
 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ CAD 

ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 

του 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗ 

 

 

Οκτώβριος 2019 



II 

 

Ευχαριστίες 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευκλείδη 

Κεραμόπουλο, για την αμέριστη βοήθεια και καθοδήγηση που μου παρείχε καθώς και 

την υπομονή και επιμονή που έδειξε στο να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διπλωματική 

εργασία.  

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και την οικογένεια μου που υποστήριξε την 

προσπάθεια μου ηθικά αλλά και καλύπτοντας ένα μέρος των οικονομικών απαιτήσεων 

του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 



III 

 

Περίληψη 

 

Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης 

έχουν ανάγκη την κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων τους. Εκτός από το 

μισθολογικό και λειτουργικό κόστος, που είναι εύκολα υπολογίσιμο, υπάρχει και το 

κόστος που απορρέει από την ίδια την παραγωγική διαδικασία λόγω των πρώτων υλών 

αλλά και του κόστους λειτουργίας των μηχανημάτων.  

Οι μεγαλύτερες εταιρείες, κατά κύριο λόγο, διαθέτουν προγράμματα ERP που 

έχουν την δυνατότητα να κάνουν αυτό τον υπολογισμό. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε 

χρησιμοποιώντας στο ελάχιστο κάποιο πληροφοριακό σύστημα είτε καθόλου 

καταφεύγουν κυρίως σε προσεγγιστικές και εμπειρικές εκτιμήσεις κόστους που 

αναλόγως τον επιμέρους κλάδο της επιχείρησης μπορεί να διαφέρουν.  

Αυτό οδηγεί πολλές φορές αυτόματα σε λάθος κοστολόγηση, που μπορεί να 

είναι είτε μικρότερη, είτε μεγαλύτερη από την πραγματική. Έτσι εκτός από την πιθανή 

ζημία δεν υπάρχει κάποιος τρόπος που μπορεί να βελτιωθεί ο τρόπος παραγωγής. 

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα υλοποιηθεί λογισμικό, που θα έχει 

πεδίο εφαρμογής σε τέτοιες επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα σε επιχείρηση που κάνει 

κατεργασίες μεταλλικών ελασμάτων. Θα δίνει αρχικά, την δυνατότητα στον χρήστη να 

καταχωρεί όλα τα τεχνικά σχέδια σε βάση δεδομένων που θα είναι εύκολα 

προσπελάσιμα. Επίσης θα καταχωρούνται οι χρόνοι κατεργασίας που προκύπτουν από 

ένα μηχάνημα κοπής LASER, το κόστος του υλικού αλλά και επιπλέον μηχανολογικές 

κατεργασίες που μπορεί να απαιτούνται. 

Το λογισμικό θα δημιουργηθεί με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού 

Java, ώστε να κατασκευαστεί το γραφικό περιβάλλον με Java Swing και της βάσης 

δεδομένων MySQL στην οποία θα δημιουργηθούν οι απαραίτητοι πίνακες. Η σύνδεση 

με την βάση θα γίνει με JDBC 

 

Λέξεις Κλειδιά: Java, Java Swing, JDBC, MySQL, ERP, Βιομηχανική 

Παραγωγή, Κοστολόγηση, Προγραμματισμός Παραγωγής, CAD, Κατεργασίες 

Διαμόρφωσης. 
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Abstract 

 

All companies which are active in the manufacturing sector need costing their 

products. Apart from the wage and operating costs, which are easily calculated, there is 

also the cost of the production process itself due to the raw materials and operating costs 

of the machines. 

Mostly the largest companies have ERP programs that have the ability to do this 

calculation. Small and medium-sized companies, either using at least an information 

system or not at all, resort to approximate and empirical cost estimates that may vary 

from one sector to another. 

This often leads to incorrect costing, which may be either lower or higher than 

the actual cost. So, in addition to the potential damage, there is no way to improve the 

production. 

In this diploma thesis will be created software, which will have scope in such 

enterprises and more specifically in a company that carries out machining of metallic 

plates. It will initially give the user the ability to save all technical drawings into a 

database that will be easily accessible. It will also record the processing times resulting 

from a LASER cutting machine, the cost of the material, and additional machining that 

may be required. 

The software will be created using the Java to construct the graphical user 

interface with Java Swing and the MySQL database. The connection will be with JDBC.  

 

Key words: Java, Java Swing, JDBC, MySQL, ERP, Industrial Production, 

Production Planning, Costing, CAD, Machining. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι πλέον αποδεκτό πως στις μέρες μας η ανάγκη για αυτοματοποίηση 

διαδικασιών κατά την παραγωγή είναι επιτακτική. Διαδικασίες που αφορούν την 

κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων αλλά και διαδικασίες που σχεδιάζουν τον 

τρόπο και την σειρά που θα εκτελούνταν οι παραγωγικές διαδικασίες. 

Έχει παρατηρηθεί ένα κενό μεταξύ εταιριών ανεξαρτήτως αν ανήκουν στον 

πρωτογενή τον δευτερογενή ή στον τριτογενή τομέα, όσο αφορά την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών που δεν αφορούν αποκλειστικά τα ίδια τα μέσα παραγωγής αλλά και την 

υποστήριξη αυτών. Ενώ μπορεί να διαθέτουν σύγχρονα μηχανήματα, η ίδια η 

παραγωγική διαδικασία και ο προγραμματισμός αυτής να μην είναι 

αυτοματοποιημένος, να μην γίνεται ο βέλτιστος σχεδιασμός ώστε να μειωθούν χρόνοι 

και κόστη.  

Αυτό ελλοχεύει έναν μεγάλο πρόβλημα. Χωρίς να είναι ξεκάθαρη η κάθε 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να παραχθεί το τελικό προϊόν δεν μπορεί 

να υπολογιστεί ξεκάθαρα και το τελικό κόστος αυτού. Επίσης είναι αρκετά δύσκολο, 

χωρίς να υπάρχει μία ολοκληρωμένη μηχανογράφηση να υπολογιστούν οι πρώτες ύλες 

που απαιτούνται για το τελικό προϊόν ούτε ο χρόνος που χρειάζεται για το κάθε στάδιο 

της παραγωγής του. 

Από τη μία υπάρχουν εταιρείες που δημιουργήθηκαν εξαρχής χρησιμοποιώντας 

τις σύγχρονες μέθοδες ή τις εισήγαγαν αργότερα,  ενώ από την άλλη παραμένουν άλλες 

εταιρείες που έχουν παραμείνει σε έναν παλαιότερου τύπου υπολογισμό των παραπάνω 

παραμέτρων ή έχουν εισαγάγει τις νέες μεθόδους σε πρωτόλειο βαθμό. Πλέον 

μπορούμε να πούμε πως μαζί με τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μέσων είναι το 

ίδιο σημαντικός ο έλεγχος και ο προγραμματισμός αυτών.  

Για την υλοποίηση της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθεί η Java ως γλώσσα 

προγραμματισμού, για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί η 

MySQL και η ανάπτυξη του κώδικα θα γίνει σε περιβάλλον NetBeans IDE. Ταυτόχρονα 

θα χρησιμοποιηθούν προγράμματα σχεδιασμού CAD και CAM που θα 

δημιουργήσουμε τα μηχανολογικά σχέδια. 
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1.1 Αντικείμενο Διπλωματικής Εργασίας 

 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μιας 

εφαρμογής που θα καλύπτει τις ανάγκες μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον 

τομέα της κατεργασίας μεταλλικών ελασμάτων και μεταλλικών κατασκευών. Πιο 

συγκεκριμένα η εταιρία δραστηριοποιείται σε κοπή μεταλλικών ελασμάτων με 

μηχάνημα κοπής LASER, διαμόρφωση των ελασμάτων με χρήση μηχανήματος 

στράτζας αλλά και κατεργασίες που αφορούν διάνοιξη οπών και σπειρωμάτων. Η 

εταιρία διαθέτει πρόγραμμα σχεδίασης CAD και ERP που έχει ενεργές τις εφαρμογές 

της Γενικής Λογιστικής και της Εμπορικής Διαχείρισης. Το πρόγραμμα της παραγωγής 

και η κατάσταση της αποθήκης είναι σε υπολογιστικά φύλλα. 

Στην υφιστάμενη κατάσταση δεν υπάρχει κάποια αυτοματοποιημένη σύνδεση 

μεταξύ του σχεδιαστικού τμήματος, του προγραμματισμού της παραγωγής, του 

τμήματος προμηθειών και αποθήκης, του λογιστηρίου και της παραγωγής. Το κάθε 

τμήμα λειτουργεί αυτόνομα και η επικοινωνία γίνεται με κοινόχρηστα αρχεία 

υπολογιστικών φύλλων. Επίσης η διαδικασία της κοστολόγησης γίνεται με εμπειρική 

προσέγγιση και με χρήση επίσης υπολογιστικών φύλλων. 

Έχει μεγάλη αξία η σωστή αρχειοθέτηση των μηχανολογικών σχεδίων, ο σαφής 

χρονικός προσδιορισμός για όλα τα στάδια της παραγωγής, η καταγραφή του είδους του 

υλικού που χρειάζεται αλλά και η ποσότητα αυτού και τέλος η συσχέτιση όλων των 

κατεργασιών που πρέπει να γίνουν για το συγκεκριμένο σχέδιο.   

Σημαντικό είναι τα μηχανολογικά σχέδια να συσχετίζονται με το πελατολόγιο 

της εταιρίας. Δηλαδή για κάθε ένα σχέδιο αντιστοιχεί ένας πελάτης. Επίσης τα σχέδια 

αντιστοιχούν και σε μία παραγγελία. Άρα με τη δημιουργία της συγκεκριμένης 

εφαρμογής εκτός από τη σωστή κοστολόγηση θα μπορούμε να διαχειριζόμαστε και τις 

παραγγελίες των πελατών. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει μεταξύ του 

προγράμματος σχεδίασης και του προγράμματος του λογιστηρίου. Θα αποτελεί δηλαδή 

των συνδετικό κρίκο μεταξύ Σχεδιαστικού Τμήματος – Τμήματος Παραγωγής – 

Λογιστηρίου. Θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες χωρίς να έχουν εγκατεστημένες τις 

ακριβές εμπορικές εφαρμογές που συναντάμε σε μία επιχείρηση να έχουν πρόσβαση σε 

χρήσιμες και πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία. Επίσης 

αποτελεί μια βάση στην οποία μπορούν να υλοποιηθούν και επιπλέον δυνατότητες. 
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1.2 Δομή Διπλωματικής Εργασίας 

 

Η δομή της Διπλωματικής Εργασίας αποτελείται από έξι κεφάλαια. Μετά από 

την Εισαγωγή που αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο, ακολουθούν τα παρακάτω κεφάλαια: 

Στο δεύτερο κεφάλαιο βρίσκουμε την βιβλιογραφική ανασκόπηση στην οποία 

μελετάμε θέματα που αφορούν την κοστολόγηση, τις έννοιες των προγραμμάτων 

σχεδίασης CAD, των τεχνολογιών CAM και των συστημάτων ERP.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση των τεχνολογιών που θα 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της εφαρμογής αλλά και σύγκριση με τις 

τεχνολογίες που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης γίνεται αναφορά σε αντίστοιχες 

υλοποιήσεις που έρχονται να καλύψουν το κενό λόγω απουσίας ολοκληρωμένων ERP. 

Τέλος θα γίνει ανάλυση των ζητημάτων που έχει να λύσει η υλοποίηση της 

συγκεκριμένης εφαρμογής. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση της εφαρμογής. Παρουσιάζονται οι 

λειτουργίες της εφαρμογής και η αρχιτεκτονική της όπως και η δημιουργία της βάσης 

δεδομένων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο βρίσκουμε την παρουσίαση της εφαρμογής και το γραφικό 

της περιβάλλον. 

Στο έκτο κεφάλαιο βρίσκουμε τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για βελτίωση 

της εφαρμογής  

Τέλος βρίσκουμε τον κατάλογο των αναφορών και των παραρτημάτων. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση εννοιών που 

θα μας απασχολήσουν στην Διπλωματική Εργασία. Τέτοιες έννοιες είναι τα συστήματα 

ERP, η κοστολόγηση και οι τεχνολογίες CAD/CAM. 

 

2.1 Πληροφοριακά Συστήματα 

 

Πληροφοριακό σύστημα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ένα σύνολο μερών 

που αλληλοσυνδέονται για την συλλογή, την επεξεργασία δεδομένων συντελώντας 

στον έλεγχο και την ανάλυση δεδομένων μιας επιχείρησης ώστε να γίνει ορθή λήψη 

αποφάσεων.  

Τα συστήματα δέχονται εισόδους από το περιβάλλον τους, διαθέτουν 

μηχανισμούς επεξεργασίας και βγάζουν εξόδους. Επίσης, είναι δυνατόν να διαθέτουν 

και μηχανισμούς ανατροφοδότησης. Είσοδοι ενός συστήματος είναι το σύνολο των 

εισροών του, δηλαδή ότι εισάγεται στο σύστημα. Έξοδοι ενός συστήματος είναι το 

σύνολο των εκροών του, δηλαδή ότι βγαίνει από το σύστημα προς το εξωτερικό 

σύστημα. Ανατροφοδότηση είναι το σύνολο των εξόδων οι οποίες είναι  ταυτόχρονα και 

είσοδοι. Μηχανισμοί επεξεργασίας είναι το σύνολο των λειτουργιών που 

μετασχηματίζουν τις εισόδους σε εξόδους. Φυσικά, ένα σύστημα μπορεί να αποτελεί 

μέρος ενός άλλου μεγαλύτερου συστήματος. Σ’ αυτή την περίπτωση το μικρότερο 

σύστημα λέγεται υποσύστημα του μεγαλύτερου συστήματος (Laudon, Kenneth C. & 

Jane P. Laudon 2009). 

