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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο κλωστοϋφαντουργικός κλάδος είναι σήμερα εκτεθειμένος σε ένα δραματικά 

ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου η ανάγκη για μείωση του κόστους με παράλληλη βελτίωση 

της ποιότητας αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση ιδιαίτερα για τις εναπομείναντες 

ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει τα παρακάτω [1] :

• Ταχύτατη υιοθέτηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων προϊοντικών απαιτήσεων.

• Ταχύτατη υιοθέτηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων ποσοτικών απαιτήσεων.

• Ανταγωνιστική τιμολόγηση και υψηλή ποιότητα.

Για να επιτευχθούν ταυτόχρονα οι ανωτέρω στόχοι απαιτείται άμεση, πλήρης και 

ολοκληρωμένη πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία που σχετίζεται με τα στοιχεία 

παραγωγής και ποιότητας. Η διαχείριση της πληροφορίας και των διεργασιών μπορεί τελικά 

να οδηγήσει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, μείωση των προϊόντων εκτός 

προδιαγραφών και στην με ακρίβεια υλοποίηση του σχεδιασμού παραγωγής.

Η προαναφερθείσα διαδικασία είναι ευκολότερο να εφαρμοστεί σήμερα διότι το σύνολο του 

προσφερόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας παρέχει 

σημαντικές δυνατότητες παρακολούθησης, ελέγχου και πρόσβασης σε σημαντικό αριθμό 

δεδομένων, ο οποίος δεν υπήρχε στο πρόσφατο παρελθόν.

Η οργάνωση της διασύνδεσης και αξιοποίησης των δεδομένων αυτών αποτελεί στοιχείο 

κεφαλαιώδους σημασίας για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να ανιχνευθούν οι ιδιαιτερότητες του 

κλωστοϋφαντουργικού κλάδου στον σχεδίασμά και διασύνδεση των επιμέρους δεδομένων 

και στη συνολική διαχείριση της πληροφορίας.
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2 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη χώρα μας 

ακόμη και σήμερα που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα. Συμβάλει κατά 15% 

στο ΑΕΠ και απασχολεί 110.000 περίπου εργαζομένους, αξιοποιεί ένα μέρος της ελληνικής 

παραγωγής βάμβακος και πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες εξαγωγές από κάθε άλλο προϊόν. 

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Β. Ελλάδος (2002) αντιπροσωπεύει το 6% της 

συνολικής βιομηχανικής παραγωγής. Η κλωστοϋφαντουργία στην Ελλάδα, θεωρείται ως 

ένας παραδοσιακός κλάδος της βιομηχανίας που αποτελείται από τους υποκλάδους της 

εκκόκκισης βάμβακος, της παραγωγής νήματος και υφάσματος της παραγωγής πλεκτών και 

παράγωγων προϊόντων αλλά και της βαφής και του φινιρίσματος.

Το βαμβάκι, συνεχίζει να είναι από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα της χώρας μας η 

παραγωγή του έχει σχεδόν διπλασιασθεί τα τελευταία 10 χρόνια και ξεπερνά σήμερα τους 

1.200.000 τόνους σύσπορου ή 400.000 περίπου εκκοκκισμένο βαμβάκι (η απόδοση του 

σύσπορου σε εκκοκκισμένο είναι περίπου 33%).

Η Ελλάδα αποτελεί ουσιαστικά τη μόνη σημαντική βαμβακοπαραγωγό χώρα της Ευρώπης 

όπως φαίνεται και στον Πίνακα-1

ΧΩΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Σε χιλ. Τόνους

ΧΩΡΑ 1997/98 1998/99 1999/00 2800/01 2001/02 Ε2002/03
<ΙΝΑ 4.600 4,900 3,800 4.400 5,300 4.70C
-ΙΠΑ 4.1D0 3,000 3,700 3.700 4.400 3.70C
ΙΝΔΙΑ 2.700 2.800 2.700 2.400 2.700 2.40C
ΙΡΑΚ 1.600 1.400 1.900 1.800 1,800 1.70C
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 1.100 1.000 1.100 1.000 1.100 1.00C
ΤΟΥΡΚΙΑ 800 800 800 800 900 90C
3ΡΑΖΙΛΙΑ 400 500 700 900 800 80C
ΑΦΡΙΚΗ 900 900 800 700 1,000 80C
ΕΛΛΑΔΑ 400 400 400 400 500 40C
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 700 700 800 800 700 30C
ΕΥΡΙΑ 300 300 300 400 300 30C
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 300 200 200 200 300 30C
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 200 200 200 200 200 20C
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 300 200 100 200 100 10C
ΙΡΑΚ 100 100 100 200 100 10C
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 100 100 100 100 0 10C
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ____ L4QQ ____ UQQ ____ L2QQ ____ L2QQ ____ L3QQ ____
Πηγή: USDA

Πίνακας 2.1 - Χώρες παραγωγής βάμβακος
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Η καλλιέργεια βάμβακος στην χώρα μας καταλαμβάνει τα τελευταία χρόνια το 10% περίπου 

της καλλιεργούμενης έκτασης συμμετέχοντας σε ποσοστό άνω του 20% στο Εθνικό 

γεωργικό εισόδημα. Η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία είναι οι μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που καλλιεργούν βαμβάκι. Επιπρόσθετα η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των 

10 σημαντικότερων βαμβακοπαραγωγικών χωρών του κόσμου. Η καλλιέργεια βάμβακος 

στην Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια στα 4 εκατομμύρια στρέμματα με 

παραγωγή που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο τόνους σε σύσπορο βαμβάκι. Η παραγωγή 

βάμβακος καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας νηματουργίας ενώ παράλληλα σημαντικές 

ποσότητες εξάγονται. Οι κυριότερες χώρες εξαγωγής βάμβακος είναι η Τουρκία, η Ιταλία, η 

Γερμανία, η Βουλγαρία και η Αγγλία ενώ πραγματοποιούνται εξαγωγές και προς Τρίτες 

Χώρες. Οι εισαγωγές βάμβακος που πραγματοποιούνται είναι μικρές και περιορίζονται σε 

ποικιλίες και ποσότητες που δεν υπάρχουν στην Ελληνική αγορά. Οι κυριότερες χώρες 

εισαγωγής βάμβακος είναι η Ρωσία, το Τουρκμενιστάν, η Συρία το Ουζμπεκιστάν και η 

Αίγυπτος.

Το εκκοκκισμένο βαμβάκι αποτελεί την πρώτη ύλη της νηματουργίας, ενώ ο 

βαμβακόσπορος της σπορελαιουργίας. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ζήτηση του προϊόντος είναι οι καιρικές συνθήκες, η πορεία του κλάδου της νηματουργίας, 

οι διακυμάνσεις στην ποιότητα και η τιμή του βάμβακος στο χρηματιστήριο. Το 

εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι χρηματιστηριακό προϊόν και η τιμή του υπόκειται σε διεθνείς 

διακυμάνσεις. Η τιμή του βάμβακος καθορίζεται διεθνώς στο Χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης και οι μεταβολές στις τιμές επηρεάζονται από τον Δείκτη Λίβερπουλ. Στην 

διαμόρφωση της τιμής υπεισέρχεται η ποιότητα και τα αποθέματα κάθε χώρας.

Τα προβλήματα του κλάδου εκκόκκισης βάμβακος σχετίζονται με τις κλιματολογικές 

συνθήκες, τον μεγάλο αριθμό των ποικιλιών που υπάρχουν, τον περιορισμό της εγχώριας 

παραγωγής βάμβακος και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο κλάδος της εκκόκκισης 

βάμβακος βρίσκεται σε στάδιο ωριμότητας. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

αυτόν μοιράζονται το σχετικά περιορισμένο ύψος παραγωγής, με αποτέλεσμα να επικρατεί 

έντονος ανταγωνισμός μεταξύ τους. Η απόφαση από τις Αρχές για μείωση της 

καλλιεργούμενης έκτασης αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία του 

κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι η πορεία της εγχώριας παραγωγής βάμβακος 

υπόκειται σε αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

επακριβώς η εξέλιξή της.
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ΕΚΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1999/2000*
Γεωγραφικό Διαμέρισμα Έκταση Παραγωγή Εκκοκκιστήρια

(στρέμματα) (τόνοι)

Θράκη 586.408 154.600 7
Μακεδονία 1.213.523 414.840 26
Θεσσαλία 1.733.387 507.000 ις
Κεντρική Ελλάδα 641.554 190.520 24
Δυτική Ελλάδα 109.430 36.941 1
Ηπειρος 10,689 2.653 Ξ
Νησιά 719 81 C
Σύνολο 4.295.710 1,306.635 8C
Πηγή: Οργανισμός Βάμβακος (προσωρινά στοιχεία)

Πίνακας 2.2 - Έκταση, παραγωγή και αριθμός εκκοκκιστηρίων ανά γεωγραφικό 
διαμέρισμα

Η νηματουργία αποτελεί υποκλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Τα βαμβακερά νήματα 

καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής παραγωγής στη χώρα μας. Ο κλάδος 

εμφάνισε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τις δεκαετίες του 70 και του '80, έκτοτε 

έχει εισέλθει σε περίοδο ύφεσης με συνέπεια μείωση της εγχώριας παραγωγής. Τα 

κυριότερα προβλήματα προέρχονται από τον ανταγωνισμό από κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα προερχόμενα από χώρες χαμηλού εργατικού κόστους ή / και μεγάλων 

επιδοτήσεων από τα ανπστοιχα κράτη (π.χ. Τουρκία).

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος εμφανίζει σημάδια ύφεσης μετά από μια περίοδο υψηλών 

επενδύσεων με τη δημιουργία υπερσύγχρονων μονάδων και τον εκσυγχρονισμό των 

παλαιότερων. Η πλειοψηφία των νέων μονάδων ιδρύθηκαν στην περιοχή της Θράκης, λόγω 

των υφιστάμενων ισχυρών οικονομικών κινήτρων και της εξασφάλισης της απαραίτητης 

πρώτης ύλης από την περιοχή. Από τις αρχές του 1999 σημειώνονται έντονες 

ανακατατάξεις στον κλάδο με εξαγορές, συγχωνεύσεις αλλά και αύξηση των επενδύσεων 

στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις 

στοχεύουν στη μείωση του κόστους με καθετοποίηση διαδικασιών, στη διαφοροποίηση με 

την παραγωγή μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων και βέβαια στην παραγωγή νημάτων 

υψηλής ποιότητας με σκοπό την προσέλκυση πελατών υψηλών προδιαγραφών και την 

δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου σύμφωνα με τους 

δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις χρήσεις 1999-2002:
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MBA Executive Διπλωματική Εργασία

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΠΙΜ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1999 2000 2001 2002

Χιλ. € Χιλ. € Χιλ. € Χιλ. €
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 69.089 78.069 98.092 111.716
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΊΑ Α,Ε 50.550 66.028 81.492 78.455
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 53.855 50396 56.115 55.079
ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε. 44.305 45.955 56.526 51.710
FIERATEX ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ 24.681 34251 34.610 35.445
ΒΑΡΒΑΡΕΟΣ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΊΑ ΝΑΟΥΣΕΣ Α.Ε. 20.963 21.397 22.032 23.841
ΦΙΓΜΤΕΞΠΟΡΤ 11.255 12.704 12.407 13.50Β
ΚΛ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ 15.081 15.759 15.753 13.13D
ΕΤΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΕΕ Α.Ε. 28.200 26.409 14.730 12.033
ΕΛΦΙΚΟ 13.855 12276 13.924 11.798

Πίνακας 2.3 - Σύγκριση εταιριών του κλάδου

Με τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς ένα σημαντικό μέρος της κλωστοϋφαντουργικής 

δραστηριότητας της Ελλάδος εξριτίας του ότι αποτελούσε - και δυστυχώς συνεχίζει να 

αποτελεί - κλάδο εντάσεως εργασίας, μεταφέρθηκε στις χώρες των Βαλκανίων που 

διέθεταν χαμηλό εργατικό κόστος, ενώ ένας σημαντικός τομέας τα συνθετικά νήματα 

μεταφέρθηκε στην Κίνα [1].

Τους τελευταίους μήνες ο κλάδος στην Ελλάδα ταλαιπωρήθηκε όσο λίγοι τόσο με το 

κλείσιμο της παραγωγικής διαδικασίας από την Ελλατέξ όσο και με τα προβλήματα 

ρευστότητας και την αναστολή λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα των εργοστασίων 

του μεγαλύτερου ομίλου του κλάδου, των Κλωστηρίων Ναούσης.

Και το πρώτο αυτό εξάμηνο του 2004 η κλωστοϋφαντουργία συνέχισε τη φθίνουσα πορεία 

της όντας σε απόλυτη συνάφεια με τη χρηματιστηριακή πορεία των μετοχών του κλάδου, 

αντιμετωπίζοντας ζημιές από το επίπεδο των μεικτών αποτελεσμάτων και καθιστώντας 

ιδιαίτερα δύσκολη την ανατροπή του σκηνικού χωρίς τη λήψη επώδυνων μέτρων.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλατέξ και στα Κλωστήρια Ναούσης έχουν την αφετηρία τους 

στην αδύναμη ζήτηση, το αυξημένο κόστος παραγωγής του κλάδου καθώς και στο 

αυξανόμενο χρηματοοικονομικό κόστος στοιχεία τα οποία τουλάχιστον για τη φετινή 

χρήση δεν αναμένεται να αλλάξουν προς το καλύτερο.

Η εικόνα των λογιστικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου δείχνει ότι η φετινή χρονιά 

θα είναι μια από τις πιο δύσκολες για κάποιους κλάδους μεταξύ των οποίων και αυτός της 

Κλωστοϋφαντουργίας αφού ο ανταγωνισμός σε επίπεδο πωλήσεων και τιμών αλλά και η
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δανειακή επιβάρυνση η οποία επιδεινώνεται περαιτέρω με την αυξητική τάση των 

επιτοκίων, δημιουργούν ένα δύσκολο σκηνικό για τον κλάδο.

Το πρώτο εξάμηνο ήταν κακό για τις εισηγμένες με την εξαίρεση των εταιρειών του κλάδου 

λιανικού και χονδρικού εμπορίου ενώ στις υπόλοιπες όπου παρατηρούνται αυξήσεις και 

βελτιώσεις, δεν είναι σε σημείο τέτοιο που να δίνουν την εντύπωση ότι μπορούν να 

επιτύχουν πολλαπλάσιο λειτουργικό αποτέλεσμα και να καλύψουν έτσι είτε το κόστος των 

δανείων τους είτε να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό.
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3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ο κόσμος της βιομηχανίας έχει φθάσει σε ένα σημείο καμπής εξαιτίας της επιρροής της 

πληροφορικής τεχνολογίας που αναφέρεται ως η Νέα Βιομηχανική Εποχή [3]. Στις 

ανεπτυγμένες χώρες ο κλάδος τις Βιομηχανικής Παραγωγής συρρικνώνεται συνεχώς ενώ ο 

τομέας των Υπηρεσιών αυξάνεται σταθερά. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις πρέπει πλέον να 

ανταγωνίζονται σε μία παγκόσμια αγορά για να επιβιώσουν και η τάση αυτή εξαπλώνεται 

συνεχώς. Οι ειδικοί στη βιομηχανία βλέπουν το ρόλο τους ευρύτερα ως δημιουργοί αξιών 

και πλούτου.

Η βιομηχανική παραγωγή αλλάζει αποκομίζοντας κέρδη για την εταιρία, τους εργαζομένους 

και τους μετόχους. Ύστερα από μια δεκαετία μειώσεων και αναδιοργάνωσης (downsizing, 

reenginnering) οι περισσότερες εταιρίες έχουν πλέον περικόψει όσα περισσότερα έξοδα 

μπορούσαν. Οι μάνατζερς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μακρόχρονη υγεία των 

οργανισμών θα εξαρτάται από την επιτυγχανόμενη ανάπτυξη μέσω του ανταγωνισμού. Το 

κλειδί είναι π καινοτουία. εταιρίες που πετυχαίνουν στην καινοτομία μπορούν να επιτύχουν 

αξιοσημείωτη ανάπτυξη και κέρδη. Η σημασία της πληροφορικής τεχνολογίας στο 

περιβάλλον αυτό καθίσταται εξαιρεπκά σημαντική.

3.1 Μεταβολή του ευρύτερου βιομηχανικού περιβάλλοντος

Στο παλιό βιομηχανικό περιβάλλον και ιδιαίτερα σ' αυτό της κλωστοϋφαντουργίας 

κυριαρχούσε η παραγωγή ενός προϊόντος σε μία γραμμή συναρμολόγησης (assembly line) 

για πελάτες κυρίως εντός της εσωτερικής αγοράς. Ο στόχος ήταν να επιτευχθούν 

οικονομίες κλίμακας και να μειωθούν τα κόστη παραγωγής. Οι σχέσεις μάνατζερ - 

εργαζομένου ήταν απλές, οι μάνατζερ έδιναν εντολές και οι εργαζόμενοι τις εκτελούσαν. 

Δεν αποτελεί μακρινό παρελθόν, οι εργαζόμενοι να εργάζονται 40 ώρες / εβδομάδα με 

πιθανή υπερωρία, να λαμβάνουν πρόσθετες παροχές- benefits (π. χ. εκδρομές, διακοπές 

ιατρική περίθαλψη κλπ). Η παραγωγή στη βιομηχανία μέσω μιας γραμμής συναρμολόγησης 

κυριαρχούσε. Τα προϊόντα παράγονταν όπως προγραμματιζόταν στην γραμμή παραγωγής. 

Οι εργαζόμενοι ήταν συνήθως ανειδίκευτοι και εκτελούσαν επαναλαμβανόμενες εργασίες. 

Το νέο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ένα συνδυασμό τεχνολογικών πλεονεκτημάτων με 

στρατηγική εσωτερική διοίκηση για να πετύχει η εταιρία τους στόχους της. Επίσης πρέπει 

να επισημανθούν και οι θεμελιώδεις αλλαγές στο εργατικό δυναμικό. Η τεχνολογία οδηγεί
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το μάνατζμεντ σε μια αποκεντρωμένη οργανωτική δομή. Οι αποστάσεις μεταξύ ανωτέρου 

και κατωτέρου προσωπικού μειώνονται και μ' αυτές εξαφανίζονται αρκετά στελέχη του 

μεσαίου χώρου [2]. Η μέση διοίκηση έχει ελαττωθεί και οι εργαζόμενοι έχουν 

εξουσιοδοτηθεί να λύνουν προβλήματα μόνοι τους. Οι μάνατζερς τώρα διακρίνουν τις 

απαιτούμενες δεξιότητες και προωθούν τους εργαζόμενους που έχουν τις γνώσεις να 

λύνουν προβλήματα παρά να δίνουν εντολές. Αυτή είναι η εποχή της Ολοκληρωμένης 

Παραγωγικής Ομάδας (ΙΡΤ). Ομάδες ανθρώπων δουλεύουν σε γκρουπ με ένα επιβλέποντα 

προγράμματος, το οποίο στο μέλλον θα αποτελέσει μέλος μιας άλλης ομάδας. Οι 

εργαζόμενοι σε ένα βιομηχανικό πλάνο ελέγχουν την παραγωγική διαδικασία και 

αποφασίζουν για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο θα γίνει η δουλειά. Οι 

εργαζόμενοι, η διοίκηση, οι προμηθευτές και οι πελάτες δουλεύουν σαν ομάδα. Συμμαχίες 

ξεδιπλώνονται. Οι πελάτες και οι προμηθευτές εργάζονται πλάι - πλάι στο ίδιο γραφείο ή 

στο ίδιο κατασκευαστικό πλάνο, ενώ οι εποχιακοί εργάτες (part time) παίρνουν 

περισσότερες ευθύνες σαν τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (full time).

Οι άνθρωποι είναι πιο εξειδικευμένοι σήμερα απ ’ ότι στο παρελθόν. Σχεδόν τα δύο τρίτα 

των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν στο επόμενα χρόνια θα απαιτούν εκπαίδευση 

πάνω από το γυμνάσιο και θα συνδέονται με την δυνατότητα εκτεταμένης χρήση της 

πληροφορικής τεχνολογίας.

Η διοίκηση αναγνωρίζει πλέον τις δυνατότητες μείωσης κόστους παραγωγής που 

προκύπτουν από την σωστή εφαρμογή και λειτουργία της πληροφορικής τεχνολογίας. Το 

όφελος των εταιριών είναι να αυτοματοποιήσουν τις εργασίες όπου είναι απαραίτητο. Οι 

εταιρίες μπορούν να ελέγχουν με ηλεκτρονικά μέσα τόσο την αποθήκη όσο και την 

παραγωγή. Οι εταιρίες πρέπει να κινηθούν γρήγορα γιατί με την χρήση της πληροφορικής 

τεχνολογίας παίρνει μόνο λίγες μέρες να κερδίσουμε ή να χάσουμε το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.

3.2 Τεχνολογικές Εφαρμογές

Τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα σήμερα στηρίζουν την λειτουργία παραγωγής των 

εταιριών και περιλαμβάνουν εργασίες που σχετίζονται με τον σχεδίασμά και τον έλεγχο της 

παραγωγικής διαδικασίας (planning & control). Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι η βάση 

αυτών των διαδικασιών. Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται μπορούν να 

υποστηρίξουν την ολοκληρωμένη παραγωγή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer 

Integrated Manufacturing) η οποία ορίζεται ως η χρήση υπολογιστών, γραμμών 

επικοινωνίας, και εξειδικευμένου λογισμικού για την αυτοματοποίηση τόσο των διοικητικών
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όσο και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην παραγωγική 

δραστηριότητα [6]. Η διαδικασία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής [3] :

• Να απλοποιεί / ανασχεδιάζει (reengineer) τις διαδικασίες παραγωγής, τους σχεδιασμούς 

παραγωγής και την αυτοματοποίηση στην βιομηχανία

• Να αυτοματοποιεί τις παραγωγικές διαδικασίες και τους συντελεστές εργασίας με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ρομπότ

• Να ολοκληρώνει και να υποστηρίζει την παραγωγικές και υποστηρικτικές 

δραστηριότητες με αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του δικτύου 

τηλεπικοινωνιών.

Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν συστήματα CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer 

Aided Manufacturing) για να προσομοιάσουν αποτελεσματικά τον σχεδίασμά προϊόντων. Ο 

σχεδιασμός προϊόντων μπορεί να μοντελοποιηθεί, να αναλυθεί και να σχεδιαστεί 

χρησιμοποιώντας δισδιάστατα ή τρισδιάστατα λογισμικά γραφικών. Τα συστήματα της 

κατηγορίας αυτής είναι συχνά υπεύθυνα για τις προδιαγραφές που τίθενται στην ποιότητα 

του προϊόντος (διασφάλιση ποιότητας). Επίσης καθορίζονται οι ακριβείς ανάγκες σε πρώτες 

ύλες και υλικών (bill of materials) ως αποτέλεσμα της διαδικασίας σχεδιασμού. Επιπλέον ο 

χρόνος για έρευνα και ανάπτυξη έχει μειωθεί δραματικό σε σχέση με την παλαιότερη 

κοπιαστική μη αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Για να βελτιώσουν την παραγωγική διαδικασία οι μηχανικοί βιομηχανιών χρησιμοποιούν 

συστήματα υπολογιστών για προγραμματισμό εργασιών (Computer Aided Process Planning) 

καθώς επίσης και για να διακρίνουμε και να σχεδιάζουμε τις απαιτήσεις σε πρώτες ύλες που 

χρειάζονται στην παραγωγή ενός προϊόντος (Material Requirements Planning).

Εντάσσοντας στην διαδικασία MRP τον σχεδίασμά παραγωγής και τις λειτουργίες ελέγχου 

του παραγωγικού εξοπλισμού προκύπτει η διαδικασία MRPII. Οι υπολογιστές και τα ρομπότ 

χρησιμοποιούνται για να κατασκευάσουν, συναρμολογήσουν, συσκευάσουν τα προϊόντα. Η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας σε ένα εργοστάσιο (έλεγχος 

ανθρωπίνου δυναμικού) επιτυγχάνεται με απευθείας έλεγχο της φυσικής διαδικασίας 

(process control) με την βοήθεια ενός μηχανικού μέσου (machine control/ numerical 

control) ή μίας μηχανής με ανθρώπινες ικανότητες (robots).

Η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) μπορεί πλέον να έχει μεγάλη επίδραση στην 

παραγωγική διαδικασία διότι η κρίσιμη πληροφορία ολοκληρώνεται και υποστηρίζεται η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σε διαδικασίες σχεδιασμού, προγραμματισμού, ελέγχου και 

εξυπηρέτησης πελατών. Η τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει συστήματα όπως expert 

systems, artificial vision, voice recognition.
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Τα οφέλη της CIM είναι :

• Αύξηση της αποδοτικότητας με απλοποίηση και αυτοματοποίηση της εργασίας

• Βελτίωση βαθμού χρησιμοποίησης παραγωγικού εξοπλισμού

• Μείωση επενδύσεων σε ενδιάμεσα προϊόντα χρησιμοποιώντας τεχνικές just-in-time

• Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών

Αυτοί είναι μερικοί τρόποι χρήσης πληροφορικών συστημάτων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία παραγωγής. Νέο στοιχείο αποτελεί η εισαγωγή του 

internet και του www οπότε οι εταιρίες έχουν πρόσβαση σε μία παγκόσμια αγορά με τη 

διαθεσιμότητα των τηλεπικοινωνιών να προάγουν τον τρόπο που προσεγγίζεται αυτή η 

τεχνολογία. Η βιομηχανία θα χρησιμοποιεί την πληροφορική τεχνολογία για να βελτιώσει 

την ανταγωνιστικότητα της και να γίνει πιο αποτελεσματική στην παγκόσμια αγορά.

3.3 Η προοπτική της στρατηγικής διοίκησης

Οι διαθέσιμες στρατηγικές διοίκησης για την αποκαλούμενη νέα εποχή πληροφορικής 

τεχνολογίας δεν είναι καινούργιες. Η αξία των ομάδων, των συνεργασιών, των συμμαχιών 

και του ενδυναμωμένου εργατικού δυναμικού είναι γνωστή εδώ και 25 χρόνια. Οι 

καλύτερες πρακτικές και η γνώση από τις επιτυχημένες εταιρίες είναι οδηγός για την 

μελλοντική πορεία των εταιριών. Η νέα αυτή εποχή στη βιομηχανία προϋποθέτει και 

αναθεώρηση σε θέματα διοίκησης και στρατηγικής. Οι οδηγοί της νέας διάστασης είναι η 

παγκοσμιοποίηση και η πληροφορική τεχνολογία. Ο παραδοσιακός ορισμός 

παραγωγής στην βιομηχανία ήταν να φτιάχνουμε κάτι από τις πρώτες ύλες που διαθέτουμε 

με χειρονακπκή εργασία ή με χρήση μηχανών. Η νέα αντίληψη αναγνωρίζει την γνώση και 

τις ιδέες επίσης ως πρώτες ύλες. Η βάση της νέας βιομηχανίας είναι τα ακαθόριστα-μη απτά 

(intangible) περιουσιακά στοιχεία - γνώση, οργάνωση, ικανότητα να καινοτομώ και 

υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας - παρά τα χειροπιαστά στοιχεία όπως εργοστάσια και 

εξοπλισμός. Ο CEL Rosenthal ορίζει ότι: "the supplier's supplier to the customer's 

customer". Αυτό περιλαμβάνει κάθε λειτουργία της εταιρίας, όπως παραγωγής, έρευνα και 

ανάπτυξη, των υπηρεσιών στον πελάτη, ακόμη και τα προϊόντα που επιστρέφουν στην 

εταιρία για ανακύκλωση ή απόρριψη.

Ο Peter F. Drucker που είναι γνωστός σαν ο πατέρας του μάνατζμεντ έχει κάνει 

πολυάριθμός έρευνες με αντικείμενο την κοινωνία, τα οικονομικά, την πολιτική και την 

διοίκηση. Το τμήμα της βιομηχανικής παραγωγής είναι ο οδηγός της οικονομίας και 

συγκρίνει την παραδοσιακή βιομηχανία με την κτηνοτροφία της δεκαετίας του 50 στις ΗΠΑ. 

Ορίζει την νέα βιομηχανική εποχή ως :
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«Μία εποχή στην ιστορία της βιομηχανίας κατά την οποία οι βιομηχανικές εταιρίες 

ξανασκέφτονται και ξαναφτιάχνουν εικονικά κάθε πλευρά του τρόπου που ήταν 

οργανωμένες, διοικούνταν και λειτουργούσαν με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τον αυξανόμενο 

παγκόσμιο ανταγωνισμό και τα πλεονεκτήματα στην ταχύτατη επιλογή της πληροφορικής 

τεχνολογίας: Αυξάνεται η εστίαση στην δημιουργία αξίας της για τον μέτοχο και τον 

πελάτη και η ενισχυμένη κατάσταση».

Η νέα βιομηχανική εποχή είναι γεμάτη από ευκαιρίες για εταιρίες οι οποίες καινοτομούν 

στην ταχύτατα μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά.

3.4 Προβλέψεις

• Οι βιομηχανικές εταιρίες θα φθάσουν σε ένα κατώτατο σημείο και θα αρχίσουν να 

αυξάνουν τις επενδύσεις κεφαλαίων εστιάζοντας στην πληροφορική τεχνολογία. Οι εταιρίες 

πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι « "takes money" to "make money"».

• Οι επιτυχημένες εταιρίες θα είναι διαφανής (transparent) και θα ολοκληρώνονται μεταξύ 

τους μέσω του διαδικτύου όπου οι πελάτες τους θα τους αντιμετωπίζουν ως μία εταιρία . 

Αυτό μοιάζει περισσότερο με ένα εργολάβο οικοδομών ο οποίος λαμβάνει τα εύσημα για το 

σπίτι που χτίζει αλλά δεν ξεχνά ότι βασίζεται στους υπεργολάβους του (πχ υδραυλικούς, 

ηλεκτρολόγους κ.α.) για να παραδώσει ένα υψηλής ποιότητας τελικό προϊόν.

• Πολλές βιομηχανίες δεν θα είναι ικανές στο μέλλον να αντεπεξέλθουν σε αυτό το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον και έτσι θα πρέπει να κλείσουν. Πρέπει να επαναδιατυπώσουν 

τη θέση τους στο νέο περιβάλλον. Η πληροφορική τεχνολογία μόλις ξεκίνησε και η 

δυναμική της πορεία ανάπτυξης δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτή.
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4 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

Οι κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις σήμερα ανταγωνίζονται σε ένα διαρκώς αυξανόμενο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και συνεχών ανακατατάξεων που απαιτεί 

αποδοτική και γρήγορη διαχείριση πληροφοριών. Παρόλη την εκρηκτική ανάπτυξη της 

πληροφορικής τεχνολογίας της τελευταίες δύο δεκαετίες η αποτελεσματική χρήση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία δεν τυγχάνει της ανάλογης 

αντιμετώπισης από τις κλωστοϋφαντουργικές εταιρίες σε σχέση με τις υπάρχουσες 

δυνατότητες [11]. Πιθανά αίτια για την κατάσταση αυτή θα μπορούσαν να αναζητηθούν 

στην αβεβαιότητα που περιβάλλει τον κλάδο και τις απαραίτητες υψηλές επενδύσεις. Τα 

πληροφοριακά συστήματα μπορούν να αποτελόσουν πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

για τις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις στην ανάγκη μείωσης κόστους με εκτεταμένη 

χρήση αυτοματισμών, στον καλύτερο προγραμματισμό και στην άμεση ανταπόκριση στο 

μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον.

