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Adaptív dinamikus készletszabályzó rendszerek tervezése 
 

Bóna Krisztián1 

A vállalati készletezési folyamatok tervezésének leggyakoribb alapkérdései minden esetben a „mi-
kor rendeljünk” és a „mennyit rendeljünk”. „Csupán” erre a két kérdésre kell a készletgazdálko-
dónak napi szinten válaszolnia ahhoz, hogy az a termelési, kereskedelmi vagy egyéb jellegű folya-
mat, amelynek az anyagellátásáért felelős, zavartalanul és gazdaságosan működhessen. A fenti 
„zavartalan” és „gazdaságos” szavak a készlettervezés szempontjából egymásnak ellentmondó 
fogalmak, hiszen a folyamat működésének zavartalansága a készletek növelésének, a folyamat 
gazdaságossága pedig a készletek csökkentésének igényét vonja maga után. Az „arany középút” 
megtalálása a készletgazdálkodás alapvető problémája. Ha a vállalati készletgazdálkodási folya-
matokat „optimálisan” szeretnénk működtetni, akkor az előbb megfogalmazott arany középutat 
kell megtalálni. A tanulmány egy adaptív dinamikus készletszabályzó rendszer modelljének felvá-
zolásával mutatja be, hogy melyek azok a legfontosabb részegységek, amelyek nélkülözhetetlenek a 
korszerű személetmódú készletoptimalizáláshoz. A cikk bemutatja továbbá a szabályozórendszer 
legfontosabb moduljait, az alkalmazásukkal, működtetésükkel kapcsolatos néhány problémát, to-
vábbá vázolja kapcsolódásuk rendszerét is. 
 

Tárgyszavak: készletezés; dinamikus készletszabályzás; adaptív készletszabályzás; modellezés; matematikai modell; 
szimuláció; algoritmus. 

 
A probléma megfogalmazása – 
alapgondolatok 
 
Készletezési folyamatok optimalizálásról akkor 
beszélhetünk, ha egy adott időszakra vonatkozta-
tott – a készletezési folyamattal kapcsolatban fel-
merülő – összes költség minimumát szeretnénk 
elérni, vagy ha egy adott időszakra vonatkozóan a 

hiány valószínűségét szeretnénk minimalizálni 
(másként megfogalmazva: a rendszerbe belépő 
igények kielégítésének valószínűségét kívánjuk 
maximalizálni). Ezeket a célokat úgy érhetjük el, 
ha a folyamatokat befolyásoló különböző paramé-
terek (pl. rendelési időköz) segítségével úgy szabá-
lyozzuk a készletezési folyamatokat, hogy az előbb 
említett költség- és megbízhatósági paraméterek a 
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kívánt irányba mozduljanak el. Ezeknek a szabály-
zó paramétereknek a száma változó lehet (kettő, 
három stb.), továbbá mindenkor az adott készlet-
szabályzási feladat jellege dönti el, hogy hány be-
folyásoló paraméterre van ténylegesen szükség 
(illetve egyáltalán lehetőség) az adott probléma 
optimalizálásához. A készletezési folyamatok op-
timalizálásakor tehát ezeknek a paramétereknek az 
optimális „beállítási” értékét kell meghatározni.  
 
További problémát jelent, hogy a készletezési 
rendszer gerjesztő folyamatok tulajdonságai idővel 
változhatnak, vagyis nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül a folyamatok dinamikus jellegét sem. Egy-
szerű példa erre a készletezési rendszert működtető 
vevői igények időbeli változékonysága, ami kihat 
minden egyéb, rendszerben zajló folyamat műkö-
désére. Ezért a rendszer szabályozására alkalma-
zott paraméterek aktuális értékeit is dinamikusan 
kell meghatározni, vagyis egy olyan adaptív kész-
letszabályzó rendszert kell felépíteni, amely a 
készletezési rendszerben zajló változásokhoz iga-
zodva határozza meg a szabályzó paraméterek – 
adott időpontban – optimális értékét. Erre azért van 
szükség, mert egy adott időpontban az optimális 
paraméterbeállítás a rendszer változékonysága 
miatt a következő időpontban már nem biztos, 
hogy optimális lesz. 
 
Fent leírt problémákkal kapcsolatban tehát alapve-
tően két kérdésre kell választ adni: 
 
1. Hány szabályzó paraméterre van szükség ah-

hoz, hogy a folyamat a fent leírt szempontok 
szerint optimalizálható legyen? 

2. Hogyan határozzuk meg dinamikusan a sza-
bályzó paraméterek értékét a kívánt eredmé-
nyek elérése érdekében? 

 
Elméletileg igaz lehet, hogy minél több szabályzó 
paramétert választunk egy adott probléma optima-

lizálásához, annál pontosabban megközelíthető a 
kívánt optimális állapot, viszont nem szabad elfe-
lejteni azt sem, hogy a paraméterek számának nö-
velésével a probléma is egyre nehezebben kezelhe-
tő (pl. számításigény, matematikai kezelhetőség, 
gyakorlati alkalmazhatóság).  
 
A szabályzó paraméterek értékének meghatározá-
sára különböző matematikai algoritmusok alkal-
mazhatók. Ezzel az operációkutatás egyik szakte-
rülete (a készletezési modellek témacsoportja) 
foglalkozik. Napjainkig mintegy négyszáz külön-
böző készletezési modellt dolgoztak ki a legkülön-
bözőbb készletezési típusesetek vizsgálatára és 
matematikai kezelésére. A 80-as évek végén a 
készletezési modellekkel kapcsolatos kutatások 
alábbhagytak. A matematikusok úgy gondolták, 
hogy tulajdonképpen sikerült összegyűjteni azokat 
a legfontosabb modelleket, amelyekkel a különbö-
ző (gyakorlatban legtöbbször előforduló) esteket 
lefedték. A modellek meglehetősen egzaktak, al-
kalmazásuk pontosan definiált peremfeltételekhez 
kötött, minden esetben pontosan megfogalmazták a 
bemeneti adatigényt és az algoritmust, a kimeneti 
eredmények egyértelműek. Akkor mégis mi lehet 
az oka annak, hogy a valóságban (a modellek szá-
mához viszonyítva) igen kevés példa van gyakorla-
ti alkalmazásukra.  
 
