 

πρόβλεψης της προσφοράς και της ζήτησης και συνεπώς του ΑΙ. Στο πλαίσιο αυτό,  αναπτύχθηκε μια 

σουίτα αλγόριθμων μηχανικής μάθησης πρόβλεψης χρονοσειρών για την πρόβλεψη της προσφοράς και 

τη ζήτησης στο μέλλον.  

Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι αλγόριθμοι της απλής, διπλής και τριπλής  εκθετικής εξομάλυνσης, 

και της μεθόδου ARIMA, και SARIMA για την πρόβλεψη της μηνιαίας ζήτησης και της προσφοράς 

αποθηκευτικού χώρου. Οι αλγόριθμοί εκπαιδεύονται σε ένα train set ιστορικών στοιχείων ζήτησης και 

προσφοράς, και αξιολογούνται σε ένα test set. O κατάλληλος αλγόριθμος θα επιλέγεται με βάση το μέσο 

απόλυτο σφάλμα που θα προκύψει από την αξιολόγηση του στο test set. 

Έτσι, και για τον καθορισμό μιας δίκαιης ονομαστικής τιμής σε μια αντιστοίχιση  προσφοράς και ζήτησης 

θα αναγνωρίζεται ο μήνας στον οποίο αφορά η αντιστοίχιση και θα υπολογίζεται ο δείκτης ΑΙ ως ο λόγος 

της προβλεπόμενης ζήτησής και προσφοράς για εκείνον τον μήνα.  

Βήμα 2: Εκτίμηση ορίων 𝐁𝐋
𝐀𝐈 , 𝐁𝐔

𝐀𝐈, ουδέτερου οφέλους  

Καθώς η πλατφόρμα αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης θα χρησιμοποιηθεί από ένα οικοσυστημα 

κατασκευαστών και αποθηκών, είναι προφανές ότι οι τιμές των ορίων 𝐵𝐿
𝐴𝐼, 𝐵𝑈

𝐴𝐼, θα μπορούσαν να 

καθοριστούν από το οικοσύστημα μέσα από την γνώμη των ειδικών. Ωστόσο, και με βάση το μέγεθος 

και τον αριθμό του οικοσυστήματος των αποθηκών και των παραγωγών, οι εκτιμήσεις θα μπορούσαν να 

είναι μεροληπτικές και να στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του ισχυρότερου μέρους του οικοσυστήματος. 

Έτσι, και για την διαμόρφωση ορίων ουδέτερου οφέλους, τα όρια που θα οριστούν από το οικοσύστημα 

θα πρέπει να συγκριθούν με όρια αναφοράς και να προσαρμοστούν ανάλογα. 

Για την επίλυση του προβλήματος αυτού αναπτύχθηκε ο δείκτης DSR (Demand-supply-ratio)2. Ο δείκτης 

αυτός παίρνει τιμές από το 0 μέχρι το 100 με την τιμή 50 να αφορά στην εκτίμηση ότι η προσφορά είναι 

ίση με τη ζήτηση.  Αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε τιμές στατιστικών της αγοράς των ακινήτων, όπως: (α) 

οι μέρες που είναι διαθέσιμος ο χώρος για εκμίσθωση στην αγορά, (β) οι εκπτώσεις των τιμών και η 

εξέλιξη τους στον χρόνο, (γ) το ποσοστό των ακινήτων που πωλούνται σε πλειστηριασμούς σε έναν 

συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, (δ) οι τιμές των εκμισθώσεων, (ε) το ποσοστό των ακινήτων που δεν 

                                                           
2 DSRdata. DSR DATA – ‘‘Scoring Supply & Demand’’. https://dsrdata.com.au/products/suburb_analyser. Accessed December 7, 

2019. 

https://dsrdata.com.au/products/suburb_analyser
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έχουν αξιοποιηθεί, (ζ) την τιμή των μετοχών στην αγορά, (η) τον λόγο των ενοικιαστών προς τους 

ιδιοκτήτες3. 