Mathematical, Graphical and Physical

Εικόνα 4.1 - Συστατικά στοιχεία πληροφορικής τεχνολογίας για την 
κλωστοϋφαντουργία [16]
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4.1 Εφαρμογές Πληροφορικής στην Κλωστοϋφαντουργία

Η τεχνολογία της πληροφορικής, εάν αξιοποιηθεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί 

να συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της λειτουργίας της παραγωγικής 

κλωστοϋφαντουργικής μονάδας και της επιχείρησης κατ' επέκταση. Εάν συντρέχουν οι 

απαραίτητοι όροι αποδεικνύεται σημαντικό εργαλείο.

Υπάρχουν τομείς στους οποίους έχουν αναπτυχθεί πολύ καλές εφαρμογές με δοκιμασμένα 

αποτελέσματα. Για παράδειγμα υπάρχουν πολύ καλά πακέτα ανάλυσης χρώματος και 

έκδοσης συνταγών (color matching συστήματα). Στον τομέα σχεδιασμού του ενδύματος 

και αυτόματης κοπής υπάρχουν πολύ καλά συστήματα CAD (=Computer Aid Design) καί 

CAM (=Computer Aid Manufacturing). Για τις βαφικές μηχανές και γενικότερα γιά τις 

μηχανές επεξεργασιών υπάρχουν, εκτός των controllers, ολοκληρωμένα συστήματα 

ελέγχου της λειτουργίας. Για βαφεία υπάρχουν αρκετά καλά συστήματα "κουζίνας", 

τουτέστιν συστήματα λειτουργίας και διαχείρισης διαλυτηρίων χρωμάτων και 

χημικοτεχνικών. Οι κατασκευαστές πλεκτικών μηχανών και υφαντικών ιστών χρησιμοποιούν 

πλέον για τις μηχανές ζακάρ ειδικούς υπολογιστές - controllers, μέσω των οποίων οι 

δυνατότητες παραγωγής σχεδίων και η ευελιξία είναι πολλαπλάσια των παλαιοτέρων 

μηχανικών συστημάτων. Αυτά είναι τα πιο γνωστά συστήματα γιατί ασφαλώς στον 

ευρύτατο κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας αναπτύχθηκαν και συνεχώς αναπτύσσονται 

πολλά εξειδικευμένα συστήματα σε διαφόρους τομείς.

Η υστέρηση όμως του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου είναι όμως εμφανής στην διαχείριση 

της παραγωγής με εφαρμογή λύσεων πληροφορικής. Με τον όρο διαχείριση της παραγωγής 

εννοούμε την εν γένει διοίκηση της παραγωγής με εφαρμογή διαδικασιών, με ενέργειες και 

αποφάσεις. Απαιτείται συγκέντρωση τεχνικών και άλλων δεδομένων και πληροφοριών, 

συντήρηση και διαχείριση έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα στη μορφή και στη χρονική στιγμή 

πού θα τις χρειασθούν τα φυσικά πρόσωπα (προσωπικό και στελέχη της παραγωγής, 

υπηρεσίες και τμήματα υποστήριξης, και η διοίκηση της επιχείρησης). Διαπιστώνεται κενό 

στον τομέα αυτό [17] στη θέση του οποίου υπάρχουν μέχρι σήμερα:

1. Οι επεκτάσεις και οι προσθήκες τις οποίες έχουν κάνει ορισμένοι κατασκευαστές στο 

δικό τους εξειδικευμένο σύστημα στο οποίο προσπαθούν να ενσωματώσουν και 

άλλες λειτουργίες της μονάδας στην οποία λειτουργεί το σύστημα.
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2. Γενικά πακέτα διαχείρισης κυρίως λογιστικής κατεύθυνσης, στα οποία κατά τους 

κατασκευαστές, μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις και προσαρμογές έτσι ώστε να 

ταιριάζουν σε κάθε διαχειριστική ανάγκη.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι επιχειρήσεις του κλάδου αναγκάζονται να δομήσουν 

δικά τους συστήματα, χειρόγραφα η μηχανογραφημένα, για την κάλυψη των αναγκών 

τους.

4.2 Ιδιαιτερότητες πληροφοριακών συστημάτων κλωστοϋφαντουργικού 

κλάδου

Οι κύριες ιδιαιτερότητες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου που επηρεάζουν τον σχεδίασμά

και την αποτελεσματική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων οφείλονται στους

παρακάτω λόγους [11] :

• Από τη φύση της η κλωστοϋφαντουργίας επεξεργάζεται κυρίως ασταθή "ζωντανά" 

υλικά. Το βαμβάκι, το νήμα, το ύφασμα σε κάθε επιμέρους διεργασία τις 

κλωστοϋφαντουργίας (εκκόκκιση, νηματουργία, βαφή / φινίρισμα, ύφανση / πλέξη) 

υφίσταται συνεχώς αλλαγές στο βάρος, στις διαστάσεις, σπς ιδιότητες κλπ. Οι 

ιδιαιτερότητες αυτές αποτελούν πηγές αμφιβολιών ως προς τα αληθή στοιχεία 

παραγωγής και παράγοντες αύξησης της συνήθους διακύμανσης.

• Η κλωστοϋφαντουργία ξεκινά με λίγα προϊόντα και μπορεί να επεκταθεί σε χιλιάδες 

τελικά προϊόντα. Η διαδικασία αυτή είναι ακριβώς ανπστροφη του τρόπου με τον οποίο 

έχουν σχεδιαστεί τα περισσότερα συστήματα σήμερα τα οποία συνήθως αρχίζουν από 

πολλές πρώτες ύλες και να φθάσουν σε λίγα τελικά προϊόντα. (Γραμμή 

Συναρμολόγησης-Assembly Line).

• Δεν υπάρχει προσέγγιση πεπερασμένων πρώτων υλών/ προϊόντων. Στην 

κλωστοϋφαντουργία και ειδικά σπς κάθετες επιχειρήσεις του κλάδου οποιοδήποτε 

προϊόν σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να είναι πρώτη ύλη (που μπορεί να αγορασθεί) ή 

τελικό προϊόν (που μπορεί να πωλείται).

• Έχοντας πρακπκά εκατομμύρια δυνατών συνδυασμών οι προδιαγραφές για τα 

περισσότερα από τα προϊόντα καθορίζονται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας ή ακόμη 

και κατά τη διάρκεια της εντολής παραγωγής. Αυτό προβλέπεται να γίνει εμφανέστερο 

στα επόμενα έτη όπου θα αυξάνεται η σημασία της διαφοροποίησης και ευελιξίας.

• Στοιχεία στην αποθήκη εμπορευμάτων (warehouse). Τα προϊόντα / πρώτες ύλες στο 

απόθεμα είναι υπό μορφή μεμονωμένων και διαφορετικών αναγκών προετοιμασίας/
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συσκευασίας (confections). Η διαφορά σε σχέση με άλλες βιομηχανίες είναι ότι το 

κλωστοϋφαντουργικό προϊόν απαιτεί τα δικά του επιμέρους χαρακτηριστικά (βάρος 

μήκος τίτλος είδος κώνου, κιβώτια, παλέτες ρολό νήματος στημόνια, τόπια, ρολά 

υφάσματος κ.λ.π).

• Παρτίδες (lots). Σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους όπου έχουμε 10 κομμάτια στον 

κατάλογο αποθήκης από διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και 6 ή 10 καλούνται να 

σταλούν η απάντηση του συστήματος είναι ότι μπορούμε να τα στείλουμε. Στο 

κλωστοϋφαντουργικό προϊόν πρέπει να ελέγξουμε τους σύνθετους αλγορίθμους για να 

αποφασίσουμε εάν είναι συμβατή η από κοινού αποστολή.

• Συμπαραγωγή. Σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής είναι πιθανόν να απαιτηθεί η 

παραγγελίας ή τμήμα αυτής να δρομολογηθεί σε έναν εξωτερικό συνεργάτη.

• Σύνθετες ποιοτικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

ταξινόμηση, αποθήκευση, κατανάλωση / καταστροφή ή αποστολή του προϊόντος.

The textile industry is totally different from all other types of manufacturing, however, 
the area where that difterence is most relevant is production.
Textile production also diversifies radically according to the type of textiles processed. 
The wool processing cycle is completely different to that of cotton cycle, which in turn 
has little in common with silk production, carpeting or the preparation of leather 
goods.
The diversity in processing types (e.g. spinning, warping, weaving, dyeing, finishing 
and packaging] even causes variations in production management.
It goes without saying that textile manufacturing needs the assistance of an 
adequate information system that is capable of comprehending and managing all 
these production diversities.
TIM was created for this purpose.

Εικόνα 4.2 - Ιδιαιτερότητες Πληροφοριακών Συστημάτων Κλωστοϋφαντουργίας 

στην Λειτουργία Παραγωγής [18]
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5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
5.1 Λειτουργία Δικτύου (Network Function)

5.1.1 Τοπολογία Δικτύου Κλωστοϋφαντουργίας
Το ιδανικό δίκτυο επικοινωνιών μιας κλωστοϋφαντουργίας θα ήταν αυτό που ακολουθεί την 

ιεραρχική λειτουργική δομή. Το ανώτερο τμήμα του δικτύου αποτελεί και το ανώτερο 

διοικητικό επίπεδο το οποίο διακλαδώνεται στα επιμέρους τμήματα και στη συνέχεια σε όλο 

τον εξοπλισμό.

Δίκτυο Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Machine-level Network)
Η λειτουργία των μηχανών κλωστοϋφαντουργίας βασίζεται κυρίως στην ύπαρξη PLC (ή 

microprocessors) αισθητήρων, κινητήρων κλπ. Συνήθως οι ανάγκες στο επίπεδο αυτό 

απαιτούν συστήματα πραγματικού χρόνου λειτουργίας & ελέγχου (real time control). Τα 

δίκτυα αυτά αποτελούνται από άμεσες συνδέσεις επικοινωνίας μεταξύ των κινητήρων, 

αισθητήρων και των στοιχείων ελέγχου και ρύθμισης. Για την παρακολούθηση των συσκευών 

εγκαθίστανται συστήματα δικτύων όπως Profibus, RS-232, RS-485 κλπ.

Ομάδες Μηχανών (Work-cell Network)

Ομάδες όμοιων μηχανών συνήθως ομαδοποιούνται σε Work-cell (πχ Υφαντουργκοί Ιστοί, 

Κλώστριες) τα οποία συνδέονται σε ένα Η/Υ για τις ανάγκες παρακολούθησης. Ο Η/Υ συλλέγει 

πληροφορίες από τις επιμέρους μηχανές και επιτρέπει στους χειριστές να μπορούν να 

παρακολουθούν εύκολα όλο τον εξοπλισμό από ένα σημείο. Το πιο συνηθισμένο μέσο 

διασύνδεσης (interface) που χρησιμοποιείται είναι RS-232/485 ενώ συχνά συναντούνται και 

συστήματα Ethernet.

Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων (Data Storage Systems)
Μαζί με τον Η/Υ που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του εξοπλισμού απαιτείται και 

σύστημα αποθήκευσης δεδομένων. Ο υπολογιστής αυτός αποθηκεύει και επεξεργάζεται 

(store,warehouse) δεδομένα που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως 

Στατιστικός 'Ελεγχος Διεργασιών (Statistical Process Control) ή Σχεδιασμός Παραγωγής 

(Production Planning). Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι της κατηγορίας 

DBMS (off-the-self database management systems) όπως MS-SQL, Informix, Oracle. 

Υπολογιστές Διοικητικού Προσωπικού (Corporate Office Computers)
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Η ύπαρξη μιας μορφής «κενού» στην επικοινωνία μεταξύ του εξοπλισμού της παραγωγής και 

των γραφείων διοίκησης ήταν κάτι το σύνηθες στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας.

Στο παρελθόν οι κύριοι υπολογιστές των γραφείων διοίκησης αποτελούνταν συνήθως από 

υπολογιστές μεγάλης ισχύος (mainframe) με κύριες λειτουργίες τον προγραμματισμό 

παραγωγής και την μισθοδοσία (payroll) χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για σύνδεση με 

τον εξοπλισμό παραγωγής. Το κενό αυτό μεταξύ εξοπλισμού της παραγωγής και των 

γραφείων διοίκησης εν μέρει μπορούσε να καλυφθεί σε θέματα όπως συνθήκες παραγωγής και 

ποιότητα με τη χρήση περιοδικών γραπτών αναφορών μια χρονοβόρα και κοπιαστική 

διαδικασία που ήταν αιτία πολλών μετέπειτα προβλημάτων.

Η σημερινή εξέλιξη στα δίκτυα και στο λογισμικό παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (raw 

data in real time) στην οθόνη του υπολογιστή χωρίς την μεσολάβηση των τυπωμένων 

αναφορών με την χρήση εφαρμογών όπως FTP (File Transfer Protocol).

Με την σημερινή διαθέσιμη τεχνολογία είναι επίσης εφικτή η σύνδεση των υπολογιστών 

διοίκησης με τα συστήματα παρακολούθησης του εξοπλισμού παραγωγής με στόχο την 

ολοκλήρωση (integration) των διεργασιών και την υποβοήθηση την ουσιαστική υποστήριξη 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

/ OtherV

me
Multi-Mill 

Link ^ Manager
Database

Server

User
Workstations

IT-Local
Station

& Fiber 
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The ΊΤ-Plant Manager" system connectivity and the flow of information
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Printer

Εικόνα 5.1 Τοπολογία Δικτύου Κλωστοϋφαντουργίας 'Plant Manager' [11]
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5.1.2 Ολοκλήρωση Συστημάτων (Systems Integration)

Η ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στον 

κλωστοϋφαντουργικό κλάδο συναντά αρκετές δυσκολίες λόγω μεγάλου εύρους και 

διαφορετικού εξοπλισμού, την ύπαρξη ανεξάρτητων δικτύων (sub-networks) και την 

ανυπαρξία κοινών πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Για τους παραπάνω λόγους η εργασία 

ολοκλήρωσης των συστημάτων αυτών ανατίθεται συνήθως σε εξωτερικούς συνεργάτες, 

συνήθως κατά την εγκατάσταση συστημάτων ERP.

Ολοκληρωμένη Κατασκευή μέσω υπολογιστή CIM (Computer Intergrated 

Manufacturing)

Η ορολογία CIM είναι συνυφασμένη με την προσπάθεια της βιομηχανίας να αποκτήσει με την 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γραμμών επικοινωνίας δεδομένων και εξειδικευμένου 

λογισμικού την αυτοματοποίηση των διοικητικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που 

εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία. Σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας, χρησιμοποιείται 

μια κοινή βάση δεδομένων με την υποστήριξη συστημάτων CAD/CAM, MRP και ρομποτικών 

εφαρμογών

Στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας δυστυχώς οι προσπάθειες εφαρμογής της μεθόδου 

αυτής δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα [4]. Κάποιες εταιρίες που προσπάθησαν να 

εφαρμόσουν την τεχνολογία αυτή συνάντησαν ανυπέρβλητα εμπόδια λόγω υψηλού κόστους 

εφαρμογής, ανάγκης προσφυγής σε εξωτερικούς συμβούλους με μικρή εμπειρία στις 

ιδιαιτερότητες της κλωστοϋφαντουργίας και περιορισμένης πρόσβασης από πλευράς των 

κατασκευαστών του μηχανολογικού εξοπλισμού της κλωστοϋφαντουργίας σε μικρό αριθμό 

δεδομένων και την ανάγκη συνεχών αναβαθμίσεων του πολυποίκιλου εξοπλισμού.

Εικόνα 5.3 - Εφαρμογή CIM σε Υφαντήριο (αυτόματη μεταφορά τοπιών)
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5.2 Στοιχεία του Προτύπου Επικοινωνιών Κλωστοϋφαντουργίας

Η επιτυχής σύνδεση των ιεραρχικών επιπέδων επικοινωνίας αποτελεί ένα δύσκολο και 

δαπανηρό εγχείρημα λόγω έλλειψης προτύπων σχετιζόμενων με το δίκτυο επικοινωνίας. Για 

να είναι ένα πρότυπο χρήσιμο πρέπει να ορίζει επακριβώς τον φυσικό σωρό και σωρό 

πρωτόκολλου (physical and protocol stack) και το ανώτερο πρωτόκολλο επιπέδου Εφαρμογής 

ALP(Application Layer Protocol). Επόμενο σημαντικό στάδιο είναι ο καθορισμός των 

δεδομένων που πρόκειται να συλλέγονται ορίζοντας πρότυπα ονόματα και επεξηγήσεις 

(standard names & definitions) για ανεξάρτητα στοιχεία δεδομένων (individual data 

elements).

Λεξικό Δεδομένων (Data Dictionary)
Η χρήση διαφορετικών ορισμών και ορολογιών μέσα στην ίδια βιομηχανία για τα ίδια 

δεδομένα είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα κατά τον σχεδίασμά μιας βάσης δεδομένων το 

οποί επιδεινώνεται πολλές φορές από την ανάγκη χρησιμοποίησης διαφορετικών μονάδων 

μέτρησης κύριο πρόβλημα ιδιαίτερα στην κλωστοϋφαντουργία . Με αφορμή το γεγονός αυτό 

έχουν ιδρυθεί επιτροπές και διεθνείς οργανισμοί με αποκλειστικό στόχο την δημιουργία κοινών 

μονάδων μέτρησης ιδιαίτερα για τον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας (πχ moda-ml.org) [7]. 

Επίσης μια παρόμοια προσπάθεια έχει γίνει και από τον Οργανισμό ISO (document 10782)

Φυσικός σωρός και σωρός πρωτοκόλλου (physical and protocol stack)
Οι κατασκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού κλωστοϋφαντουργίας έχουν απλοποιήσει τον 

ορισμό προτύπων επικοινωνίας με κοινή υιοθέτηση από την μεριά τους των πρωτοκόλλων 

Ethernet και TCP/IP για τον φυσικό σωρό και σωρό πρωτόκολλου αντίστοιχα. Η επιλογή των 

ανωτέρω προτύπων κρίνεται ικανοποιητική λόγω ευρείας χρήσης τους και στους Η/Υ των 

γραφείων διοίκησης.

Ανώτερο Πρωτόκολλο Επιπέδου Εφαρμογής ALP(Application Layer Protocol) και 
κοινή βάση δεδομένων
Η επιλογή όμως κοινού πρωτοκόλλου ALP από τους κατασκευαστές μηχανολογικού 

εξοπλισμού κλωστοϋφαντουργίας δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Σαφές προβάδισμα έχει όμως η 

Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων SQL (Structrured Query Language). Η επιλογή της γλώσσας 

SQL προϋποθέτει την χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Relational Database) για τις 

οποίες γίνεται αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο.
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To μόνο στοιχείο που απομένει για την ολοκλήρωση των επικοινωνιακών συστημάτων είναι η 

δομή των βάσεων δεδομένων η οποία ορίζεται ως μία κοινή διάταξη ή ομαδοποίηση 

διαφορετικών στοιχείων δεδομένων. Η ομαδοποίηση αυτή πρέπει γίνεται με ένα τρόπο που να 

παρέχει τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας

5.3 Σχεσιακή Βάση Δεδομένων (Relational Database)

Με την υιοθέτηση κοινών προτύπων στο φυσικό επίπεδο και στον σωρό πρωτοκόλλου το 

κύριο στοιχείο ενός προτύπου επικοινωνίας μεταφέρεται στην χρήση κοινού Πρωτοκόλλου 

Επιπέδου Εφαρμογής (Application Layer Protocol). Κύριο στοιχείο στην διαδικασία καθορισμού 

κοινού Πρωτοκόλλου Επιπέδου Εφαρμογής nEE(ALP) είναι η ανάπτυξη κοινής δομής 

δεδομένων (common data structure). Η κατανόηση της μεθοδολογίας ανάπτυξης μιας δομής 

δεδομένων απαιτεί μια γενική κατανόηση της ανάγκης εφαρμογής σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων (relational database).

Η βάση δεδομένων αποτελεί την οργανωμένη καταγραφή των δεδομένων σε πεδία ενός 

αρχείου σε συνδυασμό με ενέργειες όπως αναζήτηση, ταξινόμηση, ανασυνδυασμός κλπ. [6]. 

Σημαντικό στοιχείο επίσης των βάσεων δεδομένων είναι το υλικό (Hardware) που 

χρησιμοποιείται (συνήθως υπολογιστές μεγάλης ισχύος - Mainframe για επιχειρηματικές 

δραστηριότητες). Η αλματώδης ανάπτυξη της πληροφορικής τεχνολογίας που προσφέρει 

σήμερα αρκετά ισχυρούς Η/Υ έχει κάνει δυνατή την χρήση των βάσεων δεδομένων με ευρεία 

σειρά εφαρμογών.

5.3.1 Εφαρμογή Σχεσιακών Βάσεων δεδομένων για παρακολούθηση 
κλωστοϋφαντουργικών διαδικασιών.

Η αρχή των σχεσιακών βάσεων δεδομένων έχει επιλογεί ως η καταλληλότερη μέθοδος 

παρακολούθησης των στοιχείων παραγωγής και ποιότητας για τις κλωστοϋφαντουργικές 

διαδικασίες. Βασική αιτία του γεγονότος αυτού είναι η δυναμική φύση των στοιχείων στην 

κλωστοϋφαντουργία [4]. Οι μεταβλητές πχ σε μία κλώστρια μεταβάλλονται συνεχώς σε υψηλό 

βαθμό και συνήθως τα δεδομένα έχουν αξία για μικρό χρονικό διάστημα. Με τα δεδομένα να 

μεταβάλλονται συνεχώς οποιαδήποτε βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί σχέσεις γονέα 

παιδιού που προϋποθέτει την ύπαρξη δεικτών (pointers) σε συγκεκριμένες εγγραφές με 

αποτέλεσμα να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η διαχείριση και υποστήριξη της όλης διαδικασίας.

Η πιο αποδοτική μέθοδος πρόσβασης και χειρισμού των δεδομένων είναι η εκτέλεση
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λειτουργιών στα ίδια τα δεδομένα. Το σχεσιακό μοντέλο βάσης δεδομένων χρησιμοποιείται 

ευρύτατα σε δυναμικές εφαρμογές.

Μετά την επιλογή του σχεσιακού μοντέλου απαιτείται ύπαρξη ενός τρόπου πρόσβασης και 

χειρισμού των δεδομένων συνήθως με εφαρμογή της Δομημένης Γλώσσας Ερωτημάτων SQL 

(Structured Query Language) η οποία αποτελεί μία υπογλώσσα των βάσεων δεδομένων που 

χρησιμοποιείται στην υποβολή ερωτημάτων, την ενημέρωση και τη διαχείριση σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων.

5.4 Δομή Βάσεων Δεδομένων

Η δομή των βάσεων δεδομένων σε σχέση με τη γλώσσα SQL αναφέρεται στην οργάνωση των 

στοιχείων (data elements) σε πίνακες / σχέσεις (relations). 'Όπως έχει προαναφερθεί η βάση 

της δομής των βάσεων δεδομένων αποτελεί ο ορισμός των απαραίτητων δεδομένων που 

πρέπει να παρακολουθηθούν. Ο ορισμός των δεδομένων αυτών έχει διευκολυνθεί ιδιαίτερα για 

τον χώρο τις κλωστοϋφαντουργίας με τη εφαρμογή των προτύπων ISO 10782 (Definitions 

and attributes of data elements for control and monitoring of textile processes). Η δομή των 

δεδομένων όπως περιγράφεται στο πρότυπο αυτό παρέχει μία ονομασία για κάθε δεδομένο / 

στοιχείο (data element), μία περιγραφή (definition) για το κάθε δεδομένο και στην συνέχεια 

εκχωρείται ένας κωδικός αριθμός (reference number).

Ο ιδανικός σχεδιασμός θα απαιτούσε μία μόνο βάση δεδομένων με όσο το δυνατόν λιγότερους 

πίνακες. Για να βελτιωθεί επίσης η εννοιολογική ακεραιτότητα (semantic integrity) θα 

απαιτείτο ο σχεδιασμός να είναι κατά το δυνατόν κανονικοποιημένος (normalized) ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η συμπερίληψη διπλών πληροφοριών. Ο υψηλός βαθμός κανόνικοποίησης 

απλοποιεί πολύ την διαχείριση ερωτημάτων και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων καθώς 

και την ικανοποίηση απαιτήσεων ασφαλείας και ακεραιότητας, το τίμημα όμως είναι η 

δημιουργία μεγαλύτερου αριθμού πινάκων. Επίσης ο υψηλός βαθμός κανονικοποίησης παρέχει 

πιο κομψό σχεδίασμά επηρεάζοντας την συνολική απόδοση. Μια πρακπκά λειτουργική βάση 

δεδομένων πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να εξισορροπεί μεταξύ απόδοσης και 

ακεραιότητας.

Η δομή των σχεσιακών βάσεων δεδομένων εξαρτόται εν μέρει και από την πρόθεση χρήσης. 

Για εφαρμογή στην κλωστοϋφαντουργία μια τεράσπα βάση δεδομένων με λίγους πίνακες θα 

ήταν εξαιρετικά δύσχρηστη και δύσκολα τροποποιήσιμη. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

ανεξάρτητη φύση των πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους κλωστοϋφαντουργικών
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μηχανών. Κάθε είδος κλωστοϋφαντουργικού εξοπλισμού (πχ κλώστριες, υφαντουργικοί ιστοί, 

πλεκτομηχανές κλπ) απαιτούν τις δικές τους ξεχωριστές ομάδες δεδομένων. Ο σχεδιασμός των 

βάσεων δεδομένων πρέπει να ξεκινάει πάντα από τον καθορισμό των απαραίτητων και 

διαθέσιμων δεδομένων.

5.4.1 Δομή Βάσης Δεδομένων Κλωστοϋφαντουργίας κατά το Πρότυπο ISO 10782
Με βάση το Πρότυπο ISO 10782 τα στοιχεία δεδομένων για την κλωστοϋφαντουργία είναι 

κατανεμημένα στις παρακάτω ομάδες [13] :

• Παράμετροι Διαμόρφωσης (Configuration Parameters)

• Βασική Χρήση (Basic Utilization)

• Χρήση Μηχανών (Use of Machines)

• Διακοπή Λειτουργίας Μηχανών (Interruptions of Machine Use)

• Χρονικές Μετρήσεις (Time Measures)

• Τεχνολογικά Δεδομένα / Τιμές (Technological Values)

• Δημιουργία Επιγραφών (Labeling)

Κάθε τύπος μηχανολογικού εξοπλισμού κλωστοϋφαντουργίας έχει στοιχεία τα οποί ταιριάζουν 

σε κάποιες από τις ανωτέρω κατηγορίες. Ο σχεδιασμός της δομής των Βάσεων δεδομένων 

λοιπόν θα πρέπει και να λαμβάνει υπόψη τις κατηγορίες αυτές με την χρήση Πινάκων 

βασιζόμενων στα τμήματα αυτά. Παρόλα αυτά η δομή των πινάκων αυτών θα ήταν 

ανεπαρκής. Μια εγγραφή που σχετίζεται με ένα λανάρι πρέπει επίσης να περιέχει στοιχεία που 

εφαρμόζονται σε επόμενο ή προηγούμενο στάδιο (πρόνημα, κλώστρια). Σε αυτή την 

περίπτωση όμως ο μηχανολογικός εξοπλισμός πρέπει εκ των προτέρων να γνωρίζει την 

τοποθεσία τέτοιων συσχετισμένων δεδομένων και να τοποθετεί εκ των προτέρων στο πεδίο 

τους μία μηδενική τιμή κατά την διαδικασία αναφοράς δεδομένων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί 

να ανπμετωπισθεί με την προσθήκη ενδιάμεσων πινάκων ή προγραμμάτων τα οποία θα 

«μεταφράζουν» τα δεδομένα στη σωστή τους μορφή. Η διαδικασία αυτή όμως θα 

λειτουργούσε αφαιρετικά στην όλη διαδικασία μειώνοντας την απόδοση του συστήματος της 

βάσης δεδομένων. Επίσης εάν προέκυπτε ανάγκη προσθήκης νέων στοιχείων σχεπζόμενων με 

μια μηχανή με ένα πίνακα, η προσθήκη αυτή θα επηρέαζε την αναφορά δεδομένων όλων των 

μηχανών αυτής της κατηγορίας διότι ο σχεδιασμός του πίνακα έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη 

δεδομένα από όλες τις μηχανές αυτής της κατηγορίας. Παραδείγματος χάρη σε ένα λανάρι θα 

μπορούσε πιθανότατα να επιβάλλεται να τροποποιηθεί η αναφορά δεδομένων του εάν είχαν 

προστεθεί νέα στοιχεία σε ένα μόνο σύρτη.
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5.4.2 Δομή Βάσης Δεδομένων με βάση των Τύπο Μηχανών
Κάθε τύπος μηχανής στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας παρέχει μία ομάδα δεδομένων. 

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανεξάρτητη φιλοσοφία των διαφόρων κατασκευαστών είναι 

λογικό να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδίασμά της δομής των βάσεων δεδομένων. Με τον 

τρόπο αυτό κάθε μηχανή ουσιαστικά παρέχει την δίκιά της ομάδα με πίνακες. Η ομαδοποίηση 

αυτή με βάση το είδος μηχανών θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη και το γεγονός ότι ο 

συνολικός συνδυασμός των μηχανών σε κάθε κλωστοϋφαντουργία είναι μοναδικός. Η δομή 

της βάσης δεδομένων έχει την ευελιξία να είναι χρήσιμη πχ σε ένα κλωστήριο ανοικτής 

κλώσης με τρία ή τέσσερα επιμέρους στάδια όσο και σε ένα κλωστήριο δακτυλιοφόρου 

κλώσης με επτά ή οκτώ επιμέρους στάδια.

Υποδιαίρεση Στοιχείων δυναμικής Φύσης
Τα στοιχεία, αφού ομαδοποιηθούν σε πίνακες που σχετίζονται με συγκεκριμένο είδος 

μηχανών, υποδιαιρούνται περαιτέρω με βάση τα δυναμικά χαρακτηριστικά των στοιχείων 

τους. Στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ημιστσπκά όπως αυτά που 

σχετίζονται με την διαμόρφωση του εξοπλισμού (configuration) ή τις τυποποιημένες συνθήκες 

μηχανών (standard settings) ομαδοποιούνται σε πίνακες ενώ τα δυναμικά στοιχεία όπως η 

ποιότητα και η παραγωγή ομαδοποιούνται μαζί.

