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Streszczenie. Zasoby  danych  firmy  powinny  zawierać  informacje  o  projektowanych w przeszłości
procesach obróbki skrawaniem. Informacje takie mogą być wykorzystywane do przyspieszenia i po-
prawy dokładności szacowania kosztów aktualnie projektowanych procesów obróbki. Można w tym 
celu użyć aplikacji relacyjnej bazy danych oraz techniki case-based reasoning. Tego rodzaju podejście 
jest omawiane  w niniejszej pracy.  Przedstawiono w niej zastosowaną strukturę przechowywania 
danych procesów obróbki oraz zasadnicze koncepcje ukształtowania interfejsu użytkownika aplikacji. 
Zaproponowano również sposób określania kryteriów podobieństwa przypadku aktualnego oraz 
przypadków zrealizowanych w przeszłości i odnalezionych w bazie danych.
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1. Wprowadzenie

Jedną z najistotniejszych przyczyn prowadzenia procesów projektowych w śro-
dowiskach rozproszonych jest chęć zwiększenia ich efektywności przez wyko-
rzystanie zasobów wiedzy oraz doświadczeń, którymi mogą dysponować nawet 
niewielkie firmy, wyspecjalizowane w wykonywaniu zadań z określonej dziedziny
prac inżynierskich. Dotyczy to także tej części procesu projektowego, w której 
opracowywana jest technologia wykonania całego wyrobu lub jego elementów 
składowych. W projektowaniu maszyn szczególne znaczenie ma w tym aspekcie 
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tworzenie technologii obróbki skrawaniem. Zadania tego rodzaju są obecnie często 
powierzane firmom wyposażonym w park obrabiarek sterowanych numerycznie,
które najczęściej wykonują także zaprojektowaną obróbkę. Firmy takie otrzymują 
zatem liczne zapytania ofertowe od potencjalnych zleceniodawców, najczęściej 
dotyczące produkcji jednostkowej lub małoseryjnej. Bardzo istotne jest więc dla 
nich wypracowanie takich metod analizy zleceń, które pozwoliłyby na szybkie, 
a równocześnie wystarczająco dokładne oszacowywanie kosztów ich realizacji. 
Czynnikiem upraszczającym to zadanie jest zewnętrzne pochodzenie dokumentacji 
konstrukcyjnej wyrobu, co pozwala brać pod uwagę wyłącznie koszty wymaganych 
operacji technologicznych, bez uwzględniania nakładów na prace projektowo-roz-
wojowe, które w ogólnym przypadku mogą znacząco wpływać na koszt wykonania 
pojedynczego egzemplarza produktu (p. np. [2]). Ta sytuacja stwarza szczególnie 
dogodne warunki do szacowania kosztów wykonania wyrobu na podstawie po-
równań z podobnymi procesami technologicznymi projektowanymi w przeszłości. 
Informacje o takich procesach można przechowywać w bazie danych firmy. Kom-
puterowe wspomaganie szybkiego kosztorysowania procesu obróbki skrawaniem 
powinno zatem umożliwiać odwoływanie się do tego rodzaju zasobów oraz ich 
adaptowanie na potrzeby bieżącego przypadku. Można w tym celu wykorzystać 
aplikację relacyjnej bazy danych wyposażoną w interfejs użytkownika pozwalający 
na precyzyjne określanie reguł wyszukiwania przypadków podobnych.  

Opisane wyżej podejście zastosowano w pracy [3]. Przedstawiona w niej 
koncepcja bazuje na aplikacji do szybkiego kosztorysowania opisanej w pracy [4] 
i stanowią próbę uzupełnienia jej o dodatkową metodę szacowania kosztów obróbki. 
Zdeterminowało to rodzaje użytych środowisk programistycznych: do przechowy-
wania informacji o procesach obróbki skrawaniem wykorzystano relacyjną bazę 
danych utworzoną w programie Microsoft Access, zaś interfejs użytkownika po-
zwalający na wyszukiwanie przypadków podobnych oraz ich adaptację wykonano 
w środowisku Microsoft Visual Basic.

Warto podkreślić, iż szacowanie kosztów obróbki jest problemem znacznie mniej 
złożonym od technicznego przygotowania produkcji, zatem również stosowane 
środki komputerowego wspomagania mogą być stosunkowo proste. Opracowanie 
kompletnej technologii wykonania produktu wymaga m.in. wykorzystania baz 
wiedzy technologicznej oraz systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa 
(p. np. [1]) i wykracza poza zakres tej pracy.

