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Πεξίιεςε 

 
Ο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε εθαξκνγήο – παηρληδηνχ 

πνπ πξνζνκνηάδεη ηε ιεηηνπξγεία πξνκεζεηψλ κίαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο θαη 

παξνπζηάδεη ζην ρξήζηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ νξγάλσζε κίαο πιαηθφξκαο 

Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο. 

 

Ο ρξήζηεο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ πξνκεζεηψλ κίαο επηρείξεζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε 

πξνκεζεπηέο, λα επηιέμεη ζπλεξγάηεο θαη πξνζθνξέο κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη 

ηνπο φξνπο ηεο παξαγγειίαο πνπ έιαβε ε εηαηξεία. Έρνληαο νινθιεξψζεη ηηο 

επηινγέο ηνπ, ε εθαξκνγή παξνπζηάδεη θαη απνζεθεχεη ηε βαζκνινγία ηνπ παίθηε, 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξνπζηάδεη πσο ζα ζπλέβαηλε ε ίδηα δηαδηθαζία ζηα πιαίζηα 

κίαο πιαηθφξκαο Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο. 

 

Η αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο έγηλε ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java, κε ρξήζε 

αξρείσλ XML θαη XSD. 

 

Η εθαξκνγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα κία εθαξκνγή πνπ ζα 

πξνζνκνηάδεη πιήξσο ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγεία κίαο επηρείξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: εθαξκνγή, παηρλίδη, Java, Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο, 

DMN, πιαηθόξκα δηαρείξηζεο DMN, πξνζνκνίσζε 
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Abstract 

 
The aim of this diploma thesis is the development of an application – serious game 

that simulates the supplying function of a modern business and presents the user 

the advantages and the organizational structure of a Dynamic Manufacturing 

Network platform. 

 

The user takes the role of the Supplying responsible of a business. During the 

game the user must contact suppliers, choose partners and offers in order to satisfy 

the terms of the order the company received. Having concluded his selection, the 

application presents and saves the users score, and then presents how the same 

process would develop in terms of a Dynamic Manufacturing Network platform. 

 

The development of the application was done in Java, using XML and XSD files. 

 

This application can be used as a base to further simulate the production process of 

a company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: application, game, Java, Dynamic Manufacturing Networks, 

DMN, DMN platform, simulation
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1.1 θνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο 
 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο πινπνηήζεθε κία εθαξκνγή - παηρλίδη ε 

νπνία πξνζθέξεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη ην ξφιν ελφο ππεχζπλνπ 

πξνκεζεηψλ κίαο επηρείξεζεο. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ιάβεη απνθάζεηο βαζηζκέλεο 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ψζηε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

παηρληδηνχ. Παξάιιεια, ε εθαξκνγή παξνπζηάδεη ζην ρξήζηε ηα Γπλακηθά Γίθηπα 

Παξαγσγήο θαη ηε ιεηηνπξγεία κίαο πιαηθφξκαο δηαρείξηζήο ηνπο. 

 

1.2 Οξγάλσζε Σόκνπ 
 

 

ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Γίλεηαη 

κία ζχληνκε αλάιπζε ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο θαη παξνπζηάδεηαη ε 

ιεηηνπξγία κίαο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο. Σέινο, 

νξίδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζνβαξά παηρλίδηα ηα νπνία απνηέιεζαλ ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ εθαξκνγή. 

 

ην θεθάιαην 3 αλαθέξνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. 

 

ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο, νξίδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαρεηξίδεηαη ε εθαξκνγή θαη αλαθέξνληαη θαη ζρνιηάδνληαη 

θάπνηεο βαζηθέο θιάζεηο θαη αιγφξηζκνη πνπ πινπνηήζεθαλ. 

 

Σν θεθάιαην 5 πεξηέρεη εθηελή ζηηγκηφηππα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο, κε 

εμήγεζε ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ. 

 

Σέινο, ην θεθάιαην 6 πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο.  
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2.1 Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο 
 

 

Πξηλ μεθηλήζνπκε λα αλαιχνπκε ηα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο, αμίδεη λα 

κειεηήζνπκε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ χγρξνλνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ 

Πεξηβάιινληνο, ηα νπνία ελ ηέιεη νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ. 

 

2.1.1 Σν ύγρξνλν Δπηρεηξεκαηηθό Πεξηβάιινλ θαη νη Κύξηεο 

Απαηηήζεηο ηνπ 

 

Η πεξίνδνο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ παξνπζίαζε κία εληνλφηεξε παγθνζκηνπνίεζε 

ηεο νηθνλνκίαο. Η απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ κεηαθνξάο 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ επέηξεςε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ αιπζίδσλ 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο αθφκα θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Δπσθεινχκελεο απφ 

πξαθηηθέο φπσο ε καδηθή παξαγσγή θαη ε θαζεηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, 

επηρεηξήζεηο κεηαηξάπεθαλ ζε νηθνλνκηθνχο θνινζζνχο κε παγθφζκηα εκβέιεηα. 

 

Απηέο νη εμειίμεηο φκσο δεκηνχξγεζαλ θαη λέεο ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ εθ βάζξσλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο, ηφζν σο πξνο ηε ζηξαηεγηθή 

φζν θαη ηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Η παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ απηή θαζ’ 

απηή, θαζψο θαη ε αλάδεημε ηνπ λένπ κνληέινπ θαηαλαισηή, πνπ έρεη γλψζε ησλ 

επηινγψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ, απνηέιεζαλ ηνπο θηλεηήξηνπο 

κνρινχο γηα απηή ηελ αιιαγή. 

 

 Η παγθνζκηνπνίεζε βνήζεζε ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ιφγσ ηεο επθνιίαο 

εηζφδνπ ζε λέεο, αθφκα θαη άγλσζηεο, αγνξέο γηα κία επηρείξεζε., ηφζν ζε επίπεδα 

πσιήζεσλ φζν θαη θφζηνπο παξαγσγήο. Η αλάγθε γηα παξαγσγή θαη δηαλνκή ζε 

παγθφζκην επίπεδν νδήγεζε ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ κνληέιν ηεο θαζεηνπνίεζεο θαη 

ζηελ αλάδεημε ησλ αιπζίδσλ πξνκεζεηψλ, παξαγσγήο θαη δηαλνκήο σο πξφηππν 

ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. 

 

Παξάιιεια, νη θαηαλαισηέο, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, επσθειήζεθαλ απφ ηνλ 

εληζρπκέλν αληαγσληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, δηακνξθψλνληαο κία ηζρπξφηεξε ζέζε 

απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο. Η απμεκέλε δπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθψλ 

ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ θαη ε θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ησλ 

απμεκέλσλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο νδήγεζε ηηο επηρεηξήζεηο λα 

πξνζδψζνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ θαηά ην δπλαηφ βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο. 

 

Όια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζε έλα ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα θαη δπλακηθέο αιιαγέο. Οη θχθινη δσήο πνιιψλ 
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εηδψλ πξντφλησλ ειαηηψζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ θαη 

επηθνηλσλίαο. 

 

 

Έρνληαο πιένλ κία ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ χγρξνλνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο, 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο. 

 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ 

Σν δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ είζνδν ελφο λένπ πξντφληνο ζε κία αγνξά 

απνηειείηαη απφ ην ρξφλν αλάπηπμεο, ηελ παξαγσγή ηνπ θαη ηε δηαλνκή ηνπ. Η 

δηαδηθαζία απηή είλαη ζπρλά πνιχ ρξνλνβφξα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

θίλδπλνο, φηαλ ηειηθά ην πξντφλ εηζέιζεη ζηελ αγνξά, λα κελ είλαη πιένλ ζρεηηθφ 

κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Σν θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εκπνξηθή 

απνηπρία ελφο λένπ πξντφληνο είλαη κεγάιν θαη απηφ έρεη νδεγήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αλαδεηήζνπλ λέεο κεζφδνπο γηα ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη εηδηθά ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμήο ηνπο. 

 

 Αχμεζε ηεο επειημίαο θαη πξνζαξκνγή ζηηο δπλακηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

Όπσο αλαθέξακε ήδε, ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχγρξνλνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ε δπλακηθή ηνπ θχζε θαη ε απμεκέλε 

αβεβαηφηεηα. Η ζπλερήο ηερλνινγηθή πξφνδνο, νη επκεηάβιεηεο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ πξνκεζεηψλ, παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, παξέρνληαο 

πξφζθνξν έδαθνο γηα απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο. Έηζη, είλαη απαξαίηεην γηα κία 

ζχγρξνλε επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκνζηεί ζηελ αιιαγή ηνπ 

πεξηβάιινληνο άκεζα, απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ζηα δηάθνξα επίπεδα 

ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζήο ηεο. 

 

 Μεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

Η ηζρπξνπνηεκέλε ζέζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζρεδφλ ζε θάζε επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα έρεη θαηαζηήζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο 

δπλακηθφηεηαο κίαο επηρείξεζεο ηε δπλαηφηεηά ηεο λα πξνζαξκφδεη ηα πξντφληα 

ηεο ζηηο εθάζηνηε θαηεγνξίεο πειαηψλ, ή αθφκα θαη ζε θάζε πειάηε 

ζπγθεθξηκέλα. πγθεθξηκέλα, νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 
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λα παξέρνπλ κία επξεία γθάκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπ θάζε θαηαλαισηή. 

 Πεξηζζφηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο 

Πξνθαλψο, ιφγσ ηεο ηζρπξνπνηεκέλεο ζέζεο ηνπο θαη άξα ηεο απμεκέλεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο ηζρχνο, νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζηελφηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπο, λα βειηηψζνπλ ηελ εμππεξέηεζε πνπ 

ηνπο παξέρνπλ θαη λα ηνπο ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο απνθάζεηο ηνπο. 

Παξάιιεια, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απφ θνηλνχ κε ηνπο ζπλεξγάηεο-πξνκεζεπηέο ηνπο, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηελ αθνζίσζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο. 

 

πγθεληξσηηθά, ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο 

έλα έθνξν έδαθνο, κε λέεο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Απηφ 

σζηφζν ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ ηνπο ηίζεληαη. 

Η αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα εμέιημε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο, ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο. 

Βαζηθνί άμνλεο απηψλ είλαη ε επειημία ζηε δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία, θαη ε 

απμεκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηα απνηεινχλ. 

 

2.1.2 Οξηζκόο 

Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δελ παξέρεη έλα ζαθή νξηζκφ ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ 

Παξαγσγήο. Απηφ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Καηαξράο, ε απηή θαζ’ απηή 

έλλνηά ηνπο δελ επηδέρεηαη ζπγθεθξηκέλν θαη πεξηνξηζηηθφ νξηζκφ, φζνλ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηε δηάθξηζή ηνπο απφ άιιεο κνξθέο δηθηχσλ. Αθφκα, 

είλαη ζπρλή ε ρξήζε δηάθνξσλ άιισλ φξσλ νπζηαζηηθά ζπλψλπκσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα virtual enterprise (εηθνληθή επηρείξεζε). Σέινο, ηα Γπλακηθά Γίθηπα 

Παξαγσγήο εμειίζζνληαη ζπλερψο, κε απνηέιεζκα ε έλλνηά ηνπο θαη απηά πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζηαδηαθά λα κελ είλαη ζηαζεξά. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, ζα νξίζνπκε ηνλ φξν σο εμήο: 

«Σα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο είλαη έλα κνληέιν νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ ζε 

δίθηπα, κε ζηφρν ηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ κειψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε, 

παξαγσγή θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπο.» 

Ο φξνο «Γίθηπα Παξαγσγήο» ρξεζηκνπνηείηαη κε επξχ ηξφπν, δειαδή 

ζπκπεξηιακβάλεη θα επηρεηξήζεηο ρσξίο ακηγψο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο 

επηρεηξήζεηο κεηαθνξψλ ή εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 
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Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο είλαη ηα εμήο: 

 

 Γπλακηθφο ραξαθηήξαο 

Σα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο, είλαη θαζ’ νξηζκφ δπλακηθά. Γελ έρνπλ κφληκε 

κνξθή, αιιά δεκηνπξγνχληαη θαηά πεξίζηαζε γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζθνπνχ. Απηφ εθθξάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο επηινγήο λέσλ, βέιηηζησλ ζπλεξγαηψλ θαηά πεξίπησζε, 

θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο αλαπξνζαξκφγεο ησλ ππαξρφλησλ αλάινγα κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κία επηρείξεζε 

κπνξεί λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή θαη λα αληαπνθξηζεί άκεζα ζηηο εθάζηνηε 

αιιαγέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληφο ηεο. 

 

 Αλεπηπγκέλε ζπλεξγαζία 

Οη επηρεηξήζεηο – κέιε ελφο Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο ζπκθσλνχλ ζε έλα 

ζχλνιν θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

χπαξμε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο, έρνπλ θνηλέο επηδηψμεηο θαη παξακεξίδνπλ 

ηπρφλ αληαγσληζηηθέο πξνυπάξρνπζεο ζρέζεηο, βαζηδφκελεο ζην δηακνηξαζκφ 

γλψζεσλ, ηερληθψλ ηθαλνηήησλ, πφξσλ θαη πιεξνθνξηψλ.  

 

 Τςεινχ επηπέδνπ ππνδνκή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

Η άκεζε θαη απξφζθνπηε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ 

δηθηχνπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιή ηνπ ιεηηνπξγία. Οη επηρεηξήζεηο – 

κέιε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, λα κπνξνχλ λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα 

δεδνκέλα ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξηζηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Κάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ κε ρξήζε κίαο 

νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκαο ππνζηήξημεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ δηθηχνπ. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ηα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο πξνθχπηνπλ κέζσ 

ηεο χπαξμεο ελφο επξχηεξνπ ζπλεξγαηηθνχ δηθηχνπ, απφ ην νπνίν γίλεηαη ε επηινγή 

ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ε δεκηνπξγία ηνπ εθάζηνηε δηθηχνπ. Οη θαλφλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ έλα ηέηνην δίθηπν είλαη παξφκνηα κε απηά ησλ 

Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο. 
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2.1.3 Πιενλεθηήκαηα 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε ησλ δηαθφξσλ πιενλεθηεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ζε κία επηρείξεζε ε ζπκκεηνρή ζε έλα Γπλακηθφ Γίθηπν Παξαγσγήο είλαη 

επθνιφηεξε εάλ αλαινγηζηνχκε θαηαξράο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο. Γεδνκέλνπ φηη 

νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζε επηρείξεζεο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζε ζρέζε κε άιιεο, ζα ζεσξήζνπκε κία γεληθή πξνζέγγηζε. 