5.4.3 Κοινά Στοιχεία & Κλειδιά Πινάκων
Ο σχεδιασμός των πινάκων είναι τέτοιος ώστε ίδιου τύπου μηχανές να σχετίζονται με την ίδια 

ομάδα πινάκων(πχ σε ένα εργοστάσιο με 50 λανάρια και τα 50 λανάρια να αναφέρονται στην 

ίδια ομάδα πινάκων). Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα (integrity) κάθε πίνακας πρέπει να 

διαθέτει ένα πρωτεύων κλειδί (primary key). Για να διευκολυνθεί η διαδικασία αυτή κάθε 

πίνακας, άσχετα με τον τύπο μηχανής και τον δυναμικό χαρακτήρα, θα περιέχει κοινά 

στοιχεία. Άρα σε κάθε μηχανή ενός συγκεκριμένου τύπου θα ανατίθεται ένας μοναδικός 

κωδικός αριθμός (machine number). Όμως επειδή κάθε μηχανή θα παρέχει αρκετά στοιχεία 

στον ίδιο Πίνακα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο κωδικός αριθμός μηχανής δεν μπορεί 

να είναι πρωτεύων κλαδί για τους πίνακες. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού κάθε εγγραφή θα 

συνοδεύεται και με το χαρακτηριστικό ημερομηνίας / ώρας. Άρα το πρωτεύων κλειδί του 

Πίνακα θα είναι ένα σύνθετο κλειδί το οποίο αποτελείται από τον κωδικό αριθμό μηχανής σε 

συνδυασμό με τον χρόνο. Αν λάβουμε υπόψη επίσης ότι σε αρκετές κλωστοϋφαντουργίες 

διαθέτουν μία κωδικοποίηση που λαμβάνα υπόψη και την προέλευση του εξοπλισμού για των
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ίδιο τύπο μηχανών (πχ ένα κλωστήριο διαθέτει λανάρια Rieter με κωδικό αριθμό 1 και λανάρια 

Trutzschler επίσης με κωδικό αριθμό 1). Στην περίπτωση αυτή το πρωτεύον κλειδί μπορεί να 

τροποποιηθεί ως η σύνθεση του κωδικού μηχανής, τύπου μηχανής και χρόνου. Ο τύπος 

μηχανής είναι ένα πεδίο αυστηρά προκαθορισμένο (ΑΤΜΙ) με ένα αριθμό 32 πεδίων. Ο 

αριθμός αυτός παρέχει δύο ειδών πληροφορίες. Τα πρώτα 12 ψηφία αποτελούν την 

ταυτότητα του κατασκευαστή και τα τελευταία 20 ψηφία αντιπροσωπεύουν τον αριθμό 

μοντέλου (serial number) της συγκεκριμένης μηχανής. Με την μέθοδο αυτή παρέχονται 4096 

πιθανοί πωλητές και στον καθένα αντιστοιχούν 1,048,576 μοναδικοί αριθμοί μηχανών.

5.4.4 Περιγραφή Πινάκων
Οι πίνακες για κάθε τύπο μηχανής πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία :

• Παράμετροι Διαμόρφωσης (Machine Configuration)

• Προγραμματισμός Μηχανών (Machine Program)

• Συνθήκες Μηχανών (Machine Settings)

• Ποιότητα (Machine Quality)

• Παραγωγή (Machine Production)

• Διαγράμματα (Diagrams)

Παράμετροι Διαμόρφωσης (Machine Configuration)

Οι πίνακες των παραμέτρων διαμόρφωσης είναι πίνακες που περιέχουν στατικές πληροφορίες 

που περιγράφουν τα φυσικά στοιχεία του εξοπλισμού όπως serial number κατασκευαστή, 

διαθέσιμες επιλογές εξοπλισμού & λειτουργίας, ύπαρξη ή όχι προαιρετικού εξοπλισμού κλπ.

Προγραμματισμός Μηχανών (Machine Program)
Οι πίνακες του προγραμματισμού μηχανών περιέχουν επίσης στατικές πληροφορίες που 

περιγράφουν τις ονομαστικές συνθήκες (nominal settings) που χρησιμοποιούνται σε κάθε 

μηχανή κατά την λειτουργία της μηχανής και την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος 

(πχ ταχύτητα λειτουργίας, draft, tension κλπ)

Συνθήκες Μηχανών (Machine Settings)
Οι πίνακες με τις συνθήκες μηχανών είναι οι πλέον δυναμικοί πίνακες διότι περιγράφουν τις 

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας μιας συγκεκριμένης μηχανής κατά την παραγωγή ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος και σε δεδομένη χρονική στιγμή. ( πχ αληθής τίτλος νήματος, 

τάνυση λειτουργίας κλπ)
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Ποιότητα (Machine Quality)
Οι πίνακες με τα στοιχεία ποιότητας είναι επίσης δυναμικοί πίνακες οι οποίοι περιγράφουν τα 

σχετιζόμενα με την ποιότητα στοιχεία μιας συγκεκριμένης μηχανής κατά την παραγωγή ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος και σε δεδομένη χρονική στιγμή (% διακύμανση τίτλου, λεπτά / 

χονδρά σημεία κλπ)

Παραγωγή (Machine Production)
Οι πίνακες με τα στοιχεία παραγωγή περιέχουν δυναμικά στοιχεία σχετιζόμενα με την 

παραγωγή μιας συγκεκριμένης μηχανής σε δεδομένο χρόνο, (πχ παραγωγικότητα, απόδοση 

κλπ)

Διαγράμματα (Diagrams)
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα διαγράμματα διακοπής λειτουργίας όπου 

παρέχονται όλα τα δεδομένα σχετικά με το αριθμό και τη διάρκεια των διακοπών λειτουργίας 

των μηχανών μιας συγκεκριμένης μηχανής (πχ διακοπή τροφοδοσίας, έλλειψη λαναριού κλπ)

Προσθήκη Στοιχείων Δεδομένων
Η δομή της βάσης δεδομένων όπως έχει περιγράφει έως τώρα παρέχει τα στοιχεία με βάση το 

πρότυπο ISO 10782. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το ελάχιστο κοινό σημείο αναφοράς το 

οποίο μπορεί να υποστηριχθεί από μεγάλο αριθμό κατασκευαστών κλωστοϋφαντουργικών 

μηχανημάτων. Ο συνυπολογισμός πρόσθετων στοιχείων δεδομένων είναι εφικτός. Τα 

επιπρόσθετα στοιχεία παρακολούθησης του εξοπλισμού θα πρέπει να μπορούν να εισαχθούν 

διότι η τεχνολογία κάνει άλματα και είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο της επιπρόσθετου 

εξοπλισμού.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το πρότυπο δεν επιβάλει πια από τα διαθέσιμα δεδομένα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αλλά γενικότερα αυτά που μπορούν να υποστηριχθούν από 

τους κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικού εξοπλισμού.
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5.5 Προσπέλαση Δεδομένων με Χρήση Προτύπων Επικοινωνίας 

Πρότυπο και εφαρμογή του προτύπου
Είναι να σημαντικό να επισημανθεί η διαφορά του προτύπου και της εφαρμογής του. Το 

πρότυπο νοείται ως ανεξάρτητο της εφαρμογής του, για παράδειγμα δεν καθορίζει το 

λειτουργικό σύστημα ή RDBMS και ούτε βέβαια είναι δυνατόν να το κάνει. Αυτό οφείλεται 

στην συνεχή ανάπτυξη της πιο αποδοτικών και γρήγορων συστημάτων. Είναι δύσκολο για 

οποιοδήποτε πρότυπο να καθορίσει θέματα εγκατάστασης διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να 

θεωρηθεί απηρχαιωμένο. Την ίδια στιγμή το πρότυπο πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί, το 

οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να επιλεγεί ένα λειτουργικό σύστημα και RDBMS. Λαμβάνοντας 

υπόψη την ύπαρξη πολλών κοινών λειτουργικών συστημάτων και δημοφιλών RDBMS είναι 

λογικό να υπάρχουν πολλοί πιθανοί τρόποι εγκατάστασης. Οι διαφορές που προκύπτουν 

οφείλονται σε διαφορά σε θέματα κόστους εγκατάστασης, απόδοσης και προσαρμοστικότητας 

(scalability). Οι εγκαταστάσεις που ισορροπούν μεταξύ κόστους και απόδοσης παρέχουν 

τελικά τις πιο αξιόπιστες λύσεις.

Μεταφορά Δεδομένων (Transfering Data)
Η πρόθεση του προτύπου είναι να επιτρέψει σε μιά κοινή αποθήκη δεδομένων (data 

warehouse) να επικοινωνεί ελεύθερα με τα συστήματα παρακολούθησης λειτουργίας του 

εξοπλισμού σε ανεξάρτητες μηχανές ή και σε ομάδες μηχανών (work cells). Ένα σημαντικό 

ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα πρέπει η αποθήκη δεδομένων να παίρνει τα ζητούμενα 

στοιχεία από τις μηχανές (pull the data) ή θα πρέπει η Η/Υ του εξοπλισμού να παρέχουν τα 

στοιχεία στην αποθήκη δεδομένων (push the data); Το ερώτημα αυτό ξεπερνά τα όρια ενός 

απλού θέματος εγκατάστασης αλλά θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί στα πλαίσια μιας 

γενικότερης φιλοσοφίας αντιμετώπισης των θεμάτων που θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα 

πρώτα βήματα που θα προηγείται της εγκατάστασης.

Μοντέλο Ώθησης και Μοντέλο 'Ελξη (Push Model vs Pull Model)
Υπάρχουν δύο τρόποι διαχείρισης μεταφοράς δεδομένων.

Κατά το μοντέλο ώθησης (push model) η βασική αρχή έγκειται στο ότι η μεταφορά των 

δεδομένων στην κεντρική θέση αποθήκευσης τους ενεργοποιείται από τις μηχανές. Η 

εφαρμογή αυτή είναι αρκετά χρήσιμη για δεδομένα που συνεχώς μεταβάλλονται και η μέθοδος 

αυτή επιτρέπει αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης δεδομένων. Στο μοντέλο ώθησης ο
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εξοπλισμός λειτουργεί ως διακομιστής (server) ενώ η αποθήκη δεδομένων θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως πελάτης (client).

Κατά το μοντέλο έλξης (pull model) η βασική αρχή έγκειται στο ότι η μεταφορά των 

δεδομένων ενεργοποιείται από τη αποθήκη δεδομένων προς τον εξοπλισμό. Με το μοντέλο 

αυτό η κεντρική αποθήκη δεδομένων καθορίζει και ελέγχει την ανάκτηση των δεδομένων από 

τα συστήματα υποστήριξης (backend). Στο μοντέλο ώθησης h αποθήκη δεδομένων 

λειτουργεί ως διακομιστής (server) ενώ ο εξοπλισμός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

πελάτης (client). Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής αντίστροφα εξαρτώνται από το κατά 

πόσο σταθερά είναι τα δεδομένα αυτά σε σχέση με το χρόνο.

Επιλογή του Κατάλληλου μοντέλου για την Κλωστοϋφαντουργία
Για την αξιολόγηση του καταλληλότερου μοντέλου για την κλωστοϋφαντουργία πρέπει να 

ληφθεί επίσης υπόψη και η τοπολογία του υφιστάμενου δικτύου επικοινωνιών. Λόγω της 

εξαιρετικά δυναμικής φύσης των δεδομένων κλωστοϋφαντουργίας η εύλογη επιλογή θα ήταν 

το μοντέλο ώθησης. Το μοντέλο αυτό θα ελαχιστοποιούσε τις ανάγκες εύρους ζώνης σχετικά 

με την μεταφορά δεδομένων διότι τα δεδομένα πρέπει μόνο να μεταφερθούν στην κεντρική 

τοποθεσία αποθήκευσής όταν μεταβάλλονται στον μηχανολογικό εξοπλισμό (Interrupt driven). 

Η εφαρμογή αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν με γεγονότα ή ανωμαλίες ενός χρόνου (one 

time) όπως διακοπές λειτουργίας μηχανών. Η εφαρμογή του μοντέλου ώθησης θα 

απλοποιούσε και την διαχείριση της βάσης δεδομένων από την πλευρά των κατασκευαστών 

εξοπλισμού αρκετά ευκολότερη διότι δεν θα έπρεπε να ασχοληθούν με τις ιδιαιτερότητες 

αναφοράς δεδομένων του κάθε αγοραστή. Όμως το μοντέλο αυτό δεν λαμβάνει υψηλή 

προτεραιότητα από τους κατασκευαστές ηλεκτρονικού εξοπλισμού οι οποίοι προτιμούν τα 

σύστημα έλξης διότι σε αυτό είναι ευχερέστερη η εφαρμογή του συνδυασμού SQL-relational 

database. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η εφαρμογή του προτύπου ISO προϋποθέτει την 

εγκατάσταση του μοντέλου έλξης με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι ανάπτυξης της αποθήκης 

δεδομένων να πρέπει να καθορίζουν και τις απαραίτητες ενημερώσεις. Η μεταφορά δεδομένων 

με το μοντέλο έλξης θα πρέπει να αποτελεί ένα τακτικό και προγραμματισμένο καθήκον.

Θέση Προτύπου στο Δίκτυο
Για να περιγράφει ο τρόπος με τον οποίο τα τμήματα του προτύπου αλληλεπιδρούν απαιτείτε 

μια περιγραφή του δικτύου επικοινωνιών επικεντρώνοντας στις διατάξεις του δικτύου. Στην 

πιο απλοποιημένη μορφή το δίκτυο επικοινωνιών πρέπει να μετατρέπει τον εξοπλισμό 

παραγωγής με διαφορετικές διασυνδέσεις(ϊπΙθΓί3εθ) και με αποκλειστικά πρωτοκόλλα σε ένα
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τύπο διασύνδεσης με ένα πρότυπο πρωτόκολλο. Η ανάγκη για ανάπτυξη εξειδικευμένων 

διασυνδέσεων σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού δεν τίθεται πλέον. Οι συσκευές θα φαίνονται 

στο δίκτυο ως μια πηγή δεδομένων (data source). Η θέση του προτύπου επικοινωνιών στο 

δίκτυο φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

SQI.ODIK ,
ΚιΙμ'μμί. TCP/IP

\

NQi.*>nnc
Cewplbml

m— —*— SQI/ODB*
(«npHtil Machine

lijUluvc DiitAMiune

Εικόνα 5.6 - Σύνδεση στο δίκτυο Εξοπλισμού μέσω Προτύπων Επικοινωνιών

Με βάση το μοντέλο έλξης κάθε τμήμα του μηχανολογικού εξοπλισμού ή ομάδων 

μηχανολογικού εξοπλισμού θα παρουσιάζεται ως πελάτης σχεσιακής βάσης δεδομένων. Στην 

απλουστευμένη μορφή η σύνδεση γίνεται μέσω RDBMS server που αποτελεί στην 

πραγματικότητα την αποθήκη δεδομένων. Η μόνη ειδική γνώση που απαιτείται είναι για την 

ανάκτηση πληροφοριών από οποιαδήποτε μηχανή είναι η χρήση SQL ερωτημάτων τα οποία 

υλοποιούνται μέσω ODBC κλήσεων λειτουργιών.

Διαλειτουργικότητα (Interoperability) Συστημάτων

Το κλειδί για τη σωστή λειτουργία του προτύπου είναι η διαλειτουργικότητα του συστήματος 

Client/server η οποία εξαρτάται επίσης και από την ύπαρξη οδηγών ODBC που έχουν 

αναπτυχθεί για διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί αυτοί υπάρχουν και 

αναπτύσσονται από τους κατασκευαστές του λογισμικού RDBMS. Οι περισσότεροι από τους 

γνωστούς κατασκευαστές διακομιστών RDBMS παρέχουν δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων 

σε συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από άλλους κατασκευαστές.

Α. Σίμος 28



MBA Executive Διπλωματική cpyuoui

6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΠΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Στις απαρχές του 21ου αιώνα οι κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις καλούνται να 

αντιμετωπίσουν ποικίλες και σημαντικές προκλήσεις. Το φάσμα των προκλήσεων αυτών 

εκτείνεται από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και την εντατικοποίηση της 

ανταγωνιστικότητας που προκαλεί η εποχή της Πληροφορικής (π.χ. εξομοίωση μικρών και 

μεγάλων επιχειρήσεων στο Web και στο ηλεκτρονικό εμπόριο). Μια από τις σημαντικές 

υποσχέσεις της Πληροφορικής για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη μάχη της αγοράς 

αποτελούν τα ολοκληρωμένα επιχειρησιακά συστήματα (Enterprise Resource Planning 

Systems - ERP) που παρέχουν ενιαίο τρόπο λειτουργίας με τυποποιημένες διαδικασίες, 

καθώς και ένα ανοικτό μέσο επικοινωνίας των στελεχών σε ενιαία γλώσσα [2].

6.1 Ιστορική αναδρομή
Τη δεκαετία του 1960, οι διεθνείς - αλλά και ελληνικές - επιχειρήσεις έστρεψαν την 

προσοχή τους στη μηχανογραφημένη υποστήριξη πολύπλοκων λειτουργιών τους. 

Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πληροφορικά πακέτα που υποβοηθούσαν 

βασικές διαδικασίες της οικονομικής διαχείρισης, όπως είναι η λογιστική και η μισθοδοσία, 

καθώς επίσης και εξειδικευμένες "τεχνικές" εφαρμογές οι οποίες διευκόλυναν την 

εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων (π.χ. εφαρμογές ελέγχου Αποθεμάτων).

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εμφανίστηκαν τα 

συστήματα MRP (Material Requirements Planning), τα οποία παρουσίασαν κάποιο βαθμό 

ολοκλήρωσης καθώς μετέφραζαν το Βασικό Πλάνο Παραγωγής (Master Production 

Schedule) των τελικών προϊόντων σε χρονικά κατανεμημένες απαιτήσεις παραγωγής 

υποσυναρμολογημάτων και συστατικών, και σε απαιτήσεις προμήθειας πρώτων υλών[2]. 

Με την εμφάνιση του MRP-II (Manufacturing Resources Planning) στα τέλη της δεκαετίας 

του 1970, το σύστημα MRP συνέδεσε μεταξύ τους τα κυκλώματα προγραμματισμού 

παραγωγής του ελέγχου παραγωγής και της κοστολόγησης και των προμηθειών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκινά μια ερευνητική προσπάθεια για επιχειρηματική 

ολοκλήρωση (enterprise integration), η οποία χρησιμοποιεί ως τεχνολογικό υπόβαθρο τις 

βάσεις δεδομένων (databases) και προσπαθεί να ενοποιήσει τις βασικές επιχειρηματικές 

διαδικασίες με βασική προτεραιότητα το κύκλωμα οικονομικής διαχείρισης και το κύκλωμα 

παραγωγής.

Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εμφάνιση των συστημάτων Enterprise 

Resources Planning (Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων) στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980, τα οποία ολοκληρώνουν, πέραν του κυκλώματος Οικονομικής Διαχείρισης και
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Παραγωγής, και άλλες βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως τη Διαχείριση Ανθρώπινων 

Πόρων, το κύκλωμα Πωλήσεων κ.λπ. Τα συστήματα ERP είναι λοιπόν ολοκληρωμένα 

συστήματα πληροφορικής, τα οποία καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές μιας 

επιχείρησης, ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι της, ενοποιώντας όλες τις διαδικασίες της.

6.2 Λειτουργικότητα Συστημάτων ERP
Τα πληροφοριακά συστήματα ERP υποστηρίζουν τις βασικότερες επιχειρηματικές 

διαδικασίες και είναι δομημένα σε "λειτουργικά υποσυστήματα" (functional modules).

Οι βασικές διαδικασίες που υποστηρίζονται από κάθε υποσύστημα του Σχήματος 2.1 

συνοψίζονται κατωτέρω.

Το υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης είναι η καρδιά του ERP, και ανταλλάσσει 

πληροφορίες με όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Βασικές διαδικασίες της Οικονομικής 

Διαχείρισης περιλαμβάνουν τη Γενική Λογιστική (General Ledger), την Αναλυτική Λογιστική 

(Analytical Ledger), τη Διαχείριση Παγίων (Asset Management), τις Οικονομικές 

Καταστάσεις (Financial Statements), τους Εισπρακτέους Λογαριασμούς (Accounts 

Receivable), τους Πληρωτέους Λογαριασμούς (Accounts Payable) και τη Διαχείριση 

Διαθεσίμων (Τreasury Management). Ανάλογα με το βαθμό ολοκλήρωσης των συστημάτων 

ERP υποστηρίζονται και άλλες διαδικασίες όπως ο Προϋπολογισμός (Budgeting), η 

Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing), κ.ά.

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Πωλήσεων - Marketing περιλαμβάνουν την 

Παραγγελιοληψία (Order Entry), την Τιμολόγηση (Invoicing), τη Διαχείριση Συμβολαίων 

(Sales Contracts), το Μητρώο Πελατών (Customer Table), τα Αξιόγραφα, Open Items, και 

Στατιστικά Πωλήσεων. Ορισμένα από τα συστήματα ERP υποστηρίζουν επίσης την Ανάλυση 

Οφειλών (Aging Analysis), την Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service), το Marketing, 

τις Προβλέψεις Ζήτησης (Forecasting), την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) και 

το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μέσω Internet (Electronic Commerce). Το υποσύστημα των 

Πωλήσεων ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, 

Αποθήκευσης και Διανομής, και Παραγωγής.

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Προμηθειών περιλαμβάνουν τον 'Ελεγχο και 

Διαχείριση Αιτήσεων Αγοράς (Purchase Inquiries Control & Management), τη Διαχείριση 

Εντολών Αγοράς (Purchase Orders Management), τον 'Ελεγχο Παραλαβών (Receipt 

Control), την Αξιολόγηση Προμηθευτών (Supplier Evaluation) και τη Διαχείριση Συμβάσεων 

(Contract Management). Το υποσύστημα των Προμηθειών ανταλλάσσει πληροφορίες
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κυρίως με τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Διανομής, και 

Παραγωγής.

Εικόνα 6.1 - Ταξινόμηση πληροφοριακών συστημάτων για τον κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας [12]

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Αποθήκευσης - Διανομής περιλαμβάνουν τη 

Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Control), και τον Προγραμματισμό Απαιτήσεων 

Διανομής (Distribution Requirement Planning). Αλλες λειτουργίες που πιθανώς να 

υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management) και τη 

Διαχείριση Στόλου Φορτηγών (Fleet Management). Το υποσύστημα της Αποθήκευσης - 

Διανομής ανταλλάσσει πληροφορίες με τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, 

Πωλήσεων - Marketing, Προμηθειών και Παραγωγής.

Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστημα Ανθρώπινων Πόρων περιλαμβάνουν 

τον Προγραμματισμό Προσωπικού (Personnel Planning), τη Μισθοδοσία (Payroll), και την 

Αξιολόγηση Προσωπικού (Personnel Evaluation). Αλλες λειτουργίες που καλύπτονται είναι 

τα Εξοδολόγια (Personnel Expenses), η Παρουσία Προσωπικού (Time &Attendance), η
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Διαχείριση Επιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων. Το 

υποσύστημα των Ανθρώπινων Πόρων ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με το υποσύστημα 

Οικονομικής Διαχείρισης.

Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστημα Παραγωγής περιλαμβάνουν τον 

Προγραμματισμό Απαιτήσεων Δυναμικότητας (Capacity Requirements Planning), το 

Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Παραγωγής (Master Production Scheduling), τον 

Προγραμματισμό Απαιτήσεων Υλικών (Material Requirements Planning), τον 'Ελεγχο 

Παραγωγής (Shop Floor Control) και την Κοστολόγηση Παραγωγής (Cost Accounting). 

Αλλες λειτουργίες που πιθανώς να υποστηρίζει είναι η Δομή Προϊόντων (Product 

Configuration), ο 'Ελεγχος Αλλαγών Σχεδίων (Design Control) και ο Βραχυπρόθεσμος 

Προγραμματισμός Παραγωγής (Scheduling). Το υποσύστημα της Παραγωγής ανταλλάσσει 

πληροφορίες με τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, Πωλήσεων - Marketing, 

Προμηθειών και Αποθήκευσης - Διανομής.

Scneduling 

Purchasing 

Warehousing 

Human Resources 

Plan! Maintenance 

Project Management 

Executive information Systems 

Product Engineering 

System Administration 

Quality Management 

Controlling 

Financial 

Sales

Production Control 

Materials Management

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Εικόνα 6.2 - Λειτουργίες ΕΙΙΡ&Κλωστοϋφαντουργία - Αποτελέσματα Έρευνας
[12]
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Τα λειτουργικά αυτά υποσυστήματα υποστηρίζονται από τη βάση δεδομένων του 

συστήματος, στην οποία κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύεται μια και μοναδική φορά. Η βάση 

δεδομένων αποτελεί το πληροφοριακό μοντέλο της ολοκληρωμένης γνώσης της 

επιχείρησης.

Λόγοι Εφαουονήε συστηυάτων ERP

Τα συστήματα ERP τυποποιούν και ενοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες κάτω από μια 

ενιαία πλατφόρμα, καταργούν τις νησίδες πληροφοριών, απλοποιούν την επικοινωνία και 

διευκολύνουν την υλοποίηση νέων προγραμμάτων και μεθόδων των επιχειρήσεων. 

Επιπλέον τα συστήματα ERP υποστηρίζουν μια νέα οργάνωση, η οποία προσανατολίζεται 

στις διαδικασίες (processes) και όχι στις λειτουργίες (functions), και εξοπλίζουν την εταιρία 

με ενιαία εργαλεία και βάσεις δεδομένων.

Διαθέσιυα Συστήματα και Επιλογή me Συυφεοότεοηε Λύσηε

Η αγορά των πακέτων ERP είναι ήδη σημαντική και αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 30% με 

προοπτική να τετραπλασιαστεί σε πέντε χρόνια. Τα συστήματα ERP κατέχουν ποσοστό 

35% (1997) της συνολικής αγοράς του βιομηχανικού λογισμικού, με προοπτική να 

φθάσουν το 46% το 2001. Οι επιχειρήσεις με τζίρο 15-75 δισ. δρχ. κατέχουν το 21% της 

αγοράς των συστημάτων ERP, ενώ οι επιχειρήσεις με τζίρο 75-300 δισ. δρχ. κατέχουν το 

65% της αγοράς των συστημάτων ERP. Από την αγορά των ERP η Βόρειος Αμερική κατέχει 

ποσοστό 48%, ενώ η Ευρώπη ποσοστό 33%[4].

Η ελληνική αγορά προσφέρει ποικίλες λύσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις διαφόρων 

μεγεθών. Ο Πίνακας 6.1 παρουσιάζει τα κυριότερα πακέτα ERP που διατίθενται στον 

ελληνικό χώρο και τους αντίστοιχους κατασκευαστές / αντιπροσώπους. Επισημαίνεται ότι 

ορισμένα από τα πακέτα αυτά δεν περιλαμβάνουν όλα τα λειτουργικά υποσυστήματα του 

Σχήματος 2.1.

Ένας βασικός προβληματισμός των περισσότερων επιχειρήσεων που βρίσκονται στη φάση 

της αξιολόγησης πακέτων ERP είναι η αναγκαιότητα πραγματοποίησης ανασχεδιασμού των 

επιχειρηματικών διαδικασιών και ο κατάλληλος χρονισμός του. Η δοκιμασμένη προσέγγιση 

στο θέμα αυτό είναι η πραγματοποίηση του ανασχεδιασμού και ο ορισμός του μοντέλου 

"ΤΌ-ΒΕ" προ της υλοποίησης του ERP.

Η σύγχρονη προσέγγιση όμως απαιτεί τη συνέχιση του ανασχεδιασμού κατά τη διάρκεια 

του έργου της εγκατάστασης του ERP και προτείνει συνεχή ανασχεδιασμό διαδικασιών 

μέσω του ERP.
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Software Name Website
ACS ()ptima w w vv.cesinc.com/softw absolutions/ indcx.html
Bann www.baan.com
BPCS www.ssaet.com
Datatex www.datatex-tim.com
Intcnia MovexFashion wwvv.intentia.com/w2000.nst7Indcx
J D Edwards www.idcwards.com
PointMan _wwo^iivot|win
SAP www.san.com

Πίνακας 6.1 - Εταιρίες παροχής συστημάτων ERP [12]

Wdatatex
TEXTILE MANAGEMENT SOLUTIONS

welcome to datatex

TAILORED ERP 
SOLUTION for TEXTILE 

HJUtUHCTUHIlS
OF HU SIZES

::: Home Page A successful ERP textile, a specific textile software

Εικόνα 6.3 - Η εταιρία datatex αποτελεί την μοναδική εταιρία παροχής 

εξειδικευμένων ERP συστημάτων για την κλωστοϋφαντουργία (www.datatex- 
tim.com)
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Εικόνα 6.4 - Datatex ERP, Λειτουργικές περιοχές & τομείς κλωστοϋφαντουργίας 

(http://www.datatex.com/uk/product.htm)

datatex

Technical data 
Standard costs 
Routings

1
Production

■
Base m

Warehotxse

1—
1 CRM Purchasing
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Textile Sales: With the ever increasina pressure 
brought on by domestic and global competition, and 
the stress resulting from severely shortened product 
life cycles, the task of Customer Service gets more and 
more challenging.

COBRA/TRP: ffor stock manufacturina) Drocesses incomina orders, checking the 
feasibility of requested delivery dates or suggesting the earliest possible delivery 
date.
VIP: (for order-driven manufacturing) processes incoming orders, checking the 
feasibility of requested delivery dates or suggesting the earliest possible delivery 
COPS: manaaes the entire order cvde from acceptance and entry to pickinq list, 
packing list, shipping and invoicing.
TPM: (for third-party manufacturers) manages price lists and invoicing directly 
from job lots.
ECHO: the e-business module which allows orders to be accepted via the Internet, 
online order tracking, booking of stock availability and on-line catalogue publishing

Datatex textile software for olannina: Plannina in 
a textile environment has become more and more 
difficult.

COBRA/TRP: workina from a aiven budaet and production plan, calculates 
material and capacity requirements necessary for the completion of the specified 
processes.
VIP: checks stock availability and manufacturing capacity allocating and 
scheduling resources to the critical production steps.
DISPO: launches production orders and identifies diveraence of orders beina 
processed from planned production schedules.

Textile manufacturina: The textile industry is totally 
different from all other types of manufacturing, but the 
area where the difference is most relevant is 
production. Textile production also diversifies radically 
according to the type of textiles processed.

DISPO: allows olannina. launchina and trackina of production activities across the 
whole textile production cycle.
CATS: handles fault reportina and maooina. ootimizina the cuttina of Pieces at 
each inspection table, recording quality and rectification details for each piece.

Textile Inventory: Datatex textile software is totally 
adapted to specific textile work areas, and its modules 
provide a tool that helps buyers and stock 
management to fulfill warehouse objectives.

MASH: manages and evaluates raw materials and finished products in terms of 
inventory levels, requisitions and allocations.
MRS: defines purchasing and stock policies by specifying minimum inventory 
levels, re-order quantities and replenishment times.
SRS: allows authorized personnel to enter purchase requisitions.
SOS: handles purchasing up to the issuing of the order and the checking of 
purchase invoices.

Datatex Textile Costing Modules: Datatex Textile 
Costing: market competitiveness continually forces 
textile companies to to vary products, adopt new 
technologies, and reorganize. The standard textile 
production costs should be calculated considering the 
textile production process.

MAIS: calculates standard costs fdirect costs or full costs) for all articles, 
calculates contribution margins and indicates the production mix required to 
maximize profitability.
MACO: calculates actual production costs and indicates divergence from standard 
costs.

Textile Database Complexity: A textile databases 
should support the inherent complexity required to 
support the textile industry.

BASE: this is the core of the system, containing the user-defined tables that are 
used to configure and customize the solution.
MAIS: this module contains the technical data used by the system (work centers, 
processes, formulae, print designs etc.).

Datatex textile ERP Business Intelligence 
Module: Textile companies Business Intelligence: 
Textile Companies can take advantage the integration 
of datatex textile software with BOARD-Management 
Intelligence.