 
Miért nem terjedtek el a készletezési modellek? 
 
A fenti kérdésre több válasz is adható, amelyek 
közül talán a legfontosabbak a következőkben 
foglalhatók össze: 
 
1. az egyszerűbb modellek (de gyakran a bonyo-

lult, sokváltozós modellek is) sok esetben olyan 
peremfeltételekhez kötöttek, amelyek az esetek 
döntő többségében a gyakorlatban nem tarthatók 
be (ilyen pl. az utánpótlási idő kérdése);  
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2. az információtechnológia tíz-húsz évvel ezelőtt 
még nem volt azon a színvonalon, hogy olyan 
naprakész (mindig friss és egzakt) adatokat 
szolgáltasson, amelyek elemzésével az egyes 
modellek működtetéséhez szükséges bemeneti 
adatigény előállítható, ebből adódóan több be-
meneti adatot csak közelítő becsléssel lehetett 
felvenni (pl. várható keresleti eloszlások és pa-
ramétereik); 

3. az előbb említett informatikai problémákból 
adódóan az egyes modellekben megfogalma-
zott matematikai apparátusok alkalmazásához 
sem voltak adottak a számítástechnikai feltéte-
lek, márpedig az esetek döntő többségében a 
bonyolultabb matematikai apparátusok kézi 
számításokkal nem, vagy csak igen nehézkesen 
kezelhetők (különösen akkor, ha arra gondo-
lunk, hogy egy-egy készletezési rendszer ese-
tében akár több ezer cikkelem készletezési fo-
lyamatát kell optimalizálni); 

4. 

b z

sokszor nem oldható meg az optimalizált fo-
lyamat hatékonyságának a mérése sem, vagyis 
annak megállapítása, hogy a sza ály ó paramé-
terek értékének beállításával tényleg a kívánt 
eredményeket értük-e el, szükség van-e kor-
rekcióra; tehát a klasszikus értelemben vett 
szabályzási kör gördülékeny, dinamikus mű-
ködtetése nem, vagy csak nehezen valósítható 
meg. 

 
Az előbb említett problémák nagy része (értve ez 
alatt elsősorban az információs rendszerek hiá-
nyosságait, továbbá a számítástechnikai problémá-
kat) napjainkig megoldódott, de az alkalmazási 
példák száma mégsem növekedett olyan ütemben, 
mint ahogyan azt a kutatók remélték. Ennek alap-
vető oka talán az egyes modellek matematikai 
apparátusának bonyolultsága lehet, bár az is tény, 
hogy megfelelő számítástechnikai köntösben bár-
milyen bonyolult matematikai algoritmus elrejthe-

tő. Mégis a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az egyes vállalatok kis túlzással inkább kész-
leteznek megérzéseik (vagy jobb esetben egy álta-
luk kifejlesztett és kipróbált „modell”) alapján, 
mintsem hogy a bonyolultabb matematikai eljárá-
sokhoz folyamodjanak. Alapvetően a bonyolultabb 
matematikai apparátussal rendelkező eljárásokat 
nehézkesnek tartják, és nem bíznak bennük, mivel 
úgy gondolják, hogy nem bizonyítható egyértelmű-
en az, hogy azokkal jobb eredmény érhető el, mint 
az idáig alkalmazott „jól bevált” módszerekkel.  
 
A vállalatok egzakt készletezési modellek nélkül, 
általában a kelleténél jóval nagyobb biztonságra 
törekszenek, még akkor is, ha tudják, hogy ez sok-
szor felesleges készletekkel jár, ami rendkívüli 
mértékben megnövelheti a készletezéssel kapcsola-
tos vállalati kiadásokat. A vállalatok tehát húzó-
doznak a kockázat vállalásától, félve attól, hogy 
készlethiány lép fel, és ezzel vevőket veszíthetnek. 
 
Felmérések mutatták ki, hogy a készletezéssel 
foglalkozó szakemberek kizárólag akkor mernek 
kockázattal járó döntéseket vállalni, ha előre látják 
(vagy legalább is „sejtik”), hogy a döntésüknek 
milyen hatása lesz a rendszer működésére. Kézen-
fekvő gondolat tehát egy olyan rendszer kifejlesz-
tése, amelynek segítségével a készletező szakem-
ber „le tudja játszani” azt a folyamatot, amelyet 
tervez, vizsgálni tud különféle lehetőségeket, és 
akár még azt is be tudja bizonyítani magának, hogy 
egy átgondoltabb (pl. készletezési modelleket al-
kalmazó) rendszerben gazdaságosabban, mind-
emellett kielégítő biztonsággal tud készletezni. Egy 
ilyen rendszer segítségével megoldható az a prob-
léma is, hogy a valós készletezési rendszer műkö-
dése során keletkező adatokat adaptív módon fel-
használva dinamikusan határozzunk meg bizonyos 
(a rendszer szabályzására felhasznált) mértékadó 
paramétereket. 

 31



Tanulmánytár * Ellátási–elosztási logisztika 
 
 

Függetlenül attól, hogy a vállalat milyen eljáráso-
kat alkalmaz, megfelelően naplózott, elektroniku-
san rögzített adatok nélkül gyakorlatilag tervezhe-
tetlenné válnak a folyamatok, hiszen a különböző 
előrejelzésekhez, becslésekhez nincsenek meg a 
megfelelő információk. Napjainkban a különböző 
adatbázis-kezelő szoftverek, vállalatirányítási, 
illetve készletnyilvántartó rendszerek már folyama-
tosan tudják naplózni a készletezési rendszerben 
zajló eseményeket (pl. raktári megrendelések, be- 
és kiszállítási tranzakciók), így a becslésekhez 
szükséges adathalmazok jórészt rendelkezésre 
állnak, vagy a tárolt adatokból viszonylag egysze-
rűen előállíthatók. A problémásabb kérdés inkább 
az, hogy mire lehet, illetve érdemes ezeket a tárolt 
adatokat felhasználni, vagyis hogyan kell a készlet-
tervezés számára fontos adatcsoportokat ezekből a 
naplózott adatokból előállítani, továbbá ezekből az 
adatcsoportokból hogyan lehet a készletszabály-
zásban alkalmazott szabályzó paraméterek értékeit 
minél egyszerűbben és dinamikusabban meghatá-
rozni. 
 
