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1. Wprowadzenie

Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że na rynku pełnym firm oferujących
swoje produkty i usługi coraz trudniej jest wygrać walkę o klienta. Pokonanie silnej 
konkurencji wymaga zaoferowania atrakcyjnej oferty, charakteryzującej się niską 
ceną, wysoką jakością oraz krótkim czasem dostarczenia produktu lub usługi. 
Spełnienie takich wymagań jest niezwykle trudne, jednak dzięki zastosowaniu 
dostępnych obecnie narzędzi komputerowych wciąż można przyspieszyć konstru-
owanie dobrej oferty poprzez usprawnianie wielu działań i procesów w danym 
zakładzie przemysłowym. 

Jednym z problemów wielu współczesnych przedsiębiorstw jest mało efektywna 
obsługa dużej liczby zapytań ofertowych dotyczących potencjalnych możliwości zre-
alizowania w zakładzie określonych zadań produkcyjnych. Przygotowanie poprawnej 
oferty powinno być szybkie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności 
oszacowania kosztu wykonania danej usługi, co z natury jest zadaniem bardzo 
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trudnym do zrealizowania. Problem taki doskonale widać na przykładzie kosztory-
sowania procesów obróbki skrawaniem, gdzie błąd w oszacowaniu kosztu wykonania 
zadanej partii określonego elementu może spowodować straty firmy (wynikające
z niedoszacowania oferty) bądź przegraną w przetargu (przeszacowanie oferty). Chęć 
rozwiązania tego typu problemu i tym samym wymiernego usprawnienia procesu 
szacowania kosztów określonych zadań technologicznych stała się bezpośrednią 
przyczyną zbudowania aplikacji do szybkiego kosztorysowania procesów obróbki 
skrawaniem [1, 2, 3]. Wdrożenie oraz testy zbudowanego systemu pozwoliły jak dotąd 
wykazać, że aplikacja zdecydowanie usprawnia pracę nad przygotowywaniem ofert 
w zakresie szacowania kosztu realizacji obróbki i tym samym w dużej mierze spełnia 
oczekiwania partnera przemysłowego, dla którego została przygotowana. 

2. Wykorzystanie jednostanowiskowej aplikacji kosztorysującej  
w realiach przemysłowych

Opracowana aplikacja wymiernie usprawnia sposób kosztorysowania, jednak po 
obserwacji i analizie sposobu jej wykorzystania przez technologów, zostały sformuło-
wane kolejne postulaty mające prowadzić nie tylko do jeszcze większego usprawnienia 
działania systemu, ale także do zwiększenia efektywności jego stosowania.

Istniejąca aplikacja zaprojektowana była do pracy w środowisku Windows, 
na komputerze klasy PC. Wymagała zainstalowania na stanowisku pracy każ-
dego technologa, co już na wstępie stanowiło swego rodzaju niedogodność wy-
nikającą z ograniczonych uprawnień technologów jako użytkowników systemu 
operacyjnego. Niechęć administratorów opiekujących się zasobami sieciowymi 
i sprzętem wobec instalowania kolejnych aplikacji jest powszechnym problemem 
w wielu przedsiębiorstwach, przez co utrudnione staje się instalowanie aplikacji 
jednostanowiskowych na poszczególnych komputerach wewnątrz infrastruktury 
informatycznej przedsiębiorstwa.

Przygotowana aplikacja była napisana i ukierunkowana na pracę jednego 
użytkownika. Realia przemysłowe wskazują jednak, że dużo wydajniejsza jest praca 
zespołowa i techniki pracy równoległej (ang. concurrent engineering). Skuteczna 
kooperacja pomiędzy współpracującymi oddziałami czy firmami jest bardzo istotna
i wymusza konieczność wdrażania mechanizmów pracy na odległość, zwłaszcza 
w przypadku kooperacji z podwykonawcami specjalizującymi się w realizacji wy-
specjalizowanych zadań projektowo-wytwórczych. 

Przygotowywaniu oferty w zakresie kosztu wykonania określonych zadań 
produkcyjnych towarzyszy generowanie dodatkowych dokumentów (m. in. uprosz-
czonych raportów dla klienta, raportów szczegółowych dla warsztatu czy magazynu, 
raportów i zestawień dla biura handlowego i innych). Wszystkie tego typu raporty, 
wraz z rysunkiem dołączonym do zapytania ofertowego, stanowią wzajemnie ze 
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sobą powiązaną dokumentację. Jednak bardzo szybko tracona jest kontrola nad 
tymi dokumentami — ze względu na to, że w nieuporządkowany sposób przesyłane 
są one pomiędzy różnymi komórkami struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 
oraz są przechowywane w różnych miejscach zakładu. Dotarcie do konkretnego 
dokumentu jest więc niejednokrotnie bardzo utrudnione i czasochłonne.