BOARD: is a company-wide module that integrates EIS (Executive Information 
System) and DSS ( Decision Support System) functions to allow management to 
make informed decisions based on rapid simulations through precise, graphically- 
illustrated responses. It is capable of carrying out any kind of budgeting operation 
at any level

K2DYE: is a dyehouse management package allowing multiple lots to be grouped 
together or a single lot to be split into dye lots based on the same formula.

SIZE is provided by datatex to activate the size handling capabilities of specific 
datatex textile software modules which otherwise run normally in situation where 
size is not a production variable.
The SIZE module can determine a bill of materials, is equipped with a two- 
dimensional size matrix

Πίνακας 6.2 — Datatex ERP, Περιγραφή διαθέσιμων modules 

(http://www.datatex.com / uk/ producLhtm)
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6.3 Επιλογή Συστήματος ERP
Η επιλογή του λογισμικού ERP και του προμηθευτή είναι κρίσιμη για την επιτυχία του 

συνολικού έργου. Το πρώτο βήμα στη διαδικασία επιλογής είναι η σύσταση ομάδας 

αξιολόγησης και επιλογής. Σε αυτή πρέπει να συμμετέχουν ο Υπεύθυνος Πληροφορικής (ΓΓ 

Manager) της εταιρίας και εκπρόσωποι των σημαντικότερων λειτουργιών/διαδικασιών (αλλά 

όχι οι managers). Πρόεδρος της ομάδας αξιολόγησης και επιλογής θα πρέπει να είναι ο 

διευθυντής που αντιπροσωπεύει τον εταιρικό προσανατολισμό (π.χ. ο Εμπορικός 

Διευθυντής κ.λπ.) και όχι κατ' ανάγκη ο Οικονομικός Διευθυντής.

Κατά την αξιολόγηση των λογισμικών ERP σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει 

εξωτερικός σύμβουλος, ο οποίος διαθέτει τεχνογνωσία και αντικειμενικότητα. Λόγω της 

αποστασιοποιημένης θέσης του είναι ο καταλληλότερος για το σφαιρικό εντοπισμό των 

αναγκών της επιχείρησης και την τήρηση των ισορροπιών. Τέλος, λόγω της εμπορίας που 

διαθέτει είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες benchmarking, στη σύνταξη των 

προδιαγραφών.

Η αξιολόγηση πρέπει να είναι πολυκριτηριακή και να ακολουθήσει συστηματική διαδικασία. 

Σημαντικές φάσεις συνοψίζονται κατωτέρω.

Φάσπ 1

Σε αυτή τη φάση βασικό κριτήριο αποτελεί η συμβατότητα του συστήματος ERP με τον 

εταιρικό προσανατολισμό, π.χ. οικονομικό, εμπορικό, παραγωγικό, κατασκευαστικό ή 

δημόσιο οργανισμό. Επιχειρήσεις παρόμοιου προσανατολισμού στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό αποτελούν μια πολύτιμη πηγή σχετικών πληροφοριών. Το αποτέλεσμα της 

φάσης αυτής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των 7 λογισμικών ERP.

Φάση 2

Κατά τη δεύτερη φάση πραγματοποιείται η αξιολόγηση πρώτου επιπέδου, στην οποία τα 

προεπιλεγμένα συστήματα της πρώτης φάσης αξιολογούνται τόσο όσον αφορά τα τεχνικά 

και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όσο και με βάση τα χαρακτηριστικά του προμηθευτή. 

Το αποτέλεσμα της φάσης αυτής είναι τα 2-4 επικρατέστερα συστήματα ERP. 

Ανππροσωπευτικά κριτήρια παρουσιάζονται κατωτέρω.

Κριτήρια Λονισυικού ERP

• Ελλη νι κοποί ηση.

• Εντοπιότητα (Localization).

• Επεκτασιμότητα.

• Προσαρμοστικότητα.
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• Αρχιτεκτονική client-server vs. Internet based.

• Πλατφόρμα εξοπλισμού (hardware).

• Λειτουργικό Σύστημα.

• Συνεργασία με ανεξάρτητες εφαρμογές.

• Ολοκλήρωση Βάσης Δεδομένων (Database Integration).

• Γλώσσα Υλοποίησης.

• Γλώσσα Προγραμματισμού.

Κριτήρια Software House και Αντιπροσώπου

• Οικονομική ισχύς εταιρίας (Ελλάδα και εξωτερικό).

• Εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις (Ελλάδα και εξωτερικό).

• ISO προμηθευτή (ανάπτυξη λογισμικού, υλοποίηση και συντήρηση - Εγγύηση).

• Κόστος και Χρόνος (λογισμικού/hardware, υλοποίησης, εκπαίδευσης, υποστήριξης). 

Φάση 3

Στην τρίτη φάση οι κατασκευαστές/αντιπρόσωποι των συστημάτων ERP της προηγούμενης 

φάσης καλούνται να πραγματοποιήσουν επίδειξη (demo) σε συγκεκριμένες κρίσιμες 

διαδικασίες ή ιδιαιτερότητες της επιχείρησης ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του 

συστήματος στο περιβάλλον της εταιρίας. Εδώ κρίνονται και οι ολοκληρωμένες οικονομικές 

προσφορές από τους προμηθευτές και επιλέγεται η συμφερότερη τεχνική / οικονομική 

προσφορά.

naoavovrec Enmjyiac me YAonoinanc Συστηυότων ERP

Όπως σε κάθε πολύπλοκο έργο, η επιτυχία υλοποίησης του συστήματος ERP εξαρτάται όχι 

μόνο από το σχεδίασμά και εφαρμογή συστηματικής μεθόδου εκτέλεσης των εργασιών, 

αλλά και από την εκ των προτέρων λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων σε καίρια σημεία του έργου. Τρία από τα σημεία, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής συζητούνται κατωτέρω:

1. Αντικείμενο / Πεδίο εφαρμογής έργου (project scope).

2. Ανθρώπινοι πόροι (resources).

3. Διοίκηση έργου.

Ο καθορισμός του αντικειμένου και των ορίων του έργου υλοποίησης απαιτεί προσεκτική 

αντιμετώπιση. Ως διευκρινιστικό παράδειγμα αναφέρεται η οριοθέτηση της υλοποίησης 

συστήματος ERP, έτσι ώστε να υποστηρίξει αυστηρά τις υφιστάμενες επιχειρησιακές 

διαδικασίες. Εναλλακτικά, το έργο θα μπορούσε να οριοθετηθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει

Α. Σιμός 38



MBA Executive Διπλωματική Εργασία

ανασχεδιασμό των διαδικασιών και υποστήριξη των νέων διαδικασιών από το σύστημα. 

Επίσης, συνιστάται η αποφυγή μεταβολής του αντικειμένου κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης.

Η επιλογή των ανθρώπινων πόρων αναφέρεται στα στελέχη της επιχείρησης που θα 

συμμετάσχουν στην ομάδα υλοποίησης, καθώς και στα στελέχη της ομάδας συμβούλου 

υλοποίησης. Όσον αφορά τα στελέχη της επιχείρησης, συνιστάται η εντατική απασχόληση 

στο έργο (κατά 40°/ο-60% του συνολικού χρόνου εργασίας τους) στελεχών που 

εκπροσωπούν όλες τις καίριες λειτουργίες της επιχείρησης. Απαραίτητη επίσης θεωρείται η 

πλήρης απασχόληση ενός εκπαιδευμένου στελέχους της επιχείρησης. Στα επιλεγμένα 

στελέχη πρέπει να δοθούν κατάλληλα κίνητρα αλλά και περιορισμοί έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες αποχώρησης από την εταιρία κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου. Όσον αφορά τα στελέχη του 

συμβούλου, συνιστάται να διασφαλιστεί η συμμετοχή στελεχών με εμπειρία σε υλοποίηση 

συστημάτων ERP σε επιχειρήσεις παρομοίου αντικειμένου. Το ηγετικό στέλεχος της 

συμβουλευτικής ομάδας πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά, να κατονομαστεί και να 

καθοριστούν κανόνες αντικατάστασης. Επίσης συνιστάται περιοδική αξιολόγηση των 

στελεχών του συμβούλου από τα μέλη-στελέχη της επιχείρησης καθώς και από το 

σύμβουλο διασφάλισης ποιότητας.

Βασικές αρχές επί της μεθόδου υλοποίησης έχουν αναφερθεί στην ενότητα 4.1 ανωτέρω. 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται και πάλι η αποφυγή μη ρεαλιστικών προγραμμάτων 

υλοποίησης. Δελεαστικές υποσχέσεις από προμηθευτές και συμβούλους που διαφημίζουν 

"2μηνη υλοποίηση ERP" ή προγράμματα "άμεσων αποτελεσμάτων" πρέπει να 

απορρίπτονται. Σημαντικότατος θεωρείται ο ρόλος του διευθυντή έργου στην αποφασιστική 

λήψη αποφάσεων, στην έγκαιρη διάγνωση και γοργή επίλυση προβλημάτων και διαφορών, 

και στην εμπλοκή των διευθυντών της εταιρίας όπου αυτό είναι απαραίτητο.

6.4 Συμπεράσματα
Είναι προφανής και αναπόφευκτη η ανάγκη εγκατάστασης ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

συστήματος ERP σε μια επιχείρηση, διότι ικανοποιεί τις ανάγκες της, ενοποιώντας και 

τυποποιώντας τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες της, και δημιουργώντας ένα ενιαίο 

πλαίσιο λειτουργίας και επικοινωνίας.

Οι κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις δεν ξεφεύγουν από τον κανόνα αυτό 

αντιμετωπίζοντας τα ίδια σχεδόν προβλήματα με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις [12].
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Uniqueness of ERP for textile
Textile production has a "oiie-to-many' bill of material type: the production of yams different in count and color and 
used in different warp types begins with the same raw material. Ar each step of the process cycle the number of 
available articles increases.
This difference m the bill-of-material drives a long list of requirements that are specific to the textile industry. Here is a 
short list

Sales: Management of collections. Open orders (partial code) and Assortments. Samples management.
Management of exclusives.

Planning Order types accommodate “color finish later". Different units of measurement for the same
product. Multiple yam count systems. Management of lot-batch-container-Aframe-piece-rolL 
User-definable master files. Secondary keys. Customer-definable products type and key structures.

Production: Process flow philosophy. Process flow per production order. Weaving patterns and color ways.
Shrinkage elongation for each production step. Waste and re-processing calculation. Net. gross 
and conditioned weights. Calculation of material requirements by package size. User-definable 
specification lists. Sizes color matrix. Two dimensional sizes (inseam, waist).

Finishing: 

Quality control:

Printing designs variants. Recipes within recipe. Dyeing Printing finishing coating recipes. 
Different products in the same process lot.

Multiple qualm· levels within the same product code. Fabric inspection and cut optimization.

Distribution: Multiple delivery dates with different location for each order line

Εικόνα 6.6 - Ιδιαιτερότητες συστημάτων ERP για την κλωστοϋφαντουργία 

(http://www.datatex.com/uk/product.htm)

Το σύστημα ERP δεν είναι ένα άλλο μηχανογραφικό σύστημα, αλλά ένα σύστημα 

οργάνωσης και ένας καταλύτης διαμόρφωσης σύγχρονης επιχειρησιακής κουλτούρας. 

Αποτελεί ένα υπόβαθρο στο οποίο μπορούν να συνδεθούν εξειδικευμένες εφαρμογές που 

εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρίας. Ένα σύστημα ERP είναι μια έτοιμη λύση 

που απαιτεί βασικά παραμετροποίηση και προσφέρει ευκολία εγκατάστασης και 

συντήρησης.

Εκτός των ανωτέρω ωφελείων, αναμενόμενα οφέλη από την εγκατάσταση ενός 

συστήματος ERP σε μια επιχείρηση περιλαμβάνουν τη συντομότερη ανάκτηση κεφαλαίου 

(Return on Investment) - εν σχέσει με λογισμικά που αναπτύσσονται in-house - και τη 

διάχυση πληροφοριών και αρμοδιοτήτων σε όλη την επιχείρηση.

Η επιλογή ενός συστήματος ERP θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, το 

μέγεθος και τον προσανατολισμό της εταιρίας. Για το λόγο αυτό απαιτείται καθιέρωση
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προδιαγραφών επιλογής από θεσμοθετημένη ομάδα αξιολόγησης σε συνεργασία με 

εξωτερικό συνεργάτη-σύμβουλο.

Η επιτυχία της υλοποίησης εγκατάστασης ενός συστήματος ERP εξαρτάται κατά κύριο λόγο 

από τη δέσμευση της διοίκησης, την εξασφάλιση διαθεσιμότητας των βασικών 

εμπλεκόμενων στελεχών, την πληρότητα της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών, την 

αξιοπιστία των διαθέσιμων στοιχείων (data), την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων, το 

λειτουργικό οργανόγραμμα έργου, το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, και την 

αποτελεσματική διοίκηση του έργου.

Η ελληνική και διεθνής εμπειρία υποδεικνύει ότι η εγκατάσταση ενός συστήματος ERP δεν 

αποτελεί τον καταληκτικό στόχο μιας επιχείρησης, αλλά την αφετηρία της πορείας της προς 

τη συνεχή βελτίωση.
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7 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

7.1 Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων

Εισαγωγή
Οι κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις σήμερα δραστηριοποιούνται σε ένα ασταθές και 

ευμετάβλητο ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο απαιτεί αναβαθμισμένες δυνατότητες 

διαχείρισης πληροφοριών για την υποστήριξη ενός αποδοτικού συστήματος λήψης 

αποφάσεων. Ενώ τα τελευταία χρόνια η πληροφορική τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία η 

αποτελεσματική αξιοποίησή των δυνατοτήτων που προσφέρονται δεν έχει ακολουθήσει τον 

ίδιο ρυθμό από τις επιχειρήσεις [8]. Κανένας κλάδος οικονομικής δραστηριότητας δεν μπορεί 

να αποφύγει τις δραματικές αλλαγές που γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα πόσο μάλλον ο κλωστοϋφαντουργικός που έχει να αντιμετωπίζει και άλλες 

απειλές όπως απελευθέρωση εμπορικών περιορισμών τεχνολογικές αλλαγές νέες αγορές και 

δίκτυα διανομής. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται 

όλες οι επιχειρήσεις γίνεται ολοένα και πιο δυναμικό πολυποίκιλο και πολύπλοκο πολλές φορές 

και εχθρικό. Μέσα σε αυτό το ευρύτερο περιβάλλον η ανάγκη για σχετική, άμεση και με 

ακρίβεια πληροφόρηση είναι ζωτικής σημασίας. Οι εναπομείναντες κλωστοϋφαντουργικές 

επιχειρήσεις των ανεπτυγμένων χωρών έχουν πλέον κατανοήσει ότι η επιβίωσή τους είναι 

άμεσα συνυφασμένη με την διαρκή και πιεστική ανάγκη για διαφοροποίηση και καινοτομία. Ο 

ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι κρίσιμος. Το 

γεγονός αποδεικνύεται και μέσα από έρευνες [8] που υποδεικνύουν ότι πλέον η πληροφοριακή 

τεχνολογία αποτελεί το κλειδί για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 

αναβαθμισμένης δυνατότητας λήψης αποφάσεων, ποιότητας, ταχύτητας, ευελιξίας και 

κάλυψης αναγκών του πελάτη. Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες είναι συνυφασμένοι με την 

ταχύτητα με την οποία το όλο σύστημα ανταποκρίνεται (συμπεριλαμβανομένου και του 

προσωπικού) στις απαραίτητες αλλαγές. Τα μεγάλα οφέλη μπορούν να προκύψουν μόνο μέσω 

υψηλών επενδύσεων σε τομείς όπως εξοπλισμός παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας 

καθώς επίσης και επεξεργασίας των δεδομένων που αντλούνται από τον εξοπλισμό ώστε να 

παρέχεται η απαραίτητη και σωστά διαρθρωμένη πληροφορία.

Ο κλωστοϋφαντουργικός κλάδος δεν έχει καταφέρει επίσης να αξιοποιήσει αποδοτικά και 

αποτελεσματικά τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η πληροφορική τεχνολογία. Τα πλήρη 

οφέλη που προκύπτουν από την αποτελεσματική χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας 

μπορούν να κατανοηθούν πλήρως μόνο με την εφαρμογή ενός συστήματος επιδέξιου
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χειρισμού διαθέσιμων δεδομένων (captured data) που εξασφαλίζει ότι μόνο η κατάλληλα 

επεξεργασμένη πληροφορία διαχέεται στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Η διαδικασία καθορισμού πληροφοριακών μοντέλων δεν μπορεί να διαχειρισθεί 

αποτελεσματικά χωρίς την κατάλληλη προσαρμογή και διασύνδεση των τριών επιμέρους 

εφαρμογών (business operations - information repositories - personal support systems).

Η επιτυχημένη εφαρμογή μοντέλων πληροφοριών προϋποθέτει επίσης την ολοκλήρωση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών και του σχεδιασμού των συστημάτων.

Αυτοπαραγόμενη γνώση
Πριν την εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που τους κατέστησε πρωταρχική 

πηγή πληροφοριών, οι διοικούντες έπρεπε να βασίζονται κύρια σε «αυτοπαραγόμενη γνώση» 

με βάση στοιχεία τα οποία προέρχονταν από χειρονακτικές καταμετρήσεις πχ διαθέσιμων 

παλετών νήματος, ρολών υφασμάτων κλπ και στη συνέχεια με βάση τα στοιχεία αυτά 

καθορίζονταν το πρόγραμμα λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού. Με την πρόοδο της 

τεχνολογίας και την διάχυση των αυτοματισμών στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας με 

εφαρμογές που ολοένα και αντικαθιστούσαν τις προσωπικές μετρήσεις & καταγραφές 

στατικών δεδομένων με ζωντανά δεδομένα (real time). Η εφαρμογή της πληροφορικής 

τεχνολογίας σε σχέση με τις παρεχόμενες λειτουργίες υποστήριξης στους οργανισμούς έχει 

εξελιχθεί κατά τα παρακάτω τέσσερα στάδια [8] :

• Αυτοματοποίηση : Αρχικά η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των αυτοματισμών αποσκοπούσε 

στην αντικατάσταση των διαθέσιμων χειρονακπκών συστημάτων. Η επιτελούμενη πρόοδος 

μπορούσε εύκολα να μετρηθεί με τις δυνατότητες καλύτερης παρακολούθησης του 

εξοπλισμού. Η διαθέσιμη πληροφορία από την μια στιγμή στην άλλη γίνονταν υπερεπαρκής 

αλλά η πρόσβαση σε αυτήν ήταν δύσκολη και περιορισμένη. Η πλειοψηφία των δεδομένων 

παρέμενε κλειδωμένη σε αρχεία η πρόσβαση στα οποία απαιτούσε τη χρήση εξειδικευμένων 

προγραμμάτων. Η πληροφορία δεν μπορούσε να διαχυθεί δια μέσου των 

χρησιμοποιούμενων εφαρμογών. Η κυρίαρχη μέθοδος διάδοσης της συγκεντρωμένης 

πληροφορίας αποτελούσε η ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκτύπωση αναφορών με τις 

περισσότερες φορές περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

• ΠοόσΒαση στην πληροφορία : Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η περίοδος του αυτοματισμού ήταν 

εμφανές ότι είναι προτιμότερο η πληροφορία να συλλέγεται παρά να διασπείρεται. 

Ακολούθησε μια περίοδος διασύνδεσης των επιμέρους ανεξάρτητων συστημάτων και 

ανάπτυξης των εφαρμογών διαχείρισης βάσεων δεδομένων και μοντελοποίησης δεδομένων 

(database management systems, data modeling) που αποσκοπούσαν στην ολοκλήρωση

Α. Σίμος 43



MBA Executive Διπλωματική Εργασία

(integration) της πληροφορίας σε κατάλληλα επίπεδα με στόχο την υποστήριξη των 

αναγκών των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα της παροχής αξιόπιστων δεδομένων με ασφαλή 

τρόπο παραμένει κυρίαρχο και θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό προβληματισμό κατά την 

ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

• Φιλτοάοισυα τπε πλποοωοοίαε : Στις μέρες μας ελλοχεύει ο κίνδυνος υπέρ πληροφόρησης.

Η υπέρ προσφορά πληροφοριών και η αποδοτική χρήση των δεδομένων αποτελούν 

κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν όλους τους κλάδους συμπεριλαμβανομένου και τις 

κλωστοϋφαντουργίας. Για να συνεχίσουν να παραμένουν ανταγωνιστικοί οι οργανισμοί θσ 

πρέπει να αναπτύξουν κατάλληλα συστήματα φιλτραρίσματος της διαθέσιμης πληροφορίας. 

Μετά λοιπόν το ερώτημα της κατάλληλης πρόσβασης στην διαθέσιμη πληροφορία 

αναδεικνύεται το ερώτημα της παροχής της κατάλληλης πληροφορίας ως μέγιστη 

πρόκληση.

• Διαμόρφωση πληοοωοοιών : Όταν η πληροφορία είναι προσβάσιμη και φιλτραρισμένη το 

ερώτημα που αναδεικνύεται είναι τι πρέπει να γίνει με αυτή. Η απάντηση θα μπορούσε να 

είναι η ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων (expert systems), συστημάτων υποστήριξης λήψης 

αποφάσεων (decision support systems), συστημάτων υποστήριξης στελεχών (executive 

support systems) κλπ. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η ανάπτυξη και υποστήριξη 

συστημάτων αυτής της κατηγορίας εμπεριέχει πολλαπλάσια απαιτούμενη προσπάθεια και 

προσήλωση σε σχέση με τα προαναφερθέντα στάδια εφαρμογής πληροφοριακών 

συστημάτων.

Το πληροφοριακό κενό
Σε πολλά από τα εφαρμοζόμενα πληροφοριακά συστήματα στον χώρο της 

κλωστοϋφαντουργίας παρατηρείται η ύπαρξη ενός κενού διαστήματος μεταξύ χρήστη της 

πληροφορίας (που πιθανότητα είναι αυτός που καλείται να παίρνει αποφάσεις) και της πηγής 

της πληροφορίας. Η διασύνδεση (interface) των δύο προαναφερθέντων στοιχείων αποτελεί το 

πιο σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφοριακού 

συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Η σημαντική πρόκληση για τα πληροφοριακά 

συστήματα δεν είναι η παροχή τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων αλλά η ικανότητα 

ολοκλήρωσης του χρήστη στο σύστημα. Μόνο όταν ο χρήστης ως υπεύθυνος λήψης 

απόφασης αποτελεί ενεργό μέλος της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος μπορεί η 

πληροφορία να προσεγγίσει το πλήρες δυναμικό εφαρμογής της. Η διαδικασία της ολοένα και 

μεγαλύτερης ενσωμάτωσης του χρήστη στην λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος 

εξελίσσει τελικά το πληροφοριακό σύστημα σε ένα σύστημα επικοινωνίας.
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To δίλημμα της πληροφορίας
Τα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια βασίστηκαν κυρίως 

στην ανάπτυξη της τεχνολογίας ενώ ταυτόχρονα η λήψη αποφάσεων παρέμεινε μια διαδικασία 

βασισμένη κύρια στην ανθρώπινη σκέψη. Θα μπορούσε να φανταστεί κανείς τη διαδικασία 

λήψης απόφασης είναι ένα είδος αγωγού διαμέσου του οποίου η πληροφορία διαχέεται (Βλ 

Εικόνα 6.1) σε διάφορους χρήστες του οργανισμού.

Users “Tap'’ Information Flow to

Εικόνα 7.1 - Τυπικό Σύστημα Επικοινωνίας

Ο κάθε χρήστης λόγω των ειδικών αναγκών σε ένα μέρος της πληροφορίας ουσιαστικά 

μπλοκάρουν τη ροή της πληροφορίας διαμέσου του αγωγού. Η διαδικασία αυτή παραμένει 

σχεδόν η ίδια ακόμη και στις μέρες μας. Δυστυχώς καθώς οι επιχειρήσεις εξελίσσονται σε 

ολοένα και πιο πολύπλοκους οργανισμούς και τα συστήματα μπορούν και παρέχουν αυξημένες 

ποσότητες πληροφοριών τότε η επιλεκτική ικανότητα του χρήστη να επιλέγει και να 

διαχειρίζεται την κατάλληλη πληροφορία καθίσταται ολοένα και πιο οριακή έως αδύνατη. 

Άμεσο αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η δημιουργία του λεγάμενου επικοινωνιακού 

φράγματος.

Επικοινωνιακό Φράγμα

Το επικοινωνιακό φράγμα υπάρχει όταν ο χρήστης εμποδίζεται να αποκτήσει όλη την χρήσιμη 

πληροφορία με βάση την διαθέσιμη σε αυτόν πληροφορία. Τέτοιου είδους φράγματα 

αποτελούν φυσικά παραπροϊόντα της προσπάθειας συνδυασμού ανόμοιων λειτουργιών όπως η 

πληροφορική τεχνολογία και η ανθρώπινη λήψη αποφάσεων. Ο τρόπος αποφυγής της
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δημιουργίας του φράγματος αυτού είναι η μετεξέλιξή του σε διασύνδεση. Το παράξενο 

χαρακτηριστικό της διαδικασίας διασύνδεσης είναι ότι επιτρέπει την ομαλή και αποδοτική ροή 

πληροφοριών από το σύστημα στον χρήστη. Ο σχεδιασμός της διασύνδεσης μεταξύ 

τεχνολογικού υποβάθρου πληροφορικής τεχνολογίας και χρήστη υπεύθυνου διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων είναι αυτός που κυρίως θα καθορίσει την αποκτηθείσα αξία που παρέχεται 

από την χρήση της πληροφορίας.

Πληροφορία και Επικοινωνία
Πρωταρχικό καθήκον ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η δημιουργία και διανομή της 

πληροφορίας σε όλον τον οργανισμό. Η πληροφορία όμως αυτή δεν αξιοποιηθεί κατά την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων ουσιαστικά αχρηστεύεται. Άρα ο άνθρωπος ως υπεύθυνος για 

την λήψη αποφάσεων αποτελεί το δεύτερο στοιχείο του επικοινωνιακού συστήματος (το 

πρώτο στοιχείο είναι η διανομή της πληροφορίας). Το σημείο ολοκλήρωσης (βλ. Εικόνα 6.1) 

που αποτελεί και την διασύνδεση είναι εκείνο το σημείο όπου ο χρήστης παρεμβαίνει στην ροή 

της πληροφορίας. Ο σχεδιασμός της διασύνδεσης αυτής επηρεάζει άμεσα την δυνατότητα 

μετατροπής της πληροφορίας σε απόφαση.

Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί ένα από τα κυριότερα καθήκοντα ενός manager. Η επιτυχία 

μιας εταιρίας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ικανότητα λήψης κατάλληλων αποφάσεων από 

τα στελέχη της. Για να παραμένει αποτελεσματική η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να 

υπάρχει μια συνεχής λήψη και ανάλυση πληροφοριών. Η τελική μορφή της πληροφορίας που 

διαχέεται σε κάθε διοικητικό επίπεδο πρέπει να είναι ακριβής, πλήρης, και διαθέσιμη την 

κατάλληλη χρονική στιγμή και απελευθερωμένη από υπερβολικά περαιτέρω στοιχεία που θα 

την καθιστούσαν δύσχρηστη. Η ικανότητα του τελικού χρήστη να λαμβάνει τις σωστές 

αποφάσεις δεν εξαρτάται τόσο στην πληροφορία όσο αλλά στην κατανόηση του μηνύματος 

τπε πληροφορίας (meaning of information) που ουσιαστικά πηγάζει από την ίδια την 

πληροφορία. Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί επίσης μία σημαντική πρόκληση στην 

οποία ο ρόλος της μηχανικής παραγωγής πληροφοριών (Information Engineering) είναι 

ζωτικής σημασίας.

Μηχανική Παραγωγής Πληροφοριών (Information Engineering)
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Ως μηχανική παραγωγής πληροφοριών μπορεί να ορισθεί η μεθοδολογία ανάπτυξης και 

επεξεργασίας συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών. Βασικός ορισμός αποτελεί επίσης η 

εξαγωγή του κατάλληλου μηνύματος της πληροφορίας το οποίο είναι απαραίτητο για τον 

τελικό χρήστη ώστε να επιλέξει την κατάλληλη απόφαση. Αναμορφώνοντας για μια φορά τον 

ορισμό ως η παροχή της κατάλληλης πληροφορίας στην κατάλληλη μορφή, ποσότητα, 

ποιότητα και χρόνο ώστε να καθιστά ικανό το διοικητικό στέλεχος να επιτελεί στον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τα καθήκοντά του. Αποτελεί επίσης τη διαδικασία αφομοίωσης της σταθερής 

και συνεχόμενης ροής πληροφοριών που προέρχονται από τα συστήματα παρακολούθησης 

του μηχανολογικού εξοπλισμού και η εξαγωγή του κατάλληλου περιεχομένου από την 

πληροφορία. Με βάση υπάρχουσες έρευνες [8] από όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σε ένα 

εργοστάσιο μόνο το 10-15% αποτελούν χρήσιμες πληροφορίες με περιεχόμενο για περαιτέρω 

επεξεργασία. Επίσης έχεε αναφερθεί ότι το 50-60% του χρόνου των υπαλλήλων γραφείου 

καταναλώνεται σε αναζήτηση και διαμόρφωση διαθέσιμων πληροφοριών. Η χαμηλή 

αξιοποίηση των π[πληροφοριών λαμβάνει χώρα διότι η επιθυμητή πληροφορία πολλές φορές 

βρίσκεται θαμμένη σε αναφορές και απαιτείται αρκετός διαγνωστικός και ερευνητικός χρόνος 

από την μεριά του τελικού χρήστη. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι περίπου το 80% του 

χρόνου που απαιτείται για την λήψη μιας απόφασης χρησιμοποιείται στην αναζήτηση της 

κατάλληλης πληροφορίας [14] όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

DECISION RESPONSE TIME
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Reaction

Fast Ed Diag Dec Act

Reaction
5% 10% 10% 10%

5s35% “ B
_ ■Εικόνα 7.2 - Χρόνος Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων
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Ενώ λοιπόν όλες οι επικοινωνίες περιέχει πληροφορίες όλες οι πληροφορίες δεν είναι για 

επικοινωνία. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας των μηνυμάτων που 

διακινούνται σε όλες τις διασυνδέσεις (interface) μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και 

τελικού χρήστη. Η Μηχανική Παραγωγής Πληροφοριών (Information Engineering) έχει ως 

στόχο την υποβοήθηση της διαδικασίας αυτής. Για να γίνει πιο κατανοητή η διαφορά μεταξύ 

πληροφορίας και μηνύματος στη συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγμα από τον χώρο της 

κλωστοϋφαντουργίας [14]. Η λειτουργία ενός υφαντουργικού ιστού (αργαλειός - loom) κατά 

την ύφανση (weaving) μπορεί να παρακολουθηθεί ηλεκτρονικά με βάση τα σήματα που 

παρέχονται στο πληροφοριακό σύστημα (Loom Data) παρακολούθησης λειτουργίας των 

υφαντουργικών ιστών. Τα στοιχεία που σχετίζονται με διακοπές λειτουργίας ενός ιστού 

μπορούν να συσχετισθούν με τον υπεύθυνο λειτουργίας (Weaver) που έχει υπό την επίβλεψή 

του μία ομάδα αργαλειών. Στον παρακάτω πίνακα παρέχονται τα στοιχεία λειτουργίας για δύο 

υπεύθυνους (WR 032 - 033) από όπου είναι σχετικά δύσκολο να αναγνωριστεί σε ποιόν 

υπεύθυνο χειριστή τα αργαλειό δουλεύουν καλύτερα.

