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Hangos logisztika 
 

A mindennapos párbeszéd nemcsak az emberek közötti kapcsolatban küszöböli ki a kommunikációs 
hibákat, hanem az elektronikusan irányított anyagáramban is. Egy raktári dolgozó raklapot visz 
kézi targoncán, és közben látszólag a joghurtos poharakkal beszélget. Nos nem az unalomtól szen-
ved, hanem egy beszédkommunikációs rendszerrel „társalog”, amely a készletet irányítja. Fején 
egy fejhallgatót visel, övében pedig egy kis számítógépet, amely rádió útján áll összeköttetésben a 
központi raktárrendszerrel. A beszédfelismeréssel ellátott számítógépek megkönnyítik a komissió-
zók munkáját és biztosítják, hogy kezeik szabadon maradjanak. A módszer, amelynek segítségével 
a kezeket szabadon tarthatják a munkavégzéshez, az európai kontinensen még nem annyira elter-
jedt, mint az USA-ban vagy Nagy-Britanniában, de a közeljövőben az olyan német cégek, mint a 
Globus vagy a Daxa logisztikai szolgáltató már alkalmazni fogják ezt a rendszert. 

 

Tárgyszavak: beszédfelismerés; hangvezérlés; komissiózás. 

 
Sok logisztikát alkalmazó vevő már évek óta dol-
gozik a proStore elnevezésű raktárirányító szoft-
verrel és az ehhez kapcsolódó komissiózással mű-
ködő raktárirányítással. Az irányító (komissziós) 
területen a munkatársak járműveiken egy érintésre 
működő fedélzeti terminállal és egy vezeték nélkü-
li szkennerrel vannak ellátva. Ezzel az elrendezés-
sel nagy komissiózási biztonságot és teljesítményt 
lehet elérni.  
 
A raktárakban azonban még mindig vannak olyan 
területek, ahol nehéz lenne fedélzeti számítógéppel 
dolgozni – például ott, ahol nem lehet komissiózó 

járműveket használni, vagy ahol a komissiózásnál 
sok olyan adat van közvetlenül az árun, ami nem 
áll rendelkezésre a vonalkódon. Ez vonatkozik 
például az áru tömegére: amíg a tömeg nem vonal-
kódon, hanem jelölés formájában van az árun elhe-
lyezve, a bevitelnek manuálisan kell megtörténnie. 
Ezekre a területekre és árukra kiváló megoldást 
kínál a proLogistik Dortmund cég új pL-Voice-
rendszere.  
 
A rendszernek számos előnye van, hisz fejleszté-
sekor a következőket tűzték ki célul: 
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• A raktárt irányító számítógép-rendszerrel való 
kommunikáció éppúgy, mint a fedélzeti számí-
tógéppel működő komissiózás online történjék. 

• A „pick-by-voice” beépítésének nem lehetett 
előfeltétele – a jelenleg működő rendszerekben 
sem – további szerverek (például beszédszer-
ver), illetve további számítógép-kapacitás fel-
használása. 

• Az online készletirányítás, az online utánpótlás-
szabályozás és az online készletirányításból 
eredő állandó leltár előnyei azokon a területe-
ken is alkalmazhatók legyenek, ahol pL-Voice 
rendszert alkalmaznak. 

• A rendszeren belül az alkalmazóknak párbe-
széd-szolgáltatásba kapcsolhatóknak kell lenni-
ük, akár fedélzeti számítógéppel, akár „voice-
pick” rendszerrel dolgoznak. 

• További igény volt a „voice-pick” rendszerrel 
szemben a már meglévő standard széles sávú 
rádiórendszerhez kapcsolódás. 

 
 
A pL-Voice-koncepció 
 
A beszédelemzés, illetve -szabályozás teljes mér-
tékben az együttműködő pL-Voice-Clientben tör-
ténik. Ezért nem szükséges beavatkozni a szerve-
rek működésébe, vagy egy további elékapcsolt 
egységet alkalmazni, és a meglévő számítási kapa-
citást sem kell növelni. A pL-Voice-Client LINUX 
alapon dolgozik és a proStore rendszerrel kommu-
nikál.  
 