2. Ogólna charakterystyka proponowanego rozwiązania

Metoda szacowania kosztów obróbki dla zadania będącego przedmiotem zapy-
tania ofertowego, polegająca na wyszukaniu przypadku podobnego z bazy informacji 
o procesach technologicznych zaprojektowanych w przeszłości i dokonaniu jego ada-
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ptacji, może być traktowana jako uogólnienie znanej z teorii projektowania techniki 
wnioskowania na podstawie wcześniejszych przypadków (case-based reasoning, p. np. 
[5, 6]). Efektywne jej użycie wymaga zapewnienia pełnej porównywalności opisów 
poszczególnych procesów obróbkowych, co można uzyskać dzięki ich standaryzacji, 
wymuszonej przez strukturę logiczną relacyjnej bazy danych, w której są one przecho-
wywane. Istotnym elementem tej standaryzacji jest stosowanie tabel słownikowych, 
które zawierają zbiory kategorii, przy użyciu których mogą być charakteryzowane 
zabiegi technologiczne oraz obiekty, na których są one wykonywane.

Koncepcję standaryzowanego opisu procesów obróbki skrawaniem (w zakresie 
niezbędnym do sporządzania ich szacunkowych kosztorysów) zaproponowano 
w pracy [3]. Główne składowe tego opisu oraz ich powiązania przedstawiono 
schematycznie na rysunku 1 w postaci zbliżonej do diagramu związków encji uży-
wanego przy projektowaniu struktur logicznych relacyjnych baz danych (p. np. [7]). 
Prostokąty oznaczają składowe opisu, a linie — związki między nimi, przy czym 
kółkiem oznaczono stronę wiele związku typu jeden do wielu. 

Model z rysunku 1 posłużył do budowy bazy danych wykorzystywanej do 
przechowywania informacji o procesach technologicznych zaprojektowanych 
w przeszłości. Szczególnie ważną rolę odgrywa w nim element, tj. odrębna część 
wykonywana przy zastosowaniu obróbki skrawaniem (np. korpus lub wałek) 
i wchodząca w skład projektu procesu technologicznego. Każdy z elementów można 
przypisać do jednej z grup części maszyn (klasyfikacja taka może mieć charakter
hierarchiczny, określając rodzaj elementu na różnych poziomach ogólności). W trak-
cie wykonywania elementu w wyniku operacji skrawania powstaje pewien zbiór 
cech, który tworzy strukturę tego elementu.

Cecha (feature) jest efektem wykonania konkretnych operacji obróbki skra-
waniem. Przykładami cech mogą być np. powierzchnia, rowek lub otwór. Cechy 
są podzielone na grupy (rodzaje), charakteryzowane przez zbiory parametrów. 
Elementy zbioru parametrów są identyczne dla wszystkich cech należących do 
danej grupy, natomiast wartości parametrów są określane dla każdej z tych cech 
oddzielnie, przy czym możliwe jest proponowanie wartości domyślnych. Autorzy 
pracy [3] użyli w odniesieniu do cechy terminu obiekt, dlatego też takie określenie 
jest stosowane na formularzach interfejsu użytkownika aplikacji omawianej w tej 
pracy, co jest widoczne na rysunkach 5 i 6.

Wykonanie cechy może wymagać wiele zabiegów obróbkowych, których koszty 
są składowymi kosztorysu cechy. Zabiegi są także podzielone na rodzaje (np. wier-
cenie, gwintowanie), którym przypisane są zbiory parametrów technologicznych, 
natomiast wartości tych parametrów są określane indywidualnie dla konkretnego 
zabiegu. Możliwe są różne technologie wykonania danej cechy, a zatem także różne 
warianty jej kosztorysu. Zgodnie z tym, co zasygnalizowano wyżej, element można 
traktować jako zestaw cech. Kosztorys wykonania elementu jest zatem uzyskiwany 
na podstawie kosztorysów jego cech składowych.