Weaving Computer Monitoring Report

MCH EFF STY WVR S/RLH ws FS os

0049 091.0 056 032 1.09 c 2 1
0052 080.4 056 033 1.24 2 0
0051 083 1 056 033 0.90 Cj 0 1
0053 074 1 056 033 2.02 11 1 o
0054 091.6 056 033 0.27 2 0 0
0055 091.6 056 032 1.22 8 1 0
0037 105.2 056 032 0.00 0 0 0
0038 094 1 056 032 0.13 1 0 0
0039 094 5 053 033 0.13 1 0 0
0040 086.0 056 033 0.72 3 2 0
0561 094 6 056 033 0 26 2 0 0
0562 096.6 053 032 0.65 2> 2 0
05.63 098 0 056 032 0 38 2 0 0
0564 094.0 056 033 0.13 1 0 0
0565 094.1 053 032 0.53 •7, 1 0
0001 072 1 056 033 2.08 4 8 0
0002 086.8 056 033 0 72 1 O' 1
0003 089.5 053 032 1.68 3 7 2
0004 079.5 056 033 0.94 2 4 0
0005 094.1 053 032 0.53 1 •7 0
0572 094.8 056 032 1 18 9 1 6
0573 095.0 053 032 0.92 5 2 0

090.0 0 80

Πίνακας 7.1 — Αναφορά Απόδοσης Υφαντήριου
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Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον παραπάνω Πίνακα είναι δύσκολο να εξαχθεί το 

απαραίτητο μήνυμα/ περιεχόμενο της διαθέσιμης πληροφορίας άμεσα και ξεκάθαρα χωρίς 

περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων. Η αξιοποίηση των δεδομένων 

αυτών απαιτεί από την μεριά του τελικού χρήστη επιπλέον προσπάθεια ώστε να υποβοηθηθεί 

η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η όλη διαδικασία θα μπορούσε να φιλτραριστεί με τέτοιο 

τρόπο από την μεριά του πληροφοριακού συστήματος ώστε να παρέχεται στον τελικό χρήστη 

με την βοήθεια εξελιγμένων γραφικών και διαγραμμάτων η ουσία της πληροφορίας. Πιο 

συγκεκριμένα στο προαναφερόμενο παράδειγμα η διαδικασία λήψης απόφασης από την μεριά 

του τελικού χρήστη θα ήταν ευκολότερη εάν τα δεδομένα παρέχονταν μέσω ενός 

διαγράμματος που θα αναπαριστούσε τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της απόδοσης 

των υπευθύνων λειτουργίας.

Εικόνα 7.3 — Διάγραμμα Απόδοσης Λειτουργίας ανά Υφαντή

Χρησιμοποιώντας τα ίδια ακριβώς δεδομένα αλλά σε πιο εξελιγμένη μορφή παρουσίασης και 

φιλτραρίσματος ο τελικός χρήστης της πληροφορίας λαμβάνει άμεσα και ξεκάθαρα την 

απαραίτητη πληροφορία που ουσιαστικά ήταν κρυμμένη στον προηγούμενο Πίνακα όπου 

παρέχονταν όλα τα δεδομένα. 'Όπως φαίνεται στο διάγραμμα η απόδοση του Υφαντή με 

κωδικό 033 είναι σαφώς χαμηλότερη σε σχέση με του Υφαντή 032 όταν η ανάγκες γίνονται 

πιο πιεστικές δηλαδή όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο αριθμό σταματημάτων των 

αργαλειών. Ο ένας Υφαντής καταφέρνει να επαναφέρει γρηγορότερα τους υφαντουργικούς
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ιστούς στην επιθυμητή απόδοση σε σχέση με τον άλλον. Ο τελικός χρήστης λαμβάνει χωρίς 

χρονοτριβή το απαραίτητο μήνυμα των διαθέσιμων πληροφοριών και είναι σε θέση να λάβει 

την κατάλληλη περαιτέρω απόφαση.

Διασύνδεση Μηνύματος

Όπως έχει προαναφερθεί η ικανότητα του χρήστη να λάβει τις σωστές αποφάσεις δεν 

εξαρτάται τόσο στην ίδια την πληροφορία αλλά εξαρτάται κατά κύριο λόγο στο μήνυμα που 

θα πρέπει να απορρέει από αυτήν. Η διαδικασία αυτή για να βελτιστοποιηθεί απαιτείτε ένας 

κατάλληλος σχεδιασμός κατά την διασύνδεση του παρσγόμενου μηνύματος (message 

interface) το οποίο πηγάζει από την ίδια την πληροφορία. Ο σχεδιασμός της διασύνδεσης θα 

πρέπει να έχει μια μορφή που νσ διευκολύνει τον τελικό χρήστη να αξιολογήσει καλύτερα τα 

διάφορα συμβάντα και να προχωρήσει στην λήψη της κατάλληλης απόφασης.

Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε μια αναφορά παρέχουν διάφορα χαρακτηριστικά 

(βλ. Πίνακα 6.1) χωρίς απαραίτητα να αποδίδουν το τελικό νόημα που θα έπρεπε να 

κατανοηθεί από τον τελικό χρήστη.

The Decision Cycle
Identify parameters

Facts and Figures

Various data related together to 

describe a simation

Analyzing the situation to create 
meaning content

Conveys a meaning about the situation 
creating understanding

Choice made to reach an expected 
objective

Εικόνα 7.4 - Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων
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Με άλλα λόγια είναι δυνατόν ο τελικός χρήστης να έχει διαθέσιμη την πληροφορία να αδυνατεί 

όμως με το υπάρχον interface να κατανοήσει το τελικό μήνυμα. Κάθε αναφορά θα πρέπει να 

μπορεί να αποδώσει το τελικό νόημα αλλιώς δεν υφίσταται λόγος ύπαρξής της.

Επανερχόμαστε στην διαδικασία λήψης αποφάσεων όπως παρατίθεται στην Εικόνα 6.4 

Στο μοντέλο αυτό στόχος είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας του μεταφερόμενου 

μηνύματος μέσω της διασύνδεσης από το πληροφοριακό σύστημα στον χρήστη. Μία 

θεμελιώδης θεώρηση είναι η ταυτόχρονη διαχείριση ποιότητας μηνύματος και διασύνδεσης. 

Εφόσον η ποιότητα του μηνύματος και το περιεχόμενο εξαρτώνται από τον βαθμό 

κατανόησης τους από τον τελικό χρήστη καθίσταται βέβαιο ότι ο τελικός χρήστης ως 

υπεύθυνος λήψης απόφασης θα πρέπει να αποτελεί ενεργό μέλος και κατά τον σχεδίασμά της 

διασύνδεσης του μηνύματος.

Τα πρώτα στάδια αναγνώρισης/ανίχνευσης (detection) και δεδομένων (data) 

αντιπροσωπεύουν τμήματα μιας αποθήκης δεδομένων (data warehouse) όπου αποτίθενται 

όλα τα ιστορικά δεδομένα μιας εταιρίας.

Το επόμενο στάδιο (Information) του μοντέλου θα μπορούσε να συσχετισθεί με την 

διαδικασία εξόρυξης δεδομένων^θΐβ mining) που αποτελεί μία μέθοδο εξαγωγής και 

εντοπισμού σχέσεων, προβλημάτων ή στοιχείων με ενδεχόμενη αξία σε παρακαταθήκες 

βάσεων δεδομένων με χρήση προηγμένων στατιστικών εργαλείων. Με βάση την βιβλιογραφία 

[15] υπάρχουν προσπάθειες στον κλωστοϋφαντουργικό χώρο ανάπτυξης περιγραφής και 

ορισμού στοιχείων δεδομένων (data element) σε σχέση με τον κατάλληλο χρήστη που είναι 

και υπεύθυνος για την λήψη της απόφασης όπως χειριστής παραγωγής, εργοδηγός 

παραγωγής, συνεργείο συντήρησης κλπ. Η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών βασίζεται στην 

γλώσσα IDEF και τα στοιχεία δεδομένων βασίζονται στο πρότυπο ISO 10782 [13].

Η μεθοδολογία IDEF είναι ένα εργαλείο περιγραφής διαχείρισης και βελτίωσης πολύπλοκων 

διαδικασιών. Τα αρχικά προέρχονται από την αγγλική ορολογία integrated DEFinition 

language, οφείλει τη ύπαρξή της στην Αμερικανική Αεροπορία US Air Force όπου αρχικά 

αναπτύχθηκε με την ονομασία ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) κατά τις 

αρχές τις δεκαετίας 80. Εξαιτίας της απλότητας της έχει εξελιχθεί ως η κύρια γλώσσα 

μοντελοποίησης πασίγνωστη και με ευρεία χρήση. Στην ουσία αποτελείται από περισσότερες 

μη ολοκληρωμένες τεχνικές μοντελοποίησης :

IDEF0 : functional modeling 

IDEFlx : data 8i Information modeling 

IDEF2 : Dynamic Modeling
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Τα επόμενα στάδια (Decision, Action) είναι συνώνυμα με εφαρμογή έμπειρων συστημάτων 

(expert systems) που αποτελούν συστήματα υποστήριξης λήψης απόφασης τα οποία 

βασιζόμενα στην τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Inteligence) έχουν την δυνατότητα να 

παίρνουν αποφάσεις ή να λύνουν προβλήματα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής 

χρησιμοποιώντας γνώσεις και κανόνες που έχουν εφαρμογή σε δομημένη γνώση (Explicit 

Knowledge). Άρα τα δεδομένα αποτελούν την είσοδο ουσιαστικά της όλης διαδικασίας το 

αποτέλεσμα της οποίας αποτελεί η τελική λαμβανόμενη απόφαση. Εάν όμως παρατηρήσουμε 

το κέντρο του κύκλου θα κατανοήσουμε ότι οι σωστές αποφάσεις δεν λαμβάνονται με την 

λήψη της πληροφορίας αλλά με τη σωστή διάγνωση του μηνύματος της πληροφορίας. Εάν 

κατανοήσουμε το μήνυμα αυτό τότε λαμβάνουμε το κατάλληλο μήνυμα που θα μας οδηγήσει 

κατά πάσα πιθανότητα στην κατάλληλη απόφαση. Στο κέντρο λοιπόν της όλης διαδικασίας η 

μηχανική παραγωγής πληροφοριών (Information Engineering) μπορεί να διαθέσει τα 

κατάλληλα εργαλεία ώστε να συνδέσει το κενό μεταξύ των σταδίων δεδομένων και απόφασης. 

Η ουσιαστική προσφορά της μηχανικής παραγωγής πληροφοριών είναι η υποβοήθηση λήψης 

σωστών αποφάσεων, μόνο τότε η παραγωγή πληροφοριών προσδίδει αξία στον οργανισμό / 

επιχείρηση.

Α. Σίμος 52



MBA Executive Διπλωματική bpyaaia

7.2 Διαχείριση Γνώσης

Η διαχείριση γνώσης (Knowledge Management) θα μπορούσε να συγκριθεί με την βιομηχανική 

επανάσταση όπου η εργασία μετατοπίστηκε από την χειρονακτική της μορφή στην διαχείριση 

μηχανολογικού εξοπλισμού με αποτέλεσμα την εκρηκτική αύξηση της παραγωγής και των 

νέων τεχνολογιών. Με παρόμοιο τρόπο η διαχείριση γνώσης και πληροφοριών σήμερα έχει 

εξελιχθεί από την χειρονακτική της μορφή (μέσω γραπτών αναφορών που εξακολουθεί να 

υπάρχει και σήμερα) σε πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση (περισσότερο αποτελεσματική 

διαχείριση και χρήση πληροφοριών). Αποτέλεσμα της αποτελεσματικότερης επεξεργασίας 

πληροφοριών είναι η ο γρηγορότερος ρυθμός δημιουργίας γνωσιακών πόρων (knowledge 

assets) που αποτελούν σημανπκό κεφάλαιο και πηγή ανταγωνισπκού πλεονεκτήματος για τις 

εταιρίες σήμερα. Ιδιαίτερα για τον χώρο της Κλωστοϋφαντουργίας και για τις δυτικές 

επιχειρήσεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό χαμηλού 

κόστους από τις ανατολικές χώρες η γνώση είναι αυτή που θα καθοδηγήσει την καινοτομία και 

θα αποτελέσει πηγή ανταγωνισπκού πλεονεκτήματος.

Στόχος ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης γνώσης (δημιουργία, επικοινωνία, 

εφαρμογή) θα πρέπει να είναι η παραγωγή νέας γνώσης. Η νέα γνώση τις περισσότερες φορές 

ξεκινά από ένα άτομο. Ένας εξαιρεπκός ερευνητής μ ε επίγνωση και διορατικότητα (insight) 

που οδηγεί σε μια πατέντα ή ακόμη και ένας χειριστής παραγωγής η πολύχρονη εμπειρία του 

οποίου είναι πηγή καινοτομιών για την παραγωγική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση η ατομική 

γνώση μετατρέπεται σε εταιρική γνώση που είναι ιδιαίτερα απαραίτητη σήμερα. Το 

αποτέλεσμα είναι ο κύκλος γνώσης που ξεκινά από το δεδομένο και οδηγεί στην πληροφορία. 

Στη συνέχεια η πληροφορία εμπλουτίζεται και προάγεται (enhanced) σε γνώση. Η εφαρμογή 

της γνώσης και τα αποτελέσματα της αξιολογούνται, κοινοποιούνται στους χρήστες 

δημιουργώντας νέα δεδομένα με αποτέλεσμα την επανέναρξη της διαδικασίας αυτής. Αυτός 

είναι και ο τελικός σκοπός της διαδικασίας αυτής. Η αποκτούμενη γνώση να αποτελεί κομμάτι 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και μία βάση για περαιτέρω αποφάσεις σε άλλα λειτουργικά 

τμήματα. Στην παρακάτω εικόνα παρέχεται συνοπτικά η συσχέτιση μεταξύ των διαφορετικών 

στοιχείων της διαχείρισης γνώσης σε σχέση με το μοντέλο λήψης αποφάσεων [15].
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Snap-Shot Comparison of Knowledge Management Tools v/s Decision Cycle
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Use Tacit Knowledge)
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Knowledge
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Socialization
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- Interviews
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Extemalization
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(Explicit to Explicit)

- Develop “To-Be” 
Scenario

- Design Metrics

Internalization
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ocument & validate new 
methodology

- Apply to different decisions 
& departments.

Εικόνα 7.5 - Διαδικασία Διαχείριση Γνώσης & Λήψης Αποφάσεων

Από τη συσχέτιση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και διαχείρισης γνώσης προκύπτουν τα 

παρακάτω τέσσερα βασικά στάδια γνώσης :

• Socialization - (Tacit - to - Tacit) : Κοινωνικοποίηση μη δομημένης γνώσης. Η 

μετατροπή της μη δομημένης γνώσης σε επίσης μη δομημένη γνώση μέσω συνεισφοράς 

εμπειριών, πρακτικών και αντιγραφών. Οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα κατά την 

μαθητεία, σε σεμινάρια ή απλά μεταξύ υπαλλήλων κατά την κοινή τους συναναστροφή 

(διαλείμματα)

• Extrernalization - (Tacit - to - Explicit) : Η μετατροπή μη δομημένης γνώσης σε 

δομημένη γνώση. Ουσιαστικά πρόκειται για αποτύπωση γνώσης (capture). Η διαδικασία 

αυτή είναι αποτέλεσμα προσπαθειών επανακαθορισμού της μη δομημένης γνώσης σε 

δομημένη με την εφαρμογή διαδικασιών και αναφορών.

• Dissemination - (Explicit - to - Explicit) : Η μετατροπή δομημένης γνώσης σε επίσης 

δομημένη γνώση με συνεισφορά της από τον κατέχοντα. Αποτελεί την κύρια μέθοδο 

αξιοποίησης γνώσης σε έναν οργανισμό.
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• Internalization - (Explicit - to - Tacit) : Η μετατροπή δομημένης γνώσης σε δομημένη 

γνώση. Οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν την δομημένη γνώση με βάση την προσωπική τους 

συμπεριφορά και ουσιαστικά με την πορεία εξελίσσεται μέσα τους σε μη δομημένη γνώση.

Το συμπέρασμα που εξάγεται για την διαχείριση γνώσης είναι ότι η γνώση δημιουργείται από 

αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών. Για να χρησιμοποιηθεί 

ουσιαστικά η πληροφορία απαιτείται η πληροφορία αυτή να είναι ακριβής και ξεκάθαρη. Η 

ενδυνάμωση της ποιότητας της πληροφορίας ουσιαστικά ενδυνάμωση λοιπόν και τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαχείρισης γνώσης.

Η ποιότητα των πληροφοριών (Information Quality) αποτελεί ένα πρόβλημα που 

αντιμετωπίζεται σε καθημερινή βάση σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης.

Η ποιότητα των πληροφοριών μπορεί να χωρισθεί στα εξής :

Εγγενής Ποιότητα Πληροφοριών (Inherent Information Quality) : είναι η ορθότητα ή 

ακρίβεια των δεδομένων. Εάν όλα τα στοιχεία που πρέπει να είναι γνωστά για μια οντότητα 

είναι σωστά τότε τα δεδομένα κατέχουν Εγγενή Ποιότητα, ουσιαστικά πρόκειται για μια 

ηλεκτρονική αναπαράσταση της πραγματικότητας.

Πραγματική Ποιότητα Πληροφοριών (Pragmatic Information Quality) : είναι η 

παραγόμενη αξία που προκύπτει από την χρήση των δεδομένων με τελικό αποτέλεσμα την 

εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης και την ικανοποίηση του πελάτη.

Η πληροφορία λοιπόν θα μπορούσε να παρουσιαστεί με την παρακάτω εξίσωση :

Πληροφορία = f (Δεδομένα + Νόημα + Παρουσίαση)

Τα τρία συστατικά στοιχεία της πληροφορίας αποτελούν ξεχωριστά στοιχεία το καθένα από τα 

οποία θα πρέπει να έχει την απαραίτητη ποιότητα. Εάν δεν γνωρίζουμε κάποιο από τα στοιχεία 

αυτά το τελικό αποτέλεσμα είναι κακή ποιότητα. Για παράδειγμα εάν γνωρίζουμε το νόημα 

ενός γεγονότος αλλά δεν έχουμε τα κατάλληλα δεδομένα δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτική 

πληροφορία. Εάν έχουμε τα δεδομένα αλλά η παρουσίασή τους στον τελικό χρήστη είναι κακή 

τότε πιθανόν ο τελικός χρήστης να παρανοήσει τα δεδομένα. Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι η 

ποιότητα της πληροφορίας μπορεί να επηρεάσει την αποδοτική λειτουργία όλων των 

επιχειρηματικών διαδικασιών.
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8 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ME ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

IDEF

Εισαγωγή
Η μεθοδολογία IDEF είναι ένα εργαλείο περιγραφής, διαχείρισης και βελτίωσης πολύπλοκων 

διαδικασιών. Τα αρχικά προέρχονται από την αγγλική ορολογία Integrated DEFinition 

language, οφείλει τη ύπαρξή της στην Αμερικανική Αεροπορία US Air Force όπου αρχικά 

αναπτύχθηκε με την ονομασία ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) κατά τις 

αρχές τις δεκαετίας 80. Εξαιτίας της απλότητας της έχει εξελιχθεί ως η κύρια γλώσσα 

μοντελοποίησης πασίγνωστη και με ευρεία χρήση. Στην ουσία αποτελείται από τις παρακάτω 

αναφερόμενες μη ολοκληρωμένες τεχνικές μοντελοποίησης :

IDEF0 : Functional modeling

IDEF1 : Information modeling

IDEFlx : Data modeling

IDEF2 : Dynamic modeling

IDEF3 : Process Description Capture Method

8.1 Μοντελοποίηση λειτουργιών με την μέθοδο IDEF0
Η IDEF0 είναι μια μέθοδος μοντελοποίησης αποφάσεων, ενεργειών και δραστηριοτήτων ενός 

οργανισμού. Η IDEF0 προήλθε από μια καθιερωμένη γλώσσα γραφικών, την Structured 

Analysis and Design Technique (SADT) που αναπτύχθηκε από την Πολεμική Αεροπορία των 

ΗΠΑ ως μια μέθοδος μοντελοποίησης λειτουργιών για την ανάλυση και επικοινωνία της 

λειτουργίας ενός συστήματος. Τα αποτελεσματικά μοντέλα IDEF0 βοηθούν στην οργάνωση 

και ανάπτυξη ενός συστήματος και υποστηρίζουν την καλή επικοινωνία μεταξύ των αναλυτών 

και των πελατών. Η IDEF0 είναι χρήσιμη κατά τον καθορισμό του σκοπού της ανάλυσης, 

ιδιαίτερα για την λειτουργική ανάλυση. Ως εργαλείο επικοινωνίας, η IDEF0 προάγει μέσω 

απλοποιημένων διατάξεων γραφικών την εμπλοκή των ειδικών ανάπτυξης πεδίων (domain 

expert) και την ομοφωνία κατά την λήψη αποφάσεων.

Ως εργαλείο ανάλυσης, η IDEF0 βοηθάει τον υπεύθυνο μοντελοποίησης (modeler) να 

αναγνωρίσει ποιες λειτουργίες υλοποιούνται, τι είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των 

λειτουργιών αυτών, τι γίνεται σωστά από το υπάρχον σύστημα και τι λάθος. Έτσι, τα μοντέλα 

IDEF0 είναι από τα πρώτα που υλοποιούνται.

Τα μοντέλα IDEF0 βοηθούν στην οργάνωση και ανάλυση ενός συστήματος και προάγουν 

αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ αναλυτή και πελάτη. Συνήθως αποτελούν τα πρώτα
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βήματα κατά την ανάλυση ενός συστήματος. Το κείμενο μέσα στο πλαίσιο αποτελεί το όνομα 

της δραστηριότητας και χαρακτηρίζεται από ύπαρξη ρήματος ή πρότασης με ρήμα. Κάθε 

πλευρά του πλαισίου της δραστηριότητας εκτελεί συγκεκριμένο σκοπό. Στην αριστερή πλευρά 

του πλαισίου παρέχονται οι εισροές (inputs), στο δεξί τμήμα παρέχονται οι εκροές (outputs) 

στο πάνω μέρος οι ρυθμίσεις & έλεγχοι (controls) ενώ στο κάτω μέρος οι μηχανισμοί-πηγές 

(mechanisms-resources). Με τον τρόπο αυτό αντανακλούνται και οι αρχές του συστήματος. Οι 

εισροές μετατρέπονται σε εκροές. Οι ρυθμίσεις περιορίζουν ή καθορίζουν κάτω από ποιες 

συνθήκες θα λάβει χώρα ο μετασχηματισμός των εισροών σε εκροές και οι μηχανισμοί 

καθορίζουν τους απαραίτητους πόρους για να επιτευχθεί η επιθυμητή λειτουργία.

Βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου εμφάνισης των διαγραμμάτων IDEF0 είναι η αρχική τους 

απλοποιημένη μορφή όπου ένα γενικό διάγραμμα παρέχει όλο το σύστημα το οποίο μπορεί να 

αναλυθεί σε περαιτέρω λεπτομερέστερα διαγράμματα όπου παρέχονται όλες οι διασυνδέσεις 

και ο τρόπος λειτουργίας των υποτμημάτων.

Η μεθοδολογία IDEF0 χρησιμοποιείται κυρίως για την περιγραφή και κατανόηση συστημάτων 

σε λειτουργία (AS-IS present state environment) όπου παρέχονται οι επιτελούμενες 

λειτουργίες και οι διασυνδέσεις μεταξύ των λειτουργιών.

8.1.1 Οι αρχές της IDEF0

Η μέθοδος IDEF0 εμπεριέχει βασικές αρχές οι οποίες καθορίζουν όλες τις ανάγκες που έχουν 

προαναφερθεί και περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια :

1. Μοντελοποίηση γραφικής αναπαράστασης με κελιά (Cell Modeling Graphic 
Representation)

Τα γραφικά "πλαίσιο και βέλος" ενός διαγράμματος IDEF0 παρέχουν την λειτουργία ως ένα 

πλαίσιο και τις διασυνδέσεις (interfaces) από και προς τις λειτουργίες ως βέλη τα οποία 

έρχονται ή φεύγουν από το πλαίσιο. Για να εκφραστούν οι λειτουργίες, τα πλαίσια 

λειτουργούν ταυτόχρονα με άλλα πλαίσια, με τα βέλη διασύνδεσης να τα περιορίζουν στο πως 

και πότε ενεργοποιούνται και ελέγχονται οι λειτουργίες. Η βασική σύνταξη ενός μοντέλου 

IDEF0 φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα.

2. Επικοινωνία (Communication)

Η αρχές της IDEF0 που προάγουν την επικοινωνία περιλαμβάνουν τα παρακάτω :

• Διαγράμματα με απλά γραφικά βασισμένα σε πλαίσια και βέλη.
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• Αγγλικά κείμενα που περιγράφουν τα πλαίσια και βέλη και ειδικό λεξικό που περιγράφει 

με λεπτομέρεια τα στοιχεία των διαγραμμάτων

Controls

Inputs
Manufacturing

Function

t t
Outputs

Mechanisms

IDEF0 Function Box and Interface Arrows

Εικόνα 8.1 - Λειτουργία πλαισίου και βέλη διασύνδεσης IDEF0

• Η σταδιακή έκθεση λεπτομερειών που χαρακτηρίζεται από ιεραρχική δομή, με τις 

κύριες λειτουργίες στην κορυφή και με τα ακολουθούντο στάδια υπολειτουργιών να 

αποκαλύπτουν επαρκώς καλώς ορισμένες και περισσότερες λεπτομέρειες.

• Ένα πίνακα κόμβων (node chart) ο οποίος παρέχει ένα γρήγορο ευρετήριο ανεύρεσης 

λεπτομερειών εντός της ιεραρχικής δομής των διαγραμμάτων.

• Ο περιορισμός των υπολειτουργιών σε μέγιστο αριθμό έξι για κάθε διαδοχική 

λειτουργία.

3. Αυστηρότητα και Ακρίβεια

Οι κανόνες της IDEF0 απαιτούν επαρκή αυστηρότητα και ακρίβεια ώστε να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες χωρίς να υπερκαλύψουν σε μεγάλο βαθμό και να περιορίσουν τον αναλυτή. Οι 

κανόνες IDEF0 περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

• Έλεγχο των επικοινωνούντων λεπτομερειών σε κάθε επίπεδο (τρία με έξι λειτουργικά 

πλαίσια σε κάθε επίπεδο ανάλυσης).

• Περιορισμένο περιεχόμενο (χωρίς παραλείψεις ή επιπρόσθετες μη ουσιαστικές 

λεπτομέρειες).

• Διασύνδεση Διαγραμμάτων (Αριθμός κόμβου. Αριθμός πλαισίου. Αριθμός C,

Λεπτομερής Αναφορά Λεπτομερειών)

• Διασύνδεση Δομής Δεδομένων (Κωδικοί ICOM και χρήση παρενθέσεων).

• Μοναδικοί τίτλοι & ετικέτες (αδυναμία διπλοονομασίας).

• Κανόνες Σύνταξης Γραφικών.
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• Περιορισμοί για δεδομένα σε βέλη - Data Arrow Branch Constraint (Τίτλοι που 

περιορίζουν τη ροή δεδομένων στους κλάδους).

• Input versus Control Separation (κανόνας καθορισμού του ρόλου των δεδομένων).

• Data Arrow Label Requirements (κανόνας ελάχιστων τίτλων).

• Minimum Control of Function (όλες οι λειτουργίες απαιτούν ένα έλεγχο τουλάχιστον).

• Σκοπός και Άποψη (όλα τα μοντέλα απαιτούν δηλώσεις σκοπού).

4. Μεθοδολογία

Βήμα προς βήμα διαδικασίες για θέματα μοντελοποίησης, αναθεώρησης, και ολοκλήρωσης.

5. Διαχωρισμός Οργανισμού και Λειτουργίας

Ο διαχωρισμός του οργανισμού από την λειτουργία περιλαμβάνεται στον σκοπό του μοντέλου 

και λαμβάνει χώρα με την επιλογή των λειτουργιών και των ονομάτων διασυνδέσεων κατά την 

ανάπτυξη του. Ο κανόνας αυτός είναι χαρακτηριστικός της IDEF0 και η συνεχής αναθεώρηση 

των κανόνων αυτών κατά την ανάπτυξη του μοντέλου εξασφαλίζει την αποφυγή αναφορών 

στον Οργανισμό.

6. Ανεξαρτησία αλληλουχίας και συγχρονισμού (Sequence and Timing 
Independence)

Η εφαρμογή του μοντέλου IDEF0 οδηγεί σε μια αναπαράσταση των δραστηριοτήτων του 

οργανισμού και των σημαντικών σχέσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων σε μια μη μόνιμη 

βάση. Η IDEF0 δεν υποστηρίζει τον καθορισμό μιας συνταγής ή μιας διαδικασίας. Τέτοιες 

λεπτομερής περιγραφές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες απαιτούν την μέθοδο IDEF3.

8.1.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της IDEF0

Το κύριο πλεονέκτημα της IDEF0 είναι η αποδεδειγμένη αποδοτική λειτουργία της μεθόδου 

για την λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων κατά την μοντελοποίηση των λειτουργιών, 

που αποτελεί και πρωταρχικό στόχο της IDEF0. Οι δραστηριότητες μπορούν να περιγραφούν 

με τα inputs, outputs, controls, mechanisms (ICOMs). Επιπρόσθετα, η περιγραφή των 

δραστηριοτήτων του συστήματος μπορεί εύκολα να αναλυθεί σε όλο και μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια έως ότου το μοντέλο γίνει όσο περιγραφικό απαιτείται για την διαδικασία λήψης 

απόφασης. Στην πραγματικότητα ένα από τα παρατηρούμενα προβλήματα των μοντέλων 

IDEF0 είναι ότι είναι τόσο λιτά και περιεκτικά ώστε να καθίστανται πολλές φορές δυσνόητα
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εκτός και αν ο αναγνώστης είναι ειδικός σε domain ή συμμετείχε στην ανάπτυξη του 

μοντέλου. Η ιεραρχική φύση των μοντέλων IDEF0 διευκολύνει την ικανότητά τους να 

κατασκευάζουν μοντέλα (AS-IS) τα οποία παρέχουν μία από επάνω προς τα κάτω 

αναπαράσταση (top-down) και ερμηνεία, αλλά βασίζονται σε μία από κάτω προς τα πάνω 

ανάλυση (bottom-up) διαδικασιών.