A pL-Voice rendszert a beszélőtől függő és attól 
független beszédelemzés rugalmas, kevert megol-
dásaként tervezték meg. Úgynevezett beszédadap-
tációt alkalmaztak. A felhasználók egyszeri tanítási 
folyamata után egyedi profilok keletkeznek. A 
beszédbevitel mindenkori elemzése erre a vissza- 
 

maradt adatanyagra épül. A munkatársat a tanulás-
nál a képernyő vezeti, az adatokat ehhez kap-
csolódva beszédprofilhoz készítik elő. Mind a 
laboratóriumi vizsgálatoknál, mind a vevőnél tör-
ténő valós teszteken az derült ki, hogy elegendők 
a csoportprofilok és csak kevés esetben van szük-
ség személyre vonatkozó beszédprofil kialakítá-
sára. 
 
Az így elkészített beszédprofilokat a termelőüzem-
ben lévő pL-Voice-Clientek részére automatikusan 
bocsátják rendelkezésre. 
 
 
A valós környezetben végzett 
vizsgálatok 
 
Eddig is ismert volt, hogy a hang alapú komissió-
zás egészen más követelményeket támaszt, mint a 
hagyományos. A fejlesztés megkezdésekor és az 
első kísérleteknél aggodalmaknak adtak hangot, 
hogy a munkatársak elfogadják-e a fejhallgatót, és 
mennyire veszi igénybe a rendszer az egyének 
koncentráló képességét. A valós környezetben 
végzett vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy a 
közeg elfogadottsága meglepően magas. A komis-
siózási teljesítmény nagymértékben növekedett 
azokon a területeken, ahol a Voice rendszert hasz-
nálták. Az áruk tömegének beszéd általi rögzítése 
mindenesetre valamivel lassúbb, mint vonalkódos 
szkenner útján történő regisztrálása. 
 
Persze nem mindenhol a hangvezérlés az egyedül 
üdvözítő megoldás. A targoncavezetőknek például 
előnyös, ha hangvezérlés helyett fedélzeti számító-
gépük van. A vezetőnek útja megtételéhez bizo-
nyos időre van szüksége, és munkája hatékonyabb, 
ha a rá vonatkozó információkat folyamatosan 
maga előtt látja a fedélzeti terminálon. 

 39



Tanulmánytár * Logisztikai rendszerek 
 
 

A vizsgálatok továbbá világosan kimutatták, hogy 
a Voice által vezérelt területeken a komissiózás 
sebessége az utasítások hosszától függ. Minél in-
kább tömörek és egyértelműek az utasítások, annál 
gyorsabb lesz a komissiózás. A mellékzörejekre és 
a nyelvjárásra vonatkozó kezdeti aggodalmak tel-
jesen megszüntethetők voltak a tanulási eljárással – 
nem léptek fel megértési problémák a beszédbevi-
telnél és annak feldolgozásánál. Az online könyve-
lésekhez szükséges időtartam a fedélzeti számító-
gépbe való adatbevitel időszükségletével volt egy-
bevethető. 
 
A napi használatnál a pL-Voice-Client, amely nem 
sokkal nagyobb egy cigarettásdoboznál (130 mm x 
88 mm x 37 mm; 440 g), nem jelent megterhelést a 
dolgozó számára. Csipesz segítségével az övre 
lehet erősíteni úgy, hogy a dolgozót munka közben 
nem zavarja. 
 
 
A használt nyelv 
 
A Rewe-csoport az árukat a dortmundi proLogistik 
cég rendszerével gyűjti össze az állványokról, és a 
Leckerland-Tobaccolandnál a dolgozók a stuttgarti 
Aldata számítógépeivel „beszélnek”. A beszéddel 
irányított raktárkezelés főleg az egyedi kereskede-
lemben és a nagy raktári forgalommal rendelkező 
ágazatokban jelenthet nagy előrelépést. A „voice-
picking” vagy „pick-by-voice” csak az első lépés 
volt a komissiózási eljárásban a beszéd alkalmazá-
sára. Ez később hanggal irányított elosztássá 
(„voice-directed distribution”) alakult át, mégpedig 
valamennyi olyan folyamat esetében, amelyek rak-
tárkészleteket mozgatnak és irányítanak. Minden-
hol, ahol listák, számok vagy címkék, esetleg vo-
nalkódok és szkennerek gondoskodtak az áttekin-
tésről, most a fejre erősíthető berendezés segítsé-
gével személyek állnak készen a „beszédre”. 