Σε ένα πληροφοριακό σύστημα είσοδος μπορεί να είναι κάθε δεδομένο που 

προέρχεται από το εσωτερικό (κάποιο πληροφοριακό σύστημα κάποιου τμήματος) της 

επιχείρησης ή το εξωτερικό αυτής (με δεδομένα που προέρχονται από συλλογή 

στοιχείων από εργαζόμενους ή αισθητήρες κλπ). Με την έννοια επεξεργασία εννοούμε  

την ανάλυση όλων των δεδομένων (μετατροπή τιμών, ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, 

λογικές πράξεις, συγκρίσεις κα) ώστε να μπορούν να διεξάγονται τα απαραίτητα κάθε 

φορά συμπεράσματα, η μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία. Σαν έξοδο θα 

μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την διάχυση / διανομή των επεξεργασμένων πια 

δεδομένων, πληροφοριών, στις διάφορες δραστηριότητες – άτομα. Τέλος, όταν 

αναφερόμαστε σε ανατροφοδότηση μιλάμε για την μεταφορά της εκροής του 
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συστήματος στα κατάλληλα σημεία της επιχείρησης ώστε να χρησιμοποιηθεί εκ νέου.   

Όπως είναι λογικό για να μπορέσει να υπάρξει ένα πληροφοριακό σύστημα 

πρέπει να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις: 

1. Να υπάρχει ένα σύνολο συσκευών όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τα 

απαραίτητα περιφερειακά τους συστήματα (hardware) 

2. Ύπαρξη του απαραίτητου λογισμικού (software) ώστε να μπορεί να γίνει η 

επεξεργασία δεδομένων.  

3. Ένα σύνολο συσχετιζόμενων αρχείων, πινάκων, σχέσεων  κλπ που 

αποθηκεύονται – Βάση δεδομένων (database) 

4. Δίκτυο ώστε να είναι εφικτή η είσοδος και η έξοδος των δεδομένων – 

πληροφοριών σε διαφορετικούς Η/Υ 

5. Οι διαδικασίες, όπως συναντάμε συχνά στη βιβλιογραφία, που αποτελούν ένα 

σύνολο πράξεων ώστε να συνδυάζονται εύρυθμα τα υπόλοιπα συστατικά μέρη 

του πληροφοριακού συστήματος και να παράγονται οι τελικές εκροές. 

6. Ο ανθρώπινος παράγοντας που συμβάλλει σε όλη τη λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήματος είτε εισάγοντας δεδομένα είτε αξιοποιώντας τις 

εκροές του.  

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο τα πληροφοριακά συστήματα παίζουν 

κομβικό ρόλο. Την στιγμή που ο ανταγωνισμός αυξάνεται ραγδαία και η 

παγκοσμιοποίηση κάνει τις επιχειρήσεις να προσπαθούν συνεχώς όχι απλά να 

επιβιώσουν, αλλά να επεκτείνονται ώστε να διατηρηθούν, τα πληροφοριακά συστήματα 

πολλές φορές αποτελούν το εργαλείο στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Με απλά λόγια οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιτύχουν προβάδισμα σε κάποια 

επιχειρηματική δραστηριότητα, έτσι ώστε να είναι καλύτερες από τις ανταγωνίστριες 

επιχειρήσεις.  

Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν σαν μέσω για το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γιατί από την στιγμή που υπάρχει μια άμεση και έγκαιρη 

πληροφόρηση μπορεί πολύ πιο εύκολα να ληφθούν σωστές αποφάσεις ώστε να 

οργανωθούν μια σειρά ζητήματα που μειώνουν το κόστος ή βελτιώνουν την 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Τέτοιες μπορεί να είναι η οργάνωση των 

αποθηκών/ αποθεμάτων ή η μείωση των ανθρώπινων πόρων που θα αντικατασταθούν 

από τεχνολογικά μέσα κ.α. Επίσης τα πληροφοριακά συστήματα ανιχνεύοντας τις 

προτιμήσεις των πελατών, αναλύοντας δεδομένα αγορών κ.α. μπορούν να διευρύνουν 

το πελατολόγιο ή τα παρεχόμενα προϊόντα / υπηρεσίες . Τέλος είναι πολύ σημαντικό το 

γεγονός ότι με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων ελαχιστοποιηθήκαν χρονικά οι 
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διαδικασίες επικοινωνίας ενδο - εταιρικά αλλά και με τους πελάτες / προμηθευτές όπως 

για παράδειγμα οι παραγγελιοληψίες, η επικοινωνία με αυτούς ή ακόμα η σύνταξη 

προσφορών κ.α. 

Ένα ζητούμενο που ανακύπτει εδώ είναι η σημασία της μελέτης των αναγκών μιας 

επιχείρησης πριν την αγορά  του πληροφοριακού συστήματος ώστε και αυτό με τη 

σειρά του να μπορεί να συμβάλλει ολόπλευρα. Βέβαια η αξία του πληροφοριακού 

συστήματος βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η παραγόμενη πληροφορία 

από τους χρήστες του. 

 

2.2 Συστήματα ERP 

 

Τα  Enterprise Resource Planning System (ERP) αποτελούν μια εξέλιξη των 

συστημάτων MRP και MRP II (Manufacturing Resource Planning) και επί της ουσίας 

είναι πληροφοριακά συστήματα  που συνδέουν τα συστήματα και τις βάσεις δεδομένων 

διαφόρων τμημάτων μιας επιχείρησης όπως οι προμήθειες, το λογιστήριο, η παραγωγή 

κλπ με αποτέλεσμα η ροή των πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων να γίνεται άμεσα 

και απρόσκοπτα.  

 

2.2.1. Γενικά 

 

Τα ERP εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1990 και σταδιακά επεκτάθηκαν σε όλο 

το φάσμα των επιχειρήσεων.  

Οι Wallace και Kremzar (2001) περιέγραψαν το ERP ως ένα σύνολο 

διοικητικών εργαλείων που καλύπτει όλο το φάσμα της επιχείρησης, το οποίο 

ισορροπεί τη ζήτηση και την προσφορά υλικών, περιλαμβάνει τη δυνατότητα να 

συνδέονται οι πελάτες με τους προμηθευτές σε μία ολοκληρωμένη εφοδιαστική 

αλυσίδα, να παρέχει τυποποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

να παρέχει υψηλού επιπέδου δια-λειτουργική ολοκλήρωση μεταξύ πωλήσεων, 

μάρκετινγκ, διαχείρισης αποθεμάτων, συναλλαγών, οικονομικών μεγεθών, ανάπτυξης 

νέου προϊόντος και ανθρώπινου δυναμικού. Με αυτό το τρόπο ευνοεί την επιχείρηση να 

λειτουργεί με υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών και παραγωγικότητας, ενώ 
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παράλληλα μειώνει τα κόστη και τα αποθέματα, παρέχοντας το θεμέλιο λίθο για 

αποτελεσματικό ηλεκτρονικό εμπόριο. 

.  

Εικόνα 1: Εργαλεία ERP 

 

2.2.2. Οφέλη και πλεονεκτήματα από τη χρήση ERP 

 

Η χρήση των συστημάτων ERP προσέφεραν τεράστια οφέλη στις επιχειρήσεις  

καθώς βοήθησαν στο καλύτερο συντονισμό σε όλη τη ροή των εμπορικών και 

παραγωγικών λειτουργιών της επιχείρησης, από τη μείωση των αποθεμάτων και τον 

εξορθολογισμό  στις παραγγελίες των πρώτων υλών, ως την καλύτερη αξιοποίηση του 

παραγωγικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση των χρονοδιαγραμμάτων και την 

ταυτόχρονη αποφυγή νεκρών χρόνων ή άσκοπων υπερωριών.   

Ένα επίσης βασικό πλεονέκτημα  είναι πως με τα συστήματα αυτά είναι εφικτή 

η εξοικονόμηση χρόνου των στελεχών διοίκησης καθώς έχουν έγκαιρη και έγκυρη 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση, με αποτέλεσμα την ορθή λήψη αποφάσεων που μπορούν 

να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης (Τατσιόπουλος Η., 

Χατζηγιαννάκης Δ. 2008). 
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2.2.3. Μειονεκτήματα των ERP συστημάτων 

 

Η εγκατάσταση και ανάπτυξη ενός συστήματος ERP σε μια επιχείρηση, μπορεί 

να επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, κάποιες από 

τις οποίες ενδέχεται, να είναι αναγκαστικές προκειμένου η επιχείρηση να μπορέσει να 

προσαρμοστεί στο ERP.  

Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες εκπαίδευσης τόσο των χρηστών όσο και του 

εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής της επιχείρησης, οι οποίες εντείνονται κατά 

την περίοδο εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων του προϊόντος. Επίσης  η 

προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης, συχνά 

απαιτούν πολυάριθμες αρχικοποιήσεις, διασυνδέσεις με άλλα συστήματα και 

τροποποιήσεις του επιλεγέντος συστήματος ERP. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι από 

μόνη της αρκετή η αγορά ενός έτοιμου ERP χωρίς να γίνει κάθε είδους 

παραμετροποίηση του, αρκετή ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό.  

Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες 

έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους και του χρόνου υλοποίησης του έργου 

(Τατσιόπουλος Η., Χατζηγιαννάκης Δ. 2008). 

 

2.3 Κοστολόγηση 

 

Κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία κατά την οποία καταλογίζονται 

στοιχεία κόστους στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει μια εταιρεία. Η 

κατανόηση αυτής της διαδικασίας παίζει ζωτικής σημασίας ρόλο για τα στελέχη 

(Garrison and Noreen, 2002). 

 

2.3.1. Η έννοια και η σημασία της κοστολόγησης 

 

Η κοστολόγηση παίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων από τα 

διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την 

επεξεργασία λογιστικών δεδομένων τα οποία βοηθούνε τα στελέχη να ελέγχουν τις 

καθημερινές λειτουργίες, να ελέγχουν το κόστος και να αξιολογούν την απόδοση της 
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επιχείρησης. Τα δεδομένα της λογιστικής κόστους αποτελούν τις πιο σημαντικές 

πληροφορίες γι’ αυτές τις διοικητικές πληροφορίες (Πάγγειος, 1993) 

 

2.3.2. Η κοστολόγηση στη παραγωγική διαδικασία 

 

Οι επιχειρήσεις επιλέγουν διαφορετικά κοστολογικά συστήματα ανάλογα με τις 

πληροφορίες που θέλουν να επεξεργαστούν, καθώς κάθε σύστημα δίνει έναν 

διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στον υπολογισμό του κόστους. Επιπλέον παράγοντες, 

όπως η πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας, η φύση του ανταγωνισμού, η 

τεχνολογική υποστήριξη κλπ. μπορούν να οδηγήσουν στην υιοθέτηση κάποιου 

συγκεκριμένου κοστολογικού συστήματος (Πάγγειος, 1993).  

Συνολικά, τα διάφορα συστήματα κοστολόγησης χρησιμεύουν σε τρεις 

λειτουργίες (Hongren, Datar and Foster, 2003): 

1. Καθορίζουν το κόστος των προϊόντων ή υπηρεσιών που συμβάλλουν στη λήψη των 

αποφάσεων και το μίγμα των προϊόντων. 

2. Υπολογίζουν το απόθεμα και το κόστος των πωληθέντων για εξωτερική 

πληροφόρηση. 

3. Διαχειρίζονται το κόστος και αξιολογούν την απόδοση. 

 

Ενδεικτικά κάποια κοστολογικά συστήματα είναι τα εξής: 

 

 Σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία ή κατά έργο ή εξατομικευμένης 

παραγωγής ή κατά προϊόν (Job Order Costing System). 

 Σύστημα κοστολόγησης λειτουργίας – σύστημα κοστολόγησης παραγωγής μόλις 

ζητηθεί το προϊόν (Just-In-Time Costing System) 

 Σύστημα κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing 

System ABC) 

 Σύστημα πλήρους κοστολόγησης (Full Absortion Costing System) 
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2.3.3. Εργαλεία κοστολόγησης των επιχειρήσεων 

 

Εργαλεία των σύγχρονων επιχειρήσεων για την κοστολόγηση είναι τα σημερινά 

συστήματα ERP τα οποία είναι σχεδιασμένα για να υπολογίζουν το κόστος σε επίπεδο 

ολόκληρου του οργανισμού αλλά και επιμέρους τμημάτων ή εργασιών.  