Ξεκινώντας με ακατέργαστα δεδομένα (raw data), ο υπεύθυνος μοντελοποίησης ξεκινάει να 

ομαδοποιεί δραστηριότητες που σχετίζονται ή είναι παρόμοιες λειτουργικά. Μέσω της 

διαδικασίας ομαδοποίησης, αναδεικνύεται η ιεραρχία της επιχείρησης. Εάν σχεδιάζεται η 

λειτουργική αρχιτεκτονική μιας επιχείρησης(ΤΟ-ΒΕ modeling), η κατασκευή top-down είναι πιο 

ενδεδειγμένη. Ξεκινώντας από την κυριότερη δραστηριότητα, η TO-BE επιχείρηση μπορεί να 

περιγράφει με μια λογική αποικοδόμηση. Η διαδικασία συνεχίζεται περιοδικά στο επιθυμητό 

επίπεδο λεπτομέρειας. Όταν η ανάλυση έχει στόχο την μοντελοποίηση μιας υπάρχουσας 

εταιρίας (συχνά αναφέρεται ως AS-IS μοντελοποίηση), οι προς μελέτη δραστηριότητες 

μπορούν να συνθέσουν ένα ανώτερο επίπεδο. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου 

περιγράφει το ανώτερο επίπεδο.

Ένα πρόβλημα της IDEF0 είναι η τάση των μοντέλων IDEF0 να μεταφράζονται ως μια 

αλληλουχία δραστηριοτήτων. Ενώ η IDEF0 δεν είναι σχεδιασμένη για μοντελοποίηση 

αλληλουχίας δραστηριοτήτων, αυτό θα μπορούσε να γίνει σχετικά εύκολα. Οι δραστηριότητες 

μπορούν να τοποθετηθούν με φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά κατά την ανάλυση και να 

συνδέονται με τις ροές. Είναι φυσικό να κατευθύνονται οι δραστηριότητες με φορά από 

αριστερά προς τα δεξιά, εάν οι εκροές μίας δραστηριότητας αποτελούν εισροές για την 

επόμενη δραστηριότητα, οπότε και ο σχεδιασμός των πλαισίων των δραστηριοτήτων γίνεται 

πιο ξεκάθαρος. Σε περίπτωση που οι αλληλουχίες των δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνονται 

στο μοντέλο, ο αναγνώστης του μοντέλου μπορεί να δελεαστεί να προσθέσει μία ερμηνεία της 

μορφής αυτής. Η περίπτωση αυτή θεωρείται αδυναμία της IDEF0. Η διόρθωση της όμως θα 

αποτελούσε αιτία αποσύνθεσης των βασικών κανόνων της IDEF0 με αποτέλεσμα την απώλεια 

των βασικών ωφελειών της μεθόδου. Η αφαίρεση θεμάτων όπως timing, sequencing, decision 

logic επιτρέπει στα μοντέλα IDEF0 να είναι περιεκτικά. Η αφαίρεση όμως αυτή συνεισφέρει 

στην δυσκολία κατανόησης των αναγνωστών εκτός του πεδίου. Το συγκεκριμένο πρόβλημα 

αντιμετωπίζεται με την μέθοδο IDEF3.
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8.1.3 Μοντέλο IDEF0 κλωστοϋφαντουργίας

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα βασικό μοντέλο IDEF0 από μοντελοποίηση στον χώρο της 

κλωστοϋφαντουργίας [15].

Η συγκεκριμένη μελέτη περιπτώσεως αναφέρεται σε μία εφαρμογή μοντελοποίησης κυκλικής 

πλεκτομηχανής υφαδιού (Circular Weft Knitting).

Η Πλεκτική είναι η παραγωγή υφασμάτων με την βοήθεια μηχανών που φέρουν κατάλληλες 

πλεκτικές βελόνες οι οποίες δημιουργούν επαναλαμβανόμενες θηλιές ανάμεσα στα νήματα με 

τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή του πλεκτού υφάσματος.

Η πλεκτοβιομηχανία διαιρείται σε δύο διακριτούς τομείς, την πλεκτική υφαδιού και την 

πλεκτική στημονιού.

Στις Πλεκτομηχανές Υφαδιού οι θηλιές που γίνονται από κάθε νήμα υφαδιού 

διαμορφώνονται κατά πλάτος του υφάσματος ενώ η τροφοδοσία του νήματος έχει διεύθυνση 

κάθετη προς το παραγόμενο ύφασμα. Οι πλεκτική υφαδιού είναι η πλέον χρήσιμη μέθοδος 

παραγωγής πλεκτών υφασμάτων διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα είδη
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νημάτων και να παραχθούν περισσότερα είδη πλεκτών. Επίσης μπορεί να θεωρηθεί η 

απλούστερη μέθοδος παραγωγής πλεκτού υφάσματος.

Στην πλεχτική στημονιού οι θηλιές δημιουργούνται από κάθε νήμα στημονιού και 

διαμορφώνονται κάθετα κατά μήκος του παραγόμενου υφάσματος

Οι πλεκτομηχανές επίσης χωρίζονται σε ευθύγραμμες και κυκλικές. Στις Κυκλικές 
Πλεκτομηχανέςτα πλεχτικά στοιχεία βρίσκονται τοποθετημένα πάνω σε στεφάνη σε 

αντιδιαστολή με τις ευθύγραμμες όπου βρίσκονται σε μία ευθεία βάση. Το πλεονέκτημα των 

κυκλικών πελτομηχανών είναι ότι εξαλείφεται η εγγενής τάση των πλεκτών υφασμάτων να 

περιστρέφονται γύρω από την ούγια τους γεγονός που δυσχεραίνει την περαιτέρω 

επεξεργασία τους (λεύκανση, βαφή, φινίρισμα, κοπή, ραφή).

Κυκλική Πλεκτομηχανή Υφαδιού Terrot UP 372
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To διάγραμμα A-0 καλείται και θεματικό διάγραμμα της λειτουργίας (context diagram of the 

function) το οποίο καθορίζει τον σκοπό του μοντέλου οριοθετώντας τις κατευθύνσεις και τους 

περιορισμούς του. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την λειτουργία του συγκεκριμένου 

μοντέλου επιμερίζονται στις παρακάτω κατηγορίες (ICOM) ως εξής :

• Εισροή (input) θεωρείται η εντολή παραγωγής (Production Order)

• Εκροή (output) θεωρούνται οι αναφορές Παραγωγής, Ποιότητας και Συντήρησης 

(Production, Quality, Maintenance Reports), ενώ ως

• Έλεγχοι (controls) της διαδικασίας θεωρούνται οι Προδιαγραφές Πελατών (Customers 

Standards).

IDEFO ACTIVITY MODEL: A-0 CIRCULAR 
WEFT KNITTING OPERATIONS

use DAT AUlHtJW ΗΑΜΠ hatrjn· DATt 12/2 //OO DC VVOItKING .«ΕΛοε» oate __j ccMTwrr
MMOJLCI K^iltirvg Ορ*τ*ΐΛΛ
COVIPAMV MCSII CoH*9»of 12/2 7#W
worca i 7 a 4 se 7 λ n to

CWAPT

'lAjSLtCAriON

y·

MOOE Citui. Vw-ftK-it (Α,Ο Itru Kn«no CWMoth NUMBER. MIC1

Circular Weft 
Knitting Operations

0
HIC2

Εικόνα 8.2 - Μοντέλο IDEF0 λειτουργιών κυκλικής πλεκτομηχανής υφαδιού Α-0 
(Context Diagram)
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IDEFO ACTIVITY MODEL: AO 
CIRCULAR WEFT KNITTING OPERATIONS
AT ΑΙ/ΪΗΛΦ: Hlten llkar ϋ«Ιβ DATE: 1SM27/0© *

»»OJCCT Knitting Opoiebor
COMPANY NCiJU-t of Twirt»»*» R£v: i2/27/00■Horeasi ai»4go7offio______________ _

TO5SEKI .reader OAT6. coNfrexT·

Unarm

NODE* Orauiar W=n «nit λ AO in Lf circular Wefl Knitting opcreiione NUMBER HIC2

Εικόνα 8.3 - Μοντέλο IDEF0 λειτουργιών κυκλικής πλεκτομηχανής υφαδιού ΑΟ 
(Evaluate Component)

Το βασικό μοντέλο (το αναφερόμενο ως Α-0) αναλύεται περαιτέρω στο διάγραμμα ΑΟ (βλέπε 

εικόνα 8.3) το οποίο περιλαμβάνει τρία επιμέρους στάδια :

1. Την Αποθήκευση και προετοιμασία των πρώτων υλών^θΓθΙιουεβ)

2. Την Παραγωγή του πλεκτού υφάσματος (Knitting)

3. Τον 'Ελεγχο του παραγόμενου πλεκτού (Inspection)

Μελετώντας το διάγραμμα ΑΟ προκύπτει ότι για την διεργασία που έχει επιλεγεί έχουμε τα 

εξής:

Εισροές (Inputs)
• Νήμα (Yarn)

Εκροές (Outputs)

• Ύφασμα (Fabric)

• Φύρα (Waste)

Έλεγχοι (Controls)

• Προγραμματισμός Παραγωγής & Συντήρησης (Production & Maintenance Schedule)
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• Προδιαγραφές (Specifications)

Μηχανισμοί (Mechanisms)
• Εργασία (Labor)

• Ενέργεια (Energy)

• Αέρας (Air)

• Λάδι (Oil)

• Διάφορα υλικά (Spare parts)

• Μηχανή Πλέξης (Knitting Machine)

Στο διάγραμμα ΑΟ παρατηρούμε ότι υπάρχουν Βέλη ICOM στα οποία η κεφαλή τους είναι 

σημειωμένη με μία παρένθεση (arrowhead is marked with parentheses) και κατόπιν τα βέλη 

αυτά απουσιάζουν και από το αναλυτικότερο διάγραμμα της διεργασίας Α2. Η διαδικασία αυτή 

ονομάζεται tunneling και οποιοδήποτε βέλος της μορφής αυτής θα απουσιάζει από όλα τα 

επόμενα αναλυτικότερα διαγράμματα της διαδικασίας αλλά θεωρείται ότι συμμετέχει σε όλα τα 

επόμενα διαγράμματα (child diagrams).

Στο μοντέλο ΑΟ βλέπουμε ότι τα βέλη που ανήκουν στην κατηγορία αυτή (tunneling) είναι οι 

Προδιαγραφές - Specifications, Φύρα - Waste, Διάφορα Υλικά - Spare Parts, Πλεκπκή Μηχανή 

- Knitting Machine τα οποία βέβαια και απουσιάζουν από το διάγραμμα Α2 χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν συμμετέχουν στο σχεδίασμά του εν λόγω διαγράμματος.

Αντίθετα η παρένθεση στο σημείο του βέλους που δεν συνδέεται με το πλαίσιο (Arrows 

Tunneled at Unconnected End) δεν θα φαίνονται στο προηγούμενο διάγραμμα (parent 

diagram) δηλαδή δεν απαιτούνται για την κατανόηση του προηγούμενου πατρικού 

διαγράμματος.

Επιλέγοντας το πλαίσιο "Circular Weft Knitting" το πλαίσιο μεταπηδά ατο επόμενο διάγραμμα 

που παρέχει υψηλότερο βαθμό ανάλυσης. Το διάγραμμα ΑΟ μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω 

επιλέγοντας κάποιο από τα τρία συστατικά του τμήματα (έστω το δεύτερο διάγραμμα Α2). Η 

ονομασία Α2 προέρχεται από το γεγονός ότι στο προηγούμενο στάδιο ΑΟ η λειτουργία είχε 

αναλυθεί σε τρία επιμέρους στάδια (Warehouse - Knitting - Inspection) εκ των οποίων έχει 

επιλεγεί το δεύτερο (Knitting) οπότε και ονομάζεται Α2. Ο αριθμός που φαίνεται στο κάτω 

αριστερό τμήμα του πλαισίου δραστηριότητας (activity process box) καθορίζει κατώτερο 

επίπεδο του κόμβου στο διάγραμμα.
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Εικόνα 8.4 - Μοντέλο IDEF0 λειτουργιών κυκλικής πλεκτομηχανής υφαδιού Α2

Τα επιμέρους στάδια της παραγωγικής διαδικασίας όπως παρουσιάζονται στο Διάγραμμα Α2 

είναι τα εξής:

• Φόρτωση Ικριώματος - Creeling

• Παραγωγή πλεκτού υφάσματος - Fabric Formation (Knitting)

• Αλλαγή / Αποσυναρμολόγηση - Takedown/Doffing

ΦΟΡΤΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ - CREELING
Το Ικρίωμα είναι η κατάλληλη διάταξη για την τοποθέτηση των μπομπίνων που τροφοδοτούν 

την πλεκτομηχανή ( Βλέπε Εικόνα 8.2). Στο τμήμα αυτό της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται 

η προετοιμασία των κατάλληλων νημάτων, η φόρτωση και το δέσιμο των κλωστών των 

μπομπίνων νήματος με το υπολειπόμενο νήμα της πλεκτομηχανής.

Στη συνέχεια αναλύονται τα συστατικά στοιχεία (ICOM) του συγκεκριμένου μοντέλου.

Εισροές (Inputs)

Α. Σίμος 66



MBA Executive Διπλωματική Εργασία

• Συσκευασία Νήματος (Yam Package)
Το νήμα ή τα νήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την φόρτωση του ικριώματος πρέπει να 

έχουν μια συγκεκριμένη μορφή που εξαρτάται από το τελικό προϊόν όπως μίξη διαφορετικών 

τίτλων νήματος για την παραγωγή του στημονιού και του υφαδιού ή χρησιμοποίηση 

διαφορετικών παρτίδων νήματος.

Εκροές (Outputs)
• Φορτωμένο & Δεμένο Νήμα (Combed & Tensioned Yarn)

Το τέλος της διαδικασίας αυτής παρέχει ένα φορτωμένο και καθ'όλα έτοιμο ικρίωμα για την 

έναρξη λειτουργίας της μηχανής

'Ελεγχοι (Controls)

• Προγραμματισμός Παραγωγής & Συντήρησης (Production & Maintenance Schedule)

Τι πρέπει να παράγουμε, πότε πρέπει να είναι έτοιμο το προϊόν προς παράδοση, πότε έχει 

προγραμματισθεί συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και πόσο θα διαρκέσει.

• Προδιαγραφές (Specifications)

Τα συστατικά στοιχεία του προϊόντος, οι απαιτήσεις ποιότητας σε σχέση με την λειτουργία της 

μηχανής. Παραδείγματος χάρη εάν ζητείται τελική πρώτη ποιότητα υφάσματος μεγαλύτερη 

του 98% πρέπει να γίνουν επεμβάσεις όπως μείωση της ταχύτητας της μηχανής, καλύτερης 

προετοιμασίας (start up) και διαφοροποίησης των πρώτων υλών.

• Δυναμικότητα (Capacity)

Τι παραγωγικές δυνατότητες έχει ο εξοπλισμός σε σχέση πάντα με την επιλεγόμενη τελική 

διαμόρφωση •

• Υπολειπόμενο Νήμα (Yarn Setout)

Κατά την παραγωγική διαδικασία θα πρέπει εφαρμοστούν

• Μηχανισμός Σχεδίασης (Design Mechanism)

Μηχανισμοί (Mechanisms)
• Ικρίωμα (Creel)

• Εργασία (Labor)
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• Ενέργεια (Energy)

• Παροχή Αέρα (Air)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΕΚΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - FABRIC FORMATION KNITTING
Στο τμήμα αυτό της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται η παραγωγή του πλεκτού υφάσματος

Εισροές (Inputs)

• Φορτωμένο Ικρίωμα (Creeled & Tensioned Yarn) με νήματα που έχουν δεθεί με την 

κατάλληλη τάνυση με το υπόλοιπο νήμα που διατηρείται εντός της μηχανής ως οδηγός για 

την αρχική λειτουργία των βελονών της πλεκτομηχανής

Εκροές (Outputs)

• Το παραγόμενο πλεκτό ύφασμα (Knit Fabric to be Rolled) από την πλεκτομηχανή έτοιμο 

προς περιτύλιξη σε μορφή ρολού

'Ελεγχοι (Controls)

• Προγραμματισμός Παραγωγής & Συντήρησης (Production & Maintenance Schedule)

Τι πρέπει να παράγουμε, πότε πρέπει να είναι έτοιμο το προϊόν προς παράδοση, πότε έχει 

προγραμματισθεί συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και πόσο θα διαρκέσει.

Μηχανισμοί (Mechanisms)
• Εργασία (Labor)

• Παροχή Αέρα (Air)

• Λίπανση (Oil)

• Ενέργεια (Energy)
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8.2 Μοντελοποίηση Δεδομένων με την μέθοδο IDEF1X

Ενώ η μέθοδος IDEF0 περιγράφει τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για να 

επιτελεσθούν οι λειτουργίες η IDEF1X περιγράφει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που 

απαιτούνται για τις ίδιες λειτουργίες με σημαντικό στοιχείο την προσπάθεια μοντελοποίησης 

των δεδομένων αυτών. Για να αποφευχθούν προβλήματα στην επιχειρησιακή λειτουργία των 

οργανισμών απαιτούνται ακριβή, έγκαιρα στοιχεία στην κατάλληλη μορφή και θέση. Μετά από 

την υλοποίηση του μοντέλου είναι απαραίτητο να ορισθούν επακριβώς όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες και να προσδιορισθούν οι στόχοι της επιχείρησης.

Βασικό καθήκον του προτύπου είναι ο καθορισμός τι πρέπει να είναι γνωστό και τι πρέπει να 

γίνει σχετικά με τα δεδομένα. Οι κανόνες επικοινωνίας και οι αναπαραστάσεις της IDEF1X είναι 

σχετικά εύκολες (βλέπε Εικόνα 8.5) και βασίζονται στην στοιχειώδη μορφή του μοντέλου 

οντότητας-διασύνδεσης (entity-relationship). Κάθε αντικείμενο φορέας πληροφοριών 

μοντελοποιείται ως ανεξάρτητη οντότητα. Η ονομασία παρουσιάζεται στο άνω τετράγωνο 

πλαίσιο και ορίζεται από μια σειρά χαρακτηριστικών (attributes) που αναφέρονται στο κάτω 

τμήμα του πλαισίου. Οι οντότητες μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους με τους παρακάτω 

τρόπους, όπως αναφέρονται στην εικόνα 8.5.

1:Μ Relation

Μ:Ν Relation
4-------------

ENTITY NAME

ATTRIBUTE

1:1 Relation

M:1 Relation

Εικόνα 8.5 - Βασικό Μοντέλο IDEF1X
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H IDEF1X είναι μια μέθοδος σχεδιασμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων με μια σύνταξη 

(syntax : κανόνες που διέπουν την λειτουργία της) σχεδιασμένη έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τα 

σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη ενός θεωρητικού σχήματος 

(schema : περιγραφή μιας βάσης δεδομένων προς το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων 

DBMS). Το θεωρητικό σχήμα (conceptual schema) είναι ένας απλός και ολοκληρωμένος 

ορισμός των επιχειρηματικών δεδομένων που παραμένει αμερόληπτος προς κάθε απλή 

εφαρμογή και ανεξάρτητος από την πρόσβασή του στο φυσικό σύστημα. Εξαιτίας της 

μεθόδου σχεδιασμού της, η IDEF1X δεν αποτελεί κατάλληλο εργαλείο ανάλυσης AS-IS, αν και 

αρκετές φορές χρησιμοποιείται εναλλακτικά στον τομέα αυτόν στη θέση της 

IDEFl(Information Modeling Method) - IDEF1X (Data Modeling Method). H IDEF1X είναι 

περισσότερο χρήσιμη για σχεδίασμά λογικών βάσεων δεδομένων εφόσον οι απαιτήσεις 

πληροφοριών είναι γνωστές και καθορισμένες και έχει αποφασιστεί η εφαρμογή σχεσιακής 

βάσης δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα IDEF1X επικεντρώνεται στα πραγματικά 

στοιχεία δεδομένων (actual data elements) μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων. Εάν το προς 

μελέτη σύστημα δεν είναι σχεσιακό, (πχ object-oriented system), η IDEF1X δεν αποτελεί την 

ενδεδειγμένη λύση.

Οι λόγοι για τους οποίους η IDEF1X δεν είναι κατάλληλοι για μη σχεσιακό συστήματα είναι 

αρκετοί. Η IDEF1X απαιτεί, για παράδειγμα, ότι ο υπεύθυνος ανάπτυξης του μοντέλου να 

προσδιορίζει μία κύρια κλάση (key class) που να διακρίνει μία οντότητα (entity) από μία άλλη, 

ενώ τα συστήματα object-oriented δεν απατούν ορισμό κλειδιών για των διαχωρισμό των 

αντικειμένων. Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές περισσότερα χαρακτηριστικά ή ομάδες 

χαρακτηριστικών θα αποδίδουν εξίσου καλά κατά την εξατομίκευση (individuating) των 

οντοτήτων IDEF1X, ο υπεύθυνος μοντελοποίησης πρέπει να ορίσει πρωτεύων κλειδί και να 

αναφέρει όλα τα υπόλοιπα ως εναλλακτικά κλειδιά. Απαιτείται επίσης ο καθορισμός με 

σαφήνεια των τίτλων / ετικετών των κλειδιών. Με μοντέλα IDEF1X που προκύπτουν με την 

διαδικασία αυτή αποσκοπούν να χρησιμοποιηθούν από τους προγραμματιστές ως αρχικό 

σχέδιο δράσης (blueprint) κατά τον σχεδίασμά των βάσεων δεδομένων και την εφαρμογή του 

σχεδιασμού αυτού. Παρόλα αυτά, η γλώσσα IDEF1X είναι επαρκώς παραπλήσια με την IDEF1 

στο ότι τα μοντέλα που προκύπτουν από την IDEF1 ως απαιτήσεις πληροφοριών μπορούν να 

αναθεωρηθούν και να κατανοηθούν από τους τελικούς χρήστες του προτεινόμενου 

συστήματος.
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8.2.1 Οι αρχές της IDEF1X

Αν και η ορολογία μεταξύ IDEF1 και IDEF1X είναι παραπλήσια, υπάρχουν σημανπκές διαφορές 

στο θεωρητικό υπόβαθρο των δύο μεθόδων. Μία οντότητα στην IDEF1X αναφέρεται σε μία 

ομάδα παραπλήσιων δεδομένων (data instances) τα οποία μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ 

τους. Τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων καλούνται entity instances. Άρα, ένα πλαίσιο στην 

IDEF1X αντιπροσωπεύει μία ομάδα δεδομένων του πραγματικού κόσμου. Το ζεύγος ονόματος 

- τιμής κάθε ετικέτας (attribute) είναι ένα δεδομένο υποδοχής (slot value) το οποίο συνδέεται 

με κάθε ξεχωριστό μέλος της ομάδος. Η σχέση μεταξύ των μελών των ομάδων αποδίδεται με 

ένα όνομα. Στην περίπτωση αυτή, η σχέση αυτή καθορίζει ένα συστατικό περιορισμό 

ακεραιότητας (referential integrity constraint).

Ένα ισχυρό γνώρισμα της IDEF1X είναι ότι υποστηρίζει λογικούς τύπους μέσω της χρήσης μιας 

δομής κατηγοριοποίησης. Η δομή αυτή στοχεύει να υπερκαλύψει φυσικά μοντέλα πραγμάτων 

για τα οποία τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν ενώ τα πλαίσια ή οντότητες προσπαθούν να 

μοντελοποιήσουν τύπους δεδομένων. Η κατηγοριοποίηση αυτή των συσχεπ'σεων 

αντιπροσωπεύει ένα αμοιβαίο και αποκλειστικό υποσύνολο γενικών οντοτήτων. Τα υποσύνολα 

των συνόλων (superset) δεν μπορούν να έχουν κοινές παρουσίες (instances). Για 

παράδειγμα, η γενική οντότητα PERSON έχει δύο υποσύνολα που αντιπροσωπεύουν όλες τις 

πλήρεις κατηγορίες, κύρια, MALE και FEMALE. Καμία παρουσία στο υποσύνολο MALE δεν 

μπορεί να είναι παρουσία και στο FEMALE, και αντίστροφα. Το μοναδικό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα για κάθε υποσύνολο είναι η ίδια η παρουσία όπως και στις παρουσίες οντοτήτων^ 
generic entity instance).

1. Συντακτικό και Σημασιολογία (Syntax and Semantics) IDEF1X

2. Οντότητες

Στην IDEF1X, είναι ή μη εξαρτώμενη από αναγνωριστικό (identifier-independent) ή 

εξαρτώμενη από αναγνωριστικό (identifier-dependent). Παρουσίες οντοτήτων identifier- 

independent μπορούν να υφίστανται χωρίς καμία άλλη παρουσία οντότητας, ενώ παρουσίες 

οντοτήτων identifier-dependent δεν έχουν νόημα (εξ ορισμού) χωρίς κάποια ακόμα 

αναφερόμενη οντότητα. Η εξάρτηση ή ανεξαρτησία εξαρτάται από το μοντέλο.

3. Σχέσεις Συνθέσεων (Connection Relationships)

Οι σχέσεις συνδέσεων (ακέραιες ή διακεκομμένες γραμμές με γεμάτους κύκλους στην μία 

πλευρά ή και στις δύο) δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες (σύνολα παρουσίας
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δεδομένων -sets of data instances) σχετίζονται μεταξύ τους. Οι σχέσεις συνδέσεων 

αναφέρονται πάντα σε δύο οντότητες. Η σχέση σύνδεσης ξεκινά από την ανεξάρτητη 

οντότητα (independent parent entity) και τελειώνει στην εξαρτημένη οντότητα (dependent 

child entity) καθορίζεται με ετικέτα που περιέχει φράση με ρήμα για την περιγραφή της 

σχέσης. Κάθε σχέση σύνδεσης διαθέτει δεδομένο αριθμό στοιχείων συνόλου (cardinality) 

καθορίζοντας των αριθμό των παρουσιών από την εξαρτώμενη οντότητα που σχετίζονται με 

μια παρουσία της ανεξάρτητης οντότητας.

4. Σχέσεις Κατηγοριοποίησης (Categorisation Relationships)

Οι σχέσεις κατηγοριοποίησης επιτρέπουν τον υπεύθυνο ανάπτυξης του μοντέλου να καθορίσει 

την κατηγορία μιας οντότητας. Μία οντότητα ανήκει σε μία μόνο κατηγορία. Για παράδειγμα, 

έστω μία οντότητα CAR που αποτελεί μία γενική οντότητα μίας κατηγορίας που παρέχει 

διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων. Κάθε κατηγορία οντότητας πρέπει να έχει το ίδιο 

πρωτεύων κλειδί όπως και η CAR. Επίσης πρέπει να υπάρχει τρόπος διαχωρισμού μεταξύ των 

δύο κατηγοριών οντοτήτων. Με την χρήση διευκρινιστικού γνωρίσματος (discriminator 

attribute) το οποίο πρέπει να έχει διαφορετική τιμή για κάθε κατηγορία οντοτήτων.

5. Χαρακτηριστικά (Attributes)

Τα χαρακτηριστικά αποτελούν ιδιότητες που χρησιμεύουν στον καθορισμό των οντοτήτων. Τα 

ονόματα των χαρακτηριστικών αυτών είναι μοναδικά σε όλο το μοντέλο IDEF1X, και το νόημα 

του ονόματος πρέπει να χαρακτηρίζεται με συνέπεια. Για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό 

"color" μπορεί να έχει διάφορους πιθανούς χρήστες (hair color, skin color, or a color in a 

rainbow). Κάθε χρήση διαθέτει ένα πεδίο τιμών που έχει έννοια για την χρήση αυτή, άρα 

λοιπόν, η οντότητα πρέπει να ονομασθεί ξεχωριστά. Κάθε γνώρισμα ανήκει μόνο σε μία 
οντότητα. Το γνώρισμα "social security number," για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε πολλά τρήματα του μοντέλου, αλλά ανήκει σε μία μόνο οντότητα (πχ, PERSON). Άλλες 

εμφανίσεις του γνωρίσματος social security number κληρονομούνται μέσω των σχέσεων.

Κάθε γνώρισμα πρέπα να έχει μία τιμή (No-Null Rule) και κανένα γνώρισμα δεν έχει πολλαπλές 

τιμές (No-Repeat Rule). Οι κανόνες αυτοί διευκολύνουν την δημιουργία σωστών μοντέλων. Σε 

περιπτώσεις που φαίνεται ότι ο κανόνας δεν μπορεί να αντέξει τότε το πρόβλημα έγκειται στον 

σχεδίασμά του μοντέλου.
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6. Κλειδιά (Keys)

Ένα κλειδί είναι ένα σύνολο γνωρισμάτων τα οποία εξολοκλήρου και μοναδικά προσδιορίζουν 

την παρουσία μιας οντότητας. Υπάρχουν πρωτεύοντα (primary) και εναλλακτικά (alternate) 

κλειδιά. Κάθε οντότητα έχει ακριβώς ένα πρωτεύον κλειδί το οποίο εμφανίζεται στο πάνω 

μέρος της οριζόντιας γραμμής στο πλαίσιο της οντότητας. Οι οντότητες διαθέτουν και 

εναλλακτικά κλειδιά τα οποία προσδιορίζουν με επίσης μοναδικό τρόπο την οντότητα αλλά δεν 

χρησιμοποιούνται κατά την περιγραφή των σχέσεων με άλλες οντότητες.

Σε μία σχέση σύνδεσης, το πρωτεύον κλειδί των γονέων μεταναστεύει στο παιδί. Εάν η σχέση 

είναι σχέση κατηγορίας τότε το πρωτεύον κλειδί του παιδιού είναι το ίδιο με το γενικό. Εάν η 

σχέση είναι σχέση προσδιορισμού, το πρωτεύον κλειδί του παιδιού πρέπει να κληρονομεί 

γνωρίσματα από τον γονέα.

Εκτός από το γεγονός ότι ένα κλειδί προσδιορίζει μοναδικά μία οντότητα, όλα τα γνωρίσματα 

του κλειδιού πρέπει να συνεισφέρουν στον μοναδικό προσδιορισμό του κλειδιού (Smallest-Key 

Rule). Άρα, όταν αποφασίζεται κατά πόσο ένα κληρονομικό γνώρισμα πρέπει να αποτελεί 

τμήμα του κλειδιού, το θέμα που προκύπτει είναι κατά πόσο το κλειδί αυτό απαιτεί μοναδικό 

προσδιορισμό. Δεν είναι βέβαιο ότι συνεισέφερε στον μοναδικό προσδιορισμό του γονέα. 

Υπάρχουν επίσης δύο κανόνες εξάρτησης (dependency rules): Ο κανόνας Full-Functional- 

Dependency Rule ορίζει ότι το πρωτεύον κλειδί αποτελείται από πολλαπλά γνωρίσματα, όλα τα 

γνωρίσματα μη-κλειδιών πρέπει να είναι λειτουργικά εξαρτώμενα σε όλο το πρωτεύον κλειδί.

Ο κανόνας No-Transitive-Dependency Rule ορίζει ότι κάθε γνώρισμα μη-κλειδιού πρέπει να 

είναι λειτουργικά εξαρτώμενο μόνο σε γνωρίσματα κλειδιών.

