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Streszczenie: W pracy przedstawiono 
detali w firmie. ii oprogramowania. 

ona 
Aplikacja w prosty sposób wspomaga 

i jest w niej 
stosowana .

1. Wprowadzenie

procesie projektowania i przygotowania produkcji wykorzystywane jest oprogramowanie 

ceniami i
detali. 

System ERP 

Um

oraz czas pracy pracowników lub 
p

o
[1].

o -

on

warsztacie samochodowym,
drukarni, firmach remontowo - budowlanych, czy firmach transportowych [2]. 



zbyt mocno rozbudowane i 
drogie jak na potrzeby wybranej firmy

j i jej potrzeb.

oprogramowania [3]. Z a ona wykonana [4,5]. 
bazie danych MySQL [6]. 

do tematu. Drugi 
zawiera opis . Trzeci dotyczy projektu aplikacji. 
Czwart

i literatura.  

2. 

leceniami i a
zaprojektowana wspomaganiu pracowników ych
w wybranej firmie. Jednym z aplikacji wyszukanie informacji na temat zlece , 
detali, klientó minut

i 

detal. Informacje o wycenie detalu
.

W
nazwy\ oraz podaniu jego wagi. 
Trzecim etapem jest dodanie operacji technologicznych

trwania operacji. Na 

Po akceptacji wyceny detalu przez klienta enia zlecenia na 
przebiega etapowo. Po pierwsze 

Po utworzeniu zlecenia jest 
kontrolowane jest dotrzymanie terminu 

3. Projekt aplikacji

Projekt aplikacji zos w zakresie
niefunkcjonalnych aplikacji, projektu
modelu relacyjnego oraz 

3.1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne aplikacji

Wymagania funkcjonalne :
dodawanie, usuwanie, modyfikowanie obrabiarek
i rodzajem wykonywanej operacji technologicznej,
dodawanie, usuwanie, mody



potrzebnymi do produkcji,
dodawanie, usuwanie, modyfikowanie danych klientów,
tworzenie, usuwanie, modyfikowanie wycen detali,
tworzenie, usuwanie, modyfi ,

wraz z przypominaniem

Wymagania niefunkcjonalne aplikacji:
aplikacja alowana na systemie 

ekran monitora, aplikacji 
ali,

5.6.17 - MySQL 
Community Server (GPL),

aplikacji

3.2. Projekt bazy danych

na podstawie anal
wybranej firmie. Baza danych ma przechowywa dane o wszystkich 

oraz obrabiarkach. Dotychczas w firmie 
pracy, ale baza dany tabele

uzytkownicy i uprawnienia
pracy. 

tabeli uzytkownicy, wiadomo, kto dokonuje zmian w danych. Baza danych 
aplikacji .

. 
Diagram ten 
O opisywane rzeczownikami w liczbie pojedynczej, atrybuty przymiotnikami i 

[7].
a model relacyjny danych (rys. 1). 

: 
tabeli zlecenia zawi idZlecenie, który jest 

zlecenia_detale, pod 
Zlecenie_idZlecenie jako klucz obcy. Ta tabela z lucze obce 

klienci, dla jakiego klienta jest 
utworzone zlecenie. Drugi klucz dziedziczony z tabeli uzytkownicy, informuje nas o 
twórcy zlecen uzytkownicy
informacji kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie danych. W przypadku 

tabeli detale zawiera idDetal dziedziczony 
zlecenia_detale Detal_idDetal,

tabeli materialy zawiera idMaterial dziedziczony 
w tabeli o nazwie detal Material_idMaterial,
tabeli detale_operacje Id_hash. Klucz 



Rys. 1. Relacyjny model danych



3.3. Projekt interfejsu ka

Interfejs w aplikacji elementem, 
Aplikacja

niem
zleceniami i Wszystkie

Na rys. 2 przedstawiono diagram cji.

ów aplikacji. W przypadku 
zarz y . Inni 

informacje 

pr
. Wystarczy 

Lista detali, a wtedy z lewej 

. S
rzebnego do 

dany
nowy deta lub 

park maszyn w firmie i na których 
operacje technologiczne

W module operacje technologicznych. Operacje  
dodawa wa

m . 

dane.
W module klientami

informacje takie jak: nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu. W

jest to aplikacja
takiej aplikacji. 

ej
aplikacji
det

dostarcza aplikacja [8].
zleceniami



Rys. 2 aplikacji

4. Implementacja i testowanie aplikacji

Implementacja aplikacji 
o

utworzona poprzez podanie jej nazwy oraz nazw kolumn, typów danych w kolumnach z 

tabeli zlecenia. 