Σε γενικές γραμμές, αυτά τα περισσότερο σύγχρονα συστήματα κοστολόγησης 

επωφελούνται από τα εταιρικά δίκτυα και τις τεχνολογίες ιστού που καθιστούν δυνατή 

την αποτελεσματική μεταφορά πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση και προς 

επιχειρήσεις εταίρους. Τα συστήματα αυτά είναι από τη φύση τους διατομεακά, 

διαλειτουργικά και προσανατολισμένα στις επιχειρηματικές διεργασίες (Kenneth C. 

Laudon & Jane P. Laudon, 2006). 

 

2.4 Τεχνολογία CAD 

 

Τα προγράμματα CAD (Computer Aided Design) είναι συστήματα 

πληροφορικής που βοηθούν στη δημιουργία, τροποποίηση και ανάλυση ή 

βελτιστοποίηση ενός σχεδίου με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Narayan, K. 

Lalit, 2008). Τα παραγόμενα σχέδια είναι σε ηλεκτρονική μορφή και μπορούν να 

εκτυπωθούν είτε να αποτελέσουν τη βάση για μηχανολογική κατεργασία από 

αυτοματοποιημένα μηχανήματα κατεργασίας CAM. Τα συγκεκριμένα προγράμματα 

έχουν πεδίο εφαρμογής στην αρχιτεκτονική, στη γραφιστική, στη μηχανική αλλά και σε 

όλους τους τομείς της βιομηχανίας. Με τη χρήση προγραμμάτων CAD είναι δυνατή η 

δημιουργία 2d αλλά και 3d σχεδίων αλλά και ολόκληρων κατασκευών όπως για 

παράδειγμα ένα αυτοκίνητο με όλα του τα επιμέρους τμήματα και εξαρτήματα. 

Στη περίπτωση των δισδιάστατων σχεδίων για να απεικονιστούν όλες οι όψεις 

ενός στερεού σώματος είναι απαραίτητη η σχεδίαση πολλών όψεων. 

Στη περίπτωση τρισδιάστατης σχεδίασης το γεωμετρικό σώμα μπορεί να 

περιστραφεί ώστε να μελετήσουμε όλες τους τις όψεις. Επίσης μπορούμε 

αυτοματοποιημένα να δημιουργήσουμε δισδιάστατες όψεις από αυτό. 

Βασικό στοιχείο των σύγχρονων συστημάτων CAD, είναι η παραμετρική 

σχεδίαση. Δηλαδή κάνοντας συσχετίσεις μεταξύ των διαστάσεων μίας κατασκευής, ο 

χρήστης μπορεί αλλάζοντας μία διάσταση να επηρεάζονται και άλλες διαστάσεις που 
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αυτός επιθυμεί. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε επεμβαίνοντας στο σχέδιο είτε 

ακόμα και από έναν πίνακα που έχει συσχετιστεί με το σχέδιο. 

Γνωστές εμπορικές εφαρμογές CAD είναι το AutoCAD, Inventor, Solidworks, 

SolidEdge, TopSolid, ArchiCAD. 

Η χρήση των συστημάτων CAD μπορεί να προσφέρει να ακόλουθα 

χαρακτηριστικά (Narayan, K. Lalit, 2008): 

1. Αυξάνει την παραγωγικότητα του σχεδιαστή. Εξαιτίας αυτοματοποιημένων 

διαδικασιών που μπορούν να ακολουθηθούν μπορούν να επιτευχθούν 

μικρότεροι χρόνοι και κόστη σχεδιασμού. 

2. Βελτιώνει την ποιότητα του σχεδίου. Τα συστήματα CAD μπορούν να 

προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού αλλά και υπολογισμούς και 

ελέγχους ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του σχεδίου και να περιοριστούν τα 

λάθη. 

3. Βελτιώνει την επικοινωνία εντός του οργανισμού μέσω των σχεδίων. Υπάρχει 

τυποποίηση στα σχέδια, περισσότερη πληροφόρηση σε αυτά αλλά και 

μεγαλύτερη ευκρίνεια. 

4. Δημιουργεί βάση δεδομένων, χρήσιμη για την παραγωγική διαδικασία. Εκτός 

από το τυπικό σχέδιο, δημιουργείται βάση δεδομένων για αυτό,  με στοιχεία 

όπως το υλικό, το βάρος αλλά και πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 

κατασκευή του. 

 

2.5 Τεχνολογία CAM 

 

Η παραγωγή με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer Aided 

Manufacturing, CAM) είναι η διαδικασία όπου τα σχέδια που προέκυψαν από ένα 

πρόγραμμα CAD μετατρέπονται σε πραγματικό προϊόν (Αριστομένης Θ. Αντωνιάδης 

2007). Ένας ολοκληρωμένος ορισμός είναι πως η Τεχνολογία CAM αφορά στην χρήση 

υπολογιστών για τον προγραμματισμό, την διαχείριση και των έλεγχο των λειτουργιών 

της παραγωγής. Κάνοντας μια γενίκευση μπορεί να θεωρηθεί πως CAM, είναι η 

σύνδεση των σχεδίων που προέκυψαν από μία εφαρμογή CAD, με μία μηχανή που θα 

κατασκευάσει το προϊόν ως πιστό δημιούργημα του σχεδίου.  
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Οι εφαρμογές CAM μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες (Mikell P. 

Groover, Emory W. Zimmers Jr., 1984): 

1) Παρακολούθηση και έλεγχο μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer 

monitoring and control): όπου οι εφαρμογές CAM είναι άμεσα συνδεδεμένες 

στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό τον έλεγχο και την παρακολούθηση 

της. 

2) Εφαρμογές υποστήριξης της παραγωγικής διαδικασίας (Manufacturing 

support applications): όπου οι εφαρμογές CAM αποτελούν ένα βοηθητικό 

εργαλείο στην παραγωγή και δεν συνδέονται άμεσα με αυτή. 

Μπορούμε να συναντήσουμε ταυτόχρονα και τις δύο κατηγορίες σε μια 

επιχείρηση. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή του χρήστη – χειριστή ενός 

CAD/CAM συστήματος περιορίζεται αισθητά με άμεσο αντίκτυπο στην μείωση του 

χρόνου. Στην δεύτερη περίπτωση ο χρήστης – χειριστής θα πρέπει να μετατρέψει την 

πληροφορία όπως αυτή έχει παραχθεί από ένα σχέδιο ώστε να μπορέσει να 

κατασκευαστεί από ένα μηχάνημα τεχνολογίας CAM. 

Η μείωση του χρόνου και κόστους ενός προϊόντος στην πρώτη κατηγορία δεν 

μπορεί να επισκιάσει το μεγαλύτερο κόστος κτίσης ενός μηχανήματος τέτοιας 

τεχνολογίας. Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η μαζική παραγωγή και η 

επαναληψιμότητα της παραγωγικής διαδικασίας.  

Γνωστές εμπορικές εφαρμογές CAM είναι το SolidCAM, HSM, NX, 

GibbsCAM, CimatronE. 

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν τεχνολογία CAM, καθοδηγούνται με 

αριθμητικό έλεγχο (Numerical Control, NC). Αυτός ο έλεγχος δίνει την δυνατότητα 

στον χειριστή να καθοδηγεί το μηχάνημα με χρήση κώδικα μέσω μιας μονάδας ελέγχου. 

Αν το μηχάνημα διαθέτει εκτός από τη μονάδα ελέγχου, ηλεκτρονικό υπολογιστή, τότε 

η μηχανή ονομάζεται Ψηφιακά Καθοδηγούμενη (Computer Numerical Control, CNC) 

(Αριστομένης Θ. Αντωνιάδης, 2007). 

Στην δεύτερη περίπτωση είναι εφικτός ο απομακρυσμένος έλεγχος της μηχανής. 

Μπορεί ο σχεδιαστής που εργάζεται σε ένα περιβάλλον CAD, να δώσει την εντολή και 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε το μηχάνημα να κατασκευάσει το σχέδιο που 

μόλις σχεδίασε.  

Βασικές κατηγορίες μηχανημάτων με τεχνολογία CAM είναι: 

 Τόρνος 
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 Φρέζα 

 Κέντρο κατεργασίας 

 Υδροκοπή 

 Κοπή Laser 

 Κοπή Plasma 

 Κοπή Punching 

 Στράτζα 

 Ρομποτικός βραχίονας συγκόλλησης  

 

Εικόνα 2: Κέντρο Κατεργασίας CNC 

 

 

Εικόνα 3: Μηχάνημα κοπής LASER CNC 

 

 
Εικόνα 4: Μηχάνημα Στράντζας CNC 
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2.6 Μηχανολογικές Κατεργασίες 

 

Οι Μηχανολογικές κατεργασίες μπορούν να επιτευχθούν είτε από μηχανήματα 

Ψηφιακής Καθοδήγησης (CAM) είτε από συμβατικά. Πολλές φορές ένα σύγχρονο 

μηχάνημα CAM δεν μπορεί να περατώσει όλες τις μηχανολογικές κατεργασίες από 

μόνο του. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ανάγκη συνεργασίας με συμβατικά 

μηχανήματα ώστε να ολοκληρωθεί το προϊόν. 

Το μηχάνημα κοπής LASER για παράδειγμα δεν μπορεί να δημιουργήσει οπές 

όπου η διάμετρος τους είναι μικρότερη από το πάχος του υλικού. Αυτή η δυσκολία είναι 

εξαιτίας της ίδιας της λειτουργίας του μηχανήματος. Επίσης δεν μπορεί να 

δημιουργήσει σπειρώματα αλλά και φρεζαρίσματα σε μια οπή. Αυτή η δυσκολία 

συνδέεται με τις δυνατότητες του μηχανήματος. Τέτοιου είδους δυνατότητες υπάρχουν 

σε μηχανήματα Laser εξαιρετικά εξειδικευμένα και ακριβά. 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως για καθημερινές ανάγκες της παραγωγής 

είναι απαραίτητη η χρήση συμβατικής τεχνολογίας ώστε να της καλύψουμε. Αυτές τις 

τρεις κατεργασίες μπορούμε να τις κάνουμε χρησιμοποιώντας ακόμα και ένα 

δραπανοκατσάβιδο χειρός.  

 

Εικόνα 5: Κατεργασία (από αριστερά) οπή (drill), σπείρωμα (thread), φρεζάρισμα (chamfer) 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται περιγραφή άλλων λύσεων που υπάρχουν για να 

καλύψουν το κενό λόγω απουσίας ενός ολοκληρωμένου ERP σε μία επιχείρηση.  

 Επίσης αναλύεται η χρησιμότητα της εφαρμογής καθώς και οι λειτουργίες της 

με βάση τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει.  

Τέλος γίνεται σύντομη ανάλυση των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για 

την ανάπτυξη της εφαρμογής και σύγκριση τους με αντίστοιχες τεχνολογίες που 

απορρίφθηκαν.  

 

3.1 Επιχειρηματική Ανάγκη 

 

Το παρόν λογισμικό αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και επίλυση επιχειρηματικών 

αναγκών σε μία βιομηχανική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο του 

Μετάλλου. Πιο συγκεκριμένα η συγκεκριμένη επιχείρηση επικεντρώνεται στην 

επεξεργασία μεταλλικών λαμαρινών, μέσω κοπής σε μηχανήματα CNC: Laser, 

Στράτζας και Φρέζας. Στην παρούσα κατάσταση ο οργανισμός διαθέτει μόνο το βασικό 

λογιστικό πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί τις ανάγκες του λογιστηρίου. 

Οι λειτουργίες που θα πρέπει να διαθέτει το υπό ανάπτυξη λογισμικό είναι: 

 Καταγραφή Πελατών 

 Καταγραφή Παραγγελιών 

 Παρακολούθηση Παραγγελιών 

 Κοστολόγηση Παραγγελιών 

 Καταγραφή Μηχανολογικών Σχεδίων 

 

3.2 Επιχειρηματική Αξία και περιορισμοί 

 

Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου λογισμικού θα καλύψει το κενό που προκύπτει 

από την απουσία ολοκληρωμένης λύσης ERP και θα προσφέρει χρήσιμη βοήθεια σε 

λειτουργικό και διοικητικό επίπεδο. Θα δίνεται η δυνατότητα ώστε επιτελικά η 
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διοίκηση να παρακολουθεί όλη την παραγωγική διαδικασία και να μπορεί να 

κοστολογεί με ακρίβεια το παραγόμενο προϊόν. Έχοντας διαθέσιμη την πληροφορία για 

τον χρόνο που η παραγγελία θα είναι ολοκληρωμένη θα μπορεί να προγραμματίζει τις 

αποστολές των προϊόντων στους πελάτες καταφέρνοντας έτσι στην ομαδοποίηση των 

δρομολογίων ή των μεταφορικών εταιριών που έχει σαν συνέπεια την μείωση του 

κόστους. 

Το τμήμα σχεδιασμού θα μπορεί να δημιουργεί μία βάση δεδομένων με τα 

σχέδια και με όλες τις πληροφορίες που τα συνοδεύουν, η οποία θα είναι προσπελάσιμη 

από κάθε υπολογιστή εντός του οργανισμού. Η δυνατότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα 

την εξάλειψη της ανάγκης να υπάρχει εμπορικό σχεδιαστικό σε όλους τους υπολογιστές  

ώστε ο κάθε χρήστης να έχει τη δυνατότητα άντλησης χρήσιμων πληροφοριών για την 

εκτέλεση μιας παραγγελίας. Επίσης δεν χρειάζεται εκπαίδευση σε όλους τους 

εργαζόμενους για να μπορούν να χειριστούν ένα εξειδικευμένο σχεδιαστικό 

πρόγραμμα. 