Opracowując kosztorys, technolog opiera się między innymi na danych ka-
talogowych producenta narzędzi, jednak zawartość takich katalogów jest niestety 
rzadko aktualizowana przez producentów ze względu na wysokie koszty wydania 
nowych materiałów marketingowych. Doprowadza to do sytuacji, w której tech-
nolog może zbudować kosztorys na przykład w oparciu o nieaktualne parametry 
lub narzędzia wycofane ze sprzedaży.

Opisane powyżej, zaobserwowane na etapie testowania aplikacji problemy, 
były powodem opracowania pomysłu przeniesienia pracy technologów kosztory-
sujących procesy obróbki skrawaniem do środowiska internetowego. Dostęp do 
aplikacji z założenia miał być realizowany poprzez przeglądarkę internetową. Przy 
tego typu podejściu, w trakcie pracy, niezbędny jest stały dostęp do internetu, co 
może być odbierane jako swego rodzaju utrudnienie, a nawet zwiększenie kosztów 
przygotowania kosztorysu. Spadające ceny korzystania z zasobów internetowych oraz 
systematycznie zwiększająca się dostępność łącz internetowych sprawiają jednak, 
że zasygnalizowane niedogodności coraz częściej stanowią problem marginalny.

Według autorów tej pracy, platforma internetowa zastosowana we wspomaganiu 
prac konstrukcyjnych i technologicznych (w tym także w procesie kosztorysowania 
operacji obróbki skrawaniem) pozwala zrealizować m. in. następujące postulaty:

— ułatwienie dostępu do stosownych aplikacji inżynierskich z różnych miejsc 
na świecie, z poziomu różnych urządzeń (komputer, notepad, telefon ko-
mórkowy itp.) i systemów operacyjnych (Microsoft Windows, Linux itp.),

— umożliwienie rozwiązywania zadań inżynierskich zgodnie z technikami 
pracy rozproszonej,

— umożliwienie rozwiązywania zadań inżynierskich zgodnie z technikami 
pracy równoległej (ang. concurrent engineering),

— usprawnienie zarządzania dokumentacją techniczną,
— zapewnienie dostępu do aktualnych danych projektowych,
— zapewnienie otwartości, skalowalności i elastyczności systemu.

3. Model aplikacji kosztorysującej działającej w środowisku 
rozproszonym

Koncepcja proponowanego systemu wspomagającego kosztorysowanie proce-
sów obróbki skrawaniem w środowisku rozproszonym zakłada istnienie serwera 
internetowego, z którym, poprzez przeglądarkę internetową, mogą łączyć się użyt-
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kownicy systemu (technolodzy zajmujący się szacowaniem kosztów obróbki). Takie 
rozwiązanie pozwala na pracę praktycznie z każdego miejsca na świecie, niezależnie 
od posiadanego urządzenia — narzędziem pracy może być dowolne urządzenie 
obsługujące język HTML i mające łączność z internetem (komputer PC, notepad). 
Na serwerze zlokalizowane są niezbędne bazy danych (maszyn, narzędzi, bibliotek 
CAD) oraz baza użytkowników systemu.

Można wyróżnić dwie podstawowe grupy użytkowników proponowanego sys-
temu. Pierwszą stanowią technolodzy wykorzystujący serwis do kosztorysowania 
obróbki skrawaniem, drugą zaś producenci narzędzi i maszyn. Producenci, poprzez 
indywidualne strony, mają dostęp do stosownych baz danych i mogą zamieszczać 
w nich kompleksową ofertę swoich produktów, a także modyfikować ich parametry,
zmieniać ceny i dostępność. W ich interesie leży także dbanie o aktualność oferty, 
ponieważ prace kosztorysowe są ściśle powiązane z tego typu bazami. Ponadto 
obecność w systemie baz danych określonych produktów jest dla ich producentów 
doskonałą formą reklamy, zaś internetowa forma rozpowszechniania informacji 
o produktach jest tańsza niż tradycyjne katalogi papierowe [6].