 

2.1.3.1 Οη Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ησλ ύγρξνλσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δθνδηαζηηθέο 

Αιπζίδεο 

 

Μπνξνχκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο ζηηο εμήο: Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε Πξντφλησλ, Παξαγσγή, Πξνκήζεηεο, Δκπνξηθή Λεηηνπξγία, 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Λεηηνπξγία, Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη Τπνζηήξημε 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Κάπνηεο απφ απηέο δελ επσθεινχληαη ηδηαίηεξα απφ 

ηελ παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ζε έλα Γπλακηθφ Γίθηπν Παξαγσγήο, σζηφζν ζα 

πεξηγξάςνπκε ζπλνπηηθά φιεο γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο. 

 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε Πξντόλησλ 

- Έξεπλα γηα πιηθά ή δηαδηθαζίεο 

- Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ (ζρεδηαζκφο πξντφληνο, δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, 

εθηίκεζε θφζηνπο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο) 

- Αλαζρεδηαζκφο ππαξρφλησλ πξντφλησλ θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 

Παξαγσγή 

- ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

- Πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο θαη άκεζεο ή κεζν-καθξνπξφζεζκεο 

δπλακηθφηεηαο 

- Έιεγρνο παξαγσγήο 

- Δθηέιεζε παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

- Έιεγρνο απνζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηηο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

- Δθαξκνγή πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

 

Πξνκήζεηεο 

- Πξνγξακκαηηζκφο πξνκεζεηψλ 

- Απνζήθεπζε 
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- Έξεπλα αγνξάο πξνκεζεπηψλ 

 

Δκπνξηθή Λεηηνπξγία 

- Έξεπλα αγνξάο 

- ρεδίαζε θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ πξνψζεζεο 

- Γηαλνκή 

- Γεκηνπξγία ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο 

- Γηαθήκηζε 

- Γηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

- Γεκφζηεο ζρέζεηο 

- Πσιήζεηο 

- πγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

- Δθηηκήζεηο/Πξνβιέςεηο δήηεζεο θαη πσιήζεσλ 

- Γηαλνκή πξντφλησλ 

- Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Λεηηνπξγία 

- Καηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε πξνυπνινγηζκνχ 

- Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ θίλεζεο 

- Γηαρείξηζε ρξεκαηνδφηεζεο 

- Αμηνιφγεζε θαη επηινγή επελδχζεσλ 

- Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ 

- Μηζζνδνζία 

- Κνζηνιφγεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

- χληαμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

- Πξνζιήςεηο 

- Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε εξγαδνκέλσλ 

- Αμηνιφγεζε εξγαδνκέλσλ 

- Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο) 

- Παξαθνινχζεζε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

- Καηάξηηζε κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο απνιαβψλ 

- πγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

Τπνζηήξημε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

- Τπνζηήξημε hardware θαη software (επηινγή θαη εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε, 

εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε) 
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- Γηαρείξηζε βάζεο δεδνκέλσλ 

- Σερληθή Τπνζηήξημε ρξεζηψλ 

- Αζθάιεηα δεδνκέλσλ 

 

Έρνληαο πιένλ νξίζεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κία ζχγρξνλεο επηρείξεζεο, κπνξνχκε 

λα πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζπκκεηνρήο κίαο 

επηρείξεζεο ζε Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο. Πξηλ απφ απηφ φκσο, αμίδεη λα 

αλαθεξζνχκε ζηηο Αιπζίδεο Δθνδηαζκνχ θαη ζηε δηαρείξηζή ηνπο. 

 

Αιπζίδεο Δθνδηαζκνύ 

Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ζηακαηήζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο θαζεηνπνίεζεο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηε ζέζε ηνπο εκθαλίζηεθαλ νη ιεγφκελεο εθνδηαζηηθέο 

αιπζίδεο (αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, supply chains ή supply networks). Σα δίθηπα απηά 

πεξηιακβάλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ελφο 

πξντφληνο, νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε πξνκεζεπηή – πειάηε θαηά ην κήθνο ηεο αιπζίδαο. 

Σέηνηεο αιπζίδεο πεξηιακβάλνπλ θπζηθά θαη επηρεηξήζεηο φρη παξαγσγηθέο 

(επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο ή απνζήθεπζεο). 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα πινπνηνχλ έλα ζχλνιν 

κεζνδνινγηψλ γηα ηελ ηνπηθή δηαρείξηζή ηεο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο κπνξνχλ λα 

αλαιπζνχλ ζε δχν ηνκείο, ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε 

δήηεζεο θαη πσιήζεσλ, θαζψο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνκεζεηψλ θαη δηαλνκψλ, 

θαη ηνλ Έιεγρν, ηελ παξαθνινχζεζε δειαδή ησλ παξαγγειηψλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

παξαγσγήο. 

Η δηαρείξηζε εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ απνηειεί κία πεξηνρή κεγάινπ εξεπλεηηθνχ θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σα ζχγρξνλα εξγαιεία πνπ παξέρνληαη γηα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπο είλαη πνιχ αθξηβά γηα λα πινπνηεζνχλ θαη ζπρλά δε 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε θιίκαθα κεγαιχηεξε ηεο ηνπηθήο, κέζα δειαδή ζε 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο θαη ηελ πιεξνθνξηαθή 

ππνζηήξημε γηα λα αληαπεμέιζνπλ. Έηζη, κέζα ζην πιαίζην ησλ εθνδηαζηηθψλ 

αιπζίδσλ είλαη δχζθνιε ε θάιπςε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη πεξηνξηζκέλν ε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο πξνζθέξνπλ αθξηβψο απηφ, επειημία 

ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εθηελήο παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, πνιιά απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ αθνξνχλ ηε βειηίσζε 

ησλ Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ. 
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ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα Γπλακηθά 

Γίθηπα Παξαγσγήο απφ ηε κία αηνκηθά ζε θάζε επηρείξεζε θαη απφ ηελ άιιε ζηε 

δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ζα δείμνπκε ζηελ παξνπζία κίαο νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξηαθήο πιαηθφξκαο 

δηαρείξηζεο ηνπ Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο. 

 

2.1.3.2 Πιενλεθηήκαηα γηα ηηο Δπηκέξνπο Λεηηνπξγίεο κίαο επηρείξεζεο 

 

πλεξγαηηθή έξεπλα 

Η έξεπλα πνπ δηεμάγεη κία επηρείξεζε γίλεηαη ζε πεδία ζπλαθή κε ην παξαγσγηθφ 

αληηθείκελφ ηεο. Γελ είλαη απαξαίηεηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζε ππάξρνληα πξντφληα 

θαη δηαδηθαζίεο, αιιά ζηνρεχεη επξχηεξα ζηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο πάλσ ζηα 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε, ζηα πξντφληα ηα νπνία παξάγεη θαζψο θαη ζηηο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

πλήζσο ηε δπλαηφηεηα έξεπλαο έρνπλ νη επηρεηξήζεηο κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, αλ θαη 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνπλ θαη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, ζηα πιαίζηα 

ηνπ δπλαηνχ. Αθφκα, ε ζεκαζία ηεο έξεπλαο είλαη απφ πεξηνξηζκέλε έσο θαη θξίζηκε, 

αλάινγα κε ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Η ζπκκεηνρή κίαο επηρείξεζεο ζε έλα Γπλακηθφ Γίθηπν Παξαγσγήο δεκηνπξγεί λέεο 

δπλαηφηεηεο έξεπλαο, αθφκα θαη γηα κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο επηρεηξήζεηο. 

 

 Γηακνηξαζκφο πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα ή παιαηφηεξε 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ:  

 

Μία επηρείξεζε – κέινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ησλ 

δηθψλ ηεο εξεπλεηηθψλ έξγσλ.  

 

 πληνληζκφο θαη ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ έξγσλ:  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξαπάλσ απφ κία επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ δηθηχνπ 

δηεμάγνπλ έξεπλα κε παξαπιήζην αληηθείκελν, ηνπο πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα ζπληνλίζνπλ ηα project ηνπο. Παξάιιεια, κπνξνχλ αθφκα θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ λέα εξεπλεηηθά έξγα, επηιέγνληαο ηνπο θαηάιιεινπο 

εξεπλεηηθνχο ζπλεξγάηεο κέζα απφ ην δίθηπν. 
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Οη λέεο απηέο δπλαηφηεηεο έξεπλαο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ζεκαληηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο. 

 

 Μείσζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο:  

 

Η απμεκέλε ζπλεξγαζία ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ 

γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, κέζσ ηνπ δηακνηξαζκνχ ησλ 

εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο αλάπηπμεο. 

Παξάιιεια, ππάξρεη γξεγνξφηεξε δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ ή αδηεμφδσλ. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν κεηψλεηαη θαη ην απαηηνχκελν θφζηνο γηα ηηο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.  

 

 Βειηίσζε ηεο εξεπλεηηθήο πνηφηεηαο θαη Απμεκέλε θαηλνηνκία: 

 

Η πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξν εχξνο εξεπλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ν 

θαηακεξηζκφο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δεμηφηεηεο 

θάζε επηρείξεζεο εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε πνηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

θαη νδεγεί ζηελ εληζρπκέλε, θαηλνηνκηθή έξεπλα.  

 

 Μείσζε θηλδχλνπ:  

 

Ο θίλδπλνο απφ ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζπλδέεηαη ηφζν κε ην θφζηνο φζν θαη 

κε ηελ πηζαλφηεηα ε έξεπλα λα απνδεηρηεί άθαξπε. Με ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

ζπληνληζκέλα ή ζπλεξγαηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κία επηρείξεζε – 

κέινο ελφο Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ, δηακεξίδνληαο ηα θφζηε θαη εμαζθαιίδνληαο ηε 

βέιηηζηε δηεμαγσγή έξεπλαο.  

 

Ο ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ θαη ν εθηεηακέλνο δηακνηξαζκφο πιεξνθνξηψλ γίλεηαη 

εθηθηφο κέζα απφ ηελ χπαξμε ηεο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο. Απνζεθεχνληαο ηα 

πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ζηελ θνηλή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δηθηχνπ, νη επηρεηξήζεηο – 

κέιε επσθεινχληαη ηεο γλψζεο ησλ ππνινίπσλ κειψλ. Παξάιιεια, ιφγσ ηεο 

ακεζφηεηαο ζηελ επηθνηλσλία, κεηψλεηαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο έξεπλαο θαη 

ηαπηφρξνλα ην θφζηνο δηελέξγεηάο ηεο. 

 

πλεξγαηηθή αλάπηπμε πξντόλησλ θαη παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ 

Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο κίαο επηρείξεζεο. Δίλαη κία ζχλζεηε 

δηαδηθαζία ε νπνία θάπνηεο θνξέο εθηειείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε εμ 

νινθιήξνπ. 
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πρλά, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο λένπ πξντφληνο 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη άιιεο επηρεηξήζεηο, φπσο πξνκεζεπηέο. Σα Γπλακηθά Γίθηπα 

Παξαγσγήο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ εληζρπκέλεο δπλαηφηεηεο θαη πιενλεθηήκαηα 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ.  

 

 πλεξγαηηθή ζρεδίαζε:  

 

Έρνληαο ζρεκαηνπνηήζεη ηελ αξρηθή ηδέα γηα έλα πξντφλ, κία επηρείξεζε – 

κέινο πεξηγξάθεη ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγία ηνπ θαη θαζνξίδεη κία πξψηε 

ιίζηα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Σα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ επίζεο λα 

πξνέξρνληαη απφ κία παξαγγειία ελφο πειάηε ηεο επηρείξεζεο. 

ην πιαίζην απηφ, επηιέγνληαη νη επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ δηθηχνπ πνπ ζα 

εθηειέζνπλ ηελ ζρεδίαζε ηνπ βάζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπο. 

Έηζη, ε ζρεδίαζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πξνθχπηεη κε ζπκκεηνρή ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ηειηθά γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. 

 

 Μείσζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο:  

 

Η ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ησλ ζπλεξγαηψλ ζηε ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο 

κεηψλεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα ηα 

θφζηε ζρεδίαζεο κνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ θαη δε βαξαίλνπλ κφλν 

κία επηρείξεζε. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ιαλζαζκέλνπ 

ζρεδηαζκνχ, δεδνκέλνπ φηη θάζε επηρείξεζε πξνζαξκφδεη ην ζρεδηαζκφ ζηα 

δηθά ηεο δεδνκέλα, ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο. ην επίπεδν απηφ βνεζάεη θαη 

ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο παιαηφηεξσλ ζρεδίσλ άιισλ 

επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία ε επηρείξεζε – κέινο δε ζα είρε ζηε δηάζεζή ηεο αλ δε 

ζπκκεηείρε ζην δίθηπν.  

 

 Πνηνηηθή βειηίσζε:  

 

Η επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ κειψλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ δηθηχνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ θαηά πεξίπησζε βέιηηζηε ζρεδίαζε ησλ πξντφλησλ. 

 

Η χπαξμε κίαο νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκαο πιεξνθνξηαθήο ππνζηήξημεο ζπκβάιεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ χπαξμε απηψλ ησλ πιενλεθηεκάησλ. Πξνζθέξνληαο επνπηεία 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαζψο θαη εξγαιείσλ θαζνδήγεζεο, κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα 

ιαζψλ θαη βνεζάεη ζηε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε. Έηζη, ππάξρεη απηφκαηνο έιεγρνο ζε 

ζέκαηα ζπκβαηφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ. 

Σαπηφρξνλα, απνηειεί κία βηβιηνζήθε παιαηφηεξσλ ζρεδίσλ, απμάλνληαο ηελ 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κία επηρείξεζε – κέινο έρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

ππνινίπσλ κειψλ. 
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Βειηησκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ζπλεξγαηώλ 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ θα αιιάδνπλ ζπλεξγάηεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο: 

 Σε δηεμαγσγή έξεπλαο, 

 Σε ζρεδίαζε ελφο πξντφληνο θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ, 

 Σελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο, ή 

 Σελ πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο 

 

ε θάζε πεξίπησζε, πξνζπαζνχλ ψζηε ε επηινγή ηνπο λα είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή θαη 

ε δηαδηθαζία επηινγήο λα είλαη γξήγνξε θαη ρσξίο κεγάιν δηνηθεηηθφ ή νηθνλνκηθφ 

θφζηνο. 

Πξνθαλψο, ε έλλνηα ηεο βέιηηζηεο επηινγήο νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε. Σα θξηηήξηα 

πνπ ιακβάλνληαη δηαθέξνπλ ή έρνπλ δηαθνξεηηθή βαξχηεηα. Όζνλ αθνξά ηελ 

επηινγή ζπλεξγαηψλ κε ζθνπφ ηελ έξεπλα θαη ηε ζρεδίαζε πξντφλησλ θαη 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπλήζσο ηα θξηηήξηα απηά είλαη ην ζχλνιν δεμηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο, νη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία ζην ζέκα. ηελ επηινγή ζπλεξγαηψλ γηα 

παξαγσγή ελφο πξντφληνο, ζεκαληηθφηεξν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ζηνηρεία φπσο ην 

θφζηνο, ε πνηφηεηα θαη ν ρξφλνο παξαγσγήο. 