Az proLogistik övre szerelhető pL-Voice kompu-
terei online kommunikálnak a központi számítógép-
rendszerrel. Minden egyes cikk levételéről jelentést 
kap a szerver, majd ezt a feldolgozás után nyugtáz-
zák, közvetlenül a „beszéd” elhangzása után.  
 
A hagyományos módszert használva először egy 
listát kell feldolgozni, ami hátráltatja az utánpótlási 
folyamatot. A továbbfejlesztett változatban, ha 
leemelték az utolsó darabot az állványról, a szerver 
rögtön utasítást ad egy emelővillás targonca beállí-
tására, hogy gondoskodjék az utánpótlásról. 
 
A beszélő rendszerek a raktár hatékonyságát har-
minc százalékkal is növelhetik, a szakemberek 
számára azonban a döntő előnyt a polcokon történő 
tévesztések számának csökkenése jelenti. Gondo-
san kidolgozott technika biztosítja, hogy maga a 
rendszer ne kövessen el állandó hibákat. Szakem-
berek szerint legfeljebb ezer szóra van szükség 
ahhoz, hogy egy raktárban mindent el lehessen 
mondani, ami az alkalmazáshoz tartozik. Ezekről a 
szavakról, a legfontosabb számokról és mondatok-
ról felvételeket készítenek valamennyi beszélőtől. 
Ezeket a beszédmintákat tárolják. A beszédminták 
kóddal vannak összekapcsolva, és ha a komissiózó 
beadja személyes azonosító számát, a rendszer 
megérti beszédét. Akkor is, ha beszéde nem jól 
érthető. 
 
A Vocollect technikusai megtalálták a módját, 
hogy a raktár mellékzörejeit kiszűrjék a munkással 
való kommunikációból. Módszerükben egy máso-
dik, raktártérben elhelyezett mikrofon regisztrálja a 
zavaró zajokat, és a számítógép kiszűri ezeket. A 
beszédfelismerésnél az érvényes bevitt adatok 
limitálására és szoftverszűrők alkalmazására töre-
kednek. Így a laboratóriumban 99,9 százalékos 
találati arányt értek el, a raktárban mintegy kilenc-
vennyolc százalékosat.  
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Kilátások 
 
A valós környezetben végzett kísérletek során a 
Voice rendszer olyan sikert ért el, hogy a készülék 
mindjárt a vevőnél maradt, és a vizsgálati fázis 
eltelte után rögtön napi használatba vették. A kü-
lönböző raktárterületeken bevált az az integrációs 
elképzelés, amely egyesíti a vizuális információ-
szolgáltatás egyidejű használatát a Voice útján 
történő információátvitellel. Ez azt jelenti, hogy a 
jövőben a raktár minden területe online rendszerbe 
köthető, és ennek haszna a hatékonyságban mutat-
kozik. A sokat vitatott, beszéd útján történő átvitel 
megtalálta a helyét a logisztikában. 
 

A piac pedig robban. A kiskereskedők és egyéb 
forgalmazók időt takarítanak meg a beszéd útján 
szabályozott rendszerekkel. A néhány évvel ezelőtti 
kísérleti eszközökből keresett szériamodellek lettek. 
2002 és 2003 között a beszéddel irányított raktári 
rendszerek iránti kereslet megnyolcszorozódott.  
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Az összeállítást készítette dr. Bidló Gáborné 
 
 

Csak a módszerek változtak, a probléma ugyanaz marad … 
 

 
 

BME OMIKK 
ÜZEMFENNTARTÁS–KARBANTARTÁS 

 
Havonta a karbantartásról, hogy a szakismeretét is karbantarthassa… 
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