7. Ξένα κλειδιά (Foreign Keys)

Τα ξένα κλειδιά στην ουσία δεν είναι κλειδιά, αλλά γνωρίσματα που έχουν κληρονομηθεί από 

πρωτεύοντα κλειδιά από άλλες οντότητες. Τα ξένα κλειδιά φέρουν την ετικέτα (FK) ώστε να 

αναδεικνύεται ότι δεν ανήκουν στην οντότητα. Τα ξένα κλαδιά είναι σημαντικά διότι 

αναδεικνύουν τις υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων. Επειδή οι οντότητες 

περιγρόφονται από τα γνωρίσματά τους, αν μία οντότητα αποτελείται από χαρακτηριστικά που 

έχουν κληρονομηθεί από άλλες οντότητες η οντότητα αυτή είναι παραπλήσια με τις άλλες 

οντότητες.
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8.2.2 Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα της IDEF1X

Η IDEF1X αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων αν και υπάρχουν 

διαθέσιμες αρκετές ακόμη μέθοδοι μοντελοποίησης δεδομένων όπως η ER και η ENALIM. Ένα 

πλεονέκτημα της IDEF1X βρίσκεται στις ρίζες της. Η IDEF1X δεν διαθέτει αναρίθμητες 

μεταβλητές ώστε να εμποδίζουν την χρήση της όπως στην ER. Διαθέτοντας ένα πρότυπο και 

παραμένοντας προσηλωμένη σε αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που διευκολύνει τη 

μεταφορά γνώσης μεταξύ οργανισμών.

Μια αδυναμία όλων των μεθόδων συμπεριλαμβανομένης και της IDEF1X είναι ότι ο υπεύθυνος 

ανάπτυξης του μοντέλου θα πρέπει να είναι αρκετά έμπειρος ώστε να αποδώσει το μοντέλο. Η 

μοντελοποίηση δεν βασίζεται στην διαίσθηση, και πολλές φορές τα μοντέλα αποτυγχάνουν 

από την αρχή. Όσο πιο απλή η εφαρμοζόμενη μέθοδος τόσο το καλύτερο με την προϋπόθεση, 

το μοντέλο να διαθέτει την απαραίτητη δύναμη. Ένα καλό παράδειγμα μιας ισχυρής 

εφαρμογής που μπορεί να κακομεταχειρισθεί είναι η σχέση κατηγοριών (category relation). 

Ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που οι κατηγορίες είναι απαραίτητες, υπάρχουν περιπτώσεις 

εφαρμογής τους για την δημιουργία ανούσιων οντοτήτων. Πολλοί άπειροι υπεύθυνοι 

ανάπτυξης μοντέλων IDEF1X τείνουν να πέφτουν στην παγίδα της δημιουργίας εφαρμογών 

κατηγοριών IDEF1X ώστε να μοντελοποιήσουν φυσικές ταξινομήσεις σε αντίθεση με τις 

ταξινομήσεις δεδομένων που προφανώς σκοπεύουν. Εξαιτίας των στοιχείων κατηγοριοποίησης 

της μεθόδου IDEF1X, πολλοί ειδικοί σε θέματα domain πέφτουν στην παγίδα εφαρμογής της 

μεθόδου ως εργαλείο προσδιορισμού εννοιών και ορολογίας. Δυστυχώς, η μέθοδος IDEF1X 

δεν είναι η πλέον κατάλληλη για την εργασία αυτή. Το αποτέλεσμα είναι ότι σημαντικό μέρος 

της πληροφορίας που συσσωρεύεται δεν μπορεί να αποδοθεί χωρίς λάθη. Για παράδειγμα, για 

να λειτουργήσει επαρκώς ως γλώσσα επεξήγησης εννοιών και ορολογίας, η IDEF1X θα πρέπει 

να έχει την δυνατότητα να εκφράσει γεγονότα όπως "A statement of work is a document and 

is a legal contract" ή "A square is a polygon with four equal sides."

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα βασικό μοντέλο δεδομένων IDEF1X από τον χώρο της 

κλωστοϋφαντουργίας [15] που αφορά μια κυκλική πλεκτομηχανή υφαδιού. Στο μοντέλο αυτό 

καθορίζονται οι οντότητες και τα χαρακτηριστικά τους καθώς επίσης και οι οι απαραίτητες 

διασυνδέσεις μεταξύ των οντοτήτων. Μία καθορισμένη διασύνδεση περιλαμβάνει μόνο δύο 

οντότητες. Στο αναφερόμενο μοντέλο δεδομένων περιγράφονται 12 οντότητες :

Εντολή Παραγωγής (production order)

Στοιχεία Προϊόντος (style card)

Συσκευασία Νήματος (yam package)
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Ικρίωμα (creel)

Πλεκτική Μηχανή (knitting machine)

Μονάδα Αλλαγής (doffing unit)

Εξοπλισμός Παρακολούθησης Λειτουργίας (monitoring device)

Μη Επεξεργασμένο Ύφασμα (greige fabric)

Αναφορά Συντήρησης (maintenance report)

Αναφορά Ποιότητας (quality report)

Αναφορά Παραγωγής (production report)

Χειριστής (operator)

Όλες οι προαναφερθείσες οντότητες εμπεριέχονται στην λειτουργία της πλεκτομηχανής. Τα 

μοντέλα δεδομένων και δραστηριοτήτων βασίζονται στην χρήση λογισμικού Wizdom Works98 

Office, Process Works, Data Works.
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Εικόνα 8.6 - Μοντέλο IDEF1X δεδομένων κυκλικής πλεκτομηχανής υφαδιού
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8.2.3 Μοντέλο IDEF1X κλωστοϋφαντουργίας
Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οντοτήτων του 

συστήματος IDEF1X για την κυκλική πλεκτομηχανή υφαδιού καθώς επίσης και η κωδικοποίησή 

τους ως PK(Primary Key), AK(Alternate Key), FK(Foreign Key).

1. Yarn Package - Συσκευασία Νήματος
Πρόκειται για την προετοιμασία σε μία συσκευασία των απαραίτητων νημάτων για την 

τροφοδοσία του Ικριώματος της Πλεκτομηχανής.

1 Yarn Style ID Κωδικός Νήματος ΡΚ

2 Yarn Supplier Προμηθευτής Νήματος ΡΚ

3 Yarn Description Περιγραφή Νήματος Νήμα RING, COMBED, Τίτλος ΡΚ

4 Package Description Περιγραφή Συσκευασίας ΡΚ

5 Yarn Lot Size Μέγεθος Παρτίδας 

Νήματος

Συνολικά Μέτρα, Κιλά των 

μπομπίνων νήματος

ΑΚ

6 Shipping Info Πληροφορίες Παράδοσης 

Παραλαβής

ΑΚ

2. Production Order - Εντολή Παραγωγής
Η εντολή παραγωγής περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την προετοιμασία και την 

υλοποίηση της παραγγελίας.

1 Yarn Style ID Κωδικός Νήματος ΡΚ

2 Yarn Supplier Προμηθευτής Νήματος ΡΚ

3 Style ID Κωδικός Περιγραφής Αναφέρεται στον Κωδικό του 

παραγόμενου προϊόντος

ΡΚ

4 Fabric Lot Size Μέγεθος Παρτίδας 

Υφάσματος

Συνολικά Μέτρα, Κιλά του 

πλεκτού υφάσματος

ΡΚ

5 Machine Type/Model Τύπος Μηχανής ΡΚ
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6 Yarn Lot Size Μέγεθος Παρτίδας 

Νήματος

ΑΚ

7 Production Time Χρόνος Παραγωγής ΑΚ

8 Pattern ID Κωδικός Σχεδίου Αναφέρεται στο σχέδιο 

πλέξης

ΑΚ

9 Other Production Notes Άλλες Πληροφορίες ΑΚ

10 Machine No Αύξων Αριθμός Μηχανής ΑΚ

3. Creel - Ικρίωμα
To Ικρίωμα είναι κατάλληλη διάταξη για την τοποθέτηση των μπομπίνων που τροφοδοτούν 

την πλεκτομηχανή

1 Creel Capacity Δυναμικότητα Ικριώματος Συνήθως μετρείται σε αριθμό 

μπομπίνων πχ 200 μπομπίνες

ΡΚ

2 Yarn Input Tension(s) Τάνυση Εισόδου Νήματος ΡΚ

3 Yarn Setout Αρχική διάταξη νήματος ΡΚ

4 Creel Type Τύπος Ικριώματος ΑΚ

5 Run in Ratio Ρυθμός Τροφοδοσίας Η Τροφοδοσία πρέπει να 

είναι σχετικά μεγαλύτερη 

από την ταχύτητα πλέξης

ΑΚ

6 Yarn Input Speed(s) Ταχύτητα Εισόδου 

Νήματος

Η ρυθμός τροφοδοσίας 
μεταφράζεται σε μία 

ταχύτητα εισόδου

ΑΚ

7 Yarn Style ID Κωδικός Νήματος FK

8 Yarn Supplier Προμηθευτής Νήματος FK

9 Yarn Description Περιγραφή Νήματος FK

10 Package Description Περιγραφή Συσκευασίας FK

11 Style ID Κωδικός Περιγραφής FK
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12 Fabric Lot Size Μέγεθος Παρτίδας 

Υφάσματος

FK

13 Machine Type/Model Τύπος Μηχανής FK

14 Operator ID Κωδικός Χειριστή FK

15 Operator Assignment Ανατεθέν Έργο Χειριστή FK

4. Style Card - Στοιχεία Κωδικού Περιγραφής
Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που περιγράφουν τον κωδικό παραγωγής των 

διαφόρων ειδών πλεκτών

1 Pattern ID Κωδικός Σχεδίου ΡΚ

2 Machine Diameter Διάμετρος Μηχανής Συνήθως 1,5 μέτρα ΑΚ

3 Fabric Density Πυκνότητα Υφάσματος ΑΚ

4 No of Needles Αριθμός Βελονών ΑΚ

5 No of Feeds Αριθμός Τροφοδοσιών ΑΚ

6 RPM Στροφές Μηχανής Συνήθως 200 ανά λεπτό ΑΚ

7 Gauge Βήμα - Αριθμός στοιχείων 

ανά μονάδα μήκους

απόσταση των στοιχείων 

μόρφωσης των θηλειών 

Συνήθως 2-16 βελόνες /cm

ΑΚ

8 Yarn Style ID Κωδικός Νήματος FK

9 Yarn Supplier Προμηθευτής Νήματος FK

10 Style ID Κωδικός Περιγραφής FK

11 Fabric Lot Size Μέγεθος Παρτίδας 

Υφάσματος

FK

12 Machine Type/Model Τύπος Μηχανής FK
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5. Knit Operator - Χειριστής Πλεκτομηχανής
0 χειριστής της πλεκτομηχανής είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό του ικριώματος, της 

πλεκτομηχανής και της τυλικτικής διάταξης.

1 Operator ID Κωδικός Χειριστή ΡΚ

2 Operator Assignment Ανατεθέν Έργο Χειριστή ΡΚ

3 Operator Name Όνομα Χειριστή ΑΚ

4 Shift Βάρδια ΑΚ

6. Knitting Machine - Πλεκτομηχανή
Η πλεκτομηχανή αποτελεί το κεντρικό σημείο των διασυνδέσεων όλων των επιμέρους 

τμημάτων

1 Machine No Αϋξων Αριθμός Μηχανής ΡΚ

2 Machine Diameter Διάμετρος Μηχανής ΡΚ

3 Gauge Βήμα ΡΚ

4 Pattern ID Σχέδιο για προκαθορισμένη 

επιλογή κινήσεων μερών της 

μηχανής

ΡΚ

5 RPM Στροφές Μηχανής Συνήθως 200 ανά λεπτό ΑΚ

6 No of Needles Αριθμός Βελονών ΑΚ

7 Machine Efficiency Απόδοση Μηχανής ΑΚ

8 No of Feeds Αριθμός Τροφοδοσιών Μέσο οδήγησης νήματος 

(τελευταίο) στα πλεκτικά 

στοιχεία της πλεκτομηχανής

ΑΚ

9 Machine Settings (other) 'Άλλες Συνθήκες Μηχανής ΑΚ

10 Course Length(s) Σειρά συστοιχία θηλειών 

κατά πλάτος του πλεκτού 

υφάσματος

ΑΚ

11 Run in Ratio Ρυθμός Τροφοδοσίας ΑΚ
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12 Yarn Input Είσοδος Νήματος ΑΚ

13 Pattern Setup Διαμόρφωση Σχεδίου ΑΚ

14 Creel Capacity Δυναμικότητα Ικριώματος Συνήθως μετρείται σε αριθμό 

μπομπίνων πχ 200 μπομπίνες

FK

15 Yarn Input Tension(s) Τάνυση Εισόδου Νήματος FK

16 Yarn Setout Αρχική διάταξη νήματος FK

17 Yarn Style ID Κωδικός Νήματος FK

18 Yarn Supplier Προμηθευτής Νήματος FK

19 Style ID Περιγραφή Νήματος FK

20 Fabric Lot Size Μέγεθος Παρτίδας 

Υφάσματος

FK

21 Machine Type/Model Τύπος Μηχανής FK

22 Error Type Τύπος Σφάλματος FK

23 Operator ID Κωδικός Χειριστή FK

24 Operator Assignment Ανατεθέν Έργο Χειριστή FK

7. Takedown - Τυλικτική διάταξη στο κάτω μέρος της πλεκτομηχανής που τραβάει 

ομοιόμορφα το παραγόμενο πλεκτό για να προστατέψει τις θηλειές (set rate tension).

1 Greige Weight Ημιτελές πλεκτό Βάρος όπως παραδίδεται από την 

πλεκτομηχανή χωρίς να 

υποστεί καμία περαιτέρω 

διεργασία (φινίρισμα, 

λεύκανση, βαφή)

ΡΚ

2 Greige Width Ημιτελές πλεκτό Πλάτος ΡΚ

3 Takedown Tension Τάνυση Τυλίγματος ΡΚ
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4 Roll Handling Διαχείριση ρολού ΑΚ

5 Spreader Width Ράβδος Συγκράτησης ΑΚ

6 Machine No Αύξων Αριθμός Μηχανής FK

7 Machine Diameter Διάμετρος Μηχανής FK

8 Gauge Αριθμός στοιχείων ανά 

μονάδα μήκους

απόσταση των στοιχείων 

μόρφωσης των θηλειών

FK

9 Pattern ID Κωδικός Σχεδίου FK

10 Operator ID Κωδικός Χειριστή FK

11 Operator Assignment Ανατεθέν Έργο Χειριστή FK

8. Monitoring Device - Διάταξη Παρακολούθησης Λειτουργίας
Παρακολουθεί και καταγράφει λειτουργία της πλεκτομηχανής αποθηκεύοντας όλα τα κρίσιμα 

στοιχεία παραγωγής

1 Machine Efficiency Απόδοση Μηχανής Εξαρτάται από τις διακοπές 

λειτουργίας λόγω 

προβληματικών θηλειών

ΡΚ

2 Stop Motion System Σύστημα Διακοπής 

Λειτουργίας

ΡΚ

3 RPM Στροφές Μηχανής ΡΚ

4 Fault Detection System Σύστημα Ανίχνευσης 

Σφαλμάτων

ΑΚ

5 Cleaning System Σύστημα Καθαρισμού ΑΚ

6 Lubrication System Σύστημα Λίπανσης ΑΚ

7 Speed Factor Συντελεστής Ταχύτητας ΑΚ

8 No of Rev per Roll Αριθμός Περιστροφών ανά 

ρολό

ΑΚ
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9 Machine No Αύξων Αριθμός Μηχανής FK

10 Machine Diameter Διάμετρος Μηχανής FK

11 Gauge Βήμα - Αριθμός στοιχείων 

ανά μονάδα μήκους

FK

12 Pattern ID Κωδικός Σχεδίου FK

9. Maintenance Report - Αναφορά Συντήρησης
Για την συντήρηση της πλεκτομηχανής απαιτούνται στοιχεία για τον χρονικό προγραμματισμό 

και διάρκεια των εργασιών συντήρησης.

1 Error Type Τύπος Σφάλματος ΡΚ

2 Machine Type/Model Τύπος Μηχανής ΡΚ

3 Shift Βάρδια ΑΚ

4 Date Ημερομηνία ΑΚ

5 Maintenance Time Χρόνος Συντήρησης ΑΚ

6 Maintenance Operation Λειτουργία Συντήρησης ΑΚ

7 Technician ID(s) Κωδικός Τεχνικού ΑΚ

8. Greige Fabric - Ημιτελές Πλεκτό Ύφασμα
Το παραγόμενο πλεκτό ύφασμα της πλεκτομηχανής είναι στην ουσία ενδιάμεσο προϊόν που 

χρήζει περαιτέρω επεξεργασιών (Λεύκανση, Βαφή, Φινίρισμα)

1 Greige Fabric ID Κωδικός Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΡΚ

2 Greige Yards Μήκος Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΡΚ

3 Pattern ID Κωδικός Σχεδίου ΡΚ

4 Style ID Κωδικός Περιγραφής ΡΚ
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5 Fabric Density Πυκνότητα φάσματος Θηλειές/απ ΑΚ

6 Run in Ratio Ρυθμός Τροφοδοσίας ΑΚ

7 No of Rev per Roll Αριθμός Περιστροφών ανά 

ρολό

ΑΚ

8 Slit Line Γραμμή διαχωρισμού ΑΚ

9 Greige Weight Ημιτελές πλεκτό Βάρος FK

10 Greige Width Ημιτελές πλεκτό Πλάτος FK

11 Takedown Tension Τάνυση Τυλίγματος FK

11. Production Report - Αναφορά Παραγωγής
Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που σχετίζονται με την παραγωγή του πλεκτού 

υφάσματος

1 Greige Fabric ID Κωδικός Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΡΚ

2 Greige Weight Βάρος Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΡΚ

3 Machine No Αριθμός Μηχανής ΡΚ

4 Style ID Κωδικός Περιγραφής ΡΚ

5 No of Rev per Roll Αριθμός Περιστροφών ανά 

ρολό

ΡΚ

6 Greige width Πλάτος Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΑΚ

7 Greige yards Μήκος Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΑΚ

8 Machine Diameter Διάμετρος Μηχανής ΑΚ

9 Machine Type/Model Τύπος Μηχανής ΑΚ
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10 No of Feeds Αριθμός Τροφοδοσιών ΑΚ

11 Operator Name Όνομα Χειριστή ΑΚ

12 Operator ID Κωδικός Χειριστή ΑΚ

13 Production Time Χρόνος Παραγωγής ΑΚ

14 Machine Efficiency Απόδοση Μηχανής FK

15 Stop Motion System Σύστημα Διακοπής 

Λειτουργίας

FK

16 RPM Στροφές Μηχανής FK

12. Quality Report - Αναφορά Ποιότητας
Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που σχετίζονται με την ποιότητα του πλεκτού 

υφάσματος

1 Greige Fabric ID Κωδικός Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΡΚ

2 Quality Classification Κατηγοριοποίηση

Ποιότητας

Συνήθως % εκπλήρωση των 

προδιαγραφών

ΡΚ

3 Type of Defect Τύπος Ελαττώματος ΡΚ

4 Place of Defect Σημείο ελαττώματος ΡΚ

5 Machine Efficiency Απόδοση Μηχανής FK

6 Stop Motion System Σύστημα Διακοπής 

Λειτουργίας

FK

7 RPM Στροφές Μηχανής FK
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Η πρώτη παρατήρηση σχετικά με το μελετώμενο μοντέλο IDEF1X είναι ότι όλες οι συσχετίσεις 

των οντοτήτων μεταξύ τους είναι μη καθορισμένες (Non-Identifying Relationships) με 

αποτέλεσμα καμία οντότητα να μην κληρονομεί τα πρωτεύοντα κλειδιά της σε άλλη οντότητα 

ως πρωτεύοντα κλειδιά αλλά μόνο ως δευτερεύοντα ξένα κλειδιά τα οποία και διακρίνονται 

χαρακτηριστικά με τη σημείωση (FK) στο τέλος των γνωρισμάτων. Ο ρόλος των ξένων 

κλειδιών είναι να αναδεικνύονται ουσιαστικά οι υπάρχουσες συσχετίσεις μεταξύ των 

οντοτήτων.

Η κυκλική πλεκτομηχανή υφαδιού αποτελείται από τρία τμήματα (Βλέπε Εικόνα 8.6) :

• Το Ικρίωμα (Creel)

• Την Πλεκτομηχανή (Knit Machine)

• Το Τυλικτικό (Take Down)

To Ικρίωμα (Creel) είναι η κατάλληλη διάταξη όπου φορτώνονται οι μπομπίνες του νήματος 

που τροφοδοτούν την κυρίως μηχανή για την παραγωγή του πλεκτού υφάσματος. Το σύνολο 

του νήματος ή νημάτων που χρειάζονται για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου κωδικού 

πλεκτού υφάσματος αποτελεί την οντότητα Συσκευασία Νήματος (Yarn Package). Ο 

υπεύθυνος για την φόρτωση και προετοιμασία του Ικριώματος είναι ο χειριστής της μηχανής 

(Knit Operator) χωρίς όμως να είναι υπεύθυνος για την διαμόρφωση και προετοιμασία των 

νημάτων οπότε και εξηγείται η ανυπαρξία απευθείας σχέσης μεταξύ χειριστού και συσκευασίας 

νήματος (Yarn Package) στο μελετώμενο διάγραμμα IDEF1X.

Τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά (Primary Key Attributes) της οντότητας συσκευασία νήματος 

είναι ο κωδικός τύπου νήματος (Yarn Style ID), ο προμηθευτής του νήματος, η περιγραφή 

νήματος και τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας ενώ δευτερεύοντα χαρακτηριστικά της 

συσκευασίας νήματος αποτελούν το μέγεθος της παρτίδας νήματος και πληροφορίες σχετικά 

με την αποστολή και παραλαβή του νήματος. Ο διαχωρισμός στην περίπτωση αυτή είναι 

εύλογος διότι είναι δυνατός να ετοιμαστεί μια συσκευασία νημάτων για την τροφοδοσία της 

πλεκτομηχανής αν δεν ξέρουμε πχ πότε παραλήφθηκε το συγκεκριμένο νήμα ή πόσα κιλά / 

μπομπίνες αποτελούσαν την συγκεκριμένη παρτίδα του νήματος. Αντίθετα αν λείπει κάποιο 

από τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά όπως ο τύπος του νήματος ή η περιγραφή της 

συσκευασίας είναι αδύνατο να σχηματισθεί μία συσκευασία νήματος.
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Τα κύρια χαρακτηριστικά της οντότητας Ικρίωμα είναι η δυναμικότητα του Ικριώματος η 

τάνυση εισόδου του νήματος και η αρχική διάταξη του νήματος τα οποία και κληρονομούνται 

ως ξένα κλειδιά στην πλεκτική μηχανή.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της οντότητας Πλεκτική Μηχανή (Knit Machine) είναι ο αύξων 

αριθμός της πλεκτομηχανής για να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα ο έλεγχος της ποιότητας και 

ο σχεδιασμός παραγωγής, η διάμετρος της μηχανής και κατά συνέπεια και του τελικού 

πλεκτού υφάσματος, η απόσταση των στοιχείων μόρφωσης των θηλειών (αριθμός στοιχείων 

ανά μονάδα μήκους - Gauge) και ο κωδικός σχέδιου υποδείγματος προς παραγωγή. Όπως έχει 

προαναφερθεί επειδή στο συγκεκριμένο σχέδιο δεν παρέχονται Identifying Relationships με 

άλλες οντότητες άρα κανένα από τα προαναφερθέντα κύρια γνωρίσματα της πλεκτομηχανής 

δεν κληρονομείται από άλλη οντότητα με αποτέλεσμα τα γνωρίσματα αυτά να καθορίζονται 

από τον χειριστή της πλεκτομηχανής.

Άλλα γνωρίσματα της πλεκτομηχανής που δεν χαρακτηρίζουν μοναδικά την λειτουργία της 

είναι οι στροφές της μηχανής (RPM), ο αριθμός των βελονών (No of Needless), η απόδοση της 

μηχανής, το πλήθος τροφοδοσίας, οι λοιπές συνθήκες λειτουργίας της μηχανής ο ρυθμός 

τροφοδοσίας της πλεκτομηχανής, η ταχύτητα εισόδου του νήματος, η διαμόρφωση του 

σχεδίου. Και στην περίπτωση αυτή είναι εύλογος ο διαχωρισμός μεταξύ πρωτευόντων και 

δευτερευόντων χαρακτηριστικών. Παραδείγματος χάρη χωρίς το σχέδιο υποδείγματος η την 

απόσταξη των στοιχείων πλέξης δεν μπορεί να γίνει πλέξη ενώ αντίθετα θα μπορούσε να γίνει 

πλέξη με μειωμένη απόδοση της μηχανής ή διαφορετικές στροφές της μηχανής 

Η τυλικτική διάταξη βρίσκεται στο κάτω μέρος της πλεκτομηχανής, τυλίγει και τραβάει 

ομοιόμορφα το παραγόμενο πλεκτό για να προστατέψει τις θηλιές.

Αποτελεί ουσιαστικά το τρίτο τμήμα της πλεκτομηχανής του οποίου την ευθύνη χειρισμού έχει 

ο χειριστής της πλεκτομηχανής.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της οντότητας Τυλικτική διάταξη (Takedown) είναι το βάρος το 

παραγόμενου πλεκτού υφάσματος, το πλάτος και η τάνυση ενώ τα δευτερεύοντα 

χαρακτηριστικά είναι η διαχείριση του παραγόμενου ρολού πλεκτού υφάσματος και το πλάτος 

της Ράβδου Συγκράτησης του υφάσματος για την αποφυγή δημιουργίας τσακίσεων και 

διπλωμάτων στο ύφασμα.

Το τελευταίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι ο καθορισμός του παραγόμενου 

προϊόντος της πλεκτομηχανής. Το προϊόν της πλεκτομηχανής αναφέρεται ως Greige Fabric - 

Ημιτελές πλεκτό ύφασμα όπως παραδίδεται από την πλεκτομηχανή χωρίς να υποστεί καμία 

περαιτέρω διεργασία (φινίρισμα, λεύκανση, βαφή). Ο διαχωρισμός αυτός είναι απαραίτητος
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διότι το παραγόμενο πλεκτό αμέσως μετά την πλεκτομηχανή ουσιαστικά αποτελεί όχι τελικό 

αλλά συνήθως ενδιάμεσο προϊόν.
Με βάση τις διασυνδέσεις του εξεταζόμενου συστήματος ο χειριστής της πλεκτομηχανής δεν 

πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον τελικό καθορισμό των χαρακτηριστικών του υφάσματος ως 

ετοίμου προϊόντος. Αυτό πιθανόν να γίνεται από το επόμενο τμήμα όπως αποθηκάριο ο οποίος 

και καθορίζει τα χαρακτηριστικά του υφάσματος όπως Κωδικός Υφάσματος Μέτρα 

παραγωγής, Κωδικός Σχεδίου.
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9 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ IDEF ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ

Εισαγωγή
Με βάση τα παραδείγματα της μεθοδολογίας IDEF που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια μοντελοποίησης δεδομένων και λειτουργιών με 

τις τεχνικές μοντελοποίησης IDEF0 (Functional modeling) και IDEFlx (Data modeling) με 

προσαρμογή των απαραίτητων στοιχείων σε εφαρμογή υφαντήριου (Παραγωγή Υφάσματος σε 

Υφαντού ργικό Ιστό)

9.1 Μοντελοποίηση Λειτουργιών Υφαντήριου με την μέθοδο IDEF0
Υφαντό είναι το προϊόν της υφαντουργίας που δημιουργείται όταν δύο ομάδες στοιχείων 

(νήματα στημονιού & υφαδιού) διασταυρώνονται κατά ορισμένη διάταξη συνήθως σε ορθή 

γωνία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι υφαντουργικοί ιστοί γνωστότεροι και ως 

αργαλειοί.

Στημόνι (Warp) : το σύνολο των νημάτων που διατάσσεται κατά μήκος του υφαντού 

Υφάδι (Weft) : το σύνολο των νημάτων που αναπτύσσονται κατά το πλάτος του υφαντού. 

Στην διάρκεια της ύφανσης το υφάδι δέχεται ελάχιστη καταπόνηση σε αντίθεση με το στημόνι 

το οποίο υποβάλλεται σε έντονη τάνυση.

Εικόνα 9.1: Σχηματική Παράσταση Στημονιού - Υφαδιού

Α. Σίμος 90



MBA Executive Διπλωματική bpyacna

Οι σημαντικότεροι τύποι αργαλειών είναι :
Οι συμβατικοί ή σαϊτοφόροι αργαλειοί στους οποίους η μεταφορά υφαδιού γίνεται με 

σαΐτα. Μπορεί να είναι μηχανικοί ή αυτόματοι και να έχουν μία ή περισσότερες σαΐτες (150- 

200 περάσματα το λεπτό)

Στους ασάϊτους αργαλειούς η μεταφορά του υφαδιού γίνεται χωρίς την βοήθεια σαΐτας, με 

πιο γνωστούς τύπους τις ωθήσεις νερού (400-600 περάσματα το λεπτό), ωθήσεις αέρα (800- 

1000 περάσματα το λεπτό) με μικροσαΐτα ή βλήμα οι κυκλικοί αργαλειοί και οι αργαλειοί με 

εύκαμπτες ή άκαμπτες ταινίες. Οι συμβατικοί αργαλειοί συνεχώς αντικαθίστανται με ασάϊτους 

λόγω υψηλότερων ταχυτήτων ύφανσης και μικρότερου θορύβου.

Η παραγωγική διαδικασία της ύφανσης περιλαμβάνει την προεργασία των νημάτων ώστε να 

αποκτήσουν κατάλληλες ιδιότητες για την χρησιμοποίησή τους στον αργαλειό. Ιδιαίτερα τα 

νήματα του στημονιού υποβάλλονται :

• Διασμό (Creeling)). Η παράλληλη και ομοιόμορφη διάταξη των νημάτων σε 

προκαθορισμένο πλάτος και η περιτύλιξή τους με σταθερή τάνυση στον κύλινδρο 

στημονιού.

• Κολλάρισμα (Sizing). Η εξωτερική επιφάνεια των νημάτων επικαλύπτεται με ειδικές κόλλες 

με αποτέλεσμα την λείανση και αύξηση της μηχανικής αντοχής τους, την ελάττωση των 

ελεύθερων απολήξεων, και τελικά την μείωση των τριβών και των σπασιμάτων.

• Μίττωμα (Drawing in). Τα νήματα του στημονιού διέρχονται από κατάλληλες διατάξεις 

πλαισίων (μιττάρια, φουρκέτες, χτένια) τα οποία ρυθμίζουν την κίνηση τους ώστε να 

διέλθει το υφάδι ανάμεσά τους.
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Εικόνα 9.2 : Υφαντουργικός Ιστός Sulzer Ν 5

Εικόνα 9.3 : Ρολός Στημονιού (Warp)
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Για την εφαρμογή του μοντέλου IDEF0 στην διαδικασία Ύφανσης απαιτείται ένα αρχικό 

διάγραμμα Α-0 το οποίο καλείται και θεματικό διάγραμμα της λειτουργίας (context diagram of 

the function), το οποίο καθορίζει τον σκοπό του μοντέλου οριοθετώντας τις κατευθύνσεις και 

τους περιορισμούς του. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την λειτουργία του συγκεκριμένου 

μοντέλου επιμερίζονται στις παρακάτω κατηγορίες (ICOM) ως εξής :

• Εισροή (input) θεωρείται η εντολή παραγωγής (Production Order)

• Εκροή (output) θεωρούνται οι αναφορές Παραγωγής, Ποιότητας και Συντήρησης 

(Production, Quality, Maintenance Reports), ενώ ως

• Έλεγχοι (controls) της διαδικασίας θεωρούνται οι Προδιαγραφές Πελατών (Customers 

Standards).