Όζνλ αθνξά ηε απηή θαζ’ απηή δηαδηθαζία επηινγήο ζπλεξγαηψλ, απηή ζπκβαηηθά 

γίλεηαη κέζσ κίαο ζχλζεηεο θαη ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη 

αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ππνβνιέο πξνζθνξψλ. 

 

Σα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο θαη ηδηαίηεξα ε πιεξνθνξηαθή ππνδνκή πνπ 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη ζεκαληηθή βνήζεηα 

ζηελ επηινγή ζπλεξγαηψλ.  

Καηαξράο, ιεηηνπξγψληαο σο βηβιηνζήθε, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξνχλ έλα 

επηρεηξεκαηηθφ πξνθίι γηα θάζε επηρείξεζε – κέινο. Απηφ ζα πεξηέρεη ζηαηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε, φπσο ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ηα πξντφληα πνπ 

παξάγεη θαη ην ηζηνξηθφ επηδφζεψλ ηεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κία πξψηε εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θάζε 

επηρείξεζεο – κέινπο, θαη ηαπηφρξνλα λα απνηειέζνπλ πξφηππν γηα ηελ αλαδήηεζε 

λέσλ εηαίξσλ. 

Παξάιιεια, νη επηρεηξήζεηο απνζεθεχνπλ θαη δπλακηθά δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ηνπο, ηα ππάξρνληα απνζέκαηα θαη ην 

δηαζέζηκν παξαγσγηθφ δπλακηθφ. Οη δπλακηθέο απηέο πιεξνθνξίεο είλαη εμαηξεηηθά 

ρξήζηκεο, θαζψο επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θάζε 

επηρείξεζεο θαη επνκέλσο ηελ επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ βάζε ζχγρξνλσλ θαη 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. 
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Πξνθαλψο, γηα ηελ θαιχηεξε θαη ακεζφηεξε ρξήζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ε απνζήθεπζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, θνηλά γηα φια ηα κέιε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ε ηαρχηεηα αλάιπζεο ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

 

πγθεληξσηηθά, ε δηαδηθαζία επηινγήο ζπλεξγαηψλ ζε έλα Γπλακηθφ Γίθηπν 

Παξαγσγήο κπνξεί λα αλαιπζεί ζηα εμήο ζηάδηα: 

1) Δληνπηζκφο ησλ ππνςήθησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πιεξνχλ θάπνηεο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο (γεσγξαθηθή ζέζε, αληηθείκελν ιεηηνπξγίαο, χπαξμε 

απαξαίηεησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ) 

2) χγθξηζε θαη αμηνιφγεζε ηνπο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (πνηφηεηα 

πξντφλησλ, ρξφλνο παξαγσγήο, ηήξεζε πξνζεζκηψλ) 

3) Σαμηλφκεζε θαη επηινγή ηειηθψλ ζπλεξγαηψλ 

 

Αλ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο, ε δηαδηθαζία επηινγήο ζπλεξγαηψλ είλαη 

ζπζηεκαηνπνηεκέλε. Απηφ κπνξεί λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηνκαηνπνίεζήο ηεο, 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο πιεξνθνξηαθήο ππνζηήξημεο. 

ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, ην ζχζηεκα ζα δηελεξγνχζε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη’ 

ππφδεημε ηεο επηρείξεζεο – κέινπο. Γερφκελν σο είζνδν ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ παξαγφκελνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ησλ απαξαίηεησλ απαηηήζεσλ ζε ζέκαηα 

ρξφλνπ, θφζηνπο θαη/ή πνηφηεηαο, ζα παξείρε ζην ρξήζηε έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ 

ζπλεξγαζίαο. Η επηινγή απηή κπνξεί λα είλαη ειαζηηθή ή δεζκεπηηθή, αλάινγα κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην εθάζηνηε Γπλακηθφ Γίθηπν Παξαγσγήο. 

 

2.1.3.3 Πιενλεθηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο 

 

ε πξνεγνχκελε παξάγξαθν εηζάγακε ηηο έλλνηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (supply 

chain) θαη ηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (supply chain management). Η 

δηαρείξηζε εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά 

κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ κειψλ ηεο αιπζίδαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ. 

ηα πιαίζηα απηά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θάπνηα ζεκαληηθά πεδία πνπ ην 

απνηεινχλ: 

 

 Πξφβιεςε δήηεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηεο 

αιπζίδαο 
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 Γηαρείξηζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ 

 Πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο 

πξνκεζεηψλ 

 Έιεγρνο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ κεηαθνξψλ 

 

Οη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ είλαη αληίζηνηρα: 

 πληνληζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 

 Μεγηζηνπνίεζε ηεο ηαρχηεηαο ξνήο πξντφλησλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

ην ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ππάξρνπλ δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο, ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο (lean concept) θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο επειημίαο 

(agile concept). ην παξειζφλ έρνπλ πινπνηεζεί δηάθνξεο πξνζπάζεηεο θαη πξνο ηηο 

δχν θαηεπζχλζεηο, κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ επηηπρίαο. 

Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο Γηαρείξηζεο Αιπζίδσλ Δθνδηαζκνχ θαίξηα ζεκαζία 

δηαδξακαηίδνπλ δχν ζηνηρεία, ε απμεκέλε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαη ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ηεο ξνήο πξψησλ πιψλ θαη 

πξντφλησλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σππηθά, νη δπλαηφηεηεο ηέηνησλ αιπζίδσλ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο, γηα ιφγνπο θφζηνπο ή δπλαηνηήησλ. 

Σα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο, κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο ηνπο θηινζνθίαο, ησλ 

νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηεο 

δπλακηθήο ηνπο θχζεο, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζεκαληηθψλ βειηηψζεσλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθψλ 

Αιπζίδσλ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα απηά. 

 

Πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κε ρξήζηκε θαη πξνζαξκνζκέλε δνκή 

Η ζπλεξγαηηθή θηινζνθία θαη ηα πιαίζηα θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ έλα Γπλακηθφ Γίθηπν 

Παξαγσγήο εμαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε ελφο δηεπξπκέλνπ ζπλφινπ πιεξνθνξηψλ, ε 

αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη πνιχ επεξγεηηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Αμηνπνηψληαο ηελ νινθιεξσκέλε πιεξνθνξηαθή ππνδνκή 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα δπλακηθά δίθηπα, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζε πνιιά ζηνηρεία θξίζηκα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ, ζηαηηθψλ 

θαη δπλακηθψλ: 



 

        31 

- Υξφλνο παξαγσγήο αλά πξντφλ 

- Κφζηνο παξαγσγήο πξντφληνο 

- Πξνβιέςεηο δήηεζεο 

- Πξνβιέςεηο δπλακηθφηεηαο 

- Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηξέρνπζεο παξαγγειίεο 

- Πιεξνθνξίεο δπλακηθφηεηαο (δηαζέζηκε θαη ζπλνιηθή) 

- Υξνλνδηάγξακκα παξαγσγήο 

- Απνζέκαηα ηειηθψλ πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ 

- Πιεξνθνξίεο κεηαθνξηθήο δπλακηθφηεηαο θαη δπλακηθφηεηαο δηαλνκήο 

- Έιεγρνο παξαγσγήο 

Πέξαλ ηεο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ε χπαξμε κίαο θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ ζηα 

πιαίζηα ηεο πιεξνθνξηαθήο πιαηθφξκαο νδεγεί ζηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ, 

εχρξεζησλ θαη θνηλψλ γηα ην δίθηπν. 

Έηζη, κέζα απφ ηελ πιεξνθνξηαθή πιαηθφξκα, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πνιιά ζηνηρεία, φπσο: 

 Μία ζπγθεληξσηηθή ιίζηα κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνηεινχλ 

ην δίθηπν, πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππαξθηέο ή πηζαλέο ηθαλφηεηεο 

θαη δεμηφηεηεο θάζε επηρείξεζε 

 Έλα ιεπηνκεξή θαηάινγν ησλ παξαγσγηθψλ θαη κεηαθνξηθψλ πφξσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 

γχξσ απφ απηνχο. 

 Έλα ρξνλνδηάγξακκα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαζέζηκεο 

δπλακηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ. 

 Μία ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ απνζεκάησλ ηφζν πξψησλ πιψλ φζν θαη ηειηθψλ 

πξντφλησλ 

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ, ηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα επηκέξνπο ζηάδηα αλάπηπμεο πξντφλησλ, ηα δηάθνξα 

ζηάδηα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, θαζψο θαη ην βαζκφ απφδνζεο ηεο εθάζηνηε 

ζπλεξγαζίαο. 

 

Η χπαξμε φισλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα, ε απμεκέλε 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο δεδνκέλσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν επηηξέπεη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο, ζπκβάιινληαο ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα Γπλακηθά Γίθηπα 

Παξαγσγήο ζηε ιεηηνπξγία Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθψλ Αιπζίδσλ. 
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πλνιηθόο πξνγξακκαηηζκόο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ πξνκεζεηώλ ζε όιν ην 

δίθηπν 

Σα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλν θαη επέιηθην 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ ιεηηνπξγεηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Η νινθιεξσκέλε 

πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε πξνζθέξεη δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

ρξεζηκνπνηεί αιγφξηζκνπο βειηηζηνπνίεζεο γηα λα θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ησλ εληνιψλ παξαγσγήο θαηά κήθνο ηνπ δηθηχνπ, ζπληνλίδνληαο ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 Ο ζπληνληζκφο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

νδεγεί ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ απνζεκάησλ θαη ησλ 

ζπζρεηηδφκελσλ θνζηψλ απνζήθεπζεο, ιφγσ ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο θαη 

θαηαγξαθήο ηεο δήηεζεο πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ. πγρξφλσο, ε 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα έιιεηςεο 

απνζεκάησλ, πνπ ζπρλά ζπλεπάγεηαη θαζπζηέξεζε ή θαη δηαθνπή 

παξαγσγηθψλ εξγαζηψλ.  

 

 Η θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ νδεγεί ζε ηαρχηεξε ξνή πξψησλ 

πιψλ θαη πξντφλησλ κέζα ζην δίθηπν.  

 

 Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ παξαγγειηψλ απφ ηειηθνχο πειάηεο κεηψλεηαη, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο ζηελ επηρείξεζε. 

 

 Σα δηνηθεηηθά θφζηε ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο κεηψλνληαη, ιφγσ ηεο 

απινπνηεκέλεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο επηινγήο πξνκεζεπηψλ 

θαη παξαγγειίαο πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ. Όπσο αλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο, ε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο 

πξνζθέξεη κε δπλακηθφ ηξφπν δεδνκέλα παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δηθηχνπ θαη πξνζθέξεη θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

πξνκεζεπηψλ. Δπνκέλσο, ε ρξνλνβφξα θαη αθξηβή δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο 

θαη ππνβνιήο πξνζθνξψλ εμαιείθεηαη. 

 Απμάλεηαη ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ηεο δηαζέζηκεο δπλακηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Η δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θάζε επηρείξεζεο νδεγεί 

ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ. 

 

 Παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε επειημία γηα ηελ θαηαλνκή ηεο επηρείξεζεο ηεο 

εθάζηνηε δήηεζεο, ιφγσ ηεο θαηαγξαθήο ηεο δηαζέζηκεο δπλακηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κειψλ.  
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 Σν δίθηπν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κεγαιχηεξα επίπεδα δήηεζεο, κέζσ ηεο 

θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη.  

 

 Απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ ειαρηζηνπνηψληαο ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο παξαγσγήο θαη δηαζθαιίδνληαο ηελ θαιή πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε δηαδηθαζία επηινγήο επηρεηξήζεσλ απφ ηα κέιε 

ηνπ Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

γίλεηαη κε θξηηήξηα πνπ βειηηζηνπνηνχλ ην θφζηνο παξαγσγήο, ην ρξφλν παξαγσγήο, 

ηε δηαζέζηκε δπλακηθφηεηα θαη πνιιψλ άιισλ. Η νινθιεξσκέλε πιεξνθνξηαθή 

ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεη κία πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ απηνκαηνπνηεί 

ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, κεηψλνληαο ηα ζρεηηθά θφζηε θαη ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηψληαο αιγφξηζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα (πνπ παξέρνληαη θαη απηά απφ ηελ πιαηθφξκα) κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ εμαγσγή βέιηηζηεο ιχζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. 

 

Οινθιεξσκέλνο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο θαηά κήθνο ηνπ δηθηύνπ 

Η παξαθνινχζεζε φινπ ηνπ δηθηχνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε χπαξμε ζπλνιηθνχ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξαγσγήο θαη ηεο ηήξεζήο ηνπ νδεγεί ζην λα πεηχρεη ην δίθηπν 

νινθιεξσκέλν θαη επέιηθην έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Μέζσ ηνπ 

δηακνηξαζκνχ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πιαηθφξκα πιεξνθφξεζεο ηνπ δηθηχνπ δίλεηαη 

ζπλερψο κία εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ ή 

απνθιίζεσλ απφ ην ζρεδηαζκφ ζε φια ηα ζεκεία ηνπ. 

Η ιεηηνπξγία ηεο πιεξνθνξηαθήο πιαηθφξκαο ζηελ πεξίπησζε αλαγλψξηζεο 

πξνβιήκαηνο ή θαζπζηέξεζεο είλαη ε άκεζε εηδνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ γξήγνξα λα αλαγλσξηζηνχλ απνθιίζεηο απφ ην 

ρξνλνδηάγξακκα, πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή θαζπζηεξήζεηο. 

Παξάιιεια, πξνζθέξεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ, παξέρνληαο ελαιιαθηηθέο νδνχο πξνκεζεηψλ, 

παξαγγειίαο ή δηαλνκήο πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ, πάληα κε βέιηηζην ηξφπν. 

Η απηνκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία δηαθφξσλ 

πιενλεθηεκάησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηνπ 

Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο: 
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 Μείσζε θφζηνπο θαη ρξφλνπ κέζσ ηεο απνθπγήο ή άκεζεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ή θαζπζηεξήζεσλ  

 

 Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεξγεηψλ άκεζα θαη κε 

κηθξφ δηνηθεηηθφ θφζηνο  

 

 Απμεκέλε εκπηζηνζχλε εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ ιφγσ ηεο κείσζεο 

θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ παξαγγειηψλ ηνπο.  

 

Καιύηεξε πξόβιεςε ηεο δήηεζεο πξντόλησλ θαη πξώησλ πιώλ 

Οη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο επηηξέπνπλ ηε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο. Η απμεκέλε αμηνπηζηία ησλ 

πξνβιέςεσλ απηψλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιεζψξα δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ γηα φιν 

ην κήθνο ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ, επηηξέπεη ηνλ αθξηβέζηεξν 

πξνζδηνξηζκφ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, 

επηηπγράλνληαο: 

 Σελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο αδπλακίαο εμππεξέηεζεο, 

απνθεχγνληαο ηφζν ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ιφγσ απψιεηαο θεξδψλ, φζν θαη 

ηελ πηζαλή δπζαξέζθεηα ησλ πειαηψλ ηεο, ελψ παξάιιεια δηαηεξψληαο ζε 

πςειά επίπεδα ηελ αμηνπηζηία ηεο.  