Το τμήμα παραγωγής θα έχει διαρκώς την πληροφόρηση όλης της παραγωγικής 

διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την κατασκευή κάθε προϊόντος και ο 

υπεύθυνος παραγωγής θα μπορεί να προγραμματίσει με ομαλό τρόπο την παραγωγή 

έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και νεκροί χρόνοι ανάμεσα στις διάφορες 

φάσεις που πιθανά θα χρειαστεί κάθε παραγόμενο προϊόν. 

Κάποιες εκτιμήσεις για τα οφέλη που θα αποκομίσει η επιχείρηση: 

 Μείωση κόστους κατά 4000 ευρώ τον χρόνο για κάθε άδεια εμπορικού 

σχεδιαστικού προγράμματος λόγω εξάλειψη της ανάγκης ύπαρξης του 

 Μείωση κόστους κατά 800 ευρώ για την εκπαίδευση κάθε εργαζομένου σε 

σχεδιαστικό πρόγραμμα. 

 Μείωση κατά 40% του χρόνου παραγωγής 

 Μείωση κατά 20% του χρόνου αποστολής – παράδοσης. 

Περιορισμοί που υπάρχουν για την υλοποίηση: 

 Χρήση προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα με στόχο την μείωση της δαπάνης 

 Απλουστευμένο γραφικό περιβάλλον με στόχο την ευκολία χρήσης 

 Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες εφαρμογές της επιχείρησης που ήδη 

υπάρχουν στην επιχείρηση ή θα αποκτηθούν μελλοντικά. 
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3.3 Έρευνα και μελέτη 

 

Η διαδικασία που προηγήθηκε της ανάπτυξης του λογισμικού ήταν η καλύτερη 

κατανόηση υφιστάμενων λύσεων του συγκεκριμένου οργανισμού. Είναι απαραίτητη η 

μελέτη ώστε να εντοπιστούν αφενός οι ανάγκες που υπάρχουν και αφετέρου οι 

λειτουργίες που πρέπει  να διαθέτει το υπό ανάπτυξη λογισμικό. 

Στην παρούσα κατάσταση η εταιρία κάνει εκτεταμένη χρήση προγράμματος 

λογιστικών φύλλων (Microsoft Office Excel), στο οποίο γίνεται καταγραφή όλων των 

παραγγελιών.  

Τα μηχανολογικά σχέδια αποθηκεύονται με ένα συγκεκριμένο πρότυπο σε 

συγκεκριμένο σημείο του κεντρικού server της εταιρίας. Η λίστα με το πελατολόγιο 

υπάρχει στο λογιστικό πρόγραμμα του λογιστηρίου αλλά και στο πρόγραμμα CAM που 

χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του μηχανήματος LASER (Bysoft) όπου 

πολλές φορές υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις δύο αυτές λίστες.  

Η πληροφορία για μηχανουργικές κατεργασίες υπάρχει στον πίνακα των 

παραγγελιών αλλά και στο Bysoft, χωρίς όμως να αναγράφεται πουθενά το πόσες και 

ποιες είναι. Έτσι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση γίνεται μόνο από το μηχανολογικό 

σχέδιο. 

Η πληροφορία για τις πρώτες ύλες (απόθεμα αποθήκης) βρίσκεται σε ένα αρχείο 

Excel. Η τιμή της ήδη προμηθευμένης πρώτης ύλης βρίσκεται από την τελευταία τιμή 

που έχει προσφέρει ο προμηθευτής, ανεξάρτητα από την τιμή στην οποία μπορεί να έχει 

αγοραστεί μία προηγούμενη η οποία έχει μείνει στοκ. Αυτές οι τιμές βρίσκονται στο 

λογιστικό πρόγραμμα του λογιστηρίου. 

Η κοστολόγηση όλων των προϊόντων γίνεται συγκεντρώνοντας πληροφορίες 

από το Bysoft (χρόνοι κοπής), από το μηχανολογικό σχέδιο (επιπλέον μηχανολογικές 

κατεργασίες) και από το λογιστικό πρόγραμμα (τιμές πρώτων υλών). 

 Σύμφωνα με έρευνα της Public Issue/IOBE που διεξήχθη μεταξύ Ιουλίου – 

Οκτωβρίου 2018 σε δείγμα 831 επιχειρήσεων και δημοσιεύτηκε στις 2 Απριλίου 2019, 

μόλις το 20,3% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα 

σε κάθε επίπεδο του οργανισμού. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εταιριών που συμπληρώνουν το κενό που 

αφήνει η έλλειψη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος είτε με χρήση 
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λογιστικών φύλλων, είτε με χρήση χειρόγραφων σημειώσεων. Σε μερικές περιπτώσεις 

έχει παρατηρηθεί η χρήση Microsoft Access ως ένα πρώτο στάδιο για την ομαλή 

μετάβαση σε ολοκληρωμένο ERP. 

 

3.4 Δυνατότητες εφαρμογής 

 

Οι δυνατότητες της υπό κατασκευή εφαρμογής χωρίζονται σε τέσσερις κύριες 

κατηγορίες: 

1. Διαχείριση Σχεδίων 

2. Διαχείριση Μηχανολογικών Κατεργασιών 

3. Διαχείριση Nesting 

4. Διαχείριση Παραγγελιών 

5. Διαχείριση Πελατών 

Διαχείριση σχεδίων. Η εφαρμογή θα πρέπει να καταχωρεί στην βάση 

δεδομένων στοιχεία που αφορούν το σχέδιο το οποίο αντιστοιχεί σε ένα υπό 

επεξεργασία μεταλλικό έλασμα. Πρέπει να καταχωρούνται γνωρίσματα όπως 

διαστάσεις, βάρος, υλικό και χρόνος κοπής στο μηχάνημα LASER. Επιπλέον πρέπει να 

υπάρχει η πληροφορία για τον πελάτη στον οποίο ανήκει το κάθε σχέδιο. 

 

Εικόνα 6: 2d σχέδιο από πρόγραμμα CAD 
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Διαχείριση Μηχανολογικών Κατεργασιών. Εφόσον χρειάζεται επιπλέον 

μηχανουργική επεξεργασία πέρα της κοπής τότε θα πρέπει για το συγκεκριμένο σχέδιο 

να καταγράφονται οι επιπλέον επεξεργασίες. Έτσι θα πρέπει να καταχωρείται η 

πληροφορία για το πλήθος των οπών και των σπειρωμάτων που πιθανά θα χρειαστούν, 

το πλήθος των χρήσεων της στράτζας και τέλος να αποθηκεύεται το σχέδιο σε μορφή 

PDF για να είναι εφικτή η πρόσβαση σε αυτό από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 

 

Εικόνα 7: Σχέδιο που δείχνει τις μηχανουργικές κατεργασίες στην στράντζα 

 

Διαχείριση Nesting, Το μηχάνημα κοπής LASER παράγει ένα σχέδιο το οποίο 

αποτυπώνει πως από ένα μεγάλο μεταλλικό έλασμα θα κοπούν τα επιμέρους σχέδια που 

αντιστοιχούν στα υπό παραγωγή κομμάτια. Αυτό ονομάζεται Nesting. Χρειάζεται 

λοιπόν η διαχείριση του Nesting ώστε να προγραμματίζουμε την παραγωγή στο 

μηχάνημα LASER. Κάθε Nesting μπορεί να αφορά αποκλειστικά ένα υλικό και ένα 

πάχος. Δηλαδή το Nesting που αφορά ένα ανοξείδωτο έλασμα πάχους 2 χιλιοστών 

μπορεί να έχει επί μέρους σχέδια ίδιου υλικού και ίδιου πάχους. 
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Εικόνα 8: Nesting από το πρόγραμμα CAM Bysoft 

 

Διαχείριση Παραγγελιών. Θα πρέπει το πρόγραμμα να διαχειρίζεται τις 

παραγγελίες, να υπολογίζει και να καταγράφει στην βάση δεδομένων το κόστος τους 

ώστε να γίνεται η τιμολόγηση από το λογιστήριο αλλά και να ενημερώνεται πότε είναι 

έτοιμες οι παραγγελίες προς παράδοση. 

Διαχείριση Πελάτη. Θα πρέπει να υπάρχει καταχώρηση πελατών ώστε να 

συσχετίζονται σε αυτούς όλες οι παραπάνω λειτουργίες. 

 

3.5 Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει σύντομη αναφορά στις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν και σύγκριση τους με άλλες που θα μπορούσαν να έχουν 

χρησιμοποιηθεί. 

 



21 

 

3.5.1 Java 

 

Η Java είναι μία αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού, γενικής 

χρήσης η οποία σχεδιάστηκε με στόχο την απλότητα (James Gosling, Bill Joy, Guy 

Steele, Gilad Bracha, Alex Buckley, 2015). Η Java είναι γλώσσα υψηλού επιπέδου και 

κατά συνέπεια χρειάζεται κατάλληλο πρόγραμμα μεταγλώττισης ώστε να μπορεί ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής να την εκτελέσει. Ως αντικειμενοστραφής γλώσσα βασίζεται 

στη δημιουργία αντικειμένων και κλάσεων. Αντίστοιχη γλώσσα προγραμματισμού είναι 

η C#. 

Κάποια πλεονεκτήματα της Java είναι: 

 Απλότητα. 

 Μπορεί να τρέξει σε διάφορες πλατφόρμες, σε αντίθεση με την C# που 

προορίζεται για χρήση σε Windows. 

 Η Java έχει ένα μεγάλο και καλύτερο οικοσύστημα σε σχέση με την C#, 

η κοινότητα της συνεχώς εξελίσσεται, δημιουργώντας νέες βιβλιοθήκες 

και πλαίσια και ακόμη και εργαλεία. 

Κύριοι λόγοι επιλογής της Java είναι πως υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση σε 

σχέση με άλλες αντικειμενοστραφής γλώσσες προγραμματισμού. Είναι βασικό κριτήριο 

πως δεν περιορίζεται στο είδος της πλατφόρμας που θα τρέχει καθώς μπορεί 

μελλοντικά η υπό ανάπτυξη εφαρμογή να τρέχει σε Android. Επίσης η δυνατότητα 

χρήσης της Java Swing είναι χρήσιμο εργαλείο για την εύκολη και αποτελεσματική 

δημιουργία του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής.  

H Java μέσω της χρήσης του εργαλείου JDBC μπορεί να συνδέσει μια εφαρμογή 

με μία βάση δεδομένων, να δημιουργήσει όλα τα απαραίτητα ερωτήματα SQL και να 

επιστρέψει τα κατάλληλα αποτελέσματα. Το JDBC περιλαμβάνει: 

Driver Manager που είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση σύνδεσης βάσης 

δεδομένων με εφαρμογή μέσω του κατάλληλου οδηγού.  

Connection που δημιουργεί την σύνδεση με την βάση δεδομένων. 

Statement που περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους για την εκτέλεση ερωτημάτων 

προς την βάση δεδομένων. 

ResultSet που περιέχει τα αποτελέσματα που επιστρέφουν από την βάση 
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δεδομένων.  

Τέλος είναι σημαντικό βοήθημα το εύρος των πληροφοριών που υπάρχουν για 

την Java στο διαδίκτυο καθώς αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμες. 

 

3.5.2 MySQL 

 

Η MySQL είναι ένα σύστημα ανοιχτού κώδικα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων (RDBMS), (Oracle Corporation). Η MySQL είναι γνωστή κυρίως για την 

ταχύτητα, την αξιοπιστία, και την ευελιξία που παρέχει καθώς μπορεί να λειτουργήσει 

σε περιβάλλον Linux, Unix, και Windows. 

Τα δεδομένα στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων δεν έχουν ευέλικτο σχήμα επειδή 

πρέπει να καθορίζουμε και να δηλώνουμε το σχήμα του πίνακα προτού τα εισάγουμε. 

Για τη διευκόλυνση μας πριν φτιάξουμε τον πίνακα χρειάζεται ένα μοντέλο Οντοτήτων-

Συσχετίσεων. 

Άλλο σύστημα ανοιχτού κώδικα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι η PostgreSQL η οποία έχει αρκετά ίδια 

χαρακτηριστικά με την MySQL. Μπορούν και τα δύο συστήματα να συνεργαστούν με 

γλώσσες προγραμματισμού όπως C, C++, Delphi, Perl, Java, Lua, .NET, Node.js, 

Python, PHP. Επίσης και τα δύο συστήματα μπορούν να προσφέρουν εξίσου το ίδιο 

στην υλοποίηση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Κάποια πλεονεκτήματα της MySQL 

είναι η υψηλότερη ασφάλεια που εξασφαλίζει σε εφαρμογές ιστού, η ταχύτητα και η 

ευκολία στην εγκατάσταση της, ενώ η PostgreSQL θα είναι ιδανική για περίπλοκες 

διαδικασίες. 