Customer Standards

Production Order
( -

----------------- 1* Weaving Operations
( -

°( .

Quality Report

Production Report

Maintenance Report

Εικόνα 9.4 - Μοντέλο IDEFO λειτουργιών Υφαντουργικού Ιστού Α-0 (Context 
Diagram)

Το βασικό μοντέλο (το αναφερόμενο ως Α-0) αναλύεται περαιτέρω στα παρακάτω τρία 

επιμέρους στάδια :

1. Την Αποθήκευση και προετοιμασία των πρώτων υλών (Warehouse)

2. Την Παραγωγή του υφαντού υφάσματος (Weaving)

3. Τον Έλεγχο του παραγόμενου πλεκτού (Inspection)

Η παραγωγή του Υφαντού υφάσματος αναλύεται στα επιμέρους στάδια ως εξής :

• Κομπόδεμα Στημονιού - (Warp Knotting)
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• Παραγωγή Υφάσματος - Fabric Formation (Weaving)

• Αντικατάσταση Στημονιού - Doffing

ΚΟΜΠΟΔΕΜΑ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ - WARP KNOTTING
Το ρολό στημονιού είναι η κατάλληλη διάταξη τροφοδοσίας του υφαντουργικού ιστού όπου οι 

κλωστές είναι τυλιγμένες και κολλαρισμένες υπό σταθερή τάνυση (Βλέπε Εικόνα 9.3). Στο 

τμήμα αυτό της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται η προετοιμασία των κατάλληλων νημάτων 

υφαδιού, η φόρτωση και το δέσιμο των κλωστών του νήματος στημονιού με το υπολειπόμενο 

νήμα εντός του υφαντουργικού ιστού. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η κοπιαστική εργασία 

του μιτώματος, του περάσματος δηλαδή όλων των κλωστών από όλα τα κινούμενα μέρη του 

αργαλειού σε προκαθορισμένο σχέδιο (μάτια μιταριών και των θυρίδων του χτενιού)

Στη συνέχεια αναλύονται τα συστατικά στοιχεία (ICOM) του συγκεκριμένου μοντέλου.

Εισροές (Inputs)
• Συσκευασία Νήματος στημονιού υπό την μορφή ρολού (Warp role)

• Συσκευασία Νήματος υφαδιού (Weft Yarn Package)

Το νήμα ή τα νήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την φόρτωση του ικριώματος υφαδιού 

πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη μορφή που εξαρτάται από το τελικό προϊόν όπως μίξη 

διαφορετικών τίτλων νήματος ή χρησιμοποίηση διαφορετικών παρτίδων νήματος.

Εκροές (Outputs)
• Φορτωμένο & Δεμένο Νήμα (Combed & Tensioned Yarn)

Το τέλος της διαδικασίας αυτής παρέχει ένα φορτωμένο και καθ'όλα έτοιμο στημόνι για την 

έναρξη λειτουργίας του υφαντουργικού ιστού

'Ελεγχοι (Controls)
• Προγραμματισμός Παραγωγής & Συντήρησης (Production & Maintenance Schedule)

Τι πρέπει να παράγουμε, πότε πρέπει να είναι έτοιμο το προϊόν προς παράδοση, πότε έχει 

προγραμματισθεί συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και πόσο θα διαρκέσει. •

• Προδιαγραφές (Specifications)

Τα συστατικά στοιχεία του προϊόντος, οι απαιτήσεις ποιότητας σε σχέση με την λειτουργία του 

αργαλειού. Παραδείγματος χάρη εάν ζητείται τελική πρώτη ποιότητα υφάσματος μεγαλύτερη
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του 98% πρέπει να γίνουν επεμβάσεις όπως μείωση της ταχύτητας της μηχανής, καλύτερης 

προετοιμασίας (start up) και διαφοροποίησης των πρώτων υλών.

• Δυναμικότητα (Capacity)

Τι παραγωγικές δυνατότητες έχει ο εξοπλισμός σε σχέση πάντα με την επιλεγόμενη τελική 

διαμόρφωση

• Υπολειπόμενο Νήμα (Yarn Setout)

Κατά την παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να υπολογιστεί ανάλογα με την διαδρομή του 

νήματος και το σχέδιο ύφανσης το νήμα που θα παραμείνει ως υπόλοιπο εντός του Ιστού για 

το επόμενο κομπόδεμα

• Μηχανισμός Σχεδίασης (Design Mechanism)

Μηχανισμοί (Mechanisms)
• Ικρίωμα (Creel)

• Εργασία (Labor)

• Ενέργεια (Energy)

• Παροχή Αέρα (Air)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΑΝΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - FABRIC FORMATION
Στο τμήμα αυτό της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται η παραγωγή του υφαντού υφάσματος

Εισροές (Inputs)
• Φορτωμένο Ικρίωμα (Creeled & Tensioned Yarn) με νήματα που έχουν δεθεί με την 

κατάλληλη τάνυση με το υπόλοιπο νήμα που διατηρείται εντός της μηχανής ως οδηγός για 

την αρχική λειτουργία του χτενιού στον αργαλειό.

Εκροές (Outputs)

• Το παραγόμενο υφαντό (Fabric to be Rolled) από τον Ιστό έτοιμο προς περιτύλιξη σε 

μορφή ρολού

Έλεγχοι (Controls)
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• Προγραμματισμός Παραγωγής & Συντήρησης (Production & Maintenance Schedule)

Τι πρέπει να παράγουμε, πότε πρέπει να είναι έτοιμο το προϊόν προς παράδοση, πότε έχει 

προγραμματισθεί συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και πόσο θα διαρκέσει.

Μηχανισμοί (Mechanisms)

• Εργασία (Labor)

• Παροχή Αέρα (Air)

• Λίπανση (Oil)

• Ενέργεια (Energy)
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9.2 Μοντελοποίηση Δεδομένων Υφαντήριου με την μέθοδο IDEF1X

Για την εφαρμογή ενός μοντέλου δεδομένων IDEF1X σε Υφαντουργικό Ιστό πρέπει να 

καθοριστούν οι οντότητες και τα χαρακτηριστικά τους καθώς επίσης και οι απαραίτητες 

διασυνδέσεις μεταξύ των οντοτήτων. Στο προτεινόμενο μοντέλο δεδομένων περιγράφονται 12 

οντότητες:

Εντολή Παραγωγής (production order)

Στοιχεία Προϊόντος (style card)

Συσκευασία Νήματος (yarn package)

Ικρίωμα (creel)

Υφαντουργικός Ιστός (weaving loom)

Μονάδα Αλλαγής (doffing unit)

Εξοπλισμός Παρακολούθησης Λειτουργίας (monitoring device)

Μη Επεξεργασμένο Ύφασμα (greige fabric)

Αναφορά Συντήρησης (maintenance report)

Αναφορά Ποιότητας (quality report)

Αναφορά Παραγωγής (production report)

Χειριστής (operator)

Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οντοτήτων του 

συστήματος IDEF1X για Υφαντουργικό Ιστό καθώς επίσης και η κωδικοποίησή τους ως 

PK(Primary Key), AK(Alternate Key), FK(Foreign Key).

1. Yarn Package - Συσκευασία Νήματος
Πρόκειται για την προετοιμασία σε μία συσκευασία των απαραίτητων νημάτων υφαδιού για 

την τροφοδοσία του Ικριώματος του Υφαντουργικού Ιστού.

1 Yarn Style ID - Weft Κωδικός Νήματος Υφαδιού ΡΚ

2 Yarn Style ID - Warp Κωδικός Νήματος 

Στημονιού

ΡΚ

3 Yarn Supplier Προμηθευτής Νήματος ΡΚ

4 Yarn Description Περιγραφή Νήματος Νήμα RING, COMBED, Τίτλος ΡΚ
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5 Package Description Περιγραφή Συσκευασίας ΡΚ

6 Yarn Lot Size Μέγεθος Παρτίδας 

Νήματος

Συνολικά Μέτρα, Κιλά των 

μπομπίνων νήματος

ΑΚ

7 Shipping Info Πληροφορίες Παράδοσης 

Παραλαβής

ΑΚ

2. Production Order - Εντολή Παραγωγής
Η εντολή παραγωγής περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την προετοιμασία και την 

υλοποίηση της παραγγελίας.

1 Yarn Style ID - Weft Κωδικός Νήματος Υφαδιού ΡΚ

2 Yarn Style ID - Warp Κωδικός Νήματος 

Στημονιού

ΡΚ

2 Yarn Supplier Προμηθευτής Νήματος ΡΚ

3 Style ID Κωδικός Περιγραφής Αναφέρεται στον Κωδικό του 

παραγόμενου προϊόντος

ΡΚ

4 Fabric Lot Size Μέγεθος Παρτίδας 

Υφάσματος

Συνολικά Μέτρα, Κιλά του 

υφάσματος

ΡΚ

5 Machine Type/Model Τύπος Μηχανής ΡΚ

6 Yarn Lot Size Μέγεθος Παρτίδας 

Νήματος

ΑΚ

7 Production Time Χρόνος Παραγωγής ΑΚ

8 Pattern ID Κωδικός Σχεδίου Αναφέρεται στο σχέδιο 

ύφανσης

ΑΚ

9 Other Production Notes Άλλες Πληροφορίες ΑΚ

10 Machine No Αύξων Αριθμός Μηχανής ΑΚ
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3. Creel - Ικρίωμα
To Ικρίωμα είναι κατάλληλη διάταξη για την τοποθέτηση των μπομπίνων που τροφοδοτούν 

τον υφαντουργικό ιστό

1 Creel Capacity Δυναμικότητα Ικριώματος Συνήθως μετρείται σε αριθμό 

μπομπίνων πχ 10 μπομπίνες

ΡΚ

2 Yarn Input Tension(s) Τάνυση Εισόδου Νήματος ΡΚ

3 Yarn Setout Αρχική διάταξη νήματος ΡΚ

4 Creel Type Τύπος Ικριώματος ΑΚ

5 Yarn Style ID Κωδικός Νήματος FK

6 Yarn Supplier Προμηθευτής Νήματος FK

7 Yarn Description Περιγραφή Νήματος FK

8 Package Description Περιγραφή Συσκευασίας FK

9 Style ID Κωδικός Περιγραφής FK

10 Fabric Lot Size Μέγεθος Παρτίδας 

Υφάσματος

FK

11 Machine Type/Model Τύπος Μηχανής FK

12 Operator ID Κωδικός Χειριστή FK

13 Operator Assignment Ανατεθέν Έργο Χειριστή FK

4. Style Card - Στοιχεία Κωδικού Περιγραφής
Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που περιγράφουν τον κωδικό παραγωγής των 

διαφόρων ειδών υφασμάτων

1 Pattern ID Κωδικός Σχεδίου Ύφανσης 3/1 Ζ, 2/1S ΡΚ

2 Machine width Πλάτος Μηχανής Συνήθως 1,8 μέτρα ΑΚ

3 Picks (ends/cm) Πυκνότητα Υφάσματος Συνήθως 15-20 κλωστές 

στημονιού ανά cm

ΑΚ
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4 No of Ends Αριθμός Κλωστών 

Στημονιού

ΑΚ

5 PPM (Picks per minute) Στροφές Μηχανής 

(Υφαδιές ανά λεπτό)

Συνήθως 550 υφαδιές ανά 

λεπτό

ΑΚ

6 Reed Χτένι - Αριθμός στοιχείων 

ανά μονάδα μήκους

απόσταση των στοιχείων 

μόρφωσης των θηλειών 

Συνήθως 6-8 ends /cm

ΑΚ

7 Yarn Style ID Weft Κωδικός Νήματος Υφαδιού FK

δ Yarn Style ID Warp Κωδικός Νήματος 

Στημονιού

FK

9 Yarn Supplier Προμηθευτής Νήματος FK

10 Style ID Κωδικός Περιγραφής FK

11 Fabric Lot Size Μέγεθος Παρτίδας 

Υφάσματος

FK

12 Machine Type/Model Τύπος Μηχανής FK

5. Weaving Operator - Χειριστής Υφαντουργικού Ιστού
0 χειριστής του Υφαντουργικού Ιστού είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό του ικριώματος του 

ιστού και της τυλικτικής διάταξης.

1 Operator ID Κωδικός Χειριαπή ΡΚ

2 Operator Assignment Ανατεθέν Έργο Χειριστή Κομπόδεμα - Εξαγωγή ΡΚ

3 Operator Name Όνομα Χειριστή ΑΚ

4 Shift Βάρδια ΑΚ

6. Loom Machine - Υφαντουργικός Ιστός

Ο Υφαντουργικός Ιστός αποτελεί το κεντρικό σημείο των διασυνδέσεων όλων των επιμέρους 

τμημάτων
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1 Machine No Αύξων Αριθμός Μηχανής ΡΚ

2 Machine width Πλάτος Μηχανής ΡΚ

3 Reed Χτένι - Αριθμός στοιχείων 

ανά μονάδα μήκους

ΡΚ

4 Pattern ID Σχέδιο για προκαθορισμένη 

επιλογή κινήσεων μερών της 

μηχανής

ΡΚ

5 PPM (Picks per Minute) Στροφές Μηχανής Συνήθως 550 υφαδιές ανά 

λεπτό

ΑΚ

6 No of Ends Αριθμός κλωστών 

στημονιού

ΑΚ

7 Machine Efficiency Απόδοση Μηχανής ΑΚ

8 No of Feeds Αριθμός Τροφοδοσιών Μέσο οδήγησης νήματος στο 

χτένι του Ιστού

ΑΚ

9 Machine Settings (other) 'Άλλες Συνθήκες Μηχανής ΑΚ

10 Course Length(s) Σειρά συστοιχία θηλειών 

κατά πλάτος του πλεκτού 

υφάσματος

ΑΚ

11 Yarn Input Είσοδος Νήματος ΑΚ

12 Pattern Setup Διαμόρφωση Σχεδίου ΑΚ

13 Creel Capacity Δυναμικότητα Ικριώματος Συνήθως μετρείται σε αριθμό 

μπομπίνων πχ 20 μπομπίνες

FK

14 Yarn Input Tension(s) Τάνυση Εισόδου Νήματος FK

15 Yarn Setout Αρχική διάταξη νήματος FK

16 Yarn Style ID Κωδικός Νήματος FK

17 Yarn Supplier Προμηθευτής Νήματος FK

18 Style ID Περιγραφή Νήματος FK
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19 Fabric Lot Size Μέγεθος Παρτίδας 

Υφάσματος

FK

20 Machine Type/Model Τύπος Μηχανής FK

21 Error Type Τύπος Σφάλματος FK

22 Operator ID Κωδικός Χειριστή FK

23 Operator Assignment Ανατεθέν Έργο Χειριστή FK

7. Takedown - Τυλικτική διάταξη στο κάτω μέρος του ιστού που τραβάει ομοιόμορφα 

το παραγόμενο ύφασμα για να προστατέψει την ύφανση (set rate tension).

1 Greige Weight Ημιτελές ύφασμα Βάρος όπως παραδίδεται από την 

πλεκτομηχανή χωρίς να 

υποστεί καμία περαιτέρω 

διεργασία (φινίρισμα, 

λεύκανση, βαφή)

ΡΚ

2 Greige Width Ημιτελές ύφασμα Πλάτος ΡΚ

3 Takedown Tension Τάνυση Τυλίγματος ΡΚ

4 Roll Handling Διαχείριση ρολού ΑΚ

5 Machine No Αύξων Αριθμός Μηχανής FK

6 Machine width Πλάτος Μηχανής FK

7 Reed Χτένι - Αριθμός στοιχείων 

ανά μονάδα μήκους

απόσταση των στοιχείων 

μόρφωσης των θηλειών 

Συνήθως 6-8 ends /cm

FK

8 Pattern ID Κωδικός Σχεδίου FK

9 Operator ID Κωδικός Χειριστή FK

10 Operator Assignment Ανατεθέν Έργο Χειριστή FK
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8. Monitoring Device - Διάταξη Παρακολούθησης Λειτουργίας
Παρακολουθεί και καταγράφει λειτουργία του Ιστού αποθηκεύοντας όλα τα κρίσιμα στοιχεία 

παραγωγής

1 Machine Efficiency Απόδοση Μηχανής Εξαρτάται από τις διακοπές 

λειτουργίας λόγω 

προβληματικών θηλειών

ΡΚ

2 Stop Motion System Σύστημα Διακοπής 

Λειτουργίας

ΡΚ

3 PPM (Picks per Minute) Στροφές Μηχανής Συνήθως 550 υφαδιές ανά 

λεπτό

ΡΚ

4 Fault Detection System Σύστημα Ανίχνευσης 

Σφαλμάτων

ΑΚ

5 Cleaning System Σύστημα Καθαρισμού ΑΚ

6 Lubrication System Σύστημα Λίπανσης ΑΚ

7 Speed Factor Συντελεστής Ταχύτητας ΑΚ

8 No of Rev per Roll Αριθμός Περιστροφών ανά 

ρολό υφάσματος

ΑΚ

9 Machine No Αύξων Αριθμός Μηχανής FK

10 Machine Width Πλάτος Μηχανής FK

11 Reed Χτένι - Αριθμός στοιχείων 

ανά μονάδα μήκους

απόσταση των στοιχείων 

μόρφωσης των θηλειών 

Συνήθως 6-8 ends /cm

FK

12 Pattern ID Κωδικός Σχεδίου FK

9. Maintenance Report - Αναφορά Συντήρησης
Για την συντήρηση του Υφαντουργικού Ιστού απαιτούνται στοιχεία για τον χρονικό 

προγραμματισμό και διάρκεια των εργασιών συντήρησης.

1 Error Type Τύπος Σφάλματος ΡΚ
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2 Machine Type/Model Τύπος Μηχανής ΡΚ

3 Shift Βάρδια ΑΚ

4 Date Ημερομηνία ΑΚ

5 Maintenance Time Χρόνος Συντήρησης ΑΚ

6 Maintenance Operation Λειτουργία Συντήρησης ΑΚ

7 Technician ID(s) Κωδικός Τεχνικού ΑΚ

10. Greige Fabric - Ημιτελές Ύφασμα
To παραγόμενο πλεκτό ύφασμα του Ιστού είναι στην ουσία ενδιάμεσο προϊόν που χρήζει 

περαιτέρω επεξεργασιών (Λεύκανση, Βαφή, Φινίρισμα)

1 Greige Fabric ID Κωδικός Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΡΚ

2 Greige Yards Μήκος Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΡΚ

3 Pattern ID Κωδικός Σχεδίου ΡΚ

4 Style ID Κωδικός Περιγραφής ΡΚ

5 Fabric Density (Picks per 

cm)

Πυκνότητα φάσματος Υφαδιές ανά cm ΑΚ

6 No of Rev per Roll Αριθμός Περιστροφών ανά 

ρολό

ΑΚ

7 Slit Line Γραμμή διαχωρισμού ΑΚ

8 Greige Weight Ημιτελές ύφασμα Βάρος FK

9 Greige Width Ημιτελές ύφασμ Πλάτος FK

10 Takedown Tension Τάνυση Τυλίγματος FK
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11. Production Report - Αναφορά Παραγωγής
Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που σχετίζονται με την παραγωγή του υφάσματος

1 Greige Fabric ID Κωδικός Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΡΚ

2 Greige Weight Βάρος Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΡΚ

3 Machine No Αριθμός Μηχανής ΡΚ

4 Style ID Κωδικός Περιγραφής ΡΚ

5 No of Rev per Roll Αριθμός Περιστροφών ανά 

ρολό

ΡΚ

6 Greige width Πλάτος Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΑΚ

7 Greige meters Μήκος Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΑΚ

8 Machine Diameter Διάμετρος Μηχανής ΑΚ

9 Machine Type/Model Τύπος Μηχανής ΑΚ

10 No of Feeds Αριθμός Τροφοδοσιών ΑΚ

11 Operator Name Όνομα Χειριστή ΑΚ

12 Operator ID Κωδικός Χειριστή ΑΚ

13 Production Time Χρόνος Παραγωγής ΑΚ

14 Machine Efficiency Απόδοση Μηχανής FK

15 Stop Motion System Σύστημα Διακοπής 

Λειτουργίας

FK

16 PPM (picks per min) Στροφές Μηχανής FK
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12. Quality Report - Αναφορά Ποιότητας
Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που σχετίζονται με την ποιότητα του τελικού 

υφάσματος

1 Greige Fabric ID Κωδικός Ημιτελούς 

Υφάσματος

ΡΚ

2 Quality Classification Κατηγοριοποίηση

Ποιότητας

Συνήθως % εκπλήρωση των 

προδιαγραφών

ΡΚ

3 Type of Defect Τύπος Ελαττώματος ΡΚ

4 Place of Defect Σημείο ελαττώματος ΡΚ

5 Machine Efficiency Απόδοση Μηχανής FK

6 Stop Motion System Σύστημα Διακοπής 

Λειτουργίας

FK

7 PPM (picks per min) Στροφές Μηχανής FK

Ο υφαντουργικός ιστός αποτελείται από τρία τμήματα (Βλέπε Εικόνα 9.2 & 9.3) :

• Το ρολό Στημονιού (Warp role)

• Τον Ιστό (Weaving Machine)

• Το Τυλικτικό (Doffing)

Το Ικρίωμα (Creel) είναι η κατάλληλη διάταξη όπου φορτώνονται οι μπομπίνες του νήματος 

υφαδιού και ο ρολός με τις τυλιγμένες κλωστές στημονιού (Warp role) που τροφοδοτούν την 

κυρίως μηχανή για την παραγωγή του υφάσματος. Το σύνολο του νήματος ή νημάτων που 

χρειάζονται για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου κωδικού υφάσματος αποτελεί την 

οντότητα Συσκευασία Νήματος (Yarn Package). Ο υπεύθυνος για την φόρτωση και 

προετοιμασία του Ιστού είναι ο χειριστής του Υφαντουργικού Ιστού (Weaving Operator) χωρίς 

όμως να είναι υπεύθυνος για την διαμόρφωση και προετοιμασία των ρολών στημονιών. Με 

τον τόπο αυτό εξηγείται και η ανυπαρξία απευθείας σχέσης μεταξύ χειριστού και ρολών 

στημονιού στο μελετούμενο διάγραμμα IDEF1X.

Τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά (Primary Key Attributes) της οντότητας ρολός στημονιού είναι 

ο κωδικός τύπου νήματος (Yarn Style ID), ο προμηθευτής του νήματος, η περιγραφή νήματος
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και τα χαρακτηριστικά του ρολού ενώ δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι το μέγεθος της 

παρτίδας νήματος και πληροφορίες σχετικά με την αποστολή και παραλαβή του νήματος. Ο 

διαχωρισμός στην περίπτωση αυτή είναι εύλογος διότι είναι δυνατός να ετοιμαστεί μια 

συσκευασία νημάτων για την τροφοδοσία του Υφαντουργικού Ιστού αν δεν ξέρουμε πχ πότε 

παραλήφθηκε το συγκεκριμένο νήμα ή πόσα κιλά / μπομπίνες αποτελούσαν την συγκεκριμένη 

παρτίδα του νήματος. Αντίθετα αν λείπει κάποιο από τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά όπως ο 

τύπος του νήματος ή η περιγραφή της συσκευασίας είναι αδύνατο να σχηματισθεί μία 

συσκευασία νήματος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της οντότητας Ικρίωμα είναι η δυναμικότητα του Ικριώματος, η 

τάνυση εισόδου του νήματος και η αρχική διάταξη του νήματος τα οποία και κληρονομούνται 

ως ξένα κλειδιά στον Υφαντουργικό Ιστό.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της οντότητας Υφαντουργικός Ιστός (Loom) είναι ο αύξων 

αριθμός του Ιστού για να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα, ο έλεγχος της ποιότητας και ο 

σχεδιασμός παραγωγής, το πλάτος της μηχανής και του τελικού υφάσματος, η πυκνότητα του 

υφάσματος(υφαδιές ανά cm), ο αριθμός κλωστών στημονιού και ο κωδικός σχέδιου 

υποδείγματος προς παραγωγή. Όπως έχει προαναφερθεί επειδή στο συγκεκριμένο σχέδιο δεν 

παρέχονται Identifying Relationships με άλλες οντότητες άρα κανένα από τα προαναφερθέντα 

κύρια γνωρίσματα του Ιστού δεν κληρονομείται από άλλη οντότητα με αποτέλεσμα τα 

γνωρίσματα αυτά να καθορίζονται από τον χειριστή του Ιστού.

Άλλα γνωρίσματα του Υφαντουργικού Ιστού που δεν χαρακτηρίζουν μοναδικά την λειτουργία 

της είναι οι στροφές της μηχανής (PPM), το είδος του χτενιού (Reed), η απόδοση της 

μηχανής, το πλήθος τροφοδοσίας, οι λοιπές συνθήκες λειτουργίας της μηχανής ο ρυθμός 

τροφοδοσίας, η ταχύτητα εισόδου του νήματος, η διαμόρφωση του σχεδίου. Και στην 
περίπτωση αυτή είναι εύλογος ο διαχωρισμός μεταξύ πρωτευόντων και δευτερευόντων 

χαρακτηριστικών. Παραδείγματος χάρη χωρίς το σχέδιο υποδείγματος ή την απόσταξη των 

στοιχείων ύφανσης στο χτένι δεν μπορεί να γίνει ύφανση ενώ αντίθετα θα μπορούσε να γίνει 

ύφανση με μειωμένη απόδοση της μηχανής ή διαφορετικές στροφές της μηχανής.

Η τυλικτική διάταξη βρίσκεται στο κάτω μέρος του Ιστού, τυλίγει και τραβάει ομοιόμορφα το 

παραγόμενο ύφασμα για να προστατέψει την κατασκευή των διασταυρωμένων κλωστών 

στημονιού υφαδιού.

Αποτελεί ουσιαστικά το τρίτο τμήμα του Ιστού του οποίου την ευθύνη χειρισμού έχει ο 

χειριστής του Υφαντουργικού Ιστού.
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Τα κύρια χαρακτηριστικά της οντότητας Τυλικτική διάταξη (Takedown) είναι το βάρος το 

παραγόμενου υφάσματος, το πλάτος και η τάνυση ενώ τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι 

η διαχείριση του παραγόμενου ρολού υφάσματος και το πλάτος της Ράβδου Συγκράτησης του 

υφάσματος για την αποφυγή δημιουργίας τσακίσεων και διπλωμάτων στο ύφασμα.

Το τελευταίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι ο καθορισμός του παραγόμενου 

προϊόντος του Υφαντουργικού Ιστού. Το προϊόν του Ιστού αναφέρεται ως Greige Fabric - 

Ημιτελές ύφασμα όπως παραδίδεται από τον αργαλειό χωρίς να υποστεί καμία περαιτέρω 

διεργασία (φινίρισμα, λεύκανση, βαφή). Ο διαχωρισμός αυτός είναι απαραίτητος διότι το 

παραγόμενο ύφασμα αμέσως μετά την ύφανση ουσιαστικά αποτελεί όχι τελικό αλλά συνήθως 

ενδιάμεσο προϊόν.

Με βάση τις διασυνδέσεις του εξεταζόμενου συστήματος ο χειριστής του Υφαντουργικού 

Ιστού δεν πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον τελικό καθορισμό των χαρακτηριστικών του 

υφάσματος ως ετοίμου προϊόντος. Αυτό πιθανόν να γίνεται από το επόμενο τμήμα όπως 

αποθηκάριο ο οποίος και καθορίζει τα χαρακτηριστικά του υφάσματος όπως Κωδικός 

Υφάσματος Μέτρα παραγωγής, Κωδικός Σχεδίου.
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10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

10.1 Συμπεράσματα
Στον Κλωστοϋφαντουργικό κλάδο οι τεχνολογικές εξελίξεις, η απελευθέρωση των αγορών και 

οι σύγχρονες καταναλωτικές προτιμήσεις επιφέρουν μεγάλες μεταβολές σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής. Η τάση αυτή προβλέπεται να ενισχυθεί στο μέλλον σε συνδυασμό με τις 

διαμορφωμένες συνθήκες αγοράς που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία προϊόντων, 

συχνές αλλαγές μόδας, απαίτηση για σύντομη εκτέλεση παραγγελιών, συνεχή έλεγχο και 

ρύθμιση λειτουργιών με σκοπό της καλύτερη ποιότητα.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών είναι μια τεράστια παραγωγή πληροφοριών και κατά 

συνέπεια επιτακτική ανάγκη αποτελεσματικής και έγκαιρης διαχείρισης των πληροφοριών 

αυτών όπως στοιχείων παραγωγής, σχεδιασμού, λειτουργιών, διαχείρισης αποθεμάτων και 

εφοδιαστικής αλυσίδας, προδιαγραφές πελατών κλπ.

Η μετατροπή όλων των δεδομένων αυτών σε χρήσιμη και κοινή γνώση για όλον τον 

οργανισμό αποτελεί έργο ουσιαστικής σημασίας για τις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις.

Η επέκταση των χρήσεων της πληροφορικής σε συνδυασμό με την περαιτέρω εφαρμογή της 

μικροηλεκτρονικής και των αυτοματισμών κρίνεται ως αναγκαία και οι προαναφερθέντες 

στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την αποτελεσματική λειτουργία και σχεδίασμά των 

πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, η επιτακτική ανάγκη για μείωση του κόστους 

λειτουργίας των ευρωπαϊκών κλωστοϋφαντουργιών επιχειρήσεων δεν μπορεί επίσης να 

πραγματοποιηθεί χωρίς την επιτυχή εφαρμογή και λειτουργία των απαραίτητων 

πληροφοριακών συστημάτων.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων είναι ο 

σωστός αρχικός σχεδιασμός των απαιτήσεων και λειτουργιών του συστήματος. Η εφαρμογή 

της μεθοδολογίας IDEF στον τομέα αυτό μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο 

περιγραφής, διαχείρισης και βελτίωσης των πολύπλοκων διαδικασιών της 

κλωστοϋφαντουργίας.
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10.2 Προτάσεις
Προτάσεις για επόμενες εργασίες σε σχέση με πληροφοριακά συστήματα και την

κλωστοϋφαντουργία θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν τα παρακάτω :

• Μοντελοποίηση Δεδομένων και Λειτουργιών και για διαφορετικές κατηγορίες 

μηχανολογικού εξοπλισμού κλωστοϋφαντουργίας όπως Κλώστριες, Βαφικές και 

Φινιριστηκές μηχανές.

• Υπολογισμός του εύρους διακύμανσης στην Κλωστοϋφαντουργία με την βοήθεια 

πληροφοριακών συστημάτων που αποτελεί και τον βασικότερο παράγοντα 

διαφοροποίησης της κλωστοϋφαντουργίας σε σχέση με άλλους παραγωγικούς κλάδους και 

οφείλεται στην «ζωντανή υφή» των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

• Ανάπτυξη εφαρμογών "colour matching (αξιολόγησης βαφικού αποτελέσματος" σε 

συνδυασμό με συνθήκες βαφής και οπτικοηλεκτρονική (φασματοφωτομετρία) με στόχο 

την ανάπτυξη και αξιολόγηση συνταγών βαφών και πρώτων υλών με προγράμματα 

προσομοίωσης λειτουργίας (αποφυγή δοκιμών στην παραγωγή καλύτερη οργάνωση 

εργαστηριακών δοκιμών).

• Προσομοίωση παραγωγικής διαδικασίας μέσω Ηλεκτρονικών υπολογιστών (CIM) για 

εφαρμογή στην Κλωστοϋφαντουργία
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