142 W. Marowski, G. Linkiewicz, A. Filipek, J. Makowski

Szacowanie kosztów obróbki skrawaniem opiera się generalnie na analizie 
dokumentacji konstrukcyjnej. Dostarcza ona informacji o geometrii, materiałach, 
wymaganiach odnośnie dokładności, jakości powierzchni itp. Pozwala to określić 
cechy, które należy wykonać techniką obróbki skrawaniem oraz zbudować zbiory 
takich cech pozwalające na wykonanie poszczególnych elementów produktu. Pod-
stawową sprawą przy przeszukiwaniu bazy rozwiązań opracowanych w przeszłości 
jest podjęcie decyzji o tym, jak będzie rozumiane pojęcie przypadku, tzn. wzorca 
dla rozwiązania aktualnego problemu (p. [5, 6]). W omawianej pracy postanowio-
no zaimplementować dwa alternatywne podejścia:

• przypadek jest tożsamy z elementem,
• przypadek jest tożsamy z cechą. 
Dla każdej z tych możliwości zbudowano odrębne aplikacje wycen archiwal-

nych, różniące się sposobem działania oraz metodą integracji z bazową aplikacją 
do szacowania kosztów obróbki opisaną w pracy [4]. Do wyszukiwania elementów 
podobnych do aktualnie rozważanego zastosowano moduły kodu oraz składniki 
interfejsu wbudowane w strukturę aplikacji bazowej, natomiast podobne cechy 
mogą być odnajdywane przez aplikację działającą jako niezależny moduł. Pierwsze 
podejście może być przede wszystkim stosowane do szacowania kosztów obróbki 
elementów standardowych, dla których łatwo znaleźć w bazie danych nadające 
się do adaptacji przypadki podobne. Drugie natomiast nadaje się głównie do 
szacowania kosztu wykonania nietypowych, rzadko spotykanych cech, które nie 
muszą być związane z jakimś konkretnym typem elementu, gdyż w przypadkach 
rutynowych nie wykazuje ono wyższości nad automatycznym określaniem kosztu 
obróbki dostępnym w aplikacji bazowej.

Rys. 1. Struktura informacji o kosztorysach procesów obróbkowych w bazie danych
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Przy wyszukiwaniu elementu archiwalnego podobnego do tego, którego koszt 
obróbki jest aktualnie szacowany, można uwzględnić tylko rodzaj elementu, tylko 
liczbę i rodzaj cech, które muszą być nadane elementowi techniką obróbki skra-
waniem lub oba te kryteria łącznie. Następnie użytkownik wybiera jeden z odna-
lezionych przypadków i albo akceptuje jego kosztorys wykonania bez zmian, albo 
dokonuje koniecznych modyfikacji. Wynik oszacowania zostaje zapisany do bazy
danych aplikacji jako nowy przypadek. Schemat możliwych dróg postępowania 
przy traktowaniu elementu jako przypadku pokazano na rysunku 2.

Rys. 2. Schemat procesu wyceny przy traktowaniu elementu jako przypadku

Wyniki przeszukiwania bazy przypadków prezentowane w interfejsie użyt-
kownika obejmują listę znalezionych rozwiązań, strukturę cech każdego z nich, 
wartości parametrów tych cech oraz wykaz zabiegów obróbkowych wykonywanych 
w celu otrzymania danej cechy.

Jeżeli przypadkiem archiwalnym, który ma zostać zaadaptowany na potrzeby 
aktualnego projektu, jest cecha, użytkownik musi określić jej rodzaj oraz wyma-
gane wartości parametrów, których zestaw zależy od rodzaju cechy (p. schemat 
na rys. 1). Przy określaniu kryterium wyszukiwania można wprowadzać nie tylko 
wartości parametrów, ale także dopuszczalne przedziały ich zmienności. Wyniki 
wyszukiwania obejmują wykaz cech spełniających podane kryteria uporządkowany 
według zleceniodawców projektów zawierających daną cechę. Identyczne rekordy są 
reprezentowane przez jeden wiersz opatrzony liczbą znalezionych przypadków, ale 
dostępna jest także pełna lista wyników, parametry odnalezionych cech oraz wykazy 
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zabiegów wchodzących w skład wybranej cechy wraz z parametrami skrawania. 
Podawany jest także stopień zgodności Z każdego z przypadków archiwalnych 
z cechą, dla której szacowany jest koszt obróbki skrawaniem, określony wzorem 
(1) i wyrażony w procentach:
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gdzie piakt oraz piarch (i = 1, ..., n) są odpowiadającymi sobie parametrami przypad-
ku aktualnego i archiwalnego, n oznacza liczbę parametrów cechy danego rodzaju 
uwzględnionych w kryterium wyszukiwania przypadku archiwalnego, funkcja com-
p(a, b) przybiera wartość 1, gdy jest a = b, zaś wartość 0 w przypadku przeciwnym, 
natomiast αi jest elementem macierzy współczynników wagi  α = {α1, α2, ..., αn} po-
zwalającym na zdefiniowanie istotności wpływu i-tego parametru cechy na wartość 
stopnia zgodności. Suma wartości elementów macierzy α musi być zawsze równa 
jedności, a domyślne wartości tych elementów dla poszczególnych rodzajów cech 
mogą być zapamiętywane w profilu użytkownika aplikacji do szacowania kosztów
obróbki skrawaniem.