Τα κριτήρια επιλογής της MySQL ήταν η ευκολία στην εγκατάσταση και το 

εύρος των πληροφοριών που βρίσκονται διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 

 

 

3.5.3 Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης UML 

 

Η Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (Unified Modeling Language, UML) 

είναι μια γραφική γλώσσα γενικού σκοπού, η οποία χρησιμοποιείται για τον 
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προσδιορισμό, οπτικοποίηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση των κατασκευασμάτων ενός 

συστήματος λογισμικού (Booch G., Rumbaugh J. and Jacobson I. 1999).   

Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι αποτελεί μια γλώσσα μοντελοποίησης 

ανεξάρτητη από τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη 

συστημάτων λογισμικού. Η UML χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση μεγάλου 

εύρους συστημάτων. Ο στόχος της UML είναι να περιγράφει κάθε τύπο συστήματος, 

μέσα από αντικειμενοστραφή διαγράμματα.. 

Τα κύρια διαγράμματα είναι (Α.Ν. Χατζηγεωργίου 2005): 

 Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (Use case diagram) 

 Διάγραμμα κλάσεων (Class diagram) 

 Διάγραμμα ακολουθίας (Sequence diagram) 

 Διάγραμμα συνεργασίας (Collaboration diagram) 

 Διάγραμμα καταστάσεων (Statechart diagram) 

 Διάγραμμα δραστηριότητας (Activity diagram) 

 Διάγραμμα συστατικών (Component diagram) 

 Διάγραμμα ανάπτυξης (Deployment diagram) 

 Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Entity Relationship Diagram) 

 

3.5.4 NetBeans IDE 

 

Το NetBeans IDE είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης κώδικα. 

Είναι εφαρμογή ανοιχτού κώδικα και έχει γραφτεί με τη χρήση της Java (NetBeans IDE 

8.2 Release Notes 2016). Προσφέρει στον χρήστη την δυνατότητα να γράψει κώδικα να 

τον κάνει compile, να εντοπίζει πιθανά λάθη και να αναπτύξει εφαρμογές. Έχει την 

δυνατότητα να εγκατασταθεί σε λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και MacOS.  

Όλες οι λειτουργίες του NetBeans IDE παρέχονται από τα modules που 

διαθέτει.. Τα modules επιτρέπουν την επέκταση του NetBeans IDE. Το NetBeans IDE 

υποστηρίζει διάφορες γλώσσες προγραμματισμού όπως: 

 Java 
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 HTML 

 CSS 

 PHP 

 C/C++ 

 Javascript  

 Python 

Άλλη εφαρμογή IDE είναι το Eclipse IDE όπου προσφέρει αντίστοιχες 

δυνατότητες με το NetBeans IDE αλλά είναι πιο δύσχρηστο κατά την εγκατάσταση και 

την επιλογή των απαραίτητων modules. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της εφαρμογής καθώς και η 

αρχιτεκτονική της. Η δημιουργία της αρχιτεκτονικής γίνεται με κριτήριο τις ανάγκες 

που έρχεται να καλύψει. Περιγράφονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης. Τέλος γίνεται παρουσίαση του κώδικα της εφαρμογής. 

 

4.1 Λειτουργικές απαιτήσεις 

 

Με βάση τις επιχειρηματικές ανάγκες που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 3, 

ορίζουμε τις λειτουργικές απαιτήσεις: 

 Αποθήκευση πελατολογίου με στοιχεία ανά πελάτη και αυτόματη κατοχύρωση 

αύξοντα αριθμού (Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Χώρα, Email). 

 Αναζήτηση ανά πελάτη με κριτήριο το όνομα ή τον αύξοντα αριθμό. 

 Επεξεργασία στοιχείων πελάτη. 

 Αποθήκευση στοιχείων σχεδίου με τα στοιχεία του (Διαστάσεις, Υλικό, Πλήθος 

φρεζαρισμάτων, Πλήθος οπών, Πλήθος σπειρωμάτων, Πλήθος 

στρατζαρισμάτων, Χρόνος κοπής και το αν θα κοπεί με υλικό πελάτη ή όχι). 

 Αναζήτηση  σχεδίου με κριτήριο το όνομα. 

 Επεξεργασία στοιχείων σχεδίου. 

 Αποθήκευση σχεδίου σε μορφή PDF. 

 Αποθήκευση υλικών. 

 Αποθήκευση Nesting με καταγραφή των σχεδίων και το πλήθος που αυτό 

περιέχει. 

 Ενημέρωση κατάστασης Nesting (αν έχει ολοκληρωθεί η κοπή). 

 Αναζήτηση Nesting. 

 Αποθήκευση παραγγελιών. 

 Ενημέρωση κατάστασης παραγγελιών. 
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 Αναζήτηση παραγγελιών. 

 Κοστολόγηση παραγγελιών. 

 

4.2 Μη λειτουργικές απαιτήσεις 

 

Εκτός από τις λειτουργικές απαιτήσεις, από τον οργανισμό ορίζονται οι 

παρακάτω μη λειτουργικές απαιτήσεις: 

 Ισάξια πρόσβαση στην εφαρμογή από όλους του χρήστες. 

 Το όνομα του σχεδίου να είναι της μορφής ****-****, όπου τα πρώτα τέσσερα 

ψηφία να είναι ο κωδικός πελάτη στον οποίο ανήκει το σχέδιο και τα τελευταία 

τέσσερα ψηφία να είναι ο αύξων αριθμός σχεδίων για τον συγκεκριμένο πελάτη. 

 Η κοστολόγηση των παραγγελιών να γίνεται αυτόματα. 

 Δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης με τον SQL server που τρέχει το πρόγραμμα 

Bysoft. 

 Δυνατότητα μελλοντικής εγκατάστασης της εφαρμογής σε Android. 

 Η εφαρμογή να υλοποιηθεί με προγράμματα ανοιχτού κώδικα. 

 Δυνατότητα εγκατάστασης της βάσης δεδομένων στον Server της εταιρίας. 

 

4.3 Αρχιτεκτονική εφαρμογής 

 

Έχοντας κάνει όλη την προηγούμενη προεργασία και αφού έχουμε ξεκάθαρες 

τις λειτουργικές και μη απαιτήσεις το επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός της εφαρμογής. 

Η εφαρμογή θα δημιουργηθεί με Java και η βάση δεδομένων θα γίνει με MySQL. Είναι 

ξεκάθαρο πως για την εφαρμογή θα χρειαστεί μία βάση δεδομένων στην οποία θα 

έχουμε πρόσβαση με γραφικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια πρώτα πρέπει να στήσουμε 

την MySQL και στη συνέχεια να γράψουμε τον κώδικα που θα την επεξεργάζεται. Η 

αρχική μελέτη και σχεδίαση βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος αλλά 

και στην επίλυση του. Είναι λογικό πως το τελικό αποτέλεσμα θα διαφέρει από την 

αρχική σχεδίαση αλλά θα έχει καλύψει τις απαιτήσεις.  
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Οι χρήστες μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών που διαθέτουν θα ανοίγουν 

την εφαρμογή. Η εφαρμογή θα συνδέεται αυτόματα με την βάση δεδομένων την οποία 

τρέχει ο Server της εταιρίας και θα την επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο. 

 

Διάγραμμα 1: Deployment Diagram 

 

4.4 Αρχική σχεδίαση της βάσης δεδομένων 

 

Το πρώτο βήμα στον σχεδιασμό της εφαρμογής είναι η αρχική προσέγγιση της 

βάσης δεδομένων καθώς είναι το βασικό στοιχείο της εφαρμογής. Για αυτό τον λόγο 

δημιουργήθηκε το ακόλουθο διάγραμμα Οντοτήτων – Συσχετίσεων: 

 

Διάγραμμα 2: Entity Relationship Diagram (μελέτη) 
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Η βάση δεδομένων αρχικά σχεδιάστηκε με τους πίνακες Customer, Drawing, 

Material, Nesting και Orders που έχουν συγκεκριμένα γνωρίσματα. Για κάθε σχέδιο 

αντιστοιχεί ένας πελάτης και ένα υλικό. Για κάθε Nesting αντιστοιχεί τουλάχιστον ένα 

σχέδιο. Για κάθε παραγγελία αντιστοιχεί τουλάχιστον ένα Nesting. 

 

Πίνακας Customer:  

 Customer Code: Κύριο κλειδί πίνακα 

 Customer Name: Όνομα πελάτη 

 Customer Address: Διεύθυνση πελάτη 

 Phone: Τηλέφωνο πελάτη 

 Country: Χώρα πελάτη 

 Email: Email πελάτη 

Πίνακας Material: 

 Material Code: Κύριο κλειδί πίνακα 

 Material Name: Όνομα υλικού 

 Thickness: Πάχος υλικού 

 Density: Πυκνότητα υλικού 

 Price Cutting Factor: Συντελεστής κόστους κοπής (ανάλογα με το υλικό και το 

πάχος μεταβάλλεται)  

 Price Bending Factor: Συντελεστής κόστους στρατζαρίσματος (ανάλογα με το 

υλικό και το πάχος μεταβάλλεται)  

 Price Drilling-Thread-Chamfer Factor: Συντελεστής κόστους για κατεργασίες 

στην φρέζα (ανάλογα με το υλικό και το πάχος μεταβάλλεται)  

 Price Material: Κόστος υλικού 

Πίνακας Drawing:  

 Drawing Code: Σύνθετο κύριο κλειδί (αποτελείται από το κύριο κλειδί του 

πίνακα Customer και από το κλειδί του πίνακα Drawing) 

 Weight: Βάρος κομματιού 
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 Cutting Time: Χρόνος κοπής 

 Own material: Πληροφορία αν το κομμάτι που θα κοπεί είναι από υλικό του 

πελάτη 

 Dimension X: Διάσταση Χ 

 Dimension Y: Διάσταση Υ 

 Price: Συνολική τιμή κομματιού 

 PDF: Σχέδιο σε μορφή PDF 

 Number Chamfers: Αριθμός Φρεζαρισμάτων 

 Number Drills: Αριθμός οπών στην Φρέζα 

 Number Threads: Αριθμός σπειρωμάτων 

 Cutting Cost: Κόστος Κοπής 

 Material Cost: Κόστος υλικού (υπολογίζεται μόνο αν το υλικό δεν είναι του 

πελάτη) 

 Extra Manufacturing Cost: Κόστος για κατεργασίες φρέζας – σπειρωμάτων 

(υπολογίζεται μόνο όταν υπάρχει) 

 Material Code: Ξένο κλειδί από τον πίνακα Material για να γίνει η συσχέτιση 

του υλικού 

 Customer Code: Ξένο κλειδί από τον πίνακα Customer για να γίνει η συσχέτιση 

του πελάτη 

Πίνακας Nesting: 

 Nesting Code: Κύριο κλειδί πίνακα 

 Nesting Situation: Ενημερώνει αν το Nesting έχει κοπεί 

 Total Cutting Time: Συνολικό χρόνος κοπής Nesting (Αθροίζει τους επιμέρους 

χρόνους κοπής των σχεδίων 

 Drawing Code: Ξένο κλειδί από τον πίνακα Drawing για να γίνει η συσχέτιση 

του υλικού 

Πίνακας Orders: 

 Order Code: Κύριο κλειδί πίνακα 
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 Order Situation: Ενημερώνει αν έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία 

 Total Price: Συνολική τιμή παραγγελίας (Αθροίζει τις επιμέρους τιμές των 

σχεδίων) 

 Nesting Code: Ξένο κλειδί από τον πίνακα Nesting για να γίνει η συσχέτιση με 

τα Nesting που περιέχει μια παραγγελία. 