Επιπρόσθετα, και με βάση τιμές των δεικτών σε πολλαπλές αγορές ακινήτων τα κατώτερα όρια 𝐵𝐿
𝐷𝑆𝑅, και 

ανώτερα όρια 𝐵𝑈
𝐷𝑆𝑅, έχουν ήδη καθοριστεί4. 

Στο μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε, η προσφορά και η ζήτηση εκτιμώνται με κατάλληλους 

αλγορίθμους μηχανικής μάθησης ανά μήνα και συνεπώς, η μηνιαία τιμή του δείκτη DSR είναι γνωστή. 

Ωστόσο όμως, τα ήδη καθορισμένα όρια του DSR, 𝐵𝐿
𝐷𝑆𝑅 και 𝐵𝑈

𝐷𝑆𝑅, θα θέσουν την βάση για τον καθορισμό 

των ορίων 𝐵𝑖
𝐴𝐼 ουδέτερου οφέλους. Για να επιτευχθεί το παραπάνω και καθώς η προσφορά και ζήτηση 

είναι γνωστή, προσεγγίζουμε την συνάρτηση  του DSR, ως ακολούθως. 

𝛧ή𝜏𝜂𝜎𝜂

𝛧ή𝜏𝜂𝜎𝜂+𝛱𝜌𝜊𝜎𝜑𝜊𝜌ά
=

𝐷𝑆𝑅

100
⟺ (

1

1+
𝛱𝜌𝜊𝜎𝜑𝜊𝜌ά

𝛧ή𝜏𝜂𝜎𝜂

) =
𝐷𝑆𝑅

100
. Δεδομένου ότι το 𝐴𝐼 =

𝛧ή𝜏𝜂𝜎𝜂

𝛱𝜌𝜊𝜎𝜑𝜊𝜌ά
 και σε επίπεδο ορίων, 

η συνάρτηση (
1

1+
𝛱𝜌𝜊𝜎𝜑𝜊𝜌ά

𝛧ή𝜏𝜂𝜎𝜂

) =
𝐷𝑆𝑅

100
, μπορεί να οριστεί ως 

1

1+
1

𝐵𝑖
𝐴𝐼

=
𝐷𝑆𝑅

100
⟺ 𝐵𝑖

𝐴𝐼 =
1

100

𝐵𝑖
𝐷𝑆𝑅−1

 , όπου το i παίρνει 

τιμή L για το κατώτερο όριο και τιμή U για το ανώτερο όριο 

Βήμα 3 Ανάπτυξη του Αλγορίθμου για την βέλτιστη αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης 

Έχοντας υπολογίσει τα όρια των ΑΙ και τις δίκαιες ονομαστικές τιμές σε κάθε όριο, το τελικό βήμα του 

μεθοδολογικού πλαισίου είναι η επιλογή της βέλτιστης αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης με 

κριτήριο, την ελαχιστοποίηση του κόστους προμήθειας που θα πληρώσει ο κατασκευαστής και η 

αντίστοιχη αποθήκη, καθώς το κόστος  προκύπτει σαν ποσοστό της δίκαιης ονομαστικής τιμής  ανά 

μονάδα αποθήκευσης πολλαπλασιασμένο με την ποσότητα που θα αποθηκευτεί. 

Προκύπτει συνεπώς το ακόλουθο μοντέλο μεικτού ακέραιου προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί 

για την ελαχιστοποίηση του κόστους αντιστοίχισης  του κατασκευαστή και του παραγωγού ανά χρονική 

περίοδο t. 