3. Aplikacja do szacowania kosztów obróbki skrawaniem

Jak już wspomniano, szacowanie kosztów obróbki skrawaniem przy wykorzy-
staniu techniki case-based reasoning stanowi rozszerzenie funkcjonalności aplika-
cji do szybkiego kosztorysowania opisanej w pracy [4], co w znacznym stopniu 
wyznaczyło sposób realizacji tego zadania, zarówno pod względem stosowanych 
narzędzi programistycznych, jak i rozwiązań interfejsu użytkownika. Omawiane 
poniżej formularze zbudowano zatem w wersji 6 środowiska Visual Basic, wy-
korzystując do operowania danymi z relacyjnej bazy przypadków archiwalnych 
technikę ADO. Sama baza była z kolei bazą Microsoft Jet utworzoną w programie
Microsoft Access. Do wyświetlania wyników przeszukiwania bazy wykorzystano
formanty typu ListView i Grid, natomiast struktury hierarchiczne prezentowano 
w formancie ActiveX typu TreeView, wykonując w kodzie aplikacji operacje na 
kolekcji jego węzłów (kolekcja Nodes).

Tworząc nowy kosztorys wykonania projektu, użytkownik definiuje elementy
wchodzące w skład produktu, a następnie dla każdego z nich buduje zbiór cech 
wykonywanych techniką obróbki skrawaniem, określając także wartości ich para-
metrów. Wykorzystywany w tym celu formularz interfejsu użytkownika aplikacji 
przedstawiono na rysunku 3. Po lewej stronie pokazano pracę w trybie definiowania
elementu. Warto zwrócić uwagę na umieszczony w środkowej części formularza 
formant TreeView z rozwiniętym drzewem hierarchicznej klasyfikacji rodzajów części
maszyn, pozwalający na określenie typu elementu. Po prawej stronie przedstawiono 
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natomiast w pomniejszeniu ten sam formularz już po zakończeniu definiowania
pierwszego elementu projektu, którego węzeł pojawił się w drzewie kosztorysu, wyś-
wietlanym w formancie TreeView, znajdującym się w prawej części formularza.

Na rysunku 4 pokazano formularz służący do wyszukiwania z bazy danych 
przypadku podobnego do aktualnie definiowanego elementu. Jako kryteriów wy-
szukiwania użyto zarówno rodzaju elementu, jak i jego struktury, tj. zbioru cech, 

Rys. 3. Interfejs użytkownika: definiowanie elementów produktu

Rys. 4. Interfejs użytkownika: wyszukiwanie elementu jako przypadku archiwalnego
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które przy jego produkcji muszą być wykonane techniką obróbki skrawaniem. 
Ta struktura jest definiowana przez użytkownika przez dodawanie węzłów cech do
formantu TreeView opatrzonego tytułem Drzewko użytkownika, znajdującego się 
w centralnej części formularza. Wykaz projektów, w których znaleziono podobne 
elementy znajduje się na liście Zleceniodawca w górnym lewym rogu formularza, 
natomiast formant TreeView zajmujący prawą część formularza zawiera kosztorys 
elementu zaznaczonego na liście Elementy, należącego do projektu zaznaczonego 
na liście Zleceniodawcy. Kosztorys ten może być przejęty bez zmian do aktualnego 
projektu lub poddany adaptacji. Dokonuje się jej przez kliknięcie przycisku Adaptuj, 
a następnie zaznaczenie w prawym formancie TreeView węzła cechy, której koszto-
rys powinien być zmieniony lub usunięty. W lewej części formularza pojawiają się 
wówczas formanty pozwalające na korektę kosztorysu cechy (p. rys. 5). Po wpro-
wadzeniu wszystkich koniecznych modyfikacji do kosztorysów cech elementów
otrzymuje się oszacowanie kosztów obróbki dla aktualnego projektu. Zostaje ono 
zapisane w bazie danych jako nowy przypadek, który powiększa zasoby informacji 
wykorzystywane przy szacowaniu kosztów obróbki skrawaniem.