A készletezési rendszerek 
dinamikus szabályzásának 
egy lehetséges módszere 
 
A készletgazdálkodási folyamatok optimalizálha-
tóságának alapvető feltételei a következők:  
 
• a készletezési rendszerben zajló folyamatokkal 

kapcsolatban folyamatosan naplózott, megfele-
lő mennyiségű és minőségű adat: vagyis a sza-
bályozott rendszer működtetése során keletkező 
adatokat folyamatosan rögzíteni és mintavéte-
lezni kell; 

• a készletezési folyamatokat leíró adatokat elem-
ző módszerek, eljárások (pl. statisztikai mód-
szerek, bizonyos szabályzó paraméterek opti-
malizálásához az optimalizáló algoritmus), 

amelyek egy szabályzó rendszerben testesülnek 
meg; 

• az adatok elemzése alapján megfogalmazott 
döntések visszavezetése a folyamatba konkrét 
szabályzó paraméterek formájában, és az ered-
mények kontrollálhatósága: vagyis a készlete-
zési szabályzó kör zárt és a folyamatosan mű-
ködő legyen. 

 
A készletezési rendszer működése akkor optimali-
zálható, ha ez a három feltétel teljesül. Az optima-
lizálási folyamatot az 1. ábra szemlélteti. Az ábrán 
Q(t) a raktárban egy adott időpontban tárolt áru-
készlet mennyiségét jelenti. 
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1. ábra A kész
 
Az 1. ábrán látható, h
zési rendszer egy oly
működik, amelynek k
paraméterek befolyás
terek optimális értéké
rozza meg (különböző
segítségével) és folya
fejezi ki az 1. ábrán a 
Alapvető kérdés tehát
és tudású legyen a sz
bályzó paraméterek o
meg tudja határozni. 
hetséges belső felépíté
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szimulációs 
algoritmus 
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„szimuláció” … 
működtetése – szabályozó

a szabályozó 

adatbázisa 
rendszer 
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2. ábra A szabályzó rendszer belső felépítése 

. ábrán látható szabályzó rendszer elemei a 
tkezők: 

c) Kell-e a vállalati
lönböző „adatbán
gítségével kikeres
tése során keletke
adatkonverziós al
szer működését le
előállításához? 

datkonverziós részrendszer, amelynek felada-
a a valós rendszer működtetése során keletke-
ő, folyamatosan naplózott adatok vizsgálata, 
lemzése. Alkalmazása további három lénye-
es kérdést vet fel:  

2. A valós készletezési re
lező szimulációs rend
(modellezett) rendsze
tok szempontjából lén
tük meglévő kapcsol
getlen dolgokat pedig
tematikai–logikai mo
sekor input oldalon a
adatcsoportokat hasz
pedig a modell műk
adatokat szolgáltatja. 

) Milyen (a rendszer működését leíró) kiin-
duló adatokra van szükség a szabályzó 
rendszerben alkalmazott különböző algo-
ritmusok működtetéséhez?   

) Milyen vállalatirányítási rendszerben tárolt 
(a rendszer működtetése során keletkező) 
adatokból lehet – az előbb említett algorit-
musok számára – a rendszer működését le-
író adatstruktúrát előállítani?  
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3. A rendszermodellt működtető szimulációs algo-
ritmus, amely különböző matematikailag eg-
zakt módon definiált véletlenszám-generátorok 
segítségével, a valós rendszer működését leíró 
adatstruktúrát felhasználva, az előzőekben de-
finiált szimulációs modellel szimulálja a valódi 
rendszer reakcióit. Ha a rendszermodell és a 
szimulációs algoritmus helyesen van felépítve, 
akkor a szimulációs modell működtetése során 
keletkező adatok „hasonlók” a valós rendszer 
működtetése során keletkezőkhöz (determi-
nisztikus esetben a generált adatok pontosan 
ugyanolyanok, sztochasztikus esetben pedig a 
főbb statisztikai jellemzőik egyeznek meg bi-
zonyos tűréshatár figyelembevételével). 

 
4. A szabályzó paraméterek konkrét értékét meg-

határozó optimalizátor, amely a szimulációs 
modell többszöri működtetésével előállított 
adatokat használja fel a készletezési rendszer 
optimalizálásához. Ezek az adatok egy meg-
felelően megválasztott és kialakított optimali-
záló algoritmusba vezethetők be, amely ezek 
alapján meg tudja határozni a rendszert jel-
lemző szabályzó paraméterek adott időpontban 
optimális értékeit, vagyis dinamikusan optima-
lizál. 

 
 
Egy adaptív dinamikus 
készletszabályzó rendszer 
 
A fenti szabályzó rendszer belső felépítését és 
működését vizsgálva egyértelműen látható, hogy a 
szabályzási folyamat minden fázisában különböző 
mennyiségű és összetételű adatokkal kell dolgozni. 
Ezeket csak egy olyan jól átgondolt adatmodellel 
lehet kezelni, amely megfelelően illeszkedik a 
szabályzó rendszer által alkalmazott különböző 
algoritmusokhoz, továbbá kifelé (külső rendszerek 

felé) is jól kommunikál mind az input, mind az 
output adatcsoportokkal. A szabályzó rendszer 
adatbázisa gyakorlatilag kiszolgáló szerepet tölt be 
a rendszerben. Feladatai: 
 
• a valós rendszer működése során keletkező 

input adatokból előállított (a majdani statiszti-
kai és egyéb vizsgálatokhoz szükséges) adat-
csoportok tárolása;  

• a valós (modellezett) rendszer működését leíró 
(a statisztikai és egyéb vizsgálatok, elemzések 
során számított) adatcsoportok tárolása, 

• a rendszermodell működtetése során keletkező 
adatok tárolása, 

• az optimalizátorral meghatározott output adat-
csoportok (szabályzó paraméterek, egyéb járu-
lékos adatok stb.) tárolása. 