 

4.5 Αρχική σχεδίαση JAVA 

 

Η αρχική σχεδίαση της Java έγινε, έχοντας γνωστό ότι η τελική της μορφή θα 

διαφέρει αρκετά από την στιγμή που θα φτιαχτεί με την χρήση Java Swing και θα 

προστεθούν οι κλάσεις του γραφικού περιβάλλοντος. Η πρώτη προσέγγιση:  

 

Διάγραμμα 3: Class Diagram (μελέτη) 
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Drawing Class 

Μέθοδος Περιγραφή 

setDrawingCode(drawingCode) : void 

Δημιουργεί αυτόματα το κυριο κλειδί του 

πίνακα Drawing. Τα 4 πρώτα ψηφία είναι 

το κύριο κλειδι του πελάτη και τα 4 

επόμενα αύξοντας αριθμός σχεδίου 

getDrawingCode() Εμφανίζει το κύριο κλειδί 

setChamfers(chamfers) : void Εισάγει τον αριθμό φρεζαρισμάτων 

getChamfers() Εμφανίζει τον αριθμό φρεζαρισμάτων 

setDrills(drills) : void Εισάγει τον αριθμό οπών 

getDrills() Εμφανίζει τον αριθμό των οπών 

setThreads(threads) : void Εισάγει τον αριθμό σπειρωμάτων 

getThreads() Εμφανίζει τον αριθμό σπειρωμάτων 

setBends(bends) : void Εισάγει τον αριθμό στρατζαρισμάτων 

getBends() Εμφανίζει τον αριθμό στρατζαρισμάτων 

setOwnMaterial(ownMaterial) : void 
Εισάγει την πληροφορία για το αν θα κοπεί 

με υλικό πελάτη 

getOwnMaterial() Εμφανίζει με ποιου το υλικό θα κοπεί 

setDimX(dimX) : void Εισάγει την διάσταση X 

getDimX() Εμφανίζει την διάσταση Χ 

setDimX(dimY) : void Εισάγει την διάσταση Υ 

getDimY() Εμφανίζει την διάσταση Υ 

setWeight(weight) : void Εισάγει το βάρος 

getWeight() Εμφανίζει το βάρος 

setCuttingTime(cuttingTime) : void 
Εισάγει τον χρόνο κοπής που απαιτεί το 

σχέδιο 

getCuttingTime() Εμφανίζει τον χρόνο κοπής 

setPrice(price) : void Υπολογίζει το συνολικό κόστος 

getPrice() Εμφανίζει το συνολικό κόστος 

setCuttingCost(cuttingCost) : void Υπολογίζει το κόστος κοπής 

getCuttingCost() Εμφανίζει το κόστος κοπής 

setMaterialCost(materialCost) : void Υπολογίζει το κόστος υλικού 

getMaterialCost() Εμφανίζει το κόστος υλικού 

setManufactureCost(manufactureCost) : void 
Υπολογίζει το κόστος επιπλέον 

κατεργασίας 

getManufactureCost() Εμφανίζει το κόστος επιπλέον κατεργασίας 

setDrawingPDF(drawingPDF) : void Αποθηκεύει το σχέδιο PDF 

getDrawingPDF() Κάνει download το σχέδιο PDF 

 

setCuttingCost = Χρόνος κοπής * Συντελεστής τιμής κοπής 

setMaterialCost= Βάρος Σχεδίου * Κόστος υλικού 

setManufactureCost= Αντίστοιχος Συντελεστής * Αριθμός κατεργασιών 

setPrice= setCuttingCost + setMaterialCost + setManufactureCost 
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Customer Class 

Μέθοδος Περιγραφή 

setCustomerCode(customerCode) : void Αποθηκεύει τον κωδικό πελάτη 

getCustomerCode() Εμφανίζει τον κωδικό πελάτη 

setCustomerName(customerName) : void Αποθηκεύει το όνομα πελάτη 

getCustomerName() Εμφανίζει το όνομα πελάτη 

setCustomerAddress(customerAddress) : void Αποθηκεύει τη διεύθυνση πελάτη 

getCustomerAddress() Εμφανίζει τη διεύθυνση πελάτη 

setCustomerPhone(customerPhone) : void Αποθηκεύει το τηλέφωνο πελάτη 

getCustomerPhone() Εμφανίζει το τηλέφωνο πελάτη 

setCustomerCountry(customerCountry) : void Αποθηκεύει την χώρα πελάτη 

getCustomerCountry() Εμφανίζει την χώρα πελάτη 

setCustomerEmail(customerEmail) : void Αποθηκεύει το email πελάτη 

getCustomerEmail() Εμφανίζει το email πελάτη 

 

Material Class 

Μέθοδος Περιγραφή 

setMaterialName(materialName) : void Αποθηκεύει το όνομα υλικού 

getMaterialName() Εμφανίζει το όνομα υλικού 

setMaterialPrice(materialPrice) : void Αποθηκεύει το κόστος υλικού 

getMaterialPrice() Εμφανίζει το κόστος υλικού 

setThickness(thickness) : void Αποθηκεύει το πάχος υλικού 

getThickness() Εμφανίζει το πάχος υλικού 

setDensity(density) : void 
Αποθηκεύει την πυκνότητα 

υλικού 

getDensity() Εμφανίζει την πυκνότητα υλικού 

setPriceCuttingFactor(priceCuttingFactor) : void Αποθηκεύει το συντελεστή τιμής 

κοπής 

getPriceCuttingFactor() Εμφανίζει το συντελεστή τιμής 

κοπής 

setPriceBendingFactor(priceBendingFactor) : void Αποθηκεύει το συντελεστή τιμής 

στράτζας 

getPriceBendingFactor() Εμφανίζει το συντελεστή τιμής 

στράτζας 

setPriceDrillingThreadChamferFactor(priceDrillin

gThreadChamferFactor) : void 
Αποθηκεύει το συντελεστή τιμής 

επιπλέον κατεργασίας 

getPriceDrillingThreadChamferFactor() Εμφανίζει το συντελεστή τιμής 

επιπλέον κατεργασίας 

 

Main Class 

Μέθοδος Περιγραφή 

Main() - 

sqlServerConnect() 

Δημιουργεί τη σύνδεση με την βάση 

δεδομένων 
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Nesting Class 

Μεθοδος Περιγραφή 

setNestingName(nestingName) : void Αποθηκεύει το όνομα Nesting 

getNestingName() Εμφανίζει το όνομα Nesting 

setTotalCuttingTime(totalCuttingTime) : void 
Υπολογίζει τον χρόνο κοπής του 

Nesting 

getTotalCuttingTime() 
Εμφανίζει τον χρόνο κοπής του 

Nesting 

setNestingSituation(nestingSituation) : void 
Ενημερώνει την κατάσταση του 

Nesting 

getNestingSituation() 
Εμφανίζει την κατάσταση του 

Nesting 

 

setTotalCuttingTime= Αθροίζει τον χρόνο κοπής όλων των σχεδίων 

 

Order Class 

Μεθοδος Περιγραφή 

setOrderName(orderName) : void Αποθηκεύει το το όνομα της παραγγελίας 

getOrderName() Εμφανίζει το όνομα της παραγγελίας 

setTotalPrice(totalPrice) : void Υπολογίζει το κόστος της παραγγελίας 

getTotalPrice() Εμφανίζει το κόστος της παραγγελίας 

setOrderSitutation(orderSitutation) : 

void 

Ενημερώνει την κατάσταση της 

παραγγελίας 

getOrderSitutation() Εμφανίζει την κατάσταση της παραγγελίας 

 

setTotalPrice= Αθροίζει το συνολικό κόστος όλων των σχεδίων που υπάρχουν σε όλα 

τα Nesting της παραγγελίας. 

 

4.6 Ανάπτυξη Εφαρμογής 

 

Με βάση την αρχική σχεδίαση της βάσης δεδομένων αλλά και των κλάσεων της 

Java έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα. Υπάρχει δυσκολία στην βάση δεδομένων 

να συσχετιστούν τα κλειδιά μεταξύ των πινάκων έτσι ώστε αφενός να καταγραφούν οι 

ποσότητες σχεδίων μέσα στον πίνακα Nesting και Nesting μέσα στον πίνακα Orders. 

Επίσης είναι δύσκολο να γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί για τους οποία είναι 

αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν γνωρίσματα διαφορετικών πινάκων. Τέλος με την πρώτη 

σχεδίαση δεν βρέθηκε τρόπος ώστε το κύριο κλειδί του πίνακα Drawings να είναι 

σύνθετο με το κύριο κλειδί του πίνακα Customers. 
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4.7 Τελική μορφή Βάσης Δεδομένων 

 

Για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που προέκυψαν, η βάση δεδομένων πλέον θα 

διαθέτει τέσσερις επιπλέον πίνακες όπου θα εμπεριέχουν όλες τις χρήσιμες συσχετίσεις.  

 Ο πίνακας “customerhasdrawing” δημιουργεί την συσχέτιση μεταξύ των 

πινάκων “customer” και “drawing”.  

CREATE TABLE `customerhasdrawing` (  `CustomerCode` 

int(11) NOT NULL DEFAULT '1000', 

  `DrawingNumber` int(11) NOT NULL DEFAULT '1000', 

  PRIMARY KEY (`CustomerCode`,`DrawingNumber`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 

 

 Ο πίνακας “drawinghasmaterial” δημιουργεί την συσχέτιση μεταξύ των πινάκων 

“material” και “drawing”. 

CREATE TABLE `drawinghasmaterial` ( 

  `DrawingNumber` varchar(9) NOT NULL, 

  `MaterialName` varchar(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`DrawingNumber`,`MaterialName`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 

 

 Ο πίνακας “nestinghasdrawing” δημιουργεί την συσχέτιση μεταξύ των πινάκων 

“nesting” και “drawing”. Επιπλέον έχει την πληροφορία για το πλήθος του κάθε 

σχεδίου που υπάρχει στο nesting. 

CREATE TABLE `nestinghasdrawing` ( 

  `DrawingNumber` varchar(9) NOT NULL, 

  `NestingName` int(11) NOT NULL, 

  `Quantity` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`DrawingNumber`,`NestingName`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 

 

 Ο πίνακας “orderhasnesting” δημιουργεί την συσχέτιση μεταξύ των πινάκων 

“order” και “nesting”. 

CREATE TABLE `orderhasnesting` ( 

  `NestingName` int(11) NOT NULL, 

  `OrderName` varchar(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`NestingName`,`OrderName`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
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Διάγραμμα 4: EER Diagram από την MySQL 

 

Η ανάλυση των κελιών των πινάκων έχει γίνει σε προηγούμενη ενότητα όταν 

έγινε η αρχική σχεδίαση της βάσης δεδομένων.  

Όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί που αφορούν την κοστολόγηση θα γίνουν 

εντός της Java και θα αποθηκεύουν την τελική τιμή στην βάση δεδομένων. 
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4.8 Τελική δημιουργία Κώδικα JAVA 

 

Σε σχέση με την αρχική σχεδίαση της Java προκύπτουν δύο βασικοί άξονες 

αλλαγών στην δομή των κλάσεων αλλά και στο πλήθος τους. Αρχικά είναι δεδομένο 

πως θα προστεθούν οι κλάσεις που αφορούν την δημιουργία του γραφικού 

περιβάλλοντος αλλά θα χρειαστούν και όλες οι απαραίτητες μέθοδοι που θα κάνουν τα 

ερωτήματα προς την βάση δεδομένων και θα παίρνουν τις απαντήσεις από αυτή. 

 

Διάγραμμα 5: Τελικό Class Diagram (συνεπτυγμένο) 

 

Το παραπάνω διάγραμμα κλάσεων είναι το τελικό, όπως αυτό δημιουργήθηκε 

από την πλατφόρμα Netbeans. Είναι συνεπτυγμένο και φαίνονται μόνο οι συσχετίσεις 

και τα ονόματα των κλάσεων λόγω διαχείρισης χώρου. Αναλυτικά το ποιες μέθοδοι 

υπάρχουν σε κάθε κλάση, θα υπάρχει στο παράρτημα Π1.  

Οι κλάσεις μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες: 

Κλάσεις που δημιουργούν το γραφικό περιβάλλον. 

 MainWindow  Κεντρικό μενού εφαρμογής (εμπεριέχει και την main 

συνάρτηση) 

 DrawingSearchWindow  Εμφάνιση Αναζήτησης Σχεδίων 

 DrawingWindow  Μενού Σχεδίων 

 OrderSearchWindow  Εμφάνιση Παραγγελιών 
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 OrderWindow  Μενού Παραγγελιών 

 CustomerSearchWindow  Εμφάνιση Αναζήτησης Πελατών 

 CustomerWindow  Μενού Πελατών 

 MaterialWindow  Μενού Υλικών 

 NestingSearchWindow  Εμφάνιση Αναζήτησης Nesting 

 NestingWindow  Μενού Nesting 

 

Κλάσεις που περιέχουν την λειτουργικότητα της εφαρμογής. 

SQLDatabase. Μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο βασική κλάση της εφαρμογής. 

Στην συγκεκριμένη κλάση γίνεται η σύνδεση με την MySQL βάση μέσω JDBC και 

περιέχει όλες τις μεθόδους που επικοινωνούν με αυτή.  

public SQLDatabase() throws SQLException { 

        myConnection=null; 

        myStatement=null; 

        myResultSet=null; 

        try { 

            

myConnection=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/myDatabase?useUnicode=true&use

JDBCCompliantTimezoneShift=true&useLegacyDatetimeCode=false&serverTimezone=UTC", "root", "root"); 

        } 

        catch(Exception e){ 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

Υπάρχουν μέθοδοι που καλούνται για: 

Δημιουργία νέου πελάτη. Η μέθοδος insertCustomer λαμβάνει ως παραμέτρους όλα τα 

στοιχεία του πίνακα customer της βάσης, δημιουργεί ένα insert SQL ερώτημα και το 

εκτελεί. Το SQLException είναι ένα event που έχουμε δημιουργήσει ώστε σε 

περίπτωση που συμβεί κάποιο σφάλμα να το διαχειριστούμε κατάλληλα. 

public void insertCustomer(String name, String address, String phone, String country, String email)  throws 

SQLException { 

        String query="INSERT INTO customer (CustomerName, CustomerAddress, Phone, Country, 

EMAIL) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"; 

        PreparedStatement preparedStatement=myConnection.prepareStatement(query); 

        preparedStatement.setString(1, name); 

        preparedStatement.setString(2, address); 

        preparedStatement.setString(3, phone); 

        preparedStatement.setString(4, country); 

        preparedStatement.setString(5, email); 

        preparedStatement.execute(); 

    } 

Επεξεργασία τιμής υλικού. Η μέθοδος changeMaterialPriceByMaterialName λαμβάνει 

ως παραμέτρους το όνομα του υλικού και την καινούρια του τιμή. Στην συνέχεια 

δημιουργεί ένα update SQL ερώτημα και το εκτελεί. 

public void changeMaterialPriceByMaterialName(String materialName, String price) throws SQLException { 

        myStatement=myConnection.createStatement(); 