 

 Σελ κεγηζηνπνίεζε ησλ ελεξγψλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ αλελεξγψλ πφξσλ 

ηεο, νδεγψληαο ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

2.1.3.4 Γεληθά Πιενλεθηήκαηα  

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα Γπλακηθά Γίθηπα 

Παξαγσγήο, ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο. 

 

Απμεκέλν επηρεηξεζηαθό «κέγεζνο» 

Η ζπλεξγαζία κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ελφο Γπλακηθνχ 

Γηθηχνπ Παξαγσγήο δεκηνπξγεί ηελ εηθφλα κίαο κεγαιχηεξεο επηρείξεζεο. 

πγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο – κέιε απνθηνχλ πξφζβαζε ζε αγνξέο ζηηο νπνίεο δελ 

ζα κπνξνχζαλ δηαθνξεηηθά λα έρνπλ. Παξάιιεια, δεδνκέλνπ φηη ην δίθηπν έρεη 

απμεκέλεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο, είλαη ζε ζέζε λα δηεθδηθήζεη κεγαιχηεξεο 

παξαγγειίεο ή ζπκβφιαηα, ηα νπνία θάζε κία επηρείξεζε δε ζα ήηαλ ζε ζέζε απφ 
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κφλε ηεο. Δπίζεο, ηα κέιε απνθηνχλ εληζρπκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε απέλαληη ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο αιιά θαη ζε αγνξαζηέο, νδεγψληαο ζε κείσζε θφζηνπο θαη 

αχμεζε θεξδψλ. 

 

Δζηίαζε ζε θύξηεο δεμηόηεηεο 

ηα πιαίζηα ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο, θάζε επηρείξεζε – κέινο ζπλήζσο 

ζπκκεηάζρεη ζπλεηζθέξνληαο θαηά βάζε ζηνπο ηνκείο πνπ απνηεινχλ ηηο θχξηεο 

δεμηφηεηέο ηνπο. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ζηε βειηίσζε ησλ 

απηψλ ησλ δεμηνηήησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνάγεηαη ε θαηλνηνκία ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπ δηθηχνπ. Απνθεχγνληαο ηελ αλάγθε γηα ηδηνθηεζία φισλ ησλ πφξσλ θαη 

θαηακεξίδνληαο ηηο δεπηεξεχνπζεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ζε άιια κέιε ηνπ 

δηθηχνπ, νη επηρεηξήζεηο κεηψλνπλ ηα εζσηεξηθά ηνπο θφζηε θαη εληζρχνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο εμεηδηθεχνληαο θαη ηειεηνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία θαηακεξηζκνχ ιεηηνπξγηψλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο – κέιε 

βνεζά ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ. Λφγσ ηεο χπαξμεο νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξηαθήο 

πιαηθφξκαο, νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε ιεηηνπξγηψλ 

είλαη κεησκέλνη, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ άκεζνπ δηακνηξαζκνχ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Αλάπηπμε δηεπηρεηξεζηαθώλ ζρέζεσλ 

Αλ θαη ηα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ επκεηάβιεηα, 

απαηηείηαη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ ηα απνηεινχλ. Απηή ε 

ζπλεξγαζία κπνξεί λα παξακέλεη θαη κεηά ηελ εθπιήξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηθηχνπ. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο παξακέλνπλ ζηελά ζπλδεδεκέλεο ζε νξγαλσηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ επίπεδν. 

 

Δπειημία 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο είλαη ε παξνρή 

επειημίαο ζηηο επηρεηξήζεηο – κέιε. Απηφ ππνδειψλεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο 

αληαπφθξηζεο ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο θαη αλ απηφ κεηαβάιιεηαη, ζε 

εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ επίπεδν. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ εχθνια λα 

πξνζαξκφζνπλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ζπλεξγαηψλ θαη πειαηψλ ηνπο, ηελ θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο σο πξνο ηα πξντφληα 

πνπ παξάγεη θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θαη ηε δπλακηθή πξνζαξκνγή ζε 

δηαθνξεηηθά δεδνκέλα δήηεζεο. 
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πλεξγαηηθή δηαρείξηζε γλώζεο 

Ο ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο (knowledge management) απνηειεί ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κίαο επηρείξεζεο. Η ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δηθηχνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ απμεκέλν δηακνηξαζκφ 

πιεξνθνξηψλ, νδεγεί ζηελ απξφζθνπηε αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ηερλνγλσζίαο πάλσ 

ζε πξντφληα, δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο. 
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2.2 νβαξά Παηρλίδηα 
 

2.2.1 Δηζαγσγή 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε έλλνηα ηεο παηρληδνπνίεζεο έρεη έξζεη ζην πξνζθήλην σο ε 

έθθξαζε ηεο εηζξνήο ησλ παηρληδηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Η εηζαγσγή ηνπ 

“πεξηζηαζηαθνχ παηρληδηνχ” (casual gaming) θαη ηεο επξχηεξεο απνδνρήο ησλ 

ςεθηαθψλ παηρληδηψλ έρεη επεθηείλεη ην θνηλφ ζην νπνίν ηα παηρλίδηα απεπζχλνληαη 

ζε νιφθιεξν ην θνηλσληθφ ζχλνιν, αλεμαξηήησο θχινπ θαη ειηθίαο. 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε κεγάιε πξφνδνο ζηηο ηερλνινγίεο ςπραγσγίαο θαη 

παηρληδηψλ νδήγεζε ζην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ ζηα παηρλίδηα. Παξάιιεια 

κε ηα ςπραγσγηθά παηρλίδηα, παξνπζηάδεηαη πιένλ ζεκαληηθή αχμεζε ζηε ρξήζε 

παηρληδηψλ γηα ζθνπνχο φρη θαζαξά ςπραγσγηθνχο. Η ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία 

νλνκάδεη απηφ ην είδνο ζνβαξά παηρλίδηα. Έλαο επξχο νξηζκφο ησλ ζνβαξψλ 

παηρληδηψλ είλαη ηα παηρλίδηα ηα νπνία έρνπλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο, θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα δηαζθέδαζε. 

 

Μειέηεο δείρλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζνβαξψλ παηρληδηψλ λα θεληξίζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ λέσλ θαη κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά ρξεζηψλ, επηθεληξσκέλα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. Η δηαδξαζηηθφηεηα ησλ παηρληδηψλ απνδεηθλχεηαη 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή θαη θηλεηήξηα ζε ζρέζε κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο. 

 

Αλ θαη ε βηβιηνγξαθία δελ πξνζθέξεη έλα ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ γηα ηα ζνβαξά 

παηρλίδηα, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 

παξαθάησ: 

 

«Με ηνλ φξν νβαξά Παηρλίδηα νξίδνπκε ηελ εθαξκνγή ζηνηρείσλ παηρληδνπνηήζεο 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη ζήκεξα απφ επηρεηξήζεηο θαη 

άιινπο νξγαληζκνχο». 

 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο, αλ θαη δελ είλαη δεζκεπηηθφο, ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζνβαξψλ παηρληδηψλ νη νπνίεο ππάξρνπλ ζήκεξα. 

 

 

2.2.2 Γηαθνξέο νβαξώλ Παηρληδηώλ θαη Παηρληδηώλ Φπραγσγίαο 

 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο ζνβαξψλ παηρληδηψλ θαη παηρληδηψλ ςπραγσγίαο, κπνξνχκε 

λα ηηο ζπγθεληξψζνπκε ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: εκπεηξία παηρληδηνχ, ζηφρνο, 

πξνζνκνηψζεηο θαη επηθνηλσλία. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ζπλνπηηθά απηέο 

νη δηαθνξέο. 
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 νβαξά Παηρλίδηα Παηρλίδηα Φπραγσγίαο 

Δκπεηξία παηρληδηνχ Δπηθέληξσζε ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ 

Πξνηίκεζε ζε 

απνιαπζηηθή εκπεηξία 

παηρληδηνχ 

ηφρνο Γηδαζθαιία, ελεκέξσζε 

θαη εθπαίδεπζε 

Γηαζθέδαζε 

Πξνζνκνηψζεηο Παξαδνρέο γηα θαιχηεξε 

πξνζνκνίσζε 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ππεξαπινχζηεπζε 

Δπηθνηλσλία Αηειήο, θνληά ζηελ 

πξαγκαηηθή (φρη ηέιεηα) 

πρλά ηέιεηα 

Πίλαθαο 1: Γηαθνξέο νβαξώλ Παηρληδηώλ θαη Παηρληδηώλ Φπραγσγίαο 

 

Οη ρξήζηεο ησλ παηρληδηψλ κπνξνχλ επίζεο λα είλαη δηαθνξεηηθνί. Αλ θαη πιένλ ηα 

παηρλίδηα ςπραγσγίαο απεπζχλνληαη ζε κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα, ν βαζηθφο θνξκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπο εμαθνινπζεί λα είλαη 

πεξηνξηζκέλνο. Απφ ηελ άιιε, ηα ζνβαξά παηρλίδηα απεπζχλνληαη ζε πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο, αλεμαξηήησο ειηθίαο ή θχινπ, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο 

εθαξκνγήο ηερληθψλ παηρληδνπνίεζεο ζρεδφλ ζε θάζε είδνο εθαξκνγήο. 

 

2.2.3 Πιενλεθηήκαηα θαη Πξννπηηθέο 

 

Έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηα ζνβαξά παηρλίδηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ. Σα παηρλίδηα γεληθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζνκνηψζνπλ ζπλζήθεο νη νπνίεο είλαη αδχλαην λα πινπνηεζνχλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ιφγσ θφζηνο, αζθάιεηαο ή ρξφλνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζην 

ζχλνιφ ηνπο λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαη λα βειηηψζνπλ δηάθνξνπο ηνκείο.  

 

Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Ιθαλνηήησλ 

 

Πνιιά ζνβαξά παηρλίδηα αζρνινχληαη κε ζέκαηα βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 

θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ρξεζηψλ. Σν γεγνλφο φηη πνιιά ζνβαξά παηρλίδηα 

πξνζνκνηψλνπλ πεξηβάιινληα ζπλεξγαζίαο ή σζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα 

επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε αλάπηπμε ησλ εγεηηθψλ ηνπο 

ηθαλνηήησλ, ηεο δπλαηφηεηαο ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη θαη ηε βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνθάζεσλ ζαλ ζχλνιν. 

 

Καιύηεξε Απνξξόθεζε Πιεξνθνξηώλ 

 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ βνεζάεη ζηε βειηίσζε 

ησλ κλεκνληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ ρξήζηε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξνπζηάδεηαη. 

Αθφκα, ε παξνπζίαζε κε ηε θνξκή παηρληδηνχ έρεη απνδεηρηεί φηη βνεζάεη ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη απνζήθεπζε, απμάλνληαο ηε ζπγθέληξσζε ησλ παηθηψλ θαη 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζην αληηθείκελν. 
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Βειηίσζε Ννεηηθώλ Ιθαλνηήησλ 

 

Έλαο βαζηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ζνβαξά παηρλίδηα είλαη ζηελ αλάπηπμε 

ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ρξεζηψλ. Αλάκεζα ζηα δηάθνξα πιενλεθηήκαηά ηνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε βειηίσζε ηεο αλαγλψξηζεο πξνβιεκάησλ θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε βειηίσζε ηεο κλήκεο θαη ε αλάπηπμε 

αλαιπηηθήο ζθέςεο. 

 

2.2.4 Πεξηνρέο Δθαξκνγήο 
 

Σα ζνβαξά παηρλίδηα βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε δηάθνξα πεδία. ηε ζπλέρεηα αλαιχνπκε 

θάπνηεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο: ηα παηρλίδηα δηνίθεζεο, ηα εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα, ηα ζηξαηησηηθά παηρλίδηα, ηα παηρλίδηα πγείαο θαη ηα παηρλίδηα 

επηρεηξήζεσλ. 

 

 

Παηρλίδηα  Γηνίθεζεο 

 

Η πξνζνκνίσζε δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεδίν ησλ 

ζνβαξψλ παηρληδηψλ. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκά ηνπο είλαη ε δπλαηφηεηα 

επαλάιεςεο ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ, φπσο ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, επηδεκηψλ, βηνινγηθψλ 

θηλδχλσλ θαη θπθινθνξηαθνχ ειέγρνπ.  

 

 

Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα 

 

Ιζηνξηθά, ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ήξζαλ ζην πξνζθήλην ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 90, καδί κε ηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Χζηφζν, ην 

ελδηαθέξνλ γξήγνξα εμαλεκίζηεθε, θπξίσο ιφγσ ηεο θαθήο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ παηρληδηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζπγθεληξψλνπλ θαη πάιη 

ελδηαθέξνλ, κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλεο ηερληθέο. 

 

 

ηξαηησηηθά Παηρλίδηα 

 

Σα ζνβαξά παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζηξαηφ γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο εδψ 

θαη πνιιά ρξφληα. Σα Chaturanga θαη Wei Hei, απφ ηελ Ιλδία θαη ηελ Κίλα 

αληίζηνηρα, έρνπλ ειηθία πεξίπνπ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εηψλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε αμησκαηηθψλ ζε ζελάξηα καρψλ. Σέηνηα παηρλίδηα, κε 

απινχο θαλφλεο, έρνπλ ζήκεξα εμειηρζεί ζε πνιχπινθνπο πξνζνκνησηέο καρψλ πνπ 

βνεζνχλ ζηελ ηαθηηθή εθπαίδεπζε, ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ρεξηψλ θαη καηηψλ, 

θαη ηελ βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ παξάιιεια. 
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Παηρλίδηα Τγείαο 

 

Ο ηνκέαο ηεο πγείαο είλαη αθφκα κία πεξηνρή ζηελ νπνία ηα ζνβαξά παηρλίδηα 

βξίζθνπλ πνιιέο επθαηξίεο εθαξκνγήο. ήκεξα ππάξρνπλ εθαξκνγέο πξνζσπηθήο 

γπκλαζηηθήο, εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πξνζσπηθήο πγείαο, αλάξξσζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο, πξνζνκνίσζεο ηαηξηθψλ δηεξγαζηψλ, φπσο θαη βειηίσζεο γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο. 