 
A szabályzó rendszerben alkalmazott algoritmu-
sok, továbbá az általuk felhasznált és előállított 
adatok szerves egységet alkotnak, így az algo-
ritmusok és az adatszerkezet tervezése csak egy-
mással szoros összhangban (párhuzamosan) lehet-
séges.  
 
 
A szabályzó rendszer működésének 
főbb alapelvei 
 
Az árukészlet értelemszerűen több árucikkből 
(cikkelemből) tevődik össze. Vizsgálatainkban 
feltételezzük, hogy a készletezési folyamatok áru-
cikkenkénti optimalizálása a teljes készletezési 
rendszer optimumát szolgáltatja. Ez az „árucikk-
alapú”, ún. termékszintű készletoptimalizálás alap-
ja. A feladat tehát a 3. ábrán látható célkonfliktus 
feloldása, az optimum megkeresése és folyamatos 
fenntartása minden árucikkre. Ez alapvetően két 
problémát vet fel: 
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• meg kell keresni, és folyamatosan felül kell 
vizsgálni az alkalmazott készletmodellel defini-
ált szabályzó paraméterek adott időpontra vo-
natkozó optimális beállítási értékeit. 

∑költség → MIN! 

megbízhatóság 
maximalizálása 

költségek 
minimalizálása 

P(hiány) → MIN! 

 
A következőkben a – 2. ábrán látható elvi felépí-
téshez illeszkedő – szabályzó rendszer nagyvonalú 
rendszertervét mutatom be. 

 
3. ábra A célkonfliktus 

  
 Az input-oldali rész működési elve 
• meg kell találni azt az optimális készletmodellt 

(stratégiát), amelynek alkalmazásával elérhető 
az optimum az adott árucikk esetében, továbbá 

 
A 4. ábrán a készletszabályzó rendszer nagyvonalú 
rendszertervének input-oldali része látható.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

készletek 
csökkentése 

készletek 
növelése 

integrált vállalat-
irányítási rendszer 

(ERP) 

M input 
ABC-elemzés 

XYZ-elemzés 

költségelemzés 

statisztikai 
elemzés 

adatkonverziós 
algoritmusok

lekérdezések 

vizsgálati 
adatbázis 

3 

a valós rendszer 
működtetése során 
keletkező adatok 

1 a valós rendszer működését 
leíró adatok 

alapjellemzők 

2 

számított jellemzők a szimuláció kiinduló 
(bemeneti) adatbázisa 

vállalati 
adatmodell

integrált vállalati 
adatbázis 

tranzakciók 

 
4. ábra A készletszabályzó rendszer nagyvonalú rendszerterve 

I. rész 
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A valós készletezési (raktározási) rendszer műkö-
dése során változó összetételű és számos adat ke-
letkezik. Ezeket csak olyan rendszer tudja kezelni, 
amely megfelelően illeszkedik az operatív folya-
matokhoz. Ez rendkívül lényeges pont a készletop-
timalizálásban, hiszen ha a szabályzó rendszernek 
átadott adatok nem felelnek meg a valóságnak (pl. 
torzítanak, nem időben érkeznek), akkor a készlet-
szabályzó rendszer ezekből a hamis adatokból fog 
ítéletet hozni, vagyis akár az is elképzelhető, hogy 
rossz irányba fogja befolyásolni a valós készletezé-
si rendszer működését. A különböző integrált vál-
lalatirányítási rendszereknek (ERP) már olyan 
magas szintű folyamatkövető rendszere van, amely 
a különböző (pl. be- és kiszállítási) tranzakciókat 
viszonylag egyszerűen és pontosan kezeli. Az 
ezekkel kapcsolatos adatok egy integrált vállalati 
adatbázisban tárolhatók, és ezen keresztül a sza-
bályzó rendszer is hozzá tud férni a szükséges 
(megfelelő „minőségű”) adatokhoz.  
 
A szabályzó rendszer nem közvetlenül az integrált 
vállalati adatbázisban fér hozzá a szükséges ada-
tokhoz, hanem különböző lekérdezések, riportok 
eredményeiből kell kialakítani egy ún. vizsgálati 
adatbázist, amelyben már egy előre meghatározott 
adatstruktúrában csak és kizárólag azok az adat-
csoportok szerepelnek, amelyek a későbbi vizsgá-
latokhoz feltétlenül szükségesek. Az adatok ilyen 
típusú célszerű leválasztása nagyban megkönnyít-
heti a későbbi munkát. A leválasztás sokszor azért 
is szükséges, mert ha a szabályzó rendszer nem 
közvetlenül az integrált vállalatirányítási rendszer 
része, akkor sok esetben nem is engedélyezett a 
közvetlen hozzáférés az integrált vállalati adatbá-
zishoz. A leválasztásra több technika is kínálkozik. 
Ezek közül az egyik legtöbbször alkalmazott mód-
szer a különböző vállalatirányítási rendszerek és a 
MS Excel közti kommunikációs csatorna lehetősé-
geinek kihasználása, hiszen a MS Excel kiválóan 

alkalmas azoknak a főbb adatcsoportoknak a táro-
lására, amelyekre a szabályzó rendszernek szüksé-
ge van a különböző algoritmusok futtatásához. 
Ezek az adatcsoportok általában a következők: 
 
1. Az árucikkekre jellemző (a készletmenedzselés 

szempontjából fontos) információk: 
• cikkszám, 
• megnevezés, 
• nyilvántartási egység (pl. liter, darab), 
• vizsgálati időszakon belüli intervallumhatá-

rok (pl. ha a vizsgálati időszak egy év, ak-
kor a határok lehetnek 1–5. hónap, 6–8. hó-
nap, 9–12. hónap, de természetesen más be-
osztás is elképzelhető; a beosztás célszerűen 
mindig az adott árucikk vizsgálati idősza-
kon belüli „viselkedésétől” függ), 

• készletellenőrzési időköz (pl. 1 óra, 1 nap, 1 
hét), 

• rendelési időközre vonatkozó korlátok (mi-
nimális–maximális időköz), 

• rendelhető mennyiségre vonatkozó korlátok 
(minimális–maximális mennyiség), 

• a tárolható készletre vonatkozó korlátok 
(minimális–maximális mennyiség), 

• megbízhatósági paraméterek (pl. a kereslet 
kielégítésének kívánt valószínűségi szintje, 
a megengedhető kockázat értéke), 

• egyéb, itt fel nem sorolt, de valamely speci-
ális oknál fogva lényeges jellemzők. 