Rys. 3.

  Tab. 1. Struktura tabeli zlecenie

Nazwa kolumny Typ danych z max. Ograniczenie na 

Null

Ustawienia 

ograniczenia pola
idZlecenie int(11) Nie
Nazwa varchar(45) Tak NULL
Cena double Tak NULL
Status varchar(45) Tak NULL
Data_zakonczenia date Tak NULL
Data_przyjecia date Tak NULL
Klient_idKlient int(11) Nie
Uzytkownicy_idUzytkownicy int(11) Nie

Etap drugi interfejsu 

 
 private void btnDodaj_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            zarzadzaj.slKlienci(Polaczenie.select_obrabiarka, -1,0);
            OBRABIARKA = zarzadzaj.dt;
            frmDodajEdytuj dodaj = new  
            frmDodajEdytuj(((Button)sender).Tag.ToString(), OBRABIARKA, "obrabiarka");
            DialogResult dr = dodaj.ShowDialog();
            if (dr == DialogResult.OK)
            {
                wczytajListe(0);



            }
        }
private void btnEdytuj_Click(object sender, EventArgs e)

        {
            w = int.Parse(listViewObrabiarki.Items[wyb].Name);
            if (w > 0)
            {
                zarzadzaj.slKlienci(Polaczenie.select_obrabiarka, w,0);
                OBRABIARKA = zarzadzaj.dt;
                frmDodajEdytuj dodaj = new   
                frmDodajEdytuj(((Button)sender).Tag.ToString(), OBRABIARKA,"obrabiarka");
                DialogResult dr = dodaj.ShowDialog();
                if (dr == DialogResult.OK)
                {
                    wczytajListe(0);
                }
            }
        }

zdarzenie kli
Dodaj lub Edytuj. Zdarzenie to jest uruchamiane z okna, w którym 
obrabiarek. Po zdarzeni Dodaj uruchamiana jest opracowana 
pro y rekord tabeli obrabiarki z bazy danych, w przypadku Edytuj
modyfikowana jest wybrana obrabiarka.

poddano wybranym testom jednostkowym, integracyjnym oraz 
. Testy 

poprawnie.

5. 

Po uruchomieniu aplikacji okna logowania. Uprawnienia 

ami 
(dodawanie, edycja i usuwanie). 

a w tym samym oknie 

.
Po zalogo

zleceniami. . Wiersze, których czcionka jest czerwona to 

których te rys. 4).



Rys. 4. Okno

do odpowiedniego 

.

klientów. Przyciski Edytuj i nieaktywne, 
klie , które 

edycji lub ,
, ma ograniczone uprawnienia. W

tylko prz
technologicznej, w oknie 

(rys.4)

lewej strony w górnym pasku .  Po na przycisk ukazuje s
operacji, .

(rys. 4) powoduje 
otwarcie okna Park maszyn. 

mienionym module zarzadzania klientami i module operacje. W oknie edycji 

technologicznych.
tak samo zaprojektowany jak 



Utworzenie wyceny i 
edycja wyceny przebiega w dwóch krokach. W kroku pierwszym po wybraniu z listy i 

Edytuj lu Dodaj
. 5. Do kroku drugiego 

.

Rys. 5. O – krok 1

s operacji (rys. 6).

Rys. 6 – krok 2

Po wykonaniu wyceny detalu tworzenia zlecenia. W oknie 
Zlecenia Dodaj zlecenie, wtedy 

ot 7.

Wybierz klienta
. Po zaznacze

Dodaj
Dodaj detal listy detal, w polu tekstowym Liczba sztuk

Dodaj. Po zaakceptowaniu wszystkich 



Lista 
detali, wtedy z lewej strony dane o 
detalach (rys. 8).

Rys. 7. Okno tworzenia nowego zlecenia

Rys. 8 ym panelem Lista detali

Edycja zlecenia przebiega podobnie jak dodawanie. W module z

6. Podsumowanie 

W utworzonej aplikacji



jak wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne aplikacji w rezultacie
aplika

, g pod potrzeby firmy. 
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