Zlokalizowane na serwerze bazy danych umożliwiają również równoległy dostęp 
do zgromadzonych tam sparametryzowanych bibliotek CAD, co jest istotne nie 
tylko przy realizacji samego procesu kosztorysowania, ale także przy projektowaniu 
kompleksowego procesu technologicznego, opracowywaniu kodów na obrabiarkę 
sterowaną numerycznie i innych tego typu działaniach. 

Klienci systemu (technolodzy) łączą się z serwisem i w procesie autoryzacji są 
jednoznacznie identyfikowani, przez co mogą otrzymywać indywidualne upraw-
nienia dostępu zarówno do określonych modułów kosztorysujących, jak i do 
wybranych zasobów archiwum serwera.

W jednostanowiskowej wersji aplikacji kosztorysującej, wyniki pracy technologa 
(kosztorysy i zbudowane na ich podstawie oferty dla klienta) magazynowane były 
lokalnie na dysku twardym danego komputera. Ze względu na istnienie w przedsię-
biorstwie kilku niezależnych stanowisk pracy technologów okazało się, że archiwum 
firmy ma charakter rozproszony i niespójny, co z kolei znacznie utrudniało proces
archiwizacji czy tworzenia kopii zapasowych dokumentów, a także wydłużało czas 
dostępu do niezbędnych informacji. Praca w proponowanej architekturze (model 
dostawcy usług internetowych) eliminuje problemy wynikające z archiwizacji doku-
mentów w różnych elementach infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, gdyż 
całość dokumentacji gromadzona jest na serwerze. Zdejmuje także z firm konieczność
dbania o bezpieczeństwo i archiwizację danych, gdyż  usługodawca udostępniający 
serwer bierze te obowiązki na siebie, gwarantując zarówno zaawansowane techniki 
zabezpieczenia danych (szyfrowanie, prawa dostępu), jak i bezpieczeństwo przecho-
wywanych zasobów (serwery typu „mirror”, wykorzystanie macierzy dysków itp.). 

Platforma internetowa z definicji umożliwia pracę rozproszoną, przy czym odpo-
wiednio zaprojektowana jest zdecydowanie tańsza niż budowa sieci intranetowych. 
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Ma też większy zasięg niż lokalne sieci komputerowe. Pozwala na nawiązywanie 
współpracy nawet z odległymi kooperantami oraz na pozyskiwanie pracowników 
„na zlecenie”, którzy dostawaliby wynagrodzenie za wykonanie określonej pracy 
w zadanym terminie. W skrajnym przypadku możliwe jest posiadanie wręcz 
wirtualnego biura technologów [5], co bezpośrednio przekłada się na redukcję 
kosztów pracy.

Kolejną zaletą przeniesienia aplikacji na platformę internetową jest to, że 
użytkownicy systemu otrzymują zawsze dostęp do najnowszej wersji aplikacji 
oraz do ciągle aktualnych zasobów bazy danych. O taką sytuację bardzo trudno 
przy aplikacji jednostanowiskowej, gdyż w tego typu rozwiązaniach uaktualnianie 
oprogramowania pociąga za sobą dodatkowe koszty. Co prawda wykorzystanie 
serwera internetowego także wiąże się z różnego rodzaju opłatami, jednak tego 
typu rozwiązania oferują bardziej elastyczne modele biznesowe (różne formy 

Rys. 1. Uproszczona koncepcja platformy internetowej
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opłat za wykorzystanie zasobów serwera, dostosowane do indywidualnych potrzeb 
klienta). W ten sposób, za określoną cenę, istnieje możliwość uzyskania dostępu 
do wszystkich funkcji aplikacji lub tylko do jej określonych zasobów (np. dla firm
zajmujących się tylko toczeniem pozostałe moduły typu frezowanie czy wiercenie 
nie są potrzebne). Takiej możliwości nie dają istniejące systemy jednostanowisko-
we, za które (niezależnie od stopnia ich wykorzystania) należy zawsze zapłacić ich 
pełną cenę. Niektórzy producenci oprogramowania, oprócz jednorazowej opłaty 
przy zakupie aplikacji, wymagają płacenia corocznego abonamentu za kolejne lata 
jej eksploatacji. Rozwiązanie internetowe pozwala zastosować opłaty nawet za jed-
norazowe wykorzystanie systemu. Daje też prostsze mechanizmy przetestowania 
aplikacji w celu podjęcia decyzji o ewentualnym wykupieniu pełnego dostępu do 
systemu.