 
2. Az előre megadott vizsgálati időszakra (pl. meg-

előző egy évre) vonatkozó megfelelően struktu-
rált adatsorok árucikkenkénti lebontásban:  

 
• a rendelésfeladásokkal kapcsolatos adatso-

rok (raktári megrendelések időpontja, meg-
rendelt mennyiségek), 

• az utánpótlási folyamatra jellemző adatso-
rok (utánpótlási idők, tételszám), 
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Az algoritmusok megvalósítási módszereit tekintve 
több lehetőség is kínálkozik. Az ABC- és XYZ-
elemzés algoritmusai többé-kevésbé kötöttek, vi-
szont a költség- és a statisztikai elemzés esetében 
nem. Mindig az adott kiinduló adatok (lásd vizsgá-
lati adatbázis) és a probléma jellege alapján lehet a 
feladathoz legjobban illeszkedő algoritmizálást 
megtalálni. Az algoritmusok szerkesztésénél alap-
vetően négy fő feladatot kell megoldani: 

• beszállítási – raktári input – folyamatra jel-
lemző adatsorok (beérkezések időpontja, 
beérkezett mennyiségek), 

• a keresletalakulásra vonatkozó adatsorok 
(vevői megrendelések időpontja, megren-
delt mennyiségek), 

• kiszállítási – raktári output – folyamatra jel-
lemző adatsorok (kiszállítások időpontja, 
kiszállított mennyiségek), 

 • a költségek alakulására vonatkozó adatso-
rok (a raktározási tevékenységgel kapcso-
latban felmerülő összes lényeges költségté-
nyezőre vonatkoztatva), 

• az algoritmusok logikai felépítésének megter-
vezése, 

• az algoritmusok matematikai apparátusának 
kialakítása, • egyéb, itt fel nem sorolt, de valamely speci-

ális vizsgálathoz szükséges adatsorok. • az algoritmusok tesztelése, továbbá 
• az algoritmusok szabályzó rendszerbe illeszté-

se. 
 
A vizsgálati adatbázis felépítése után az adat-
konverziós algoritmus lép működésbe. Az adat-
konverziós algoritmusok a bemeneti oldalon a 
vizsgálati adatbázisban összeállított, megfele- 
lően strukturált adatokat használják fel. Az adat-
konverziós részrendszerben négy fő vizsgálat el-
végzéséhez szükséges algoritmuscsoportot célszerű 
definiálni: 

 
Az algoritmusok futtatása után számos olyan szá-
mított jellemző keletkezik, amelyre majd szükség 
lesz a szabályzó rendszerben található egyéb algo-
ritmusok (pl. szimulációs algoritmusok) működte-
téséhez. Ezeket az adatokat megfelelően csoporto-
sítva a szimuláció kiinduló (bemeneti) adatbázisá-
ban tároljuk. A számított jellemzőkön kívül több 
olyan adatra is szükség lehet később, amelyek már 
a vizsgálati adatbázisban is megtalálhatók voltak. 
Ezek jórészt a fent felsorolt alapinformációkból 
tevődnek össze. A szimuláció kiinduló (bemeneti) 
adatbázisának tehát folyamatos kapcsolata van a 
következő nagy egységgel, amely tulajdonképpen a 
valós rendszer matematikai–logikai modellezésé-
ért, valamint a modell működtetéséért felelős.  

 
1. ABC-elemzés: az árucikkek érték-, illetve 

mennyiségi arány szerinti csoportosítására. 
2. XYZ-elemzés: az áruforgalom időbeli alakulá-

sának vizsgálatára a felhasználás ingadozása, 
továbbá az előrejelzési pontosság alapján. 

3. Költségelemzés: a készletezési folyamat haté-
konyságának vizsgálatához, valamint az opti-
malizáláshoz szükséges fajlagos költségténye-
zők megállapítására.  

4. Statisztikai elemzés: az árucikkek be- és kiszál-
lítási, valamint keresleti és utánpótlási folya-
mataihoz kapcsolódó adatsorok statisztikai 
vizsgálatára (pl. az eloszlások és azok statiszti-
kai jellemzőinek megállapítására).  

 
A központi rész működési elve 
 
Az 5. ábrán a készletszabályzó rendszer nagyvona-
lú rendszertervének központi része látható. 
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tranzakciók 
integrált vállalati 

adatbázis 

integrált vállalat-
irányítási rendszer 

(ERP) 
vállalati 

adatmodell

logikai modellezés 

1 
szimulációs 

rendszermodell 

a valós 
rendszer 

működését 
leíró adatok

5 

4 

a szimuláció kimeneti 
adatbázisa 

kiszállítási folyamat 
modellezése 

keresleti folyamat 
modellezése 

tárolási folyamat 
modellezése 

beszállítási folya-
mat modellezése 

rendelési folyamat 
modellezése 

3 

összehasonlító 2 

ma modell „helyességének” vizsgálata 

 
5. ábra A készletszabályzó rendszer nagyv

 
A készletszabályzó rendszernek ez a része alapve-
tően tehát a valós rendszer modellezéséért, vala-
mint a rendszermodell működtetéséért felelős. A 
rendszermodellezésnél alapvető kérdés, hogy mi-
lyen mélységig (pontosságig) kívánjuk a valós 
rendszer működését modellezni. A legjobb nyil-
vánvalóan az lenne, ha minden lehetséges figye-
lembe vehető tényezőt beépítenénk a rendszermo-
dellbe, bízva abban, hogy így megvalósíthatjuk a 
valós rendszer működésének „tökéletes” mását. Ez 
a stratégia azonban általában nem célravezető, 
hiszen egy minden kétséget kizáróan pontos mo-
dell elkészítése (programozás – tesztelés – sza-
bályzó rendszerbe illesztés) rendkívül sok időt 
vehet igénybe, továbbá nem is biztos, hogy minden 
esetben van értelme ilyen mélységig modellezni a 
folyamatokat. A modell optimális felépítésének 
megkeresése tulajdonképpen egy iteratív tesztelési 
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a rendszermodellt működtető 
szimulációs algoritmus 
atematikai modellezés 

onalú rendszerterve II. rész 

atnak fogható fel, ahol elképzelhető, hogy egy 
 problémára akár több megoldási változatot is 
ll próbálnunk ahhoz, hogy a modell a működ-
után a megfelelő eredményeket szolgáltassa. 
dellezés két fő részből tevődik össze.  