        String statement="UPDATE material SET Price="+price+" WHERE 

MaterialName='"+materialName+"';"; 

        myStatement.executeUpdate(statement); 

    } 
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Υπολογισμός βάρους. Η μέθοδος updateDrawingWeightByDrawingNumber λαμβάνει 

σαν όρισμα τον κωδικό ενός σχεδίου και δημιουργεί ένα select SQL ερώτημα όπου μας 

επιλέγει το αντίστοιχο υλικό από το οποίο πρέπει να φτιαχτεί το σχέδιο. Δηλαδή ζητάμε 

από την βάση να μας επιστρέψει ένα αντικείμενο τύπου material όπου το materialName 

του αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο drawingNumber μέσω του πίνακα 

drawinghasmaterial. Το αποτέλεσμα της ερώτησης το αποθηκεύουμε στο αντικείμενο 

material και αντίστοιχα από την βάση φέρνουμε το σχέδιο με το αντίστοιχο 

drawingNumber και το αποθηκεύουμε στο αντικείμενο drawing μέσω της μεθόδου 

getDrawingByNumber. Η εκτύπωση του System.out.print αποσκοπεί στην επαλήθευση 

κατά την διάρκεια του προγραμματισμού καθώς εκτυπώνει στην κονσόλα του 

Netbeans. Μετέπειτα υπολογίζουμε το βάρος του σχεδίου υλοποιώντας την κατάλληλη 

πράξη όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Επειδή στις κλάσεις Drawing 

και Material είναι αποθηκευμένα σε μορφή String, για να εκτελέσουμε τις πράξεις 

πρέπει να τα μετατρέψουμε σε Float και μετέπειτα για να αποθηκεύσουμε το 

αποτέλεσμα μετατρέπουμε πάλι σε String. Τέλος δημιουργούμε ένα update SQL 

ερώτημα και ενημερώνουμε το συγκεκριμένο σχέδιο με το νέο του βάρος. 

public String updateDrawingWeightByDrawingNumber(String drawingNumber) throws SQLException{ 

        Material material=new Material(); 

        Drawing drawing=new Drawing(); 

        myStatement=myConnection.createStatement(); 

        myResultSet=myStatement.executeQuery("SELECT * FROM material WHERE MaterialName IN (SELECT 

MaterialName FROM drawinghasmaterial WHERE DrawingNumber='"+drawingNumber+"')"); 

        while(myResultSet.next()){ 

            material.setName(myResultSet.getString("MaterialName")); 

            material.setPrice(myResultSet.getString("Price")); 

            material.setThickness(myResultSet.getString("Thickness")); 

            material.setDensity(myResultSet.getString("Density")); 

            material.setPriceCuttingFactor(myResultSet.getString("PriceCuttingFactor")); 

            material.setPriceBendingFactor(myResultSet.getString("PriceBendingFactor")); 

           material.setPriceDrillingThreadChamferFactor(myResultSet.getString("PriceDrillingThreadChamferFactor")); 

        } 

        drawing=this.getDrawingByNumber(drawingNumber); 

        String weight=""; 

        System.out.print("Thickness: " + material.getThickness() + "\n" + "Density: " + material.getDensity() + "\n"); 

        

weight=Float.toString((Float.parseFloat(drawing.getDimensionX())*Float.parseFloat(drawing.getDimensionY())* 

                Float.parseFloat(material.getThickness()))*Float.parseFloat(material.getDensity())/100000); 

        myStatement=myConnection.createStatement(); 

        String statement="UPDATE Drawing SET Weight="+weight+" WHERE 

DrawingNumber='"+drawingNumber+"';"; 

        myStatement.executeUpdate(statement); 

        return weight; 

    } 

 

Αναζήτηση Σχεδίου: Η μέθοδος getDrawingByNumber λαμβάνει σαν όρισμα τον 

αριθμό σχεδίου και δημιουργεί το select SQL ερώτημα. Δηλαδή ζητάμε από την βάση 

να μας επιστρέψει το σχέδιο με το συγκεκριμένο αριθμό σχεδίου. Μέσω της If-else 

εντολής ελέγχουμε αν το σχέδιο είναι με υλικό πελάτη ή όχι. Το τελικό αποτέλεσμα το 

αποθηκεύουμε σε ένα αντικείμενο τύπου drawing. 
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public Drawing getDrawingByNumber(String drawingNumber) throws SQLException { 

        Drawing drawing=new Drawing(); 

        myStatement=myConnection.createStatement(); 

        myResultSet=myStatement.executeQuery("SELECT * FROM drawing"); 

        while(myResultSet.next()){ 

            if(myResultSet.getString("DrawingNumber").equals(drawingNumber)){ 

                drawing=new Drawing(); 

                drawing.setNumber(myResultSet.getString("DrawingNumber")); 

                drawing.setNumberOfChamfers(myResultSet.getString("NumberOfChamfers")); 

                drawing.setNumberOfDrills(myResultSet.getString("NumberOfDrills")); 

                drawing.setNumberOfThreads(myResultSet.getString("NumberOfThreads")); 

                drawing.setNumberOfBends(myResultSet.getString("NumberOfBends")); 

                if(myResultSet.getBoolean("OwnMaterial")==true){    //convert from Boolean to String 

                    drawing.setOwnMaterial(Drawing.OWN_MATERIAL_YES); 

                } 

                else{ 

                    drawing.setOwnMaterial(Drawing.OWN_MATERIAL_NO); 

                } 

                drawing.setDimensionX(myResultSet.getString("DimensionX")); 

                drawing.setDimensionY(myResultSet.getString("DimensionY")); 

                drawing.setWeight(myResultSet.getString("Weight")); 

                drawing.setCuttingTime(myResultSet.getString("CuttingTime")); 

                drawing.setPrice(myResultSet.getString("Price")); 

                drawing.setCuttinCost(myResultSet.getString("CuttingCost")); 

                drawing.setMaterialCost(myResultSet.getString("MaterialCost")); 

                drawing.setExtraManufactureCost(myResultSet.getString("ExtraManufactureCost")); 

                drawing.setDrawingPDF(myResultSet.getBytes("DrawingPDF")); 

                break; 

            } 

        } 

        return drawing; 

    } 

 

Δημιουργία σύνθετου κλειδιού. Η μέθοδος getNextDrawingKeyByCustomerCode 

λαμβάνει σαν όρισμα τον κωδικό πελάτη και δημιουργεί ένα select SQL ερώτημα όπου 

μας επιστρέφει σε αύξουσα σειρά όλα τα σχέδια που έχει ο συγκεκριμένος πελάτης. Σε 

περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει ήδη συσχετισμένα σχέδια τότε δημιουργεί το πρώτο 

με κωδικό 1000. Αλλιώς λαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό σχεδίου και τον αυξάνει κατά 

ένα. Δημιουργεί ένα insert SQL ερώτημα και αποθηκεύει στον πίνακα 

customerhasdrawing τον κωδικό πελάτη και τον κωδικό του νέου του σχεδίου. Τέλος 

επιστρέφει τον κωδικό στην μορφή “customerCode”-“drawingCode”. 

 public String getNextDrawingKeyByCustomerCode(String customerCode) throws SQLException{ 

        String nextCode=""; 

        String wholeCode=""; 

        myStatement=myConnection.createStatement(); 

        myResultSet=myStatement.executeQuery("SELECT * FROM customerhasdrawing WHERE 

CustomerCode='"+customerCode+"' ORDER BY CustomerCode ASC, DrawingNumber ASC;"); 

        while(myResultSet.next()){ 

            nextCode=myResultSet.getString("DrawingNumber"); 

        } 

        if (nextCode=="") 

            nextCode="999"; 

        nextCode=String.valueOf(Integer.parseInt(nextCode)+1); 

        wholeCode=customerCode+"-"+nextCode; 

        String query="INSERT INTO customerhasdrawing (CustomerCode, DrawingNumber) VALUES (?, ?)"; 

        PreparedStatement preparedStatement=myConnection.prepareStatement(query); 

        preparedStatement.setString(1, customerCode); 

        preparedStatement.setString(2, nextCode); 

        preparedStatement.execute(); 

        return wholeCode; 

    } 
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Οι κλάσεις Customer, Drawing, Nesting, Order, Material χρησιμοποιούνται 

για την αποθήκευση των δεδομένων που λαμβάνουμε από την MySQL. Εμπεριέχουν 

όλα μας τα δεδομένα και τις απαραίτητες get-set συναρτήσεις για την προσπέλαση 

αυτών. 

 

 

Συσχετίσεις Class Diagram 

Οι κλάσεις Customer, Dawing, Nesting, Order, Material έχουν συσχέτιση 1-1 με 

την κλάση SQLDatabase. 

Η κλάση Customer με την κλάση DrawingSearchWindow συσχετίζονται μέσω 

συσσωμάτωσης. Δηλαδή η κλάση Customer είναι κομμάτι της κλάσης 

DrawingSearchWindow καθώς ένα αντικείμενο τύπου customer της ανήκει. 

Η κλάση Drawing με την κλάση DrawingSearchWindow συσχετίζονται μέσω 

συσσωμάτωσης. Δηλαδή η κλάση Drawing είναι κομμάτι της κλάσης 

DrawingSearchWindow καθώς ένα αντικείμενο τύπου drawing της ανήκει. 

H κλάση DrwaingSearchWindow χωρίς τις κλάσεις Customer και Drawing δεν 

μπορεί να λειτουργήσει. 
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει η παρουσίαση της εφαρμογής μέσα από το γραφικό 

της περιβάλλον. Θα γίνει ανάλυση των λειτουργιών βήμα προς βήμα δοκιμάζοντας την 

σε πραγματικό χρόνο. 

 

5.1 Αρχικό παράθυρο 

 

Με το άνοιγμα της εφαρμογής ο χρήστης έχει μπροστά του το αρχικό παράθυρο. 

Από την στιγμή που όλοι οι χρήστες έχουν την ίδια προσβασιμότητα στην εφαρμογή 

δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης λειτουργίας εγγραφής και σύνδεσης χρήστη. 

 

Εικόνα 9: Κεντρικό μενού εφαρμογής 

 

Από το κεντρικό μενού μπορεί ο χρήστης να περιηγηθεί στα πέντε παράθυρα: 

 Customer 

 Drawing 

 Material 

 Nesting 

 Order 
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5.2 Μενού Customer 

 

Στο παράθυρο Customer, ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει νέους πελάτες ή να 

κάνει αναζήτηση στους ήδη κατοχυρωμένους. 

 

 

Εικόνα 10: Παράθυρο Customer 

 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία τα πεδία εισαγωγής των στοιχείων 

του πελάτη είναι γκριζαρισμένα. Αν πατήσουμε “New Customer” τότε είναι δυνατή η 

εισαγωγή των δεδομένων. Το ID το εισάγει αυτόματα από την βάση με αύξοντα αριθμό 

ξεκινώντας από τον αριθμό 1000. Έτσι ο χρήστης μπορεί να εισάγει το όνομα πελάτη, 

την διεύθυνση του, το τηλέφωνο του, την χώρα και το e-mail του. 

 

 

Εικόνα 11: Παράθυρο Customer - Δημιουργία Πελάτη 
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Πατώντας είτε “Search by name” είτε “Search by ID” θα μας εμφανίσει τον 

πελάτη. Σε περίπτωση που τα στοιχεία προς αναζήτηση δεν υπάρχουν στην βάση τότε 

θα μας επιστρέψει άδεια κελιά. 

 

  

Εικόνα 12: Αναζήτηση πελάτη με όνομα και Εικόνα 13: Αναζήτηση πελάτη με ID 

 

 

 

Εικόνα 14: Παράθυρο εμφάνισης Πελατών 

 

Υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης επιλέγοντας το κελί που τον ενδιαφέρει, εκτός 

από το πεδίο του κωδικού να κάνει επεξεργασία στα δεδομένα. 

 

5.3 Μενού Drawings 

 

Στο παράθυρο Drawings ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει στην 

βάση δεδομένων τα χαρακτηριστικά ενός σχεδίου καθώς και το ίδιο το σχέδιο σε μορφή 

PDF. Επίσης μπορεί να κάνει αυτόματα την συσχέτιση του σχεδίου στον πελάτη. Τέλος 

μπορεί να γίνει αναζήτηση του σχεδίου με βάση τον κωδικό του και να εμφανιστούν οι 

τιμές που έχουν καταχωρηθεί. 
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Εικόνα 15: Παράθυρο Drawings 

 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία τα πεδία εισαγωγής των στοιχείων 

του σχεδίου είναι γκριζαρισμένα. Αν πατήσουμε “New Drawing” τότε είναι δυνατή η 

εισαγωγή των δεδομένων. Στο κελί Customer Code εισάγουμε το ID του πελάτη με τον 

οποίο θέλουμε να συσχετίσουμε το σχέδιο. Στο κελί Dimension X και Dimension Y 

εισάγουμε τις διαστάσεις σε χιλιοστά που έχει το σχέδιο στον άξονα x και y αντίστοιχα. 