 

 

Παηρλίδηα Δπηρεηξήζεσλ 

 

Πιεζψξα επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ ζνβαξά παηρλίδηα ηφζν γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο φζν θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Η ζεκεξηλή 

αγνξά επηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο πξνζθέξεη έλα εχθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε 

ζνβαξψλ παηρληδηψλ, κε ην νηθνλνκηθφ κέγεζφο ηεο λα είλαη ηζάμην ηεο αγνξάο 

παηρληδηψλ ςπραγσγίαο. Σα ζνβαξά παηρλίδηα επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ 

κεραληζκνχο πνπ βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο, ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ. 

 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, ηα ζνβαξά παηρλίδηα 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνηθηινηξφπσο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Οη πνιιέο – θαη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο – πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ ζνβαξψλ παηρληδηψλ 

ππνδειψλνπλ φηη πξφθεηηαη φλησο γηα κία έλλνηα πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιήζεη πνιχ 

ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 
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2.2.5 Παξαδείγκαηα 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα ζνβαξψλ παηρληδηψλ 

επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία εμεηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο. 

 

2.2.5.1 Virtonomics 

 

To Virtonomics είλαη κία online εθαξκνγή πξνζνκνίσζεο εηαηξεηψλ κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλα εθαηνκκχξην ρξήζηεο. Βάζε ζηαηηζηηθψλ ηεο εηαηξείαο πνπ 

ην δηαρεηξίδεηαη, πεξίπνπ ην 60% ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή γηα 

ιφγνπο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ. 

 

 
Δηθόλα 1: ειίδα Γηαρείξηζεο Δξγνζηαζίνπ Virtonomics 
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2.2.5.2 The Beer Game 

 

ρεδηαζκέλν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 απφ κία νκάδα θαζεγεηψλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ MIT Sloan School of Management, ην παηρλίδη απνζθνπεί ζηελ 

παξνπζίαζε βαζηθψλ αξρψλ ηεο νξγάλσζεο αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ. Μπνξεί λα 

παηρηεί απφ ην ιηγφηεξν 4 παίθηεο δσληαλά, ελψ ζην δηαδίθηπν ππάξρνπλ πνιιέο 

εθαξκνγέο πνπ ην πξνζνκνηψλνπλ. 

 

2.2.5.3 Innov8 

 

Σν παηρλίδη απηφ, δεκηνπξγεκέλν απφ ηελ IBM, πξνζθέξεη ζην ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλάκεζα ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζελάξηα: 

1) Έιεγρν νδηθήο θπθινθνξίαο κέζα απφ ηελ αλάιπζε κεηξηθψλ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε pattern 

2) Πξνζνκνίσζε ηειεθσληθνχ θέληξνπ 

3) Μειέηε κηαο θιαζηθήο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη βειηίσζή ηεο κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

 

 
Δηθόλα 2: Business Architecture Heat map Innov8 
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2.2.5.4 Shark World: A project management game 
 

Σν Shark World είλαη έλα ζνβαξφ παηρλίδη εθπαίδεπζεο δηαρείξηζεο έξγσλ. Σν 

παηρλίδη δεκηνπξγεί έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

σζψληαο ην ρξήζηε λα επηιχζεη πξνβιήκαηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν ελδηαθέξνλ 

ηνπ ρξήζηε απμάλεηαη απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ. 

 

 
Δηθόλα 3: Γξαθηθό Πεξηβάιινλ World Shark 

 

 

2.2.5.5 Virtual Leader 

 

Σν Virtual Leader απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ρξεζηψλ 

κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο δηαθφξσλ ζελαξίσλ κέζα ζε έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο παηρλίδη ξφισλ, νη ρξήζηεο είλαη 

ειεχζεξνη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 
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2.2.5.6 Business Tycoon Online 
 

Σν Business Tycoon Online είλαη έλα παηρλίδη πξνζνκνίσζεο επηρείξεζεο, ζην νπνίν 

νη παίθηεο ιεηηνπξγνχλ δπλακηθά θαη αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο. Οη ρξήζηεο 

αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ελφο επηρεηξεκαηία ζε έλαλ ςεθηαθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν πξέπεη λα μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε. 

 

 
Δηθόλα 4: Γξαθηθό Πεξηβάιινλ Business Tycoon Online 
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Κευάλαιο 3. Χρησιμοποιούμενη 

Τετνολογία 
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3.1 Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ 
 

 

3.1.1 XML 

 

Η XML (Extensible Markup Language) είλαη γιψζζα ζήκαλζεο, κε ζθνπφ ηελ 

αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ κε κία απζαίξεηε δεληξηθή δνκή. Απνηειεί επέθηαζε ηεο 

SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO 8879) θαη νξίδεηαη θαηά βάζε 

απφ ην XML 1.0 Specification ηεο W3C (World Wide Web Consortium). 

Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ πνιιέο εθαξκνγέο γηα απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ή 

αξρείσλ ξπζκίζεσλ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε απιφηεηα (ιηγφηεξνη απφ 

10 ζπληαθηηθνί θαλφλεο), ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο Unicode ραξαθηήξσλ θαη ε 

επεθηαζηκφηεηά ηεο (εθαηνληάδεο επεθηάζεηο φπσο RSS, SOAP θαη XHTML). Σα 

αξρεία xml είλαη απιά αξρεία θεηκέλνπ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία, 

αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία απφ απινχο επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ. Η XML βαζίδεηαη 

ζηε ρξήζε εηηθεηψλ (tags), νη νπνίεο νξίδνληαη απφ ην ρξήζηε θαη πεξηγξάθνπλ ηα 

δεδνκέλα. 

 

 
Πίλαθαο 2: Παξάδεηγκα θώδηθα XML 

 

 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ε XML έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ιεηηνπξγεία ηεο εθαξκνγήο. 
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3.1.2 XSD 

 

Η XSD (XML Schema) είλαη κία απφ ηηο πνιιέο γιψζζεο πεξηγξαθήο XML αξρείσλ. 

Δίλαη ε πξψηε αλεμάξηεηε γιψζζα πνπ έιαβε ζχζηαζε (recommendation) απφ ηε 

W3C. Λφγσ ηεο ζχγρπζεο γχξσ απφ ηελ νλνκαζία XML schema θαη ην γεγνλφο φηη ν 

ίδηνο φξνο πεξηγξάθεη φιεο ηηο γιψζζεο πεξηγξαθήο XML, ε XSD αλαθέξεηαη θαη σο 

WXS (W3C XML Schema). 

 

Όπσο φιεο νη γιψζζεο πεξηγξαθήο XML, ε XSD κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

εθθξάζεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ ην νπνίν έλα αξρείν XML πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ψζηε 

λα ζεσξεζεί έγθπξν ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα πεξηγξαθή. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

εγθπξφηεηαο ελφο εγγξάθνπ απφ ηελ XSD παξάγεη κία ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο αξρείσλ XML. 

 

Πέξα απφ ηε βαζηθή ρξήζε ηνπ XSD γηα ηελ πεξηγξαθή αξρείσλ XML, κπνξεί 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή θψδηθα (XML Data Binding) θαη ηελ 

παξαγσγή εγγξάθσλ γηα ηελ δνκή ελφο XML αξρείνπ. 

 

 

 
Πίλαθαο 3: Παξάδεηγκα θώδηθα XSD 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ε XSD ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ αξρείσλ 

XML ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα. 

 

 

3.1.3 Java 

 

Η Java είλαη κία αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε  

απφ ηελ εηαηξεία ινγηζκηθνχ Sun Microsystes. ρεδηάζηεθε γηα λα έρεη φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξα dependencies, ψζηε ν θψδηθαο πνπ ηξέρεη ζε κία πιαηθφξκα λα 

κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε άιιε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαγισηηηζηεί μαλά. Οη 

εθαξκνγέο γξακκέλεο ζε Java ζπλήζσο κεηαγισηηίδνληαη ζε bytecode πνπ κπνξεί λα 

ηξέμεη ζε νπνηνδήπνηε κεράλεκα κε Java Virtual Machine (JVM). Απηή ηε ζηηγκή 

απνηειεί κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, εηδηθά γηα 

ζπζηήκαηα client – server εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ. 
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Πίλαθαο 4: Παξάδεηγκα θώδηθα Java 

 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ε Java ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο εθαξκνγήο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ XML θαη ηνπο 

αιγφξηζκνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ παηρληδηνχ. 

 

 

3.1.3.1 Swing 

 

Σν Swing είλαη ε βαζηθή βηβιηνζήθε ηεο Java γηα ηε δεκηνπξγία γξαθηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ (Graphical User Interfaces, GUI). Παξέρεη πιεζψξα εξγαιείσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία GUI, θαιχηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε βηβιηνζήθε ηεο Java AWT 

(Abstract Window Toolkit). Σν Swing είλαη γξακκέλν απνθιεηζηηθά ζε Java, αληίζεηα 

κε ην AWT, γεγνλφο πνπ παξέρεη αλεμαξηεζία απφ ηελ εθάζηνηε πιαηθφξκα 

εθηέιεζεο. Τινπνηεί έλα MVC (Model – View – Controller) ζχζηεκα, ην νπνίν 

πξνζζέηεη έλα επίπεδν αθαηξεηηθφηεηαο ζηνλ θψδηθα. Σν Swing πεξηέρεη έλα ζχλνιν 

γξαθηθψλ εξγαιείσλ, απφ απιά θνπκπηά θαη εηηθέηεο (labels) κέρξη δέληξα, πίλαθεο 

θαη scroll panels. 

 

 
Δηθόλα 5: Παξάδεηγκα εθαξκνγήο κε Java Swing 
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Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο έγηλε εθηεηακέλε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο Swing ηε 

δεκηνπξγία ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

 

3.1.3.2 JAXP 

 

Σν JAXP (Java API for XML Processing) είλαη κία Γηεπαθή Πξνγξακκαηηζκνχ 

Δθαξκνγψλ (αγγι. Application Programming Interface, API) ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

αλάγλσζε αξρείσλ XML απφ θψδηθα Java.  

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ην  JAXP ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάγλσζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ αξρείσλ XML πνπ ρεηξίδεηαη ε εθαξκνγή. 
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3.2 Δμππεξεηεηήο 

 
 

Γεδνκέλνπ φηη ε παξνχζα δηπισκαηηθή αθνξά ηε δεκηνπξγία κίαο δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο, ε ιεηηνπξγία ηεο ζηνλ ηζηφ βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ελφο εμππεξεηεηή 

ζειίδσλ html (htmlserver) , ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ πξνψζεζε ζην πειάηε (client) 

ησλ ζειίδσλ html πνπ πεξηέρνπλ ηελ εθαξκνγή. 

 

Μηαο θαη ε εθαξκνγή απνηειεί έλα Java Applet, ε εηζαγσγή ηνπ ζηνλ θψδηθα HTML 

κπνξεί λα γίλεη εχθνια κέζσ ηνπ παξαθάησ θψδηθα HTML: 

 

<applet code = “myApplet.class” width=”1000” height=”500”/> 
Πίλαθαο 5: Παξάδεηγκα θώδηθα HTML 

 

Οιφθιεξνο ν θψδηθαο ηεο εθαξκνγήο, θαζψο ε ζειίδα html πνπ πεξηέρεη ηελ 

παξαπάλσ εληνιή πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θάθειν ηνπ html server ψζηε ε 

ζειίδα (θαη επνκέλσο ε εθαξκνγή) λα είλαη δηαζέζηκνο ζην δηαδίθηπν. 

 

 

3.2.1 Apache HTTP server 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή έγηλε ρξήζε ηνπ Apache HTTP server. Ο Apache είλαη ν 

δεκνθηιέζηεξνο http server ζε ρξήζε ζήκεξα, κε κεξίδην άλσ ηνπ 50%. 

Αλαπηχζζεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη απφ κία αλνηρηή θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ, ελψ 

είλαη αλνηρηνχ θψδηθα. 
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Κευάλαιο 4. Αρτιτεκτονικής της 

Δυαρμογής 
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4.1 Πεξηγξαθή Παηρληδηνύ 
 

 

Ο παίθηεο αλαιακβάλεη ην ξφιν ελφο ππεχζπλνπ Πξνκεζεηψλ κίαο επηρείξεζεο 

ζπλαξκνιφγεζεο. ηελ επηρείξεζε απηή έρεη έξζεη κία λέα παξαγγειία. Ο ππεχζπλνο 

παξαγσγήο αλαζέηεη ζηνλ παίθηε ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ γηα 

ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Βάζε ηεο παξαγγειίαο, ηα εμαξηήκαηα 

απηά πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. ηνλ παίθηε δίλεηαη 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην ζην νπνίν πξέπεη φια ηα εμαξηήκαηα λα έρνπλ 

απνθηεζεί. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ν παίθηεο πξέπεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηνπο 

δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο ησλ εμαξηεκάησλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο 

ζπλζήθεο. 

Δλψ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμαξηεκάησλ ηεο παξαγγειίαο είλαη φια εκθαλή, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμαξηεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ 

είλαη. Ο παίθηεο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο πξνκεζεπηέο ψζηε λα ηα 

αλαθαιχςεη. 
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4.2 Ρνή Παηρληδηνύ 
 

 

Η γεληθή ξνή ηνπ παηρληδηνχ παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

 

 

 
Δηθόλα 6: Γηάγξακκα Ρνήο Παηρληδηνύ 

 

Μία ζπλνπηηθή αλάιπζε ηνπ θάζε ζηαδίνπ βξίζθεηαη παξαθάησ: 

 

 Παξαγγειία: πεξηγξαθή ηεο αξρηθήο παξαγγειίαο, εηζαγσγή ηνπ παίθηε ζην 

ζθνπφ ηνπ παηρληδηνχ  

 

 Αλάιπζε Πξνκεζεπηψλ: παξνπζίαζε ηεο αγνξάο, επαθή κε ππάξρνληεο 

πξνκεζεπηέο θαη αλαδήηεζε λέσλ 
 

 Δπηινγή Πξνκεζεπηψλ: επηινγή πξνκεζεπηψλ ψζηε λα παξέρνπλ πξνζθνξά 

γηα ηα πξντφληα 
 

 Δπηινγή Πξνζθνξψλ: επηινγή πξνζθνξψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, αλάιπζε 

ηειηθψλ ηηκψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξαγγειία εμαξηεκάησλ 
 

 Αλάιπζε Δπηινγψλ: παξνπζίαζε ζηνλ παίθηε ηνπ ζπλφινπ ησλ επηινγψλ ηνπ, 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ ή ιαλζαζκέλσλ εμαξηεκάησλ πνπ παξήγγεηιε, θαζψο 

θαη ηεο βαζκνινγίαο ηνπ  
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 Παξνπζίαζε Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο θαη Δπηινγψλ Πιαηθφξκαο: 

παξνπζίαζε ζηνλ παίθηε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο Γπλακηθνχ 

Γηθηχνπ Παξαγσγήο θαη πσο κία πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ζα είρε βνεζήζεη 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παηρληδηνχ  
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4.3 Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά Παηρληδηνύ 
 

 

4.3.1 Πξντόλ 

 

Κχξην ξφιν ζηε ξνή ηνπ παηρληδηνχ έρεη ε παξαγγειία πνπ έξρεηαη ζηελ επηρείξεζε. 