fázis 

ső fázis a logikai modell kialakítása, amely-
lapvetően az alábbi fő (a készletezési rend-

szempontjából döntő) folyamatokat kell mo-
ni: 

tánrendelési folyamat modellezése. Az alap-
tő cél a rendelési folyamat logikai modelljé-
k kialakítása. A logika kialakításánál a tám-
nt lehet, hogy a rendelés feladásának idő-
ntját (mikor?) és a rendelt mennyiséget 
ennyit?) egyértelműen meghatározzák az al-
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kalmazott hagyományos készletezési stratégiák 
optimalizálandó paraméterei (azok aktuális ér-
tékei). Az ettől eltérő esetekben a rendelés spe-
ciális logikájának előzetes definiálása szüksé-
ges, és ennek alapján kell a modellt felépíteni. 

• Beszállítási folyamat modellezése. A rendelés-
feladástól számítva a beérkezés(ek) időpontját 
minden esetben az utánpótlási folyamat jellege 
és statisztikai jellemzői határozzák meg (pl. 
utánpótlási idő átlagos értéke, szórása, eloszlá-
sa). Mivel a megrendelt mennyiség egy vagy 
több tételben is beérkezhet, ezért az esetleges 
részbeszállítási időközöket és mennyiségeket is 
modellezni kell. Az utánpótlási folyamat (az 
időközök és mennyiségek szempontjából) lehet 
sztochasztikus és determinisztikus is. 

• Tárolási folyamat modellezése. Egy olyan logi-
ka kialakítása a cél, amely képes bármely pilla-
natban a nyitó készlet, valamint a be- és kiszál-
lítási tranzakciók függvényében a raktárban tá-
rolt árukészlet mennyiségét meghatározni. 
Ezenkívül folyamatosan naplózza az aktuális 
raktári megrendelésből adódó utazó készlet pil-
lanatnyi értékét.  

• Keresleti folyamat modellezése. Ebben a rész-
ben az igények rendszerbe lépésének logikai 
modelljét kell felépíteni, továbbá rögzíteni kell, 
hogy mi történik akkor, ha a rendszer az igényt 
egy adott pillanatban nem tudja kielégíteni (pl. 
a kereslet elvész, vagy visszatér egy bizonyos 
időn belül). A keresleti folyamat (az igények 
felmerülésének időköze és az igények nagysága 
szempontjából) lehet sztochasztikus és determi-
nisztikus is.  

• Kiszállítási folyamat modellezése. A kiszállítási 
folyamat a rendszerbe lépő igényekre adott vá-
lasz. Ennek a reakciónak a logikai modellezését 
kell ebben a részben megvalósítani attól függő-
en, hogy a rendszer képes-e egy adott időpont-
ban jelentkező igények kielégítésére, vagy sem. 

A modellezésnél természetesen ebben az eset-
ben is figyelembe kell venni az igények előbb 
említett „várakozási” tulajdonságát, ami azt 
eredményezheti, hogy az igények kielégítése 
„késik” a rendszerbe lépés időpontjához képest. 
Megfelelően beállított (optimalizált) szabályzó 
paraméterek esetén elméletileg ez az eset nem 
fordulhat elő. A szabályzó paraméterek optima-
lizálásának célja tulajdonképpen ennek az ideá-
lis állapotnak az elérése. 

 
A logikai modellezésnél tehát egy olyan logikai 
modell előállítása a cél, amelyben a különféle 
klasszikus logikai operátorok (és, vagy, nem, ha – 
akkor – különben) felhasználásával a fenti folya-
matok egzakt módon leírhatók.  
 
Második fázis 
 
A második fázis a fent definiált logikai rendszer-
modellt működtető szimulációs algoritmus mate-
matikai modelljének kialakítása, amely a fenti 
folyamatokkal kapcsolatos mennyiségi tényezőket 
kezeli. A szimulációs algoritmus „lelke” a 
véletlenszám-generátorokban és azok megfelelő (a 
logikai modell által definiált) összekapcsolásában 
rejlik. A szimulációs algoritmus a rendszermodellt 
a valós rendszer működését leíró adatstruktúrával 
működteti, amelyet a szimuláció kiinduló (bemene-
ti) adatbázisából lehet elérni. Ennek a módszernek 
a fő előnye, hogy a valós rendszer működését leíró 
adatstruktúrát felhasználva a futtatások számát 
tetszőlegesen beállítva vizsgálható a rendszer mű-
ködése, és a szimulációs futtatások során keletkező 
nagy mennyiségű adat felhasználásával folyamato-
san optimalizálhatók a rendszer működését megha-
tározó szabályzó paraméterek.  
 
A rendszermodell működtetése (szimulációs futta-
tások) során keletkező adatok tárolását is meg kell 
oldani. Ezt a célt szolgálja a szimuláció kimeneti 
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adatbázisa. Az adatok tárolásának alapvetően két 
fő célja van: 
 
• az optimalizátornak folyamatosan hozzá kell 

férnie az adatokhoz, hogy végrehajthassa a pa-
raméter-optimalizálási feladatokat (lásd az out-
put-oldali részről szóló részt); 

• az összehasonlítónak folyamatosan hozzá kell 
férnie az adatokhoz, hogy a modell működésé-
nek helyességét igazolhassa. 