Ελαχιστοποίηση κόστους κατασκευαστή και αποθήκης (ETC) ανά χρονική περίοδο t 

𝑀𝑖𝑛 𝐸(𝑇𝐶) = ∑ ∑   [𝑃𝑖𝑗 + 𝛼𝑃𝑖𝑗]   ∙ 𝑥𝑖𝑗                                                                     𝑬𝒒. (𝟏)

𝑗∈𝑀𝑖∈W

 

 Υποκείμενο σε: 

                                                           
3 Redwerks. Demand Supply Ratio Market Report. 2013. https://www.smartpropertyinvestment.com.au/pdfs/Hotspot 

central-com-au_Australias_Cheapest_Suburbs_High_Capital_Growth_Potential-April2013.pdf. Accessed December 19, 2019. 
4 Your  Investment  Property.  DSRdata.  DSR  Score  for Property  Investment.  2020 

https://www.yourinvestment- propertymag.com.au/dsr-score-for-property-investment/Accessed December 20, 2019. 
 

https://www.yourinvestment-/
https://www.yourinvestmentpropertymag.com.au/dsr-score-for-property-investment/
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Περιορισμούς Δυναμικότητας 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑗∈W

− 𝐾𝑖 ≤ 0,                                                ∀𝒊 ∈ 𝑾                                                     𝑬𝒒. (𝟐) 

Περιορισμούς ζήτησης 

𝑥𝑖𝑗 = 𝐿𝑗  ∙ 𝑦𝑖𝑗                                                      ∀𝒊 ∈ 𝑾, ∀𝒋 ∈ 𝑴                                       Eq. (3) 

Περιορισμούς  αντιστοίχισης μίας αποθήκης σε έναν κατασκευαστή 

∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑖∈W

= 𝟏                                                                              ∀𝒋 ∈ 𝑴                                 𝑬𝒒. (𝟒) 

Περιορισμούς δυναμικότητας 

 𝑦𝑖𝑗 ∈ [0,1]                                                                                                                      

Όπου, 

𝑦𝑖𝑗  είναι μια δυαδική μεταβλητή που  παίρνει τιμή  1 όταν πραγματοποιηθεί αντιστοίχιση ανάμεσα  στην 

αποθήκη i και τον κατασκευαστή j, και την τιμή 0 σε αντίθετη περίπτωση 

𝑥𝑖𝑗  είναι ο χώρος αποθήκευσης που διατίθεται από την αποθήκη i στον κατασκευαστή j 

𝑆𝑖
𝑚𝑖𝑛 είναι η ελάχιστη αποδεκτή  τιμή παροχής της υπηρεσίας από την αποθήκη i (€/space unit) 

𝑃𝑗
𝑚𝑎𝑥 είναι η μέγιστη αποδεκτή τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κατασκευαστής j (€/μονάδα 

αποθήκευσης)   

α είναι η προμήθεια της πλατφόρμας σαν σταθερό ποσοστό (%) της δίκαιης ονομαστικής τιμής  

𝑃𝑖𝑗  είναι η δίκαιη ονομαστική τιμή αντιστοίχισης της  προσφοράς με τη ζήτηση αποθηκευτικού χώρου 

(€/μονάδα αποθήκευσης) 

𝐿𝑗 είναι η ζήτηση αποθηκευτικού χώρου από τον κατασκευαστή j (μονάδες αποθήκευσης) 

𝐾𝑖 είναι διαθέσιμη δυναμικότητα της αποθήκης i (μονάδες αποθήκευσης) 

BL
AI και  BU

AI είναι τα κατώτερα και ανώτατα όρια του AI αντίστοιχα. 

Ο δεύτερος περιορισμός εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει πάντα μια διαθέσιμη δυναμικότητα αποθηκευτικού 

χώρου για να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις αποθήκευσης του κατασκευαστή, ενώ ο περιορισμός (3) 

εξασφαλίζει ότι οι ροές φορτίων από κάθε κατασκευαστή στις αποθήκες είναι ίσες με τις ζητήσεις των 
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κατασκευαστών. Τέλος ο περιορισμός (4) εξασφαλίζει ότι οι ροές φορτίων από κάθε κατασκευαστή θα 

αποθηκεύονται μόνο σε μία αποθήκη. 
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