Κάζε πξντφλ έρεη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Υαξαθηεξηζηηθό Πεξηγξαθή 

Πνηόηεηα Έλαο γεληθφο δείθηεο πνπ εθθξάδεη ηε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ο 

παίθηεο ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο επηινγέο 

ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην ηειηθφ 

παξάγσγν λα έρεη πνηφηεηα ίζε ή 

κεγαιχηεξε ηεο δεηνχκελεο. 

Σηκή Δθθξάδεη ηε κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα 

θνζηίζεη θάζε κνλάδα. Ο παίθηεο ζα 

πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε νη επηινγέο ηνπ 

λα κελ μεπεξάζνπλ απηφ ην φξην. 

Υξόλνο Παξάδνζεο Σν δηάζηεκα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν 

παίθηεο ψζηε λα νινθιεξψζεη ηελ 

παξαγγειία. 

Αξηζκόο Πξντόλησλ Ο αξηζκφο ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία 

έγηλε ε παξαγγειία. 

Product Specific Κάζε πξντφλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

παηρλίδη έρεη έλα δηαθνξεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε 

πεξίπησζε ηνπ πξντφληνο «Πνδήιαην» 

είλαη «Βάξνο», ην νπνίν εθθξάδεη ην 

κέγηζην βάξνο πνπ κπνξεί λα έρεη ην 

πξντφλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξντφληνο 

«Πφξηα» είλαη «Αληνρή», πνπ εθθξάδεη 

ηελ ειάρηζηε αληνρή ηνπ πξντφληνο. 

 

 

ηελ εθαξκνγή ηα ζηνηρεία απηά απνζεθεχνληαη ζηελ θιάζε Product. 
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4.3.2 Δμάξηεκα 

 

Κάζε πξντφλ απνηειείηαη απφ θάπνηα εμαξηήκαηα. 

 

Υαξαθηεξηζηηθό Πεξηγξαθή 

Πνηόηεηα Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Πξντφληνο, ν δείθηεο εθθξάδεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ Δμαξηήκαηνο. Η Πνηφηεηα 

ηνπ εμαξηήκαηνο είλαη πηζαλφ είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ Πνηφηεηα ηνπ 

Πξντφληνο. Ο παίθηεο ζα πξέπεη λα 

θξνληίζεη ν κέζνο φξνο ηεο Πνηφηεηαο 

ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζα επηιέμεη λα 

είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο απηήο ηνπ 

Πξντφληνο. 

Τιηθό Σν πιηθφ ηνπ Δμαξηήκαηνο. Ο παίθηεο ζα 

πξέπεη λα δηαιέμεη ηα εμαξηήκαηα πνπ 

παξάγνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν Τιηθφ. 

Product Specific 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Πξντφληνο, ν δείθηεο εθθξάδεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ εηδηθφ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν Πξντφλ. Ο παίθηεο ζα 

πξέπεη λα θξνληίζεη ν κέζνο φξνο ηεο 

Πνηφηεηαο ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζα 

επηιέμεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ ηηκή 

ηνπ δείθηε απηνχ γηα ην Πξντφλ. 

Πξνηεηλόκελε Σηκή Δθθξάδεη ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή γηα ην 

πξντφλ φπσο ηελ έζεζε ν ππεχζπλνο 

παξαγσγήο. 

 

 

ηελ εθαξκνγή ηα ζηνηρεία θάζε εμαξηήκαηνο απνζεθεχνληαη ζηελ θιάζε 

Component. Κάζε εμάξηεκα δεκηνπξγεί έλα λέν αληηθείκελν ηεο θιάζεο απηήο, ηα 

νπνία ζπλδένληαη ζηελ θιάζε Product. 

 

 

4.3.3 Πξνκεζεπηήο 

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ν παίθηεο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο 

δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο ψζηε λα παξαγγείιεη ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα. 

 

Υαξαθηεξηζηηθό Πεξηγξαθή 

Μέζε Πνηόηεηα Η κέζε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 
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εμαξηεκάησλ ηνπ Πξνκεζεπηή.  

Τιηθό Σα πιηθά κε ηα νπνία κπνξεί λα εξγαζηεί 

ν Πξνκεζεπηήο. Μπνξεί λα είλαη 

παξαπάλσ απφ έλα. Ο παίθηεο ζα πξέπεη 

λα επηιέμεη ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ 

κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κε ην θαηάιιειν 

πιηθφ φπσο ηνπ δεηνχκελνπ 

Δμαξηήκαηνο. 

Μέζε Γπλαηόηεηα Παξαγσγήο  Η κέζε δπλαηφηεηα παξαγσγήο αλά 

εκέξα ηνπ Πξνκεζεπηή. Ο παίθηεο ζα 

πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηνπ απηφ ην 

δείθηε ζε ζπλάξηεζε ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο. 

Μέζν Product Specific Δθθξάδεη ηε κέζε ηηκή ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ φζνλ αθνξά ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη εηδηθφ γηα ην 

Πξντφλ. 

Αμηνπηζηία Πφζν αμηφπηζηα είλαη ηα δεδνκέλα πνπ 

ππάξρνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

Πξνκεζεπηή. Οη ηηκέο ηνπ κπνξεί λα 

είλαη “low”, πνπ αληηζηνηρεί ζε δηαθνξά 

+- 20%, “average” γηα δηαθνξά +- 10% ή 

“high” γηα δηαθνξά +-5%.  

 

 
Η θιάζε Supplier πεξηέρεη φια απηά ηα ζηνηρεία. Κάζε πξνκεζεπηήο αληηζηνηρεί ζε 

έλα μερσξηζηφ αληηθείκελν, ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζε ιίζηεο αλάινγα κε ην 

εμάξηεκα πνπ ηνπο αληηζηνηρεί. 

 

4.3.4 Πξνζθνξά 

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ν παίθηεο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο 

δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο ψζηε λα παξαγγείιεη ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα. 

 

Υαξαθηεξηζηηθό Πεξηγξαθή 

Σηκή Αλά Πξντόλ Η ηηκή αλά ηεκάρην ζηελ νπνία ν 

Πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη ην πξντφλ ηνπ. 

Διάρηζηε Παξαγγειία Η ειάρηζηε δπλαηή παξαγγειία πνπ 

κπνξεί λα εθηειέζεη ν Πξνκεζεπηήο. Ο 

παίθηεο δε κπνξεί λα παξαγγείιεη 

ιηγφηεξα ηεκάρηα απφ απηή ηελ ηηκή. 

Γπλαηόηεηα Παξαγσγήο  Η δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ 

Πξνκεζεπηή. Η ηηκή εθθξάδεη ηεκάρηα 
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αλά εκέξα. 

Product Specific Η ηηκή ηνπ εηδηθνχ γηα ην πξντφλ 

ραξαθηεξηζηηθνχ, φζνλ αθνξά ηα ηειηθά 

πξντφληα ηνπ. 

Πνηόηεηα Η Πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. 

 

 

Σα ζηνηρεία γηα θάζε πξνζθνξά απνζεθεχνληαη ζηελ θιάζε Offer, θαη ζπλδένληαη κε 

ηνλ εθάζηνηε Πξνκεζεπηή.  
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4.4 Απνζήθεπζε θαη Αλάγλσζε Γεδνκέλσλ 
 

 

Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο απνζεθεχνληαη ζε αξρεία xml. Σα 

πξντφληα απνζεθεχνληαη ζην αξρείν Products.xml. Ο θψδηθαο πνπ εθθξάδεη έλα 

πξντφλ είλαη ν εμήο: 

 

<Product> 

<Name>name</Name> 

<id>0</id> 

<NumberOfProducts>#items</NumberOfProducts> 

<PricePerUnit>ppu</PricePerUnit> 

<DeliveryTime>dt</DeliveryTime> 

<ProductAttribute>pa</ProductAttribute> 

<ProductAttributeType>pat</ProductAttributeType> 

<ProductAttributeName>pan</ProductAttributeName> 

<Component> 

<Name>name</Name> 

<MinimumQuality>minQ</MinimumQuality> 

<Material>mat</Material> 

<ProductAttribute>pa</ProductAttribute> 

<SuggestedPrice>sp</SuggestedPrice> 

</Component> 

<Component> 

 ... 

 ... 

</Component> 

 ... 

 ... 

</Product> 

Πίλαθαο 6: Παξάδεηγκα XML θώδηθα πξντόληνο 

 

Σν πξφγξακκα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη δηαθνξεηηθά πξντφληα ζε θάζε δηεμαγσγή ηνπ 

παηρληδηνχ. Η επηινγή ηνπ πξντφληνο είλαη ηπραία. Γεδνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο λα 

μαλαρξεζηκνπνηεζεί ην φλνκα πξντφληνο παξαπάλσ απφ κία θνξέο κέζα ζην αξρείν, 

ε εηηθέηα <id> ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο. 

 

Γηα θάζε πξντφλ, ππάξρεη ε αληίζηνηρε ιίζηα πξνκεζεπηψλ θαη ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

Η απνζήθεπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζην αξρείν Suppliers.xml. Η κνξθή 

απηνχ ηνπ αξρείνπ κνηάδεη κε ηελ παξαθάησ: 

 

<Product> 

  <Name>name</Name> 

   <id>id</id> 

     <Component> 

        <Name>name</Name> 

        <VisibleSuppliers>int</VisibleSuppliers> 

        <Supplier> 

           <Name>name</Name> 
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           <AverageProductionRate>apr</AverageProductionRate> 

           <AverageProductQuality>apq</AverageProductQuality> 

          <WorksWith>mat</WorksWith> 

           <WorksWith>mat</WorksWith> 

           <AverageProductSpecificAttribute>apsa 

</AverageProductSpecificAttribute> 

           <Credibility>cred</Credibility> 

           <Offer> 

             <PricePerUnit>ppu</PricePerUnit> 

              <ProductionRate>pr</ProductionRate> 

              <MinimumOrder>minO</MinimumOrder> 

             

 <ProductSpecificAttribute>psa</ProductSpecificAttribute> 

              <ProductQuality>qual</ProductQuality> 

           </Offer> 

        </Supplier> 

  <Supplier> 

   … 

  </Supplier> 

  … 

 </Component> 

 … 

 … 

</Product> 

Πίλαθαο 7: Παξάδεηγκα XML θώδηθα πξνκεζεπηώλ 

 

 

Η ιίζηα ησλ παηθηψλ θαη ησλ βαζκνινγηψλ ηνπο απνζεθεχεηαη ζην αξρείν 

Players.xml. 

 

<Player> 

 <Name>name</Name> 

 <Score>score</Score> 

 <Product>prod</Product> 

</Player> 

<Player> 

 … 

</Player> 

… 

… 

Πίλαθαο 8: Παξάδεηγκα XML θώδηθα παηθηώλ 

 

Η εγθπξφηεηα ησλ αξρείσλ xml γίλεηαη κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ αξρείσλ xsd, ηα 

Product.xsd θαη Suppliers.xsd. Η χπαξμε ησλ αξρείσλ απηψλ εγγπάηαη φηη θαηά ηε 

πξφζζεζε λέσλ πξντφλησλ θαη ιηζηψλ πξνκεζεπηψλ δε ζα ππάξμνπλ ιάζε. Η χπαξμε 

ιαζψλ ζα νδεγνχζε ζε θαθή ιεηηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ, ή αθφκα θαη ζην λα κε 

ιεηηνχξγεζε θαζφινπ ε εθαξκνγή. 

 

Η αλάγλσζε ησλ αξρείσλ xml γίλεηαη κε ρξήζε ησλ θιάζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε 

βηβιηνζήθε javax.xml.parsers. Οη θιάζεηο απηέο επηηξέπνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ 

αξρείνπ θαη ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε κία ζεηξά DOM (Document Object 



 

        61 

Model) ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία απηά κεηαηξέπνληαη ζε αληηθείκελα Java (Java 

objects), ε δνκή ησλ νπνίσλ παίξλεη ηε κνξθή δέληξνπ κε θφκβνπο. Κάζε θφκβνο 

κπνξεί λα πεξηέρεη άιινπο θφκβνπο ή κία ηηκή (attribute). Η εθαξκνγή δηαβάδεη απηέο 

ηηο ηηκέο θαη ηηο απνζεθεχεη ζηηο θαηάιιειεο θιάζεηο. 

Ο ηξφπνο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Java ην αξρείν xml θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 
 

 
Δηθόλα 7: Γηάγξακκα Υεηξηζκνύ XML αξρείνπ 
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4.5 Υξήζηεο 
 

 

Οη βαζηθέο νκάδεο ρξεζηψλ ηνπ παηρληδηνχ είλαη δχν, νη παίθηεο θαη νη δηαρεηξηζηέο. 

 

Οη παίθηεο είλαη φζν ρξήζηεο παίδνπλ ην παηρλίδη. Γε κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηα 

δεδνκέλα ησλ αξρείσλ xml, παξά κφλν παίδνληαο λα πξνζζέζνπλ ην φλνκά ηνπο ζηε 

ιίζηα βαζκνινγίαο. 

 

Οη δηαρεηξηζηέο, αληίζεηα, δελ ελδηαθέξνληαη λα εθηειέζνπλ ην παηρλίδη. Αληίζεηα, 

θξνληίδνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ server, πξνζζέηνπλ ή αθαηξνχλ δεδνκέλα ζηα xml 

αξρεία θαη αζρνινχληαη γεληθά κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ζην 

δηαδίθηπν. 
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4.6 Γξαθηθό Πεξηβάιινλ 
 

 

Κχξην ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο έρεη ην γξαθηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Όπσο 

αλαθέξζεθε ήδε, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε swing ηεο 

Java. 

Η ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ panels αλάινγα 

κε ην ηη πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε. Η δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη κέζσ ηεο 

θιάζεο MainPanel, ε νπνία δεκηνπξγεί ηα θαηάιιεια panel θάζε θνξά πνπ ν 

ρξήζηεο ελεξγεί. 

Η MainPanel δεκηνπξγεί δχν αληηθείκελα ηεο θιάζεο JPanel θαη ηα ηνπνζεηεί ζην 

ρψξν. 

 

  panelLeft = new JPanel(); 

  panelLeft.setBounds(0, 0, 500, 500); 

  add(panelLeft); 

   

   

  panelRight = new JPanel(); 

  panelRight.setBounds(500, 0, 500, 500); 

  add(panelRight); 

 

Πίλαθαο 9: Java θώδηθαο δεκηνπξγίαο panel 

 

Όιεο νη θιάζεηο panel πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή είλαη επεθηάζεηο 

(extensions) ηεο θιάζεο JPanel, ηα νπνία παίξλνπλ ηε ζέζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

panel αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο κέζσ implicit casting.  
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4.7 Αιγόξηζκνο Δπηινγήο Πξνκεζεπηώλ 
 

 

ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κίαο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο Γπλακηθψλ Γηθηχσλ 

Παξαγσγήο, νη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζέζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηα παξάδεηγκα, κία εηαηξεία πνπ ζέιεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη ζα επηιέμεη λα απμήζεη ην θφζηνο ησλ εμαξηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ψζηε λα ην πεηχρεη. Αληίζεηα, κία εηαηξεία πνπ δελ ελδηαθέξεηαη ζηνλ 

ίδην βαζκφ γηα ηελ ηειηθή πνηφηεηα ζα επηιέμεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο ησλ 

πξψησλ πιψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα ηειηθά πξντφληα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα 

αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγγειίαο. 