Serwis internetowy może być swoistego rodzaju portalem dla technologów, 
producentów i dystrybutorów. Oprócz modułów kosztorysujących może posiadać 
wiele dodatkowych narzędzi, takich jak forum wymiany informacji, wiedzy i do-
świadczeń między wszystkimi użytkownikami określonego procesu projektowo-
-wytwórczego. Staje się wtedy jednym, spójnym miejscem, w którym uczestnicy 
takiego procesu mogą składować i udostępniać pomiędzy sobą określone dane 
i informacje projektowe. Udostępniając pewne zasoby serwera osobom, które nie 
są bezpośrednio związane z procesem projektowym, serwis może też nabrać cha-
rakteru platformy, na której łatwo i szybko można uzyskać informacje o jakości 
usług poszczególnych zakładów przemysłowych, jak również o jakości narzędzi 
oferowanych przez konkretnych dostawców. Docelowo witryna może więc stanowić 
swoisty portal dla inżynierów technologów, który będzie dawał nie tylko możliwość 
efektywnej pracy w zakresie szacowania kosztów, ale również dostarczał innych 
specjalistycznych informacji branżowych.

Możliwość wspólnego wykorzystywania przez technologów i producentów 
narzędzi zasobów systemu do kosztorysowania, pozwala kreować nową jakość 
w pracy nad zapytaniem ofertowym. Technolog podczas kosztorysowania uzyskuje 
zbiór wyników wraz z listą proponowanych narzędzi, dobranych pod kątem zdefi-
niowanego wcześniej kryterium (najtańsze rozwiązanie, najkrótszy czas obróbki, 
rozwiązanie oparte o narzędzia znajdujące się aktualnie w magazynie itp.). Aplikacja 
działa w oparciu o katalogi różnych producentów, którzy często wprowadzają nowe 
narzędzia, czy też zmieniają oznaczenia swoich produktów. Technolog może więc 
nie być w stanie świadomie i z przekonaniem zdecydować się na jakieś rozwiąza-
nie. Z pomocą może mu przyjść dostawca narzędzi, który (na zasadzie konsultacji 
on-line) może udzielić niezbędnej pomocy. Istnieje wiele technicznych sposobów 
rozwiązania takiej sytuacji, przy czym jedną z bardziej interesujących wydaje się 
proponowana przez autorów możliwość udostępnienia konsultantowi narzędzia 
(np. w postaci adresu stosownej strony WWW), za pomocą którego widzi on 
ten sam ekran co technolog [4]. Zintegrowany komunikator pozwoliłby ponadto 
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szybko i sprawnie przeprowadzać konsultacje i uzyskiwać dodatkowe informacje 
o jakimś narzędziu.

Współczesne zadania projektowe prawie zawsze są rozwiązywane przez zespoły 
inżynierów. Obfituje to wymiernymi korzyściami w postaci wygenerowania lepszego
rozwiązania niż przy pracy samodzielnej oraz redukuje czas opracowania zadania. 
Bardzo wyraźnie widać tendencję ukierunkowującą pracę na technikę pracy rów-
noległej (ang. concurrent engineering). Aplikacja zaproponowana przez autorów 
referatu posiada zaimplementowane dwa modele równoległej pracy technologów 
nad jednym kosztorysem. Po pierwsze oferuje narzędzie umożliwiające koncen-
trację wysiłków inżynierów nad jednym kosztorysem, oferując im rozwiązania do 
równoczesnej pracy na jednym pliku (wykorzystane mechanizmy relacyjnych baz 
danych zapobiegają nadpisaniu pliku otwartego przez innego użytkownika w trybie 
do edycji) oraz umożliwiając komunikację za pomocą narzędzi do rozmów konfe-
rencyjnych. Jest to typowy model pracy zespołowej, usprawniający rozwiązywanie 
konkretnych problemów projektowych.

Drugi model wykorzystuje architekturę tablicową (ang. blackboard archi-
tecture). Umożliwia tym samym dekompozycję zadania kosztorysowania detalu 
poprzez jego podział na spójne, funkcjonalnie części (np. operacje frezowania, 
toczenia, wiercenia). Wydzielone operacje są opracowywane przez wyspecjali-
zowanego pracownika bądź zespół technologów. Przynosi to wymierne korzyści 
w postaci skrócenia czasu przygotowywania i zwiększenia jakości uzyskiwanych 
kosztorysów. Specjalizacja pracy pozwala wykorzystać wiedzę ekspertów z dane-
go zakresu. Wykorzystanie internetu pozwala w tym przypadku w prosty sposób 
zastąpić konieczność przekazywania dokumentów pomiędzy różnymi działami 
przedsiębiorstwa, modelem pracy równoległej, w którym (dzięki wspólnej bazie 
danych i informacji projektowych, w tym także dokumentacji) wielu uczestników 
procesu projektowego może równocześnie brać udział w opracowywaniu tego sa-
mego zadania [2, 4]. Architektura tablicowa pomaga ponadto wizualizować postęp 
pracy, co usprawnia proces zarządzania przebiegiem realizacji zadania. Obie metody 
owocują skróceniem czasu tworzenia odpowiedzi ofertowej.