Rys. 5. Interfejs użytkownika: adaptacja kosztorysu elementu pobranego z bazy przypadków

Na rysunku 6 przedstawiono z kolei sposób obsługi przez interfejs użytkownika 
aplikacji drugiego z wymienionych podejść, traktującego jako przypadek archiwalny 
wykonanie pojedynczej cechy (nazywanej na formularzach interfejsu obiektem, 
zgodnie z terminologią przyjętą przez autorów pracy [3]). Wygląd elementów 
interfejsu przeznaczonych do określenia kryteriów wyszukiwania zależy wówczas 
od rodzaju poszukiwanej cechy. Na rysunku 6 pokazano przypadek wyszukiwania 
informacji o szacowaniu kosztów wykonania gwintu wewnętrznego.
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Po lewej stronie rysunku 6 przedstawiono elementy interfejsu umożliwiające 
sformułowanie kryteriów wyszukiwania przypadku o charakterze cechy w bazie 
danych. Grupa formantów oznaczona symbolem  pozwala na określenie rodzaju 
cechy i jej podstawowych parametrów. Rozszerzone kryteria wyszukiwania można 
wprowadzić przy użyciu formantów z grupy opatrzonej symbolem . W razie 
potrzeby można także wyświetlić dodatkowy formularz (), który pozwala na 
określenie jeszcze bardziej szczegółowych kryteriów przeszukiwania bazy danych. 
Sposób prezentacji wyników wyszukiwania pokazano po prawej stronie rysunku 6. 
Są one wyświetlane w prawej części formularza, przy czym pierwszy formant od góry 
zawiera listę zleceń obejmujących kosztorys poszukiwanej cechy wraz ze wskazaniem 
liczby identycznych rekordów zapisanych w bazie oraz procentu zgodności wyniku 
wyszukiwania z definicją aktualnie rozważanej cechy (p. punkt 2 niniejszej pracy).
Poniżej wyświetlane są parametry zaznaczonej pozycji wyników wyszukiwania, przy 
czym innym kolorem wyróżnione są parametry archiwalne niezgodne z aktualnymi 
(nie jest to, niestety, widoczne na reprodukcji w skali odcieni szarości) oraz zabiegi 
wymagane do wykonania cechy. Formant umieszczony pod listą zabiegów służy 
do wyświetlenia parametrów zabiegu zaznaczonego na liście.

Z uzyskanego zbioru wyników wyszukiwania można wybrać jeden z koszto-
rysów wykonania cechy i przejąć go (bez zmian lub po adaptacji) do aktualnego 
projektu, a następnie zapisać do bazy przypadków. 

Rys. 6. Interfejs użytkownika: wyszukiwanie z bazy przypadków kosztorysów cech należących do 
rodzaju gwint wewnętrzny
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4. Uwagi końcowe

Wykorzystanie techniki case-based reasoning może stanowić znaczącą pomoc 
przy szybkim szacowaniu kosztów obróbki skrawaniem, pozwalając nawet mniej 
doświadczonym pracownikom na korzystanie z zasobów doświadczeń firmy. Roz-
wój technologii internetowych umożliwia także udostępnianie bazy przypadków 
archiwalnych użytkownikom znajdującym się poza siedzibą firmy, np. u poten-
cjalnego zleceniodawcy.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Computer aided estimation of machining costs taking advantage  
of data resources of a company

Abstract. Data resources of the company should contain information about machining processes 
designed in the past. That information can be used to improve cost estimations for currently planned
machining processes. The relational database application and case-based reasoning technique can
be applied for that purpose. This approach is described in the paper. The data structure and basic
concepts of the user interface are proposed. Some suggestions concerning formulating of similarity 
criteria for the current case and cases retrieved from the database are also presented.
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