 

ην ζηάδην ηεο παξνπζίαζεο DMN, ε εθαξκνγή αλαιχεη ηε ιίζηα ησλ πξνκεζεπηψλ 

ηνπ παηρληδηνχ, δέρεηαη σο είζνδν απφ ηνλ παίθηε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ γηα Πνηφηεηα, 

Σηκή θαη Υξφλν, θαη ηνπ παξνπζηάδεη κία ιίζηα επηινγψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ 

αξρηθή παξαγγειία θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παίθηε. 

 

Σν πξψην ζηάδην επηινγήο είλαη ε απφξξηςε φζνλ πξνκεζεπηψλ δελ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ εμαξηήκαηα ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ. Οη πξνκεζεπηέο απηνί, αζρέησο 

ησλ ππνινίπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, δε κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ 

παξαγγειία, επνκέλσο απνξξίπηνληαη. 

ην επφκελν ζηάδην, ε εθαξκνγή απνξξίπηεη ηνπο πξνκεζεπηέο νη πξνζθνξέο ησλ 

νπνίσλ δελ ηθαλνπνηνχλ ηελ αξρηθή παξαγγειία φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ή ην 

Product Specific. Οη πξνκεζεπηέο νη νπνίνη έρνπλ απνκείλεη είλαη νη πξνκεζεπηέο νη 

πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ ηθαλνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγγειίαο. 

ηε ζπλέρεηα, ε εθαξκνγή ηαμηλνκεί ηνπο πξνκεζεπηέο απηνχο βάζε ηεο ζπλάξηεζεο 

επηινγήο. Η ζπλάξηεζε επηινγήο πξνθχπηεη απφ ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε γηα 

Πνηφηεηα, Σηκή θαη Υξφλν. 

 

 

 (                           )

 (           )  
                                

                

 (         )  
                            

              

 (        )  
                          

             
 

 

 

Έρνληαο ππνινγίζεη ηελ ηηκή ηεο παξαπάλσ ζπλάξηεζεο γηα φινπο ηνπο επηιεγκέλνπο 

πξνκεζεπηέο, ε εθαξκνγή ηνπο ηαμηλνκεί απφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν. 

Μεγαιχηεξε ηηκή ζεκαίλεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παίθηε. 
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Σέινο, ε εθαξκνγή επηιέγεη κε «άπιεζην» (greedy) αιγφξηζκν ησλ αξηζκφ ησλ 

ηεκαρίσλ πνπ πξνηείλεη λα παξαγγείιεη ν παίθηεο απφ θάζε πξνκεζεπηή, ειέγρνληαο 

λα κελ ππεξβεί ην Υξφλν Παξάδνζεο, ηελ Πξνηεηλφκελε Σηκή θαη λα κελ 

παξαγγείιεη ιηγφηεξα εμαξηήκαηα απφ ηελ Διάρηζηε Παξαγγειία. 
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Κευάλαιο 5. Στιγμιότσπα της 

Δυαρμογής 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        67 

5.1 Παξαγγειία 
 

 

Με ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο, ε πξψηε νζφλε πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο είλαη ε 

παξαθάησ: 

 

 
Δηθόλα 8:  Αξρηθή Οζόλε Παηρληδηνύ 

 

 

 

ην αξηζηεξφ κέξνο παξνπζηάδεηαη ε παξαγγειία, καδί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Δπηιέγνληαο έλα απφ ηα θνπκπηά κε ησλ εμαξηεκάησλ, ν παίθηεο κπνξεί λα δεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε εμαξηήκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζηηγκηφηππν:  

 

 
Δηθόλα 9: Παξαγγειία 
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ην δεμί κέξνο, έλα εηζαγσγηθφ θείκελν εμεγεί ζηνλ παίθηε ην ζθνπφ ηνπ παηρληδηνχ. 

Αθνχ ν παίθηεο ζπκπιεξψζεη ην φλνκα ηνπ ζην πεδίν θαη παηψληαο ην θνπκπί 

“Start”, ην παηρλίδη κεηαβαίλεη ζην επφκελν ζηάδην. 

 

 

 
Δηθόλα 10: Κνπκπί Έλαξμεο 
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5.2 Αλάιπζε Πξνκεζεπηώλ 
 

 

Η πξψηε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε παξαθάησ: 

 

 
Δηθόλα 11: Αξρηθή Οζόλε Αλάιπζεο Πξνκεζεπηώλ 

 

Σν αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηαζέζηκνπο 

πξνκεζεπηέο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ην θάζε εμάξηεκα. 

Δπηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε θαξηέια, ν παίθηεο κπνξεί λα δεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο ησλ άιισλ εμαξηεκάησλ. 

 

 
Δηθόλα 12: Λίζηα Πξνκεζεπηώλ Δμαξηήκαηνο “Wheels” 
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Με επίθεληξν ηε ζειίδα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν εμάξηεκα, ν παίθηεο έρεη δηάθνξεο 

επηινγέο. 

 

Κάζε θαξηέια πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηελ παξαγγειία. 

 

 
Δηθόλα 13: Πιεξνθνξίεο Δμαξηήκαηνο “Seat” 

 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη πιεξνθνξίεο γηα θάζε πξνκεζεπηή δελ είλαη φιεο δηαζέζηκεο, ν 

παίθηεο κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε απηνχο ψζηε λα ηηο αλαλεψζεη. Απηφ γίλεηαη 

παηψληαο ην θνπκπί “Contact this Supplier”. 

 

 
Δηθόλα 14: Πξνκεζεπηήο κε άγλσζηεο ηηκέο 

 

 

 
Δηθόλα 15: Πξνκεζεπηήο κε γλσζηέο ηηκέο 

 

 

Σν θνπκπί δελ είλαη δηαζέζηκν εάλ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί. 

ε πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο ζέιεη λα απμήζεη ηνπο δηαζέζηκνπο πξνκεζεπηέο ηνπ, 

κπνξεί λα επηιέμεη λα θάλεη έξεπλα ηεο αγνξάο.  
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Παηψληαο ην θνπκπί “Research Market”, ν παίθηεο απμάλεη ηνπο δηαζέζηκνπο 

πξνκεζεπηέο. 

 

 
Δηθόλα 16: Γηαζέζηκνη Πξνκεζεπηέο 1 

 

 

 
Δηθόλα 17: Γηαζέζηκνη Πξνκεζεπηέο 2 

 

 

Δάλ δελ ππάξρνπλ άιινη δηαζέζηκνη πξνκεζεπηέο γηα αλαθάιπςε, ην θνπκπί δελ είλαη 

εκθαλέο. 

 

Σν δεμί κέξνο ηεο εηθφλαο έρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νζφλε πξνο βνήζεηα 

ηνπ ρξήζηε. 

Μεηαμχ απηψλ, ππάξρεη ε εμήγεζε ηνπ πψο ιεηηνπξγεί ε βαζκνιφγεζε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε νζφλε. 

 

 
Δηθόλα 18: Κείκελν επεμήγεζεο βαζκνιόγεζεο 1 

 

Όπσο αλαθέξεηαη εδψ, ην θφζηνο γηα θάζε επαθή κε πξνκεζεπηή είλαη 10 πφληνη, ελψ 

ε έξεπλα γηα λέν πξνκεζεπηή 50. Δάλ ν παίθηεο επηζηξέςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ ζε απηφ ην ζηάδην, νη ηηκέο απηέο ζα είλαη δηπιάζηεο. 

 

Η εθάζηνηε βαζκνινγία ηνπ παίθηε είλαη εκθαλήο επίζεο ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο 

νζφλεο. 

 

 
Δηθόλα 19: Βαζκνινγία παίθηε 1 

 

 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί «Conclude Supplier Analysis” ν παίθηεο πξνρσξάεη ζην 

επφκελν ζηάδην, ηελ επηινγή πξνκεζεπηψλ. 
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5.3 Δπηινγή Πξνκεζεπηώλ 
 

Η αξρηθή νζφλε ηνπ ζηαδίνπ «Δπηινγή Πξνκεζεπηψλ» είλαη ε παξαθάησ: 

 

 
Δηθόλα 20: Αξρηθή Οζόλε Δπηινγήο Πξνκεζεπηώλ 

 

 

 

Σν αξηζηεξφ κέξνο πεξηέρεη ηε ιίζηα κε φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ν παίθηεο έρεη 

έσο ηψξα αλαθαιχςεη. Δάλ ν παίθηεο επηζηξέςεη ζην ζηάδην «Αλάιπζε 

Πξνκεζεπηψλ», αλαθαιχςεη λένπο πξνκεζεπηέο θαη επηζηξέςεη ζηελ «Δπηινγή 

Πξνκεζεπηψλ», νη λένη πξνκεζεπηέο πξνζηίζεληαη ζηε ιίζηα. 

 

 
Δηθόλα 21: Λίζηα Δπηινγήο Πξνκεζεπηώλ 1 
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Δηθόλα 22: Λίζηα Δπηινγήο Πξνκεζεπηώλ 2 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο, εάλ ν παίθηεο δελ έρεη επηθνηλσλήζεη κε 

ηνλ πξνκεζεπηή θαη δελ έρεη αλαθαιχςεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, απηά δελ είλαη 

εκθαλή εδψ. Δάλ σζηφζν επηζηξέςεη ζηελ «Αλάιπζε Πξνκεζεπηψλ» θαη έξζεη ζε 

επαθή κε ηνλ πξνκεζεπηή, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά εκθαλίδνληαη. 

 

 
Δηθόλα 23: Δπηινγή Πξνκεζεπηή 1 

 

 

Γηα λα επηιέμεη ν παίθηεο θάπνηνλ πξνκεζεπηή γηα λα ιάβεη πξνζθνξά, πξέπεη απιψο 

λα επηιέμεη ην θνπηί “Select this supplier”.  
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Δηθόλα 24: Δπηινγή Πξνκεζεπηή 2 

 

 

Δάλ ν παίθηεο νινθιεξψζεη ην ζηάδην απηφ έρνληαο επηιέμεη θάπνηνλ πξνκεζεπηή 

θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέςεη ζε απηφ, ν πξνκεζεπηήο εμαθνινπζεί λα είλαη 

επηιεγκέλνο. 

 

 
Δηθόλα 25: Δπηιεγκέλνο Πξνκεζεπηήο 

 

Σν δεμί κέξνο ηεο νζφλεο πεξηέρεη ηελ αξρηθή παξαγγειία πξνο βνήζεηα ηνπ παίθηε. 

Η δπλαηή ρξήζε ηεο είλαη ε ίδηα κε ηελ αξρηθή νζφλε ηνπ παηρληδηνχ. 

 

 
Δηθόλα 26: Παξαγγειία 2 

 

ην θάησ κέξνο ππάξρεη βνεζεηηθφ θείκελν πνπ θαζνδεγεί ηνλ παίθηε ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο νζφλεο θαη ηνλ ελεκεξψλεη γηα ην πψο γίλεηαη ε βαζκνιφγεζε ησλ 

θηλήζεψλ ηνπ. Η έσο ηφηε βαζκνιφγεζή ηνπ είλαη επίζεο εκθαλήο. 
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Δηθόλα 27: Δπεμήγεζε βαζκνινγίαο θαη Βαζκνινγία παίθηε 
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5.4 Δπηινγή Πξνζθνξώλ 
 

 

Η νζφλε απηή, φπσο ηε βιέπεη ν παίθηεο αξρηθά, έρεη σο εμήο: 

 

 
Δηθόλα 28: Αξρηθή Οζόλε Δπηινγήο Πξνζθνξώλ 

 

 

ην αξηζηεξφ κέξνο παξνπζηάδνληαη φινη νη πξνκεζεπηέο πνπ έρεη αλαθαιχςεη κέρξη 

ηψξα ν παίθηεο, γηα θάζε εμάξηεκα ηνπ πξντφληνο. Κάζε πξνκεζεπηήο απφ ηνλ νπνίν 

ν παίθηεο δήηεζε πξνζθνξά παξαζέηεη ηα ηειηθά ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηελ 

Πνηφηεηα, ηελ Σηκή αλά Σεκάρην, ην Specific Attribute, ηελ Διάρηζηε Παξαγγειία θαη 

ηε Γπλαηφηεηα Παξαγσγήο. 

 

 

 
Δηθόλα 29: Πξνζθνξά Πξνκεζεπηή 1 

 

 

Ο παίθηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα παξαγγείιεη ηεκάρηα απφ θάπνηνλ πξνκεζεπηή 

ζχξνληαο ην slider. 
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Δηθόλα 30: Πξνζθνξά Πξνκεζεπηή 2 

 

 

Η ηειηθή εηθφλα γηα έλα εμάξηεκα ζα είλαη θάπσο έηζη: 

 

 
Δηθόλα 31: Σειηθή Δηθόλα Δπηινγήο Πξνζθνξώλ 

 

 

ην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο, παξνπζηάδεηαη μαλά ε αξρηθή παξαγγειία, πξνο επθνιία 

ηνπ παίθηε. 

 

 
Δηθόλα 32: Παξαγγειία 2 

 

 

Όπσο πξηλ, ε ιεηηνπξγία είλαη ίδηα κε ηελ αξρηθή νζφλε ηνπ παηρληδηνχ. 
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Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νδεγίεο γηα ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο νζφλεο θαη ην 

εθάζηνηε ζθνξ ηνπ παίθηε. 

 

 
Δηθόλα 33: Δπεμήγεζε βαζκνινγίαο θαη Βαζκνινγία παίθηε 2 
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5.5 Αμηνιόγεζε Δπηινγώλ Παίθηε 
 

 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηηο επηινγέο ηνπ, ε εθαξκνγή παξνπζηάδεη ζηνλ παίθηε ηελ 

ηειηθή ηνπ αμηνιφγεζε. 

 

 
Δηθόλα 34: Αξρηθή Οζόλε Αμηνιόγεζεο Δπηινγώλ Παίθηε 

 

 

ην αξηζηεξφ κέξνο, παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ επηινγψλ ηνπ παίθηε 

γηα ηα πξντφληα ηα νπνία ηειηθά παξήγγεηιε απφ ηνπο δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο. 