Στο κελί Number of Chamfers εισάγουμε τον αριθμό των φρεζαρισμάτων, στο κελί 

Number of Drills εισάγουμε τον αριθμό των οπών που θα ανοιχτούν, στο κελί Number 

of Threads εισάγουμε τον αριθμό των σπειρωμάτων, στο κελί Cutting Time εισάγουμε 

τον απαιτούμενο χρόνο κοπής σε λεπτά στο Laser, στο drop down μενού Material 

επιλέγουμε το υλικό, επιλέγοντας το Own Material καθορίζουμε αν το υλικό κοπής 

είναι του πελάτη και τέλος επιλέγοντας το Select file έχουμε την δυνατότητα να 

αποθηκεύσουμε το σχέδιο κατεργασιών σε μορφή PDF. 

 

Εικόνα 16: Παράθυρο Drawings - Καταχώρηση Σχεδίου 
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Επιλέγοντας Search by Code και εισάγοντας τον αριθμό σχεδίου εμφανίζει τα 

χαρακτηριστικά του σχεδίου που έχουμε εισάγει στην διαδικασία της καταχώρησης με 

δύο επιπλέον όμως δεδομένα. Το βάρος και το κόστος κοπής. Κατά την καταχώρηση 

έγινε αυτόματα ο υπολογισμός και των δύο και αποθηκεύτηκαν τα αποτελέσματα τους 

στην βάση.  

Ο κωδικός του σχεδίου έχει δημιουργηθεί σε συνδυασμό με τον κωδικό του 

πελάτη στον οποίο ανήκει. Τα τέσσερα πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός πελάτη και τα 

τέσσερα τελευταία ψηφία είναι ο αύξων αριθμός του σχεδίου για τον συγκεκριμένο 

πελάτη. Ο αύξων αριθμός ξεκινάει την αρίθμηση από το 1000. 

Τέλος έχουμε την δυνατότητα πατώντας το Download Drawing να 

αποθηκεύσουμε τοπικά το σχέδιο κατεργασίας. Το όνομα του σχεδίου θα έχει 

μετονομαστεί προηγουμένως αυτόματα ώστε να είναι ίδιο με τον κωδικό σχεδίου. 

 

 

Εικόνα 17: Παράθυρο Drawings - Αναζήτηση σχεδίου 

 

 

Εικόνα 18: Παράθυρο Drawings - Αποτέλεσμα Αναζήτησης 



46 

 

5.4 Μενού Material 

 

Στο παράθυρο Material o χρήστης έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει νέα 

υλικά και να ενημερώσει την τιμή τους καθώς δεν πρόκειται για σταθερό μέγεθος αλλά 

για μεταβαλλόμενο που επηρεάζει άμεσα την κοστολόγηση. Όλα τα ήδη καταχωρημένα 

σχέδια μπορεί να τα δει μέσω του drop down μενού. 

 

Εικόνα 19: Παράθυρο Material 

 

Πατώντας το κουμπί Edit Price και έχοντας επιλέξει το υλικό που θέλουμε από 

την λίστα μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή του. Η τιμή είναι ανά κιλό του υλικού. 

 

Εικόνα 20: Παράθυρο Material - Αλλαγή τιμής 

Πατώντας το κουμπί New Material ενεργοποιούνται τα κελιά ώστε να 
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μπορέσουμε να καταχωρήσουμε νέο υλικό. Εκτός από το όνομα καταχωρούμε το πάχος 

του υλικού, την πυκνότητα του, τον συντελεστή κοπής, τον συντελεστή 

στρατζαρίσματος, τον συντελεστή μηχανουργικής κατεργασίας και τέλος την τιμή 

υλικού. Οι συντελεστές είναι απαραίτητοι ώστε να υπολογίζεται το αντίστοιχο κόστος 

στα σχέδια. 

 

Εικόνα 21: Παράθυρο Material - Νέο υλικό 

 

 

5.5 Μενού Nesting 

 

Στο παράθυρο Nesting ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει τα Nesting που είναι 

για κοπή. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως ένα Nesting έχει ένα συγκεκριμένο 

υλικό και κατά συνέπεια τα σχέδια που αποτελούν το Nesting πρέπει υποχρεωτικά να 

είναι από το ίδιο υλικό. Επίσης ένα σχέδιο μπορεί να κοπεί πολλές φορές στο ίδιο 

Nesting και είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός του πλήθους του. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται όλα τα ενεργά Nesting μέχρι να 

τα διαγράψει ο χρήστης αλλά και να ενημερώσει την κατάσταση τους αν αυτά είναι 

κομμένα.  
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Εικόνα 22: Παράθυρο Nesting 

 

 

Πατώντας το κουμπί New Nesting ενεργοποιούνται τα κελιά ώστε ο χρήστης να 

μπορέσει να καταχωρήσει τα σχέδια και την ποσότητα τους. Επίσης από την drop down 

στήλη των υλικών μπορεί να επιλέξει το υλικό του Nesting.  

 

Εικόνα 23: Παράθυρο Nesting - Εισαγωγή νέου Nesting 

 

Μόλις πατηθεί το πλήκτρο ΟΚ θα κάνει έλεγχο αν το υλικό του σχεδίου είναι 

διαφορετικό από το υλικό του Nesting. Σε αυτή την περίπτωση θα εμφανίσει μήνυμα 

λάθους και θα επιτρέψει στον χρήστη να εισάγει είτε το σωστό υλικό είτε το σωστό 

σχέδιο. 
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Εικόνα 24: Παράθυρο Nesting - Μήνυμα διαφορετικού υλικού 

 

Πατώντας το κουμπί Search Nestings εμφανίζονται τα καταχωρημένα Nesting. 

Ο κωδικός έχει δημιουργηθεί αυτόματα και είναι πενταψήφιος. Η κατάσταση είναι 

προεπιλεγμένη στο NO, δηλαδή ότι δεν έχει κοπεί και ο συνολικός χρόνος αθροίζει 

τους επιμέρους χρόνους κοπής των σχεδίων που περικλείονται στο συγκεκριμένο 

Nesting 

 

Εικόνα 25: Παράθυρο Nesting - Εμφάνιση Nestings 

 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αλλάξει την κατάσταση του Nesting. Από την 

στιγμή που η κατάσταση είναι YES δηλαδή ότι έχει κοπεί, μπορεί να διαγραφεί το 

Nesting από τον πίνακα ώστε να εμφανίζονται μόνο όσα εκκρεμούν. 
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Εικόνα 26: Παράθυρο Nesting - Ενημέρωση κατάστασης 

 

 

5.6 Μενού Order 

 

Στο παράθυρο Order ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει τις παραγγελίες. Στις 

παραγγελίες περικλείονται διάφορα Nesting.  

 

Εικόνα 27: Παράθυρο Order 
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Επιλέγοντας το πλήκτρο New Order μπορούμε να εισάγουμε τα Nesting που θα 

αποτελούν την παραγγελία. Πατώντας το ΟΚ αυτόματα με την καταχώρηση 

αθροίζονται τα επιμέρους κόστη των Nesting. Επίσης ο αριθμός παραγγελίας 

δημιουργείται αυτόματα και είναι πάντα πενταψήφιος. 

 

Εικόνα 28: Παράθυρο Order - Νέα παραγγελία 

 

Πατώντας το πλήκτρο Search Orders μας εμφανίζονται όλες οι παραγγελίες. 

Πλέον μπορούμε να ενημερώσουμε την κατάσταση για το αν έχουν εκτελεστεί. Τέλος 

εμφανίζεται και το κόστος της παραγγελίας. 

 

Εικόνα 29: Παράθυρο Order - Αναζήτηση παραγγελιών 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των συμπερασμάτων της υλοποίησης 

με βάση τις αρχικές ανάγκες που υπήρχαν από την συγκεκριμένη εφαρμογή αλλά και 

αξιολόγηση της γνώσης που αποκτήθηκε στην προσπάθεια δημιουργία της. Τέλος 

γίνεται αναφορά σε προτάσεις μελλοντικής εξέλιξης της. 

 

6.1 Συμπεράσματα 

 

Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία μιας 

εφαρμογής που θα κάλυπτε τις ανάγκες μιας επιχείρησης επεξεργασίας μεταλλικών 

ελασμάτων, ώστε να διαχειρίζεται και να αρχειοθετεί καλύτερα τα μηχανολογικά 

σχέδια, να προγραμματίζει πιο αποτελεσματικά την παραγωγή και τις παραγγελίες, και 

τελικά να κοστολογεί με άμεσο τρόπο και με μηδαμινές αποκλίσεις το τελικό προϊόν. 

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού 

JAVA και της σχεσιακής βάσης δεδομένων MySQL. Μέσα από την δημιουργία της 

προέκυψαν δυσκολίες που αφορούσαν το θεωρητικό υπόβαθρο και τις γνώσεις στον 

προγραμματισμό. Η χρήση του διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών και 

παραδειγμάτων σε επίπεδο κώδικα ήταν πολύτιμη. Στην διεθνή αλλά και Ελληνική 

κοινότητα υπάρχει απεριόριστη γνώση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 Για τον σχεδιασμό της εφαρμογής ήταν απαραίτητη η μελέτη του οργανισμού 

για τον οποίο απευθύνεται έτσι ώστε να κατανοηθεί αφενός το υφιστάμενος τρόπος 

λειτουργίας και αφετέρου οι πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις. Αυτό 

πραγματοποιήθηκε με την καθημερινή παρουσία στην συγκεκριμένη επιχείρηση καθώς 

εργάζομαι σε αυτή από τον Νοέμβριο του 2018, καλύπτοντας την θέση του 

βιομηχανικού σχεδιαστή. Με βάση τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις που 

υπήρχαν από την επιχείρηση η συγκεκριμένη υλοποίηση πέτυχε τον σκοπό της και 

μπορεί να εξυπηρετήσει τον οργανισμό. 

 Διαπιστώθηκε πως έχοντας καλύτερη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και 

μελετώντας την δομή της επιχείρησης ως μέρος της, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική η 

δημιουργία και ο σχεδιασμός της εφαρμογής ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. 

Πραγματικός περιορισμός σε αυτό το εγχείρημα είναι το πλήθος των γνώσεων στον 

προγραμματισμό.  
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 Ακόμα και στην περίπτωση που μια επιχείρηση αποφασίσει να αγοράσει 

ολοκληρωμένη λύση ERP, φαίνεται το μέγεθος της αναγκαιότητας ώστε να υπάρχει 

κάποιος εντός της επιχείρησης που θα δώσει όλες αυτές τις απαραίτητες πληροφορίες 

στην εταιρία που θα παραμετροποιήσει και θα υποστηρίξει το συγκεκριμένο ERP.  Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο οργανισμός και πιο σύνθετη η δομή του και οι λειτουργίες του, 

τότε είναι ακόμα πιο κρίσιμη και αναγκαία η αναλυτική πληροφόρηση που θα υπάρχει 

από το εσωτερικό του οργανισμού. 

 

6.2 Μελλοντική Ανάπτυξη 

 

Όπως έχει αναφερθεί και εισαγωγικά η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν έρχεται να 

αντικαταστήσει τις δυνατότητες ενός ολοκληρωμένου ERP λογισμικού. Έρχεται όμως 

να καλύψει κάποια από τα κενά που αφήνει μέχρι αυτό να αποκτηθεί, ακόμα και να 

αποτελέσει μέρος του όταν αυτό αποκτηθεί και παραμετροποιηθεί ώστε να καλύψει στο 

έπακρο τις ανάγκες τις επιχείρησης. 

Ωστόσο υπάρχουν κάποιες επεκτάσεις ώστε να υπάρξει μελλοντική βελτίωση: 

 Να γίνει σύνδεση με τον Microsoft SQL Server που τρέχει από το πρόγραμμα 

CAM Bysoft. Με αυτό τον τρόπο πολλά δεδομένα που καλείται να καταχωρήσει 

ο χρήστης στον πίνακα “drawings” θα εισέρχονται αυτόματα στην εφαρμογή. 

Επίσης τα στοιχεία στον πίνακα “customers” θα εισέρχονται αυτόματα καθώς 

είναι ήδη κατοχυρωμένα στο Bysoft. 

 Να γίνει σύνδεση με το λογιστικό πρόγραμμα που τρέχει το λογιστήριο ώστε να 

ενημερώνονται αυτόματα τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής με τα στοιχεία 

από τον πίνακα “orders”. 

 Να προστεθεί η δυνατότητα προεπισκόπησης του σχεδίου που είναι φορτωμένο 

στην βάση δεδομένων με μορφή PDF ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να το 

κατεβάσει στον προσωπικό του υπολογιστή. 

 Να προστεθεί η δυνατότητα εκτύπωσης πινάκων στο σύνολο τους αλλά και 

μέρος αυτών, ώστε να υπάρχει σε έντυπη μορφή φασεολόγιο στην παραγωγή. 

 Να προστεθεί η δυνατότητα η εφαρμογή να τρέχει σε Android και η σύνδεση με 

την βάση δεδομένων να μην γίνεται αποκλειστικά μέσω τοπικού δικτύου, ώστε 

να υπάρχει και απομακρυσμένος έλεγχος και προγραμματισμός της παραγωγής. 

 Να προστεθεί η δυνατότητα ειδοποιήσεων όταν ένα Nesting έχει κοπεί ώστε να 

ενημερωθεί αν χρειάζεται η κατάσταση της παραγγελίας στον πίνακα “orders”. 
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