 
A rendszermodell és a szimulációs algoritmus he-
lyes kialakítása esetén a szimulációs modell működ-
tetése során keletkező adatok „hasonlók” a valós 
rendszer működtetése során keletkező adatokhoz. 
Ennek folyamatos vizsgálatát végzi az összehasonlí-
tó, amely a valós rendszer működtetése során kelet-
kező adatokhoz a vizsgálati adatbázison keresztül 
fér hozzá. Ha a folyamatokra jellemző átlagos érté-
kek és szórások hibája egy meghatározott tűréshatá-
ron belül mozog, akkor a kimenetén egy „megerősí-
tő” jelet küld az input oldali résznek. Ellenkező 

esetben egy figyelmeztető jelet ad, hogy a rendszer 
hamis adatokat szolgáltat, ezáltal nem megfelelő 
irányba befolyásolja az optimalizátor működését. 
Ha a szimulációs modell működtetése során kelet-
kező adatok hamisak, akkor két eset lehetséges:  
 
• a szabályzó rendszerben az adatkonverziós 

részrendszer hibásan állapított meg bizonyos, a 
valós rendszer működését leíró adatokat (pl. 
statisztikai becslések hibáiból adódó, a kelleté-
nél nagyobb torzítás), vagy 

• hibás a matematikai és/vagy a logikai modell. 
 
A szabályzó rendszer nem öntanuló, de különböző 
technikák segítségével esetleg azzá tehető, ebben a 
struktúrában azonban még a hibák manuális úton 
történő korrekciójára van szükség. 
 
 
Az output-oldali rész működési elve 
 
A 6. ábrán a készletszabályzó rendszer nagyvonalú 
rendszertervének output-oldali része látható.  
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2. A célfüggvény pontos felírása. A célfüggvény 
alapvető célja és szerepe, hogy korrekt mate-
matikai formában a szabályzó paramétereket 
változóként felhasználva, egy olyan keresési 
felületet reprezentáljon, amelynek vizsgálatá-
val – az optimalizáló algoritmus segítségével – 
megtalálhatjuk az elérni kívánt (optimális) ál-
lapotot. Ha az elérni kívánt állapot például az 
összes költség minimuma, akkor az összes 
költség pillanatnyi értékét kell tudnunk felírni a 
szabályzó paraméterek függvényében (K = 
f(s1,s2,…,sn)). A célfüggvény felírása általában 
túl nagy gondot nem jelent, azonban a célfügg-
vény pontos térbeli alakja (a keresési felület) 
sokszor ismeretlen, mivel sem ábrázolni, sem 
pedig elképzelni nem tudjuk. Ezért kell olyan 
szélsőérték-keresési módszereket alkalmazni, 
amelyek mindezektől a körülményektől függet-
lenül alkalmasak egy ún. irányított iteratív ke-
resési módszert alkalmazva az optimum pont 
„felkutatására”. Előbbiekből egyértelműen lát-
ható, hogy a célfüggvény jellege nagymérték-
ben befolyásolja azt, hogy milyen kereső eljá-
rással kezdünk neki a probléma megoldásának. 
A tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy a 
fent említett genetikus algoritmusok legalább 
olyan hatásfokúak és pontosak, mint a bonyo-
lult sztochasztikus problémák megoldására al-
kalmas szélsőérték-keresési eljárások, sőt bi-
zonyos esetekben jobbak is azoknál. Progra-
mozásuk viszonylag egyszerűbb, továbbá a cél-
függvénnyel szembeni érzékenységük is jóval 
kedvezőbb.  

A készletszabályzó rendszer talán egyik legfonto-
sabb részegysége az optimalizátor, mivel ennek a 
részegységnek feladata a majdani szabályzó para-
méterek (meghatározott szempontok szerint) opti-
malizált értékeinek a meghatározása. Az 
optimalizátor az input oldalon a rendszermodell 
működtetése során keletkező adatokat használja fel 
a benne található algoritmusok működtetéséhez. 
Ezekhez az adatokhoz a szimuláció kimeneti adat-
bázisában lehet hozzáférni. Az optimalizátor mű-
ködtetésével kapcsolatban három lényeges kérdés 
merül fel: 
 
1. Az optimalizáló algoritmus kérdése. Az 

optimalizátorban definiált algoritmusok felépí-
tése az optimalizálási módszertől függ. A kész-
letezési folyamatok sztochasztikus jellegéből 
adódóan az optimalizálás csak sztochasztikus 
optimalizálásra képes rendszerekkel valósítha-
tó meg. Ezeknek a rendszereknek a jellegzetes-
sége, hogy a várható értékek segítségével felírt 
célfüggvények alkalmazásával határozzák meg 
az optimumokat. A feladat tehát tulajdonkép-
pen egy speciális szélsőérték-keresési problé-
ma megoldása. Az eljárásokat tekintve több le-
hetőség is kínálkozik, mivel a szélsőérték-
keresésnek már több módszerét is kidolgozták. 
A leginkább megfelelő az lehet, ha egy derivált 
független eljárást alkalmazunk, mivel az esetek 
nagy többségében nem lehet a célfüggvények 
deriváltját egzakt módon meghatározni, vagy 
ha meg is lehet határozni, a zérusra redukált 
derivált függvény megoldása matematikai ne-
hézségekbe ütközik. A derivált független eljá-
rások közül az egyik legtöbbet tesztelt, legha-
tékonyabbnak bizonyuló módszer a genetikus 
algoritmus. Egy ilyen optimalizáló algoritmus 
megszerkesztése további problémákat vet fel, 
amelyekre a cikk korlátozott terjedelme miatt 
nem térek ki.  