Aplikacja kosztorysująca zaimplementowana w środowisku internetowym 
wymiernie usprawnia także wszelkie zadania związane z zarządzaniem w przedsię-
biorstwie przepływem dokumentów powiązanych z kosztorysowanym obiektem. 
W modelu struktury informatycznej nieuwzględniającym mechanizmów zarządzania 
dokumentacją, przepływ dokumentacji wewnątrz firmy odbywa się dość wolno.
Dokumenty w formie papierowej wędrują od biura handlowego, które otrzymało 
zapytanie o koszt, do technologa, który po przeanalizowaniu rysunków wyko-
nawczych szacuje koszt wykonania detalu. Opracowane raporty wracają do biura 
i dopiero wtedy mogą zostać odesłane do klienta. Dzięki zastosowaniu internetu 
możliwe jest przyspieszenie obiegu dokumentacji w firmie. Jednocześnie dostęp
do dokumentów będzie znacznie usprawniony, co z kolei powinno zaowocować 



292 A. Grabowski, W. Kozłowski, G. Linkiewicz

krótszym czasem podejmowania decyzji, a także przyspieszyć realizację innych 
zadań projektowo-wytwórczych, np. tych związanych z uruchomieniem produkcji 
skosztorysowanego detalu (dzięki dostępowi do umieszczonej na serwerze doku-
mentacji technologicznej przez np. dział przygotowania i planowania produkcji 
czy też dział zaopatrzenia). 

Rys. 2. Fragmentacja zadania, projektowanie współbieżne

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa oferującego usługi wykonania detali po-
przez przeprowadzenie procesów obróbki skrawaniem bardzo ważne są wszelkie 
informacje związane z powstałym kosztorysem. Dostęp do historii kosztorysów, 
możliwość dodawania informacji o tym, czy odpowiedź ofertowa została przyjęta, 
czy też nie (ewentualnie powód odrzucenia), pozwala analizować pracę techno-
logów oraz wyciągać wnioski przy tworzeniu kolejnych kosztorysów tak, aby były 
one coraz bardziej atrakcyjne zarówno dla klienta, jak i wykonawcy. 
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4. Założenia dotyczące realizacji koncepcji

Opisana w poprzednim rozdziale koncepcja realizowana jest w postaci prototy-
powego środowiska zbudowanego w oparciu o technologię ASPs. (ang. Application 
Service Provider). Relacyjne bazy danych implementowane są w systemie Microsoft
SQL Server 2005. Integracja z graficzną dokumentacją techniczną realizowana
jest z wykorzystaniem mechanizmów automatyzacji OLE/ActiveX i testowana 
na przykładzie dokumentów generowanych w edytorze AutoCAD 2006. Wybór 
konkretnych programów został podyktowany ich popularnością w świecie inży-
nierskim (AutoCAD), możliwościami integracji (dostępność technologii ASP) oraz 
niezawodnością i pewnością wykonywania operacji na bazach danych (Microsoft
SQL Server). Dotychczas stworzono kompleksowy model danych oraz model prze-
pływu informacji pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu. Stworzony 
szkielet aplikacji znajduje się na etapie wstępnego testowania zastosowanych w nim 
mechanizmów integracji i wymiany danych.

5. Podsumowanie

Czas, jakość i cena to trzy najważniejsze kryteria rządzące gospodarką. Poprawie-
nie swojego produktu pod kątem chociaż jednego z nich przekłada się bezpośrednio 
na zysk i powinno być nadrzędnym celem w pracy inżyniera. Według autorów, 
zaprezentowany kompleksowy system wspomagający kosztorysowanie procesów 
obróbki skrawaniem w środowisku rozproszonym, pozwoli poprawić jakość two-
rzonych kosztorysów oraz skrócić czas ich przygotowywania. Praca rozproszona 
i możliwość prowadzenia części działań w środowisku wirtualnym mogą również 
obniżyć ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. 

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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