 

Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη γηα θάζε εμάξηεκα ε παξαγγειία ηνπ ρξήζηε, ηα ζπλνιηθά 

εμαξηήκαηα πνπ παξήγγεηιε, θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπο. Ύζηεξα, γίλεηαη κία 

ζπλνιηθή αλάιπζε γηα ην πφζα εμαξηήκαηα είραλ ιαλζαζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 
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Δηθόλα 35: Παξνπζίαζε Δπηινγώλ Δμαξηήκαηνο 

 

Αλάινγα, κε ην ηη επέιεμε ν ρξήζηεο, ε αλάιπζε είλαη δηαθνξεηηθή. 

 

 
Δηθόλα 36: Αλάιπζε Δπηινγώλ 1 

 

 

 
Δηθόλα 37: Αλάιπζε Δπηινγώλ 2 
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Δηθόλα 38: Αλάιπζε Δπηινγώλ 3 

 

 

 

ην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο, παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή αλάιπζε, γηα φια ηα 

εμαξηήκαηα, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ παίθηε. 

 

 
Δηθόλα 39: Αλάιπζε πλνιηθήο Βαζκνινγίαο 

 

 

 

ην ηέινο, ν παίθηεο ζπλερίδεη παηψληαο ην παξαθάησ θνπκπί ζην αξηζηεξφ κέξνο 

ηεο νζφλεο. 

 

 

 
Δηθόλα 40: Κνπκπί Έλαξμεο Παξνπζίαζεο DMN 
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5.6 Παξάδεηγκα Πιαηθόξκαο Γπλακηθώλ Γηθηύσλ 

Παξαγσγήο 
 

 

Σν ζηάδην απηφ πεξηγξάθεη πψο ζα εμειηζζφηαλ κία ηέηνηα παξαγγειία εάλ ε 

επηρείξεζε. 

 

Η πξψηε νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ παίθηε είλαη ε παξαθάησ: 

 

 
Δηθόλα 41:Αξρηθή Οζόλε Παξνπζίαζεο DMN 

 

 

θνπφο απηήο ηεο νζφλεο είλαη λα παξνπζηάζεη ζην ρξήζηε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία 

γηα ηε ιεηηνπξγία κίαο πιαηθφξκαο Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο. 

 

Η αξηζηεξή νζφλε επηθεληξψλεηαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. 
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Δηθόλα 42: Αξηζηεξή Οζόλε Παξνπζίαζεο DMN 

 

 

Η δεμηά νζφλε παξνπζηάδεη ηε δπλαηφηεηα κίαο ηέηνηαο πιαηθφξκαο λα θάλεη 

απηφκαηα αλάιπζε ησλ πξνκεζεπηψλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

 
Δηθόλα 43: Γεμηά Οζόλε Παξνπζίαζεο DMN 

 

 

Παηψληαο ην θνπκπί «Continue», ν παίθηεο πξνρσξάεη ζην επφκελν ζηάδην ηεο 

παξνπζίαζεο. Η νζφλε πνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ε εμήο: 
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Δηθόλα 44: Αξρηθή Οζόλε Παξνπζίαζεο DMN 2 

 

Η νζφλε απηή πξνζνκνηάδεη ηε ιεηηνπξγία κίαο πιαηθφξκαο Γπλακηθψλ Γηθηχσλ 

Παξαγσγήο λα πξνζαξκφζεη ηελ ηειηθή παξαγγειία ηνπ βάζε ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζέηεη ε επηρείξεζε. ην παίθηε παξνπζηάδεηαη μαλά ε αξρηθή παξαγγειία θαη ν 

παίθηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε ζεκαζία πνπ ζέιεη λα δψζεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εμαξηεκάησλ πνπ ζα παξαγγείιεη. 

 

 
Δηθόλα 45: εκαζία Υαξαθηεξηζηηθώλ 1 

 

 

 
Δηθόλα 46: εκαζία Υαξαθηεξηζηηθώλ 2 

 

Έρνληαο κεηαβάιεη ηηο ηηκέο, ν παίθηεο παηάεη ην θνπκπί «Try it out». Η νζφλε πιένλ 

έρεη σο εμήο: 
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Δηθόλα 47: Σειηθή νζόλε Παξνπζίαζεο DMN 

 

 

Πιένλ ζηε δεμηά πιεπξά ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα βάζε ησλ ηηκψλ 

πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο. 

 

 
Δηθόλα 48: Απνηειέζκαηα 

 

Ο παίθηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαη λα δεη πσο αιιάδεη 

ε πξφηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Όηαλ ν παίθηεο ηειεηψζεη κε απηφ ην ζηάδην, παηψληαο ην θνπκπί «Go to scoring» 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε νζφλε. 
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5.7 Λίζηα Βαζκνινγίαο Παηθηώλ 
 

 

Η επφκελε νζφλε είλαη ε παξαθάησ: 

 

 
Δηθόλα 49: Αξρηθή Οζόλε Λίζηαο Βαζκνινγίαο 

 

ην αξηζηεξφ κέξνο παξνπζηάδεηαη ε ιίζηα ησλ παηθηψλ πνπ έρνπλ παίμεη ην παηρλίδη, 

καδί κε ην ζθνξ ηνπο θαη ην πξντφλ κε ην νπνίν αζρνιήζεθαλ. 

 

 
Δηθόλα 50: Λίζηα Βαζκνινγίαο 
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Η γξακκή πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ παίθηε είλαη ρξσκαηηζκέλε γηα 

κεγαιχηεξε νξαηφηεηα. 

ην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο, πέξα απφ θάπνηεο επραξηζηίεο, ν παίθηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη έλα λέν παηρλίδη, παηψληαο ην θνπκπί “New Game”. 

 

 
Δηθόλα 51: Σειηθή Οζόλε 
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Κευάλαιο 6. Δπίλογος 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        89 

6.1 ύλνςε θαη πκπεξάζκαηα 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εμεηάζακε ηα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο θαη ηελ 

πιαηθφξκα δηαρείξηζήο ηνπο. Αλαθεξζήθακε επίζεο ζηα νβαξά Παηρλίδηα, πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απνηεινχλ κία πεξηνρή έληνλνπ ελδηαθέξνληνο. Τινπνηήζακε κία 

εθαξκνγή – παηρλίδη ζε Java, ε νπνία πξνζνκνηψλεη ηε ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο 

θαη παξνπζηάδεη ζην ρξήζηε ηα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο. 

Σν ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα θαη 

δπλακηθέο αιιαγέο. Παξάιιεια, ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ έρεη απνθηήζεη απμεκέλε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ. Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ πνιιέο 

πξνθιήζεηο, φπσο ε αλάγθε γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ εηζαγσγήο λέσλ 

πξντφλησλ, ε αλάγθε γηα επειημία θαη πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ε χπαξμε 

απμεκέλεο επηθνηλσλίαο κε πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο. 

Σα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο είλαη έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πξνζαξκνζκέλν 

ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Σα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε 

δπλακηθή ηνπ θχζε, ε αλεπηπγκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θαη ε χπαξμε 

κίαο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο πςεινχ επηπέδνπ. 

Η ζπκκεηνρή κίαο επηρείξεζεο ζε έλα Γπλακηθφ Γίθηπν Παξαγσγήο πξνζθέξεη 

πνιιά πιενλεθηήκαηα. Η δπλαηφηεηα ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο, ε δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαηηθήο αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ε 

βειηησκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ζπλεξγαηψλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δσηηθφ ξφιν 

ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε κίαο επηρείξεζεο. 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ πιενλεθηεκάησλ δηαδξακαηίδεη ε 

πιαηθφξκα δηαρείξηζεο Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο. Η χπαξμε αλεπηπγκέλεο 

πιαηθφξκαο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο πξνζθέξεη απμεκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πξφζβαζε ζε δπλακηθέο πιεξνθνξίεο, εξγαιεία γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο θαη πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπο, φπσο θαη 

απμεκέλε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο δήηεζεο. 

Όζνλ αθνξά ηα νβαξά Παηρλίδηα, απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

ηθαλνηήησλ, ηελ θαιχηεξε απνξξφθεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηε βειηίσζε λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, φπσο θαη ε πιεζψξα πεδίσλ εθαξκνγήο ηνπο ηα θαζηζηά ηδηαηηέξσο 

ελδηαθέξνληα. 
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Η εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί έλα 

ζνβαξφ παηρλίδη πνπ ζθνπεχεη ζηελ παξνπζίαζε ζην ρξήζηε ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ 

Παξαγσγήο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απηά πξνζθέξνπλ. 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ήηαλ ε 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Αλ θαη ην ηειηθά επηιεγκέλν ζχλνιν ζίγνπξα δελ πεξηέρεη φια ηα 

ζηνηρεία, απνηειεί έλα ππνζχλνιν ην νπνίν πξνζθέξεη κία ηθαλνπνηεηηθή 

αλαπαξάζηαζε. 

Σέινο, αλ θαη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ δελ απνηέιεζε απηνζθνπφ, ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα είλαη κία εθαξκνγή εχρξεζηε θαη νπηηθά ειθπζηηθή. Η ηνπνζέηεζε ησλ 

panel θαη ησλ θνπκπηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαζ’ φιε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εθαξκνγήο απμάλεη ηε ρξεζηηθφηεηα θαη βνεζά ην ρξήζηε λα εμνηθεησζεί κε απηή.  
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6.2 Πξννπηηθέο θαη Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 
 

Αλ θαη ε εθαξκνγή απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν παηρλίδη πξνζνκνίσζεο, απηφ δε 

ζεκαίλεη φηη δελ επηδέρεηαη βειηηψζεσλ θαη επεθηάζεσλ. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο απηήο έγηλε πξνζνκνίσζε κφλν ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνκεζεηψλ. Μηα επηρείξεζε, σζηφζν, πεξηέρεη αξθεηά δηαθνξεηηθά ζηάδηα γηα ηελ 

ηειηθή παξαγσγή ελφο πξντφληνο. Μία άκεζε επέθηαζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

ζα ήηαλ ε πξνζζήθε ζηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. 

εκαληηθφο παξάγνληαο ηεο επηηπρίαο ηέηνησλ εθαξκνγψλ είλαη ην γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ. Δθηφο απφ εχρξεζηε, κία εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη θαη νπηηθά 

ειθπζηηθή ψζηε λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε. Μία επέθηαζε ηεο 

εθαξκνγήο ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη ηε βειηίσζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο, 

κε ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ γξαθηθψλ. 

Έλα αθφκα ζεκείν ην νπνίν επηδέρεηαη επέθηαζεο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο 

πιαηθφξκαο Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο. ηελ παξνχζα πινπνίεζε, ε 

παξνπζίαζε έγηλε κε ρξήζε θπξίσο θεηκέλνπ. Μία κειινληηθή επέθηαζε ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε πινπνίεζε κίαο πιαηθφξκαο κέζα ζηελ εθαξκνγή, ψζηε λα 

βνεζήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο απφ ην ρξήζηε. 

  



 

        92 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Βιβλιογραυία 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

        93 

Tarja Susi, Mikael Johannesson, Per Backlund, Serious Games – An Overview, 

Technical Report HS- IKI -TR-07-00, School of Humanities and Informatics  

University of Skövde, Sweden 

 

AndrewJ. Stapleton , Serious Games: Serious Opportunities, Australian Game 

Developers’Conference,Academic Summit, Melbourne,VIC 

 

Sara de Freitas , Fotis Liarokapis, Serious Games: A New Paradigm for Education?, 

Serious Games Institute (SGI), Coventry University, UK 

 

Damien Djaouti, Julian Alvarez, Jean-Pierre Jessel, Classifying Serious Games: the 

G/P/S model, IRIT – University of Toulouse, France 

 

Andrej Jerman Blažič, Tanja Arh, Immersive Business Simulation Games: an 

Innovative Pedagogical Approach to e-Learning and Education, Electric Dreams, 30
th

 

ascilite Conference 

 

Thomas M. Malaby, Beyond Play: A New Approach to Games, SAGE Publications 

 

David Michael and Sande Chen, Serious Games: Games that Educate, Train and 

Inform 

 

Goel A, Schmidt H, Gilbert D, Towards formalizing Virtual Enterprise Architecture, 

Enterprise Distributed Object Computing Conference Workshops, Sept. 2009 

 

Camarinha-Matos LM, Collaborative networked organizations: Status and trends in 

manufacturing, Annual Reviews in Control, vol. 33, pp. 199-208,2009 

 

O. Markaki, P. Kokkinakos, D. Panopoulos, S. Koussouris, D. Askounis, Benefits and 

Risks in Dynamic Manufacturing Networks, APMS 2012 International Conference, 

Sep. 2012 

 

Marco Fischer, Hendrik Jahn, Tobias Teich, Optimizing the selection of partners in 

production networks, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 20 (2004) 

593–601 

 

N. Viswanadham, Roshan S. Gaonkar, Partner Selection and Synchronized Planning 

in Dynamic Manufacturing Networks, IEEE Transactions on Robotics and 

Automation, vol. 19, no. 1, February 2003 117 

 

N. Papakostas, K. Efthymiou, K. Georgoulias, G. Chryssolouris, On the 

Configuration and Planning of Dynamic Manufacturing Networks, Logistics 

Research, pp. 1-7, 2012 

 

Martin Rudberga, Jan Olhager, Manufacturing networks and supply chains: an 

operations strategy perspective, Omega 31 (2003) 29 – 39 

 

Yongjiang Shi, Mike Gregory, International manufacturing networks—to develop 

global competitive capabilities, Journal of Operations Management 16 1998 195–214 

 



 

        94 

McClellan M., Collaborative Manufacturing: Using Real-Time Information to 

Support the Supply Chain, Boca Raton, FL: St. Lucie Press, 2003 

 

Roshan Gaonkar, N. Viswanadham, Collaboration and Information Sharing in Global 

Contract Manufacturing Networks, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol. 

6, No. 4, December 2001 

 

Y. Fan, C. Huang, Y. Wang, L. Zhang, Architecture and operational mechanisms of 

networked manufacturing platform, Internation Journal of Production Research, Vol. 

43, No. 12, 15 June 2005, 2615-2629 

 

Angappa Gunasekaran, Kee-hung Lai, T.C. Edwin Cheng, Responsive supply chain:A 

competitive strategy in a networked economy, Omega 36 (2008) 549 – 564 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Serious_game 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Virtonomics 

 

http://virtonomics.com/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Beer_distribution_game 

 

http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/innov8/index.html 

 

http://www.w3.org/XML/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/XML 

 

http://www.w3schools.com/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_(W3C) 

 

http://www.w3.org/standards/xml/schema 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language) 

 

http://httpd.apache.org/ 

 

http://www.imagine-futurefactory.eu/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Serious_game
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtonomics
http://virtonomics.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Beer_distribution_game
http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/innov8/index.html
http://www.w3.org/XML/
http://en.wikipedia.org/wiki/XML
http://www.w3schools.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_(W3C)
http://www.w3.org/standards/xml/schema
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
http://httpd.apache.org/
http://www.imagine-futurefactory.eu/