3. Az optimalizálási algoritmusból való kilépési 
feltétel(ek) definiálása. Az optimumkeresés te-
hát egy iteratív folyamat. Az optimalizáló algo-
ritmust egymás után többször futtatva jutha-
tunk el az optimumponthoz (minimum vagy 
maximum). Amikre gyakorlatilag kíváncsiak 
vagyunk, azok a célfüggvény-változók aktuális 
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értékei ebben az optimum pontban, hiszen ezek 
lesznek a szabályzó paramétereknek a keresett 
optimális értékei. A kérdés csupán az, hogy 
hány lépésben kell iterálnunk (közelítenünk) 
ehhez a bizonyos optimumponthoz. Ennek 
megadására két lehetőség kínálkozik: 
a) Az első megoldás az, hogy annyi lépést 

hajtson végre a kereső algoritmus, ahány 
lépésben az optimum a tapasztalatok sze-
rint elérhető. Ennek a módszernek az a hi-
bája, hogy sok kísérletet kell végezni az 
optimalizátorral ahhoz, hogy ezt a bizonyos 
tapasztalati iterációs számot megadjuk, to-
vábbá a célfüggvény jellege is sokszor any-
nyira eltérő, hogy minden speciális esetben 
más és más lesz ez a bizonyos optimális 
futtatási szám. A tapasztalati iterációs té-
nyező kikísérletezhető manuálisan, vagy 
beépíthető a rendszerbe egy öntanuló algo-
ritmus, amely a futtatások eredményeit fel-
használva számítja ki az iterációs számot és 
a probléma (célfüggvény) jellegétől függő-
en ezeknek az adatoknak a felhasználásával 
folyamatosan változtatja is azt. Az öntanu-
ló algoritmus a rendszertervben (6. ábra) 
tulajdonképpen az optimalizátor hangoló-
ban realizálódik. Az iterációs számon kívül 
ez az algoritmus a probléma jellegétől füg-
gően képes meghatározni azt is, hogy a 
szimulációs modellt egy adott iterációs lé-
pésen belül hányszor kell futtatni. Minél 
„sztochasztikusabb” egy adott készletezési 
folyamat, annál nagyobb ez a szimulációs 
futtatási szám, és minél kevésbé, annál ki-
sebb. A szimulációs futtatási szám aktuális 
értékét folyamatosan továbbítani kell a 
szimulációs algoritmusnak. Természetesen 
a szimulációs futtatási szám is beállítható 
manuálisan, hasonló módon (tapasztalati 
úton) az iterációs számhoz, de öntanuló al-

goritmus alkalmazása esetén célszerű ezt a 
funkciót is beépíteni a hangolóba.  

 
b) A második megoldás az, amikor egy adott 

programozott megállási feltételhez kötjük a 
kereső algoritmus megállítását. Ilyen felté-
tel lehet például, ha azt írjuk elő, hogy az 
egymást követő két iterációs lépés eredmé-
nyekét előálló célfüggvény érték különbsé-
ge kisebb legyen egy előre megadott igen 
kicsi „ε” értéknél. Ez a stratégia sem min-
den esetben célravezető, hiszen előfordul-
hatnak olyan keresési szituációk, amelyek-
ben a kereső algoritmus „ellaposodik” (pl. 
ilyen eset lehet a lokális optimumpontok-
ban), ezáltal azt feltételezi, hogy megtalálta 
a globális optimumot, pedig csak egy loká-
lis optimumhoz konvergál. További prob-
léma lehet olyan esetekben, amikor a cél-
függvény nem konvergens, hiszen előfor-
dulhat, hogy ebben az esetben soha nem 
lép ki az algoritmus az iterációs folyamat-
ból. A szimulációs futtatási szám beállítása 
ebben az esetben is hasonlóképpen történ-
het, mint az előző megoldás esetében.  

 
Látható, hogy az optimalizátor (a benne lévő rész-
egységekkel), valamint az optimalizátor hangoló 
szerves egységet alkot, mindemellett szorosan 
együttműködik a rendszerterv előző részében be-
mutatott szimulációs rendszermodellel és az azt 
működtető szimulációs algoritmussal. Gyakorlati-
lag a készletszabályzó rendszer „motorját” ezek az 
egységek alkotják.  
 
Rendkívül lényeges az ún. optimum adatbázis sze-
repe is. Itt találhatók meg az optimalizátor működ-
tetése során keletkező adatcsoportok. Az adatbá-
zisban megtalálható adatok felhasználásának há-
rom célja van:  
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• az optimalizátor hangoló számára folyamatos 
adatszolgáltatás az optimalizálási feladat para-
métereinek folyamatos „hangolása”, beállítása 
céljából, 

• folyamatos hozzáférés a szabályzó paraméterek 
aktuális értékeihez a szimulációs algoritmus 
számára, 

• az integrált vállalatirányítási rendszer számára 
adatcsomagok formájában folyamatos adatszol-
gáltatás (optimalizált szabályzó paraméterek, 
egyéb járulékos adatok).  

 
Gyakorlatilag az optimum-adatbázison keresztül 
érintkezik a „külvilággal” a készletszabályzó rend-
szer. Az optimalizált szabályzó paraméterek átadá-
sára több módszer is elképzelhető. Ennek konkrét 
technikájával jelenleg nem foglalkozom, azonban 
általánosan elmondható, hogy a készletszabályzó 
rendszer és a vállalatirányítási rendszer egymáshoz 
való viszonya nagymértékben meghatározza az 
adatcsere módját (a szabályzó rendszer része a 
vállalatirányítási rendszernek, vagy a folyamatop-
timalizálás, szabályzás a vállalatirányítási rend-
szertől függetlenül, külső alkalmazás igénybevéte-
lével valósul meg). 
 
Nem szabad elfelejteni, hogy az ismertetett modu-
loknak a hátterében sokszor igen bonyolult, a fel-
használó számára láthatatlan matematikai–logikai 
algoritmusok működnek, amelyekkel kapcsolatban 
még jó néhány kérdés, probléma merül fel. Ezek 

ismertetése azonban jóval komplexebb rálátást és 
szemléletmódot követel meg. A készletszabályzó 
rendszer egyes moduljaiban definiált algoritmusok 
kialakítására vonatkozóan elképzelések vannak, 
azonban az ideális megoldáshoz folyamatos kísér-
letezésre és tesztelésre van szükség. E tesztelések 
eredménye akár az is lehet, hogy némileg a kész-
letszabályzó rendszer belső felépítését is módosí-
tani kell.  
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